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Abstract 

 

The proposed work focuses on the analysis of the academic career of foreign students in Italy. In fact, 

as evidenced in the last report published by the Ministry of Education, University and Research 

(MIUR) in March 2018, it emerges that the proportion of students with non-Italian citizenship who 

continue their studies at university remains still substantial even if this percentage is higher for the 

autochthonous (33.9% versus 51.1%). For this reason, it was decided to conduct a descriptive-

exploratory analysis concerning the study of the profiles and study paths of the students who are 

enrolled in the academic year 2017/2018 for both bachelor and master's degree provided in the 

educational offer of the Department of Communication and Social Research at Sapienza University of 

Rome. More in detail, with reference to this case study, we're going to analyze individual 

characteristics (gender and age at the time of enrolment), the high school experience (through the 

variables concerning the final mark and the type of high school diploma) and, finally, the productivity 

and the university performance of each student measured in terms of marks in exams and ECTS 

credits.   

 

Keywords: secondary data, Sapienza, immigration, academic performance, study paths  
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INTRODUCTION 

 

 

In recent years, mainly from the end of the 1970s, Italy has experienced, as with other southern 

European countries, a "turnaround" from an emigration to an immigration society: we need to consider 

that the number of foreign residents was 1.379.749 in 2000 and 5.047.028 in 2017, almost quadrupled 

over the last 17 years (National Institute for Statistics, 2017a). Consequently, also the number of 

young people of foreign origin increased; not only that: when we are speaking about this, we have to 

consider even the so-called "Italy's second generation", that is the sons and daughters of migrants 

(Marinaro & Walston, 2010).  

For this reason, the aim of this paper is to study the presence of young immigrants exploring 

one of the most important context both of aggregation and socialization as the university: in fact, the 

category of international students is very important because it represents a qualitatively high aspect. At 

national level, the foreigners who enrolled for the first time in the academic year 2015/2016 (last data 

available) are 13.510 while the foreigners students are 72.092 in total (Iafrate, 2017). Nevertheless, the 

aspect that here we want to analyze is the specific dynamic of foreign students in Rome that, together 

with Milan, is characterized to be the city with the higher number of immigrants (7.5% of the total): 

more in detail, a survey conducted by the Statistical Office of the Municipality of Rome (2017) 

showed that in the academic year 2015-2016 most of these young foreigners (99.727) study at 

Sapienza University (43.3%), while a lower percentage of students chose Roma Tre (14.8%) and Tor 

Vergata (12.9%). 

So, on the basis of this empirical evidence, it was decided to conduct a case study in order to 

examine both the profiles and study paths of the foreign students who are enrolled in the last academic 

year 2017/2018 at Department of Communication and Social Research, one of Sapienza University's 

structure that dedicates noteworthy attention to training processes and sociological research. 

 

 

THEORETICAL FRAMEWORK  

 

 

Talking about foreign students within universities we are referring to two types of students: 

foreign students that are children of immigrants and international students that are people who change 

country to study (Ribolzi, Lagomarsino & Ravecca, 2014; IDOS-Study and Research Center, 2017). 

More in detail, the latter represents a substantial part of the students: indeed, as underlined by the 

Italian Ministry of Education, Universities and Research (MIUR, 2017), students with non-Italian 

citizenship who enrol at university, it constitutes, in the year 2017, 33.9% of students enrolled in 

Italian universities even if this number is lower than that of the natives (this percentage again explains 

the choice to carry out an analysis on foreign students who, by virtue of different access 

characteristics, can suffer an accidental and difficult academic path); instead, as regards the field of 

study, the data provided by MIUR (2017) show that the international students choose the same 

faculties chosen by the autochthonous: 39.2% of international students enrol in courses belonging to 

the social area (this is the reason why we're going to explore the presence of these students at the 

Department of Communication and Social Research at Sapienza University of Rome), 33.9% prefer 

scientific area while the lowest percentages chose humanities (17.4%) and health studies (9.5%). 

Furthermore, these data should be seen in a general context of change processes as a result of 

acknowledgement of the increasing central role of the single student whatever the level of education, 

in the whole learning process, to which the different agencies had to adapt their evaluation methods 

over the last years. The university population, therefore, not being a homogeneous set of individuals 

characterized by the same skills and interests, «does not constitute "naturally" an integrated group only 

because it shares the same organizational and administrative practices: having the same rights and 

duties, following the same courses of study and being submitted to the same rules, is not enough to 

define it a professional group. It is, instead, appropriate to observe the individual paths, the choices, 

the expectations and the starting conditions because it is a population in continuous evolution from the 

point of view of the social composition, the different social origins and the professional future» 

(Ciampi, 2017: 438).  

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Acknowledgement+of
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The democratization process that facilitated access to universities, therefore, clashes with the 

inability of the university, as an institution, to guarantee to all students an equal path considering that 

the initial differences, as the previous knowledge or the linguistic/cultural prerequisites, influence all 

the academic path to the point of generate, in certain circumstances, cases of delay or dropout. In this 

respect, there are many elements that contribute to the success of the students in the academic world 

(Coluccia, 2009): the background features (referring only and exclusively to the administrative  

information owned by the university), the information about the organization (administrative and 

managerial information that can be identified without the involvement of the student and which refer 

to objective forms of interaction between the student and the faculty), the environmental variables (a 

series of external factors that may affect the student’s path), outcomes and attitudes (the idea that the 

student, owns their university path and the resulting marks). 

It is obvious, therefore, that all these elements must be taken into account in the analysis of the 

role and function of the university in this specific context: it has to be considered not only as a place of 

professional preparation but also as a place of socialization where all the dynamics of the social 

context are recreated. Thus, also the role of evaluating agencies changes since their purpose is to 

educate by recognizing the cultural diversity of pupils and by facilitating the activities and 

communications between teachers and learners, through which the individual personality is formed, 

increasing their ability to act responsibly (Touraine, 1997). 

The obstacles that weak categories of students, whether they are students of foreign origin or 

students with weak skills, must address refer to difficulties in accessing university education and to 

problems in managing their own path. In order to describe the academic process from access to its 

conclusion, the analysis that follows will explore both the characteristics of the students at the time of 

enrolment and, above all, the characteristics of the path taking into consideration the productivity in 

terms of exams and ECTS credits achieved by the students enrolled in the degree courses considered at 

the time of the data query. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

 

 

The presence of foreign students in Italian universities is an element that also the National 

Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (ANVUR) takes into consideration 

since it uses the number of students coming from other countries as an indicator of academic 

attractiveness (MIUR, 2016). The foreign students enrolled in the academic year 2017-2018 in both 

bachelor's and master's degree courses proposed by the Department of Communication and Social 

Research of Sapienza University of Rome are 406 (10.4% in the total population) against 3.502 Italian 

students. More in detail, it should also be noted that the bachelor's and master's degree courses host 

almost the same number of foreign students: 206 out of 406 students (50.7%) are enrolled in a 

bachelor's degree courses while the remaining 200 people (49.3) are enrolled in a master's degree 

courses. In order to have a complete overview about who these foreign students are, it was decided to 

carry out an analysis of the characteristics at the moment of entering into the "academic world" (like 

the individual variables and the high school experience) and, above all, an analysis on the academic 

career of these students considering their productivity at the exams. 

 

 

Individual characteristics 

 

Analyzing the individual characteristics of the students means referring to variables such as 

gender and age at the time of enrolment which allow us to describe the foreign-student population. 

With regard to gender, Table 1 shows that 62.1% of enrolled students are women against 37.9% of 

men.  

 

 

 

 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/in+certain+circumstances
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Table 1: Foreign students at Department CoRiS by gender 

Gender N % 

Male 154 37.9 

Female 252 62.1 

Total 406 100.0 

Source: elaboration on S.A.T.I.S. (Services, Applications and Information Technologies) - Sapienza University  

 

This distribution, therefore, doesn't astonish the reader because, on the one hand, it is perfectly 

in line with the trend of the autochthonous students and, on the other hand, because all the degree 

courses in Communication and Social Research has a greater appeal to girls than to boys. 

Nevertheless, this variable, in addition to the simple description of the student population under 

observation, does not allow us to infer any information about the relationship between the academic 

path and the individual characteristics of the student.  

A separate discussion, however, can be done for the variable regarding the age at the time of 

enrolment: Table 2, in particular, evidences how the non-Italian students have been enrolled at 

university after 2-4 years from diploma (33% of student have been enrolled when they were from 20 

to 22 years while 28.8% of student have been enrolled over 26 years). 

  

Table 2: Foreign students at Department CoRiS by age at enrollment 

Age N % 

Up to 19 years 50 12.3 

20-22 years 134 33.0 

23-25 years 105 25.9 

Over 26 years 117 28.8 

Total 406 100.0 

Source: elaboration on S.A.T.I.S. (Services, Applications and Information Technologies) - Sapienza 

University 

 

Only 12.3% of the students is formed by people who enrolled in a bachelor's degree course right 

after the completion of diploma: this strongly distinguishes foreign students from Italian students who, 

in fact, in most cases, enter into the academic world at the age of 19: the delay that characterizes the 

category of students analyzed can be explained by the individual academic path but, at the same time, 

it could be a signal of the difficulty of foreign students to access into academic studies. 

 

 

The high school experience 

 

Some studies (see Fasanella, 2007; Decataldo, 2010; Benvenuto, Decataldo & Fasanella, 2012) 

show that the productivity in terms of exams carried out at Sapienza University is associated with 

“high” access profiles, such as students with diploma of higher education. Indeed, with regard to the 

type of high-school diploma, 56.2% of foreign students are represented by those who have obtained a 

foreign qualification. 

Table 3 also shows that only a lower percentage, with a difference of about 40 percentage 

points, is represented by students with a technical training (14.5%) and scientific training (11.3%). 

This data doesn't have to surprise the reader because the high percentage of those students who have 

obtained a secondary school diploma in a country different from Italy leads us to think that the 

mobility of these students has occurred during the adulthood and aimed at their own study path: by 

way of example, just think that in 2016 (last data available) the percentage of foreigners that arrived in 

Italy for study was 9.6%, 2.1 percentage points extra compared to 2015 (National Institute for 

Statistics, 2017b).  
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Table 3: Foreign students at Department CoRiS by type of high-school diploma 

Type of high school diploma N % 

Classical studies 19 4.7 

Scientific studies 46 11.3 

Technical studies 59 14.5 

Professional studies 6 1.5 

Italian qualification 4 1.0 

Foreign qualification 228 56.2 

Other types of high school 43 10.6 

Missing data 1 0.2 

Total 406 100.0 

Source: elaboration on S.A.T.I.S. (Services, Applications and Information Technologies) - Sapienza 

University 

 

Different evidences come from the analysis of the variable about the diploma final mark1: in 

fact, Table 4 shows that 34.8% of the students obtained a low (16.3%) and medium-low grade (18.5).  

 

Table 4: Foreign students at Department CoRiS by final mark 

Final mark N % 

Low 66 16.3 

Low-end 75 18.5 

Upper-middle 58 14.3 

High 35 8.6 

Missing data 172 42.3 

Total 406 100.0 

Source: elaboration on S.A.T.I.S. (Services, Applications and Information Technologies) - Sapienza 

University 

 

On the contrary, the students with a high and medium-high score represent the 22.9% of the 

total: this is, undoubtedly, a data of great interest since there is a similarity between foreign students 

and autochthonous one at the moment of the enrolment in the Italian University.  

 

 

The productivity and the university performance 

 

At this point, it is necessary to analyze the level of productivity in terms of ECTS credits 

achieved by students enrolled both in bachelor's and master's degree courses at the Department of 

Communication and Social Research. To this end, productivity has been studied as the ratio between 

the total of the ECTS credits and the ECTS credits achieved by students in each year of the study: that 

is, in the case of a bachelor's degree courses, 60 ECTS credits for the first year, 120 ECTS credits for 

the second and 180 ECTS credits for the third year; instead, in the case of a master's degree course 

there are 60 ECT credits for the first year and 120 ECTS for the second2.  

In this regard, Table 5 shows that the largest percentage refers to students who have a low 

productivity (42.9%) while the 29.3% refers to students with a low-end productivity. Therefore, 

adding these two percentages we can underline how the 72.2% of the foreign students is characterized 

                                                      
1  We must bear in mind that, because it is an elaboration on administrative data, there are in some cases 

(like the diploma final mark) certain missing data. 
2 In the case of students that are far behind, the number of ECTS credits obtained was reported to 180 

ECTS credits for the bachelor's degree courses and to 120 ECTS credits for the master's one since, being beyond 

the time required by their degree course, they should have achieved all the ECTS credits provided by their 

training offer. 
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by a fragile and weak academic path because they have obtained only a part of the credits provided by 

their own training offer. 

 

 

Table 5: Foreign students at Department CoRiS by academic productivity  

Number of exams N % 

Low 174 42.9 

Low-end 119 29.3 

Upper-middle 65 16.0 

High 48 11.8 

Total 406 100.0 

Source: elaboration on S.A.T.I.S. (Services, Applications and Information Technologies) - Sapienza 

University 

 

Only the 27.8% of the 406 students analyzed show better performance: respectively, the 16% of 

students has a upper-middle productivity while the 11.8% of the total has a high productivity.  

The curiosity now pushes us towards two directions: the first is to understand if these levels of 

productivity are equal for students of the bachelor's and master's degree course; the second is to 

understand whether there is a difference between foreign and Italian students. In the first case, 

observing the Figure 1, we can state how the performances between the two levels of education are 

different because in the transition from bachelor's courses to master's courses, the percentage 

concerning the "low" and "low-end" productivity decreases while the percentage of those students 

with high and medium-high academic productivity increases.  

 

 
Figure 1: Levels of productivity of foreign students enrolled in bachelor's and master's degree courses 

 

Therefore, among the students of the master's degree course, even if the percentage of the low 

performers remains higher, the difference between the latter and the high performance decreases. This 

evidence can be explained by the fact that the students of a master's degree courses have more 

familiarity with the academic environment therefore this should make the course of study less 

difficult. As regards the second curiosity related to the differences in the study paths between foreign 

students and Italian students, it is possible to state that even in the case of Italian students enrolled in 

bachelor's degree courses, the percentage of those with low productivity is greater than those that have 
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achieved a good part of the ECTS credits (64.2% against 35.8%). However, it is a performance with 

minor differences: in fact, for Italian students the gap between high and low productivity shall be 

28.4% while for foreign students this difference shall be 44.4 percentage points (this data confirms 

that for foreign students is more difficult obtain ECTS credits since they encounter more academic 

problems than the Italians one).   

The analysis about the academic performance also involved the average score of each student in 

order to understand both the quality of the courses and the acquisition of the ECTS credits. In this 

regard, Table 6 underlines that 45.3% of foreign students don't take any exam with a vote3. Instead, the 

higher percentages refer to those students who have a "medium" and "high" grade at exam, 35.5% and 

12.3% respectively. 

 

Table 6: Foreign students at Department CoRiS by mark in exams 

Mark in exams N % 

No exam 184 45.3 

Low 28 6.9 

Medium 144 35.5 

High 50 12.3 

Total 406 100.0 

Source: elaboration on S.A.T.I.S. (Services, Applications and Information Technologies) - Sapienza University 

 

Students who have a low grade at exams are only 6.9% of the total. This means that those who 

are able to get exams do it with quality performance obtaining high marks despite the barrier of the 

different language. Observing, in fact, the marks in exams of students enrolled in master's degree 

courses (Figure 2), we also note how the percentage of high marks increases up to 20.5%. In this case, 

therefore, decrease the percentage of those students who have done any exams (47.6% against 43%) 

and the percentage related to medium marks (42.2% against 28.5%); nevertheless, at the same time, 

the percentage related to a low marks increases (5.8% versus 8%).  

 

 
Figure 2: Levels of grade at exams of foreign students enrolled in bachelor's and master's degree 

courses  

                                                      
3 These are all those students who have enrolled in the academic year 2017/2018 and still did not take any 

exam during the first session. 
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This data makes it possible to underline how the foreign students enrolled in a master's degree 

courses, characterized by a greater familiarity with Sapienza academic system, have visibly better 

performances than their colleagues enrolled in a bachelor's degree courses and, above all, we can 

assert that the lowest percentage of low productivity is made by those who do not have achieved a 

bachelor degree in Italy and, therefore, the master's degree course represents their first academic 

experience in the Department of Communication and Social Research. 

In conclusion, the analysis carried out in the present work allows us to argue that there is an 

inclusiveness of foreign students within the degree programs since, considering the productivity, there 

are no differences of study paths between foreign students and their Italian colleagues: this 

demonstrates, therefore, a capacity of the Department under observation to include and not 

discriminate students that come from other countries. 
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Abstract 

 

With reference to the theory of speech acts, we propose a textual analysis of the political discourses of 

one of the most influential political figure in the world, the 45th President of the United States of 

America, Donald J. Trump. Specifically, our work proposes the analysis of both official speeches (90) 

and published posts on Facebook Official Page (670) during the first year of office (20 January 2017 - 

20 January 2018). The comparison between different 'expressive contexts' - the one linked to the 

mainstream media and the one linked to social networks - makes it possible to identify any differences 

in the use of linguistic registers according to the medium used. 

The material has been analyzed with T-LAB: this software, using both linguistic and graphic 

techniques, allows us to perform a statistical analysis of the textual data.  

 

 

Keywords: political communication, media, social network 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

For a long time, social and political scholars have neglected the role of communication in the 

analysis of the political context: only in recent years they were to begin to talk about the dialectic's, 

rhetoric's and ritual's role in political participation, to the point of conceptualizing that communication 

as "soft power" that refers to persuasion through the exchange of ideas, cultures and values running 

counter to the concept of politic traditionally understood (see Laurano, 2006; Mosca, 2009). In this 

sense, soft power represents an alternative form of power based on the ability of a leader to obtain 

what he wants through the use of values and culture for which the media become the chosen channel. 

However, it is necessary to specify that the combination between politics and communication is 

not an invention of modern society since every political actor, compatibly with the media available in 

its historical epoch, has adopted precise forms of communication for the purposes, for example, of 

their political propaganda. So, analyze the communication of a certain leader in the modern context 

involves the analysis of different 'expressive contexts' - the one linked to the mainstream media and 

the one linked to social networks - and makes it possible to identify any differences in the use of 

linguistic registers according to the medium used.  

Therefore, the assumption of our analysis consists in the fact that, depending on the medium 

used, the communication strategy assumes different characteristics. A social network page, in fact, 

contrary to an official speech to the nation, fulfills all the strategic functions of political 

communication: update on news and interaction projects, create an event to mobilize active 

involvement of supporters even through comments and sharing, offer great opportunities for 

personification of the spaces dedicated to communication (see Giansante, 2014). 

For this reason, we propose a textual analysis on broadcast speeches and published posts on 

Facebook Official Page of one of the most influential political figure in the world, the 45th President of 

the United States of America, Donald J. Trump, during the first year of office.  
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THEORETICAL FRAMEWORK 

 

 

To undertake communicative actions means to carry out social actions of interaction and 

integration among individuals through which the subject in action transmits his ideas, his decisions in 

order to obtain effects in his interlocutors. A communicative action, therefore, is a process of 

interaction dependent on the context in which it occurs and modeled by the thing and how to 

communicate (see Malizia, 2006), characterized by different outcomes depending on the purpose 

assigned to it. Its function can be expressive (the explanation of the attitudes of social actors), 

persuasive (likely to affect the behavior of others), information (pure and simple sharing of 

information), relationship (aimed at establishing and/or maintaining the relationship among different 

social actors) and role (connected to behaviors linked to the expectations of others) (see Di Biase, 

2008). 

The involvement of his audience is certainly one of the primary objectives of the President of 

the United States of America who has created, in the context of its communication-political strategy, a 

unique, new and authentic language. In fact, many critics and journalists consider his style of 

communication the exemplification of "pop trash" (Motta, 2016) and the "nastiness" of contemporary 

political culture (Wayne, 2017). The easily understood and highly persuasive style of this 

"transformational leader" (Tonello, 2016) was also considered "effective" (Graydon & Neville, 2016), 

"new" (Sclafani, 2017), "authentic" (Bartali, 2017) and "unmistakable" (Scaldaferri, 2017). 

Moreover, Donald Trump has a style and a language that operates in the direction of a particular 

social identity that constitutes his particular political brand (Lempert & Silverstein, 2012; Sclafani, 

2018). As emerged from our preliminary analysis and that of other authors (see Romagnuolo, 2017), 

this brand, aimed at the sensationalize of press releases, is characterized by the frequency of 

augmentative and superlative adjectives ("absolutely fantastic", "enormous", "amazing", "total 

disaster") and by the use of repetitions in order to stimulate positive mental associations regarding its 

political actions ("winning, winner") and negative mental associations with respect to opponents 

("worse"). 

Some authors, in this regard, recognize how Trump's communication is rich in adjectives and 

repetitions placed at the beginning or end of the sentence in order to guarantee a more effective 

memorization of the concept4 (see Mercieca, 2015; Lakoff, 2016; Sclafani, 2017). 

Furthermore, emerges the constant use of the term “believe” declined differently in the 

institutional speeches and posts on Facebook: in the first, the expression “believe me” is used to 

emphasize certain salient points of the speech and to involve the audience creating a sort of intimacy, 

that is what Fairclough (1992) describes with the concept of “synthetic personalization”; in the latter, 

the verb “believe” is less “personalized” and refers to  the act of have faith in anything.  

 

 

METHODOLOGY 

 

 

We propose a textual analysis of 90 political speeches and 670 posts on Facebook Official Page 

of Donald J. Trump from 20 January 2017 to 20 January 2018 which, through an exploratory analysis, 

have been compared in order to identify differences in the use of linguistic registers depending on the 

medium used: the choice to analyze also the contents of the posts arises, therefore, from the awareness 

that the new media allow us to bypass traditional media and to direct the electorate by speaking 

directly to the public.  

This methodological choice depends on the idea that textual analysis is configured as a process 

of empirical research on communication and allows to systematically describe the peculiarities of 

                                                      
4 This is a typical feature of communication for persuasive purposes and refers to the order of presentation 

of the arguments. It refers to two main effects: the primacy effect and the recency effect. The first refers to the 

ability to remember and recall the first information of a long list while the second involves the ability to 

memorize the latest information of the same list (see Toni, 2012). 



18 

 

messages: it is born with the aim of analyzing, through a quantitative computerized semantics, the 

content of texts particularly significant. 

The material has been analyzed with T-LAB: in fact, through this software, is possible to 

examine and map the President's messages, analyzing the topics covered and his modus operandi. In 

addition, this software uses both linguistic and graphic techniques to perform a statistical analysis of 

the textual data and to produce outputs that represent different relationships among the analyzed data. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

 

As mentioned before, to better understand the peculiarities of Trump's discourses according to 

the means of communication used, a parallel analysis should be performed in order to compare the 

results, tracing differences and/or similarities, from the texts of speeches and posts on Facebook.  

Therefore, analyzing first the official speeches of the American leader (Figure 1) we can 

recognize how substantially the issues dealt are grouped into five clusters, each consisting of a set of 

keywords associated each other: 

 

 
Figure 1: Speeches clustering 

 

Analyzing the words that compose them, we note that clusters 1 and 2 (not without reason, they 

relate to the same quadrant on the Cartesian plane) refer to the well-being (for example, "wealth") and 

to the American socio-economic policies ("Obamacare" and "disaster", "tax", "companies"); the third 

cluster refers to nationalist themes and tradition; the fourth cluster concerns public relations (for 

example, "Senate" and "White House") and, lastly, the fifth cluster recalls financial themes ("million", 

"Wall Street", "trade"). 

In particular, cluster 3 is by far the most statistically significant one. In fact, it collects almost 

40% of the words used by Trump that, on the one hand, characterize his conservative and patriotic 

politics and, on the other hand, emphasize the feeling of communion and collaboration with his 

electorate in order to "Make America Great again". 

 

Table 1: Keyword of Cluster 3 of speeches on Nationalism and Tradition 

Words X2 

Together 101.56 

Nation 76.57 

God 59.41 

America 59.26 

Men 56.74 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Analysis+should
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Stand 54.19 

Our 50.70 

Women 47.77 

Freedom 44.11 

Military 41.44 

 

Therefore, Trump's attention towards all those topics that contribute to reinforcing the idea of 

America as an "us" opposed to "them" (see Romagnuolo, 2017) emerges clearly: in this sense, terms 

like "together", "nation", "America" should be read. Therefore, it is worth noting that these words are 

used in conjunction with other words like "freedom" and "military" in order to underline the patriotic 

dimension of President Trump's messages. 

Comparing what has just been said with the analysis of the elementary contexts of the messages 

contained in the posts of the Facebook Official Page, we also get 5 distinct clusters: specifically, from 

Figure 2, we see that clusters 1 and 5 are positioned within the first quadrant while others are more 

detached. The two clusters (1 and 5) are both in the first quadrant since they belong to the same sphere 

of content referring respectively to the institutional dimension ("Prime Minister", "meeting", 

"Secretary") and the national security ("law", "security", "enforcement"). Cluster 4 connects to a 

purely value dimension since it is composed of all those terms that refer to the ideals of Donald 

Trump's republican America ("love", "sacrifice", "family"). The most interesting cluster, from the 

point of view of the words associated each other, is the cluster number 3 that, positioned far from the 

origin of the axes, denotes a specific sphere concerning the immigration/the stranger and the issue of 

threat (this aspect will be discussed later). Nevertheless, the cluster that reaches the highest statistical 

significance (about 40%) is cluster 2 that refers to the media agenda with particular attention to fake 

news ("media", "agenda", "news", "fake").  

 

 
Figure 2: Posts on Facebook clustering 

 

By comparing the two analyzes of elementary contexts (Figure 1 and Figure 2), it is possible to 

trace the elements of similarity and dissimilarities of the two communication strategies taking into 

account the fact that the wide variety of posts on Facebook is a consequence of the difference of the 

medium used: in fact, the website needs a more dynamic communication strategy with its public which 

must be continually attracted by new and updated themes with respect to political activity. Moreover, 

the purpose of a web page is mainly to involve the public and not only publish information like the 

traditional means of communication (see Giansante, 2014). 

An aspect that emerges clearly from our analysis is that some issues, present in the speeches, do 

not appear in the publication of the posts and vice versa. This is the case of the institutional dimension 

exemplified in the constant criticism of the Obamacare that we find in the speeches (Figure 3) and the 

dimension focused on the "fear of the other" and the comparison Us versus Them present, on the 
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contrary, in the posts (Figure 4). In the first case, Trump's speeches point to the construction of a brand 

that represents him as "antichaos President"; in the second case, instead, through the exploitation of 

the figure of the immigrant, they recall the constant Islamist threat. 

 

 

 
          

                       

 

Figure 2: Focus on cluster 2 of speeches ("Obamacare")  

and on cluster 3 of posts on Facebook ("Afghanistan") 

 
 

 

In conclusion, if in the speeches transmitted by the traditional media the issues are more related 

to the institutional dimension, in the posts published on Facebook (so, disseminated through a social 

network), the issues are more related to the dimension of values that touches the emotion of users. In 

addition to the use of different contents, Trump is able to give different meanings to the same concept 

according to the means used (see the case of the term "believe"). 

In this respect, Trump's communication strategy demonstrates to be very careful to the 

differences between the two communication tools, aware that the presence on social networks is a 

useful and indispensable for politics as it offers the opportunity to build relationships, engage their 

own supporters and grow consensus addressing issues that are different from those relegated to the 

official media. So, from this point of view, Facebook proves a suitable tool because it allows to 

publish content and, at the same time, to monitor the interests among followers and to intervene and 

quickly assess the effects of own communication. 
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Abstract 

 

The data provided by the National Institute for Statistics showed that, over the last ten years, the youth 

employment rate (15-34 years) has decreased by 10.2 percentage points. However, if we look at the 

segments, the young unemployment rate has considerably increased both for the young adults 15-24 

years of age (from 20.4% in 2007 to 34.7% in 2017) and for the young adults 25-34 years (from 8.3% 

to 17%).  
In addition, a further phenomenon that we must take into consideration is the so-called NEET, young 

people who are longer in the education system, who are not working or being trained for work. 

For this reason, the aim of this work is to investigate the employment dynamics of young people in the 

Italian context by examining the aspects mentioned above. More in detail, especially with reference to 

the NEET category, we're going to explore the following aspects: gender, educational level and 

activity status. The analysis will be conducted with the aid of secondary data analyzed from a 

longitudinal perspective (from 2007 to 2017) and taking into account the territorial division. 

 

 

Keywords: labour market, young population, secondary data, time series, Italy 
 

 INTRODUCTION 

 

The acronym NEET refers to those young people who are not engaged in education, 

employment or training (Malo & Mínguez, 2017) and, above all, it refers to the phenomenon of youth 

inactivity «framed, from time to time, as an emergency related to social marginalization, as a damage 

to economic-productive systems, for its consequences in the overall balance of social security systems, 

as a disability for welfare systems in present and future vision, as a brake on the exercise of active 

citizenship for increasing quotas of young people» (Franzosi, 2015: 5). Nevertheless, the definition of 

NEET is affected by the changes of the concept of "young people" considering that, right now, the 

upper limit of the teenage phase is over 30 years: this extension becomes functional to the generational 

block in order to generate a blurred and fragmented life path (see Ambrosi & Rosina, 2009). 

In fact, the youth emergency involves the whole international scene since this generation is 

particularly vulnerable in a context of deep economic and working crisis. Young people, therefore, 

represent the social category that presents a contrasted relationship with the labour market towards 

which training is no longer a defense shield: suffice it to say that in Mediterranean countries (Greece, 

Italy and Portugal), in Eastern European countries (Estonia, Lithuania, Romania and Slovenia), as well 

as for Denmark and Finland, tertiary education does not reduce the risk of unemployment compared to 

the absence of qualifications (Antonini, 2014). In this respect, therefore, it is necessary to specify that, 

even if all the member countries of the European Union recognize the urgency of the NEET question 

to the point of engaging policies to combat this aspect, the phenomenon of NEET assumes 

characteristics that vary from nation to nation as pointed out by the report made by Eurofound (2012) 

focused on the definition and classification of the phenomenon through the analysis of international 

data. It argues that it is possible to distinguish four typologies of countries: in a first group there are 

the continental and Nordic countries characterized by a neo-liberal policy and a low rate of NEET; in 

the second group there are all the countries of the Mediterranean and Eastern Europe that have a high 

rate of NEET (like Austria, Denmark, Finland, Germany, Luxembourg, the Netherlands, the United 

Kingdom and Sweden); the third group includes all countries in which a strong economic downturn 

has led to a high rate of NEET (for example, Estonia, Latvia, Ireland, Lithuania, Portugal and Spain); 
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finally, the last group  is characterized by countries in which the economic crisis has less influenced 

the phenomenon (Belgium, Cyprus, France, Czech Republic and Slovenia). 

Italy, the object of this study, is one of the countries in which the NEET rate is higher: in this 

regard, recent Eurostat statistics (2018) state that the proportion of young people neither in 

employment nor education and training in 2017 ranged from 7.8% in Sweden to 29.5% in Italy. 

For this reason, this paper aims to describe the phenomenon of NEET in Italy with particular 

emphasis on gender, educational level and status activity over the last ten years.  

 

 

THEORETICAL FRAMEWORK 

 

 

Since the 90s, the NEET phenomenon emerges both in Europe and Italy as the marginalization 

of young people, as a result of the problems with the education system and the working system (as 

well as having an adult generation not able to deal with these challenges to the point of talking about 

"issues of young people"). However, although there is a unanimous agreement regarding the 

recognition of the social emergency, there are many divergences on the definition of the phenomenon 

characterized by four precise elements: 

 Age: there has been a progressive extension of the age group (from 16-18 to 15-34 years) so, 

for this reason, it's possible to talk about an extension of the transition period from the world 

of education to the work one; 

 The labor market conditions: the word NEET is used to indicate the unemployed and inactive 

people not considered in the count of the country's workforce; 

 Not working by personal choice: we exclude from the NEET category all those individuals 

that deal with housekeeping activities or are voluntarily deciding not to work; 

 The form of education and training courses: this is the most ambiguous criterion since, in 

some cases, only those who are engaged in formal training processes fall into the NEET 

category while, in other cases, participants are excluded from any formal and/or informal 

training (see Agnoli, 2014). 

Furthermore, the NEET phenomenon is linked to a precise context of rethinking and redefining 

various areas of the system especially those related to work and training: specifically, all the young 

people classified as NEETs are an indicator of the climate of a crisis between young generation and 

the education system and labour market. There is, from the new generations, an increasing sense of 

uncertainty and lack of faith in the educational system that overtime has lost its role of agency 

necessary for cultural growth. It has been replaced by peer groups and mass-media that provide role 

models and symbolic materials to be assembled in the process of building one's own personality (see 

Antonini, 2014). For this reason, the turmoil of the educational system must be considered in light of 

the crisis occurring in the job world, which is failing in a society that can no longer be said to be based 

upon it: the scarcity of jobs and the precarious employment make young people, as stated before, more 

distrusted and insecure also in the most intimate areas of their lives. 

Into the Italian context, there are critical nodes to consider due to the country situation. These 

are: the lack of investment in training by young people derived from the awareness that the probability 

of finding a job for someone with an upper secondary education and someone with a degree is almost 

the same; the high drop-out rate, not only in tertiary education, but also in the secondary education; the 

high percentage of NEETs as an indicator of long periods of lack of job opportunities that eventually 

discourage the search for any kind of work; finally, the low employment rate of young Italians (for 

further discussion see National Institute for Statistics, 2017b). 

In this regard, Table 1 shows both the employment and unemployment rate of young people in 

Italy from 2007 to 2017. It provides different information: in the first column, in fact, there is the 
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percentage of the young people working (15-34 years) while, in the remaining two columns, are 

reported data for the unemployed young people in the age group 15-24 and 25-34.  

By proceeding sequentially, we can see how, in the last ten years, the percentage of young 

people employed has decreased by 10.2 percentage points (from 50.8% in 2007 to 40.6% in 20175). 

 

Table 2: Youth employment and unemployment rate in Italy (2007-2017) 

Year 
Employment Rate 

of people aged 15-34 

Unemployment Rate  

of people aged 15-24 

Unemployment Rate  

of people aged 25-34 

2007 50.8 20.4 8.3 

2008 50.3 21.2 8.9 

2009 47.4 25.3 10.6 

2010 45.3 27.9 11.9 

2011 44.5 29.2 11.7 

2012 43.1 35.3 14.9 

2013 39.9 40.0 17.7 

2014 39.1 42.7 18.6 

2015 39.2 40.3 17.8 

2016 39.9 37.8 17.7 

2017 40.6 34.7 17.0 

Source: National Institute for Statistics  

 

On the contrary, looking again at Table 1, we can see how, from 2007 to 2017, the percentage of 

young people unemployed has increased in both age groups considered: in the case of young people 

between 15 and 24 years, the unemployment rate increased by almost fifteen points from 20.4% in 

2007 to 34.7% in 2017. Observing the time span, however, we can see how, starting from 2014, when 

the unemployment rate reaches the highest percentage of 42.7%, the value is slowly decreasing in the 

following years to 40.3% (2015), 37.8% (2016) and, finally, to 34.7% in 2017 with a value that, 

although higher than those before 2014, shows a slight decrease6. 

The last information in the table, instead, shows the unemployment rate of young people 

between 25 and 34 years. At first glance, we see how, for the age group considered, the young 

unemployed are a smaller proportion than the young people aged 15-24: in general, the unemployed 

rate increased of approximately 8.7 percentage points7. 

 

 

RESULTS 

 

The phenomenon of NEET is a rapidly growing concern: over the last ten years, the number of 

young NEETs has grown at an exponential rate of 15.7% (from 2.751.995 in 2007 to 3.184.887 in 

                                                      
5 The data show, taking into account gender and territorial division, how the employment rate of men is 

higher than that of women (by way of example, 46.2% versus 34.8% in 2017). On the other hand, having regard 

to geographical localization, data show how the employment rate assumes different characteristics depending on 

the geographic area considered: it is, in fact, higher in the north and central Italy (consider that in 2017 the North 

had an employment rate of 49.9%, the Center of 43.9% while the South only 28.5%). This difference is now a 

constant in the Italian context to the point that the analysis of the employment levels of the last ten years always 

shows the same discrepancy: specifically, if on the one hand, the difference between North and Center is 

reduced, on the other, the gap with the South is even more accentuated. 
6 With regard to the young unemployment rate, we see that this is higher for women than for men (by way 

of example, 37.3% versus 33% in 2017). Likewise, the gap between North, Central and South persists: in fact, in 

the 15-24 year category, the unemployment rate in 2017 is 24%, 31% and 51.4% respectively.   
7 Here again, looking at the data by gender and territorial division, we note the same trend: with regard to 

the first variable, the unemployment rate is higher for the women than for men (19.0% versus 15.4%) while, with 

regard to the second variable, the unemployment rate is higher for the Southern regions (29.3%) than for Central 

regions (15.2%) and Northern regions (9.5%). 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/has+grown
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/an+exponential+rate
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2017). Given the importance of this phenomenon, this study wants to investigate who are those young 

people that are not engaged in formal learning, training or employment.  

One crucial data is presented in Figure 1 concerns the gender distribution: at a first look, in all 

the years taken into account, the highest percentage refers to women (66% in 2007 and 56.6% in 

2017). 

 

 
Figure 1: Young Italians NEETs by gender (2007-2017) - % 

 

Observing the graph in Figure 1, however, we understand how the differences between the two 

genders are slowly decreasing: in fact, if in 2007 female NEETs are more than male (66% versus 

34%), the situation has changed over the years settling this difference around 13.2 percentage points in 

2017. Despite the decline in the percentage of women belonging to the NEET category, it is necessary 

to underline how in the transition from the educational system to the job market the men face fewer 

difficulties than women who remain for longer in the so-called "generational limbo".  

A second important aspect to analyze concerns the geographical location (Table 2): the data 

shows that the percentage of young Italian NEETs is higher in the southern regions where this value 

doesn't fall below 50 per cent (see also National Institute for Statistics, 2017a) while, on the contrary, 

the percentage of NEETs never exceeds 16% in Central Italian regions and it fluctuates from 24.4% in 

2007 to 28.8% in 2017 in relation to Northern Italy.  

 

Table 2: Young Italians NEETs by territorial division (2007-2017) - % 

Year Northern Italy Central Italy Southern Italy 

2007 24.4 13.8 61.8 

2008 25.1 13.5 61.4 

2009 27.2 13.9 58.9 

2010 28.1 14.4 57.5 

2011 27.5 15.2 57.3 

2012 28.6 15.3 56.1 

2013 29.5 15.4 55.1 

2014 29.2 15.7 55.1 

2015 29.3 15.5 55.2 

34.0 35.6 38.0 39.3 39.9 42.0 44.0 44.4 44.0 43.5 43.4

66.0 64.4 62.0 60.7 60.1 58.0 56.0 55.6 56.0 56.5 56.6

Male Female
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2016 29.0 15.5 55.5 

2017 28.8 15.3 55.9 

Source: elaboration on National Institute for Statistics 
 

Nevertheless, reflecting on the longitudinal data, we can see that there are different trends in 

different areas: from Table 2, we notice how the percentage of young NEETs, increases slightly in 

Central Italy while the number of NEETs declines in the Northern and Southern Italy.  

In addition, it is possible to analyze this situation more in detail: observing the Figure 2, we can 

see that Campania and Sicily are the Italian regions characterized by the highest percentage of young 

NEETs (respectively 10.3% and 17.4%); instead, Lombardy, Lazio and Apulia are defined by a more 

significant percentage (from 5.3% to 10.3%). On the contrary, Vallée d'Aoste and Molise are the 

Italian regions with the lowest number of NEETs (respectively 3.823 and 18.883). 

 

 

 
Figure 2: Young Italians NEETs by Italian regions (2017) - % 

 

By definition, as mentioned previously, all young NEETs are people who are not engaged in 

learning, training and employment, but what is their educational level? 

In this regard, Figure 3 helps us to answer the question. First of all, it is possible to note that the 

highest percentages of NEETs concern those who have upper secondary education and those with no 

formal education (this value does not fall below 40 per cent). 
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Figure 3: Young Italians NEETs by educational level (2007-2017) - % 

On the contrary, the lowest percentage refers to those who have continued their training path in 

order to obtain a bachelor's degree. This makes it possible to say that the transition from school to 

work is less difficult for those with an academic qualification unlike what happens to those who decide 

to leave school at an earlier age. Moreover, looking at the overall data, we observe how, while the 

trend of the graduates remains almost stable over the ten years considered (around 10%), there is a 

reversal of the trend starting from 2012: in detail, the percentage of young people with an upper 

secondary education considered as NEETs increases from 42% in 2007 to 50% in 2017 (vice versa for 

those with no formal education).  

The last data to take under consideration concerns the activity status (Figure 4): the data 

provided by National Institute for Statistics (ISTAT) shows that, in all the years considered, the 

highest percentage is represented by the inactive (72.5 in 2007 and 61.1% in 2017). However, 

observing the general trend of the two categories, we see that the percentage of unemployed has 

increased by 11.4 percentage points from 2007 to 2017 while the percentage of inactive people has 

decreased by 11.4 percentage points. 
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Figure 4: Young Italians NEETs by activity status (2007-2017) - % 

 

In conclusion, therefore, it is possible to outline a specific profile of the young Italian NEETs: in 

fact, the possibility, or stated more correctly, risk factors (Quah & Sales, 2000) to become a NEET is 

higher for women, mostly from the Southern Italy, with an upper secondary education and with an 

inactive status. 

CONCLUSION 

 

All the analysis at this point shows how today's young generation experiences a crisis and an 

atmosphere of mistrust higher than that of adult generation. In this general climate, the expectation of 

well-being growing is falling behind while, on the contrary, the sense of fear for tomorrow is 

mounting, associated with discomfort, skepticism and restlessness.  

 So, the NEET condition, as the condition of an unemployed person, causes a specific state of 

mind as denoted by disaffection, lack of trust, absence of perspectives and marginalization (Marconi, 

2014). 

It is clear, therefore, that the NEET condition, as well as being a consequence of the failure to 

include young people in civil society, generates consequences both in the private and the public 

sphere, creating feelings of frustration and dissatisfaction. 
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Abstract 

 

The aim of this study is to examine the frequency and functions of four state verbs (understand, 

remember, forget, know) with progressive tense in academic, magazine, spoken, newspaper and fiction 

genres. This study is carried out using the data of corpus which is Contemporary Corpus of American 

English (COCA). First of all, verb categorization (Vendler, 1967; Smith, 1997) and grammatical 

category of aspect (Quirk et al., 1985; Quirk et al., 1972 and Brinton and Brinton, 2010) are discussed 

in this study. Next, the similar conducted studies related to the use of state verbs with progressive 

tense are summarized. Finally, the use of state verbs (know, remember, forget, understand) with the 

progressive tense is analyzed. According to the analysis of state verbs with progressive tense, the 

verbs “remember and forget” have the most occurrences in the fiction genre while the verbs 

“understand and know” have the most occurrence in the spoken genre of corpus. Furthermore, it is 

revealed that there are various reasons to use these state verbs with progressive tense. The most 

common function is temporariness and the least common function is reclassification of the verb as 

dynamic. 

 

Keywords: Lexical Aspect, State Verbs, Grammatical aspect, Progressive Tense, Corpus, Corpus 

Based Study 

 

 

LEXICAL ASPECT of VERBS 

 

The term “aspect”  known as tense aspect shows “the beginning and end points of events” and it is 

also used with the verbs, adjectives and nouns in order to show whether they have a beginning or end 

(Hofmann, 1993: 139-140) and this study deals with both the verb aspect and grammatical aspect. 

Firstly, in this part verb aspect will be discussed. Regarding verbs’ aspectual properties Vendler 

(1967:102-103) categorizes the verbs as it follows: activity such as running and pushing a cart, 

accomplishment such as running a mile and drawing a circle, state (loving) and achievement 

(reaching the top) verbs. 

Activity verbs are related to “processes that involve physical or mental activity, and consist entirely in 

the process” (Smith, 1997: 23). “Strolling in the park, laughing, revolving, thinking about, enjoying 

and eating cherries” are the examples for activity verbs (Smith, 1997: 23). 

Smith (1997:27) acknowledges that accomplishment verbs have a natural ending or a result and lists 

them as “affected objects such as bend an iron bar, wrinkle a dress, break a pot, constructed object 

such as build a house, write a letter, consumed object such as destroy a house, drink a glass of wine, 

affected experiencer such as amuse Mary and path-goal such as walk to the lake, work from 2 to 3”. 

“A state is a condition or a changeless event without any inherent end…”. Therefore, state verbs do 

not continue until “a time of being finished” (Hofmann, 1993:140). State verbs are listed by Brinton 

and Brinton (2010: 125) as follows: “emotional states (love), cognitive states (understand), perceptual 

states (feel), bodily sensations (ache) and expressions of having and being (own, resemble). Manczak-

Wohlfeld et al.(2007:155 cited in Bielak and Pawlak, 2013:73) categorize the state verbs as “mental 

states such as think, believe, understand; emotional states such as love, like, hate  and states which 

express senses such as hear, see.  

Achievement verbs “result in a change of state”(Smith, 1997: 30) and Smith presents examples for 

achievement verbs such as “leave the house, reach the top, recognize Aunt Jane” (p. 30). The changing 

state is the same as accomplishment verbs and Smith lists them and exemplifies each of them as it 

follows: “affected objects such as break a cup, tear a paper constructed object such as imagine a city, 
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define a parameter, consumed object such as explode a bomb, affected experiencer such as see a comet 

and path-goal such as reach the top, arrive in Boston (Smith, 1997: 31).  

 

Vendler (1967:107-108) presents different verbs for each subcategory. 

 

A little reflection shows the running, walking, swimming, pushing or pulling something, and the like 

are almost unambiguous cases of activity. Painting a picture, making a chair, building a house, writing 

or reading a novel, delivering a sermon, giving or attending a class, playing a game of chess, and so 

forth, as also growing up, recovering from illness, getting ready for something, and so on, are clearly 

accomplishments. Recognizing, realizing, spotting and identifying something, losing or finding an 

object, reaching the summit, winning the race, crossing the border, starting, stopping, and resuming 

something, being born, and even dying fall squarely into the class of achievements. Having, 

possessing, desiring, or wanting something, liking, disliking, loving, hating, ruling, or dominating 

somebody or something, and, of course, knowing or believing things are manifestly states. 

 

The Vendler’s verb categorization is summarized and exemplified by Huddleston and Pullum 

(2002:118 cited in Bielak and Pawlak, 2013: 64) in Table 1 below. 

 

Table 1: Basic taxonomy of English lexical aspect 
States (stative situations) Occurences (dynamic situations)  

Processes                                                         Achievement 

Activities             Accomplishment 

     

 

The flag is red 

He likes her 

He read to them        He read the note. 

I had walked             I had walked home 

in the park 

I declare the meeting 

closed 

I found the key 

 
As it is understood from the table 1 above verbs “be” and “like” are stative verbs and the verbs 

“declare” and “find” are achievement verbs whereas the verbs “read” and “walk” are both under the 

categories of activities and accomplishment. This is explained by Bielak and Pawlak (2013:64) as 

most of the verbs which are written in isolation without a complement are classified as “stative and 

dynamic”. Therefore, the activity verb “read” with its complement “the note” becomes 

accomplishment verb. Similarly, the activity verb “walk” with its complement “home” becomes 

accomplishment verb. Consequently, “the identification of the verb’s lexical aspect is only possible 

when these missing elements are specified” (Bielak and Pawlak, 2013:64).  

 

Apart from the categorization of verbs such as activity, state, accomplishment and achievement Smith 

(1997) mentions about a category which is “semelfactive” and she summarizes it as a sub-category of 

achievement. She adds that “single-stage events are conceptualized as instantaneous” and she states 

that  a person’s coughing and a bird’s flapping a wing are examples for semelfactive verbs since these 

“events take some fraction of a second to occur” (Smith, 1997:29). 

 

(1) Mary coughed for an hour. 

                                            (Smith, 1997:24) 

 

In this example (1) above the verb “cough” is an achievement verb but with its complement “for an 

hour” it becomes a semelfactive verb since the event repeats during an hour. 

In order to explain the verb categorization of Vendler in detail and Smith’s categorization 

(semelfactives) some examples are presented below. 

Vendler (1967)  states that there are some verbs whose categorization is difficult. They could be 

categorized as a state verb or an activity verb. He presents an example with the verb “smoke”. 

 

(2a) Do you smoke? 
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(2b) Are you smoking? 

    (Vendler,1967: 108) 

 

The sentence in (2a) is an example for state and the speaker wants to learn about a habit while the verb 

in (2b) is an activity verb.  Besides the difficulty of state and activity verbs categorization above the 

following example represents how to differentiate accomplishment verbs from activity verbs. 

 

(3)Mina is building a house. 

                          (Lee, 2006:696) 

 

                In the sentence (3) above the verb “build” is a dynamic verb and “due to its 

semantics of process in progress” this verb could be used with progressive tense (Lee, 2006:696).But 

in this sentence with its complement “a house” it is an accomplishment verb. As Dowty (1986) puts 

forward “ a prepositional  phrase or NP expressing extent can convert an activity into an 

accomplishment” (Dowty, 1986: 39). Moreover, Dowty draws attention to the use of adverbials in the 

sentence while deciding the verb type and states that adverbal “for an hour” is used with state and 

activity verbs whereas adverbial “in an hour” is used with accomplishment and achievement verbs, 

which is exemplified in (4a) and (4b) below (Dowty, 1986:39). 

              

               (4a) John read a book in two hours. 

 (4b)John read a book for two hours. 

    (Fillmore, 1971 cited in Dowty, 1986:39) 

 

  In (4a) the verb “read a book” implies that “John read the whole book”, which is the 

accomplishment verb while in (4b) “read a book” is an activity verb since it implies that “John read 

the book during a specific time”. 

Sometimes it is difficult to distinguish accomplishment and achievement verbs but Vendler provides 

examples in order to make it clear.  

 

(5)It took me an hour to write a letter. 

(6)It took him three hours to reach the summit. 

       (Vendler, 1967: 104) 

 

The verb “write” in sentence (5) is an example for accomplishment verb since writing the letter lasts 

an hour. On the other hand, “reach” in the example (6) is under the achievement verb category since 

reaching the summit does not go on during one hour. 

Dowty (1986) emphasizes that accomplishment and achievement verbs are used in the narratives. 

 

(7a) John entered the president’s office. The president walked over to him. 

(7b) John entered the president’s office. The president woke up. 

            (Dowty, 1986:37) 

 

In the narration above in the second sentence of (7a) “walk over to him” is an example for 

accomplishment verb whereas “woke up” is an example for achievement in the example (7b).  

 

Levin (2009) states that the verb stop’s complements have different aspectual diagnostics and all verbs 

types with an exception of achievement verbs have a complement of “stop”.  
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(8)   *a. Ashley stopped arriving at the station. (achievement) 

          b. Kim stopped writing the letter. (accomplishment) 

          c. Dana stopped pushing the cart. (activity) 

          d. Kelly stopped blinking. (semelfactive-iterated) 

          e. Pat stopped being hot. (state) 

       (Levin, 2009: 6) 

 

In the example above the verb “stop” could have different types of verb categorization as a 

complement. 

As a consequence, it could be noted that it is not so easy to decide the verb category and Mourelatos 

(1981) also argues on the six factors which affect the verb category an these factors are listed by him 

as “…(a) the verb’s inherent meaning; (b) the nature of the verb’s arguments, that is, of the subject and 

of the object(s), if any; (c)adverbials, if any; (d) aspect; (e) tense as phrase (e.g., the perfect); (f) tense 

as time reference  to past, present, or future” (Mourelatos, 1981: 199). He puts forward that Vendler 

takes the factors “b, c, e, f” into consideration while he is making his verb categorization. 

 

FEATURES of VERBS  

 

Along with the categorization of lexical aspect of verbs described above verbs are also categorized as 

“inherent aspect or situation aspect” in terms of their semantic features (Brinton and Brinton, 2010: 

161). According to Anderson and Shirai (1994:134 cited in Uno, 2014: 32) there are three semantic 

features: punctual, telic and dynamic. Brinton and Brinton (2010:161) also mention about four features 

of verbs which are stative, durative, telic and voluntary.  The semantic features of states, activities, 

accomplishment and achievement are illustrated in Table 2 below. 

 

Table 2: Features of Verb types 
 State        Activity    Accomplishment Achievement 

Stative + _ _ _ 

Durative + + + _ 

Telic _ _ + + 

Voluntary _ + 

_ 

+ 

_ 

+ 

_ 

Adapted from Brinton and Brinton (2010:162) 

 

As it is demonstrated in Table 2 above, state verbs have stative and durative characteristics and they 

are not telic since they do not have end point and they are not voluntary, either. On the other hand, 

activity verbs have duration since they continue for a period of time. They describe ongoing events. 

They do not have an end point and they may include volition or not. Accomplishment verbs depict 

events in duration and they have an end point. Finally achievement verbs are punctual and they do not 

last forever since they have an end point. Moreover, Smith (1997) notes the characteristics of 

“semelfactive” verbs (which is not presented in the table) and she states that these types of verbs are 

“dynamic, atelic and instantaneous” (p.29). In order to explain the features of verbs in detail some 

examples are presented below. 

 

Granath and Wherrity (2014) exemplify the features of activity and accomplishment verb types. 

 

(9) The motor is running. 

           (Granath and Wherrity, 2014:11) 

 

In the example (9) above the activity is not finished and it is an atelic activity since there is not end 

point here. 
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   (10) She is writing a book. 

                       (Granath and Wherrity (2014:12). 

 

The event “writing a book” in example (10) is an accomplishment verb and telic verb since it has a 

natural end point. 

 

(11) I believe your theory. 

   (Hofmann, 1993: 142) 

 

The state verb (believe) above in example (11) does not have a defined end and it continues as an 

unchanged event. 

 

         (12) It took Roger an hour to solve the problem. 

           (Brinton and Brinton, 2010: 164)     

 

In the example (12) the achievement verb (solve the problem) does not continue during one hour. It 

does not have duration but it has an end. 

 

GRAMMATICAL CATEGORY OF ASPECT 

 

According to Brinton and Brinton (2010:115) there are two types of grammatical categories in English 

and they are stated by them as follows: “the nominal categories (number, gender, person, case, degree, 

definiteness) and the verbal categories (tense, aspect, mood and voice)”. Our concern in this study is 

specifically aspect which is one of the sub-headings under verbal categories since in this study it is 

aimed to examine the use of state verbs in present progressive tense, namely progressive aspect.  

Tense refers to “time of an action to the moment of speaking” and there are two types of tense: past 

and present which are stated by an inflection such as do/did or play/played. Moreover, future tense 

could be stated periphrastically with “will” (Brinton and Brinton, 2010:124). Vendler (1967) puts 

forward that tenses which shows the time are not restricted to present, past and future but there are 

aspects of verbs which “suggest the particular way in which that verb presupposes and involves the 

notion of time” (Vendler,1967: 97). Furthermore, another definition proposed by Comrie “aspects are 

different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation” (Comrie, 1976:3 cited in 

Bielak and Pawlak, 2013:63). However, aspect of a verb differs from tense in that aspect is described 

as “the so-called compound tenses-the perfect and the progressive” (Brinton and Brinton, 2010:127). 

Aspect is defined by Quirk, Greenbaum, Leech and Svartvik (1985: 188) as “ a grammar  category 

which reflects the way in which the verb action is regarded or experienced with respect to time”. 

Aspect and tense are related to each other in meaning. For this reason, the meaning of present perfect 

and simple past in English could not be distinguished from each other easily (Quirk et al., 1985).  

 

(13)Simple past: John lived in Paris for ten years. 

(14)Present perfective: John has lived in Paris for ten years. 

(Quirk et al., 1985:186) 

 

Simple past (13) put emphasizes on the duration of activity (living) while “current relevance” is 

important for present perfect in sentence 14 (Quirk et al., 1985:187). 

There are two types of aspects: perfective aspect and progressive aspect (Quirk et al., 1985:188). 

According to Brinton and Brinton (2010:127), if an action finishes, it is “perfective aspect” and if it 

does not finish, it is “imperfective aspect or progressive”. Perfective aspect has two types: Present 

perfective and past perfective and progressive aspect comprises of present progressive and past 

progressive (Quirk et al., 1985:189) and they are illustrated below. 
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(15)Have you known my sister for long? (Quirk et al., 1985:192) 

(16)The goalkeeper had injured his leg and couldn’t play. (Quirk et al., 1985:196) 

(17)John is singing well. (Quirk et al., 1985:197) 

(18)John was singing well. (Quirk et al., 1985:197) 

 

The sentences above (15, 16, 17, 18 ) are examples for present perfective aspect, past perfective 

aspect, present progressive aspect and past progressive aspect respectively. Since the concern of this 

study is progressive aspect, it will be discussed in detail in the next part. 

 

PROGRESSIVE ASPECT 

 

Brinton and Brinton (2010) describe the form of progressive aspect as “BE+ the present participle” 

and it is used to express “actions as in progress, ongoing, and incomplete (not yet ended)” (p. 

127).Therefore, Kranich (2010) states that progressive aspect shows the imperfective. Moreover, Lee 

(2006:696) emphasizes that “process in progress” means imperfective aspect. Since the event in 

progressive tense is not complete, it is imperfective in aspect.  

 

Brinton and Brinton (2010: 127) state that progressive periphrasis tells about the situation which takes 

place at the time of speaking and has not finished yet. It could explain three kinds of situations which 

are stated and exemplified below. 

 

a continuous activity: She is swimming. They are cleaning the house when I called. 

a repeated activity (iterative aspect): He is bouncing the ball. The light was flashing when I entered the 

house. He is washing dishes. People will be leaving early. 

a process leading up to an endpoint: The child is finishing the puzzle. She was solving the problem 

when she was interrupted. 

       (Brinton and Brinton, 2010: 127) 

 

As Smiecinska (2003:187-188) states progressive aspect “is primarily used to express duration and 

temporary validity of the action” and “to draw special attention to the predication”. Similarly, 

according to Quirk et al. progressive aspect has three meanings: the activity has “duration, limited 

duration” or “not necessarily complete” (Quirk et al., 1985:198), which is exemplified by them as 

well. The sentence John is singing well is an example for an activity which has duration. Furthermore, 

duration and limited duration form the concept of temporariness. The sentence I was reading a novel 

yesterday evening shows an incomplete activity (Quirk et al., 1985: 198). Another function of 

progressive aspect is that “it refers to future or the future in the past” (Quirk et al., 1985: 210). 

 

(19) Are you going to the meeting (tomorrow)? 

(20) They were getting married the following spring. 

 

In the example (19) above the progressive refers to future while in the example (20) it refers the future 

in the past. 

In addition to mentioned functions of verbs when they are used with progressive tense, Mindt (2000: 

65-248 cited in Levin, 2013: 191) also notes them as “incompletion, temporariness, iteration/habit, 

highlighting/prominence, emotion, politeness/downtoning, prediction, volition/intention and matter –

of-course”. According to Römer (2005) these functions of progressive tense in one sentence is not so 

“clear-cut” to identify easily. For example the sentence “She was crying and jumping up and down” 

functions as not only iteration/habit but also incompletion and temporariness (Römer, 2005:29). 
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The other function of progressive aspect is also mentioned by Spasov that “ in combination with a 

present tense form the progressive may give greater immediacy to the activity in a more or less generic 

statement, thus inviting one to imagine it actually taking place (Spasov, 1972:10 cited in Drackova & 

Kudrnacova, 2011: 10-11).  

Thus, dynamic verbs (activity verbs) which could express ongoing events are used with progressive 

tense. Therefore, state verbs could not be used with progressive tense since they are not dynamic 

(Brinton and Brinton, 2010). Consequently, action verbs rather than stative verbs are used with this 

type of aspect.  The use of state verbs in progressive tense is accepted as an ungrammatical sentence 

(Smiecinska, 2003). This is exemplified by Vendler (1967) below. 

 

(21)What are you doing?  

(21a) I am running (or writing, working and so on)  

(21b) I am knowing (or loving, recognizing, and so on) 

 

(22)Do you know…? 

(22a)Yes, I do. 

 

(23)Do you run? 

(23a) Yes, I do. 

                                      (Vendler, 1967: 99) 

 

The question in (21) could be answered by the sentence in (21a) rather than (21b). Moreover, the 

question in (22) and answer in (22a) are appropriate. However, the question in (23) and answer in 

(23a) are not appropriate. 

The other example is presented by Quirk et al. 

 

    (24a) We own a house in the country. 

    (24b) We are owning a house in the country. 

    (Quirk et al.,1985:198) 

 

The use of verb “own” in the example “24a” is grammatically acceptable while the sentence in “24b” 

is ungrammatical. This situation is explained by Quirk et al. as progressive aspect implies 

“temporariness rather than permanence” (Quirk et al.,1985: 198). Furthermore, Payne (2011:292 cited 

in Granath and Wherrity, 2014: 8) clarifies it as  “an action cannot be both dynamic and stative at the 

same time”. Therefore, the verb “own” cannot be used with progressive tense since it is a state verb. 

Consequently, it could be stated that there are some rules for the verbs whether they could be used 

with progressive tense or not and these rules are listed by various scholars (Eastwood, 1999:8ff; 

Manczak-Wohlfeld et al.2007:150ff cited in Bielak and Pawlak, 2013:73) as it follows. 

1. State (stative) verbs are not usually used with the progressive [“a state 

            means that something is staying the same” (Eastwood 1999, p. 14)]; action 

(dynamic) verbs may be used in progressive tenses (“an action means something 

happening”), e.g. The flat is clean, The farmer owns the land, I’m cleaning 

the flat, The farmer is buying the land (Eastwood 1999, p. 14). 

2. The present progressive is used to “say that we are in the middle of an action” 

(Manczak-Wohlfeld et al. 2007, p.154), e.g. I’m waiting for the train, I’m getting 

the lunch ready (Eastwood 1999, p. 8), in other words, “to refer to an 

activity in progress at the very moment of speaking or about the moment of 

speaking,” e.g. I am trying to fall asleep (Manczak-Wohlfeld et al. 2007, p. 154). 
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(Eastwood, 1999:8ff; Manczak-Wohlfeld et al.2007:150ff cited in Bielak and Pawlak, 2013:73) 

  

Despite the rules listed above, the study carried out by Leech et al. (2009 cited in Granath and 

Wherrity, 2014:6-7) reveals that only the verbs which express “emotion and attitude” such as “love, 

regret, want and wish” are used with progressive tense in “British newspapers The Guardian and The 

Observer on CD-ROM from 1990 to 2006”. However, Granath and Wherrity (2014) mention about 

their study in 2008 and they find out that most of the verbs among the most common 50 state verbs 

were used in progressive tense.  

Furthermore, Filip (2012) groups states and achievements as one natural. Moreover, she categorizes 

activities and accomplishments as another class and they can be used with progressive tense. 

Furthermore, contrary to the general assumption that states and achievements cannot be used with 

progressive tense, Filip puts forward an argument about Vendler’s verb categorization and she notes 

that not only state verbs but also achievement verbs could be used with progressive tense (Filip, 

2012:729). 

 

STATIVE VERBS WITH PROGRESSIVE TENSE 

 

Smiecinska (2003) admits that in recent years there is a tendency to use the stative verbs with 

progressive tense and she adds that it could be come across with these types of sentences such as “I am 

understanding” and “I am liking” in American films or books (Smiecinska, 2003:188). Moreover, 

Granath and Wherrity (2014) claim that stative verbs could be used in both progressive tense and 

nonprogressive tense. They also add that either the meaning may differ or the meaning may not differ 

if the state verbs are used with progressive tense. 

Huddleston and Pullum (2002:167 cited in Granath and Wherrity, 2014: 8) exemplify the change of 

meaning with this sentence “He is looking more likes his father every day”. In this example the 

speaker is in the situation of “waxing/waning”. According to Huddleston and Pullum the other usage 

of stative verbs with progressive tense needs the sentence to be interpreted by the hearer. For example 

the sentence “They’re loving every minute of it” is interpreted as “They are enjoying every minute of 

it” (Huddleston and Pullum, 2002:167 cited in Granath and Wherrity, 2014: 8). Moreover, De Swart 

(1998 cited in Lee, 2006: 712) puts forward that stative verbs which are used with progressive tense 

demonstrate that they are influenced by adverbials such as “forever or always” (Granath and 

Wherrity,2014:11). The example (25) of Leech is presented below in order to illustrate adverbial 

influence in the sentences. 

 

          (25) Paul is always giving people lifts. 

    (Leech, 1987:34 cited in Kranich, 2010:65) 

 

In the sentence (25) adverbial “always” influence the sentence meaning and it shows the speaker’s 

negative attitudes towards the agent “Paul” since his lifts irritate the speaker. 

Langacker (1991: 208 cited in Bielak and Pawlak, 2013:65) also draws attention to the use of state 

verbs with progressive tense and the changing meaning of the verb in the following example. “I am 

liking it more and more” means that there is an ongoing process. Similarly, Manczak-Wohlfeld et al. 

(2007:156-157 cited in Bielak and Pawlak, 2013:73) also note that “She is resembling her mother 

more and more” , which means that she is changing gradually. Furthermore, Manczak-Wohlfeld et al. 

add that emotional verbs are categorized as state verbs could be used transitively with progressive 

tense: For example: I am tasting the soup or She is smelling the roses (Manczak-Wohlfeld et al., 

2007:156-157 cited in Bielak and Pawlak, 2013:73). In these examples the perception verbs “taste and 

smell” have sub-senses or this could be stated as “reclassification of the verb as dynamic” (Quirk et al. 

1992: 202 cited in Schubert, 2002: 28). 

Furthermore, another function of progressive aspect with which state verbs are used is that politeness 

or tentativeness (Schubert, 2002). She presents an example “I’m hoping you will come” is more polite 

than “I hope you will come” (Schubert, 2002: 27).  The same state verb “hope” also  provides function 

of duration and this is exemplified by Palmer as “She’s hoping all the time that he’ll come back” 

(Palmer, 1974:74 cited in cited in Drackova, 2011: 21). 



38 

 

The functions of temporariness, future meaning and the time of speaking of progressive tense affect 

the use of state verbs with progressive tense. The sentences “How have you been getting on?” (Quirk 

et al., 1985:211) and “I’ll be seeing you next week” (Quirk et al., 1985:210) show the temporariness 

situation and future meaning, respectively. Moreover, Spasov also mentions about a function which 

shows the time of speaking and provides an example “The programmes you are hearing are coming to 

you from the BBC” (Spasov, 1972:120 cited in Drackova, 2011: 19).  

Consequently, the use of state verbs with progressive tense is much more common in recent years but 

the function of the verbs changes. As noted above the functions could be listed as “waxing/waning, 

ongoing process, gradual change, sub-sense of the perception verbs (reclassification of the verb as 

dynamic), politeness/tentativeness, negative attitude, the moment of speaking, temporariness and 

future meaning” Although it is not so easy to identify the exact frequency and function of the 

progressive aspect as Römer (2005:32) states, this study attempts to examine the distribution and 

functions of state verbs with progressive tense across the COCA. 

 

The aim of the study and Research Questions 

 

In this study the use of four state verbs “understand, remember, forget, know” which are used with 

progressive tense in Contemporary Corpus of American English (COCA) will be analyzed both 

quantitatively and qualitatively in terms of their frequency and functions. While deciding type and 

number of verbs, it is negotiated with an expert. The selected verbs will be examined individually in 

different genres of COCA. Within this perspective, the following research questions will be answered. 

 

1. What is the frequency of four state verbs “understand, remember, forget, know” used with 

progressive tense in academic, magazine, spoken, newspaper and fiction genres of Contemporary 

Corpus of American English (COCA)? 

 

2. What are the functions of four state verbs “understand, remember, forget, know” used with 

progressive tense in academic, magazine, spoken, newspaper and fiction genres of Contemporary 

Corpus of American English (COCA)? 

 

Analysis of the State Verbs Used With Progressive Tense in COCA 

 

Before the verbs examined individually, total hits and total progressive occurrences in the corpus are 

identified. In the table below total hits show the use of four state verbs with all types of progressive 

such as modal progressive while total progressive occurrences demonstrate the use of four state verbs 

with present progressive, past progressive, perfect progressive and future progressive. Moreover, since 

the use of progressive modals is not the concern of this study, they are eliminated. 

 

Table 3: Frequency of occurrence of state verbs with progressive in the corpus (COCA) 
Verbs Total Occurrence Total Progressive Occurrence 

Understand  427 198 

Know 605 44 

Remember 495 364 

Forget 232 158 

 
According to Table 3 above the use of state verb “remember” with progressive tense is more common 

than the other state verbs and it occurs 364 times. On the other hand, the verb “know” has the most 

widespread use in the corpus with its total occurrence whereas its usage with progressive tense is the 

least common. It occurs 44 times. Finally, the state verbs “understand” and “forget” are found with 

progressive tense 198 and 158 times, respectively. In the following part these verbs will be analyzed 

individually in order to identify their functions in different genres. 
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The Verb “UNDERSTAND” 

 

Table 4 below demonstrates the occurrences of verb “understand” with progressive tense and its 

functions across different genres. The functions of this verb in the corpus are as follows 

waxing/waning, duration, gradual change, reclassification of the verb as dynamic, 

politeness/tentativeness, negative attitude, the moment of speaking, temporariness and future meaning. 

Moreover, while the corpus was analyzing qualitatively, two functions are also identified, which are 

probability and stylistic. This verb is used with progressive tense to show the probability.  It is not 

common with the use of verb “understand” with progressive tense but it is exemplified in this sentence 

“The response most likely will be understanding maybe envy” (COCA:NEWS). Furthermore, another 

identified function is used with the verb “know”, which will be illustrated in Table 5. 

 

Table 4: Distribution and Functions of Verb “Understand” with Progressive in the Sub-corpora 
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waxing/waning Tokens 4 - 3 - 1 - 

Tokens 

(pmw) 

0.007 - 0.03 - 0.009 - 

duration Tokens 4 - - - 2 2 

Tokens 

(pmw) 

0.007 - -  0.02 0.02 

gradual change Tokens 15 6 2 3 4 - 

Tokens 

(pmw) 

0.03 0.05 0.02 0.03 0.04 - 

reclassification of the verb 

as dynamic 

Tokens 4 3 - 1 - - 

Tokens 

(pmw) 

0.007 0.03 - 0.009 - - 

politeness/tentativeness Tokens 4 1 1 2 2 - 

Tokens 

(pmw) 

0.007 0.009 0.010 0.02 0.02 - 

negative attitude Tokens 1 1 - - - - 

Tokens 

(pmw) 

0.002 0.009 - - - - 

the moment of speaking 

 

Tokens 15 6 5 1 2 1 

Tokens 

(pmw) 

0.03 0.05 0.05 0.009 0.02 0.010 

temporariness Tokens 141 54 25 25 18 19 

Tokens 

(pmw) 

0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 

future meaning Tokens 7 5 - 1 1 - 

Tokens 

(pmw) 

0.01 0.05 - 0.009 0.009 - 

probability Tokens 3 1 - 1 1 - 

Tokens 

(pmw) 
0.006 0.009 - 0.009 0.009 - 

stylistic Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 
- - - - - - 
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The most common function is temporariness as it is presented in the following examples “We have 

been discussing the matter with the chairman of the special commission, and I believe 

we are understanding each other far better than anyone else” (COCA: SPOK) and “Surprisingly, 

Lee is understanding about all of this” (COCA: SPOK). The other function mentioned in the literature 

with its occurrence  “With the Internet and satellite TV, people are understanding more and more 

every day,”  (COCA:NEWS) is an example for gradual change and it appears in all genres without 

academic. The function of politeness is an important function of this verb in all genres apart from 

academic genre, which is presented as “We are understanding that Paul is not going to win Georgia” 

(COCA: News). Moreover, duration is illustrated in newspaper and academic genres “We, market 

participants, and most importantly the regulators -are understanding that speed is not always better” 

(COCA: NEWS). Finally, “You are not understanding. This is my house” (COCA: FIC) illustrates the 

function of waxing/waning in the corpus. 

Consequently, the verb “understand” is used with progressive tense with various functions and the 

most common function is temporariness particularly in spoken genre with 54 occurrences but there are 

141 occurrences in total. Functions of gradual change and the time of speaking occur fifteen times in 

the corpus. The other functions are not common and they do not occur as many times as temporariness 

and gradual change functions. 

 

The Verb “KNOW” 

 

In Table 5 below the distribution and functions of verb “know” with the use of progressive tense is 

showed.  This verb does not have all functions stated in the literature. The functions of the verbs are : 

waxing/waning, duration, gradual change, politeness/tentativeness, the moment of speaking, 

temporariness and future meaning. The identified function used with this verb, which is not stated in 

the literature is “stylistic” function and it is used as follows: “The anguish was not knowing if I could 

take care of another living thing.” (COCA: NEWS). The other functions will be discussed below. 

 

Table 5: Distribution and Functions of Verb “Know” with Progressive in the Sub-corpora 
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waxing/waning Tokens 1 - - - 1 - 

Tokens 

(pmw) 

0.002 - - - 0.009 - 

duration Tokens 8 3 - 3 1 1 

Tokens 

(pmw) 

0.01 0.03 - 0.03 0.009 0.010 

gradual change Tokens 1 1 - - - - 

Tokens 

(pmw) 

0.002 0.009 - - - - 

reclassification of the verb 

as dynamic 

Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 

- - - - - - 

politeness/tentativeness Tokens 1 - - - - 1 

Tokens 

(pmw) 

0.002 - - - - 0.010 

negative attitude Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 

- - - - - - 

the moment of speaking Tokens 3 1 4 - - - 
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 Tokens 

(pmw) 

0.006 0.009 0.04 - - - 

temporariness Tokens 26 6 8 3 1 8 

Tokens 

(pmw) 

0.05 0.05 0.08 0.03 0.009 0.08 

future meaning Tokens 3 2 - - 1 - 

Tokens 

(pmw) 

0.006 0.02 - - 0.009 - 

probability Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 
- - - - - - 

stylistic Tokens 1 - - - 1 - 

Tokens 

(pmw) 
0.002 - - - 0.009 - 

 
The other most common functions in whole corpus are temporariness and duration with the 26 and 8 

occurrences, respectively. The sentences “And so everybody in town was knowing that this was 

happening” (COCA:SPOK) and “Here I was knowing everything and nothing at all” (COCA:FIC) 

show the function of temporariness. Duration is used in spoken, magazine and newspaper genres of 

corpus and it is exemplified as “Everybody has been knowing about, like, all of the rumors and stuff” 

(COCA:SPOK) and “I am knowing English just as much as you” (COCA:MAG). The 

waxing/waining is come across in the genre of newspaper in these lines “I wish 

Iwas knowing euphoria and seeing haughty vignettes of my candidate's victory party. Instead, I mourn 

the 2 or 3 percent that prevents me from celebration. # I know the sorrow will ease, and soon there 

will be a new face to root for” (COCA:NEWS). The function of the moment of speaking is used in the 

spoken and fiction genres : “Only I am knowing how to stop the Digger” (COCA:FIC). Future 

meaning is not common in the corpus and there are four occurrences in total and it is illustrated in the 

spoken genre as follows: “There are people who will talk to both the hostages and the person holding 

them hostage, and they will be knowing what to deal with and how to resolve the situation, hopefully, 

peacefully” (COCA:SPOK). 

As a conclusion, the verb “know” does not frequently use with progressive tense although this verb 

has the most total occurrences among other verbs, which is showed in Table 3. It could be stated that 

44 times in the corpus with the most common function “temporariness”. 

 

The Verb “REMEMBER” 

 

The most common verb used with progressive tense among other state verbs (know, understand, 

forget) is the verb “remember” with 364 occurrences. Therefore, this shows that the functions are also 

various. The identified function which is “probability” occurs 28 times with this verb in total and 23 of 

them appears in the fiction genre as “I’m not sure if it was her smell I was remembering” 

(COCA:FIC) and “Presumably they were remembering the type of program they had as children and 

young people” (COCA:MAG) finally there is an example from academic genre for the use of 

probability reason “Presumably they were remembering the type of program they had as children and 

young people” (COCA:ACAD). All the other functions and their distribution across the genres are 

showed in Table 6 below. 

 

 

 

Table 6: Distribution and Functions of Verb “Remember” with Progressive in the Sub-corpora 
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waxing/waning Tokens 2 1 1 - - - 

Tokens 

(pmw) 

0.004 0.009 0.010 - - - 

duration Tokens 27 11 14 1 2 - 

Tokens 

(pmw) 

0.05 0.1 0.1 0.009 0.02 - 

gradual change Tokens 6 2 3 1 - - 

Tokens 

(pmw) 

0.01 0.02 0.03 0.009 - - 

reclassification of the verb 

as dynamic 

Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 

- - - - - - 

politeness/tentativeness Tokens 1 - 1 - - - 

Tokens 

(pmw) 

0.002 - 0.010 - - - 

negative attitude Tokens 1 - 1 - - - 

Tokens 

(pmw) 

0.002 - 0.010 - - - 

the moment of speaking 

 

Tokens 4 3 1 - - - 

Tokens 

(pmw) 

0.007 0.03 0.010 - - - 

temporariness Tokens 293 58 171 25 23 16 

Tokens 

(pmw) 

0.6 0.5 2 0.2 0.2 0.2 

future meaning Tokens 1 - 1 - - - 

Tokens 

(pmw) 

0.002 - 0.010 - - - 

probability Tokens 28 1 23 1 - 3 

Tokens 

(pmw) 
0.05 

 

0.009 0.2 0.009 - 0.03 

stylistic Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 
- - - - - - 

 
As it is seen in table above the most widely used function is temporariness with its 293 occurrences 

and it occurs in the fiction genre with 171 times such as “Annie is remembering Robert's words, her 

heart is heavy with conflict” (COCA:FIC) and “As for the community of Lafayette, 

residents are remembering the two lives lost and hoping to heal from a tragedy that changed their 

town forever” (COCA:SPOK. Furthermore, the other most common function following temporariness 

and probability is the function of duration. There are 14 occurrences in fiction genre and 11 

occurrences in spoken genre: “And in Bosnia, people are remembering the 8,000 men and boys killed 

in Srebrenica, the massacre of 20 years ago” (COCA: SPOK) and this sentence means “not only now 

but they always remember”. Another examples occur in newspaper genre as follows 

“Everyone is remembering the battles of 2004 when the Marines came in, and now we are revisiting 

history” (COCA: NEWS). The function of gradual change appears 3 times in fiction genre “More and 

more these days she was remembering: when the fire started, she'd had one other thought” 

(COCA:FIC). Moreover, the verb “remember” with progressive tense is used as follows for the reason 

to show the moment of speaking: “Good morning, Elizabeth. Well, inside this chapel, friends and 
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family, including the Queen, Prince Charles and, of course, the boys, William and 

Harry, are remembering Diana, who died aged just 36” (COCA:SPOK). 

It is concluded that the verb “remember” as a state verb is used widely with progressive tense in 

different genres of corpus with different functions. Like other verbs (understand and know), this verb 

“remember” is used widely to indicate temporariness when compared other functions. Besides, this 

verb occurs 28 times with the function of probability identified as a new function in this study. Other 

functions are not much common. 

 

The Verb “FORGET” 

 

The verb “forget” occurs 158 times with the progressive tense in the corpus. The identified function 

“probability” appears 8 times in the corpus. 5 of them are in fiction genre, 2 of them are in newspaper 

genre and the last one is in spoken genre. The example sentences are as follows: “He wondered if 

maybe God was forgetting something. Jonah stands and looks up toward heaven, then back to 

Nineveh” (COCA:FIC); “It's like they are forgetting the outside pressures and avoiding all the daily 

problems that people are facing, because the only thing that matters is the rivalry” (COCA:NEWS). 

The other functions will be discussed under the Table 7. 

 

 

 

 

 

Table 7: Distribution and Functions of Verb “Forget” with Progressive in the Sub-corpora 
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waxing/waning Tokens 9 3 1 2 1 2 

Tokens 

(pmw) 

0.02 0.03 0.010 0.02 0.009 0.02 

duration Tokens 15 1 5 3 3 3 

Tokens 

(pmw) 

0.03 0.009 0.05 0.03 0.03 0.03 

gradual change Tokens 4 - 1 2 1 - 

Tokens 

(pmw) 

0.007 - 0.010 0.02 0.009 - 

reclassification of the verb 

as dynamic 

Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 

- - - - - - 

politeness/tentativeness Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 

- - - - - - 

negative attitude Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 

- - - - - - 

the moment of speaking 

 

Tokens 6 1 4 - 1  

Tokens 

(pmw) 

0.01 0.009 0.04 - 0.009 - 

temporariness Tokens 113 36 38 14 23 2 

Tokens 

(pmw) 

0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.02 

future meaning Tokens 3 1 - - 2 - 
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Tokens 

(pmw) 

0.006 0.009 - - 0.02 - 

probability Tokens 8 1 5 - 2 - 

Tokens 

(pmw) 
0.01 0.009 0.05 - 0.02 - 

stylistic Tokens - - - - - - 

Tokens 

(pmw) 
- - - - - - 

 
Like the other verbs, the last verb which is analyzed in this study has temporariness function as the 

most common function with the 113 occurrences. It occurs 38 times in fiction and 36 times in spoken 

for example “I have been forgetting lately and going to the wrong place” (COCA:FIC). Furthermore, 

across the genres this verb has the function of duration with 15 occurences “All that day I was 

forgetting to change bed linen and slopping food on the old babie” (COCA:FIC), waxing and waining 

with 9 occurences “They are the ones who know everything. They don't like working on the land any 

more, and they are forgetting our customs and our history” (COCA:ACAD), probability with 8 

occurences “I think I’d read that; I couldn’t be sure. I was forgetting things myself” (COCA:FIC), the 

moment of speaking with 6 occurrences “You know, we are forgetting what this country is all about. 

Number one, it's fairness, number two, it's law” (COCA:SPOK), gradual change with 4 occurrences 

“But as fast as the Japanese are learning it, we are forgetting it” (COCA:MAG) and finally future 

meaning with 3 occurrences “In San Bruno, no one is forgetting what happened” (COCA:NEWS). 

To sum up, the use of verb “forget” with the progressive tense is common in different genres of corpus 

and the functions of this verb as listed here: waxing/waning, duration, gradual change, the moment of 

speaking, temporariness, future meaning and probability. 

 

CONCLUSION  

 

In this study the analysis of state verbs with progressive tense reveals that the verbs “remember and 

forget” have the most occurrences in the fiction genre while the verbs “understand and know” have the 

most occurrence in the spoken genre of corpus. This finding is supported by (Schubert, 2002:29) 

“linguistic changes usually start in the spoken language and appear much later in writing where people 

are normally more self-conscious about the grammar they use and accordingly employ a more 

conservative style”. Therefore, it could be concluded that the use of state verbs with progressive tense 

is acceptable as it is seen in both spoken and written versions of language. However, “Previous studies 

suggest that the progressive is most common in informal, speechbased genres, and rare in academic 

writing” (Biber et al. 1999: 470–5; Mindt 2000: 248; Collins 2009b: 116; Leech et al. 2009: 122–7, 

cited in Levin: 2013: 191). That is true according to the analysis of this study since occurrences of the 

verbs with progressive tense in academic, magazine and newspaper genres of corpus is relatively rare 

while spoken and fiction genres include most of the occurrences. 

There are various reasons to use these state verbs with progressive tense. As it is stated in the literature 

review, this analysis also shows the functions of state verbs with progressive tense. These functions 

are as follows: waxing/waning, duration, gradual change, reclassification of the verb as dynamic, 

politeness/tentativeness, negative attitude, the moment of speaking, temporariness and future meaning. 

The most common function is temporariness and the least common function is reclassification of the 

verb as dynamic. Furthermore, two new functions are also identified while analyzing the data 

qualitatively. These functions are probability and stylistic. Probability function is used with verbs 

“understand, remember and forget” with the exception of the verb “know”. The function of stylistic is 

used with the verb “know” whereas it does not appear with other verbs.   

It could be concluded that the most interesting result is that English language speakers tend to use 

these types of occurrences for various reasons as it is understood from the analysis of corpus. 

Furthermore, the survey conducted by Smiecinska (2003) among young American English speakers 

approves that the sentences which included state verbs in progressive tense are highly accepted as 

grammatically correct sentences.  
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Özet 

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimciliklerinin iletişim becerileri açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Girişimcilik konusunda iletişimin önemli bir yere sahip olduğundan 

bahsedilebilir. Sosyal bilgiler de disiplinler arası olması bakımından girişimciliği ve iletişimi içinde 

barındırmaktadır. Bu noktada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu iki durum açısından 

incelenmesinin önem arz ettiği belirtilebilir. Çalışmada ilişkisel tarama modellerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Adnan Menderes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi’nde okuyan 340 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmadaki çalışma 

grubu uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışmanın veri toplama aracı olarak Yılmaz ve 

Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Bunun yanı sıra Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “Kişisel Bilgi Formu”  da 

kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 18 paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 

Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı Tekniği ve Çoklu Regresyon Analizi Tekniği 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilik puanları ile 

iletişim becerileri alt boyut puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır.  İletişim becerileri ölçeğindeki iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, 

etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ve iletişim kurmaya isteklilik alt boyutları girişimciliğin 

%56’sını açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İletişim Becerileri, Öğretmen Adayı 

 

Abstract 

In this research it is aimed to investigate social studies teacher candidates’ entrepreneurship in terms of 

communication skills. About entrepreneurship it can be said that communication has a big role. Social 

studies also contain entrepreneurship and communication because of its’ being between disciplines. At 

this point the importance of evaluating social studies teacher candidates at the both two dimensions 

can be specified. Relational scanning model which is one of teh General scanning models was used at 

the study three hundred forty social studies teacher candidates from Adnan Menderes University, Gazi 

University and Muğla Sıtkı Koçman University created the study group of this investigation was 

determined by suitable exampling method. As data collecting facility “University Students 

Entrepreneurship Scale” which consists of thirty six issues and one dimension and was devoloped by 

Yılmaz and Sünbül (2009) is used. And in addition “Communication Skills Scale” developed by 

Korkut Owen and Bugay (2014) is also used. In this scale there are twenty five issues and the scale 

consists of four subaltern dimensions named as “Communication Principles and Basic Skills”, Self 

Expression”, “Active Listening and non-Verbal Communication”, “Willing to Communicate”. Also “ 

Personal İnformation Form” prepared by the researchers is used. The data of the research is under 

analysis and SPSS 18 pocket programme is used. In the analyzing process of data Pearson Moments 

Product Correlation Coefficient Technique, Multiple Regression Analysis Technique are used. At the 

end of the study, it was determined that there was a moderate, positive and meaningful relationship 

between social sciences teacher candidates' entrepreneurship scores and communication skills subscale 

scores. Communication principles and basic skills, self-expression, effective listening and non-verbal 
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communication and willingness to communicate , which are the sub-dimensions  of the scale,  explain  

56% of entrepreneurship.  

 

Key Words: Entrepreneurship, Communication Skills, Teacher Candidate 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik ve girişimci kavramlarını, iktisat, işletme, sosyoloji gibi çeşitli disiplinler uzun süreden 

beri kullanmaktadır ve literatürde en çok araştırılan konulardan biridir (Doğan, 2010, s.3). Bir ülkenin 

gelişme ve kalkınma gücünün dinamosu işlevini üstlenen kişiler girişimcilerdir ve bu sebeple dinamo 

ne kadar sık ateşleme yaparsa ülkeler de o kadar kısa sürede gelişip kalkınırlar. Bunun için 

yönetimlere bu insanları cesaretlendirme, önünü açma, motive etme, teşvik etme maddi ve manevi 

destek sağlama görevi düşmektedir (Kaya, 2007, s. 33). Bu noktada, “Girişimci olan insanlar diğer 

insanların bakıp da göremediği fırsat ve imkânları görüp, bunları iş fikrine dönüştüren üretim 

unsurlarını ve kaynakları koordine ederek üretim yapıp, topluma katma değer yaratan kişilerdir” 

(Kaya, 2007, s. 43). Ya da mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için riski üstlenerek doğal 

kaynak, sermaye, emek gibi üretim faktörlerini bir araya getiren ve faaliyete geçiren kişi girişimci 

olarak tanımlanabilir (Tekin, 2004, s.3). Bir başka şekilde,  mal veya hizmet üretmek/pazarlamak 

üzere kar/zarar riskini göze alarak, sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştüren kişi girişimcidir. Mal 

veya hizmet üretmek maksadıyla yapılan yatırım faaliyetlerine girişim denirken, girişimcilik ise söz 

konusu işin sürekli ve bir meslek olarak sürdürülmesine denir (Küçük, 2005, s.25). 

 Girişimcilik her ne pahasına olursa olsun para kazanmak değildir. Dolayısıyla bir girişim sonucu 

kazanılan para yalnız başına girişimin başarı ölçütü olarak değerlendirilmemelidir. Kazanılan paranın 

nasıl ve hangi yollardan kazanıldığı göz önüne alınmalıdır. Zira başarılı girişimcinin gerekli külfete 

katlanmadan devlete veya başkaca ekonomik birimlere ait geliri çeşitli yollardan kendisine 

aktarabilme becerisini gösteren kimseler olarak algılanmaması gerekir. Tam aksine, başarılı girişimci 

ekonomik değerler yaratarak para kazanan kimsedir (Müftüoğlu, 2005, s.63). İşte, başarılı 

girişimcilerin kişisel özellikleri ve yetenekleri şunlardır: sorumluluk duygusu, insiyatif kullanabilme 

gücü, azim, sebat ve kararlılık, yüksek tempoda çalışmayı sağlayan enerji, yaratıcı ve analitik 

düşünebilme yeteneği, insan ilişkilerinde iletişim kurabilme yeteneği, yazılı ve sözlü haberleşme 

yeteneği, teknik bilgiye sahip olma, işini severek ve isteyerek yapma, sorumluluk, hayal kurabilme 

yeteneği, entelektüel bakış açısı-vizyonu, yeterli eğitim almış olmak ve sürekli eğitime tabi tutulmak, 

uzman görüşlerinden yararlanma durumu, özgüven durumu, çalışkanlık ve üretkenlik, hedef belirleme 

ve hedef büyütme, esneklik, sempatik olma, güvenirlik, başkalarının göremediği fırsatları görme, 

girişimcilik eğiliminin yüksek olması, ideal yaş düzeyinde olma, organizasyon ve yönetim yeteneği 

(Tekin, 2004, s. 17-18). Bu noktada bir girişimciliğin devam ettirilebilmesi için girişimcinin iletilişim 

becerisine sahip olmasının öneminden bahsedilebilir.  

İngilizcedeki “communication” sözcüğü bizde iletişim terimi olarak kullanılmaktadır ve bu sözcüğün 

kökenindeki “commun” “ortaklaşmak”, “ortak kılmak” anlamlarına gelmektedir. Bu sebeple de 

iletişim en genel haliyle herhangi bir şeyin ya da bilginin ortaklaşa kullanılmasıdır (Işık, 2012, s.18).  

Genel anlamda, iletişimin meydana gelmesi için iki sistem gereklidir ve bunlar iki insan, iki hayvan ve 

iki makine olabileceği gibi bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine (örneğin bir bilgisayar) de 

olabilir. Bu seçenekler artırılabilir. Nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki bilgi alışverişini 

“iletişim” olarak kabul etmek mümkündür (Dökmen, 1994,s. 19). İletişim insan ilişkilerinin 

vazgeçilmez bir unsudur ve örgütsel, toplumsal faaliyetlerin devam ettirilmesi için de iletişim 

zorunludur (Tutar ve Yılmaz, 2003, s.5). Ayrıca, iletişim insanların birbirlerini anlamaları için gerekli 

olan bir köprü olduğu için bir sosyal yapıda iletişime ihtiyaç duymayan hiçbir iş yoktur (Tutar ve 

Yılmaz, 2003, s.8). Dolayısıyla girişimci bir bireyin bu aladaki faaliyetlerini devam ettirebilmesi için 

ihtiyacı olan şeylerden birisi de iletişimdir. 

Sosyal bilgiler öğretim programı incelendiğinde öğrencilere kazandırılması amaçlanan beceriler 

arasında girişimcilik ve iletişim becerilerinin olduğu görülmektedir (MEB, 2018, s.9). Dolayısıyla 

girişimcilik ve iletişim becerileri ileride öğrencilere kazandıracak olan sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının bu beceriler açısından incelenmesinin önemli olduğu belirtilebilir. Bu araştırmada sosyal 
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bilgiler öğretmen adaylarının girişimciliklerinin iletişim becerileri açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede şu sorulara cevap aranmıştır: 

 Sosyal bilgiler öğretmen adayların girişimcilik puanları ile iletişim becerileri alt boyut puanları 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 İletişim becerileri ölçeği alt boyutları (İİTB, KİE, EDSOİ, İKİ) birlikte sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının girişimciliklerini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada ilişkisel tarama modellerinden yararlanılmıştır. Bu araştırma modelleri, iki ve daha çok 

sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlarlar 

(Karasar, 2009, s.81). 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma 2017-2018 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir ve çalışma grubunu Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği 1., 2., 

3. ve 4. sınıflarda okuyan toplam 340 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 119’u (%35) Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi’nde, 103’ü (30,3) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde ve 118’i (34,7) 

Gazi Üniversitesi’nde okumaktadır. Çalışmaya katılanların 202’si (%59,4) kız, 138’i (%40,6) erkektir. 

Katılımcılardan 70’i (20,6) 1. sınıf, 111’i (32,6) 2. sınıf, 92’si (27,1) 3. sınıf ve 67’si (19,7) 4. sınıfta 

okumaktadır. Öğrencilerin yaşları ise 18 ile 33 arasında değişmektedir. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği 

Öğrencilerin girişimciliklerinin belirlenmesi amacıyla Yılmaz ve Sünbül tarafından geliştirilen 

“Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, tek boyuttan ve 36 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek  “Çok sık” (5)’den “Hiçbir zaman” (1)’e uzanan 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. 

Çalışmada yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla faktör analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Yapılan 

güvenirlik analizi neticesinde “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır (Yılmaz ve Sünbül, 2009 s.198-200). Bu çalışmada ölçeğin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur.  

İletişim Becerileri Ölçeği 

Çalışmada bir diğer veri toplama aracı olarak Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen 

“İletişim Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeği geliştiriken açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizleri yapılmıştır. Ölçekte yirmi beş madde vardır ve ölçek “İletişim İlkeleri ve Temel Becerileri-

İİTB”, “Kendini İfade Etme-KİE”, “Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim-EDSOİ” ve “İletişim 

Kurmaya İsteklilik-İKİ” olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur (Owen ve Bugay, 2014, s.55-58). Bu çalışmada ölçeğin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .86 olarak bulunmuştur.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri SPSS 18.0 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının girişimcilik puanları ile iletişim becerileri alt boyutları puanları arasındaki ilişkinin 

analizinde Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı Tekniği kullanılmıştır. İletişim becerileri 

ölçeği alt boyutlarının öğretmen adaylarının girişimciliklerini anlamlı düzeyde yordayıp 

yordamadığını saptamak amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

2. Bulgular ve Yorum 
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Tablo 1: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Puanları ile İletişim Becerileri Alt Boyut 

Puanları Arasındaki İlişki 

Değişkenler 
 

(1) 
(2) (3) (4) 

 

(5) 

(1) Girişimcilik -     

(2) İletişim İlkeleri ve 

Temel Beceriler 

,551** -    

(3) Kendini İfade Etme ,609** ,463** -   

(4) Etkin Dinleme ve 

Sözel Olmayan İletişim 

,648** 

 

,631** ,508** -  

(5)  İletişim Kurmaya 

İsteklilik 

,588**     ,494** ,502** ,585**       - 

           Ortalama 142,42 40,84 16,59  24,89 19,57 

               SS 16,71 4,26 2,19  2,97 2,53 

N=340, **p<.01 

 

Tabloda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilik ölçeği puanları ile iletişim becerileri ölçeği 

alt boyut puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre; öğretmen adaylarının girişimcilik puanı 

ile iletişim ilkeleri ve temel beceriler puanı arasında (r=0,551, p<0,01) orta düzeyde, pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının girişimcilik puanları arttıkça 

iletişim ilkeleri ve temel beceriler boyutundaki puanlarının da arttığı söylenebilir. Determinasyon 

katsayısı incelendiğinde (0,551)2 girişimcilikteki toplam varyansın (değişkenliğin) %30’unun iletişim 

ilkeleri ve temel beceriler alt boyutundan kaynaklandığı söylenebilir. Ancak teorik olarak açıklanan 

varyans diğer değişken için de yorumlanabilir. Bir başka anlatımla böyle bir analiz bize neden-sonuç 

bağlamında bir yorumlama olanağı vermez, sadece değişkenlerin birlikte hangi düzeyde ve yönde 

değiştikleri konusunda fikir verir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilik puanı ile kendini ifade etme puanı arasında (r=0,609, 

p<0,01) orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre öğretmen 

adaylarının girişimcilik puanları arttıkça kendini ifade etme boyutundaki puanlarının da arttığı 

söylenebilir. Determinasyon katsayısı incelendiğinde (0,609)2 girişimcilikteki toplam varyansın 

(değişkenliğin) %37’sinin iletişim kendini ifade etme alt boyutundan kaynaklandığı söylenebilir. 

Ancak teorik olarak açıklanan varyans diğer değişken için de yorumlanabilir. Bir başka anlatımla 

böyle bir analiz bize neden-sonuç bağlamında bir yorumlama olanağı vermez, sadece değişkenlerin 

birlikte hangi düzeyde ve yönde değiştikleri konusunda fikir verir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilik puanı ile etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim 

puanı arasında (r=0,648, p<0,01) orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna 

göre öğretmen adaylarının girişimcilik puanları arttıkça etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim 

boyutundaki puanlarının da arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı incelendiğinde (0,648)2 

girişimcilikteki toplam varyansın (değişkenliğin) %41’inin etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt 

boyutundan kaynaklandığı söylenebilir. Ancak teorik olarak açıklanan varyans diğer değişken için de 

yorumlanabilir. Bir başka anlatımla böyle bir analiz bize neden-sonuç bağlamında bir yorumlama 

olanağı vermez, sadece değişkenlerin birlikte hangi düzeyde ve yönde değiştikleri konusunda fikir 

verir. 

 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilik puanı ile iletişim kurmaya isteklilik puanı arasında 

(r=0,588, p<0,01) orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre öğretmen 

adaylarının girişimcilik puanları arttıkça iletişim kurmaya isteklilik boyutundaki puanlarının da arttığı 
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söylenebilir. Determinasyon katsayısı incelendiğinde (0,588)2 girişimcilikteki toplam varyansın 

(değişkenliğin) %34’ünün iletişim kurmaya isteklilik alt boyutundan kaynaklandığı söylenebilir. 

Ancak teorik olarak açıklanan varyans diğer değişken için de yorumlanabilir. Bir başka anlatımla 

böyle bir analiz bize neden-sonuç bağlamında bir yorumlama olanağı vermez, sadece değişkenlerin 

birlikte hangi düzeyde ve yönde değiştikleri konusunda fikir verir. 

Tablo 2: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimciliklerinin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 

analizi sonuçları 

 

Değişken 

B 

Standart 

Hata Β t P İkili r Kısmi r 

S Sabit 16,798 6,401  2,624 ,009 - - 

İİTB ,488 ,189 ,124 2,584 ,010 ,551 ,140 

KİE 2,266 ,339 ,297 6,687 ,000 ,609 ,343 

EDSOİ 1,692 ,292 ,301 5,789 ,000 ,648 ,302 

 İKİ 1,328 ,311 ,201 4,266 ,000 ,588 ,227 

R=0.750,        R2=0.563 

  F(4-335)=107.817     p=,000 

   

İletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ve 

iletişim kurmaya isteklilik değişkenleri birlikte, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilik 

puanları ile yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vermektedir. [R=0,750,  R2=0,563, p< 01]. Söz konusu 

dört değişken birlikte toplam varyansın yaklaşık %56’sını açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının girişimcilik puanları üzerindeki göreli önem sırası etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim, 

kendini ifade etme, iletişim kurmaya isteklilik ve iletişim ilkeleri ve temel becerilerdir. Regresyon 

katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise iletişim becerileri ölçeğindeki 

tüm alt boyut değişkenlerinin (İİTB, KİE, EDSOİ, İKİ) girişimcilik üzerinde önemli bir yordayıcı 

olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilikleri iletişim becerileri açısından 

incelenmiştir. Bu noktada “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” ve “İletişim Becerileri Ölçeği” 

kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilik puanları ile iletişim becerileri 

ölçeğinin alt boyutları olan iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve 

sözel olmayan iletişim ve iletişim kurmaya isteklilik boyutları arasında orta düzeyde pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Çalışmanın diğer bir sonucunda iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme 

ve sözel olmayan iletişim ve iletişim kurmaya isteklilik boyutlarının girişimciliği anlamlı bir şekilde 

yordadığı tespit edilmiştir. Birinci sırada girişimciliği etkin dinleme ve sözel olmayan iletişimin 

yordadığı görülmektedir. Bunu sırasıyla kendini ifade etme, iletişim kurmaya isteklilik ve iletişim 

ilkeleri ve temel beceriler takip etmektedir. Bu noktada iletişim becerileri yüksek olan öğretmen 

adaylarının girişimciliklerinin de yüksek olduğu söylenebilir. Çetinkaya Bozkurt vd. (2012)’nin 

çalışmalarına katılan girişimci bireyler, başarılı bir girişimcinin pek çok konuda eğitime ihtiyaç 

duyduğunu ve bunlardan da en önemlisinin “iletişim” olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca başarılı bir 

girişimcide olması gereken kişilik özellikleri arasında sosyal olmaya yer vermişlerdir. Bu noktada bir 

girişimcinin sosyal olması için iletişim becerilerinden de yararlanmasının gerekliliğinden 

bahsedilebilir. Yüksel vd. (2015) işletme yönetimi bölümü öğrencileri üzerinde araştırmalarını 
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yapmışlardır. Katılımcılara anket formundaki girişimci kişilik özelliklerinin kendilerinde bulunup 

bulunmadığı sorulmuş ve evet hayır şeklinde yanıtlamaları istenmiştir. Katılımcıların iletişim 

özelliğine verdikleri evet yanıtları incelendiğinde bu otuz iki tane girişimcilik özelliği içerisinde 

iletişimin dördüncü sırada yer aldığı görülmüştür. Şahin (2009)’in yaptığı çalışmada katılımcılar 

girişimcilerin sahip olması gereken özellikler arasındaki iletişim becerisini  = 3,22 oranıyla önemli 

bulmuşlardır. Bu noktada iletişim ile girişimciliğin bağlantısından bahsedilebilir. Sosyal bilgiler dersi 

öğretim programı gereği hem girişimcilik hem de iletişim becerilerinin öğrencilere kazandırılması 

gerekmektedir. Bu sebeple sosyal bilgiler öğretmenlerinin bu beceriler açısından durumlarının 

incelenmesi, gelişimleri açısından gerekli eğitim ve desteklerin sağlanmasının önemli olduğu 

düşünülmektedir.  
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Özet 

Entelektüel sermaye, bir işletmenin stratejik yapılanma, çalışan değerleri, müşteri ve toplum 

ilişkileridir. Bir işletmenin entelektüel sermayesi finansal tablolarında yer almayan ancak işletme için 

hayati önem taşıyan varlıklar bütünüdür. Entelektüel sermaye müşteri sermayesi, yapısal sermaye ve 

insan sermayesi olmak üzere 3 unsurdan oluşmaktadır. İşletmelerin bu üç unsurdan faydalanması,  

piyasada rekabet üstünlüğü sağlaması önem arz etmektedir. 

 Teknoloji ile birlikte piyasanın da küreselleşmesi, işletmelerin bilgi yoğun ekonomiye verdikleri 

önemi arttırmıştır. Bilgi yoğun ekonomi daha önceleri işletme için önemli olan fiziksel ve finansal 

sermayenin yerini entelektüel sermayeye bırakmasına neden olmuştur.  

 Bu çalışmada entelektüel sermayenin işletmeler üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacı ile Borsa 

İstanbul’da işlem gören çimento firmalarının finansal tablolarından alınan bilgiler ile ‘piyasa değeri/ 

defter değeri’ ve ‘hesaplanmamış maddi olmayan değer yöntemi’  kullanılarak bir inceleme yapılmaya 

çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelime: Entelektüel Sermaye, Hesaplanmamış Maddi Olmayan Değer Yöntemi, Yapısal 

Sermaye, Müşteri Sermayesi. 

 

Measuring The Effects Of Intellectual Capital On Company Value: An 

Application In The Cement Sector 
 

Abstract 

Intellectual capital is an enterprise's strategic structuring, employee values, customer and community 

relationships. Entities that are not included in an intellectual capital financial statement of an entity, 

but are of vital importance to the enterprise. Intellectual capital consists of three components: customer 

capital, structural capital and human capital. It is important for the companies to benefit from these 

three factors, in order to gain competitive advantage in the market. 

The globalization of the market together with technology has increased the importance given to 

information intensive economy by enterprises. The knowledge-intensive economy has left the place of 

physical and financial capital in the intellectual capital, which is more important for business than 

earlier. 

In this study, an attempt was made to determine the effect of the intellectual capital on the firms by 

using the information obtained from the financial statements of the cement firms according to the 

transaction in the Stock Exchange Istanbul and by using the “market value / book value” and 

“uncalculated intangible value method”. 

 

Key Words: Intellectual Capital, Structual Capital, Consumer Capital, Uncalculated Intangible Value 

Method 

 
1.GİRİŞ 

 

İşletme sahiplerin ve işletme ortaklarının en önemli olarak üzerinde durdukları konulardan bir tanesi 

işletme sermayesidir. Her işletmenin belli bir ölçüde maddi sermayesi bulunduğu gibi günümüz 

gelişen teknoloji ve bilgi ortamında artık işletmeler için entelektüel sermaye olması da önemli bir 
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unsur haline gelmiştir. Bir işletmenin entelektüel sermayesi o işletmenin maddi sermayesinin dışında 

müşterileri ile olan ilişkileri bazında müşteri sermayesi, yapısal faaliyetlerini gerçekleştirirken her 

türlü kullandığı yapısal sermaye ve insan sermayesi olarak üç başlık altında toplamak mümkündür. 

Son yıllarda işletmelerin maddi olmayan varlıklarında günümüz rekabet ortamında avantaj sağladığı 

ve gün geçtikçe ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda bu çalışma ile Borsa İstanbul’da 

faaliyet gösteren çimento sektöründeki işletmelerin entelektüel sermayeleri incelemeye alınmış ve 

entelektüel sermayenin firmanın performansı ve sürdürülebilirliği kapsamında ne doğrultuda 

gelişmeler sağladığı analiz edilmiştir.  

Şirketlerin performansının önemli ölçüde arttıran entelektüel sermaye yerine getirilebilecek başka bir 

unsur bulunmayan kısacası ikamesi olmayan bir faktördür. Bunun içindir ki günümüz rekabet 

ortamında bu entelektüel sermayenin incelenmesi sektörel baz da analizlerin yapılması bir şirketin 

finansal ve yapısal performanslarını ölçmede önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. 

Bu çalışmayla Borsa İstanbul’da işlem gören çimento sektöründe faaliyet gösteren ve verileri 

süreklilik arz eden 8 adet işletmenin 2014 2015 2016 ve 2017 yılları yılsonu bilançoları kullanılarak 

entelektüel sermaye analizleri yapılmıştır. Bu 8 adet işletmenin seçilme sebebi ise sektörde sermayesi 

en yüksek olan şirketler olmasıdır. En yüksek sermayeye sahip bu 8 adet şirket ile öncelikle bilanço 

kalemlerinde belirli verileri alarak işletmelerin maddi olmayan değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra 

ise işletmenin borsa kalemlerindeki bazı veriler ile de piyasa değerleri ve defter değerleri oranlanarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Sonuç olarak çimento sektöründe faaliyet gösteren bu hesaplamalar ile de 

şirketlerin entelektüel sermayesi konusu kapsamında belirli yorumlamalar yapılmıştır. 

Çalışmanın amacı, çimento sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin içinde ve dışında yer alan tüm 

bilgi kullanıcıları ve işletme yöneticileri açısından önemli olan entelektüel sermayenin değerlerinin 

ölçülmesi ve raporlanması kapsamında karşılaştırmalı analizler yapılması bu doğrultuda işletmelerin 

entelektüel sermayeden yararlanma gücünü ortaya koyarak yorumlamaların yapılabilmesi 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada belirli başlı şu sorulara cevap aranmıştır. 

∙Entelektüel sermaye kavramı nedir ve entelektüel sermayeyi oluşturan bileşenler nelerdir. 

∙Entelektüel sermayenin ölçülmesinde kullanılan yöntemler nelerdir. 

∙Borsa İstanbul’da işlem gören çimento sektöründeki sermayesi en yüksek şirketlerin entelektüel 

sermayelerinin incelenmesi ve yorumlanması 

∙Son olarak entelektüel sermayenin günümüz şirketlerine etkileri nelerdir sorularına cevap aranmıştır. 

Bu çalışma kapsamında entelektüel sermayeye ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturulacaktır. Daha 

sonra entelektüel sermayenin unsurlarına ve ölçümünde kullanılan yöntemlere ve raporlanmasına dair 

bilgiler verilecektir. Bu bilgilerden hareketle Borsa İstanbul’da işlem gören sermayesi en yüksek 8 

adet çimento firmasının piyasa değeri / defter değeri ve hesaplanmış maddi olmayan değer yöntemi 

kullanılarak entelektüel sermayesi hesaplanmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak elde edilen bulgular 

değerlendirilerek ve yorumlanarak çalışma tamamlanacaktır. 

 

2. ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI 

 

Günümüzün bilgi çağında işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlaması açısından maddi hedeflerinin 

yanında bilgi yaratan şirketler haline gelmesi gerekmektedir. Sürdürülebilirliğini devam ettirmek 

isteyen işletmelerin fark yaratmak adına yaptığı her türlü faaliyetler entelektüel sermayenin ortaya 

çıkmasına katkı sağlamıştır. Bu faaliyetler işletmede kullanılan bilgi, tecrübe, çalışan değeri gibi 

işletmeyi geleceğe taşıyan unsurlar bütünüdür. Bunun yanında bu tür faaliyetlerin 

muhasebeleştirilmesinde ortaya çıkan belirsizlik ve işletmelerin yaratmış olduğu varlıkların 

değerlerinin belirlenmesi için entelektüel sermayenin varlığı büyük önem taşımaktadır(Akdağ, 

2012:23). 

Entelektüel sermaye kavramı literatüre yeni girmiş bir konu olması itibariyle birçok yazar tarafından 

değişik şekillerde tanımlanmıştır.  

Günümüzün gelişen ekonomi sürecinde entelektüel sermaye ilk olarak Thomas Stewart tarafından 

1991 yılında ‘beyin gücü’ makalesi ile ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu makalede entelektüel sermaye 

işletmeye piyasada rekabet avantaj sağlayan, işletme çalışanlarının bildiği her şeyin toplam olarak 

tanımlanmıştır (Stewart, 1991: 47).  
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İtami’nin 1987’de yapmış olduğu bir çalışmada, entelektüel sermaye müşteri enformasyonu, marka 

adı, şirketin itibari değeri, şirket kültürü ve çok değerli paha biçilmez görünmeyen unsurlar olarak 

tanımlamıştır. (Goh, 2005: 386). 

1960 yılında Hermanson ‘İnsan Varlıkları Muhasebesi’ kitabında, işletme çalışanların emeklerinin iş 

gücünün ötesinde bir değeri ifade ettiğini ve işletmelerin finansal tablolarında gösterilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. (Uzay, vd., 2003:174). 

 

 

3.ENTELEKTÜEL SERMAYENİN UNSURLARI 

Günümüzde bir şirketi önemli bir noktaya getirip geleceğe taşıyacak olan unsur, işletmede çalışan 

insanların yaratmış oldukları değerlerin, şirket yapısının ve stratejilerinin, şirket müşterilerinin ve 

toplumda kurdukları ilişkilerin toplamından oluşan bir sistem olarak entelektüel sermaye kavramı 

oluşmuştur. Entelektüel sermaye bilgiye dayalı ve değişik unsurlar ve yapılan faaliyetler 

doğrultusunda değişen gözle görülemeyen değerler olarak tanımlanabilir (Bilmedik, 2003). 

Bilimsel yazılardaki görüşler dikkate alındığında entelektüel sermayeyi oluşturan üç unsur olduğu 

dikkati çekmektedir. Bu unsurlar şekil 1’de ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.  

 

Şekil 1: Entelektüel Sermayenin Unsurları 

 

(Kaynak: Bontis, 2001: 45; Arslan, 2004: 82-83; Ulusan, 2005: 87-88.) 

3.1. İnsan Sermayesi 

İnsan sermayesi genel itibariyle bireyler tarafından oluşturulan maddi ve fiziksel olmayan varlıklar ile 

temsil edilirler. Bu yüzden insan sermayesini oluşturan değer o işletmenin çalışanlarıdır. İnsan 

sermayesi bu işletme çalışanlarının bilgi ve teknik yetenekleri, zekâları, yaratıcılıkları, çalışma ve iş 

gücü azimleri, enerjileri, güvenirlikleri ve şirkete olan bağlılıkları, bilgi paylaşma isteği, işletmenin 

hedeflerini benimseme ve bu doğrultuda çalışma gibi belirli kişilik özelliklerini içermektedir. 

İşletmeler insan sermayesini sadece kiralayabildikleri için bir çalışan işletmeden ayrıldığı zaman 

işletme insan sermayesinin önemli bir bölümünü kaybetmiş olmaktadır (Keskin, 2005). 

ENTELLEKTÜEL 
SERMAYENİN 
UNSURLARI

İNSAN 
SERMAYESİ

∙Çalışanların 
mesleki bilgisi

∙Çalışanların iş 
deneyimi

∙Çalışanların 
yaratıcılığı

∙Çalışanların 
öğrenme 
yeteneği

YAPISAL(ÖRGÜTSEL) 
SERMAYE

∙Organizasyon 
yapısı ve kültürü

∙Patentler ve telif 
hakları

∙Veri tabanları ve 
belgeleme 
hizmetleri

∙Bilgi 
teknolojilerinin 

kullanımı

İLİŞKİSEL(MÜŞTERİ) 
SERMAYESİ

∙Marka imajı ve 
kurumsal imaj

∙Satıcı ilişkileri

∙Müşteri ilşkileri

∙Pazar payı

∙Diğer işletmeler ile 
ilişkiler
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İnsan sermayesinin başlıca amacı gerek yeni ürünler ya da hizmetler veya iş sürecinde faaliyet 

aşamasında yenilikler yaratmaktır. Bunun için yöneticiler insan sermayesini çalışanlara eğitimler 

sağlayarak ve çalışanların motivasyonunu artırarak geliştirebilirler (Mourıtsen, 1998: 468). 

Bu doğrultuda insan sermayesi işletmelerin mülkiyet hakkına sahip olabilecekleri bir unsur değildir. 

Fakat işletmeler çalışanlarının bilgi ve becerilerinden yararlanarak bu kavramı iyi noktalara 

getirebilmektedirler. İnsan sermayesine önem verdikleri takdir de ise diğer şirketler bazında 

performanslarında artış gözlenebilmektedir. (Edvinson, 1997: 368). 

 

 

3.2.Yapısal (Örgütsel) Sermaye 

Yapısal sermaye genel olarak işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için imkân sağlayan teknoloji, 

altyapı, gerçekleşme ve yapım aşamasında olan stratejiler ve planlar, her türlü yöntemler ve 

süreçlerdir. Yapısal sermaye bir işletmenin çalışma veya işlerlik sistemi olarak da adlandırılabilecek 

örgütsel sistemi oluşturan bütün varlıklardır. (Yeniçeri, 2005:242) 

 Yapısal sermaye kısacası, işletmenin piyasanın ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen örgütsel 

kapasitedir. İşletmede zaman ile oluşturulan bilgi birikimi ve düzeyi, verilerin elde edilip işlenebilmesi 

sürecini kapsamaktadır. (Edvinsson ve Malone, a.g.e, 1997: 35). 

Yapısal sermayenin bir örgüt içerisinde iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki işletme içerisinde 

bilgi aktarımını düzenlemek ve bilgi kaybını önleyebilecek tedbirler almak. İkincisi ise çalışanların 

verilere uzmanlara ve gereken ölçüde bilginin tamamına ulaşabilmesini sağlamaktır. (Stewart, a.g.e, 

1997: 15). 

İnsan sermayesi ve müşteri sermayesi zaman içerisinde değişken olabilmektedir. Ancak yapısal 

örgütsel sermaye genel itibariyle kalıcıdır. İşletmede çalışanlar ve tüketiciler zaman ile kendisine daha 

fazla değer sağlayan başka işletmelere geçebilirler. Bu yüzden entelektüel sermaye yönteminde temel 

amaç insan ve müşteri sermayesinin sürekliliğini sağlayabilen yapısal ve örgütsel sermayenin 

geliştirilmesi yenilenmesi ve kullanılması olmalıdır. 

 

3.3.İlişkisel (Müşteri) Sermayesi 

 

Müşteri sermayesi her işletmenin belli bir düzeyde sahip olduğu sermayedir. Müşteri memnuniyeti ve 

sadakati genelde imaj ve marka ile dağıtım kanallarından oluşmaktadır. İşletme için değer 

yaratabilecek bütün dışsal müşteri sermayesi kalemlerine, iş ortaklıkları, yapılan franchising 

anlaşmaları, satış sözleşmeleri, ticari diğer partnerler ile ilişkiler, medya, kamuoyu ve devlet gibi diğer 

konularda ilişkileri içeren değerlerde dâhil edilebilir (İnce. Vd. 2004:169). 

İşletmeler nasıl çalışanlarına ve örgütsel yapılarına yatırım yapıyorlarsa müşterilerine de yatırım 

yapmaları gerekmektedir. Müşteri tatmini, müşterinin o işletmenin mal ve hizmetlerine olan talep ile 

ölçülebilmektedir. Bu talepler daha sonra işletmeye örgütsel ve insan sermayesi olarak geri 

dönmektedirler. (Önce, 1999: 12). 

           Müşteriler olmadan işletmelerin devamlılıklarını sürdürebilmesi olanaksızdır. İşletmelerin 

finansal performanslarına katkısı en çok olan entelektüel sermaye unsuru müşteri sermayesidir. Sonuç 

olarak diğer entelektüel sermaye bileşenlerinin de temel hedefi müşteri sermayesi yaratmaktır 

(Yeniçeri, 2006:178; Beraha, 2009:52). 

 

4.ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

 

          Entelektüel sermayenin her geçen gün artan önemi ve işletmelerin entelektüel sermaye 

bileşenlerine verdiği değerin artması ölçülmesini gerekli kılmıştır. Bunu yanında entelektüel sermaye 

kalemlerinin finansal tablolarda yer almaması, maddi kalemlerde olduğu gibi muhasebeleştirilmemesi 

ve finansal bir dilin yoksunluğu entelektüel sermayenin ölçülmesinin önemini arttırmıştır. (Kaya, 

2018:335). 

           Entelektüel sermayenin ölçülmesinde benimsenen 2 yöntem bulunmaktadır. Bunları şu şekilde 

sınıflandırmak mümkündür.(Hobikoğlu, 2011:92): 

Sermayenin finansal düzeyde ölçülmesinde kullanılan yöntemler, 

 Piyasa değeri ve defter değeri oranı yöntemi 
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 Tobin Q oranı yöntemi 

 Hesaplanmış maddi olmayan değer yöntemi 

Sermayenin bileşen bazında ölçülmesinde kullanılan yöntemler, 

 Skandia kılavuzu  

 Dengeli puan kartı 

 Maddi olmayan varlıklar cetveli 

 Entelektüel sermaye endeksi 

 Teknoloji brokeri 

 Entelektüel katma değer katsayısı  

Günümüzde entelektüel sermayenin ölçülmesinde finansal düzeyde ölçüm yöntemlerinin daha çok 

tercih edilmesi ve bu çalışmada da bu yöntemlerin kullanılması sebebiyle sermayenin finansal düzeyde 

ölçüm yöntemlerinin ayrıntılı birekilde açıklanması uygun görülmüştür. 

 

4.1 Entelektüel Sermayenin Finansal Düzeyde Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler  

Entelektüel sermayenin işletmede var olan değerlerle ölçülmesini temel alan yöntemlerdir.  

4.1.1 Piyasa değeri ve defter değeri oranı yöntemi:  

Bu yöntem bir işletmenin borsadaki alım satım değerini ifade eden piyasa değerinin, işletmenin 

bilançoda yer alan varlıklar ve alacakları arasındaki farkı ifade eden defter değerine oranlanması ile 

bulunur. (yereli,vd. 2005:22) 

Ancak piyasa değeri ve defter değeri oranı yönteminin sadece borsa İstanbul’da işlem gören firmalara 

uygulanabiliyor olması ve hisse senedi oynaklığının bu oranları değişken kılması bu yöntemin 

eksiklerinden biridir. Bunun yanında piyasa değeri ve defter değerinin işletmeler tarafından farklı 

gösterilmesi yöntemin doğruluğunun sorgulanmasına sebep olmaktadır. (Akdağ, 2012:46). 

 

4.1.2 Tobin Q Oranı Yöntemi: 

Bu yöntem James Tobin tarafından öne sürülmüştür. Tobin işletmelerin yatırım kararlarının hisse 

senedi fiyatlarıyla ilişkisi olduğunu savunmaktadır.  

Q=Firmanın Piyasa Değeri/sermaye yenileme maliyeti şeklinde  hesaplanır ve Q  oranı yükseldikçe  

işletmelerin yatırım kararları artarken, Q oranı düştükçe varlık değerinin yeniden yapılandırılma 

maliyeti çok yüksek olacağından yatırım fikri geri planda kalmaktadır(hobikoğlu, 2011:96) 

 

4.1.3 Hesaplanmış maddi olmayan değer yöntemi: 

Bu yöntem NCI Research firması tarafından bulunmuş olup, bir işletmenin maddi varlıklarından elde 

ettiği tüm gelirleri toplam gelirlerinden indirilerek hesaplanır. Bu hesaplama sonucuyla işletmenin 

maddi varlılarından elde etmiş olduğu kazanç dışında, ne kadar gelir elde ettiği ve bu gelirlerin ne 

kadarının maddi olmayan varlıklara ait olduğunu ifade etmektedir. Genellikle bu yöntem ile az maddi 

varlığa sahip işletmelerin kısacası bilgi yoğun faaliyet gösteren işletmelerin maddi olmayan 

varlıklarına değer biçilerek entelektüel sermayelerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. (Bölükbaşı, 

2014:433). 

Bu yöntem diğerlerine göre daha uzun ve karmaşık olmasına rağmen daha gerçekçi sonuçlar vermesi 

açısından entelektüel sermayenin hesaplanması konusunda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 

işletmelerin maddi olmayan varlıklara yaptığı yatırımları diğer işletmeler ile karşılaştırmasına 

yardımcı olur.  

 

5. UYGULAMA 

Bu çalışmanın uygulama kısmında Borsa İstanbul’da işlem gören çimento sektöründe faaliyet gösteren 

sekiz adet işletmenin 2014, 2015, 2016, 2017 yılları yılsonu bilanço kalemleri ile entelektüel sermaye 
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hesaplamaları yapılmaya çalışılmıştır. Bu sekiz adet işletmenin seçilme sebebi ise sektöründe en 

yüksek maddi sermayeye sahip işletmeler olmasıdır.  

Bu çalışmada entelektüel sermayenin hesaplanmasında ise literatürde en çok kullanılan iki yöntem 

kullanılmıştır. Bu yöntemler Piyasa değeri ve defter değeri oranı yöntemi ile hesaplanmış maddi 

olmayan değer yöntemleridir. Bu çalışmada kullanılan şirketler borsa kodları ile tablo1’de 

gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

Tablo1: Uygulamada kullanılan şirketler 

NO BORSA KODU ŞİRKET ADI 

1 ADANA  Adana Çimento Sanayi T. A.Ş 

2 AKCNS Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş 

3 BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş 

4 BOLUC Bolu Çimento Sanayi A.Ş 

5 CIMSA Çimsa Sanayi Ve Ticaret A.Ş 

6 KONYA Konya Çimento Sanayi A.Ş 

7 MRDIN Mardin Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş 

8 UNYEC Ünye Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş 

 

Uygulamada öncelikle Piyasa değeri ve defter değeri oranı yönteminin hesaplanması için her şirketin 

finansal tablolarından ödenmiş sermaye verileri alınmıştır. Daha sonra işletmelerin 2014, 2015, 2016, 

2017 yılları sene sonu hisse senedi kapanış fiyatları ödenmiş sermaye verileri ile çarpılıp piyasa 

değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar ve elde edilen sonuçlar tablo2’de detaylı bir şekilde 

verilmiştir.  

Tablo 2:Şirketlerin PD/DD oranları hesaplama sonuçları 

ADANA 

ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 
 
ORTALAMA 

ÖDENMİŞ 

SERMAYE  336.182.000 336.182.000 336.182.000 336.182.000 
 

HİSSE SENEDİ 

FİYATI  3,71 4,68 5,75 6 
 

PİYASA 

DEĞERİ 

     
1.247.235.220,00    

     
1.573.331.760,00    

     
1.933.046.500,00    

     
2.017.092.000,00    

 

DEFTER 

DEĞERİ 761.460.970 793.511.865 793.461.157 761.858.145 
 

PD/DD 

                              
1,64    

                              
1,98    

                              
2,44    

                              
2,65    

 
2,18 
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AKÇANSA 

ÇİMENTO 2004 2015 2016 2017 
 
ORTALAMA 

ÖDENMİŞ 

SERMAYE  191.447.068 191.447.068 191.447.068 191.447.068 
 

HİSSE SENEDİ 

FİYATI 11,91 10,97 12,5 10,88 
 

PİYASA 

DEĞERİ 

     
2.280.134.579,88    

     
2.100.174.335,96    

     
2.393.088.350,00    

     
2.082.944.099,84    

 

DEFTER 

DEĞERİ 1.143.040.325  1.214.987.107 1.096.940.747 
 

PD/DD 

                              
1,99    

                              
1,77    

                              
1,97    

                              
1,90    

 
1,91 

 

BURSA 

ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 
 
ORTALAMA 

ÖDENMİŞ 

SERMAYE 105.815.808 105.815.808 105.815.808 105.815.808 
 

HİSSE SENEDİ 

FİYATI  4,93 3,96 5,99 5,25 
 

DEFTER 

DEĞERİ 521.671.933 
         
419.030.599,68    

         
633.836.689,92    

         
555.532.992,00    

 

PİYASA 

DEĞERİ 309.530.836  396.647.832 436.986.496 
 

PD/DD 1,685363372 1,234191259 1,597983498 1,271281829 1,44 

 

BOLU 

ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 
 
ORTALAMA 

ÖDENMİŞ 

SERMAYE     


HİSSE SENEDİ 

FİYATI 4,24 4,24 5,53 5,38 
 

PİYASA 

DEĞERİ 

         
607.317.799,20    

         
607.317.799,20    

         
792.091.374,90    

         
770.606.075,40    

 

DEFTER 

DEĞERİ 328.637.324 411.846.920 426.535.971 448.021.096 
 

PD/DD 

                              
1,85    

                              
1,47    

                              
1,86    

                              
1,72    

 
1,72 

 

ÇİMSA 

ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 
 
ORTALAMA 

ÖDENMİŞ 

SERMAYE 135.084.442 135.084.442 135.084.442 135.084.442 
 

HİSSE SENEDİ 

FİYATI  12,27 12,73 14,45 13,69 
 

PİYASA 

DEĞERİ 

     
1.657.486.103,34    

     
1.719.624.946,66    

     
1.951.970.186,90    

     
1.849.306.010,98    

 

DEFTER 

DEĞERİ  1.187.160.497  1.294.841.813 
 

PD/DD 1,482299051 1,448519346 1,560340163 1,428209989 1,47 
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KONYA 

ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 
 
ORTALAMA 

ÖDENMİŞ  

SERMAYE    


HİSSE SENEDİ 

FİYATI 242,7 294,59 259,69 255 
 

DEFTER 

DEĞERİ 

     
1.182.783.888,00    

     
1.435.666.689,60    

     
1.265.583.633,60    

     
1.242.727.200,00    

 

PİYASA 

DEĞERİ  367.905.710 334.648.157 347.451.120 
 

PD/DD 

                              
3,29    

                              
3,90    

                              
3,78    

                              
3,58    

 
3,64 

 

 

 

 

MARDİN 

ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 
 
ORTALAMA 

ÖDENMİŞ 

SERMAYE 109.524.000 109.524.000 109.524.000 109.524.000 
 

HİSSE SENEDİ 

FİYATI 3,54 3,15 4,15 4,29 
 

PİYASA 

DEĞERİ 

         
387.714.960,00    

         
345.000.600,00    

         
454.524.600,00    

         
469.857.960,00    

 

DEFTER 

DEĞERİ 250.664.416 239.498.780 237.548.751 271.773.015 
 

PD/DD 

                              
1,55    

                              
1,44    

                              
1,91    

                              
1,73    

 
1,66 

 

ÜNYE 

ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 
 
ORTAMALAMA 

ÖDENMİŞ 

SERMAYE 123.586.411 123.586.411 123.586.411 123.586.411 
 

HİSSE SENEDİ 

FİYATI 4 2,97 3,77 4,16 
 

PİYASA 

DEĞERİ 

         
494.345.644,00    

         
367.051.640,67    

         
465.920.769,47    

         
514.119.469,76    

 

DEFTER 

DEĞERİ 285.467.867 279.782.016 284.154.971 304.813.222 
 

PD/DD 

                              
1,73    

                              
1,31    

                              
1,64    

                              
1,69    

 
1,59 
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Daha sonra işletmelerin entelektüel sermayelerine ulaşabilmek için hesaplanmış maddi olmayan değer 

yöntemine göre gerekli veriler hesaplanmıştır. Bunlar öncelikle maddeler halinde açıklanacak olup 

daha sonra tablolar halinde verilecektir. 

1. Aşama: işletmenin dönem sonu bilançosundan yıllara göre vergi öncesi kârları alınıp ortalama 

vergi öncesi kâr hesaplanmıştır.  

2. Aşama: işletmenin dönem sonu bilançosundan yıllara göre toplam varlıkları, maddi olmayan 

duran varlıkları ve ortalamaları hesaplanmıştır.  

3. Aşama: işletmenin maddi varlık değerini hesaplayabilmek için toplam varlıklarından maddi 

olmayan duran varlıkları çıkarılmıştır. 

4. Aşama: maddi varlık kazanç oranını hesaplamak için vergi öncesi kârlar maddi varlık 

değerleri ile oranlanmıştır.  

5. Aşama: sektörün dönem kârını hesaplamak için uygulamada kullanılan bütün şirketlerin vergi 

öncesi kâr ortalamalarının ortalaması alınmıştır.  

6. Aşama: sektörün maddi varlık tutar toplamının ortalamasını hesaplamak için uygulama da 

kullanılan şirketlerin maddi varlık değeri ortalamalarının ortalaması alınmıştır. 

7. Aşama: sektörün dönem kârı ve sektörün maddi varlık tutarının oranlanması ile sektörün 

maddi varlık kârlılık oranı hesaplanmıştır. 

8. Aşama: sektörün maddi varlık kârlılık oranı ile şirketin ortalama maddi varlık değerinin 

çarpımı ile normal kazanç, bu tutardan şirketin ortalama vergi öncesi kârı çıkarılarak ek kazanç elde 

edilmiştir. 

9. Aşama: net ek kazancın hesaplanması için kurumlar vergisi ile ek kazanç oranı çarpılmıştır.  

10. Aşama:  son olarak şirketlerin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetleri(A.O.S.M.) hesaplanmış 

ve net ek kazanç ile oranlanarak entelektüel sermaye tutarı bulunmuştur.  

İşletmelerin 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarına göre detaylı bir şekilde hesaplanmış maddi olmayan 

değer yöntemi ile yapılan hesaplama sonuçları tablo3’te verilmiştir.  

 

Tablo3: İşletmelerin hesaplanmış maddi olmayan değer yöntemine göre hesaplanması  

YILLAR 2014 2015 2016 2017 ORTLAMA  

VERGİ ÖNCESİ KAR(DÖNEM 

KARI) 
142.921.302 

144.077.727 130.943.887 125.972.459 135.978.844 

TOPLAM VARLIKLAR 872.576.932 896.622.313 949.433.399 
1.166.984.719 

971.404.341 

MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIKLAR 10.739.541 10.968.960 10.454.520 10.863.672 10.756.673 

MADDİ VARLIK DEĞERİ 861.837.391 885.653.353 938.978.879 1.156.121.047 960.647.668 

ORTALAMA MADDİ VARLIK 

KAZANÇ ORANI 17% 16% 14% 11% 14% 

SEKTÖRÜN DÖNEM KARI 

TOPLAMI          952.541.540 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

TUTARI TOPLAMI         7.087.418.916 

SEKTÖRDE MADDİ VARLIK 

KARLILIK ORANI         13% 

NORMAL KAZANÇ         

              

129.110.021,53    

EK KAZANÇ          6.868.822 

KURUMLAR VERGİSİ         35% 

NET EK KAZANÇ          

                  

2.404.087,78    
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A.O.S.M         0,0895 

HESAPLANMIŞ MADDİ 

OLMAYAN DEĞER         

                

26.861.315,96    

 

 

 

BURSA ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 ORTALMA  

VERGİ ÖNCESİ KAR(DÖNEM 

KARI) 65.709.229 52.393.527 85.711.305 91.271.422 73.771.371 

TOPLAM VARLIKLAR 527.635.430 611.114.225 694.275.533 872.751.956 676.444.286 

MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIKLAR 2.261.644 1.626.918 6.523.434 4.114.213 3.631.552 

MADDİ VARLIK DEĞERİ 525.373.786 609.487.307 687.752.099 868.637.743 672.812.734 

ORTALAMA MADDİ VARLIK 

KAZANÇ ORANI 13% 9% 12% 11% 11% 

SEKTÖRÜN DÖNEM KARI 

TOPLAMI          952.541.540 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

TUTARI TOPLAMI         7.087.418.916 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

KARLILIK ORANI         13% 

AKÇANSA SİGORTA 2014 2015 2016 2017 ORTALAMA  

VERGİ ÖNCESİ KAR(DÖNEM 

KARI) 250.261.649 282.979.216 286.979.061 148.813.602 242.258.382 

TOPLAM VARLIKLAR 1.602.496.583 1.705.079.931 1.843.193.180 1.916.195.842 1.766.741.384 

MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIKLAR 165.639.978 171.828.410 170.150.295 172.499.873 170.029.639 

MADDİ VARLIK DEĞERİ 1.436.856.605 1.533.251.521 1.673.042.885 1.743.695.969 1.596.711.745 

ORTALAMA MADDİ VARLIK 

KAZANÇ ORANI 17% 18% 17% 9% 15% 

SEKTÖRÜN DÖNEM KARI 

TOPLAMI          952.541.540 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

TUTARI TOPLAMI         7.087.418.916 

SEKTÖRDE MADDİ VARLIK 

KARLILIK ORANI         13% 

NORMAL KAZANÇ         

         

214.596.354,88    

EK KAZANÇ          

           

27.662.027,12    

KURUMLAR VERGİSİ         35% 

NET EK KAZANÇ          

              

9.681.709,49    

A.O.S.M         0,0963 

HESAPLANMIŞ MADDİ 

OLMAYAN DEĞER         

         

100.536.962,54    
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NORMAL KAZANÇ              90.425.313,54    

EK KAZANÇ         -   16.653.942,79    

KURUMLAR VERGİSİ         35% 

NET EK KAZANÇ          -      5.828.879,98    

A.O.S.M         0,1215 

HESAPLANMIŞ MADDİ 

OLMAYAN DEĞER         -   47.974.320,80    

 

BOLU ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 ORTALAMA  

VERGİ ÖNCESİ KAR(DÖNEM 

KARI) 99.440.327 106.715.019 106.350.303 116.820.407 107.331.514 

TOPLAM VARLIKLAR 491.325.123 616.792.789 638.423.037 777.105.271 630.911.555 

MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIKLAR 2.847.598 2.901.769 15.187.301 14.921.552 8.964.555 

MADDİ VARLIK DEĞERİ 488.477.525 613.891.020 623.235.736 762.183.719 621.947.000 

ORTALAMA MADDİ VARLIK 

KAZANÇ ORANI 20% 17% 17% 15% 17% 

SEKTÖRÜN DÖNEM KARI 

TOPLAMI          952.541.540 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

TUTARI TOPLAMI         7.087.418.916 

SEKTÖRDE MADDİ VARLIK 

KARLILIK ORANI         13% 

NORMAL KAZANÇ             83.589.013,20    

EK KAZANÇ              23.742.500,80    

KURUMLAR VERGİSİ         35% 

NET EK KAZANÇ                8.309.875,28    

A.O.S.M         0,1729 

HESAPLANMIŞ MADDİ 

OLMAYAN DEĞER             48.061.742,51    

 

 

 

ÇİMSA ÇİMENTO 2004 2015 2016 2017 ORTALAMA  

VERGİ ÖNCESİ KAR(DÖNEM 

KARI) 198.540.099 247.551.712 249.060.380 247.284.753 235.609.236 

TOPLAM VARLIKLAR 1.507.726.941 1.980.533.296 2.540.512.285 3.242.449.563 2.317.805.521 

MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIKLAR 148.119.252 148.119.252 167.065.970 164.960.610 157.066.271 

MADDİ VARLIK DEĞERİ  1.359.607.689 1.832.414.044 2.373.446.315 3.077.488.953 2.160.739.250 

ORTALAMA MADDİ VARLIK 

KAZANÇ ORANI 15% 14% 10% 8% 11% 

SEKTÖRÜN DÖNEM KARI 

TOPLAMI          952.541.540 
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SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

TUTARI TOPLAMI         7.087.418.916 

SEKTÖRDE MADDİ VARLIK 

KARLILIK ORANI         13% 

NORMAL KAZANÇ          

     

290.401.049,78    

EK KAZANÇ          

-      

54.791.813,78    

KURUMLAR VERGİSİ         35% 

NET K KAZANÇ         

-      

19.177.134,82    

A.O.S.M         0,1472 

HESAPLANMIŞ MADDİ 

OLMAYAN DEĞER         

-   

130.279.448,53    

 

 

 

 

 

KONYA ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 TOPLAMA  

VERGİ ÖNCESİ KAR(DÖNEM 

KARI) 60.272.018 46.434.430 41.382.930 41.937.098 
47.506.619 

TOPLAM VARLIKLAR 425.042.599 437.054.295 407.607.388 433.034.171 425.684.613 

MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIKLAR 1.114.715 507.589 590.207 420.927 
658.360 

MADDİ VARLIK DEĞERİ 423.927.884 436.546.706 407.017.181 432.613.244 425.026.254 

ORTLAMA MADDİ VARLIK 

KAZANÇ ORANI  14% 11% 10% 10% 11% 

SEKTÖRÜN DÖNEM KARI 

TOPLAMI          952.541.540 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

TUTARI TOPLAMI         7.087.418.916 

SEKTÖR MADDİ VARLIK 

KARLILIK ORANI         13% 

NORMAL KAZANÇ          

         

57.123.075,01    

EK KAZANÇ         

-          

9.616.456,01    

KURUMLAR VERGİSİ         35% 

NET EK KAZANÇ          

-          

3.365.759,60    

A.O.S.M             0,1515 

HESAPLANMIŞ MADDİ 

OLMAYAN DEĞER         

-        

22.216.235,01    
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ÜNYE ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 ORTALAMA  

VERGİ ÖNCESİ KAR(DÖNEM 

KARI) 60.954.361 48.335.797 58.281.189 77.702.146 61.318.373 

TOPLAM VARLIKLAR 326.128.394 322.438.104 333.258.461 384.034.452 341.464.853 

MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIK 546.379 1.244.390 1.335.587 2.814.931 1.485.322 

MADDİ VARLIK DEĞERİ  325.582.015 321.193.714 331.922.874 381.219.521 339.979.531 

ORTALAMA MADDİ VARLIK 

KAZANÇ ORANI 19% 15% 18% 20% 18% 

SEKTÖRÜN DÖNEM KARI 

TOPLAMI          952.541.540 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

TUTARI TOPLAMI         7.087.418.916 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

KARLILIK ORANI         13% 

NORMAL KAZANÇ          

         

45.692.886,22    

EK KAZANÇ          15.625.487 

KURUMLAR VERGİSİ         35% 

NET EK KAZANÇ         

           

5.468.920,46    

A.O.S.M         0,1461 

HESAPLANMIŞ MADDİ 

OLMAYAN DEĞER         

         

37.432.720,48    

 

MARDİN ÇİMENTO 2014 2015 2016 2017 ORTALAMA 

VERGİ ÖNCESİ KAR(DÖNEM 

KARI) 60.234.987 44.097.908 38.016.840 52.719.071 48.767.202 

TOPLAM VARLIKLAR 306.660.877 307.708.798 291.412.157 334.704.347 310.121.545 

MADDİ OLMAYAN D.V. 337.834 600.223 654.664 674.518 566.810 

MADDİ VARLIK DEĞERİ 306.323.043 307.108.575 290.757.493 334.029.829 309.554.735 

ORTALAMA MADDİ VARLIK 

KAZANÇ ORANI 20% 14% 13% 16% 16% 

SEKTÖRÜN DÖNEM KARI 

TOPLAMI          953.802.123 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

TUTARI TOPLAMI         7.087.418.916 

SEKTÖRÜN MADDİ VARLIK 

KARLILIK ORANI         13% 

NORMAL KAZANÇ         

         

41.658.884,12    

EK KAZANÇ          7.108.317 

KURUMLAR VERGİSİ          35% 

NET EK KAZANÇ         

           

2.487.911,08    

A.O.S.M         0,0672 

HESAPLANMIŞ MADDİ 

OLMAYAN DEĞER         

         

37.022.486,35    
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Uygulamanın son kısmında işletmelerin PD/DD oranları ile hesaplanmış maddi olmayan değer 

yöntemine göre elde edilen sonuçları kıyaslanmış ve yorumlanmıştır. Bu sonuçlar tablo4’te verilmiştir. 

 

Tablo4: Firmalarının entelektüel sermaye tutarları 

    PD/DD HESAPLANMIŞ MADDİ OLMAYAN DEĞER 

YÖNTEMİ 

ENTELEKTÜEL 

SERMAYE TUTARLARI 

ADANA 

ÇİMENTO 

2,18 26.861.315,35 12.321.704 

AKÇANSA 

ÇİMENTO 

1,91 100.536.966 52.637.155 

BURSA 

ÇİMENTO 

1,44 47.974.320 33.315.500 

BOLU 

ÇİMENTO 

1,72 -48.061.742 -27.942.873 

ÇİMSA 

ÇİMENTO 

1,47 -130.279.448 -88.625.475 
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6. SONUÇ VE ÖNERİ 

 

Günümüzde her işletme sahip oldukları entellektüel sermayelerini firma değerine dönüştürüp, 

firmalarına katma değer sağlamak istemektedirler. Entellektüel sermayenin bileşenlerine baktığımızda 

insan sermayesi, yapısal sermaye ve ilişkisel sermaye vardır. Firmaların bu sermaye değerlerini 

hesaplamakta zorlanmasının temel sebebi, bileşenlerinin firma içerisinde homojen dağılım 

göstermemesi ve yapılarının karmaşık olmasıdır. ancak, ne kadar zor ve karmaşık olsa da her bileşen 

ve entelektüel sermaye firmalar açısından oldukça değerlidir ve geliştirilmesi gerekmektedir.  

F. Drucker, “ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz” demiştir. Bu mantıktan hareketle entellektüel 

sermayenin etkin bir şekilde geliştirilebilmesi için, doğru bir şekilde ölçülmesi, hesaplanması 

gerekmektedir.  

Yapılan bu çalışmada, BİST 100 Endeksinde işlem gören çimento sektöründe faaliyet gösteren sekiz 

firmanın 2014, 2015, 2016 ve 2017 verileri kullanılarak “Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer” 

yöntemi kullanılarak entelektüel sermaye değerleri tespit edilmiştir. Sektörde faaliyet gösteren diğer 

firmaların verilerine sağlıklı ulaşım sağlanamaması ve varolan değeri etkin kullanamamalarından 

dolayı hesaplamalara dahil edilmemiştir.  

Elde edilen bulgulara göre, beş firma pozitif; üç firma ise negatif entelektüel sermaye değerine 

sahiptir. Bu firmalardan Akçansa Çimento firması entelektüel sermaye bileşenlerine yaptığı yatırımı 

kara dönüştürmede en başarılı firmadır. Bu firmayı sırasıyla Bursa Çimento, Ünye Çimento, Mardin 

Çimento Adana Çimento takip etmektedir. Entelektüel sermayenin kara (aslında zarar) dönüştürülmesi 

konusunda en zayıf firma Çimsa Çimento olmuştur. Çimsa firmasının varlık değerlerine baktığımız 

zaman diğer firmaların da üstünde değerlere sahip olduğu görülse de, bu varlıklarını kazanca 

dönüştürme oranları geri olmuştur. sektörün maddi varlık karlılık oranı % 13 iken, Çimsa firmasının 

maddi varlık karlılık değerleri ortalamanın biraz altında seyretmektedir.  

Sonuç olarak, firmalar açısından oldukça önemli olan entelektüel sermaye takip edilmeli ve 

geliştirilmelidir. Literatürde bir çok hesaplama yöntemi bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan yöntem, 

firmaların finansal tablo verilerine dayanması, firma veya sektör olarak ayrı ayrı kıyaslamalara imkan 

vermesi gibi özellikleri açısından güvenilir bir yöntem olarak tercih edilmiştir. Yöntemin en önemli 

kısıtları her firma için ayrı ayrı AOSM değerinin ve firmaların vergi yüklerinin hesaplanması 

gerekliliğidir.   

KONYA 

ÇİMENTO 

3,64 -22.216.235 -6.103.361 

MARDİN 

ÇİMENTO 

1,66 37.022.486,37 22.302.703 

ÜNYE 

ÇİMENTO 

1,59 37.432.720 23.542.591 



67 

 

 

REFERANSLAR 

Akdağ G.(2012). Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermaye Ve Örgüt Performansı İlişkisi: Akdeniz 

Bölgesindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. 

İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 Beraha, A. (2009). Entelektüel Sermayenin Yönetimi Etkinleştirmedeki Rolü ve Bir Uygulama. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bilmedik, F. Entelektüel Sermaye, http://www.danismend.com/konular/insankaynaklari/INKA-

ENTELSER.HTM Adresinden 25 Eylül 2018 tarihinde alınmıştır.  

Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: A review of the models used to measure intellectual 

capital. International Journal of Management Reviews, 3(1), 45,59. 

 

 Bölükbaşı, Y.(2014). Entelektüel Sermayenin İşletme Bazında Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler Ve 
Sigorta Sektöründe Bir Araştırma’’. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi 1(425-447). 

Edvınsson, L.(1997), Developing Intellectual Capital at Skandia , Long Range Planning, 30(3), 366 – 

372. 

Edvınsson, L., Malone M. (1997), Intellectual Capital, Haper Collins Pub.,USA.,34. 

 Goh,  P.C. (2005), Intellectual Capital Performance of Commercial Banks in 

Malasia, Journal ofIntellectual Capital, 6(55-78)  

 Hobikoğlu, E. H. (2011). Entelektüel Sermayenin Önemi, Sınıflandırılması ve Ölçme Yöntemleri: 

Kurumsal Bir Çerçeve. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1)86-99. 

İnce, M. ALAGÖZ, S. ve ÖZPEYNİRCİ, R.(2004). “Değişim Sürecinde Entelektüel Sermayenin 

Stratejik Yönetimi Açısından Eğitime Yüklenen Fonksiyonlar”, S. Ü. Karaman İ.İ.B.F. Dergisi. 

4(156-172).  

 Kaya, H. P. (2018). Entelektüel Sermayeyi Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi İle Ölçme 

ve Raporlama. Business and Economics Research Journal, 9(2):331-348. 

Keskin, H.(2005). “Entelektüel Sermaye Nedir?”. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü EBülten, 

http://www.gtu.edu.tr/ebulten/sayi14/makale.htm Adresinden 25 Eylül 18 tarihinde alınmıştır.  

Mourıtsen, J. (1998). Driving growth: Economic Value Added Versus Intellectual Capital, 

Management Accounting Research, 9(456-472). 

STEWART, T.A.(1997). Intellectual Capital: The New Wealt of Organizations , Double day/ 

Currency, New York, 1-15. 

  Uzay, Ş. ve Savaş O. (2003). Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Karşılaştırmalı 

Bir Uygulama Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve bilimler dergisi. 20(163-181). 

  Yeniçeri, Ö. (2006). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: IQ Yayınları. 

Yeniçeri, Ö. ve İnce, M.(2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik. IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 

 Yereli, A, ve Gerşil, G.(2005). ‘‘Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri. Yönetim ve 

Ekonomi Dergisi, 12(17-29).  

http://www.danismend.com/konular/insankaynaklari/INKA-ENTELSER.HTM
http://www.danismend.com/konular/insankaynaklari/INKA-ENTELSER.HTM
http://www.gtu.edu.tr/ebulten/sayi14/makale.htm


68 

 

 

A Discussion Of The History And Development Of The Arrived Ship Doctrine 
 

Sinan MİSİLİ* 

Bursa Uludag University 

Turkey 

smisili@uludag.edu.tr 

 

Abstract 

 

There are three requirements for laytime to commence in common law.  Firstly, the vessel must 

arrived at the agreed destination. Secondly, the vessel must be ready to load or discharge the cargo. 

Lastly, notice of readiness must be given to charterers or their agents. Under English Law, especially 

as a doctrine “arrived ship” is considered when only first requirement is satisfied. At loading and 

unloading, there is limited time interval called laytime in common law which is either fixed or 

customary. So charterer must complete its loading or unloading in these time limits. If  there is a 

limited time it is important to determine the commencing point. In common law it is determined by 

“arrived ship doctrine”. This work will examine “the history and development of the arrived ship 

doctrine”. It is going to be focused on the cases in English Courts. Because it must be borne in mind 

that whole concept of the “arrived ship doctrine” was formed and developed by English Courts. It is 

going to be seen that there was ongoing development regarding this doctrine by courts for 

approximately seventy years (1908-1977). This work firstly focuses on the case “Leonis v. Rank” . 

Later it is going to be examined respectively the cases; The “Aello”, The “Delian Spirit” and most 

importantly The “Johanna Oldendorff”. Lastly this work focuses on the case The “Maratha Envoy”. 

All cases deal with ports (port charterparties). 

 

Keywords: Arrived Ship, Laytime. 
 

Varmış Gemi Öğretisinin Tarihi Seyri ve Gelişimi Hakkında Bir 

Değerlendirme 
 

Özet 

 

İngiliz içtihat (teamül) hukukunda astarya süresinin başlaması için üç şartın gerçekleşmesi 

gerekmektedir. İlk olarak, gemi kararlaştırılan yere ulaşmalıdır. İkinci olarak, gemi, kargoyu 

yüklemeye veya boşaltmaya hazır olmalıdır. Son olarak, çarterer veya acentelerine hazırlık bildirimi 

verilmelidir. İngiliz Hukuku’na göre, özellikle, ilk şart sağlanırsa geminin ‘varmış gemi’ sayılacağı 

kabul edilmektedir. Yükleme ve boşaltma bakımından önceden belirlenmiş veya belirlenmemiş, 

İngiliz teamül hukukunda astarya olarak adlandırılan bir sınırlı zaman aralığı bulunmaktadır. Böylece 

çarterer yükleme ve boşaltmasını bu zaman dilimlerinde tamamlamalıdır. Eğer sınırlı bir zaman dilimi 

varsa, bunun başlama anını bilmek önemlidir. İngiliz teamül hukukunda buna ‘varmış gemi öğretisi’ 

adı verilmiştir. Bu çalışma ‘varmış gemi öğretisinin tarihi seyri ve gelişimini’ inceleyecektir. İngiliz 

Mahkemeleri önüne gelen davalara odaklanılacaktır. Akılda tutulmalıdır ki, tüm ‘varmış gemi öğretisi’ 

İngiliz Mahkemeleri’nce geliştirilmiştir. İş bu çalışmada görülecektir ki, yaklaşık 70 yıl (1908 – 1977) 

boyunca bu öğreti hakkında devam eden bir gelişim bulunmaktadır. Bu çalışma öncelikle “Leonis v. 

Rank”  davasına odaklanacaktır. Sonrasında sırayla,  The “Aello”, The “Delian Spirit” davaları ve en 

önemlisi de The “Johanna Oldendorff” davası incelenecektir. Son olarak da bu çalışmada The 

“Maratha Envoy” davasına odaklanılacaktır. Tüm incelenen davalar limanları (limana taşıma 

anlaşmalarını) ilgilendirmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Varmış Gemi, Astarya. 
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INTRODUCTION 

 

It has been correctly pointed out by one author that “ there is always a destination to which the ship is 

to proceed for loading, and to which the goods are to be conveyed for delivery” (Tiberg, 1979:226). In 

these destinations for delivery and loading, there is a limited time interval which is called as laytime in 

common law, either fixed or customary. Laytime means the period of time agreed between the parties 

during which the owner will make and keep the vessel available for loading or discharging without 

payment additional to the freight (The Voylayrules 93 at rule 4). In a charterparty laytime clause specify 

the available period of time for loading and discharging which is free of charge to the charterer (Girvin, 

2003:558; Hill, 2003:218). So charterer must complete its loading or disloading in these limited time 

intervals. If  there is a limited time, it is important to determine the commencing point. Because if  

these limited time intervals or period of time is exceeded, then charterer has to pay compensation 

either in demurrage or liquidated damages (Girvin, 2003:558). In common law the commencing point is 

determined by “arrived ship doctrine” 

Charterer must have had notice of readiness for beginning to run of lay days against the charterer 

(Colinvaux, 1995:1315). To achive this, ‘the ship must have arrived at the place agreed upon for loading 

or discharging, and must be ready to take in the cargo or to deliver it’ (Colinvaux, 1995:1318). There are 

three requirements (Schofield, 2011:71; Davies, 2006:1; Hill, 2003:218), for laytime to commence in 

common law.  Firstly, the vessel must arrived at the agreed destination. Secondly, the vessel must be 

in all respects ready to load or discharge the cargo. Lastly, notice of readiness must be given to 

charterers or their agents. As Davies mentioned if these three requirements are satisfied, the vessel is 

considered an “arrived ship” (Davies, 2006:1). Notice of readiness cannot be given until the ship is an 

“arrived” ship (Colinvaux, 1995:1318). Under English Law, as a rule, the term “arrived ship” is 

considered when only three requirements are satisfied. Therefore it is mentioned that ‘the current test 

in English Law on whether the ship has arrived or not has three requirements such; 1-) Has the ship 

reached the ‘commercial area of the port’ or the ‘normal waiting place?, 2-) Is the ship ready to 

perform her cargo operations?, 3-) Has notice of readiness been tendered?’. (Packard, 1979:11). But 

one must also be borne in mind that especially as a doctrine “arrived ship” is also considered by many 

(include judges, arbitrators etc…) when only first requirement is satisfied and this work also used 

“arrived ship” as this meaning (Davies, 2006:1-2). Till the ship becomes ‘arrived ship’ shipowner does 

not entitled to give notice of readiness to load (or unload) (Leonis v. Rank, 1908:517-518). In other 

words the shipowner has no right to claim against the charterer that laytime to commence until the 

ship is an ‘arrived ship’(Leonis v. Rank,  1908:517-518). 

The arrived ship doctrine is important for voyage charters. In voyage charters there is four stages; 

‘loading (approach) voyage, the loading operation, the carrying voyage, and the discharging 

operation’(The “Johanna Oldendorff”, 1973:304; Hill, 2003:214). In loading and carrying voyages the 

shipowner is alone, whereas loading and discharging operations are joint operations by shipowners 

and charterers (The “Johanna Oldendorff”, 1973:304). There are three types of voyage charter; port, dock 

(wharf) and berth (Packard 1979:14; Girvin, 2003:560). It is ‘relatively straightforwad’ (Wilson, 2010:53) 

or lets say ‘generally plain enough’ (Leonis v. Rank, 1908:518) to determine whether the vessel becomes 

an “arrived ship”, or not, when it is berth or dock charter. Because “the vessel becomes an arrived ship 

when it enters the specified berth or dock” (Wilson, 2010:54; Leonis v. Rank, 1908:518). For berth 

charters, this means that when the vessel is in the agreed berth, special destination is reached (Girvin, 

2003:560) and the vessel does not need to move further for loading or discharging (Schofield, 2011:79). 

If the loading place is berth, the vessel becomes ‘arrived ship’ only when the vessel actually have 

berthed (Cooke et al., 2014:387). The loading and carrying voyage did not end until the vessel at that 

specified berth (The “Johanna Oldendorff”, 1973:304). Berth means the specific place within a port where 

the vessel is to load or discharge (The Voylayrules 93 at rule 2). Even the berth as a word is not used in 

the charter, but the specific place is (or is to be) identified by its name, this definition shall still apply 

(The Voylayrules 93 at rule 2). Actually a berth is an individual point on a jetty, wharf or in a dock 

(Girvin, 2003:560). In a dock a berth generally named by numbers such as No 1 berth etc.. (Girvin, 

2003:560). In conclusion berth charters are ‘ those in which the place to which the vessel is to proceed 

and there load and discharge is a single berth, either named in the charterparty itself or nominated 

thereafter by the charterer in the exercise of an express power to do so’(The “Johanna Oldendorff”, 

1973:303).  
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There is also no difficulty in saying whether a vessel arrives in a dock (The “Johanna Oldendorff”, 

1973:306). Dock is a structure that encloses water, often between two piers, in which ships are received 

for loading, unloading, safekeeping or repair (Garner, 2009:552). In dock charterparty, when a vessel 

arrives in dock, it means the vessel reaches its specified destinition (Schofield, 2011:80). The ship 

becomes an arrived ship when it enters the specified dock (Girvin, 2003:561). Namely, the laytime 

begin to run as soon as the ship has arrived in that dock (Colinvaux, 1995:1321). Dock charters are 

‘those in which the corresponding named or nominated place is a dock containing, it may be, several 

berths’ (The “Johanna Oldendorff”, 1973:303). In berth and dock charters the risk of delay is borne by the 

shipowner (Wilson, 2010:54 ; Girvin, 2003:560). In berth and dock charters, it is known when laytime 

would start to run (The “Johanna Oldendorff”, 1973:303).  

It is different for ports. Because ports are larger than docks or berths and “dependent on whether it is 

regarded from legal, geographical, administrative or commercial standpoint.” (Cooke et al., 2014:387; 

Girvin, 2003:561). Therefore, to formulate the test ‘arrived ship’ is difficult in port charters (Girvin, 

2003:561). Port means an area, within which vessels load or discharge cargo whether at berths, 

anchorages, buoys, or the like, and shall also include the usual places where vessels wait for their turn 

or are ordered or obliged to wait for their turn no matter the distance from that area (The Voylayrules 93 

at rule 1). A port charter is ‘in which the named or nominated place of loading is port containing, it 

may be, several docks each with several berths’(The “Johanna Oldendorff”, 1973:303). In port charters, 

namely if the loading or discharging place is a port, there is two possibility; either agreed berth is 

available or not. If berth is available, the vessel must proceed immediately to the berth and tender 

notice of readiness when arrived, wheras if the agreed berth is occupied the vessel will normally reach 

a place within the port where the waitings ships lie (Cooke et al., 2014:387 – 388). In the latter situation, 

whether the ship becomes ‘arrived ship’ or not, is considered in several English cases.  

This work will examine “the history and development of the arrived ship doctrine”. It is going to be 

focused only on the leading cases regarding port charterparty in English Courts. Because it must be 

borne in mind that whole concept of the “arrived ship doctrine” was formed and developed by English 

Courts. It is going to be seen that there was ongoing development regarding this doctrine by courts for 

many years.   

This work firstly focuses on the case “Leonis v. Rank” (Leonis Steamship Company, Limited v. Rank, 

Limited, [1908] 1 K.B. 499). Later it is going to be examined respectively the cases; The “Aello” 
(Agrimpex Hungarian Trading Company for Agricultural Products v. Sociedad Financiera de  Bienes Raices, 

S.A. [1960] 1 Lyod’s Rep. 623), The “Delian Spirit”  (Shipping Developments Corporation S.A. v. V/O 

Sojuzneftexport [1971] 1 Lyod’s Rep 506) and most importantly (The “Johanna Oldendorff” (E.L. 

Oldendorff &CO. G.M.B.H v. Tradax Export S.A. [1973] 2 Lyod’s Rep 285). Lastly this work focuses on the 

case The “Maratha Envoy” (Federal Commerce and Navigation Co. Ltd. v. Tradax Export S.A. [1977] 2 

Lyod’s  Rep. 301). All cases deal with ports. 

 

I. LEONIS STEAMSHIP COMPANY, LIMITED v. RANK, LIMITED (LEONIS v. RANK) 

 

In this case, the  vessel was ordered to Bahia which arrived February 24 and anchored about three 

ship’s lengths from the railway pier which for waiting available berth (that because all berths were 

full) and which did not become available for a month . The question here is that whether the vessel 

becomes an arrived ship on February 24 or not. 

The learned judge found that the vessel did not become an arrived ship on February 24, but a latter 

date, because the place which the vessel has anchored is not an usual place for loading but a possible 

place for loading (Leonis v. Rank, 1908:510). But the court of appeal reversed this decision. In leading 

judgement of Lord Justice Kennedy L.J., it is stated that; “Just as a port may have one set of limits, if 

viewed geographically, and another for fiscal or for pilotage purposes, so when it is named in a 

commercial document, and for commercial purposes, the term is to be construed in a commercial 

sense… ” (Leonis v. Rank, 1908:519).  

Lord Justice Kennedy maintained that ‘we must construe it in regard the “arrival” of the ship at that 

destination as meaning that port in commercial sense’(Leonis v. Rank, 1908:521). Commercial sense 

means what the person in regarding shipping business understands (Leonis v. Rank, 1908:521). Lord 

Justice Kennedy said that the commercial area of port, arrival within which makes the ship an arrived 

ship, and, as such, entitled to give notice  of readiness to load, and at the expiration of the notice to 
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begin to count lay days’ (Leonis v. Rank, 1908:521). Lord Justice Kennedy also stated that ‘to be that 

area of the named port of destination on arrival within which the master can effectively place his ship 

at the disposal of charter, the vessel herself being then, so far as she is concerned, ready to load, an as 

near as circumstances permit the actual loading spot, to be it quay or wharf, or pier, or mooring, an in 

a place where ships waiting for access to that spot usually lie...’ (Leonis v. Rank, 1908:521 - 522).  

It is clear that judge Kennedy mentioned that even one port describes as geographically or for fiscal or 

pilotage purposes, if it is named in commercial document which as in the case it is named in a 

commercial document, the area of port must be construed in commercial sense. As Davies correctly 

proclaimed that “the court disregarded the geographical, fiscal and pilotage limits of port, they focused 

on commercial area of port” (Davies, 2006:4). So the court found that the vessel became an arrived ship 

on February 24, because it was in the commercial area of port on February 24. 

To reach a conclusion Judge Kennedy refer to Carver’s  famous book ( 4th edt. Of Carriage by Sea) 

and stated that; “ When the place named is a port, or other wide district, the lay days begin when the 

ship is ready, and at the freighter’s disposal, within the named place in its commercial sense; though 

she may not be in a position to take in discharge cargo, and though she may not be at the wharf, dock, 

or other part of the place to which charterer may have properly required her to go” (Leonis v. Rank, 

1908:523).  

It must be said that this case brought the the concept of arrived ship doctrine dependent on whether or 

not the vessel reached the commercial limits of port. So, according the findings of this case it can be 

proclaimed that reaching the commercial area of the port means the end of voyage (Schofield, 2011:90). 

But as Davies mentioned “ with the advance of time and the growth/expansion of ports it became more 

difficult to delineate the “commercial area”.” (Davies, 2006:4). So that, to conclude it can be said that 

for this case it was not difficult to delineate the limits of commercial place of ports, because the port 

was not large and the vessel has anchored only a few ship’s length off the pier. But what is going to 

happen for the larger ports? 

 

II. THE “AELLO” (AGRIMPEX HUNGARIAN TRADING COMPANY FOR 

AGRICULTURAL PRODUCTS v. SOCIEDAD FINANCIERA DE BIENES RAICES, S.A.) 
 

In this case the question is that whether the vessel the “Aello” becomes an arrived ship when she 

anchored Buenos Aires Roads on October 12, 1954 which is near Intersection, some 22 miles and 

three hours away from the loading berths and here was not the usual waiting place. In this case ‘the 

“Aello”, in the first instance, proceed up the River Paran to Rosario and there loaded a part cargo of 

maize, completing this operation at 6 p.m. on October 11, 1954. She was then ordered by the 

charterers to proceed to Buenos Aires and there load the balance of such cargo…Aello returned down 

river to Buenos Aires and anchored in Beuones Aires Roads at 1.30 p.m. on October 12, 1954. Buenos 

Aires Roads are in the vicinity of a point in the estuary known as “Intersection” which is marked by a 

moored hulk for the use of port officials….Intersection is some 22 miles down river from nearest point 

in the dock areas at facilities for loading grain are provided’ (The “Aello”, 1960:658). On September 1 

there a resolution by port authorities was in force. According to resolution, “in consequence of acute 

shorthage of maize cargoes, no vessel intending to load maize was allowed to enter the inner harbour 

without giro (which would allocate the vessel a berth), and no giro could be issued to any vessel unless 

a corgo of maize was available for her, and no such cargo was became available for the “Aello” until 

October 29” (The “Aello”, 1960:659). 

In the court of appeal, court has found that the vessel must reach to commercial area as the Leonis v. 

Rank case to become an arrived ship and in this sense, the “Aello” is not an arrived ship. Parker L.J. 

said that “ the commercial area was intented to be part of the port where a ship can be loaded when a 

berth is available” (The “Aello”, 1958 (2 Lyod’s Rep. 65):77). As one author correctly mentioned that 

“this requirement to be an arrived ship the vessel must be in an area where loading or discharging  

takes place, became known as  “the parker”  test” (Schofield, 2011:92). When the case has brought  

before The House of Lords the majority of Lords confirmed the Court of Appeal decision. Lord Keith 

of Avonholm emphasized the below points (The “Aello”, 1960:649); 

1. The free anchorage was not an area within the port in which grain ships usually lay when waiting to 

load.  

2. The Lying of the Aello in the Roads was a purely temporary incident.. 
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3. The vessel lay some 22 miles from the dock area and still to finish her voyage to Buenos Aires… 

  .. 

5. No loading or unloading of grain ships ever took place at the anchorage in the Roads. 

6. The ship was no doubt as near as she could get “ the actual loading spot” for some time after her 

arrival at the anchorage… 

7. The ship could not be reasonably held to have been placed at the disposal of the charterer while she 

was lying at the Roads. 

8. The fact that oil vessels or other types of vessel might load or discharge in the Roads is nothing to 

the point. There may be different commercial areas in a port for different types of vessel and cargo…. 

Because of above reasons Lord Keith of Avonholm found that the Aello is not an arrived ship when 

she anchored in the Roads. 

In addition, Lord Jenkins stated   that; 

 “…the commercial area of the port that is to say, the area in which the actual  loading spot is to be 

found and which vessels seeking to load cargo of the relevant description usually go, and in which the 

business of loading such cargo is usually carried out…The judgements as I think clearly postulate as 

the “commercial area” a physical area capable (though no doubt, only within broad limits) of 

identification on a map.” (The “Aello”, 1960:660). “...loading or unloading (grain) operations at 

‘Intersection’ which would have been carried out by means of lighters sent out from the dock area, is 

considered impracticable and is never done” (The “Aello”, 1960:658 - 659). 

According to Lord Jenkins (The “Aello”, 1960:660), when the ships enter the commercial area, she is an 

‘arrived ship’, until the she is not. It can be said that this case “clarified the application of the 

commercial area principle” (Davies, 2006:6). In this case it must be noticed that the port was larger port 

than the one in Leonis v. Rank’s. So also this case is important for larger ports to determine the exact 

place for commercial area. In addition to these, bearing in mind the cargo which the vessel cary, is also 

important. Because due to “the nature of cargo” (Davies, 2006:6), the loading and discharging place can 

be changed, so the commercial area in the port can vary due to the cargo. So as it has been said by one 

author that “parts of a port would not constitute the commercial area for a particular vessel unless that 

vessel was within the area of the port which handled the goods to be loaded/discharged.” (Davies, 

2006:6). This provide certainty as some author mentioned because whether the vessel becomes an 

arrived ship can be understood easily by only looking the nature of the cargo and the part of the port 

which this kind of cargo is loading/discharging. (Davies, 2006:6).  

 

III. THE “DELIAN SPIRIT” (SHIPPING DEVELOPMENTS CORPORATION S.A. v. V/O 

SOJUZNEFTEXPORT) 
 

In this case charterers ordered the vessel to Tuapse, which is a smaller port than the one in the        

“Aello”. The port was quite a small port which has a breakwater in which is a jetty with berths for four 

tankers. “If the berths are all occupied, oil tankers are not allowed to wait inside the breakwater; they 

have to remain outside at an anchorage place within the roads” (The “Delian Spirit”, 1971:507). When 

the “Delian Spirit” entered the port, the berths all four were occupied, so the vessel anchored in the 

roads one and a quarter miles away from the jetty which is the place where the tankers in waiting 

always have to lie, but in place outside the breakwater. On the morning of the vessel’s arrival on 

February 19, 1964, at 8:00, she gave notice of readiness. Although it was a 6 hours’ notice, she could 

not get in for 4 ½ day. It was only in February 24, 1964, at 8:00, that the charterres can provide an 

available berth. The issue is here that whether vessel becomes an arrived ship at the anchorage or not. 

Although the learned umpire found that the vessel is not an arrived ship, The High Court and Court of 

Appeal agreed on the contrast that they found the vessel became an arrived ship at the anchorage under 

commercial area principle. Lord Denning (court of appeal) stated that “the present case seems to fall 

within the Leonis, the “Delian Spirit” waited at the alloted customary and usual place for tankers 

waiting to get in, it was the only place and she was not allowed to inside the breakwater and waited 

within a distance of 1, 1/4 miles from jetty, when applying the classic test of Lord Justice Kennedy in 

the case of Leonis ( at 521), she is an arrived ship” (The “Delian Spirit”, 1971:509). Justice Sir Gordon 

Willmer also refer Lord Justice Kennedy in the case of Leonis and said that the phrase ‘arrived ship’ 

has to be construed in a commercial sense and the “Delian Spririt” was in the anchorage appointed for 

ships proceeding to the oil berth within the harbour” (The “Delian Spirit”, 1971:512). 
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But it must be said that according to the correct understanding of the commercial area principle under 

the cases Leonis v. Rank and The Aello the findings of the High Court and Court of Appeal are not 

quite right. Namely, as Davies mentioned, although the the decision of the courts was in accordance 

with commonsense it appeared to be wrong under application of the “commercial area” test, the 

principle which had been adopted by the House of Lords in the “Aello” (Davies, 2006:8; also see 

Schofield, 2011:94).  

This decision was later severely criticised by Lord Reid in the House of Lords. Lord Reid correctly 

stated that ‘ I find this irreconcilable with... the definition of ‘commercial area’ by Lord Justice Parker 

which was adopted. I cannot see how it can possibly be said that the open sea outside the breakwater 

was “within that part of the port where a ship can be loaded when a berth is available’(The “Johanna 

Oldendorff”, 1973:291).  

It has been believed that this case caused some uncertainties in implementing of the commercial area 

principle in arrived ship doctrine. In addition to that it has been maintained that although there has 

some flexibility in commercial area principle, it caused economic unjust to the shipowners and this 

flexibility sometimes can be reasoned for the uncertainty as in The “Delian Spirit” case (Davies, 

2006:7). It began to be seen that “the increase in the size of ship cause some difficulties” (Davies, 

2006:7) on implementation of the commercial area concept. Therefore the arrived ship doctrine was 

needed to be reversed at that time. And it did with “The Johanna Oldendorff” case. 

 

IV. THE “JOHANNA OLDENDORFF” (E.L. OLDENDORFF &CO. G.M.B.H v. TRADAX 

EXPORT S.A.) 

 

Till this case all “arrived ship doctrine” was formed and implemented according to “commercial area” 

principle. In other words, insofar a vessel must have arrived in “the commercial area of the port” 

before notice of readiness could be tendered. (Cooke et al., 2014:387 – 388). But since this case all 

“arrived ship doctrine”  has been exercised according to “geographical and administrative area” 

principle. It may be submitted that The House of Lords has changed all concept of “arrived ship 

doctrine” in this case. 

In this case the “Johanna Oldendorff”, the vessel, had been ordered to the Liverpool/Birkenhead, but 

there were no available berth when the vessel reached the port. So the vessel was ordered to anchor at 

the Mersey Bar which is 17 miles away from the dock area but within the administrative limits of the 

port. The question is that whether the vessel has become an arrived ship in Mersey Bar, or not. The 

Appeal Court ([1972] 2 Lyod’s Rep 292) found that the vessel was not arrived ship, because  she had 

not reached the commercial area of the port. It is claimed that the appeal court decision was clearly 

right from a commercial point of view (Schofield, 2011:94). Whereas The House of Lords dismissed the 

appeal court decision and held that the vessel has become an arrived ship when in Mersey Bar. It must 

be borne in mind that underlying view in this case  is based on “criticising the test of commercial area 

principle” (Wilson, 2010:54) of the  case the “Aello”. With the decision of the “Johanna Oldendorff”, 

the House of Lords overruled the decision (findings) of the case the “Aello”.   

The most important speech was given by Lord Reid in this case, what he said is known now is “Reid 

Test” (Schofield, 2011:92). ‘The Parker test’ in the “Aello” is replaced with ‘the Reid test’ (Schofield, 

2011:82). It is stated in his speech that; “Before a ship can be said to have arrived at a port she must, if 

she cannot proceed immeadiately to a berth, have a reached a position within the port where she is at 

the immediate and effective disposition of the charterer. If she is at a place where waiting ships usually 

lie, she will be in such a position unless in some extraordinary circumstances proof of which would lie 

in the charterer. ...If the ship is waiting some other place in the port then it will be for the owner to 

prove that she is as fully at the disposition of the charterer..” (The “Johanna Oldendorff”, 1973:291). 

Lord Reid said (The “Johanna Oldendorff”, 1973:291) very clearly that before a ship can be treated as an 

arrived ship she must be within the port and at the immediate and effective disposition of the charterer. 

First of all it can be understood from the above speech that the Reid test is regarding where there is a 

delay between the vessel’s arrival in the port and its moving to a berth (Schofield, 2011:83). It is clear 

that in his speech, to be an arrived ship there are two requirements to be fulfilled (Davies, 2006:9; 

Schofield, 2011:83; Wilson, 2010:54; Hill, 2003:216). Firstly, the vessel must be within (the geographical, 

administrative and legal area of the) port. This can be understood also from the judge Viscount 

Dilhorne speech in the case. He stated that ‘if the vessel is refused permission and ordered to wait 
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outside the port by the port authority it is not an “arrived ship’ (The “Johanna Oldendorff”, 1973:302) . 

Lord Reid held that the ship was “ at the Bar anchorage, within the legal, administrative and fiscal area 

of port” (The “Johanna Oldendorff”, 1973:291). Secondly the vessel must be at the immediate and 

effective disposition of the charterer. If the vessel lies the usual waiting place in the port, “the vessel is 

presumed to be effectively at the disposal of the charterer”, but if the vessel lies at some other place in 

the port, it will be for the owner to prove that the vessel is  at the effective and immediate disposition 

of the charterer. This decision if compared to the commercial area understanding, widened the area 

which a vessel can be considered an arrived ship (Davies, 2006:12; see also Girvin, 2003:561). In 

conclusion, with this case, in port charters where no berth is available, the vessel must have reached a 

place within the the port where wating ships usually lie (Cooke et al., 2014:388).  

Defining the legal limits of ports became a problem. Although Lord Reid claimed that “the area within 

which a port authority exercises its various powers can hardly be difficult to ascertain” (The “Johanna 

Oldendorff”, 1973:291), many ports have not well defined legal limits (Davies, 2006:12; Girvin, 2003:562). 

In many cases it may have possible uncertainty to define the legal limits of ports. Wheras Lord Reid 

maintained that ‘he finds it difficult to believe that there would, except perhaps rare cases, be any real 

dificulty in deciding whether at any particular port the usual waiting place was or was not  within the 

port’ (The “Johanna Oldendorff”, 1973:291). So as Wilson correctly pointed out that “the possible 

weakness of the “Johanna Oldendorff” approach is that it fails to provide any really effective formula 

for identfying the port area in a specific case, despite the fact that the entire test hinges on this 

requirement” (Wilson, 2010:55).  It has been also said (Hill, 2003:216; see also Girvin, 2003:562) that the 

only defect in the Reid test is the word ‘within’. Because of these, it has been maintained that 

arbitrators have been faced with problems, regarding  whether the usual waiting place is, or not, within 

the port (Davies, 2006:13). 

As mentioned above that Lord Reid claimed that “the area within which a port authority exercises its 

various powers can hardly be difficult to ascertain”. To determine the limits of ‘within port’ in legal 

and administrive sense, it is advised that ‘the area within which the port authority exercised powers 

regulating the movements and conduct of ships might be indication’ (Girvin, 2003:561).  

Does the vessel anchored at the usual waiting place would always be considered an arrived ship under 

a port charter according to findings of  the “Oldendorff” case regardless of whether the usual waiting 

place was inside or outside the port limits? This question aroused in a few years in another case the 

“Maratha Envoy”.              

 

V. THE “MARATHA ENVOY” (FEDERAL COMMERCE AND NAVIGATION CO. LTD. v. 

TRADAX EXPORT S.A) 

 

As Wilson mentioned “within four years (since the “Johanna Oldendorff”) their Lordships were 

provided with an opportunity for second thoughts” (Wilson, 2010:55) with this case. But whether the 

result in this case is satisfactory or not, for all parties is arguable. It is submitted (Davies, 2006:15) that 

this case was a bad case because it was soon after the “Johanna Oldendorff” and also still the same 

three Lords in the “Johanna Oldendorff” sat in the “Maratha Envoy” case. 

In this case, the vessel was nominated to Brake which is a river port on the Wesser, because of 

congestion in the port there were no available berth, so the vessel was ordered to proceed upstream 

and wait at the Wesser Light. But the problem was that this lightship was 25 miles away downstream 

from Brake and although it was normal waiting place for that size of vessels, it was outside the port 

limits. The question in this case was that whether this vessel became an arrived ship in the Weser or 

not. Firstly when this case has brought before the Court of Appeal, the court held that the vessel was 

an arrived ship when in Wesser. In his judgement Lord Denning indicated (in court of appeal) that; “I 

think that, at the present day, a vessel should be held to be an arrived ship when she has reached the 

usual waiting place for the port, even though it may be a few miles outside the limits of the port itself. 

The reason being that she has completed her carrying voyage and is at the disposition of the charterers 

as effectively as if she was inside the port itself in the vicinity of a berth.” ([1977] 1 Lyod’s Rep. 217: 

223). 
That is to say, the court of appeal took held that the important and “decisive factor” (Wilson, 2010:55) 

was whether or not the vessel was immediately and effectively at the disposal of the charterer. Court 

of appeal held that there was no reason why a vessel should not be regarded as an ‘arrived ship’ 
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merely because she was outside the strict port limits, provided that she had reached the normal waiting 

place for that port and was effectively at the disposition of the charterer. Lord Denning submitted that 

‘there is no decision which binds us to hold that a vessel cannot be an arrived ship until she gets within 

the limits of the ports’ ([1977] 1 Lyod’s Rep. 217:222). To reach a decision Lord Denning ([1977] 1 

Lyod’s Rep. 217: 223) refer to an arbitration (Maritime Bulk Carriers v. Garnac Grain Co ( The Polyfreedom), 

(1975) A.M.C. 1826) in which the tribunal by majority held that a vessel which arrived off the Hook of 

Holland and anchored within an area designated as recommended anchorage, but which was not fiscal, 

legal or geographical limits of the port of Rotterdam, for vessels waiting entry to the Port of 

Rotterdam, was an arrived ship. 

Therefore according to the court of appeal whether the vessel outside the port or not, is unimportant. 

But as Wilson correctly mentioned that “The house of Lords had no hesitation in rejecting this heresy 

and restoring the position established in the “Johanna Oldendorff” (Wilson, 2010:55). Namely, The 

House of Lords held that the “Maratha Envoy” did not become an arrived ship while anchored at the 

Weser Light, because she was not within the limits of the port of Brake.  

In this case Lord Diplock (The Maratha Envoy, 1977:305) firstly refered to Reid test; ‘before a ship can 

be said to have arrived at a port she must, if she cannot proceed immeadiately to a berth, have  reached 

a position within the port where she is at the immediate and effective disposition of the charterer’, and 

secondly emphasised what Viscount Dilhorne said that “ to become an arrived ship the vessel must be 

within the port limits, if the vessel is ordered to wait outside this vessel is not an arrived ship” .  

In conclusion, the usual waiting place must be within the port, if it is outside the limits of the port, 

then no notice of readiness can be served (Cooke et al., 2014:388). So it is clear that The House of Lords 

underlined its tendency regarding “arrived ship doctrine “ that they strictly in that same position with 

the Reid Test. There it can be said that the view of that a vessel anchored at the usual waiting area 

would always be considered an arrived ship, whether the waiting area was within or outside the port is 

rejected by the House of Lords (Schofield, 2011:95). It must be borne in mind that since that case still 

the Reid test prevails the “arrived ship doctrine”. But one must consider that there are ports like Hook 

of Holland for Rotterdam which the usual waiting areas are outside the port (Hill, 2003:216). Therefore 

it is suggested (Hill, 2003:216) that the Reid test should have been widened in scope to say ‘whether 

within or without the port’. Some charterparties like Asbatankvoy, provide a clause that notice of 

readiness maybe tendered, once the vessel has reached the customary anchorage, even this is at the 

outside of the official port limits (Girvin, 2003:562). 

 

CONCLUSION 

 

It has been seen that there were ongoing development from commercial area principle to geographical-

administrative area principle. All five case indicated one truth actually and it is that “the shipping 

business, the size and technology of the ships, the size of the port and the technology of 

communications uninterruptedly improves and changes in everyyear from a century”. So the important 

thing is that whether the law can reach the speed of this improvement or not. But it must be said as 

Davies that “the courts have been so sluggish and slow regarding developments in the arrived ship 

concept…” (Davies, 2006:20). 

Bearing in mind, either in the “Johanna Oldendorff” or in the “Maratha Envoy”, The House of Lords 

thought that they provided legal certainty (Davies, 2006:21). But in shipping business it does not seem 

so. As it has been reported by one author that  “arbitrators have had problems put to them in this respect 

and, in many of those disputes, considerable time and expense was expended in searching for and 

providing evidence in order to attempt to show that the vessel was in or outside of the port” (Davies, 

2006:21). 

Therefore it can be said that providing the greater certainty with changing the law from Parker test to 

Reid test, has failed. Lord Diplock said (See The Maratha Envoy, 1977:305) in the case of the “Maratha 

Envoy” that he is not aware that in practice the Reid test has proved difficulty of application as to 

whether the usual place where vessels wait their turn for a berth at a particular port lies within the 

limits of that port or not. But it must be said that contrast to Lord Diplock idea, the Reid test results 

difficulties for application (Davies, 2006:21; Wilson, 2010:55). 

To summarize the current position regarding ‘the arrived ship doctrine’, as Lord Reid stated in the case 

of the “Johanna Oldendorff” : ‘before a ship can be said to have arrived at a port she must, if she 
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cannot proceed immeadiately to a berth, have a reached a position within the port where she is at the 

immediate and effective disposition of the charterer’. Additionaly, it can be said that if there is no 

express provision dealing with how the misfortune risk of delay through congestion at the loading or 

discharging port is to be allocated between charterer and shipowner, the Reid test applied; ‘in such a 

case it allocates the risk to the charterer when waiting place lies within the limits of the port; but the 

shipowner, when it lies outside those limits’ (The Maratha Envoy, 1977:305). Briefly it is an arrived ship 

when (usual) waiting place lies within the limits of the port, it is not when it lies outside those limits, 

provided that the vessel is at the immediate and effective disposition of the charterer.  

To conclude, it can be claimed and postulated that there are still things to be developed, the rules to be 

changed and grey areas to be clarified, regarding the “arrived ship doctrine”. The most important thing 

is to provide legal certainty in these issues, because it’s their right both shipowner and charterer to 

know exactly when the vessel becomes an arrived ship. Because the time is money in the shipping 

business.  
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Abstract 

Information Society and Industry 3.0 phenomenon, triggered by ICT technologies, has undergone a 

new transformation process at the present time. The introduction of Smart Machines, Cloud 

Computing, Big Data Analytics and other new technologies led communities to the construct of 

Industry 4.0.   The intellectual capital generation to undertake this task is currently undergoing 

university education.  This generation needs to have a different thinking and world view and 

innovative and creative skills. For this reason, this generation needs to determine the Industry 4.0 

perceptions and trends starting from today. The results of these studies will lead the way for the new 

policy productions, especially education policy. For this purpose, a questionnaire was applied to 

measure and evaluate the knowledge status of the students studying in different units of the university 

on the subject of Industry 4.0.  The questionnaire application was defined as descriptive and 

summative statistical analyzes that determine the perception and knowledge levels of the students. 

Thus, the level of knowledge of the students in university units to whom the questionnaire was applied 

about the concepts and subjects related to the subject of Industry 4.0 was clarified. As a result, the 

issues that should be a priority for the education policy of the university administration on Industry 4.0 

were clarified.  

 

Keywords: Industry 4.0; Smart Machines , Big Data , Change of perception 

JEL Codes:O31,O33,O14,O25, C88, A13 

 

Üniversite Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Algısı Üzerine bir Araştırma 

Özet 

ICT teknolojilerinin tetiklediği Bilgi Toplumu ve Endüstri 3.0 olgusu, günümüzde yeni bir dönüşüm 

sürecine girdi. Akıllı Makineler, Bulut Bilişim, Büyük  Veri Analitiği ve diğer yeni teknolojilerin 

devreye girmesi, toplumları Endüstri 4.0 yapılanmasına yönlendirdi.   Bu görevi üstlenecek olan 

entelektüel sermaye kuşağı henüz üniversite eğitimi görüyor.  Bu kuşağın oldukça farklı bir düşün ve 

dünya görüşü ile yenilikçi ve yaratıcı yeteneklere sahip olması gerekiyor. Bu nedenle bu kuşağın bu 

günden Endüstri 4.0 algısını  ve eğilimlerinin belirlenmesine ihtiyaç bulunuyor. Bu araştırmalardan 

elde edilecek sonuçlar, başta eğitim  politikası olmak üzere yeni politika üretimleri için yol gösterici 

olacaktır.  

Bu amaçla üniversitenin farklı birimlerinde okumakta olan öğrencilerin Endüstri 4.0  konusunda   bilgi  

durumlarını ölçmek ve değerlendirmek için anket uygulandı.  Anket uygulaması, öğrencilerin konuya 

ilişkin algı ve bilgi düzeylerini belirleyen tanımlayıcı ve özetleyici  istatistiki analizler olarak ortaya 

kondu. Böylece anket uygulanan üniversite birimlerindeki öğrencilerin Endüstri 4.0  konusu ile  ilgili 

kavram ve konular hakkındaki bilgi düzeylerinin  belirlenmesine açıklık getirildi. Sonuç olarak, 

Endüstri 4.0 konusunda  Üniversite  yönetiminin eğitim politikası için öncelikli olması gereken 

konulara açıklık getirildi.  

 

Anahtar kelimeler: Edüstri 4.0, Akıllı Makineler, Big Data, Algı değişimi. 

JEL Codes:O31,O33,O14,O25, C88, A13 
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GİRİŞ 

 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan inanılmaz hızdaki yenilenme ve çeşitlenme, Bilgi toplumunun 

yapılanışını yeni bir aşamaya taşıyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, mobil internet, bulut bilişim, 

Büyük veri analizi, akıllı makineler, robotlar, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, 3D ve 4D yazıcılar, 

kuantum bilgisayarlar, siber fiziksel sistemler ve daha birçok yeni gelişmeler bunlar arasında yer 

alıyor. Tüm bu teknolojik sistemlerin etkin ağ platformları şeklinde entegre bütünselliği, ekonomide 

üretim sistemlerini, kendi içinde ve toplumla ilişkisinde yeni ve köklü bir dönüşüme yönlendiriyor.  

Bu köklü dönüşüm, üretim boyutunda Endüstri 4.0  (Herman vd. 2015; Lasi vd. 2014;Roland Berger/ 

BDI 2015) yapılanmasını ve toplum boyutunda Toplum 5.0 yapılanmasını gündeme taşıyor ( Bauer vd. 

2015;Lom vd.  2016). Bilişim teknolojileri konusunda yol almış olan ülkeler hızla bu süreçlerin ve 

yapısal dönüşümler için etkin programlar uygulamaya başladılar. Başta Almanya ve kuzey Avrupa 

ülkeleri ile Çin ve Japonya  bu alanda hızlı yol alan ülkeler konumundalar (Muscio ve Ciffolili,2017). 

ABD bu konuyu dijitalleşme süreci olarak öne çıkarıyor.  Endüstri 4.0 uygulaması ile gelişmiş 

ekonomiler, Çin’in ucuz emek avantajına;  üretim sürecimdeki akıllı makinalar arası entegrasyonun 

sağladığı verimlilik ve rekabet avantajı ile cevap vermiş olacaklardır. Ancak Çin, çoğu batı ülkesinden 

çok daha hızlı biçimde Endüstri 4.0 konusuna odaklanmış bulunuyor. 

Türkiye, özellikle Alman kökenli işletmelerde başlatılan bu dönüşüm süreci ile tanışmış olup,  kendi 

gündemine almış bulunuyor ( TÜSİAD-BCG, 2016 ve 2017; TÜSİAD-Deloitte,2016; EBSO 2017 ve 

Accenture 2015; Siemens 2016). Yoğun biçimde yeni ve ileri teknoloji odaklı olarak  gündeme gelen 

Endüstri 4.0 olgusu; bu gerekliliği karşılayacak düzeyde,  nitelikli uzman işgücü ve insan donanımı 

gerektiriyor. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ile yenilikçilik ve Ar-Ge konusunda lokomotif görevi 

üstlenmesi gereken kurumların başında üniversiteler geliyor.  Bu günün üniversite öğrencileri yakın 

geleceğin Endüstri 4.0 uygulayıcıları olacaklardır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin sosyal 

bilimler alanındaki farklı birimlerindeki öğrencilere yönelik bir anket uygulaması ile konuya ilişkin 

duyarlılık ve bilgilenme durumları saptandı. Anket uygulamasına ilişkin tanımlayıcı ve özetleyici  

istatistiki analizler, öğrencilerin belli konu ve  kavramlara ilişkin bilgi  ve farkındalık durumları ile 

gelecek eğilimleri konusunda önemli ip uçları vermektedir. 

BİLGİ TOPLUMUNDAN BÜTÜNLEŞİK PLATFORMLAR TOPLUMUNA 

20. Yüzyılın İkinci yarısında Bilişim Teknolojileri (ICT) ile insan yaşamına giren köklü teknolojik 

devrim 1980 sonrasında iki süreç yarattı: 

 1. Sanayi Toplumlarının Bilgi Toplumuna Dönüşüm Süreci ve 

 2. Bilgi Çağına özgü Küreselleşme Süreci . 

 Bu süreçler,  gerek ülke ekonomilerini,  gerekse küresel ekonominin yapı ve işleyişlerinde 

 köklü değişimler yaratarak iki önemli sonuç doğurdu:  

1.  Yeni Küresel yapılanmada önce, Dünyanın Sınai  üretim üssünün  Batı’dan Doğu’ya;  Avrupa ve 

Kuzey Amerika’dan Asya’ya   kaydırdı. 

2. Ancak bu yeni yapılanmanın meydan okuyuşuna karşı atak, Teknolojik Devrim ve yeniliklerin 

olağan üstü hız kazanması ile çok geçmeden, Endüstri 4.0 olarak devreye girdi.   Böylece insanlık 

yaşamında yeni bir devre olan Bilgi Toplumu ve Küresel yapılanma, kendi iç dinamiklerinin gelişim 

ve dönüşümleri içinde tetikleyip yarattığı yenilik ve yeni Teknolojik Dönüşüm süreçleri ile, 

Endüstriyel Dönüşümde yeni bir evre ve endüstriyel paradigmal kayma olan Endüstri 4.0’ı yarattı. 

 

Endüstri 4.0 ve Arka planı 

Bilindiği gibi Endüstri 4.0 öncesi, köklü endüstriyel kaymalar şu aşamalardan geçmişti: 

1. İlk Endüstri Devrimi, üretimin makineleşmesi olarak buharlı makinaların, 760’lardan itibaren 

üretim sürecinde kullanımı ile devreye girdi. 

2. İkinci Endüstri Devrimi ise, 20. Yüzyıl başlarında, üretimin Fordist Sistem veya akan üretim bandı 

üzerinden seri üretime dönüşümü ile gerçekleşti. 

3. Endüstri Devrimi de 1970 - 1980 sonrasında üretimde insanın kol gücünü ikame eden makina 

otomasyonları  yoluyla üretimin esnekleşmesi ve küreselleşmesi ile yaşanmıştı. 
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 Oysa 4. Endüstri Devrimi,  üretimin sanallaşması ve Siber Sistem Platformlarında, akıllı makinaların 

yatay ve dikey boyutta entegre ağ sistemleri olarak bütünleşik yapılar ve üretim sistemleri 

oluşturmasına dayanmaktadır.  

Endüstri 4.0 üretim sisteminin gerçekleşmesini tetikleyen ve bu sürecin arka planında yer alan yeni 

teknolojiler ve dönüşümler olarak şunlar yer almaktadır ( Jazdi 2014;Lee vd 2014; Magrup, 2016; Mc 

Nerney vd.2013;  Sommer, 2015):  

 Mobil  internet 

 Bilgi işlemede otomasyon, 

 Nesnelerin bilgisayarı 

 Bulut Bilişim ve Büyük  veri Analizi (Big Data) 

  Akıllı ve Öğrenen Makineler 

 Yapay zeka ve Robotlar 

 İnsansız Otomobiller 

 Üç ve 4 boyutlu baskı 

 İnsan-İş-Nesne arası bütünleşik ilişki ağları 

 Sanal Gerçeklik 

 Akıllı ev ve İşyerleri 

 Kuantum bilgisayarlar 

 Platform Devrimi  ve 

 Benzeri gelişmeler Bilgi çağının yeni evresi olan Endüstri 4.0 ve hatta Toplum 5.0’a 

taşımaktadır. 

 

Gelişmiş Batı ekonomilerini Endüstri  4.0 ‘a  zorlayan unsurların başında şu nedenler gelmektedir: 

 Asya’daki ucuz emek nedeniyle üretimde bozulan Batı-Doğu dengesi, 

 Hızlanan yenilikler nedeni ile ürün yaşam döngüsünün kısalması, 

 Ağ temelli Platformların getirdiği esneklik ve dinamizm, 

 Yeni iş ve rekabet anlayışı, 

 Çağın ileri teknolojilerine sahip ekonomilerin,  günümüz uygarlığının yaratılmasını tetikleyen 

kuantum-bilimsel düşünce sisteminin çoklu, dinamik ve bütüncül etkileşim mantığı içinde ağ temelli 

siber sistem platformları oluşumuna yönlendirmesi.  

Endüstri 4.0 ile Toplum 5.0’a 

Endüstri 4.0 dönüşümü ve arka planında yatan köklü teknolojik dönüşümler, sadece endüstri ve üretim 

sisteminde bir dönüşüm olmayıp; tüm toplumsal yapı ve sistemlerin yeniden yapılanma ve 

dönüşümüne yol açacağı için, aynı zamanda bu gün Toplum 5.0’dan söz edilmektedir. İnsanlığın 

Toplum 5.0 öncesi geçirdiği toplumsal yapılanmalar ise şunlardan oluşuyor: 

 1. Avcılık ve Toplayıcılığa dayalı İlkel Toplum 

 2. Toplumsal Devrim: Tarım devrimi ile Geleneksel Tarım Toplumu, 

 3. Toplumsal Devrim: 1. Endüstriyel Devrim ile Endüstri ( Sanayi) Toplumu, 

 4. Toplumsal Devrim: ICT Devrimi ile Bilgi Toplumu, 

 5. Toplumsal Devrim: Bütünleşik Ağ Platformları devrimi ile Bütünleşik  Platformlar 

Toplumu. 

 

Endüstri 4.0 ilk anda akıllı fabrikaları çağrıştırdığı için öncelikle iş dünyasını ilgilendirir gözükse de, 

bu denli köklü bir dönüşüm tüm toplumsal kurumları yakından ilgilendiriyor. İleri teknolojiye dayalı 

bir sistem olarak, tüm üniversite ve Ar-Ge kurumlarına hem yenilikçilik ile robotik ve  mekatronik 

teknolojilere; hem de oldukça ileri  nitelikli insan kaynaklarına ihtiyaç vardır.  Bu denli köklü bir 
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dönüşümün gerçekleştirilmesinde devlete büyük rol düşer. Almanya, Çin  ve  Finlandiya’da devlet 

etkin bir yönlendirici ve yatırımcı olarak devrededir.  
Üretimdeki otomasyon ve robotik ağ sistemlerinden başlayarak, kalite, bakım, envanter yönetimi, 

tedarik, lojistik ve planlama işlevlerini, tüm tamamlayıcı üretim  ve unsurlarla birlikte yatay ve dikey 

boyutlarda, kesintisiz ve ekonomik olarak entegre ettiği gibi; finans , satış ve pazarlamaya ilişkin nakit 

akış yönetimi; kaynak kullanımı, yatırım  ve maliyet planlamasını, kısa   ve uzun dönem planlar olarak  

stratejik ve vizyoner yönetim ile operasyonel  faaliyetlerin  koordinasyon sorunlarını ağ  platformuna 

entegre olan  modeller içinde çözmek ve tüm bu platformun bilgi yönetim altyapı sistemlerini büyük 

veri ve nesnelerin internet  ağları içinde  çözmek durumundadır. 

ÖĞRENCİLERİN ENDÜSTRİ 4.0 ALGI VE FARKINDALIK DURUMLARI 

 

Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesinin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Seferihisar Meslek 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerden alınan örneklem doğrultusunda Endüstri 4.0 ile ilgili 

bilgi durumlarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.  

Örneklem grubunun hacmi  277’dir. Bu sayı istatistiksel olarak tüm popülasyonu yansıyacak 

seviyededir.  

 

Örnekleme İlişkin Demografig Bilgiler 

Örneklem grubuna ilişkin demografik veriler, yaş, cinsiyet, hangi  fakülte birimine ve hangi 

bölümde  bulunduğuna  ilişkin olarak; frekans, yüzdelik dağılım ve kümülatif yüzdeler  olarak 

tablolaştırılmış bulunuyor.  

 

Tablo1:Demografik Bilgiler-1: Örneklemin Yaş Dağılımı 

 Yaş Dağılımı 

  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

18-19 106 38,3 38,3 

20-21 127 45,8 84,1 

22-23 35 12,6 96,8 

24-25 5 1,8 98,6 

26 ve üstü 4 1,4 100,0 

Toplam 277 100,0   

 

Tablo 2:Demografik Bilgiler-2: Örneklemin Cinsiyet Dağılımı 

 Cinsiyet Dağılımı 

  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Kadın 123 44,4 44,4 
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Erkek 154 55,6 100,0 

Toplam 277 100,0   

 

Tablo:1’de görüldüğü gibi, örneklemin yaş dağılımına bakıldığında  yüzde 45,8 ile 20-21 yaş 

arasındaki öğrencilerin en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir.  Daha sonra sırasıyla yüzde 38,3 

ile 18-19 yaş arasındaki öğrencilerin ve yüzde  12,6 ile 22-23 yaş arasındaki öğrencilerin olduğu 

görülmektedir.  

 Tablo:2’de ise örneklemin cinsiyet dağılımı görülüyor.  Tabloya göre erkekler yüzde  55,6 ; kadınlar 

ise yüzde  44,4 ‘lük bir oran ile anket uygulamasında yer almışlardır. Bu sonuç cinsiyet dağılımı 

açısından örneklemin homojen bir yapı gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

 

Tablo 3: Demografik Bilgi-3: Örneklemin Birimsel Dağılımı (Fakülte/MYO) 

 

  

Tablo 4: Demografik Bilgi 4:Örneklemin Bölüm Dağılımı 

Bölüm  

  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

 Turizm-Otelcilik  23 8,3 8,3 

Uluslarası Ticaret 35 12,7 21,0 

 Çalışma Ekonomisi -Örgün 77 27,8 48,8 

Ekonometri-Örgün 66 23,8 72,6 

Ekonometri-İkinci Öğretim 76 27,4 100,0 

Toplam 277 100,0   

 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık olarak yüzde  21’i  Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Meslek 

Yüksek Okulunda bulunmakta olup; yüzde 79’ u  ise Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 

 

  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Seferihisar M.Y.O. 58 20,9 20,9 

 İİBF 219 79,1 100,0 

Toplam 277 100,0 
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Bilimler Fakültesinin öğrencisi olduğu görülmektedir. Seferihisar MYO’daki öğrencilerin yüzde 40’ı 

Turizm ve Otelcilik; yüzde  60’ı ise Uluslararası Ticaret bölümünde öğrenim görmektedir. İİBF’deki 

öğrencilerden Çalışma Ekonomisi- örgün öğretimden  yüzde 35 ; Ekonometri  ikinci öğretimden  

yüzde 35 ve   Ekonometri – örgün öğretim yüzde 30  pay  ile katılımcı oldukları görülmektedir.   

 

Öğrencilerin Endüstri 4.0 İle İlgili Kavramlara İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumları 

 

Tablo  5:  Öğrencilerin Endüstri 4.0 İle İlgili Kavramlara İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumları-1 

Kavram 
Frekans/ Yüzde 

Hiç  Bilgim 

Yok 

Sadece 

Duydum 

Bilgi Sahibiyim 

Yapay Zeka 

Frekans 17 125 135 

Yüzde 6,2 45,1 48,7 

Makine Öğrenimi/ Veri Analitiği 

Frekans 83 165 29 

Yüzde 30,0 59,6 10,4 

Siber- Fiziksel Sistemler 

Frekans 96 142 39 

Yüzde 34,7 51,3 14,1 

Bilişimsel Düşünce/Bilişimsel 

Modelleme ve Simülasyon  

Frekans 69 155 53 

Yüzde 24,9 56,0 19,1 

Virtual Reality/ Augmented 

Reality 

Frekans 168 77 32 

Yüzde 60,6 27,8 11,6 

Multi Disipliner Çalışma/ 

Adaptive Eğitim Programları 

Frekans 160 96 21 

Yüzde 57,8 34,7 7,6 

 

 

 

 

Tablo  6:  Öğrencilerin Endüstri 4.0 İle İlgili Kavramlara İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumları-2 

Kavram 

Frekans/Yüzde 

Hiç 

Bilgim 

Yok 

Sadece 

Duydum 

Bilgi 

Sahibiyim 
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Öğrencilerin Endüstri 4.0 İle İlgili Kavramlara İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumları-3 

Endüstri 4.0 ile ilgili kavramlar arasında ankete katılımcılar açısından hiç bilgiye sahip olunmayan 

kavramlar olarak aşağıdakiler   öne çıkmıştır:  

 Virtual Reality/Augmented Reality 

 Multidisipliner Çalışma/ Adaptif Eğitim Programları 

 Nesnelerin İnterneti 

 Bulut Bilişim 

 Siber –Fiziksel Sistemler 

 Makine Öğrenimi/ Veri Analitiği 

   

 

Öğrencilerin Endüstri 4.0 İle İlgili Kavramlara İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumları-4 

 Öğrencilerin Endüstri 4.0 ile ilgili kavramlardan,  ankete katılımcılarının en çok bilgi sahibi oldukları 

kavram grubu aşağıdaki gibidir:   

 Yapay Zeka 

 3D Baskı 

 Sensörler ve Nano Teknoloji 

 Robotik 

Görüldüğü gibi günlük yaşama daha çok yansıyan veya eğitim programlarında gündeme gelen 

kavramlar konusunda öğrencilerin daha çok bilgi sahibi olmalarına karşın; günlük yaşamda henüz 

ağırlığını hissettirmeyen yeni teknolojik uygulamalar konusunda, sınırlı veya hiç bilgiye sahip 

Nesnelerin 

İnterneti 

Frekans 132 113 32 

Yüzde 47,7 40,8 11,5 

Sensörler ve Nano 

Teteknoloji 

Frekans 69 141 67 

Yüzde 24,9 50,9 24,2 

Bulut Bilişim 

Frekans 110 113 54 

Yüzde 39,7 40,8 19,5 

Robotik 

Frekans 65 148 64 

Yüzde 23,5 53,4 23,1 

3D Baskı 
Frekans 61 117 99 

Yüzde 22,0 42,2 35,7 
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olmadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, anket katılımcılarının Endüstri 4.0 ile ilgili kavramlar 

arasında, sadece duyulan olarak ve en çok yüzdeye sahip olan kavram, Bilişimsel Düşünce/ Bilişimsel 

Modelleme ve Simülasyon olmuştur. 

 

. 

Tablo 7:Öğrencilerin Endüstri 4.0 Dönüşümü  Olarak Eğitim Programı  Değerlendirmesi 

Endüstri 4.0  Dönüşümü   Frekans  Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

Lisans ve Lisansüstü eğitim 

programlarında değişiklikler 

yapılmasını gerektirir. 

Evet 227 81,9 81,9 

Hayır 
50 19,1 100 

Yeni eğitim programları açılmasını 

gerektirir. 

Evet 250 90,3 90,3 

Hayır 27 9,7 100 

Yeni eğitim sistemleri planlanmalı ve 

uygulanmalıdır. 

Evet 249 89,9 89,9 

Hayır 28 10,1 100 

Multi-disipliner çalışmaların artmasını 

sağlayacaktır. 

Evet 239 86,3 86,3 

Hayır 38 13,7 100 

     

Üniversite-sanayi işbirliğinin 

gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

Evet 244 88,1 88,1 

Hayır 33 11,9 100 

 

Bu çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu, yüzde 88- 90 oranında, mevcut lisans ve 

lisansüstü programlarının revize edilmesini ve hatta bunun da ötesinde yeni eğitim programlarının 

açılması düşüncesini paylaşmaktadır.  Ayrıca, tüm bunlara ek olarak yeni bir eğitim sistemi çerçevesi 

içerisinde bu dönüşümün yapılması sayesinde  multi-disipliner çalışmaların artışına paralel olarak 

üniversite –sanayi işbirliğinin gelişimine katkı yapacağı  kanısını paylaştığı görülmektedir.  

 

 

 

SONUÇ  
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 Bu çalışma, sosyal bilimler ağırlıklı öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, Endüstri 4.0 ile 

yakından bağlantılı olan kavramların belli bir bölümünde bilgi sahibi olmasına karşın, önemli bir 

bölümünde, özellikle yakın geçmişte gündeme gelen yeni teknolojiler konusunda bilgilerinin yetersiz 

olduğunu ortay koymaktadır. Özellikle üniversite öğrencilerinin  ‘hiç bilgiye sahip olmadığı’ 

kavramlar söz konusu olup; bu kavramlar Endüstri  4.0 ve geleceğin toplum yapılanması ile yakından 

ilgili konuları içermektedir.  Bu gerçek karşısında eğitim ve öğretim kurumlarının yeni programlar 

geliştirme ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca Endüstri 4.0 kapsamında spesifik olarak, 

eğitim, panel, konferans, kurslar ve benzeri. aktiviteler düzenleyerek öğrencilerin bu konular ve 

kavramlar ile yüzleşmesi ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Bu ihtiyaç daha çok aşağıdaki kavram ve 

konularda kendini hissettirmektedir:  

 Virtual Reality/Augmented Reality, 

 Multidisipliner Çalışma/ Adaptif Eğitim Programları, 

 Nesnelerin İnterneti, 

 Bulut Bilişim, 

 Siber –Fiziksel Sistemler, 

 Makine Öğrenimi/ Veri Analitiği. 

 

 Çalışmaya katılan öğrenciler büyük çoğunlukla ( yüzde 88- 90 oranında)  mevcut eğitim sistemi 

yanında lisans ve lisansüstü programlarının revize edilmesi arzusunu beyan etmiştir. Dolayısı ile 

Endüstri 4.0 konusunda  değişim ve dönüşüme açık bir algı içinde bulundukları saptanmıştıur. Bunun 

için,  yeni eğitim programlarının açılması düşüncesini paylaşıyorlar. Ayrıca tüm bunlara ek olarak 

yeni bir eğitim sistemi çerçevesi içerisinde bu dönüşümün yapılması sayesinde  multi-disipliner 

çalışmaların artışına paralel olarak üniversite –sanayi işbirliğinin gelişimine katkı yapacağı  kanısını 

paylaştıkları saptanmıştır.   Bu yöndeki vurgu ile, Endüstri 4.0 konusunun, toplumun üniversite 

dışında, tüm topluma, kamu ve diğer öğretim kurumları ile bağlantısı dolaylı olarak algılanmış 

bulunuyor. Bu bağlamda Endüstri 4.0 konusu  yanında, daha genel bir eğitim reformu ile öğrencilere 

verilen eğitim ve öğretimin içerik  ve niteliğinin dönüşüm ihtiyacı ortay konmuş bulunuyor. 
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Abstract 

The aim of this Study is for the research and evaluation of “social responsibility values” gained by the 

students who have worked in “Personal Development Seminars” and “Social Responsibility Courses” 

organized by the first Author at Dokuz Eylül University again for the students with the aim of bringing 

the University students Information Society and modern values for 14 years.   

The flexibility of working relations in the information society creates an opportunity for people to 

participate intensively in social responsibility activities in voluntary organizations.  For a period of 

more than 14 years, Personal Development Seminars have been organized with active student 

participation and these activities have been carried out in connection with “Social Responsibility 

Course” for the last two years. The main social responsibility activities carried out under this heading 

are: Development of personal development abilities, helping the disabled, hygiene, dental health, child 

abuse trainings for primary school students, book-stationery aids, tree-planting and organizing kite 

festivals, organizing charity sales, folklore and music activities, conference and meeting organizations, 

theatre and opera and nursing home visits, promotion organizations of the innovation, techno park and 

entrepreneurship activities of our University.    

In this study, an analysis was made to evaluate the achievements of the students taking active part in 

the organized activities. In addition to university education, the values they have gained by the social 

responsibility activities  they have participated in as “social responsibility” values in the new life 

conditions in which technologies have so much developed were addressed.  After this first evaluation, 

the continuation of the evaluations was carried out as a joint work abroad with the participation of the 

second Author. 6-Likert scale was used in the survey. Students from different faculties and 

departments of our university and from other universities were included in the survey. With this study, 

it was aimed to reveal the contributions of “social responsibility” activities in universities to “social 

responsibility values” the students can gain. Thus, it is expected that Information age shall be a 

directive in bringing new concepts and values such as social responsibility and social synergy, shared 

wisdom and team work to university students.          

Keywords: Personal development, Social responsibility, Innovativeness, Information age values.  

JEL Codes: O 15; O 34; O 35; L 26; L 31. 

  Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Katılımın Kazandırdığı Değerlerin Analizi        

Özet 

Bu Çalışmanın amacı, 14 yıldır, Bilgi toplumu ve çağdaş değerlerin Üniversite öğrencilerine 

kazandırılması amacıyla, öğrenciler tarafından, yine  öğrenciye yönelik olarak Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nde ilk yazarın düzenlemekte olduğu  “Kişisel Gelişim Seminerleri” ve “Sosyal 

Sorumluluk Dersleri”nde görev alan öğrencilere kazandırdığı “sosyal sorumluluk değerlerinin 

araştırılmasına ve değerlendirilmesine yöneliktir. 

Bilgi toplumunda çalışma ilişkilerinin esnekleşmesi, insanların gönüllü örgütlerde sosyal sorumluk 

aktivitelerine yoğun olarak katılmalarına fırsat yarattı..  14 yılı aşkın bir süredir aktif öğrenci katılımı 

ile “Kişisel Gelişim Seminerleri” organize edilmekte ve son  iki yıldır bu  faaliyetler “Sosyal 

Sorumluluk Dersi” ile bağlantılı  olarak yürütülmektedir. Bu başlık altında yürütülen başlıca sosyal 

sorumluluk faaliyetleri şunlardan oluşuyor: Kişisel gelişim becerilerinin geliştirilmesi; engellilere 

yardım; ilköğretim öğrencilerine yönelik, hijyen, diş sağlığı, çocuk istismarı eğitimleri; kitap-kırtasiye 
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yardımı, ağaç dikimi ve uçurtma şenliği düzenlenmesi; kermes düzenlemesi, halk dansları ve müzik 

aktiviteleri, konferans ve toplantı organizasyonları; tiyatro ve opera ziyaretleri ile huzur evi ziyaretleri; 

Kendi üniversitemizin yenilik, teknopark ve girişimcilik faaliyetlerinin tanıtım organizasyonları. 

Bu çalışmada, düzenlenen organizasyonlarda aktif görev alan öğrencilerin kazanımlarının 

değerlendirilmesine yönelik bir analiz yapıldı. Üniversite öğrenimi yanında, bilgi teknolojilerinin bu 

denli geliştiği yeni yaşam koşullarında, “sosyal sorumluluk” değerleri olarak,  katıldıkları sosyal 

sorumluluk aktivitelerinin kendilerine kazandırdığı değerler araştırıldı.  Bu ilk değerlendirmeden sonra 

devamı olan değerlendirmeler, İkinci yazarın katılımı ile yurt dışında ortak çalışma olarak yürütüldü. 

Anket uygulamasında 6’lı likert ölçeği kullanıldı. Üniversitemizin farklı fakülte ve bölümleri ile diğer 

üniversitelerden de bu aktivite de yer almış olan öğrenciler anket uygulamasına dahil edildi. Bu 

çalışma ile üniversitelerdeki “sosyal sorumluluk” aktivitelerinin, öğrencilere kazandırabileceği  

“sosyal sorumluluk değerleri” konusundaki katkılar ortaya konuldu. Böylece Bilgi çağının sosyal 

sorumluluk ve sosyal sinerji, ortak akıl ve ekip çalışması gibi yeni kavram ve değerlerin üniversite 

öğrencilerine kazandırılmasında yol gösterici olması beklenmektedir. 

 

Keywords: Kişisel gelişim, Sosyal sorumluluk, Yenilikçilik, Bilgi çağı değerleri.  

JEL Codes: O 15; O 34; O 35; L 26; L 31. 
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      GİRİŞ 

 Düzenli olarak 14 yılı aşkın bir süredir gerçekleşen Kişisel Gelişim Seminerlerinin geri 

bildirimlerinin artık bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekli oldu. Ayrıca bu çalışmaların tetiklediği 

Sosyal Sorumluluk dersleri de DEÜ İİBF’de son üç yıldır veriliyor. Yıl boyu akademik, sosyal ve 

kültürel organizasyonlar olarak süren bu seminer ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aktif katılan 

öğrencilerin kendilerine kazandırdığı değerlerin analizine yönelik bir anket uygulaması olarak 

gerçekleştirildi. Bu araştırma ile Bilgi çağının, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal sinerji, ortak 

akıl ve ekip çalışması, uzlaşı gibi yeni kavram ve değerlerin üniversite öğrencilerine kazandırma 

konusundaki katkılarına açıklık getirilme amacı güdülmektedir.  Çalışmada 6’lı Likert ölçeği 

kullanılmış olup; araştırma bulgularının güvenilirliği için Cronbach Alfa testi ve ANOVA  varyans 

analizleri yapıldı. 

 

                TOPLUMSAL DEĞER SİSEMİ OLARAK SOSYAL SORUMLULUK 

 

Günümüz toplumlarında “Sosyal sorumluluk” güncel yaşamın grift ilişkileri içinde giderek önem 

 kazanan bir değer yargısı sistemidir (Porter ve Kramer;2005). Bu yönde girişimlerde 

 bulunmak ancak belli değer ve değer sistemlerine sahip insan ve insan topluluklarının işi 

 olabilmektedir. Bu nedenle bir değerler  sistemi olarak “sosyal sorumluluk” konusuna vurgu yapmak 

 gerekiyor. Her insan ve topluluk, yaşam sürecinde bir takım değer ve değerler sistemine sahip olur. 

 Birey açısından değerler; uğrunda uğraşılması, çaba gösterilmesi ve gerçekleştirilmesi gerekenlerdir. 

 Ya da genellikle benimsenen özenilen önemsenen ve üstün tutulandır. Bu nitelikler insan tarafından, 

 olay, olgu ve nesnelere kişisel ve öznel olarak atfedilen ve yüklenilen algılardır. Toplumsal ve grupsal 

 değerler ise; grup veya toplumun varlık, birlik ve işleyiş ve devamını sürdürmek için, çoğunluk 

 tarafından uygun ve gerekli gözüken duygu, düşünce, amaç ve çıkarları yansıtan ilke ve inançlar 

 olarak gündeme gelir. Bunlar  grupça arzu edilen veya edilmeyen, beğenilen beğenilmeyen temel 

 standartlardır ( Erkan,2003 ve 2005).   

Değer ve değer sistemlerinin özneden yani insanlar ve sosyal gruplardan, bağımsız olarak bir 

 varlıkları yoktur. Kendiliğinden var olmazlar. Bu nedenle, olanı değil olması gerekeni yansıtırlar. 

 Değerlerin kişisel ve özneye bağlı olması, özneler arasında hep tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle 

 hep değer relativizminden söz edilir. Diğer yandan değerler, Hedonis (hazcı) değerler: haz-acı; Bilgi 

 değerleri: doğru- yanlış;  Ahlaki değerler: iyi-kötü; Estetik değerler: güzel- çirkin ve Dinsel değerler: 

 sevap-günah olarak gruplandırılır (Özlem,2002). 

 Ayrıca değerlerin bir gerçekliğinin varlığı veya öznenin bir yargısından ibaret olması sorunu felsefede 

 tartışma konusu olmuştur. Değerler, öznenin; arzu, amaç,  ilgi, ihtiyaç ve beklentileri ile ilgilidir. Bu  

nedenle öznenin nesne ve olgulara atfedip yüklediği nitelikler olarak; geçerliliklerini öznenin 

  yaşantısında bulurlar.  Özneden bağımsız, kendiliğinden bir varlıkları yoktur. Değerler konusunda 

 uzun araştırmalar yapan Max Scheler; insanı hayvandan ayıran en önemli şeyin akıl değil; değer  

duyguları olduğu iddiasındadır. Zira diğer canlıların, sevgi, nefret, seçme ve tercih duyguları ve  

edimleri yoktur. Çünkü değer duygusunun nesnesi doğada değildir. Özne konumunda olan insan ve  

insanların iç dünyasında gündeme gelir. Duygusal edimler değerlere bağlı olarak insanın iç  

yaşantısında yaşanır ve anlaşılır. Doğa olayları gibi nesnel gözlem ve açıklama konusu olmazlar. İşte 

 sosyal sorumluluk duygusu da insanın iç dünyasında yaşanan bir olgudur. Bunu hisseden insan, bu  

duyguyu kolay kolay bastıramaz. Değer duygusu hissedilen olup; bir nesne bilgisi  

değildir. Değer duygusu, bir ideal olarak hep vardır. Ancak bu duygu her çağda ve her kültürde 

 farklılık gösterir. Ona yeni yeni bir anlamlar yüklenir. Eski anlam geride bırakılır. Örneğin, ideal  

olarak “iyi” her çağda vardır. Ancak her kültürün ve çağın “ iyi”  anlayışı bir diğerinden farklıdır. 

 Değerler uyulması “zorunlu” yasalar değil; “gerekli” ilkeler olarak hissedilir. Bu nedenle insan,  sahip 

 olduğu değerlerin gerçekleştirilmesinde kendini “sorumlu” hisseder. İşte bu “sorumluluk” duygusu 

 insanı diğer varlıklardan ayıran temel niteliktir.  

Sahip olunan değeri gerçekleştirme süreci, doğanın diğer canlılarında yoktur. Sadece insana özgü bir 

amaçlılık olarak yaşanır.  Akli özgürlük, insanları yaşam sürecinde, değer seçimine ve belirlenmesine 

yönlendirir. Bu noktada özgürlük bir olanaktır. Belli değerleri gerçekleştirmeye yönelik olmak; insana 

özgü bir olanaktır. Eğer insan bu seçim olanağını kullanmaz ise sadece bir doğa varlığı olarak kalır. 

Buna karşılık Nietzsche, değerlerin “irade gücü” bağlamında yaratılması durumunda, insanın kendini 

aşması ve “üst insan” olması gerektiğini ileri sürer. Bu nedenle insan, değerleri olduğu gibi 
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benimsemek yerine, yeni değerler yaratmalıdır.  Var olanı sıkıca eleştirmek, yeni değerler ileri sürmek 

ve yeniden değerlendirmek zorunludur. Bu durumda değerler,  hazır olarak bulunanlar değil, hep 

yeniden yaratılması gereken şeylerdir. İnsanlar, yaşamın her anında belli bir perspektiften yeni 

değerler yaratabildiği ölçüde “ üst insan” olurlar.  Nietzsche için insanın özgürlüğü, kendi irade gücü 

ile değerler yaratmak ve bu değerlere göre yaşamaktır. Böylece değerlerin kaynağını insan olduğunu 

kabullenmekte ve her türlü mutlak değer anlayışına da karşı çıkmaktadır (Özlem2002)..  

Özet olarak görüldüğü gibi, değerlerin özne kaynaklı ve kişisel olduğu, tarihsel olarak ortaya çıktığı ve 

sürekli değişim içinde olduğu; bu nedenle değerler çoğulculuğunun kaçınılmaz olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Değerler insana, insanın tarihsel varoluş koşulları içinde hissettirdikleri ile ilgili 

olmaktadır. Bu nedenle, Nietzsche’in kendi irade gücü ile “ üst insan” olma arayışının kendine özgü  

özel bir  örneği olmaktadır. Ancak bu özelliklere kendi kişiliğinde geliştiren birçok insan, yaşamlarını 

çok üst düzeyde, sosyal sorumluluk duygusuna adamışlardır. Atatürk ve Nehru gibi isimleri ile kendini 

çalışmaları ile insanlığa adamış büyük düşünür ve bilim insanlarını.  

 

KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİNİN KAPSAMI 
Ancak günlük hayatın akışı içinde hepimiz kendi seçtiğimiz değerler rotasında, birçok alanda kişisel, 

sosyal ve toplumsal sorumluluk örnekleri üstlenebiliriz. Bunun güzel bir örneğini 20 yılı aşkın süredir; 

öğrencilere yönelik olarak, yine onların katılımları ile düzenlemekte olduğum;  akademik, sosyal ve 

kültürel boyutlar içeren “ Kişisel Gelişim Seminerleri ” ile gerçekleştirmeye çalışmaktayım. Bu 

çalışmaları, gerçekleştirilen projelerin içerikleri açısından, Sosyal Sorumluluk, Farkındalık, Topluma 

Hizmet Uygulamaları olarak değerlendirmek mümkündür. Her sene ekibimizde gönüllü olarak yer 

alan öğrencilerimizle pek çok projeye imza atmaktayız.  Pek çok kurum, içinde yaşadıkları çevrenin 

sorunlarına karşı tepkisiz kalmamak zorunda olduklarını düşünür, ancak pek azı esasında kendi 

kabulünün ve sürdürülebilirliğinin çevrenin tepkilerine bağlı olduğunun farkındadır.  Bunun farkında 

olan fakültemiz, öğrencilerini etik değerlere sahip, araştırmacı ve üretici olduğu kadar topluma yeterli 

ve duyarlı bireyler olarak yetişebilmeleri amacı ile kurumumuzun Kurumsal Ruhunu oluşturacak 

Sosyal Sorumluluk Derslerini bölümümüzde vermek için son üç yıldır görevlendirildim. Esasen uzun 

yıllardır, her yıl değişen gönüllü ekiplerimizle birlikte yüzlerce proje gerçekleştirildi. Üniversitemizin 

farklı Fakülte ve bölümlerindeki öğrencilerimizle başarılı akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal 

Sosyal Sorumluluk projeleri sürdürmekteyiz.  Bu çalışmaları,  derslerine girdiğim, DEÜ. İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesinde; İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri, Ekonometri 

bölümlerindeki örgün ve ikinci öğrenim öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirdik.  Sosyal Sorumluluk 

ve Kişisel Gelişim çalışmalarımız, DEÜ. Hukuk Fakültesi, Tekstil Mühendisliği, Eğitim Fakültesi,  

Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Y.O. ile İzmir’in diğer Üniversitelerinden Ege 

Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Beykent 

Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencileri de katıldı. Bu katılımlarla sosyal sorumluluk ve sanatsal 

etkinlikler büyüdü ve kapsamlı hale geldi.    

Çevresine, toplumuna ve dünyaya duyarlı ve sorumluluk bilinci gelişmiş  gönüllü öğrencilerimizle, her 

yıl farklı temalar belirleyerek yola çıkıldı: 

 Eğitim, Yalnızca Ders Vermek Değildir, Bireysel Özellikleri Ortaya Çıkarmaktır ( KGS 5 ) 

 Başarmak İçin Yola Çıkanlar Asla Yorulmazlar ( KGS 6 ) 

 Kişisel Gelişimden Sosyal Gelişime ( KGS 7 ) 

 Sosyal Gelişimden Sosyal Liderliğe ( KGS 8 ) 

 Sosyal Liderlikten Sosyal Sorumluluğa (KGS 9 ) 

 Bilgi Çağında Geleceği Yaratmak İçin Yenilikçilik ( KGS 10 ) 

 Bilgi Çağında Yaratıcılık ( KGS 11 ) 

 Bilgi Çağında Zihinsel Yaratıcılık ( KGS 12 ) 

 Bilgi Çağında Düşünmeyi Öğrenmek; Connectivist Düşünce ( KGS 13 ) 

 Bilgi Toplumunun Yeni Aşaması: Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm (KGS 14) 

 

Kişisel Gelişim Seminerler 14 yıldır düzenli olarak yapılmaktadır. İlk uygulamaları Dokuz Eylül 

Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda başlatılmasına karşın sistematik düzenlemeler öncelikle 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleşti. Ancak zaman içinde Üniversitenin diğer 
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birimleri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin farklı bölümleri ile Mühendislik ve Eğitim 

Fakültelerine de yayıldı. Bunun da ötesinde İzmir’deki diğer üniversite öğrencilerinden de katılımlar 

gerçekleşti. Diğer yandan bu seminer uygulamaları zaman içinde DEÜ İİBF’de Sosyal Sorumluluk 

derslerinin programa alınmasını tetikledi. Son üç yıldır bu dersler farklı bölümlerde verilmektedir.  

Yıl boyu süren Kişisel Gelişim Semineri özünde bir öğrenci aktivitesi olarak düzenlenmekte ve 

öğrenciler kişisel gelişimlerini “yaparak öğrenme“ (learning by doing) etkinlikleri şeklinde 

gerçekleştirmektedir. Seminerlerin planlanmasından uygulamasına ve sunumuna kadar her aşamasına 

aktif olarak katılmaktadırlar. Seminer Yönetiminin denetim, yönlendirme ve koordinasyonu içinde 

hazırlık ve uygulama aşamaları uzun birlikte  çalışmayı gerektirmektedir.  Deneyimli öğrenciler kendi 

aralarında grup lideri olarak katılmaktadır.   

Bu Seminerler, öğrencilerin Bilgi toplumu ve çağdaş değerlerin Üniversite öğrencilerine 

kazandırılması amacıyla, öğrenciler tarafından, ağırlıklı olarak yine öğrenciye yönelik olarak 

gerçekleşti. Seminerlerde öğrencilere çağdaş değerlerin kazandırılması için,  Bilgi toplumu ve yeni 

bilimsel gelişmeler konusunda konferanslar düzenlenmekte olup; konferanslarda Fakülte içi ve dışı. 

hocalar ile dış uzman kişilerden yararlanılmaktadır. 

Kişisel Gelişim Seminerlerinde, akademik, sosyal ve kültürel organizasyonlara aktif olarak katılan 

öğrencilerden geri bildirim almak, faaliyetleri değerlendirmek ötesinde, Sosyal sorumluluk derslerinin 

gelecekteki içeriğinin belirlenmesinde de etkili olacaktır. Aktif öğrenci katılımı ile organize edilen 

Kişisel Gelişim Seminerlerinde ele alınan kişisel gelişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik konular 

şunlardan oluşuyor: Mesleki Etik, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, İletişim ve Beden Dili, 

Ekip Çalışması, CV Hazırlama, Görüşme Yöntemleri, Pozitif Düşünce, Yaratıcı Zeka, Stres ve Kriz 

Yönetimi, Empati, Özgüven, Önyargı, Başarı Öyküleri, Yenilikçilik, Girişimcilik.  

Ayrıca kişisel gelişimin olgusuyla doğrudan bağlantılı Sosyal Sorumluluk alanları da şunlardan 

oluşmaktadır: engellilere yardım; ilköğretim öğrencilerine yönelik, hijyen, diş sağlığı, çocuk istismarı 

eğitimleri; kitap-kırtasiye yardımı, ağaç dikimi ve uçurtma şenliği düzenlenmesi; kermes düzenlemesi, 

halk dansları ve müzik aktiviteleri, konferans ve toplantı organizasyonları; tiyatro ve opera ziyaretleri 

ile huzur evi ziyaretleri; kendi üniversitemizin yenilik, teknopark ve girişimcilik faaliyetlerinin tanıtım 

organizasyonları.  

                    ARAŞTIRMANIN HİPOTEZ VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın hipotezleri  

 Araştırmanın hipotezleri şunlardan  oluşturuldu: 

1. Cinsiyetler arasında test sonuçları  açısından  bir farklılık oluşması beklenmemektedir. 

2. Farklı eğitim gruplarının  farklı oranlarda   katılım  olanakları nedeniyle, seminer  çalışmalarından 

    farklı  oran ve düzeylerde fayda sağlamış olması beklenebilir. 

3. Genelde sosyal yeteneklerini güçlü biçimde tanımlayabilen  öğrencilerin, bu projelerden  daha fazla 

     kazanımlarının olması beklenebilir. 

4. Proje, öğrencilerin sosyal ve kişisel  özelliklerinin gelişimini sağlayacaktır. Bu nedenle öğrencilerin 

    ikinci katılım uygulamalarında kendilerini daha olumlu değerlendirmeleri  beklenir. 

5. Fazla sayıda faaliyete katılan öğrencilerin ikinci katılım uygulamasında özgüvenlerinin yükselmesi 

    beklenir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Uygulama Metodu: Bilgiler ölçek aracılığı ile toplandı. Bilgiler, çalışmalara dinleyici ya da  aktif  

olarak katılan öğrencilerin  görüşleri alınarak oluşturuldu.  

Denekler/Katilimcilar: Toplam 120 öğrenciden ilk aşama ilk cevaplar alındı. Bu ilk aşamayı 

cevaplayan 120 kişiden 51 kişi de ikinci aşama faaliyetlere  katıldıktan sonra soruları tekrar 

cevapladılar.  

Katılımcıların yaş ortalaması 19,5 dir (18-24).  

 

Soruların  ölçeklendirilmesi; 
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Öğrencilerin “kişisel gelişim ve kendine güven” duygusuna ilişkin 34 soru soruldu (Örneğin,  kişisel 

ve sosyal sorumluluk, uzlaşma, zaman yönetimi vb.). Cevaplar için 6’lı Likert ölçeği kullanıldı. 

Ölçekte 1=Hiç yok;  6=Eminim, bu özelliğe sahibim şeklinde 6 dereceli cevaplar kendilerinden alındı. 

Testin Uygulanış Yöntemi 

Anketlerin öğrencilere verilmesi, sosyal sorumluluk aktivitelerinin başında ve sonunda gerçekleşti. İlk 

çalışmaya katıldığında öğrencilere denek numarası verildi. Bu numarayı, ikinci ve bazen üçüncü 

uygulamalarında hatırlayıp, anket formunun üzerine yazması istendi. Öğrenciler kendi rızaları ile 

anket formlarını doldurdular. Ancak yapılan anket uygulaması yönetimin bilgisi içinde gerçekleşti. 

           ARAŞTIRMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLME SONUÇLARI 

  Anket uygulamasında yer alan soruların güvenilirliğine ilişki Cronbah Alfa testinde sonuçlar  her iki 

uygulama aşamasında da 0 .95  düzeyinde çıkmıştır. 

 

Tablo:1 

• Ic güvenlik testi • İlk uygulama (SS=120) • İkinci uygulama 

(SS=50) 

• Cronbach Alpha •                  0.95 •                  0.95 

  

Tablo:2 
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Cinsiyet ve bölümler arası farklılıklar açısından birinci ve ikinci hipotezimizin doğrulandığı 

görülmüştür. Araştırma sonuçları cinsiyetler açısından, ilk ve ikinci uygulama aşamalarının her 

ikisinde de bir farklılık oluşmamıştır. Ancak ikinci hipotezimizde yer alan, farklı eğitim gruplarının 

farklı oranlarda  katılım  olanakları nedeniyle, seminer  çalışmalarından  farklı  oran ve düzeylerde 

fayda sağlamış olması beklentimizi doğrulayan   farklılıklar bulunmuştur. ANOVA Varyans Analizi 

sonuçları aşağıdaki gibi çıkmıştır.  

Tablo: 3 
• Varyans Analizi    

•   Sum of Squares df Mean Square  F Sig.  

• ToplamIlk Between Groups 40498.273  3 13499.424  17.738 .000  

•  Within Groups 106548.366 140 761.060    

•  Total  147046.639 143     

• Toplamiki Between Groups 3682.337  2 1841.168  3.762 .029  

•  Within Groups 28386.418  58 489.421    

•  Total  32068.754  60     

• toplamfaaliyet   

•  Between Groups 103.993  2 51.996  16.324 .000  

•  Within Groups 251.629  79 3.185    

•  Total  355.622  81     
•  

    

1.ANOVA   uygulaması, ilk ve ikinci  test uygulamaları arasında positive ve anlamlı bir ilişki 

bulunduğunu göstermiştir: 

    r=0.73, p<0.00, N=34 

İlk ve ikinci anket uygulamaları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur.  Zira ikinci 

anket uygulama sonuçlarına ilişkin ortalamalar anlamlı oranda daha yüksektir: 

t= -5.23 (M1=140.65; M2= 155.62), N=34, p<0.00  

 

Üçüncü hipotezimizle ilgili olarak şu sonuçlara ulaşıldı: çok sayıda faaliyete katılan öğrencilerin ikinci 

uygulamada toplam özgüven puanları, daha az faaliyete katılanlara göre daha fazla olması yönündeki 

beklentimiz anlamlı bulunmadı. Ancak öğrencinin kendini test ölçeğinde değerlendirmesi ile algıladığı 

başarılılık oranı iki uygulamada da anlamlı bulundu:  

r= 0.55, p<0.00, N=128 

r= 0.58, p<0.00, N=59 

Analizin değerlendirilmesi: 

Bu araştırmamız kapsam açısından sınırlı bir çalışma olarak görülebilir. Zira araştırmanın ikinci 

aşamasına katılımcıların ancak dörtte biri katılmış bulunuyor. 

Cinsiyetler arasındaki farkların bulunmayışı, erkek öğrencilerin anket uygulamasının ilk aşamasına 

daha düşük yoğunlukta katılmış olmalarından kaynaklanmış olabilir. 

Söz konusu kısıtlara rağmen öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerinin, katıldıkları bu aktiviteler 

aracılığı ile geliştiği ve dördüncü ve beşinci hipotezlerimizin doğrulanmış olduğu saptanmıştır.   

Daha ileri çalışmalar için şu öneri ve planlar yapılabilir: 

Karşılaştırmayı daha sistematik olarak yapabilmek için,  daha fazla ilişki değişkenleri dikkate 

alınabilir.  

Anket uygulamalarına daha yoğun bir katılım;  ilk, ikinci veya daha sonraki aşamalarına daha yüksek 

bir katılım için, gerekli bilgilendirmeler önceden verilerek artış sağlanabilir. 

Kişisel gelişim seminerleriyle gerçekleştirilen eğitimin elde ettiği bu başarısı dikkate alınarak, bu 

yöndeki kazanımların öğrenci grupları arasında paylaşılması yönünde mentörlük sistemi oluşturulması 

yararlı sonuçlar verebilir.  
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                                                          SONUÇ 

 Kişisel Gelişim Seminerlerinde, sosyal sorumluluklar yüklenen öğrencilerin cinsiyet açısından 

farklılık yaratmadığı; öğrencilerin kişisel gelişimleri ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımları ile 

beceri ve kendine güven duyma güdüsü ile çağdaş ve yenilikçi değerlerin kazanılmasına önemli ölçüde 

katkı yaptığı bu araştırmamızda, yüksek güven aralığında saptanmış bulunuyor.  Kişisel gelişim 

yönündeki olumlu kazanımların cinsiyetler acısından farklılaşmadığı; her iki cinsiyetin de aynı 

oranlarda bu kazanımlardan yararlandığı; ancak üniversitenin farklı bölümlerindeki öğrencilerin farklı 

düzeyde bu seminerlerden kazanım elde edebildiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.  Öğrencilerin   

ikinci katılım uygulamalarında kendilerini daha olumlu değerlendirdikleri  ve  özgüvenlerinin 

yükselmesi yönündeki  beklentilerimizin karşılandığı görülmüştür. 
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Abstract 

 

Families are responsible for concerning their childrens’ best interest and protecting their physical and 

mental health.One of the most effective way to preserve children’s health is the appropriate diagnosis 

and treatment. Nowadays the most controversial issue about children’s health is the balance between 

the negative and positive effects of vaccination. This debate rises from if the vaccination is medical 

intervention and can it be compulsory by the government’s policies. Some families do not consent the 

infant vaccinations which are regarded as mandatory. In this case, the government faces families in the 

vaccination of their baby. The reasons for opposite views can be listed as cultural and religious beliefs. 

the content of vaccination, the idea of injecting harmful microorganisms.  

This essay will disscus the legal aspect of vaccination, the history and the reasons for opposite views 

of vaccination. In addition to that,  there is a need to examine the court decisions which families and 

government have contradictions. 

 

Keywords: Compulsory Vaccination, Medical Intervention, Children’s Health.  

 
                                  

 

Zorunlu Aşı Uygulaması Hukuki Midir? 
 

Özet 

 

Aileler velayet hakkı kapsamında çocuklarının menfaatini, onları fiziki ve ruhsal sağlığını en iyi 

şekilde korumakla yükümlüdür. Çocukların sağlıklarının korunması için gerekli yollardan biri de 

doğru teşhis ve tedavidir. Çocukların sağlığı konusunda son günlerde en çok tartışılan konulardan biri 

de aşının yararı ve zararı arasındaki dengedir. Aşının tıbbi bir müdahale olup olmadığı, aşı 

yapılmasının devlet tarafından zorunlu tutulup tutulamayacağı tartışmaları gündeme gelmektedir. Bazı 

aileler, devlet tarafından yapılması öngörülen bebeklik aşılarının yapılmasına rıza göstermemektedir. 

Bu durumda, bebeğine aşı yapılmasına rıza göstermeyen aileler ile devlet karşı karşıya gelmektedir. 

Bu karşıt görüşlerin bir yanında aşıları kimyasal içerdikleri, sağlıklı vücuda zararlı mikroorganizmalar 

enjekte ettiği ve bundan farklı birçok kişisel, toplumsal, dini ve kültürel sebeplerle reddeden aileler ile 

diğer bir yanında aşıları toplum sağlığının korunması için gerekli gören devlet yer almaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle aşı uygulamalarının hukuki boyutu, aşı karşıtı ve aşı yanlısı düşüncelerin 

tarihçesinden ve gerekçelerinden bahsedilecektir. Bunun yanında, ülkemizde ve dünyada aşı yaptırmak 

istemeyen aileler ve devletin karşı karşıya geldiği yargı kararları incelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu Aşı, Tıbbi Müdahale, Toplum Sağlığı.  
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I. Aşı Uygulaması Nedir? 

 

A. Aşının Tanımı 

Bağışıklık (immunity), vücudun bir hastalığa karşı olan direncini ifade eder. Bağışıklık sistemi ise 

aktif ve pasif olmak üzere iki yolla sağlanabilir. Aktif yolla bağışıklık kazanma, bir hastalığın 

geçirilmesi veya hastalığın aşısının yapılmasıyla, uzun süreli olarak kazanılır (Akşit, 2007:27). Pasif 

bağışıklık ise diğer insan veya hayvanlardan alınan mikroorganizmalar ile kısa süreli olarak sağlanır 

(Akşit, 2007:27). 

Aşı, bir hastalığın önlenmesinde yıllardır uygulanan en etkili, en ucuz ve insana en az zarar veren 

yollardan bir tanesidir (Akşit, 2007:27, Arvas, 2007:59). Aşı, Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre, 

belirli hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiren biyolojik bir maddedir (The World Health 

Organization, 2018, (Çevrimiçi: http://www.who.int/topics/vaccines/en/).  İnsan ve hayvanlarda 

hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden 

arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, 

geliştirilen biyolojik maddelere aşı denir.( Çevrimiçi:  T.C. Sağlık Bakanlığı, 

https://www.saglik.gov.tr/TR,21088/sagliga-asilanin.html). 

Aşı, genellikle hastalığa sebep olan mikroorganizma benzer madde ile ölü veya zayıflatılmış mikrop 

içerir; vücuda enjekte edilmesiyle birlikte vücut aşı ile gönderilen ölü veya zayıflatılmış 

mikroorganizmalarla tanışır ve onları hatırlar (Gülcü/Arslan, 2018: 34). Böylece, benzer 

mikroorganizmalar tekrar vücuda hastalık yoluyla alındığında vücut daha kolay bir şekilde bu 

organizmaları yok edebilir. Özellikle çocukluk dönemi aşıları, bağışıklıkları zayıf olduğu için risk 

grubundaki çocukların, daha hastalığı geçirmeden onların bağışıklığını güçlendirmeyi ve böylece 

hastalığı hiç geçirmemelerini hedefler. (Çevrimiçi: https://www.vaccines.gov , 2018) 

B. Türkiye’de Ve Dünya’da Aşının Uygulanışı 

Aşı, öncelikle kişinin kendi sağlığını sonrasında toplum sağlığını etkileyen en önemli etkenlerden 

biridir. Kişinin kendi sağlığını koruyamaması, bulaşıcı bir hastalığa yakalanması yalnızca kendisini 

değil, içinde yaşadığı toplumu da ilgilendirir. Kişinin ve dolayısıyla toplumun sağlığının korunması 

devletin sosyal ödevlerinden biridir. Aşının toplum sağlığını koruyan en etkili yollardan birinin olması 

sebebiyle, hemen hemen her devlette aşı uygulaması ilgili kurumlar aracılığıyla devlet tarafından 

yapılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 25.02.2008 tarihli Genelge’ye göre, 

ülkemizde bağışıklama yetkisi Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü’nün 

programına paralel olarak Genişletilmiş Bağışıklama Programı oluşturmuştur. Bakanlığın öncelikli 

amacı, bireysel ve toplumsal sağlığı sağlamak adına aşısız çocuk bırakmamaktır. Bu kapsamda, 2006 

yılından itibaren aşı takvimine üç yeni antijen (Kızamıkçık, Kabakulak ve Hemofilus influenza tip b) 

eklenmiş ve 2008 yılı başından itibaren de DaBT-İPA-Hib beşli aşısının kullanımı başlatılmıştır. 

Sonuçta, doğumdan ilköğretim 8. Sınıf yaşına kadar toplam 21 aşı Sağlık Bakanlığı tarafından herkese 

ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na göre, 1’er doz BCG ve KKK, 3’er doz 

DaBT/DBT, Polio, Hep B ve Hib aşılarının tamamını alan çocuk tam aşılı çocuk sayılmaktadır. 

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’ye göre, 1994-2016 yılarında doğan 

çocukların aşılanma sayesinde, 381 milyon hastalık önlenmiş, 855.000 çocuk ölmekten kurtulmuştur 

(https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html).  Aşının enfeksiyonların artmasını 

engellemesi, aşı uygulamasının diğer yaş gruplarına da yapılması yönünde fikir doğurmuştur. Aşı 

uygulamaları danışma kurulu (ACIP), Amerikan çocuk hekimleri akademisi (AAP), Amerikan aile 

hekimleri akademisi (AFP) ve Amerikan Tıp Birliği (AMA), 11-18 yaş arasındaki ergenlere de aşı 

yapılmasını fikrini öne sürerek aşı uygulamasının yaş aralığının 21’e kadar çıkarılmasını tavsiye 

etmektedir (Camcıoğlu , 1022: 39). 

 

http://www.who.int/topics/vaccines/en/
https://www.saglik.gov.tr/TR,21088/sagliga-asilanin.html


97 

 

C. Aşı Karşıtı Düşünceler 

İlk aşı bulunduğu zaman ilk aşı karşıtı düşünceler de oluşmuştur. Eski çağlarda, hastalıkların aslında 

tanrıların insanları cezalandırma yöntemi olduğu inanılıyordu. Aşı ile hastalıkların önlenmesinin 

amaçlanması aslında insanları dinden uzaklaştırma anlamına geliyordu. Çiçek aşısı 19. Yüzyılın 

başında Edward Jenner’ın sığır çiçeği virüsünde faydalanarak bulunduğunda, halk önceleri aşının 

hayvandan elde edilmesinden sonraları ise aşıya güvenmemelerinden dolayı aşı fikrine karşı çıkmıştır. 

Günümüzde ise aşı karşıtlığının sebepleri artmıştır. Özellikle, teknolojinin gelişmesiyle, kitleler arası 

iletişim hızı artmış bu da insanların birbirinin doğru ya da yanlış fikirlerinden etkilenmesini 

hızlandırmıştır. 

1. Aşı Karşıtı Düşüncelerin Temel Nedenleri 

 

Aşı karşıtlığı, aşının var olmasından bu yana sebep değiştirerek devam etmektedir. Günümüzde halen 

aşıların gereksiz olduğu ya da aşıların insan sağlığını olumsuz etkilediği yönünde düşünen ve bu 

nedenle çocuğuna aşı yaptırmayan kişiler vardır. 

2014 yılında çocuk felcini ortadan kaldırmayı amaçlamak için yapılan Mob-up Oral Polia aşılarının 

neden yapılamadığını araştıran bir klinik çalışmaya göre, ailelerin bir kısmı aşının faydasız olduğunu, 

bir kısmı zarar verebileceğini düşündüğünü, bir kısmı ise daha sonra yaptıracağını bildirerek aşı 

yaptırmayı reddetmiştir (Özgür E, Toktaş İ, Çelepkolu T, Demir V, 2017:21).  

 Ailelerin aşı karşı düşüncelerinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:  

 Aşının içeriği (Alüminyum, hayvansal içerikler) 

 Aşının yan etkileri (alerjik reaksiyonlar, down sendromu) 

 Bulaşıcı hastalık geçirmenin aşının olumsuz etkilerinden daha iyi olduğu düşüncesi 

 Aşı hakkında yeterince fikrinin olmaması 

 Dini inançlar 

 İlaç sektörü ile aşı endüstrisi arasındaki ilişki 

 Bazı hastalıklarının aşıdan kaynaklandığı düşüncesidir. (Çapanoğlu E, 2018: 35) 

Aileler, aşının uygulanması, aşının içerikleri ve gerekliliği ile bilgileri büyük çoğunlukla internet ve 

sosyal medyadan, daha sonra arkadaş çevresinden almaktadır. Bu da doğru olmayan pek çok bilginin 

yayılmasına ve ailelerin bu fikirler üzerinden hatalı kararlar vermesine yol açmaktadır. 

II. Aşı Uygulamasının Yasal Dayanağı 

A. Yasal Olarak Aşı Uygulaması 

Aşı, vücuda bir mikroorganizma enjekte edilmek suretiyle vücut bütünlüğüne karşı yapılan bir tıbbi 

işlemdir. Bu nedenle, hukuken aşı tıbbi bir müdahaledir.  Anayasa Mahkemesi de aşağıda değinileceği 

gibi aşının tıbbi bir müdahale olduğuna karar vermiştir. 

1. Tıbbı müdahale Kavramı 

Tıbbi müdahale, "fiziksel ya da psikolojik nitelikteki hastalıkları, acıları, hastalık niteliğini taşımayan 

fiziksel ya da psikolojik bozuklukları, yine hastalık niteliğini taşımayan şikayetleri önlemek, teşhis 

etmek, iyileştirmek ya da bunların etkisini hafifletmek amacıyla insan vücuduna yapılan tüm 

müdahalelerdir” (Şenocak Z, 2001: 65; Kahraman Z, 2016: 480). Tıbbi müdahaleyi, hekim ya da 

sağlık personelinin, teşhis, tedavi veya önleyici amaçlı yaptığı tıbbi işlemler olarak değerlendirebiliriz. 

Tıbbi müdahaleler, kişinin vücut bütünlüğüne yönelik olduğu için, hukuka uygun olabilmesi belli 

şartlara bağlıdır. Bu şartların yokluğu halinde, tıbbi müdahale hukuka aykırı olacaktır. Tıbbi 

müdahalenin hukuka uygun olabilmesinin öncelikli şart, müdahalede bulunulacak kişinin rızasıdır. 

Konuyla ilgili, Anayasa m. 17/2 “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 

bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” ve TMK m. 

24/2 “Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da 
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kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına 

yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.” Şeklinde düzenlenmiştir. Bu şekilde her iki madde öncelikle 

rızanın gerekliliğini vurgulamış daha sonra rızanın gerekmediği istisnai halleri belirlemiştir. 

2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Hale Gelmesi 

Kural olarak, tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için kişinin rızası gerekli olmakla birlikte 

Anayasa m. 17/2 ve TMK m. 24/2’de istisnai haller öngörülmüştür. Anayasa m. 17/2’ye göre, tıbbi 

zorunluluk halinde kişinin rızası gerekmeden kişinin vücut bütünlüğüne müdahalede bulunulabilir. 

Örneğin, kişinin kaza geçirip bilincini kaybetmesi durumunda yapılan müdahaleler, bu kapsamda 

hukuka uygun olacaktır. Bununla birlikte, kanunda öngörülen hallerde, kişinin rızası olmadan vücut 

bütünlüğüne müdahale edilebilir. Örneğin, bir suç şüphesinin varlığı halinde kişiden rızası olmasa dahi 

kan ve doku örnekleri alınabilir.  

Sonuç olarak, kişinin rızası olmasa dahi, AY m. 17/2 ve TMK m. 24/2’de belirtilen hallerin varlığı 

halinde, yapılan tıbbi müdahale hukuka uygun hale gelecektir.  

3. Küçüklerin Tıbbi Müdahaleye Rızası 

Küçükler, kural olarak, fiil ehliyetine sahip olmadıkları için yapacakları hukuki ilişkinin geçerliliği 

yasal temsilcilerinin onayına bağlıdır. Çocuk hasta olduğunda, çocuğun tedavisi amacıyla yapılan 

tedavi sözleşmesi, vekalet sözleşmesidir (Şenocak Z, 2001: 65). Küçüklerin sınırlı ehliyetli 

olmasından dolayı, tedavi amaçlı vekalet sözleşmesi anne- baba ile doktor arasında yapılır. Doktor ile 

ebeveynler arasında yapılan bu sözleşme, üçüncü kişi lehine yapılan bir sözleşmedir. (Şenocak, 

2001:71.) Dolayısıyla, tıbbi müdahaleyi talep hakkı ebeveyn, sözleşmenin lehdarı ise küçük olacaktır. 

Kişiliğe sıkı sıkıya bağlı haklar ise küçük ayırt etme gücüne sahip ise yasal temsilcinin onayına ihtiyaç 

olmadan yapılabilir. (TMK m. 16) Bununla birlikte, tıbbi müdahale, her ne kadar kişiliğe sıkı sıkıya 

bağlı haklardan olsa da yasal temsilcinin rızasını gerektirir. Çalışmamızın konusu olan aşı uygulaması, 

küçüğün yeni doğan ile ilköğretim 8. Sınıf arasındaki yaşlarda uygulanmaktadır. Bu nedenle, bu 

dönemde küçüğün ayırt etme gücünün olduğu söylenemez. Dolayısıyla, küçüğe yapılan aşı 

uygulamasının hukuka uygunluğu için, kural olarak, yasal temsilcinin rızası gerekir. (Kahraman, 

2016:487.) 

B. Anayasa Mahkemesinin Aşı İle İlgili Kararı 

Zorunlu aşı uygulamasının hukuki olup olmadığı tartışmasını başlatan olay, Anayasa Mahkemesinin 

Halime Sare Aysal’a ilişkin kararıdır. Velayet altında bulunan Halime Sare Aysal’ın yasal temsilcisi 

Mustafa Aysal, kızına "Genişletilmiş Bağışıklama Programı"nda yer alan aşıları yaptırmamış, bunun 

üzerinde ikamet ettikleri Uşak ilindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü, çocuk 

hakkında Çocuk Koruma Kanunu ilgili maddesi uyarınca sağlık tedbiri uygulanmasını talep etmiştir. 

Yerel mahkeme, ailelerinin aşı yaptırmadığı çocukları, aynı Kanunun korunmaya muhtaç çocuk olarak 

kabul ettiğini ve bu sebeple Halime Sare Aysal hakkında sağlık tedbiri uygulanması gerektiğine karar 

vermiştir. Bu karar üzerine, çocuğun yasal temsilcisi olan babası, çocuğun aşı uygulamasının 

yapılmasına rıza göstermediği halde çocuk hakkında Mahkemece sağlık tedbirleri uygulanmasına 

karar verilmesinin Anayasanın 17. Maddesinde güvence altına alının kişinin dokunulmazlığı, maddi ve 

manevi varlığı hakkının; ayrıca çocuk hakkında mahkemece korunmaya muhtaç çocuk olduğu 

yönünde karar verilmesi sebebiyle de vücut bütünlüğünün ihlal edildiğinden bahisle Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. 

Anayasa Mahkemesine intikal eden olayda Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, zorunlu 

aşı uygulamasının Sağlık Bakanlığının 25/2/2008 tarihli ve 2008/4 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama 

Programı konulu Genelge ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun m. 1-3’te Halk Sağlığı 

Kurumu’na yetki verildiğini; 1593 sayılı Kanun’un 57. ve 64. Maddeleri kapsamında aşı 

uygulamasının zorunlu olduğunu raporlamıştır. Bakanlık, görüş yazısında kişinin vücut bütünlüğüne 

karşı yapılan tıbbi müdahalelerin de özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zorunlu aşı 

uygulamasının kamu sağlığı amacıyla doğan her çocuğa yapıldığını belirtmiştir. 
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Başvuran ise Bakanlığın zorunlu aşı uygulamasına dayanak gösterdiği 5395 sayılı Kanun'un 

korunmaya muhtaç çocuklara sağlık tedbiri uygulanması konusunda genel nitelikteki düzenlemesinin 

ve 1593 sayılı hükümlerinin aslında aşının zorunlu olmasını hukuki dayanak oluşturmadığını ileri 

sürmüştür. Başvuran, Anayasa'nın "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme 

hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 

dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz." Şeklindeki 17. Maddesi ile 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin  “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı 

gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak 

müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, 

ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu 

olabilir." Şeklindeki 8. Maddesini başvurusunda kanuni dayanak olarak göstermiştir. 

Kararda bahsi geçen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 57. Maddesi şu şekildedir: "Kolera, 

veba (Bübon veya zatürree şekli), lekeli humma, karahumma (hummayi tiroidi) daimi surette basil 

çıkaran mikrop hamilleri dahi - paratifoit humması veya her nevi gıda maddeleri tesemmümatı, çiçek, 

difteri (Kuşpalazı) - bütün tevkiatı dahi sari beyin humması (İltihabı sahayai dimağii şevkii müstevli), 

uyku hastalığı (İltihabı dimağii sari), dizanteri (Basilli ve amipli), lohusa humması (Hummai nifası) 

ruam, kızıl, şarbon, felci tıfli (İltihabı nuhai kuddamii sincabii haddı tifli), kızamık, cüzam (Miskin), 

hummai racia ve malta humması hastalıklarından biri zuhur eder veya bunların birinden şüphe edilir 

veyahut bu hastalıklardan vefiyat vuku bulur veya mevtin bu hastalıklardan biri sebebiyle husule 

geldiğinden şüphe olunursa aşağıdaki maddelerde zikredilen kimseler vak'ayı haber vermeğe 

mecburdurlar. Kudurmuş veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılmaları, kuduza müptela 

hastaların veya kuduzdan ölenlerin ihbarı da mecburidir."  

 Anılan Kanun’un 72. Maddesinin ikinci fıkrasına göre, "57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri 

zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur: 2 - 

Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbikı."  uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi, öncelikle Özel yaşam fiziksel ve ruhsal özerkliği anlamına geldiğini ve bunun 

tıbbi müdahaleyi ret hakkını da içerdiğini belirtmiş; daha sonra zorunlu aşı uygulamasını tıbbi 

müdahale olarak kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesine göre, müdahalenin boyutu ne kadar küçük 

olursa olsun, tıbbi müdahalenin özel yaşama ihlal teşkil ettiğini belirtmiştir. 

Anayasa Mahkemesine göre, tıbbi müdahalede rıza unsuru esastır. Küçüklere yapılan tıbbi 

müdahalede ise küçüğün yasal temsilcisinin rızası rıza şartını gerçekleştirir. Rızanın gerek olmadığı 

haller ise ancak tıbbi zorunluluk ve kanunda belirtilen hallerdir.  Anayasa Mahkemesi, gerek 5395 

sayılı Kanun'un ilgili hükümlerinin gerekse 1593 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerinin, müdahaleye 

meşruiyet kazandıracak nitelikte olmadığını belirtmiştir. Zira karar göre, 1593 sayılı Kanunun 57. 

Maddesi birtakım hastalıklar saymış, 72. Maddesi ise sayılan bu hastalıkların varlığı veya varlığına 

dair şüphe halinde serum ve aşı tatbikini zorunlu kılmıştır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Anayasa’daki 

kanunilik şartını taşımadığını belirtmiştir.  

C. Anayasa Mahkemesinin Kararı Doğrultusunda Aşı Uygulamasının Hukuken 

Değerlendirilmesi ve Görüşlerimiz 

 Anayasa Mahkemesi, aşının bir tıbbi müdahale olduğunu, tıbbi müdahalede bulunulacak kişinin, kişi 

küçük ise yasal temsilcisinin, rızasının şart olduğunu, rızanın ancak zorunlu tıbbi müdahale ve 

kanunda belirtilen hallerde aranmayacağını belirtip; söz konusu olayda aşının uygulaması için Sağlık 

Bakanlığı’nın kanuni dayanak olarak dosyaya sürdüğü ilgili hükümlerin tıbbi müdahaleyi meşru hale 

getirecek nitelikte olmadığı belirtmiştir. Sonuç olarak, başvurucunun iddiasını kabul edip bebeklik 

dönemi aşılarının uygulanmasının zorunlu olamayacağına ve başvurucunun Anayasa'nın 17. 

maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal 

edildiğine karar vermiştir. 
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Kararın ardından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi TTB Halk Sağlığı Kolu, bir basın açıklaması 

yaparak, aşı ile ilgili verdikleri bu kararı kaygı verici bulduklarını açıklamışlardır (Çevrimiçi: 

http://www.ttb.org.tr/kollar/_asi/haber_goster.php?Guid=1f816aae-423d-11e8-b46f-14b550714509). 

TTB’ne göre, bu konuda Sağlık Bakanlığı bir politika belirlemeli, doktorlar ise aileleri aşının faydaları 

konusunda bilinçlendirmelidir. 

TMK m. 185’e göre, eşler çocukların bakımına, eğitimine ve gözetimine beraberce özen göstermekle 

yükümlüdürler. Dolayısıyla, yasal olarak da, ebeveynler çocukları için en doğru olanı yapmalıdır. Aşı 

uygulamasını bu kapsamda ele aldığımızda, günümüzde tıbbın geldiği bu noktada hastalıklardan 

korunmanın en önemli yollarından biri olarak aşı gösterilmekte, aşıların uygulanması doktorlar 

tarafından tavsiye edilmekte ve tüm dünyada devletlerin sağlık politikası olarak uygulanmaktadır. Hal 

böyle iken, ailelerin yeterli bilgisi ve deneyimi olmadan, çeşitli sebeplerle çocuklarına aşı 

yaptırmaması, kanaatimizce, çocukların bakımına yeterince ilgi göstermemek ve onların menfaatini 

düşünmemektir. Çeşitli komplo teorilerine ve yetersiz araştırmalara dayanarak, çocukların sağlığı için 

çok önemli olan aşının yaptırılmaması çocukların ve toplumun genel halk sağlığı için ciddi bir 

tehdittir. Her ne kadar yasal dayanaktan yoksun olduğu için Anayasa Mahkemesi tarafından aşı 

yaptırılmaması zorunlu tutulmasa da, ailelerin çocuklarının ve toplumun sağlığını düşünerek hareket 

etmesi gereklidir.  

III. Sonuç 

Anayasa Mahkemesi, zorunlu aşı uygulamasına dayanak bir kanun olmamasından hareketle zorunlu 

aşı uygulamasının yasal olmadığı yönündeki kararıyla birlikte çok tartışmalı bir süreç başlatmıştır. 

Kararı örnek alan çoğu aile çocuğuna aşı yaptırmamış; bu da doktorlar ile aileleri karşı karşıya 

getirmiştir. 

Türkiye gibi oldukça fazla göç alan ve göç yolu üzerinde bulunan ülkelerde temizlenmiş hastalıklar 

tekrar nüksetmeye başlamıştır.  Böyle bir tehlike varken, aşı uygulamasını reddetmek hem kişinin 

kendi sağlığını hem de toplum sağlığını riske atmaktadır. 
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Abstract 

 

As is known, Vocational Schools received students from the vocational high schools through the pass 

without examination, and the students who took the examination by the Measurement Selection and 

Placement Center (OSYM) and the students by exam. With the last arrangement, the transition without 

examination was canceled (The application of "passing without examination to Vocational Higher 

Schools", which was enacted in 2001, was abolished by the Law No. 6764 dated 9 December 2016.) 

and student intake continued with the central examination made by OSYM. Student recruitment 

applications by exam or without examination to Vocational Schools; among those who advocate pass 

without examinations for many reasons such as lack of quotas, danger of closure of departments, 

people who make a living on the students, political reasons, and academic success and quality in 

MYOs, decrease in student quality and inadequate and reluctant students it has always been a topic of 

discussion. In terms of students, happiness depends on students choosing consciously the parts they 

prefer. Students who do not want to or do not like the department are not happy in the section they 

read, but they also cause presenteeism (being in school but mentally being in different places, not 

showing their real performance) in their students and then fall into academic success. 

This study was conducted between the students passing the examination and the exam; happiness, 

presenteism and academic achievement. For this purpose, research has been carried out 366 student 

who is in the Department of Banking and Insurance of Isparta Practical Sciences University, Isparta 

Vocational School. In order to measure the happiness of students as a data collection tool in the 

research, "Oxford Happiness Scale-Short Form" which was developed by Argyle et al.(1989), and 

Doğan and Çötok (2011) adapted to Turkish; measure the presenteeism of students “Presenteeism 

Scale for Student” developed by Matsushita et al. (2010) and which was adapted to Turkish by 

Sarıçam et al (2013). According to the results of the study, received students from the vocational high 

schools through the pass without examination is that happiness and academic achievement will be 

higher and presenteeism will be lower.  

 

Keywords: Vocational School, Transition without Examination, Transition with Examination, 

Happiness, Presenteeism in Students, Academic Achievement. 
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Meslek Yüksekokullarına Sınavsız ve Sınavlı Geçişle Gelen Öğrencilerin 

Presenteeism, Mutluluk ve Akademik Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi 
 

 

Özet 

 

Bilindiği üzere Meslek Yüksekokullarına (MYO), meslek liselerinden sınavsız geçişle gelen öğrenci 

ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı sınav ile de sınavla gelen öğrenci şeklinde iki 

yöntemle öğrenci alınmaktaydı. Son yapılan düzenlemeyle (2001'de yürürlüğe konulan "Meslek 

Yüksekokullarına sınavsız geçiş" uygulaması, 9 Aralık 2016 tarihli 6764 Sayılı Kanun ile 

uygulamadan kaldırılmıştır.) sınavsız geçiş uygulaması kaldırılarak sadece ÖSYM’nin yaptığı merkezi 

sınavla öğrenci alımına devam edilmiştir. MYO’lara sınavla ya da sınavsız geçişle öğrenci alımı 

uygulamaları; kontenjanların boş kalmaması, bölümlerin kapanma tehlikesi, öğrenciler üzerinden 

geçimini sağlayan insanlar, siyasi baskılar gibi birçok nedenle sınavsız geçişi savunanlar ile 

MYO’larda akademik başarı ve niteliğin düştüğü, öğrenci kalitesinde azalmanın yaşandığı, 

öğrencilerin yetersiz ve isteksiz olduğu gibi birçok nedenle de sınavla geçişi savunanlar arasında 

öteden beri hep tartışma konusu olmuştur. 

Öğrenciler açısından mutluluk, öğrencilerin tercih etmiş oldukları bölümleri bilinçli olarak 

seçmelerine ve severek okumalarına bağlıdır. Bölümünü isteyerek seçmeyen ya da sevmeyen 

öğrenciler, okuduğu bölümde mutlu olmadığı gibi presenteeism (kendisi okulda olup aklı bambaşka 

yerlerde olma, gerçek performansını gösterememe durumu) yaşamakta ve akabinde öğrencilerin 

akademik başarıları da düşmektedir. 

Bu çalışma, sınavsız ve sınavlı geçişle gelen öğrenciler arasında; mutluluk, presenteeism ve akademik 

başarılarında bir farklılık olacağı varsayımından hareketle yapılmıştır. Bu amaçla Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi Isparta MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde okuyan 366 öğrenci 

üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin mutluluklarını 

ölçmek için Argyle vd. (1989) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkçe’ye 

uyarlaması yapılan “Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu”, presenteeism durumlarını ölçmek için ise 

Matsushita vd. (2010) tarafından geliştirilen ve Sarıçam vd. (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlaması 

yapılan “Öğrenciler İçin Presenteeism Ölçeği” kullanılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre, sınavsız geçişle gelen öğrencilerde sınavla gelen öğrencilere kıyasla; 

mutluluk ve akademik başarı durumları daha yüksek, presenteeism durumları ise daha düşük düzeyde 

çıkmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Sınavsız Geçiş, Sınavlı Geçiş, Mutluluk, Öğrencilerde 

Presenteeism, Akademik Başarı 
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1. GİRİŞ 

 

Türkiye’de Çıraklık ve Mesleki-Teknik Eğitimin tarihi gelişimi Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve 

Cumhuriyet Sonrası Dönem olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde daha çok Ahilik teşkilatı ile ön plandayken, Cumhuriyet dönemine gelindiğinde mesleki ve 

teknik eğitim, okula dayalı yeni bir yapıda ele alınmıştır. 1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bu 

okullarla ilgili görev üstlenmiştir. 1935 yılından itibaren 2765 sayılı Kanun ile okulların masrafları 

tamamıyla devlet tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Bakanlık merkez teşkilatında 1933 yılında 

Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 1941 yılında ise Mesleki ve Teknik Öğretim 

Müsteşarlığı kurulmuştur. Böylece mesleki ve teknik öğretim hizmet ve destek birimleri 

oluşturulmuştur. 1940-1950’li yıllarda mesleki ve teknik eğitimin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı 

görülmektedir. Bu yıllarda eğitim sistemi kanunlar çıkarılarak desteklenmiştir (Yörük vd., 2002). 

1974-1975 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılmaya 

başlanan  MYO’lar  1981 yılında yayınlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yükseköğretime 

bağlanmıştır. 13/2/2011 tarihli 6111 sayılı Kanunla değişen şekli ile “Meslek Yüksekokulu; belirli 

mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere 

iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumu” olarak 

tanımlanmıştır. 

Ülkemizde farklı tarihlerde yapılan değişikliklerle dönem dönem meslek yüksekokullarına sınavlı ve 

sınavsız geçişler söz konusu olmuş, son düzenleme ile birlikte 2001'de yürürlüğe konulan "Meslek 

Yüksek Okullarına sınavsız geçiş" uygulaması, 9 Aralık 2016 tarihli 6764 Sayılı Kanun ile 

uygulamadan kaldırılmıştır (www.mevzuat.tbmm.gov.tr). Öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim 

yılında Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na girerek alınan puanlar sonucunda tercih yapmış ve 

bu tercih sonuçlarına göre ilgili bölümlere kayıtlarını yaptırmıştır. Bahsedilen eğitim öğretim yılında, 

diğer yıllardan farklı olarak, hem sınavlı geçişle gelen öğrenciler (1.sınıf) hem de sınavsız geçişle 

yerleşen öğrenciler (2.sınıf) bulunmaktadır. Bu sebeple çalışmamızda, sınavlı ya da sınavsız olarak 

ilgili bölümlere yerleşmiş olmanın öğrencilerin mutluluk, presenteeism ve akademik başarılarını nasıl 

etkilediğini incelemek amaçlanmıştır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Presenteeism Kavramı 

 

Presenteeism kavramı 1970'li yıllarda devamsızlık ya da tam katılım anlamında ortaya çıkmış bir 

kavramdır. 1980'lerden itibaren kavramlar arası farklılıklar ortaya konulmaya başlanmıştır (Johns, 

2010:519). Kavram ilk olarak sağlık literatüründe sıklıkla kullanılmış ve örgütsel üretkenliğin 

azalmasına sebep olduğu anlaşılmasından sonra yönetim alanında da çalışmalara konu olmuştur. 

Cooper presenteeismi; “işgörenlerin karşı konulmaz derecede uzun çalışması ya da en azından 

çalışıyor gibi görünmesi” olarak tanımlamıştır. Grinyer ve Singleton büro çalışanları üzerine yapmış 

oldukları çalışmada hasta olarak çalışma ile presenteeism kavramlarının birbirine yakın kavramlar 

olduğu sonucuna varmışlardır (Grinyer ve Singleton, 2000:19). Arranson vd. yapmış oldukları 

çalışmada presenteeismi çalışanların olumsuz sağlık durumlarının kendilerini işten alıkoyması 

gerekirken işe gitmeleri sonucunda fonksiyonel olarak iş yerinde bulunmamaları durumu olarak 

tanımlamışlardır. İsveç'te farklı sektörde bulunan 3801 çalışan üzerinde yapmış oldukları çalışmada, 

hastalık izni almaları gerektiğini düşünmelerine rağmen, işlerine devam eden işçilerde kas-iskelet 

ağrısı, yorgunluk ve hafif depresyon yaşadıkları görülmüştür. Bu çalışma, aynı zamanda, yüksek 

hastalığa yakalanma deneyimine sahip meslek gruplarının da yüksek hastalık devamsızlığı 

yaşadıklarını ortaya koymuştur. Presenteeismin en çok görüldüğü alan sağlık sektörü çalışanları, 

özellikle hemşireler ve eğitim sektörü çalışanları olduğu görülmüştür (Arronson vd., 2000:502-509). 

Presenteeismin çalışanların sağlık konusundaki kaygılarının işlerine odaklanmalarına engel olduğu 

yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Kalia yapmış olduğu çalışmada strese bağlı engelliliğin işyeri 

kazaları kadar fazla özürlülüğe neden olduğunu ve işyerinde stresin erken tanınmasının gerekliliğini 

ortaya koymuştur (Kalia, 2002:50). Luz ve Green (1997:96) yapmış oldukları bir çalışmada, diğer 

faktörlerin yanı sıra, grupların bağlılıklarının, iş tatmininin ve piyasa koşullarındaki dış talebin 

http://www.mevzuat.tbmm.gov.tr/
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eksikliğinin presenteeismi sınırlandırdığını belirtmektedir. Bellaby (1999), yapmış olduğu çalışmada 

daha yaşlı olan erkek ve kadınlarda yaşları daha küçük olanlara göre presenteeismin daha fazla 

gözüktüğünü ortaya koymuştur. 

Araştırmalar, işyerinde güvenliği arttırmaya yönelik yasal değişikliklere rağmen, işçileri teşvik eden 

sosyal ve ekonomik faktörlerin, yararlı ortamlar gibi görünen durumlarda bile, işçilerin hastalık ve 

yaralanma yoluyla çalışma tepkilerini-presenteeismi güçlü bir şekilde etkilediğini göstermektedir. 

Gilbreath ve Karimi yapmış oldukları çalışmada iş stresi ile presenteeism arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir ve iş stresi ile presenteeism arasındaki ilişkiyi yönlendiren iş-çevre faktörleri 

üzerindeki etkiyi de ortaya çıkarmışlardır. Çalışma sonucunda sağlık hizmetleri maliyetleri ya da 

çalışanların psikolojik iyi oluşu gibi çıktılar, iş biriminin performansını doğrudan etkileyen 

faktörlerden daha az belirgin olduğu yani çalışanların iş yerindeki mutsuzluklarının iş stresini artırdığı 

ve bu durumunda sağlıklarını etkileyerek presenteeismin daha fazla görünmesine sebep olduğu 

sonucunu ortaya çıkarmışlardır.(Gilbreath ve Karimi, 2012). Ayrıca yapılan çalışmalarda yöneticilerin 

tutum ve davranışlarının presenteeismi tetiklediği sonuçlarına da değinilmiştir. 

Çalışanlarda olduğu gibi aynı şekilde öğrencilerde de presenteeism görülebilmektedir. Öğrencilerin 

fiilen derste olmalarına rağmen dersin içinde olmamaları, derse katılmamaları ve dinlememeleri 

sonucunda başarılarının düşmesi presenteeisme örnektir. Sarıçam ve Çetintaş, 14-16 yaş aralığındaki 

öğrenciler üzerinde yapmış oldukları çalışmada presenteeism ile okul tükenmişliği arasında pozitif 

yönlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmışlardır (Sarıçam ve Çetintaş, 2015:805). Bir başka çalışmada 

Matsushita ve arkadaşları öğrenciler için presenteeism ölçeği geliştirmişler ve bu ölçeği Japonya'da 

bulunan 4 ulusal üniversitede uygulamışlardır. Çalışma sonucunda presenteeisme maruz kalan 

öğrenciler daha çok alerji rahatsızlığı olan öğrenciler olduğu ancak duygusal eksikliğin presenteeismi 

en çok tetikleyen durum olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bazı 

sağlık problemleri olduğunu ve kampüste iş bulma sorununun ele alınması gerektiğini de 

önermişlerdir(Matsushida vd., 2010:446). 

 

2.2. Mutluluk Kavramı 

 

Mutluluk pozitif psikolojinin önemli konularından birisi olmakla birlikte araştırmacılar tarafından 

sıklıkla araştırmıştır. Mutluluğun tarihine bakıldığında Yunan filozofların da ilgilendiği bir kavram 

olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Platon mutluluğu “arzu ve ihtiyaç” olarak tanımlamış, bir diğer 

düşünür Aristoteles’e göre “erdem ve mükemmele ulaşma” olarak tanımlamıştır.  Günümüzde birçok 

çalışmaya konu olan mutluluk kavramını Arygle ve arkadaşları “kişilerin olumlu duyguları sık, 

olumsuz duyguları ise daha az yaşaması ve hayattan yüksek doyum alması” olarak 

tanımlamışlardır.(Arygle vd., 1989). Cevizci (2002)’nın felsefe sözlüğü adlı çalışmasında mutluluğu 

“İnsanın kendi potansiyel güçlerinin gerçekleştirmesinin, ödevlerini yapmasının, erdemli oluşunun, 

doğa yasalarına uygun yaşamasının, kendi yazgısını özgürce belirlemesinin sonucu olan yetkinlik 

halidir” şeklinde tanımlamıştır. 

Psikoloji literatürünün dışına taşındığında, ekonomik ve sosyal politikaların analizinde mutluluk 

ölçütlerini kullanan çalışmalar yapılmıştır. Putnam (2000), gelirin, sağlığın, sosyal bağlanmanın ve 

aile statüsünün mutluluk düzeyine göreceli katkılarının ön tahminlerini sağlamak için bireysel 

düzeydeki ve devlet düzeyindeki değişkenlerle mutluluk durumlarını açıklamıştır. 

Öğrencilerin akademik başarıları birçok farklı etkenin yanında, içinde bulundukları duygu 

durumlarından da ayrı düşünülemez. Öğrencinin hem hayatla hem de okuduğu bölümle alakalı 

mutluluğu ve okuduğu bölüme devam ederken, sağlık problemleri, ailevi sorunlar gibi etkenler 

nedeniyle fiziken okulda bulunmasına rağmen mental olarak okulda varlık gösterememesi 

(presenteeism) akademik başarısını doğrudan etkilemektedir. Çalışmamızda da, öğrencilerin 

okudukları bölümlere sınavlı ya da sınavsız geçişle yerleşmiş olmalarının mutluluk, presenteeism ve 

akademik başarıları üzerinde etkisi olup olmayacağı merak edilmiştir. 
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3. METODOLOJİ 

 

3.1. Amaç ve Yöntem 

 

Meslek Yüksekokullarına daha önce sınavsız olarak ilgili meslek liselerinden direkt olarak geçiş 

sağlanabilirken, son yapılan düzenlemeyle sınavsız geçiş uygulaması kaldırılarak sadece YGS 

sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, bu değişiklik göz önünde 

bulundurularak her iki durumda olan öğrencilerin; presenteeism, mutluluk ve akademik başarılarında 

bir farklılık olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle 

literatür araştırmasıyla kuramsal yapı ortaya konulmuş ve daha sonra nicel araştırmada çok yoğun bir 

şekilde kullanılan anket yöntemi yoluyla saha araştırması yapılarak çalışma sonlandırmıştır. Araştırma 

kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. 

Mutluluk ve presenteeism ölçeklerinde yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 

hesaplandıktan sonra verilerin normal dağılıp dağılmadığına, Skewness-Kurtosis analizi ile çarpıklık 

ve basıklık katsayılarına bakılarak karar verilmiştir. Bu değerler ışığında verilerin normal dağılama 

uyduğu gözlemlenmiştir ve bu nedenle çalışmada parametrik testler kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde, iki grup arasında fark olup olmadığını karşılaştırırken Bağımsız İki Örnek T Testi, 

bağımsız ikiden çok grup arasında fark olup olmadığını karşılaştırırken ise Tek Yönlü Varyans Analizi 

Testi kullanılmıştır. Ankette alt boyutlara ilişkin güvenilirliğin belirlenmesinde Cronbach Alfa 

katsayılarına bakılmıştır. Araştırmada tüm bulgular %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık 

düzeyinde değerlendirilmiştir.  

 

3.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evreni, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Isparta Meslek Yüksekokulu, 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programında okuyan 780 

öğrencidir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek öğrencilerin tamamına ulaşılmaya çalışılmış 

ancak kayıt yaptırıp okula gelmeyen öğrenciler, devamsızlık, alttan dersi olan öğrenciler, kaydını 

donduran öğrenciler gibi çeşitli sebeplerle öğrencilerin 366’sına anket uygulanabilmiştir. Eksik şekilde 

doldurulmuş, kontrol sorularına yanlış cevap verilmiş olan ve dolayısı ile analize uygun olmayan 58 

adet anket formu araştırma kapsamı dışında tutularak 308 anket üzerinden analizler 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelikleri 

Demografik Özellikler N % 

Cinsiyet 
 

 Erkek 105 34,1 

Kadın  203 65,9 

Öğretim Durumu 

  I. Öğretim 177 57,5 

II. Öğretim 131 42,5 

Devam Durumu (%) 

  0 - 20 arası 9 2,9 

21- 40 arası 8 2,6 

41- 60 arası 19 6,2 

61- 80 arası 70 22,7 

81- 100 arası 202 65,6 

Geçiş Durumu 
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Sınavlı Geçişle Gelen Öğrenciler 141 45,8 

Sınavsız Geçişle Gelen Öğrenciler  167 54,2 

Yaş (yıl) 

  18-19 90 29,2 

20 107 34,7 

21-26 111 36 

GNO (0 – 4,00 arası) 

0- 1,60 arası 75 24,4 

1,61- 2,00 arası 80 26 

2,01- 2,50 arası 84 27,3 

2,51- 4,00 69 22,4 

TOPLAM 308 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Yaş 

aralıkları bakımından ise üç grubun birbirine yakın bir dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Ankete 

katılan öğrencilerin yarıdan biraz fazlası birinci öğretimde okumaktadır. Katılımcıların sınavlı geçiş ve 

sınavsız geçiş durumlarına bakıldığında ise sınavsız gelen öğrenciler daha fazladır. Derslere devam 

durumu açısından ise çoğunluğunun derslere devam durumunun %80 ve üzeri olduğu tespit edilmiştir. 

Son olarak katılımcıların GNO (Genel Not Ortalaması)’su incelendiğinde öğrencilerin yarısı 2 ve üzeri 

GNO’ya sahipken diğer yarısı 2’nin altında bir GNO’ya sahiptir. 

 

3.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

 
Çalışmamızın amacına uygun şekilde hazırlanmış araştırma modeli Şekil 1’de verilmiştir. 

 

  Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken 

Sınavlı Geçiş 
 

 

Mutluluk 

   

 

 

 

Akademik Başarı 

    

Sınavsız Geçiş 

 

 

Presenteeism ve Alt 

Boyutları  

(Eğlenceden Kaçınma,  

İş Tamamlama) 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Öğrencilerin okumakta oldukları bölüme geçiş durumlarının (sınavlı ya da sınavsız); öğrencilerin,  

mutluluğu, presenteeismi ve akademik başarılarını etkilediği ve aralarında ilişki olduğu varsayılarak 

yukarıdaki araştırma modeli ortaya konulmuştur. Bu modeli test etmek amacıyla aşağıdaki iki ana 

hipotez oluşturulmuştur: 

Hipotez1: Sınavlı geçiş söz konusu ise, öğrencinin mutluluğu ve akademik başarısı yüksek, 

presenteeismi ise düşük olacaktır. 

Hipotez2: Sınavsız geçiş söz konusu ise, öğrencinin mutluluğu ve akademik başarısı düşük, 

presenteeismi ise yüksek olacaktır. 
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3.4. Veri Toplama Aracı 

 
Araştırmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları 

bölüme dair mutluluk durumlarını ölçmek için Argyle vd. (1989) tarafından geliştirilen ve Doğan ve 

Çötok (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu” ölçeği 

kullanılmıştır. 7 maddeden oluşan ölçeğin puanlaması (1) Hiç Katılmıyorum ile (5) Tamamen 

Katılıyorum arasında 5’li likert ölçeği ile yapılmış olup, ölçek tek boyuttan oluşmaktadır. Yine 

öğrencilerin okudukları bölüme ilişkin presenteeizm durumlarını ölçmek için ise, Matsushita vd. 

(2010) tarafından geliştirilen ve Sarıçam vd. (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan 

“Öğrenciler İçin Presenteeizm Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 10 maddeden oluşmakta olup puanlaması 

(1) Hiçbir Zaman ile (5) Her Zaman arasında 5’li likert ölçeği ile yapılmıştır. Ölçek, “İş tamamlama” 

ve “Eğlenceden kaçınma” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır.  

 

4. BULGULAR 

 
4.1. Mutluluk ve Presenteeism İle İlgili Bulgular 

 
Mutluluk durumlarını belirten ifadelere öğrencilerin verdikleri cevaplar Tablo 2’ye yansıtılmıştır. 

 

Tablo 2: Öğrencilerin Mutlulukları İle İlgili Bulgular 
Soru 

No 
İfadeler 

 

 
SS 

1 Kendimden hoşnut değilim. 4,10 1,144 

2 Hayatın çok ödüllendirici olduğunu hissediyorum. 2,82 1,188 

3 Hayatımdaki her şeyden oldukça memnunum. 3,09 1,037 

4 Çevremdeki güzelliklerin farkına varırım. 3,82 0,942 

5 Yapmak istediğim her şeye zaman bulabilirim. 3,57 1,051 

6 Zihinsel olarak kendimi tamamen zinde(dinç) hissederim. 3,25 1,036 

7 Geçmişle ilgili mutlu anılara sahip değilim. 3,50 1,268 

 

Tablo 2’de mutluluk ile ilgili her bir ifadenin aritmetik ortalaması ve standart sapmasına yer 

verilmiştir. İfadelerden 1 ve 7. sorular hariç diğerleri olumlu niteliktedir. Bu sebeple 1 ve 7. sorular 

ters çevrilmiştir. Öğrencilerin mutlulukları bakımından en çok katıldıkları ifadeler; “Kendimden 

hoşnut değilim.”, “Çevremdeki güzelliklerin farkına varırım.” ve “Yapmak istediğim her şeye zaman 

bulabilirim.” ifadeleridir. Buna karşılık “Hayatın çok ödüllendirici olduğunu hissediyorum.”, 

“Hayatımdaki her şeyden oldukça memnunum.” ve “Zihinsel olarak kendimi tamamen zinde(dinç) 

hissederim.” ifadeleri, katılım seviyesinin en düşük olduğu ifadelerdir. 

Öğrencilerin presenteeism durumlarını ortaya koyan ifadelere verdikleri cevaplar ise Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3: Öğrencilerin Presenteeism Durumları İle İlgili Bulgular 

Soru 

No 
İfadeler X  S 

1 Zor olan işleri/akademik çalışmaları bitirebilir miydin? 2,54 1,062 

2 Dikkatinin dağıldığı oldu mu? 3,44 0,891 

3 Akademik(iş) amaçlarını/ideallerini başarmaya odaklanabildin mi? 2,58 1,046 

4 Akademik çalışmalarını tamamlayacak yeterli enerjiyi hissettin mi? 2,76 1,090 

5 Zor olan akademik çalışmalarla uğraşmak stresli miydi? 3,59 1,048 

6 Akademik çalışmaları bitirmek konusunda umutsuzluk hissettin mi? 2,78 1,107 
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7 
Akademik çalışmalarında beklenmedik bir problem ortaya çıktığında bir 

çözüm yolu bulmaya odaklanabildin mi? 
2,29 0,998 

8 Akademik çalışmalarında ara vermeye ihtiyaç duydun mu? 2,75 1,157 

9 
Diğer insanlarla görev dağılımı yaptığın akademik işleri 

tamamlayabildin mi? 
2,04 1,092 

10 Uykun kaçtığı için yoruldun mu? 3,68 1,242 

 

Tablo 3’de ise öğrencilerin okudukları bölüme ilişkin presenteeism durumları ile ilgili her bir sorunun 

aritmetik ortalaması ve standart sapması yer almaktadır. İfadelerden ortalamaları öne çıkanlar 

incelendiğinde; “Uykun kaçtığı için yoruldun mu?”, “Zor olan akademik çalışmalarla uğraşmak stresli 

miydi?” ve “Dikkatinin dağıldığı oldu mu?” ifadeleridir. “Diğer insanlarla görev dağılımı yaptığın 

akademik işleri tamamlayabildin mi?”, “Akademik çalışmalarında beklenmedik bir problem ortaya 

çıktığında bir çözüm yolu bulmaya odaklanabildin mi?” ve “Zor olan akademik çalışmalarla uğraşmak 

stresli miydi?” ifadeleri ise en düşük ortalamaya sahiptir.  

 

4.2. Mutluluk ve Presenteeism Anketlerine Ait Boyutların Psikometrik Özellikleri 

 
Öğrencilerin okudukları bölüme dair mutluluk ve presenteeism durumları ile ilgili uygulanan 

anketlerin boyutlarının psikometrik özellikleri Tablo 4’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4: Mutluluk ve Presenteeism Boyutlarının Psikometrik Özellikleri 

Boyutlar 
İfade 

Sayısı 
Max-Min 

Crombach 

Alfa X  SS 

Mutluluk 7 1-5 0,700 3,450 0,654 

Presenteeism 10 1-5 0,730 2,844 0,581 

Eğlenceden Kaçınma 5 1-5 0,601 3,246 0,679 

İş Tamamlama 5 1-5 0,749 2,441 0,748 

 

Analizlere geçmeden önce her iki veri toplama aracındaki verilerin normal dağılıp dağılmadığı 

incelenmiş ve bu amaçla basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) katsayılarına bakılmıştır. Analiz 

neticesinde mutluluk, presenteeism ve presenteeism alt boyutları olan eğlenceden kaçınma ve iş 

tamamlama için basıklık katsayıları sırasıyla 0,073, 0,578, 0,571 ve -0,499; çarpıklık katsayıları ise -

0,262, -0,034, 0,034 ve 0,074 olarak tespit edilmiştir. Tabachnick ve Fidell (2012)’e göre çarpıklık ve 

basıklık katsayılarının -1 ile +1 değerleri arasında yer alması gerekmektedir. Buna göre boyutların 

hepsinin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Daha sonra her iki ölçek aracının güvenilirliği, alfa 

değeri temel alınarak Cronbach Alpha katsayısı hesaplanarak sınanmıştır. Yapılan güvenilirlik 

analizinde, Cronbach Alpha değerleri; mutluluk için 0,700, presenteeism için 0,730, presenteeismin alt 

boyutları olan eğlenceden kaçınma ve iş tamamlama için ise 0,601 ve 0,749 olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre bulunan bu Cronbach Alpha değerleri, Kalaycı (2010) ve Can (2014)’a göre oldukça 

güvenilir düzeydedir. Yani anketteki sorular tutarlı ve güvenilir bir nitelik taşımaktadır.  

 

4.3. Öğrencilerin Geçiş Durumuna Göre Mutluluk ve Presenteeism Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 
Öğrencilerin sınavlı ve sınavsız geçiş durumlarına göre mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 

5.’de gösterilmektedir. 
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Tablo 5: Geçiş Durumuna Göre Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler 
Mutluluk Genel 

  SS 

Geçiş Durumu 

Sınavlı 3,44 0,693 

Sınavsız 3,46 0,622 

Test Değerleri t=-0,143 p= 0,887 

 

Öğrencilerin okumakta oldukları bölüme sınavlı ya da sınavsız olarak yerleşme durumlarına göre 

mutlulukları karşılaştırıldığında, sınavsız geçişle gelen öğrencilerin mutluluk düzeyleri daha yüksek 

olmakla birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık değildir. Çıkan bu sonuç, araştırma 

modelimiz kapsamında kurguladığımız hipotezlere göre ters bir sonuçtur.  

Presenteeism ve alt boyutları olan eğlenceden kaçınma ve iş tamamlama boyutlarının öğrencilerin 

sınavlı ve sınavsız geçiş durumlarına göre karşılaştırılması ise Tablo 6.’de verilmiştir. 

 

Tablo 6: Geçiş Durumuna Göre Presenteesim Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler 

Presenteeism 

Genel 

Eğlenceden 

Kaçınma 

İş Tamamlama 

 

SS 
 

SS 
 

SS 

Geçiş Durumu 

Sınavlı 2,97 0,601 3,32 0,730 2,61 0,746 

Sınavsız 2,74 0,545 3,18 0,629 2,30 0,722 

Test Değerleri 
t= 3,459 

p= 0,001 

t= 1,867 

p= 0,063 

t= 3,668 

p= 0,000 

 

Öğrencilerin sınavlı ya da sınavsız olarak geçiş durumları ile presenteeism ve alt boyutları olan 

eğlenceden kaçınma ve iş tamamlama boyutlarının ortalamaları karşılaştırıldığında ise, sınavla gelen 

öğrencilerin presenteeism düzeyleri, hem presenteeism genel ortalamada hem de her iki alt boyutta 

daha yüksektir. Ortalamalardaki bu farklılardan presenteeism genel ve iş tamamlama boyutundaki 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bir sonuçtur. Eğlenceden kaçınma boyutunda çıkan farklılık ise 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Çıkan bu sonuçlara göre de yine araştırma modelimiz 

kapsamında kurguladığımız hipotezlere göre tersi bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

 

4.4. Öğrencilerin Geçiş Durumuna Göre Akademik Başarılarının Karşılaştırılması 

 
Öğrencilerin sınavla ya da sınavsız olarak yerleşme durumları ile akademik başarı durumlarının 

karşılaştırılması Tablo 7.’ye yansıtılmıştır. 

 

Tablo 7: Geçiş Durumuna Göre Akademik Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler 
GNO 

 SS 

Geçiş Durumu 

Sınavlı Geçiş 2,03 1,037 

Sınavsız Geçiş 2,85 0,992 

Test Değerleri 
t=7,032 

p= 0,000 

 

Öğrencilerin sınavlı ve sınavsız geçiş durumları ile akademik başarıları GNO’ları baz alınarak 

karşılaştırıldığında, sınavsız geçişle yerleşen öğrencilerin akademik başarıları daha yüksek çıkmıştır ve 

çıkan bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bir sonuçtur. Çıkan bu sonuç da, araştırma modelimize göre 

kurguladığımız hipotezlere göre tersi bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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5. TARTIŞMA-SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Ülkemizdeki mevcut sınav sistemi dahilinde, MYO’lara sınavsız yerleşme uygulaması kaldırılarak, 

YGS sonucu alınan puanlarla öğrencilerin yaptıkları tercihleri dikkate alan merkezi yerleştirme ile 

yapılmaya başlanmıştır. Öğrenciler, mezun oldukları lisedeki bölümlerine göre değil, yapmış oldukları 

tercihlere göre ilgili bölümlerde okumaya başlamıştır. Bu kapsamda, yapılanın öğrencinin kendi 

tercihi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kendisi tercih ederek(sınavlı) ya da meslek liselerinden 

mezun olunan bölüme göre (sınavsız) yerleşmeleri öğrencilerin mutluluk, presenteeism ve akademik 

başarılarında bir farklılığa yol açacağını düşündürmüştür. Çalışma, bu düşünceden ortaya çıkmıştır.  

Çalışma kapsamında, ISUBÜ, Isparta MYO, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü-Bankacılık ve 

Sigortacılık programında okuyan öğrencilerden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Değerlendirme 

sonuçlarına göre öğrencilerin, okumakta oldukları bölümlere sınavlı ya da sınavsız olarak yerleşmiş 

olmaları, mutluluk düzeyleri açısından karşılaştırılacak olursa; sınavsız geçişle yerleşen öğrencilerin, 

sınavla gelen öğrencilere göre daha mutlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın Chen ve Lu 

(2009:990)’nun yaptığı çalışmada, öğrencilerin mutluluğunu etkileyen unsurlar arasında, akademik 

başarı, okuldaki iklim ve okuldan memnuniyet baş sıralarda yer almaktadır. Alavi (2007)’nin 

çalışmasında da, üniversite öğrencilerinin mutluluğu arttıkça ya da geliştikçe, akademik becerilerinde 

bir gelişme meydana geldiği sonucuna ulaşmıştır. 

Öğrencilerin sınavlı ya da sınavsız olarak geçiş durumları ile presenteeism ve alt boyutları olan 

eğlenceden kaçınma ve iş tamamlama boyutlarının ortalamaları karşılaştırdığımızda ise, sınavla gelen 

öğrencilerin sınavsız gelen öğrencilere göre presenteeism düzeyleri, hem presenteeism genel 

ortalamada hem de her iki alt boyutta daha yüksek çıkmıştır. Johansen (2015)’in Norveç’teki ortaokul 

öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada, hasta halde okulda bulunmanın öğrencilerin okul 

performansını ve ilerideki sağlıklı olma durumları üzerine olumsuz etkileri bulunacağını belirtmiştir. 

Cespedes ve arkadaşları (2017) tarafından Peru’da bulunan 34 üniversitede lisans düzeyinde okuyan 

İşletme ve Mühendislik bölümü öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada ise, öğrencilerin devamsızlık, 

presenteeism ve akademik başarıları incelenmiş olup, devamsızlıkla kıyaslandığında, presenteeismin 

öğrencilerin akademik performansları üzerine etkisinin daha büyük olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sınavlı ya da sınavsız geçişin, öğrencilerin GNO’larına bir etkisi olup olmadığına baktığımızda, 

sınavsız geçişle gelen öğrencilerin GNO’larının sınavla yerleşen öğrencilerin ortalamalarından 

oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Çağlar ve Türeli(2005:375)’nin MYO’larda okumakta olan 

öğrencilerin, genel not ortalamalarını kıyasladıkları çalışmada ise, sınavsız geçişle gelen öğrencilerin 

sınavlı geçişle gelen öğrencilere göre daha başarısız oldukları tespit etmişlerdir. Bu hali ile çalışmamız 

ile elde ettiğimiz sonuçların tam tersi bir sonuç elde etmişlerdir. 

Araştırma sonuçlarına göre, araştırma modeli için kurgulanmış olan hipotezlerin, öğrencilerin 

mutluluk, presenteeism ve akademik başarı durumları için tüm boyutlarda reddedildiği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Çalışmanın başında kurguladığımız hipotezlere göre, sınavlı geçişle gelen öğrencilerin 

mutluluk durumları ve GNO’ları daha yüksek, buna karşın presenteeism durumları ise daha düşük 

çıkması beklenmekte iken, sınavsız geçişle gelen öğrenciler, kendi tercihleri olmamasına rağmen, 

sınavlı geçişle gelen öğrencilere göre daha mutlu, akademik başarısı daha yüksek ve presenteeism 

durumları daha düşük çıkmıştır. 

Bu çalışmada bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulundaki bir bölümdeki öğrencilerinden 

toplanan veriler değerlendirilmiştir. Yapılacak diğer çalışmalarda, farklı bölüm öğrencileri ve farklı 

MYO’lar dikkate alınarak daha geniş örneklem kitlesi ile yeni bulgular ve farklı sonuçlar elde edilip, 

karşılaştırma sağlanabilir. Ayrıca, benzer araştırmaların yapılmasıyla ulaşılacak sonuçlarla, ülkemizde 

mevcut sınav sistemi ile ilgili; gerek devlet ve vakıf üniversiteleri gerekse ÖSYM ve Yüksek Öğretim 

Kurumu (YÖK) gibi düzenleyici kurumlara veri sağlanabilir. Bunun yanında ilgili kurumların birlikte 

çalışması sağlanarak, öğrenciler ve üniversiteler açısından daha verimli bir yerleştirme sisteminin 

ortaya çıkması sağlanabilir. 
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Abstract 

 

This research was conducted for the Teaching Practice course, which is offered as a part of 4 years of 

teacher-training undergraduate program. The course has an important role in supporting content 

knowledge and pedagogical knowledge courses. Within the scope of the research, the opinions of the 

teachers in three different stakeholder groups consisting of the teacher candidate, the supervisor of the 

candidate and the mentor teacher were taken in relation their experiences in Teaching practice Course 

and process. Thus, the research contributes to the existing literature by adding the mentor teachers’ 

perspectives and aims to bring suggestions to improve the practices in the course.  The study employs 

qualitative research and case study. The participants of the research are 12 teachers and three of them 

are the mentor teachers in the field of Turkish Education, Maths Education, Science Education and 

Primary School Education. Only those who volunteered participated the research, and the data 

collection took place in the schools of teachers at a most convenient time for them. The interviews 

lasted around 35 minutes and were completed in 16 days. The data analysis is still in progress but so 

far the results show that mentor teachers cannot provide sufficient mentoring and guidance to teacher 

candidates due to intensive teaching whereas teacher candidates noted that the sample teaching they 

deliver do not align with the topics to be covered in the syllabus. Teacher candidates also experience 

problems in adapting to classroom environment and students as they are visiting the schools only once 

a week and the candidates cannot meet often their lecturers who are responsible for guiding them very 

often. These findings suggest that mentor teachers at schools do not find the time that teacher 

candidates spend at schools sufficient (one term for branch teacher candidates and two terms of 

primary school teacher candidates) and argue that they cannot get sufficient get quality experience.  

 

Keywords: Teaching practice, Mentor teacher. 

 

Mentor öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulaması dersine yönelik deneyimleri 

ve beklentileri 
 

Özet 

 

Bu araştırma, öğretmenlerin dört yıllık hizmet içi eğitim programlarında yer alan ve meslek bilgisi 

dersleri içerisinde önemli bir yere sahip Öğretmenlik Uygulaması dersine yönelik gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma kapsamında, Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde yer alan öğretmen adayı, danışman 

öğretim elemanı ve mentor öğretmenlerden oluşan üç farklı paydaş grubu içerisinde yer alan danışman 

rolündeki öğretmenlerin görüşlerine ve bu ders boyunca yaşadıkları deneyimlere dayalı olarak 

Öğretmenlik Uygulaması sürecine yönelik önerilerine yer verilmiştir. Bu yönüyle araştırmanın, 

Öğretmenlik Uygulaması sürecine yönelik yapılan öğretmen adayı ve öğretim elemanlarının 

görüşlerine dayalı literatürdeki diğer araştırmalara mentor öğretmenlerin bakış açısıyla nitelikli katkı 

yapması ve Öğretmenlik Uygulaması sürecinin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma, nitel araştırma deseninde durum çalışması modeli olarak 

tasarlanmıştır. Araştırmaya; Türkçe Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi 

anabilim dallarından öğretmen adaylarına danışmanlık yapan üçer mentor öğretmen olmak üzere 

toplam on iki öğretmen katılmıştır.  Mentor öğretmenlerin çalışmaya gönüllü katılımı esas alınmış ve 

veri toplama sürecinde görüşmeler birebir olarak, öğretmenlerin uygun zamanlarına göre kendi 
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okullarında gerçekleştirilmiştir. Ortalama 35 dakika süren görüşmeler ile veri toplama süreci 16 günde 

tamamlanmıştır. Veri analizi devam ettiği için elde edilen bulgulara dayalı olarak; öğretmenlerin 

öğretmenlik uygulaması sürecinde okuldaki ders yüklerinin azaltılmaması nedeniyle öğretmen 

adaylarına rehberlik etmeye yeterince vakit ayıramadıkları, öğretmen adaylarının ders anlatmaları için 

belirlenen ders saatinin öğretmenlerin ders saatlerine ve konu içeriğine göre belirlenmemiş olması, 

öğretmen adaylarının haftada bir gün okullarda bulunuyor olması nedeniyle sınıf ortamının ve 

öğrencilerin öğretmen adayına uyum problemleri yaşaması, öğretmen adaylarının üniversitedeki 

danışman öğretim elemanları ile mentor öğretmenlerin sık sık bir araya gelememesi gibi temel 

problemler belirlenmiştir. Bu bulgular ve elde edilecek diğer bulgularla birlikte, mentor öğretmenlerin 

sürece yönelik beklentileri ve önerileri hakkında; öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulaması sürecinin 

alan öğretmenlikleri için bir dönem, sınıf öğretmenliği için iki dönem olmasını öğretmen adaylarının 

okul ve sınıf ortamında nitelikli zaman geçirmesi ve deneyim kazanması için yeterli bulmadıkları 

ancak öğretmenlerin ders ve konu yoğunluğundan dolayı öğretmen adaylarına yeterli deneyim fırsatı 

sunamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması, Mentor öğretmen. 
 

Expectations and Experience of Mentor teachers in relation to Teaching 

Practices 
Introduction 

 

In the process of teacher education in our country, teacher training is considered important before one 

becomes a teacher. This is because students are trained with both theoretical and practical courses that 

includes content knowledge, pedagogical knowledge and general cultural knowledge. Among these 

courses teaching practice courses are the most functional courses for teacher candidates’ training.  

 The framework of teaching practice course is based on a 14-week (minimum 12-week) program, it is 

carried out for two hours each week at the faculty as a seminar lecture and six hours at a school (at 

schools of Ministry of National Education) (Görgen, Çokçalışkan & Korkut, 2012). In 1998, the 

Ministry of National Education published a guide for Faculty-School Cooperation for effective 

implementation of teaching practice course. With this guideline, the duties and responsibilities of the 

teacher trainee, the mentor teacher and the lecturer are identified. In this way, it is aimed to share 

responsibilities and duties between education faculty and the school practice in order to enable the 

teacher candidates to apply and develop their content knowledge, professional skills and knowledge 

(YÖK, 1998). 

Teacher candidates are allocated a teacher at schools who will mentor their progress and work with 

them to achieve the goals outlined above. In 14 weeks period, experienced teachers provide mentoring 

to teacher candidates to meet the needs of their personal development, teaching skills and help them 

gain experience, maturity in teaching profession. This collaborative sharing environment between 

mentor teachers and teacher candidates is useful in reducing the potential problems of the candidates 

that they can face in future. In this process, mentor teachers have very critical responsibilities in terms 

of helping candidates with their personal development, gaining knowledge about legal infrastructure 

and teaching profession skills and developing teacher candidates’ professional responsibility (Yazıcı 

& Tekerci, 2017).  

In this context, Gökçe & Demirhan (2005) emphasize that during the teaching practice, teacher 

candidates are transformed from passive recipients to active partners and collaborators. However, 

depending on the classroom environment, the teacher's own professional responsibilities and teaching 

practice process, some problems may adversely affect the teaching practice process. These problems 

may be caused by teacher candidate, mentor teacher or lecturer. There are many studies conducted to 

determine these problems and to optimize the teaching practice process (Taşdere, 2014; Tuğluk, 2013; 

Karadüz, Eser, Şahin & İlbay, 2009; Gökçe & Demirhan, 2005; Dursun & Kuzu, 2008; Demir & 

Çamlı, 2011). The relatively few studies involving the views of mentor teachers within the scope of 

the teaching practice made this study important. Especially, it is thought that determining the opinions 

of the mentor teachers from different fields about the scope of teaching practice will contribute to the 

process of teaching practice. Therefore, the aim of this study is to find about the experiences of mentor 
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teachers about the teaching practice course and to understand the problems in teaching practice by 

drawing on their experiences. 

 

Method 

 

This research is a case study designed with the qualitative research technique. The case study offers an 

in-depth description and examination of a limited system (Merriam, 2013: 40). The factors related to 

the situation are considered with a holistic approach (Yıldırım & Şimşek, 2011: 77). The situation 

identified in this research is the teaching practice. The problems based on the experience of mentor 

teachers for teaching practice were determined by using interview technique. Interview is one of the 

data collection tools that frequently used in case studies. Interview is considered important in case 

studies because it aims to understand the experiences, attitudes and thoughts that cannot be observed 

(Yıldırım & Şimşek, 2011: 120). 

In the interviews conducted with the semi-structured form. The opinions of the mentor teachers with 

their critical perspectives, their expectations from the lecturer and teacher candidate, the problems 

related to the teaching practice process and the suggestions for solutions were taken. 

While recruiting the participants, the opinions of experienced mentor teachers who participated in the 

teaching practice process were included. The participants of this research were 12 mentor teachers 

who have been mentoring teacher candidates from the departments of Turkish Education, Mathematics 

Education, Science Education and Primary School Education. Each department were represented with 

three mentor teachers. Convenient sampling was used in recruitment of teachers, and the research take 

place at times and places that are convenient for teachers (Merriam, 2013: 78; Balcı, 2006: 88). In this 

way, teachers have been identified from the practice schools which have been cooperating with 

Ankara Gazi University for a long time. Seven teachers are male and five of them are female. 

Teachers' experience varied between 10 and 15 years. However, their experience of being a mentor 

teacher also differed. Three teachers were mentor teachers for five years, four of them had  seven years 

of experience of mentoring and five of them mentor has been mentoring for three years. Teachers from 

two different schools participated in the study. Mentor teachers’ recruitment was based on voluntary 

participation. Interviews were conducted in teachers’ own schools at a time slot that suits them. The 

data collection process was completed in 16 days and each interview was around 35 minutes. 

The researcher took notes during the interviews as participants felt uncomfortable expressing 

themselves in the presence of a voice recorder. In determining the validity of the study, participant 

control was used. The researcher summarized the findings and asked the participants to check whether 

the findings correctly reflected their experiences (Creswell and Plano Clark, 2015, s. 226). 

Descriptive analysis was used to analyse the data. In descriptive analyses, data are organized 

according to the questions used in interviews and quotations are used frequently (Yıldırım & Şimşek, 

2011: 224). In this way, the data obtained from the teachers were categorized under five main 

headings and each category was presented by quotations of the teachers. 

 

Findings 

 

Mentor teachers participating in the research have similar concerns and experiences regarding process 

of the Teaching Practice course. The expressed their opinions as:  intense teaching program (n=7), 

high number of teaching candidates (n=6), the frequency of teaching practices  (n=5), communication 

with lecturers (n=5), and the insufficient time allocated for teaching practice (n=4). 

The most common category is the intense program and syllabus (n = 7). Mentor teachers stated that 

the course programs are intense in terms of content and they are concerned about ensuring that they 

complete the topics covered in syllabus. Therefore, they emphasized that they are reluctant to give 

teacher candidates an opportunity to teach or even if they do so, this time is usually limited.  Teacher 

opinions regarding this are presented below:  

Ali (math teacher): 

Mathematics is intense in terms of content and it is one of the most challenging courses of 

mathematics students. So, time is very valuable for in this course. I need to provide loads of examples 

to students. Although I work with teacher candidates in providing examples and solving problems 

together in classroom, I can only ask them to run half of the classroom time due to time constraint. 
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Hatice (Primary School Teacher): 

First grade of primary is difficult both for me and teachers. Gaining literacy skills are crucial and 

critical and therefore I cannot ask  teacher candidates to spend one-to-one time with children. 

Generally, we run the course together and sometimes I ask them to do the teaching but I mentor them. 

There are activities that I need to do with children in classroom to keep up with my weekly teaching 

schedule. The class is crowded and if I feel behind and it becomes more difficult to compensate for the 

topics that I have missed out. 

The number of candidates allocated for each mentor is around two or three. Teachers express them 

candidates are being challenged in crowded classrooms and cannot experience an effective teaching 

practice. Some teachers expressed their ideas as follows:  

Tolga (Science teacher): 

“I had two teacher candidates in the last term for each of my class. The student population in my class 

is 38 and classrooms are small. Therefore, candidates have trouble in teaching. When one candidate 

is teaching, the other is listening. I cannot give them an opportunity for teaching every week. In one 

term, they usually teach once or at most twice. This is a difficult process both for us and candidates.” 

Another them was about the frequency of teacher candidates’ visit to school (n=5). Mentor teachers 

told that it was insufficient for teacher candidates to come to school only once a week and that they 

should come more often to understand the environment and atmosphere of schools and classrooms:  

Tuğçe  (Turkish teacher): 

“I think the process of teaching practice is very valuable but it doesn't seem very functional. They visit 

once a week and their observation and experience is limited with my teaching hours. If they come 

more often, they will gain more experience as a teacher. This is not a profession to be learned with 5-6 

hours of visit per week.” 

Mentor teachers also talked about the communications issues they have experienced with the lecturers 

at the university (n=5). They usually talk on the phone with lecturers and they do not genuinely 

believe that they are collaborating: 

İnci (Primary School Teacher): 

At the beginning of the term, we talked with the lecturer briefly on phone. Then we talked about the 

assessment in the middle of the term, but again we did not have an opportunity for a face to face 

interaction. I think the candidates are meeting the lecturer at the faculty, but at the school, we didn't 

have any conversation about candidates.  

Lastly, teachers raised the issue of insufficient time allocated for teaching practice (n=4). Teachers 

think that one academic term is no sufficient for teaching practice and believe that it will not help them 

gain much in terms of experience.   

Caner  (Maths teacher): 

“Teaching requires both knowledge and experience. Of course, university education is important, but 

I think it should be run in parallel with schools. The candidates are very excited when they come here, 

they see different classes and students because it is the first time they experience a real class 

environment. One academic terms for such an experience is very limited.” 

 

Conclusion and Recommendations 

 

Findings based on the interviews with the mentor teachers helped us demonstrate the qualities of the 

teaching practice process and schools of practice. Regarding teaching practice, mentor teachers 

experience great deal of difficulty with the presence of two or three teacher candidates in the same 

class as this makes it difficult for candidates to actively embrace the role of teacher. A similar research 

also highlighted this problem arguing that the presence one than more candidate in the classroom 

indeed distracts the attention of students and pose some issues in relation to classroom management. 

(Baştürk, 2010). The same research justified the reason of why mentor teachers do not give an 

opportunity to candidates for teaching as the presence of high number of candidates in classroom, their 

inexperience and the difficulty of classroom management. Such difficulties can only be addressed via 

careful planning and ensuring that one teacher candidate is allocated per teacher or per classroom.  

The research of  Görgen, Çokçalışkan & Korkut (2012) argue that the collaboration between the 

lecturer, mentor teacher and teacher candidate can be helpful for teaching practice and to make the 

practice more functional.  The fact that mentor teachers expressed negative opinions about their 
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communication with the lecturer was another finding that highlights the importance of faculty-school 

cooperation. In order to provide more efficient and successful teaching practice to students, faculty-

school cooperation should be supported and the communication of teachers and lecturers should be 

enhanced. 

Another finding of the research is that the intensive curriculum has negative effects on teaching 

practice. The intensive curriculum and content create an anxiety among teachers to keep up with the 

syllabus and end up with insufficient opportunities for teacher candidates to do teaching in classroom. 

Teachers who want to keep up with the program do not give an opportunity to design and teach an 

entire unit. This situation prevents the candidates from gaining skills such as communicating with 

students, designing as lesson plan and classroom management. Therefore, the mentor teachers can 

design their syllabus in a way that could give candidates more opportunities for teaching.  

To make the teaching practice process more functional and useful, it is necessary to determine the 

views of the teacher, teacher candidate and instructors involved in this process, and to improve the 

implementation process based on their opinions. If we want to produce realistic solutions, problems 

should be identified by reaching more teachers and observing teaching practice processes. 
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Abstract 

 

Ayın Tarihi Mecmuası [History of the Month Magazine], which started to be published in September 

1923 by the General Directorate of Press and Intelligence [Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i 

Umumiyesi] affiliated to the Ministry of Internal Affairs, holds a significant place among the sources 

of history of the Republic. In mid-1920’s, Antalya and its surroundings was an indirect or direct topic 

of focus in the issues of the magazine. In the last issue of 1924 and the first four issues of 1925, a 

feuilleton with the title “Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” [The Geographical and Economic 

Situation of Antalya] was published (and printed in book format in 2008). Moreover, the travel notes 

of Ali Cenani Bey, the Minister of Trade of the period, were published  between December 1925 and 

February 1926 with the title “Sahil Anadolu’nun İktisadi Vaziyetine Dair Notlar” [Notes on the 

Economic Situation of the Anatolian Coast].  

The article published in the magazine was written by an Italian economist with the purpose of 

presenting Antalya and its surroundings which were committed to the Italian imperialism. In the 

article, the politics of sharing of the imperialist countries and Italy’s position among them were 

mentioned in addition to an analysis of different aspects of the region -primarily Antalya- from 

geography, climate, population, economic structure (industry, trade, forestry, underground sources) to 

transportation conditions, some of which were based on historical data. The conclusion was that 

Antalya and its surroundings were suitable for development on condition that the transportation 

channels were renovated.   

Ali Cenani Bey took his travel notes that the magazine published during his trip to Adana from 

İstanbul for the purpose of realizing the opening of the Cotton Congress. These notes were “about the 

current economic situation” of the Southwestern Anatolian coast. In this concept, Ali Cenani Bey 

often mentioned data about the economic structure/conditions of Antalya and its surroundings in his 

notes. By means of these notes, it is now possible to get informed about several topics such as the 

Antalya port, products of the city, vehicles used in production and their numbers such as tractor, 

economic situation of Finike and conditions of transport in the region in the first years of the Republic. 

Moreover, the notes include future plans for the economic development of the region.    

The two feuilletons published for different reasons -but have a common feature like economic 

structure and their comparison- both give information about the economic situation of Antalya and its 

surroundings in the first years of the Republic and facilitate the analysis of the region. It is aimed to 

contribute to studies about history of Antalya by means of this study which was carried out in order to 

present how Antalya and its surroundings were presented in a media organ of the state in the first years 

of the Republic and how the region was promoted to the public by two different viewpoints in mid-

1920’s. 

 

Keywords: Antalya, Ayın Tarihi [History of the Month], Finike, Italy, Italian Diffusion. 
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Erken Cumhuriyet Döneminde İki Farklı Bakış Açısıyla “Ayın Tarihi”ne 

Yansıyan Antalya 
 

 

Özet 

 

Eylül 1923’te Dahiliye Vekaleti’ne bağlı Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi’nce 

çıkartılmaya başlanan Ayın Tarihi Mecmuası, Cumhuriyet tarihinin kaynakları arasında önemli bir yer 

işgal etmektedir. 1920’lerin ortalarında Antalya ve çevresi, doğrudan ya da dolaylı olarak derginin 

sayılarında odaklanılan konulardandı. 1924’ün son ve 1925 yılının ilk dört sayısında “Antalya’nın 

Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” başlıklı bir tefrika (2008’de kitaplaştırılmıştır) basılırken 1925 Aralık-

1926 Şubat arasında dönemin Ticaret Vekili/Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey’in seyahat notları “Sahil 

Anadolu’nun İktisadi Vaziyetine Dair Notlar” başlığıyla yayımlanmıştı. 

Dergide yayımlanan tefrika bir İtalyan iktisatçısı tarafından İtalyan emperyalizmine vaad edilen 

Antalya ve çevresini tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştı. Tefrikada emperyalist devletlerin paylaşım 

politikaları ve bunların içinde İtalya’nın konumunun belirlenmesinin yanında yer yer çeşitli tarihsel 

verilere başvurularak başta Antalya olmak üzere bölge coğrafya, iklim, nüfus, ekonomik yapı (sanayi, 

ticaret, ormanlar, yeraltı kaynakları), ulaşım şartlarına varıncaya kadar farklı yönleriyle 

değerlendirilmişti. Tefrikada ulaşılan sonuç, özellikle ulaşım kanallarının yenilenmesi halinde Antalya 

ve civarının gelişmeye elverişli bir durumda bulunduğu yönündeydi. 

Derginin yayımladığı seyahat notlarını Ali Cenani Bey, Pamuk Kongresi’nin açılışını gerçekleştirmek 

üzere İstanbul’dan Adana’ya giderken tutmuştu. Notlar, Batı-Güney Anadolu sahillerinin “hal-i 

hazırda iktisadi vaziyeti hakkında” idi. Bu bağlamda Ali Cenani Bey, sık sık Antalya ve civarının 

ekonomik yapısı/şartları hakkında verilere yer vermişti. Bu notlar kanalıyla Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında Antalya limanı, şehirde yetiştirilen ürünler, traktör gibi üretim araçları ve sayıları, 

Finike’nin iktisadi durumu ve bölgenin ulaşım şartları ile daha birçok konu hakkında bilgi 

edinilebilmektedir. Notlarda bölgenin ekonomik yapısının geliştirilmesi için planlanan bazı adımlar da 

ele alınmıştı. 

Farklı amaçlarla yayımlanan ancak ekonomik yapı gibi ortak bir noktaya sahip olan iki yazı dizisi ve 

bunların karşılaştırılması, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Antalya ve civarının iktisadi yapısı hakkında 

fikir verdiği gibi dönemin şartları içinde bölgenin analizini kolaylaştırmaktadır. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında devlete bağlı bir yayın organında Antalya ile çevresinin nasıl ele alındığını ortaya koymak 

ve iki farklı bakış açısıyla 1920’li yılların ortalarında bölgenin kamuoyuna nasıl yansıtıldığını 

belirlemek gibi hedefler doğrultusunda ele alınan bu çalışma kanalıyla Antalya tarihi hakkındaki 

çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Antalya, Ayın Tarihi, Finike, İtalya, İtalyan Yayılmacılığı. 
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GİRİŞ 
 

 

Ayın Tarihi mecmuası, Cumhuriyet’in ilanından bir ay önce Eylül 1923’te, Dahiliye 

Vekaleti’ne/İçişleri Bakanlığı’na bağlı Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi’nce çıkartılmaya 

başlanmıştı (Kocaoğlu, 2002:634). Derginin ilk sayısında yayımlanma gerekçesi, ülke içinde ve 

dışında gerçekleşen siyasi ve ekonomik olayları izlemek ve her ay sonunda bu tarihi olayları “bir 

vesika halinde tesbit” etmek olarak özetlenmişti (Ayın Tarihi 1, 1923:4). TBMM’de 21 Şubat 1925 

tarihli görüşmelerde geçen Hariciye Vekili/Dışişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın “matbuat hulasaları ve 

Meclis-i Aliyi tenvir edecek risaleler” ve Zonguldak mebusu/milletvekili Ragıp Bey’in “Avrupanın ve 

cihanın ceryanatı iktisadiye, siyasiye ve maliyesini tamamıyle aksettirecek şekilde neşrini rica ettik. 

Her halde bunu da nazarı dikkate alırlar” şeklindeki sözleri aynı çizgide değerlendirilebilecek 

açıklamalardı (TBMMZC, 21.2.1341:200,209). 

Mayıs 1931’e kadar 25 cilt ve 86 sayı olarak yayımlanan dergi, Haziran 1931-Ocak 1934 tarihleri 

arasında yayın hayatına ara vermiş; 1934’ten Ağustos 1957’ye kadar yeniden birinci sayıdan 

başlayarak toplam 285 sayı çıkmıştır. İkinci kez yayın hayatına giren dergi, bir yıl kadar Dahiliye 

Vekaleti Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından yayımlanmış; daha sonra derginin 

çıkarılması sorumluluğunu İçişleri Bakanlığı Basın Genel Direktörlüğü ve Başbakanlık Basın-Yayın 

ve Turizm Genel Müdürlüğü üstlenmişti (Kocaoğlu, 2002:634-635,638). 1939 baharından itibaren 

birkaç kez derginin yayımlanması ve yayımlanma şekli, Meclis’te eleştirel düzeyde gündeme gelmişti 

(TBMMZC, 24.5.1939:221; TBMMZC, 22.12.1952:350,358-365). Herşeye rağmen uzun ömürlü ve 

içerik açısından zengin yayınlardan biri olarak değerlendirilmesinden dolayı Ayın Tarihi’nin 

Cumhuriyet dönemi kaynakları arasında önemli bir yer işgal etmesi şaşırtıcı değildir (Kocaoğlu, 

2002:634,638). 

Ayın Tarihi’nde 1924’ün son ve 1925 yılının ilk dört sayısında “Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi 

Vaziyeti” başlıklı bir tefrika yayımlanmıştı8. Bu tefrikanın ardından derginin 21-23. sayılarında (1925 

Aralık-1926 Şubat), dönemin Ticaret Vekili/Bakanı Ali Cenani Bey’in Antalya ve civarı hakkında 

çeşitli verileri de içeren “Sahil Anadolu’nun İktisadi Vaziyetine Dair Notlar” başlıklı seyahat 

izlenimlerine yer verilmişti. Bu iki yayın dolayısıyla Antalya ve çevresi, 1920’lerin ortalarında 

derginin odaklandığı konular arasında ön plana çıkmıştı.  

“Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” başlıklı yazı dizisi, Ayın Tarihi’ndeki aktarıma göre bir 

İtalyan iktisatçı tarafından kaleme alınmıştı (Ayın Tarihi 11-13, 1924:242). Yazarının ismi kesin 

olarak bilinmemekle birlikte 1918-5 Temmuz 1921 tarihleri arasında kaleme alındığı düşünülen 

(Güçlü, 2008:VIII) bu tefrika, Antalya’nın coğrafi, tarımsal, ekonomik, fiziki yapısı hakkında değerli 

bilgiler içermektedir. İtalyanların bölgeye bakışı açısından da önemli bir kaynak niteliğine sahip olan 

bu yazı dizisi (Çelebi, 1999:330), 2008’de transkript halinde kitaplaştırılmıştır (Güçlü, 2008)9.  

Bu tefrikanın kaleme alınma nedeni, giriş kısmında (Mukaddime) “Bu sahifelerden maksat, İtalyan 

sermayesiyle, İtalyan say ve ameliyle kesb-i servet ve umran etmesi mevud bulunan [vadedilen] bir 

kıta-i arzı bilhassa İtalya’ya tanıtmaktır” ifadeleriyle ortaya konmuştur (Ayın Tarihi 11-13, 

1924:242). İtalyanların Türklere ilgisi ve Türk-İtalyan ilişkileri, tarihsel açıdan uzun bir geçmişe 

dayanmakla birlikte (Çelebi, 2007:595-596) bu metin, -rahatlıkla anlaşılabileceği gibi- 19. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren sömürgecilik yarışına katılan ve emperyalist politikalarını Anadolu’yu da 

kapsayacak şekilde Osmanlı coğrafyasına (Trablusgarp, Rodos, Oniki Adalar gibi) yönelten nihayet 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Antalya (28 Mart 1919), Kuşadası (14 Mayıs 1919) gibi merkezleri 

işgal eden İtalya’nın yayılmacılığına hizmet etmesi amacıyla hazırlanmıştı (Çelebi, 2006:169-179; 

Çelebi, 2001:277-284). Zaten yazının giriş kısmında emperyalist devletlerin paylaşım politika ve 

çabaları; bunların içinde İtalya’nın konumunun belirlenmesini sağlayan açıklamalar azımsanmayacak 

boyuttadır (Ayın Tarihi 11-13, 1924:242-248). Öte yandan Ayın Tarihi’nin bu yazı dizisini 

Türkiye’nin dış politikasının gündemini Musul meselesi ile İtalya’nın tehditkar ve emperyalist 

tutumlarının işgal ettiği bir dönemde (Armaoğlu, 1992:321-323,327-329; Çelebi, 2006:179-182) 

yayımlamış olması anlamlıdır.  

                                                      
8 Yazı dizisi, derginin 11-13. sayılarını içeren dördüncü cildinde başlamış (1924) ve 17. sayıda (Ağustos 1925) 

tamamlanmıştı. 
9 Güçlü, Ayın Tarihi’nde çıkan yazı dizisini, İtalyanca orjinal metniyle karşılaştırdığını belirtmiştir.  
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Dergi, birkaç ay sonra üç bölüm halinde Ali Cenani Bey’in gezi notlarını yayımlamıştı. Nitekim 22 

Kasım 1924-15 Mayıs 1926 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı’nı yürüten Ali Cenani Bey (Çoker, 

1995:427), 10-14 Ekim 1925 tarihlerinde Adana’da Türk Ocağı binasında toplanan Pamuk 

Kongresi’ni açmak üzere İstanbul’dan Adana’ya uzanan bir deniz yolculuğu yapmış ve rotası 

üstündeki Batı-Güney Anadolu sahil merkezleri hakkında çeşitli notlar tutmuştu. Ticaret Bakanı’nın 

bir takım görüşlerini de içeren bu gezi notlarında, dönemin Antalyasını (ve civarını), başta ekonomik 

olmak üzere farklı yönleriyle değerlendiren -günümüzdeki tarihsel incelemeler açısından da önemli 

kabul edilebilecek- veriler aktarılmıştı (Ayın Tarihi 19, 1925:634-636; Ayın Tarihi 21, 1925:819).  

Ayın Tarihi’nde yayımlanan farklı zamanlarda farklı amaçlarla kaleme alınmış ancak coğrafya, 

ekonomi ve kısmen tarihsel geçmiş gibi yönlerden ortak noktalara sahip bu iki yazı dizisinin yan yana 

ele alınarak karşılaştırılması, Birinci Dünya Savaşı sonlarından 1920’lerin ortalarına kadar uzanan 

süreçte Antalya ve civarının iktisadi yapısı hakkında somut bir fikir vermektedir. Ayrıca dönemin 

şartları içinde bölgenin analizinin yapılmasına da yardımcı olmaktadır. Bir başka açıdan 

yaklaşıldığında Cumhuriyet’in ilk yıllarında iki farklı bakış açısı gözetilerek bölgenin kamuoyuna 

nasıl yansıtıldığını ve devlete bağlı bir yayın organında Antalya ile çevresinin nasıl ele alındığını 

göstermektedir. Bu çalışma iki yazı dizisinin karşılaştırılmasını esas alarak bölge ve tarihi hakkındaki 

çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

 

BİR İTALYANIN KALEMİNDEN ANTALYA 
 

“Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” başlıklı tefrikada öncelikle bölge, Antalya ve civarındaki 

Fethiye (Meğri), Alanya (Alaiye), Burdur, Korkuteli (Istanos), Elmalı gibi yerleşim merkezleri 

gözetilerek coğrafi açıdan tanımlanmıştı. Bu çizgide ortaya konulan analizde şehrin, liman ve 

topografyasına bağlı olarak sağlıklı bir havaya sahip olduğu; Side, Lara ve Perge gibi eski limanların 

kumla dolarak konumlarını kaybettikleri değerlendirilmiş ve Fethiye ile Antalya arasının ormanlarla 

kaplı bir alan durumunda bulunduğu belirtilmişti. Aynı bölümde 32.000 nüfusa sahip şehrin idari 

yapısını şekillendiren birimlerle (devlet daireleri) hastane, okul, cami, mahkeme, kilise gibi 

mekanlar/binalar sıralandıktan sonra dikkat çekici bir değerlendirmeyle Antalya Rumlarının 

Türkleşmiş olduğu vurgulanmıştı.    

8000 kişinin yaşadığı Fethiye’nin ticari bir önem taşımadığı ancak yollarının düzenlenerek yöre 

ürünlerinin bir limana aktarılması halinde bu durumun değiştirebileceği yorumu yapılmıştı. Ticari 

açıdan yüksek bir beklenti, körfezine liman inşası koşuluyla nüfusu 150010 olan ve Konya’ya doğru iç 

kesimlerle ticaret yapan Alanya için ortaya konmuştu. Burdur hakkındaki açıklamalar ve Antalya 

zenginlerinin sayfiyesi olarak Istanos’un kısa tanıtımından sonra meyve ve zahire yetiştirilen 

Elmalı’nın ürünlerinin Antalya ve Finike iskelesine gönderildiği kaydedilmişti (Ayın Tarihi 11-13, 

1924:242-251; Ayın Tarihi 14, 1925:104-110). 

 

Tarım ve Hayvancılık 
Bölgenin tarımının ele alındığı bölümde öncelikle toprağın zenginliğinin ve cömertliğinin altı çizilmiş, 

tüm olumsuz şartlara, cehalet ve tembelliklerine rağmen bölge insanına geçinebilecek ve 

kazanabilecekleri kadar verim sağladığı ifade edilmişti. Bununla beraber ürün verimini belirleyen 

atmosfer, seferberliklerin çalışan sayısını düşürmesinin yanında sayısı azalan çiftçiyi değerli hale 

getirmesi, aşar ve vakıf sisteminin olumsuz etkileri, sermaye yokluğu, asayiş sorunlarının yarattığı 

güvensizlik gibi dinamiklerle çerçevelendirilmişti. Osmanlı Bankası’nın analizlerinin tarıma 

yönelmenin olumsuz bir sonuç getireceği yönünde olduğu da satırlar arasında yer verilen 

saptamalardandı. Bu arada köylülerin yaşadıkları mekanların portresi çizildiği gibi toprağın 

işlenmesinde nadas yönteminin gözetildiği, yarıcılık sisteminin geçerli olduğu ve makineleşmenin söz 

konusu olmadığı hatta “birçok ahvalde demir alat bile” bulunmadığı değerlendirmesi yapılmıştı. 

Aşılanmamasına rağmen yabani armut ve şeftali hariç ağaç bulunmadığı da kaydedilmişti.  

Mevcut şartlar altında buğday, arpa, susam, yulaf, darı, mısır buğdayı, burçak, bakla gibi bölgede 

yetiştirilen ürünler ve oranları, Antalya, Elmalı ve Alanya’nın hasılat miktarı gözetilerek 1913 için 

geçerli bir cetvelle aktarılmıştı. Cetveldeki verilere portakal (400.000), limon gibi meyvalar, 

Alanya’nın kuru inciri (102 tonilato) ve Alanya ile Akseki’nin balı da eklenmişti (102 tonilato). 

                                                      
10 Güçlü, İtalyanca metinde 15.000 olarak geçtiğini kaydetmiştir (2008, s.19). 



122 

 

Burdur civarında haşhaş, gül ve bir orkide kökünden üretilen sahleb, Finike ve çevresinde meyan 

kökü, bölge geneline yayılan portakal, limon, mandalina, turunç, bergamunt gibi narenciye ürünleri 

Antalya ve civarının zengin topraklarının manzarasını değiştirebilecek ürünler olarak tanımlanmıştı 

(Ayın Tarihi 14, 1925:110-112). Bunların yanında -yer yer rastlanılan- kalitesi yüksek küçük bağlar, 

kitre ve dericilikte kullanılan palamut ihmal edilmemiş; susam, sebze, şeker pancarı, şeker kamışı, 

armut, şeftali, yabani zeytin, dut ve pamuk üzerinde de durulmuştu. Bu ürünlerin bazılarından büyük 

oranda mahsul alınabileceği ve özellikle pamuk üretiminde bölgenin Mersin ve Adana ile rekabet 

edebileceği ileri sürülmüştü.  

Yazarın analizi, çiftçinin üretimi etkileyen geleneksel yöntemlerinin değişmesi, sınai gübre 

kullanılması, aşılama ve ıslah çalışmalarına başvurulması, deneme ve pilot uygulama tarlaları 

oluşturulması ve tarımda makineleşmeye gidilmesi halinde üretimin ciddi derecede artacağı, bazı 

ürünlerde birkaç sene içinde iki kattan fazla ürün alınabileceği çizgisinde toplanmıştı. Ayrıca İtalyan 

iktisatçı bölgede yeni ürünler yetiştirmenin mümkün olduğunu vurgulamıştı ki onun değerlendirmeleri 

“Görülüyor ya, toprak iyidir ve kendisinden ne istenirse verebilir” ifadesiyle özetlenebilir (Ayın Tarihi 

15, 1925:203-204).  

Tefrikadaki anlatıma göre bölgede hayvancılık açısından şartlar biraz daha farklıydı. Öncelikle 

büyükbaş hayvancılığı ve bunların otlatılması büyük ölçüde göçebe Türklerin elindeydi11. Bölgedeki 

koyun ve keçi gibi hayvanlar melezdi. Antalya’da 40.000 baş keçi, 75.000 koyun, 62.000 inek ve 

2.000 manda mevcuttu. İtalyan yazar, hayvan başına elde edilen süt, yapağı, yağ gibi ürünleri de 

sıralamıştı. Özellikle yağ üzerinde durarak, tarım konusunda olduğu gibi -tarımdan daha iyi şartlara 

sahip- hayvancılıkta da köylülerin bilinçlendirilmesi, cinslerin çarprazlama-ayıklama gibi yöntemlerle 

ıslahı, fiyatların düşürülmesi ve yağların paketlenmesine özen gösterilmesi gibi hususların ön plana 

alınmasının ciddi kazanç artışına yol açacağının altını çizmişti. Bu arada tavukçuluğun sadece iç 

tüketimle sınırlı olmasına rağmen iyi durumda olduğunu da belirtmişti.    

 

Ormanlar ve Madenler 
Antalya merkezi bir yana bırakıldığında genel hatlarıyla bölgede üç büyük orman alanı bulunduğuna 

işaret edilen tefrikada, şehrin sınırları içinde tarlaların üç katından fazla yaklaşık hesapla 400.000 

hektarlık bir orman alanı olduğu aktarılmıştı. Antalya’nın 84 ormanından en iyileri, kereste 

ihracatından dolayı Tahtalı adını alan şehrin güney batısındaki bölgede bulunmaktaydı. Ormanların 

bölgelere göre kategorilendirilerek kısa kısa ele alındığı çalışmada, odun taşımacılığında nehirlerin 

kullanıldığı ifade edilmişti. Ağaçların önemli bir bölümünün reçineli olduğuna işaret edilerek Lübnan 

sediri, Ekseleza köknarı, adi köknar, sahil çamı, akçam, karaardıç, andız ağaçları, ceviz ve meşe 

ağaçlarının mevcudiyetinden; taşlık ve çalılık alanlarda pırnal ve böğürtlenin çokluğundan 

bahsedilmişti.    

Tefrikaya göre bölgedeki ormanlar mükemmel düzeydeydi. Fakat bölgenin tembel ve cahil yerli 

ahalisi ormanları iyi kullanmıyor ve aksine tahrip ediyordu. Osmanlı Hükümeti ise ormanların 

korunması açısından bir önleme başvurmadığı gibi bu konuda herhangi bir kanun da yoktu. İnşaat ve 

yakmak amaçlı kullanılacak ağaç malzeme yelken gemileriyle Mısır’a, bir kısmı da Suriye’ye 

gönderilmekteydi. 

Bölgenin madenler açısından durumu “Tabakat-ı Madeniye ve Ahval-i Araziye” başlığı altında ele 

alınmış; krom (Fethiye, Köyceğiz, Dalaman, Finike, Elmalı, Tahtalı dağı vs) ve manganez (Fethiye) 

madenleri; ofiyolit kütleleri ile demir tabakalarının bilinir olduğu üzerinde durulmuştu. Maden 

ihracatının zorlukları ve zayıflığı, yol bulunmamasına ve asayiş sorunlarına bağlanmıştı. Bunlar 

olmadan herhangi bir iktisadi girişimin başarılı olamayacağı da hatırlatılmıştı. Öte yandan bölgede 

yanıcı yer altı gazlarının varlığından bahsedilmiş; bunlar hakkında araştırma yapılmasının yararlı 

olacağı önerisi ortaya konulmuştu. 

 

Sanayi 
“Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” başlıklı yazı dizisinde bölgede sanayinin tarımdan daha geri 

olduğu, bununla birlikte imparatorluğun geneli için geçerli olan çocukluk aşamasındaki sanayinin 

                                                      
11 Yazın sürülerin yaylara götürülmesi ve orada serbestçe otlatılmaları, Yörüklere yün imaliyle kilim yapımı için 

zaman kazandırmaktaydı. 
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burada gençlik devresinde kabul edilebileceği, fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında bölgede sanayi 

açısından en ufak bir işaretin bulunmadığı saptaması yapılmıştı.  

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce 8 değirmen çalışırken savaş sonrasına 6 adet değirmen kalmıştı ve 

bunlarda yaklaşık 150 çuval un öğütülmekteydi. Öte yandan Lombardiya’yı zenginleştiren ipek 

böcekçiliğine rastlanmamasının üzücü olduğu dile getirilirken Antalya’nın Candır ve Çadırlar 

köyleriyle Alanya’daki üretimin 4 kat oranında yükseltilebileceği değerlendirilmişti. Bursa’dan her 

sene Antalya’ya gelen 3.000-3.500 kutu beyaz veya sarı yerli tohumun koza haline geldikten sonra 

yarısından fazlasının ham olarak yine Bursa’ya işlenmek üzere gönderildiği, Alanya’da ise parlak 

renkli ipek kuşaklar üretildiği anlatılmıştı.  

Tefrikada bölgenin dikkat çeken üretim alanlarından biri olarak halıcılığın altı çizilmişti. Isparta ve 

Burdur’daki halıcılığın dışında bu sanatın yaklaşık son on senelik zaman dilimi içinde Antalya’da 

ilerleme kaydettiği üzerinde durulmuştu. Ayrıca şehirdeki evlerde genç kızların çalıştığı toplam 60 

kadar halı tezgahı bulunmasına rağmen sadece iki küçük toptancı bulunduğu aktarılmıştı. Yün ise 

evrilmiş halde büyük ölçüde Yörüklerden sağlanmaktaydı. Bucak-Burdur arasındaki haşhaş üretimi bir 

yana bırakılırsa bölgenin Burdur ve Isparta’yı merkez alan yerlerinin önemli ürünü olarak gül yağı öne 

çıkmaktaydı. İkinci derecedeki ürün gül suyu idi.  

Yazarın analizine göre gelecek için ümit vermeyen birkaç değirmen, dar sınırlar içinde kalmış 

ipekçilik, ondan daha iyi durumda olan halıcılık, İzmir’e yönelmiş afyonculuk, alınıp satılamayan gül 

yağı bölgenin en büyük sanayini oluşturmaktaydı. Ayrıca Alanya’da ipek kuşakların yanında bez 

imali, göçebelerin yaptığı kilim ve ipekli nakışlar, Fethiye’de iki makarna fabrikasının varlığı söz 

konusuydu. Bunlar plansız ve bağlantısız şahsi girişimler düzeyinde idi. Birbirine ihtiyaç duyan ve 

birbiriyle ilişkili olan ziraat ile tarım, bir plan doğrultusunda koordinasyon ve organizasyonla 

geliştirilebilirdi. Uzman ve makine getirilmesi dışında başka bir alt yapı unsurunun 

sağlanmasına/oluşturulmasına ihtiyaç yoktu. Üstelik mevcut sanayinin ıslahında sulardan elde edilecek 

elektirik gücünün kullanılması ve ucuz iş gücü gibi dinamiklerden yararlanılmasıyla ürün miktarı, 

kalite ve sermayede artış sağlanabilir; böylece yerli sanayii yabancı esaretinden kurtarılabilir; hatta 

halı gibi ürünler İtalya’da geliştirilerek tanıtılabilirdi. Diğer yandan bölgede yeni sanayi yapısı 

kurulabilirdi. Nitekim bir bira ve buz fabrikası kanalıyla bölgede sanayi açısından ilerleme 

sağlanabilirdi ki zaten Antalya’da bir bira fabrikası bulunmaktaydı. Bir şeker fabrikası kurulması, 

zeytinyağı sektöründe yabani ağaçların aşılanması ve bir tesisle işlenmesi halinde olumlu sonuçlara 

ulaşılabilirdi. Özellikle yapılacak bir demiryolu bölgenin geleceği açısından belirleyici olacaktı. 

 

Ticaret 
“Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” başlıklı tefrikadaki anlatıma göre Antalya’da ticaret son 

yirmi sene içinde 33.000.000’dan 10.000.000’a12 düşmüş ve tamamen yerelleşmişti. Panayır ve 

pazarlar ticari çerçevede sınırlı birer etkendi. Ticari açıdan bölge tüccarının zihniyeti; sermaye azlığı; 

kumpanya denilen yetersiz şirketler; mesleki rekabette dürüstlük ve doğruluğun eksikliği; kişisel 

girişim, cesaret ve risk alma gibi konulardaki zayıflıklar ve büyük bir şehir toptancısı ile İzmir 

tüccarının hakimiyeti belirleyici idi. Diğer unsurlar ise ulaşımı taşıyan yollar ve nakliyat araçlarıydı. 

Kara yollarının yapılması ve ulaşım araçlarının modernize edilmesi, mavna gibi liman taşıma 

araçlarının sağlanması, Adalarla Akdeniz sahilindeki merkezlerin Anadolu içleriyle ticari bağını 

kuracaktı. 

Bu bağlamda Antalya’nın ihraç maddeleri buğday/un (Rodos, Oniki Adalar, Sakız, Sisam, Midilli’ye), 

kepek (Mısır’a), zeytinyağı (Cünye’ye) idi. Un ticaretinin gelişmesi için yeni ekipmanlarla donanmış 

bir değirmenin gerekliliğine işaret edilmişti. Finike, Demre ve Alanya’dan bazı zahire ile mısır ve 

fasulye, Finike limanı aracılığı ile satılmaktaydı. Antalya, Fethiye ve Finike’den hayvan ihracatı da 

yapılmaktaydı. Tefrikada tavuk, yumurta ve susam helvası ticaretinin geliştirilebileceği; bunun için 

ürünlerin korunması ve paketleme başta olmak üzere nakliye hususunda ilerleme kaydedilmesinin 

zorunluluğu üzerinde durulmuştu.  

Portakal, limon, mandalina ve ipekli kumaşlar içerde tüketilirken Demre’den meyan kökü ve Fethiye 

civarından sığla ihraç edilmekteydi. Kâr getirebilecek ürünler, kitre zamkı, balmumu, sahleb ve kürktü 

(tilki, kurt, çakal, tavşan, su samuru, porsuk, vaşak, pars, yabani teke). Ayrıca son birkaç senedir 

önemli bir kısmı Sicilya’ya gönderilen ve ticareti İtalya’ya yönlendirilebilecek palamut da bu 

                                                      
12 Yazı dizisinde para birimi belirtilmemekle birlikte yerli para birimi kastedilmiş olmalıdır. 
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kapsamdaki ürünlerdendi. Odun, genellikle Mısır’a, yün İzmir üzerinden İngiltere’ye ve işlenmemiş 

keçi derileri çoğunlukla Marsilya’ya gönderiliyordu. Susam da yine önemli ihraç ürünleri arasındaydı. 

Tefrikada ele alınan başlıca ihraç ürün ve miktarları hakkında bir tabloya da yer verilmişti. 

İtalyan iktisatçı tarafından ithalat için Antalya’da büyük bir ticarethane kurulması önerisi ortaya 

atılmış ve böyle bir girişimin ilk aşamada az kâr getirmekle birlikte kazancın yıldan yıla artacağı 

öngörülmüştü. Ancak bu şirket bir Avrupalı tarafından yönetilmeliydi ve mal, muhasebe, iletişim 

şubeleri yine yabancı yöneticilerin elinde olmalıydı. İkinci derecede memurlar ise yerli halktan 

seçilebilirdi (Ayın Tarihi 15, 1925:204-216). İlginçtir; yazı dizisinde bölge ticaretinde İtalyanların 

ağırlığını koymalarını sağlayacak -hatta yazarın anlatımıyla o döneme kadar İtalyanların bölgede pek 

uymadıkları/uygulamadıkları- pazarlama teknik ve taktiklerine yer verilmişti. Bunların başlıcaları, 

yerli zihniyet, görgü ve alışkanlıklarla Müslümanların doğasının gözetilmesi; halkın durumu, özendiği 

unsurlar ve savaş nedeniyle fakir düşmesinin gözönüne alınması; tüccarlara kolaylık gösterilmesi ve 

indirim sağlanması; reklam yapılmasıydı. Üstelik “Ziraat makinelerine gelince, eshab-ı araziye ve 

köylülere irae için bunlardan bir partinin bundan birkaç sene mukaddem Antalya tüccarından birine 

tevdii tecrübesi iflas-ı tam ile neticelendi. Herkes bad-ı heva olarak istimal edebildiği kadar etti; fakat 

hiç kimse kendi hesabına satın almadı. Antalyalıların bu zihniyetine hayret etmemelidir. Herhangi bir 

stok malı bir yerliye emanet etmek basiretsizlik olur” cümlelerinden anlaşılabileceği gibi İtalyan 

tüccarların nasıl davranması ya da davranmaması gerektiği yönünde bir örnek sunma ihtiyacı da 

duyulmuştu.  

Yazı dizisinde bölgenin ithalat ürünleri hakkında fikir vermesi açısından 1913 senesini merkez alan bir 

tablo da (çuval, kahve, pamuklu mensucat, kuru meyve, züccaciye, tıbbi maddeler, hırdavat, deri ve 

kösele, kumaş, maden, zeytinyağı, petrol, pirinç, tuz, tütün ve benzeri ürünler, sabun, şeker, şarap, 

alkol, makine, alet edevat) yer almıştı. Tuhafiye, çivi, demir tel, kilit, eğe, ip, fitil, mum, kibrit, kağıt, 

mukavva, iğne, ayna gibi ürünler, bölgeye geldikleri ülke ya da mevkiler, tercih edilen özellikleri, 

ebatlarına kadar detaylı bir şekilde tefrikada işlenmişti. Bu arada makine ve hırdavat örneğinde olduğu 

gibi İtalyanların hangi ürünler için rekabete girebilecekleri hatta biraz daha ileri gidilerek bölgenin 

ticaretinin ya da ticari alanlarının İtalyan tüccarlarına ne derece açık olduğu değerlendirme konusu 

yapılmıştı (Ayın Tarihi 15, 1925:216; Ayın Tarihi 16, 1925:290-293).  

 

Ulaşım ve Taşımacılık 
Tefrikada Antalya, “… Anadolu yaylasının tabii limanı” olarak tanımlanırken önemini ortaya koymak 

için “… İzmir ile Mersin arasında sahil boyunca gelmenin bugünkü manasıyla herhangi bir ticarete 

müsait başka limanlar mevcud olmadığı görülür” deniliyordu. Limanın gelecekte de değerini 

koruyacağına işaret edilmişti. Liman hareketlilikleriyle ilgili bölümde limana gemi giriş-çıkışlarının 

sınırlı kaldığı, Oniki Adalar, Beyrut vs bölge ile deniz ticari ulaşımının yelkenlilerle yapıldığı 

belirtilmişti. Limanla ilgili 1912 tarihli istatistiksel verilere göre toplam 111.181 tonilatonun 81.118’i 

İtalyan’dı. 221.025 Franklık eşya nakliye bedelinin 32.752 Frankı İtalyanlara aitti. 38.832 Franklık 

yolcu nakliye bedelinin ise 20.103 Frankı İtalyanlarındı. 136 geminin 25’i İtalyan bandıralıydı. Aynı 

sene biri İtalyan kalanı Osmanlı olmak üzere limana toplam 310 yelkenli gemi girmişti. Toplam 

tonilata 32.233 ve nakliye bedeli toplamı 311.389 Franktı. İtalyan gemilerin rakibi, onların uğramadığı 

limanlara giren Hacı Davud Kumpanyası idi (Ayın Tarihi 16, 1925:293-295).     

İtalyan iktisatçı, üç İtalyan deniz hattının kurulmasıyla bu bölgeye yeni bir hayat bahşedildiği 

iddiasında bulunmuştu. Öte yandan yazıda 1915 verilerine dayanılarak bu üç hat sıralanmıştı. Yapılan 

açıklamaya göre Venedik - Brindizi - Fethiye - Rodos - Antalya - Mersin - Beyrut ve Adriyatik hattı 

birincisiydi (ondört günde bir). Pire - Rodos - Fethiye - Antalya - Beyrut hattı ikincisiydi (onbeş günde 

bir). Üçüncü olarak; bir taraftan Adriyatik’ten İstanbul ve İzmir’e, diğer yönden İskenderiye ve Suriye 

limanlarına giden uzun sefer gemileri gidişte iki ve dönüşte iki olmak üzere Antalya-Fethiye 

limanlarına ayda dört ziyaret gerçekleştirmekteydiler. Yazarın hesabıyla İtalyan Bahri Seyr-i Seferler 

Şirketi, Antalya ve Fethiye’ye 12 sefer düzenlemekteydi. Ayrıca Maritima İtalyana şirketinin gemileri 

de Cenova - Napoli - Selanik - İzmir - Suriye - Mısır seferiyle ayda dört kez söz konusu limanları 

ziyaret etmekteydi. Bu veriler, toplam mil ve hatları ortaya koyan bir tabloyla tefrikada toparlanmıştı 

(Ayın Tarihi 17, 1925:450-451). 

Tefrikada kara ulaşımı açısından Antalya’dan Anadolu içlerine uzanan beş araba yolu sıralanmıştı. 

Bunlar; İkice ve Keklik boğazlarından Korkuteli ve Elmalı’ya uzanan yol, Burdur üzerinden 

Afyonkarahisar’a giden ve İstanbul demiryoluna ulaşan yol (İzmir’e giden demiryolu ile de ilişkili), 
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Aksu vadisi üzerinden Eğirdir gölüyle Akşehir’e giden yol, Köprüsuyu yoluyla Beyşehir’e ve Bozkır 

üzerinden Konya-Suriye demiryolu kanalıyla Karaman’a ulaşan yollar ve Antalya, Alanya, Silifke, 

Mersin yoluydu. Bunların dışında Antalya-Konya arasında tamamlanamamış bir yol projesinden 

bahsedilmekle birlikte kara ulaşımını taşıyan mevcut yollar tüm özellikleriyle ele alınmaya 

çalışılmıştı. Dolayısıyla merkezler arasında hangi yolların hangi şartlarla nereye bağlandığı belirtilerek 

bölgenin adeta karayolu haritası çıkartılmıştı. Bu noktadaki değerlendirme “… şebeke-i mevcudenin 

fakir ve ezher-i cihet na-kafi olduğunu görmek için bir mülkiye mühendisi olmak lazım gelmez” 

şeklindeydi (Ayın Tarihi 16, 1925:295-296; Ayın Tarihi 17, 1925:448-450). 

İtalyan araştırmacı bölge ulaşım şartlarının geliştirilmesine yönelik proje önerilerini de ortaya 

koymuştu. Öncelikle bölgedeki orman ve ova ürünlerinin ihraç mahallerine yönlendirilebilmesi için 

bir demiryolunun şart olduğu belirlenmişti. Böyle bir projenin engeli olarak dağlar, halkın ilgisizliği, 

tembelliği ve İtalyan olmayan şirketlerin menfaatleri sıralanmıştı. Öte yandan Antalya-Alanya, 

Antalya-Burdur (Burdur’un kuzeyinde İngiliz hattıyla bağ kuran ve yan demiryolları ile Korkuteli ile 

Elmalı gibi kasabalara uzanan), Fethiye-Muğla demiryolu hatlarının inşası önerilirken bunlar 

yapılıncaya kadar eşya ve yolcu taşımacılığında otomobillerin kullanılmasının İtalyan şirketlere fayda 

sağlayacağı ihmal edilmemişti (Ayın Tarihi 17, 1925:451-452). 

 

İtalyan Yazarın Analizi 
İtalyan iktisatçı çalışmasının sonunda toplu bir analiz yapmış ve burada öncelikle Antalya ve civarının 

haketmediği bir çöküşe uğradığını, bunun doğal olmadığını vurgulamıştı. Bölgenin antik geçmişinden 

örnekler vermiş ve mevkilerini sıralayarak bunları eski ve parlak medeniyetin kanıtı olarak sunmuştu. 

Bu noktada, bölgenin geçmiş tarihlerde önemli bir ekonomik mevki olduğunu ispata yönelik 

değerlendirmelerinde yerli halkı yani Türkleri aşağılayan ifadelere özellikle yer vermişti. Ayrıca yer 

yer bölgenin düştüğü durumun araştırılması gerektiğini ifade ederken şehrin ticaret kapasitesinin dört 

merkezle sınırlandırılmasının nedeni olarak İngiliz (İzmir-Aydın-Eğirdir), Fransız (İzmir-

Afyonkarahisar) ve Almanların (İstanbul-Afyon-Konya) demiryollarını göstermişti. 

Yazara göre -Anadolu köylüsünün gelişmeye karşı “sert kafalı” olmasına rağmen- çağdaş sistem, 

bilimsel yöntem ve gelişmelerle yapılacak müdahale, bölgeyi şaşalı dönemlerine döndürecekti. Bu 

seviyeye yükseliş temelde, limanlar da dahil olmak üzere ulaşım şart ve araçlarının düzenlenerek 

geliştirilmesiyle, çağdaş mekanizmalarla donatılmalarıyla ilişkilendirilmiş; ayrıca liberal bir ekonomik 

modele işaret etmekten geri durulmamıştı (Ayın Tarihi 17, 1925:452-453)13.  

 

ALİ CENANİ BEY’İN NOTLARINDAN ANTALYA VE CİVARI 
 

Ticaret Vekili/Bakanı Ali Cenani Bey, Ayın Tarihi’nde yayınlanan “Sahil Anadolu’nun İktisadi 

Vaziyetine Dair Notlar”ında Antalya ve civarını da incelemişti. Öncelikle kredi ve sermaye 

sorunlarına değinmiş; tüccarın para sıkıntısı çektiğini, bu konunun Antalya Ticaret Odası’nda da 

gündeme geldiğini yazmıştı (ki bu ifadeler şehrin ticaret odasında temaslarda bulunduğunu 

göstermektedir). Antalya tüccarlarına Osmanlı Bankası’nın 45 gün vadeli senetle para verdiğini 

belirterek bunun senelik % 25 faize yol açtığını, bu soygunculuğun önüne geçmeye çalıştığını 

anlatmıştı. Bu noktadaki çıkarımı, etkili bir kredi kurumu oluşturmadan Avrupa’nın iktisadi 

esaretinden kurtulmanın mümkün olamayacağı idi. Öte yandan milletten bir şey istemeksizin bir 

büyük devlet bankası kurulmasının düşünüldüğünü fakat olumlu bir sonuca ulaşılamadığını 

hatırlatmıştı. Bununla birlikte Ali Cenani Bey, millete dayanarak toplanacak sermaye ile böyle bir 

banka kuruluşunun gerçekleştirilebileceği kanaatindeydi.  

 

Finike 
Milas’ın ihracat ve ithalat limanı olarak Güllük’ü ele alan14 Ali Cenani Bey, buradan İtalya’ya 

zeytinyağı gönderildiğini, bunların İtalya yağları olarak Avrupa piyasalarına sokulduğunu aktardıktan 

                                                      
13 “Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” başlıklı tefrikanın incelemesi sırasında Ayın Tarihi’nin sayıları 

yanında Güçlü’nün eserinden de yararlanılmış; kitapta da geçen “dayatmaktır” ya da “üstün” gibi ifadeler 

“tanıtmaktır” ve “stok” şeklinde okunmuştur.  
14 Mart-Eylül (sonu) 1925 tarihlerinde limana 103 Türk, 153 İtalyan, 107 Yunan, 3 Norveç, 6 İngiliz, 1 

Felemenk gemisinin girdiğini aktarmıştı. 
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sonra Antalya ile Fethiye arasındaki Finike’nin iktisadi durumunu mercek altına almıştı. Coğrafi 

açıdan önemine vurgu yaparak arazinin verimli, ikliminin pamuk, limon, portakal ve muz 

yetiştirilmesine çok uygun olduğunu kaydetmişti. Özellikle pamuk yetiştirilmesi için araştırma 

yapılması gerektiğinden bahsetmişti. Halkın potansiyelinin -çözülmesi gereken bir sorun olan- sıtma 

hastalığı tarafından kısıtlandığına ve yol yapımının zorunluluğuna işaret etmişti. İskele yapılması için 

gereken önlemlerin alındığına da belirtmişti. 

Ali Cenani Bey’in notlarına göre 150 kadar ev bulunan Finike’de binaların çoğu metruktu. Ticaret 

Bakanı, yörenin muhacirler aracılığı ile imar edilebileceğini düşündüğünden yerli muhacir 

getirilmesini notlarında savunmuştu. Katran ağacının (sedir) önemli ihracat ürünü olduğu bölgede, 

portakal ağaçlarında hastalık olduğu şikayetiyle karşılaştığını da ifade etmişti. Notlarından anlaşıldığı 

kadarıyla Finike’de bir değirmenin mevcudiyetine rağmen gümrük bulunmadığından ithalata izin 

verilmemekteydi. Buradaki liman idaresi ise yelkenli gemiler ve kaçakçılık nedeniyle önem 

arzetmekteydi. 

 

Fethiye 
Ali Cenani Bey’in anlatımıyla 31.174 nüfuslu Fethiye, coğrafi açıdan gölü andıran güvenli bir limana 

sahipti. Bununla birlikte tahta iskeleden başka bir tesisatı yoktu. Tüm olumsuz şartlara rağmen liman, 

ithalata karşı 50.000 lira ihracat fazlası vermişti. Limandan kereste, kömür, maden, palamut, susam, 

tütün, çam kabuğu, portakal, limon, canlı hayvan ve yumurta ihracatı yapılmaktaydı. Zaten Fethiye, 

İzmir’den sonra ikinci liman olacak potansiyele, büyük bir orman servetine, madene, turizm 

kapasitesine, aşı ile büyük fayda sağlanabilecek milyonlarca yabani zeytin ağacına, balıkçılık ve 

sünger toplamaya elverişli sahile ve akarsulara sahipti. Tüm bu avantajlarına rağmen en önemli 

eksikliği yol bulunmamasıydı. Liman öncelikle bir yol kanalıyla Kaş, Korkuteli ve Köyceğiz’e 

bağlanması halinde geniş bir hinterlanda kavuşacaktı. Ali Cenani Bey, yol ve köprü yapımının yanında 

sıtmayla mücadele edilmesi ve bu doğrultuda hastalığa yol açan bataklıkların kurutulması gerektiğinin 

altını çizmişti. Kerestecilik için bir fabrika kurulabileceğine de notlarında yer vermişti. Öte yandan 

yangın ve keçiler tarafından tahrip edilen ormanlar için önlem alınması üzerinde durmuştu. 

Ticaret Bakanı (diğer ele aldığı merkezlerde olduğu gibi yer yer) Fethiye’nin coğrafi ve topografik 

durumunun yanında tarihçesine de değinmiş ve mübadeleden önce Rumların bölgedeki antik 

harabelerin eserlerini satarak servet kazandıklarını yazmıştı. Bölgenin un ihtiyacı için değirmenin 

incelemeye alınarak işletilmesi gerektiğini düşünen Ali Cenani Bey, Fethiye’yi Türkiye’nin ekonomik 

kalkınması açısından önemli noktalardan biri olarak değerlendirmişti. 

 

Antalya 
Antalya’yı 282.187 hektarı baltalık ve 665.280 hektarı meşe, kızılçam, dişbudak, yabani zeytin, sakız, 

salkım, çınar, karakavak, servi ve çitlenbik ağaçlarının kapladığı ormanlara sahip bir bölge olarak 

tanımlayan Ali Cenani Bey, özellikle bol su kaynaklarını ele almaya özen göstermişti. Bütün sıcak 

iklim ürünlerinin yetişebileceği, limon, portakal, bananas, dut, pamuk yetiştirmeye ve ipekçiliğe uygun 

bir arazisi olduğunu anlatmıştı. -İtalyan araştırmacı gibi- Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey de şehir ve 

civarının pamuk üretiminde Adana’ya alternatif olabilecek özelliklere sahip birinci sınıf pamuk sahası 

olduğunu belirtmişti.  

Ali Cenani Bey, Antalya’nın 1920’lerin ortalarındaki sıkışıklığını (coğrafi, ekonomik, vs), olumsuz 

şartlarını ve halkın sefaletini karayolu bulunmamasıyla ilişkilendirmişti. Burdur’a uzanan yolun son 

derece yetersiz olduğunu aktarmış; İtalyan araştırmacı gibi o da Konya’ya doğru yapılması planlanan, 

aslında ihtiyaca kısmen cevap verebilecek ancak fazla ilerlemeyen yol projesinden bahsetmişti. Bu 

yolun tamamlanması, şehri Anadolu içlerine bağlayacak ve Konya’nın ürününü Avrupa’ya taşıyacaktı. 

Bu yüzden yolun yapımının devlet yolları kapsamına alınmasının aciliyetini dile getirmişti. Limanın 

ıslahı da bu bağlamda öncelikli işlerdendi. Öte yandan liman ile Konya arasında bir demiryolunun 

bölgeye hayat kazandıracağını Ali Cenani Bey de işlemekten geri durmamıştı. Liman konusunda 

incelemelere başlandığını aktaran Ticaret Bakanı, bölge ile bakanlığın özel olarak ilgileneceğini 

kaydetmişti (Ayın Tarihi 21, 1925:826-835). 

 

Bölgede Üretim, Ulaşım ve Sorunlar 
Ali Cenani Bey, Akdeniz sahilindeki iskelelerden dışarıya ihraç edilen ikinci derecedeki palamut, 

mazı, kitre, sahleb, çam kabuğu gibi mahsullerin ticaretinin Birinci Dünya Savaşı’nın öncesine göre 
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çok azaldığını, bu azalışın nedeninin araştırılması gerektiğini notları arasına almıştı. Onun 

değerlendirmelerine göre bu azalışın bir ayağını, kredi sağlayamayan tüccarın bu ürünleri toplayacak 

olanlara avans verememesi oluşturmaktaydı. Tüccarları teşvik etmek için kredi sorununun aşılması 

zorunluluğu vardı. Meyan kökünde ise bu ürünün ihracatını yürüten Forbes15 Kumpanyası’nın 

kullandığı İskenderun limanının ülke sınırlarının dışında kalmasının etkisi görülmüştü ki Antalya ve 

Mersin limanları kanalıyla senelik 5.000 ton satış yani 500.000 liralık ihracat imkanı vardı. Yapılan 

sınırlı orandaki ihracatta ise başta aşar olmak üzere artan vergiler nedeniyle artış sağlanamamaktaydı. 

Bunlar hakkında çalışmaya başlandığını hatırlatan Ticaret Bakanı, uğradığı limanlarda kaçakçılık 

şikayetiyle yoğun karşılaştığı için bu konuda da değerlendirme yapma gereği duymuştu. 

Balıkçılık ve sünger avcılığı üzerinde de uzun açıklamalar yapan Ticaret Bakanı, Kuşadası, Güllük, 

Fethiye ve Marmaris gibi yerlerin 1925 başlarında Ticaret Vekaleti’nden/Bakanlığı’ndan sünger 

çıkartmak için uzman dalgıç getirtilmesi hususunda izin verilmesini istediklerini kaydetmişti16. 

Ali Cenani Bey, Akdeniz deniz sahili ürünlerinin taşınmasında fıçıların önemine dikkat çekmiş ve bu 

sanat ölmeden önce Antalya, Bodrum ve Derme gibi yerlerde çok sayıda fıçı imal edildiğini ancak 

1920’li yıllarda artık fıçı ustası kalmadığını gündeme getirmişti. Halk eski fıçıları tamir ediyor ya da 

Adalar vasıtasıyla İtalya’dan fıçı getirtiyordu. Bakan Ali Cenani Bey, fıçı imaline başlanması 

gerektiğini ve bakanlığın gereken tedbirleri alacağını belirtmişti. Tütün, zeytin17, portakal, limon ve 

mandalina gibi ürünlere ayrı başlıklar açmış ve Akdeniz sahilinde ihracat yapan yerler arasında Finike, 

Alanya ve Antalya’yı sıralamıştı. Üretimin olması gerekenden çok düşük (1/50) oranda bulunduğunu 

ileri süren Ticaret Bakanı, Ziraat Vekaleti’nin müdahalesinin (ücretsiz fidan, uzman desteği ve 

kontrolü vs) yararlı olacağı düşüncesiyle Antalya’da bir fidanlık kurulması önerisini getirmişti. Az 

miktarda olmakla birlikte muz sadece Antalya’da üretilmekteydi. Bakana göre bu üretimin 

artırılmasıyla Mısır ve Suriye’den ithalatın yerini Avrupa’ya ihracat alabilirdi. 

Notlardan anlaşıldığına göre Finike, Alanya ve Antalya’da 1925’te pamuk denemeleri yapılmış ve çok 

olumlu sonuçlar alınmıştı. Ancak Antalya’dan başka bir yerde ziraat memuru bulunmaması ilerleme 

sağlanmasında güçlük yaratmıştı. Öte yandan Antalya vilayetinde diğer yerlerin aksine 60 traktör 

çalışmaktaydı. Bunların dışında bölgeden 20-30 kadar traktör talebi daha gelmişti ki Ali Cenani Bey, 

pamuk üreticilerine bu imkanın verilmesi halinde yani traktörlerin devlet tarafından sağlanması 

durumunda kısa sürede ihracata geçilebileceği ümidindeydi (Ayın Tarihi 22, 1926:920-927). Bu sahil 

bölgesinin sadece balık, orman mahsulatı, hububat, pamuk, zeytin ve portakal gibi ürünler nedeniyle 

değil, kordon halinde baştan başa madeni servetiyle de önemli olduğunu, 1920’lerin ortalarına kadar 

üç linyit, yirmi krom, üç demir, iki çinko, üç simli kurşun, onaltı zımpara, iki civa madenine ruhsat 

verildiğini kaydetmişti.  

Bölge ormanları üzerinde de duran Ali Cenani Bey, keresteyi önemli ihraç ürünlerinden biri olarak 

değerlendirmişti. Yaklaşık 1.000.000 liralık getirisi olan ve çoğunlukla Mısır ile Suriye’ye ihraç edilen 

katran ağacı (sedir/Erz-i Lübnan), bunlar içinde önemli yer işgal etmekteydi. Öte yandan bazı 

bölgelerde birkaç kök kalan bu ağacın, böyle azaldığı yerlerde itina ile korunduğunu, eskiden bol olan 

ağacın azalmasından dolayı koruma önlemlerinin Ziraat Vekaleti’nce gözönüne alındığını yazmıştı. Bu 

ağaçların tükenmesini önlemek için Ziraat, Dahiliye, Maliye bakanlarından oluşan bir komisyon 

kurulmasını da teklif etmişti. Bu arada ormanların sorunları bağlamında tarla açmak için çıkartılan 

yangınlar ile göçebe aşiretlerin çobanlarının tahripleri üzerinde durmuştu. Ormanların korunması için 

aşiretlerin iskanı, devlet tarafından orman olarak korunması kararı alınan bölgelerin sınırlandırılması 

ve haritalandırılması, böyle alanlardaki evlerin orman dışına çıkarılması, keçi sürülerinin bu alanlara 

girmesinin önlenmesi gibi öneriler sıralamıştı. Bir diğer önerisi, köylünün ormanlardan yararlanması 

için çıkarılan ancak bazı müteahhitlere çıkar sağlar hale dönüşen/dönüştürülen ve ormanlar için zararlı 

hale gelen Baltalık Kanunu’nun sadece köylünün ihtiyaçlarıyla (odun ve kömür yapmak gibi) 

sınırlandırılacak şekilde tadil edilmesiydi. Değerlendirmelerinden rahatlıkla anlaşılabileceği üzere Ali 

Cenani Bey, bölgenin bir başka sorunu olarak aşiretleri görüyordu. Aşiretlerin iskanının sağlanması 

gerektiğini bunun devlete bir maliyet getirmeyeceğini düşünmekteydi. Onun gözünde diğer bir sorun 

kuşkusuz sıtma hastalığıydı. 

                                                      
15 Kuris/Koris diye yazılmıştı. 
16 Yabancı uzman dalgıçlara sünger toplamayı birer Türk’e öğretmeleri şartıyla bu izin verilmişti. 
17 Ali Cenani Bey, bu konuda bir not düşmüştü. Aşıdan sonra bir zeytin ağacının 4-5 senede ancak ürün verdiğini 

yazmıştı. Cümleleri aşılama çalışmalarının başladığı ya da büyük ölçüde tamamlandığı izlenimini vermektedir.  
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Ticaret Bakanı, tüm liman hizmetleriyle yükleme-boşaltma araçlarının modernizasyonunu, deniz 

haritalarının çıkartılmasını, tersane ve tamirhane yapılmasını içeren kapsamlı bir programın hayata 

geçirilmesini savunmaktaydı. Türkiye’de kabotaj hakkına sahip gemilerin genellikle İzmir ile Mersin’i 

kullandıklarını, Antalya gibi limanlara düzensiz seferler olduğunu kaydetmişti. Seyr-i Sefain 

İdaresi’nin ise Akdeniz hattında iki gemi çalıştırdığını hatırlatmıştı. İstanbul - İzmir - Güllük - Bodrum 

- Fethiye - Antalya - Mersin’e giden bu gemilerin dönüşte sıralanan iskelelerden başka Silifke -  

Anamur - Osmaniye - Finike - Kuşadası - Kale çizgisini izlediğini ancak yük ve yolcu kapasitesine 

sahip olmadıklarını belirtmişti. Kabotaj hakkının kazanılacağı 1926 yazından itibaren bu eksikliklerin 

giderilmesine çalışılacağını fakat finansal zorluklar nedeniyle yabancı şirket gemilerinin yerini 

almanın henüz mümkün olamayacağını öngörmüştü. 1926 Seyr-i Sefain Bütçesi’nde küçük iskelelere 

hat kurulması için gereken tedbirlerin dikkate alındığını açıklayan Ali Cenani Bey’in aktarımıyla bir 

yandan bir şilep filosu kurmak bir yandan da bölgenin yük ve yolcu taşımacılığının sağlanması için 

çaba harcanacaktı. 

Ticaret Bakanı, kara yollarının yetersizliği nedeniyle sahil bölgeleriyle iç kesimlerin ilişkisinin kesik 

olduğunu, başta ticaret hacmini genişletme hedefi olmak üzere birçok açıdan ulaşım sorunlarının 

aşılması gerektiğini değerlendirmişti. Öte yandan “Şu kadar ki Anadolu’da birinci derecede lüzumlu 

olan demiryollarının inşaatı hitam buluncaya kadar Antalya ve Silifke demiryollarının inşası bittabii 

tehir edecektir” derken bu açığı kısmen şose yollarla kapatmak zorunluluğunu vurgulamıştı. Gerekli 

bakanlıklarla irtibat halinde olduğunu da belirtmişti (Ayın Tarihi 23, 1926:1018-1023). 

 

SONUÇ 

 

Öncelikle bir İtalyanın kaleminden çıkan “Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” başlıklı yazının 

Ayın Tarihi’nde yayımlandığı dönemi ele almak yerinde olacaktır. Dönem, Türk-İtalyan siyasi 

ilişkilerinde gerginliğin hüküm sürdüğü ve İtalya’nın İngiltere’ye doğrudan ya da dolaylı destek 

olduğu Musul meselesinin Türk Dış Politikası’nın ana konularından birini teşkil ettiği bir dönemdi. 

Tefrikanın böyle bir zamanda kamuoyunun gündemine taşınması, Mussolini’nin politikaları da 

gözetilerek Antalya’ya yönelik İtalyan ilgisini halka hatırlatma amacıyla ilişkili olmalıdır. Dolayısıyla 

bu yayın, Mustafa Kemal Paşa’nın (Atatürk) da etkisiyle olsa gerek canlanan İtalyan emperyalizmine 

karşı bir bilinç oluşturma çabasıyla ilişkilendirilebilir. 

Bir İtalyan iktisatçı tarafından kaleme alınmış olan tefrikada azımsanmayacak ölçüde detaylara 

başvurulmuş olması ciddi bir araştırma sürecine dayanıldığını göstermektedir. Zaten tefrikadaki bazı 

ifadeler, İtalyan yazarın uzun süre Türkiye’de kalmış olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bu tefrika 

kanalıyla Antalya ve civarındaki ürünler, üretim ve üretim şartlarının yanında bölgedeki doğal çevre 

ve vahşi yaşam hakkında da ipuçlarına ulaşılabilmektedir. Öte yandan sadece Antalya ve civarı 

hakkında değil bir yandan İtalyan ekonomisi, İtalyanların bu alana yönelik beklenti ve kaygıları 

hakkında çeşitli verilere ulaşılabildiği gibi bir yandan da İtalya’nın yayılmacılık politikalarında 

ekonominin yerinin belirlenmesi ya da anlaşılması mümkün olabilmektedir. Belirtmek gerekir ki 

tefrikada, bölgenin tarihsel geçmişinden yola çıkılarak parlak bir medeniyetin ve ekonomik değerin 

doğal olmayan çöküşüne özellikle atıf yapılmıştı. Bu çöküşün ya da bölgedeki olumsuz şartların 

kaynağı ve nedeni, üstü örtülü şekilde Osmanlı ve Türklerle ilişkilendirilmeye çalışılmıştı ki bu 

strateji, Trablusgarp’a saldırmak için kullanılan yöntemin benzerinin Anadolu’da da kullanılmaya 

çalışıldığını göstermektedir.  

Ali Cenani Bey’in seyahat notları da birçok detayı içerecek şekilde titizlikle düzenlenmişti. O, bir 

anlamda, daha önce bir İtalyan iktisatçının -ülkesinin yayılmacılık anlayışına yol göstermek amacıyla- 

kaleme aldığı yazıya, birkaç yıl sonra Türkiye’deki yeni rejimin ulusal yaklaşımıyla ölçülü bir karşılık 

vermişti. Öte yandan İtalyan emperyalizmine hizmet etmek amacıyla üretilmiş makaleyi okumuş 

olduğu da düşünebilir. Üstelik bu, oldukça yüksek bir ihtimaldir. Notlarının içeriği, düzenleniş şekli ve 

özellikle İtalyan iktisatçının bazı eleştiri ya da önerilerinin karşılanmış olması, bu izlenimi güçlendirir 

niteliktedir. Bunun yanında notlarındaki analizlerinde oldukça gerçekçi bir tutum sergilemiş ve 

objektif düzlemde kalmaya özen göstermiştir. Ayrıca hazırladığı notlar aracılığıyla Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra 1920’lerin ortalarına kadar bölgede gerçekleşen değişiklik, gelişme ya da atılan 

adımlar kısmen değerlendirilebilmektedir. 

Farklı amaçlarla kaleme alınmış olmalarından dolayı iki değerlendirme arasında farklı noktalar 

bulunması kaçınılmazdır. Ancak bunların yanında ortak nokta ya da görüşler de azımsanmayacak 
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orandadır. Farklardan hareket edildiğinde örneğin İtalyan iktisatçı bölge halkının tembelliğine sık sık 

atıf yaparken Ali Cenani Bey, yayıldığı bölgelerde atalete yol açan sıtma hastalığı ve yaygınlığı 

üzerinde durmuştu. Bu arada yine Ali Cenani Bey, İtalyan iktisatçıya göre bölgenin su kaynaklarına 

daha fazla eğilmişti. Ali Cenani Bey’in Fethiye’ye daha büyük bir önem atfettiği de görülmektedir. 

Sıralanabilecek diğer bazı farklılıkların yanında yazıların en önemli ve belirgin ortak noktası, Antalya 

ve civarının kalkınmak açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğu idi. Bu noktada iyimser bir 

yaklaşımla iki farklı yazıda bölgenin potansiyeline işaret edilmesi, yöre insanı açısından teşvik edici 

bir etken olarak da görülebilir. Bir diğer ortak yaklaşım, Antalya’da pamuk üretiminde olumlu 

sonuçlar alınabileceği hakkındaydı. Kara ve deniz ulaşım araçlarındaki yetersizlik, özellikle 

karayollarının durumu ve liman sorunları diğer ortak noktalardı. Dolayısıyla her iki yazıda da ulaşım 

sorunlarının çözülmesi halinde bölgenin kısa sürede kalkınma olanağına kavuşacağı beklentisiyle 

karşılaşılmaktadır.  

Son olarak; “Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti” ve “Sahil Anadolu’nun İktisadi Vaziyetine Dair 

Notlar” başlıklarını taşıyan iki yazı dizisinin birlikte ele alınması, Birinci Dünya Savaşı’ndan hatta 

daha doğru bir ifadeyle 1910’lu yılların başlarından 1920’lerin ortalarına kadar uzanan süreçte 

özellikle bölgenin ekonomik durumu hakkında bütünsel ve objektif kabul edilebilecek bir yaklaşıma 

ulaşılmasına katkı sağlamaktadır. 

 

REFERANSLAR 

 
Dergi ve Makaleler 

Ali Cenani (1341). Sahil Anadolu’nun İktisadi Vaziyetine Dair Notlar 1. Ayın Tarihi. 7(21). 819-836. 

Ali Cenani (1926). Sahil Anadolu’nun İktisadi Vaziyetine Dair Notlar 2. Ayın Tarihi. 7(22). 912-927. 

Ali Cenani (1926). Sahil Anadolu’nun İktisadi Vaziyetine Dair Notlar 3. Ayın Tarihi. 8(23). 1018-1023. 

Çelebi, M. (1999). Birazcık Seviye Lütfen. Tarih ve Toplum. 31(185). 329-332. 

Kocaoğlu, B. (2002). Ayın Tarihi Mecmuası İndeksi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 18(53), 627-699. 

y.y. (1339/1923). Ayın Tarihi. Ayın Tarihi. 1 (1). 4. 

y.y. (1341/1925). Adana Pamuk Kongresi. Ayın Tarihi. 6 (19). 634-636. 

y.y. (1340/1924). Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti 1. Ayın Tarihi. 4(11-12-13). 242-251. 

y.y. (1341/1925). Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti 2. Ayın Tarihi. 14. 104-112. 

y.y. (1341). Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti 3. Ayın Tarihi. 15. 203-216. 

y.y. (1341). Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti 4. Ayın Tarihi. 5(16). 290-296. 

y.y. (1341). Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti 5. Ayın Tarihi. 5(17). 448-453. 

Kitaplar 

Armaoğlu, F. (1992). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1990 I (1914-1980). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları. 

Çoker, F. (1995). Türk Parlamento Tarihi 3 (Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem 1919-1923). Ankara:TBMM 

Vakfı Yayınları. 

Güçlü, M. (2008). II. Meşrutiyet Döneminde Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti. Antalya, Ekinci Matbaa. 

Bildiriler 

Çelebi, M. (2001). Kuşadası’nda İtalyan İşgali (1919-1922). Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu (277-

284). İzmir. 

Çelebi, M. (2006). İtalyan Sömürgeciliğinin Hedef Kenti Antalya. Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu. Antalya: 

Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını. 

Çelebi, M. (2007). İtalyan Türkolog Ettore Rossi’nin Kültür Tarihimize Katkıları. I. Uluslararası Türk Dünyası 

Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı II (595-609). Ankara: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 

Yayını. 

Meclis Zabıtları 

TBMM Zabıt Ceridesi. Devre:2, C.14, İ.61, 21.2.1341.  

TBMM Zabıt Ceridesi. Devre:6, C.2, İ.16, 24.7.1939. 

TBMM Zabıt Ceridesi. Dönem:9, C.18, B.20, 22.12.1952. 

 

 

  



130 

 

Türk Kamu Özel İşbirliği Sözleşmelerinde Yüklenicinin Hakları 
 

Dursun Ali DEMİRBOĞA 

Çukurova University 

Turkey 

demirboga@hotmail.com 

 

 

Özet 

Kamu yatırımlarının gerektirdiği kaynağın çok fazla olması ve Devlet bütçelerinin yatırım süresi 

içerisinde bu kaynağı karşılamasının mümkün olmaması, yeni modellerle bu kamu hizmetinin 

görülmesinin yolunu açmıştır. Türkiye kamu özel işbirliği modellerinin farklı görünümlerini 

1980’lerden sonra uygulamaya başlamıştır. Ancak, rekabetçi, şeffaf, güvenilir, eşitlikçi bir kamu özel 

ortaklığı kavramı 2000’li yıllardan sonra ülke gündemine girmiştir. 

Klasik kamu alımları sisteminde, kamu idareleri alıcı yani kamu ihale sözleşmesinin karşı tarafı ilen, 

kamu özel işbirliği modellerinde daha yakın işbirliği vardır. Gerçekten de, bir kamu hizmetinin 

sunulması için gerekli olan altyapı ve araçları sunan yüklenicinin, kamu idaresi ile rakip olmayıp 

onunla aynı yönde ve aynı amaçla çalışan olduğunun kabulü gerekir. Kamu özel işbirliği sözleşmeleri 

Türkiye’de önemli altyapı tesislerinin yapımı ile şehir hastanelerinin yapımında uygulanmaya 

başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu piyasanın daha da gelişmesi ve derinleşmesi beklenmektedir. 

Yüklenicinin alacak haklarının teminat altına alınması projelerin finansmanında kolaylık 

sağlayacaktır. Yüklenicinin alacaklarının tahsili konusundaki metotlar ve bu metotların etkinliği 

sözleşmenin verimliliğini etkileyecektir. Uzun vadeli bir sözleşmede yıllar itibari ile alacak hakkının 

güncellenmesi de sözleşmedeki dengeyi sağlayacaktır. 

Yüklenicinin uzun süreli sözleşme ilişkisinde alacak hakları, korunma hakları, teminat hakları ve 

işbirliği hakları bulunmaktadır. Bu çalışmamızda yüklenicinin kamu özel işbirliği sözleşmesinden 

kaynaklanan alacak hakları üzerinde durulacak, yeri geldikçe korunma ve teminat haklarına da yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Hukuku, Yüklenici, Kamu Özel İşbirliği Sözleşmeleri, Alacak Hakkı 

   

Rights of the Contractor in Turkish Public Private Partnership Contracts 
 

Abstract 

The fact that public investment requires a lot of resources and that it is not possible for the State 

budget to meet this resource during the investment period has opened the way for the public to fulfil 

the new model. Turkey has started to implement different views of the public private partnership 

models after 1980. However, the concept of a competitive, transparent, reliable, equitable public 

private partnership has been on the agenda of the country since 2000s. 

In the classical public procurement system, public administrations are the counterparts of the buyer or 

public contract, while there is closer cooperation in public private partnership models. Indeed, it must 

be acknowledged that the contractor who provides the infrastructure and services necessary for the 

supply of a public service is not competitor to the public administration and works in the same 

direction and for the same purpose. Public private partnership contracts in Turkey has started to be 

implemented in the construction of the city hospital with the construction of major infrastructure 

facilities. It is expected that this market will be further developed and deepened in the coming years. 

Ensuring that the contractor's claims are secured will facilitate the financing of projects. The methods 

of procurement of the contractor's receivables and the effectiveness of these methods will affect the 

efficiency of the contract. Updating the right to receive a long-term contract at the end of the year will 

also provide the balance in the contract. 

The contractor has rights to claim long term contracts, protection rights, guarantee rights and 

cooperation rights. In this work we will focus on the rights of the contractor claims from the public-
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private partnership contract, and the rights of protection and guarantee will be given as the place 

becomes available. 

Keywords: Turkish Law, Contractor, Public Private Partnership Contracts, Right to Claim 

 

GİRİŞ 

Kamu özel işbirliği sözleşmeleri Türk Hukukunda yeni bir kavram olmakla birlikte eskiden beri gelen 

bir uygulama alanına sahiptir. Kamu özel işbirliği sözleşmeleri 1910 yılından beri uygulanan bir 

yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır18. Kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle gördürülmesi veya özel 

sektör imkânlarının kamu hizmetinin görülmesinde yararlanılması çok eskiden beri uygulana gelen bir 

yöntemdir. Türk Hukukunda kamu özel işbirliği sözleşmeleri kavramının yeni olmasının sebebi bu 

alana ilişkin düzenlemelerinin çok fazla mevzuatta yer almasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, 

Anayasa Mahkemesinin Kararları ve Türk devletinin kamu hizmetinin görülmesinde tekel yetkisini 

bırakmaya kolay kolay yaklaşmaması da kamu özel işbirliği sözleşmelerinin gecikmeli olarak Türkiye 

gündemine gelmesine yol açmıştır19. 

Dağınık mevzuat ve yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki anlayış farklılığı kamu özel 

işbirliği sözleşmelerinin daha geç zamanda farkına varılmasına sebep olmuştur20. Özellikle yasama ve 

yürütme organının 1980’lerden sonra geliştirdiği liberal bakış21 açısına uygun olarak yargı 

organlarının anlayışlarının değişmemesi bu alanda önemli bir gecikmeye sebep olmuştur. Ancak bütçe 

imkânlarının kısıtlı olması özellikle altyapı alanında ciddi kaynak ihtiyacını da gündeme getirmiştir. 

Kamu hizmetlerinin topluma sunulmasında özel sektörün imkân ve tecrübesinden faydalanmak özü 

itibariyle toplam faydayı artırmaktadır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu hizmetinin 

sunulmasında kullandığı tekel yetkisini paylaşmak istememesi, sürekli olarak üstün yetki kullanma 

arzusu kamu özel işbirliği sözleşmelerinin önündeki en önemli engeldir22.  

Kamu özel işbirliği sözleşmeleri kamu idarelerinin tekelinde bulunan bir kamu hizmetinin özel 

sektörün imkânlarından yararlanarak gördürülmesi halidir23. Bu anlamıyla özelleştirmeden ve klasik 

kamu alımlarından farklılık arz eder24. Özelleştirmede kamu hizmeti sunan idarenin veya kamu 

hizmetinin özel sektör kuruluşlarına devredilerek, kamu kurum veya kuruluşunun o alandan çekilmesi 

söz konusudur25. Klasik kamu alımlarında ise, kamu hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler ile yapım işlerini özel hukuk kişilerinden tedarik etmesidir. Klasik 

kamu alımlarında kamu hizmetinin yürütülmesi kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde iken kamu 

özel işbirliği sözleşmeleri bundan farklıdır. Kamu özel işbirliği sözleşmeleri ve modeli klasik kamu 

alımları ile özelleştirme modeli arasındaki bir modeldir26. Türk Hukukunda kamu özel işbirliği farklı 

isimler altında zaten gerçekleştirilmekte idi. Örneğin,  

1) BOT (Build-Operate-Transfer) Yap-İşlet-Devret, 

2) DB (Design- Build) Tasarla-Yap, 

3) BTO (Build-Transfer-Operate) Yap-Devret-İşlet, 

4) BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) Yap-Sahip Ol-İşlet-Devret, 

5) BOO (Build-Own-Operate) Yap-Sahip Ol-İşlet, 

                                                      
18 Ahmet T. KEŞLİ, Kamu Özel İşbirliği (PPP) Projelerinin Hukuki Rejimi, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2009, s.28. 
19 KEŞLİ, s.31. 
20 KEŞLİ, s.28. 
21 Koray KARASU, “Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu-Özel Ortaklığı”, AÜSBF Dergisi, Cilt.66, 

No.3, Yıl.2011, s.218. 

 
22 KEŞLİ, s.29. 
23 Bruno WERNECK, Mário SAADI,  The Public-Private Partnership Law Review, 3rd Edition, Law Business 

Research Ltd., London, 2017, s.227. WORLD BANK GROUP, Contribution of Institutional Investors in PPI, 

http://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/PPI/Documents/Global-

Notes/PPI_InstitutionalInvestors_Update_2017.pdf, Mar 15, 2018, A.D.27/08/2018. 
24 KEŞLİ, s.17. 
25 KARASU, s.219. 
26 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements, A.D. 29/08/2018. 
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6) DBFO(Design-Build-Finance-Operate) Tasarla-Yap-Finanse Et-İşlet, 

7) BLTM (Build-Lease-Transfer-Maintain) Yap-Kirala-Devret-BakımınıYap, 

8) LROT (Lease-Renovate- Operate-Transfer) Kirala-Yenile-İşlet-Devret  

şeklinde sıralanabilmektedir27. 

1994 yılında yürürlüğe giren 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun çerçevesinde köprü, tünel, baraj, sulama, 

içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, kongre merkezi, kültür ve turizm 

yatırımları, ticari bina ve tesisler, spor tesisleri, yurtlar, tema parklar, balıkçı barınakları, silo ve depo 

tesisleri, jeotermal ve atık ısıya dayalı tesisler ve ısıtma sistemleri elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 

ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, 

trafiği yoğun karayolu, demiryolu ve raylı sistemler, gar kompleksi ve istasyonları, teleferik ve 

telesiyej tesisleri, lojistik merkezi, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava 

alanları ve limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, Kanal İstanbul ve benzeri su 

yolu projeleri, sınır kapıları ve gümrük tesisleri, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, 

tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve 

tesisleri, toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi, 

yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmaktadır. Bunun dışında, 04/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye 

Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 

Görevlendirilesi Hakkında Kanun, 28/05/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 21/02/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel 

İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun, 16/07/1997 

tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 

İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kamu özel işbirliği modeli 

uygulanmaktadır. Dolayısıyla kamu özel işbirliği sözleşmeleri Türk Hukukunda önemli bir uygulama 

alanına sahiptir. Ancak son yıllarda bu modelin yeniden gündeme gelmesi önemli alt yapı projeleri ile 

şehir hastanelerinin bu model çerçevesinde temin edilmesinden kaynaklanmaktadır28. 

Burada şunu da belirtmekte fayda bulunmaktadır: Kamu özel işbirliği modeli genel bütçeye yıllık 

bazda yük getirmeden yatırımları yapma imkanı vermekle29 birlikte verimli kullanılmadığı takdirde 

uzun yıllar boyunca gelecek kuşaklara aktarılacak bir yük biriktirir. Bu sebeple projenin fizibilite 

çalışmalarının ve verimlilik hesaplarının çok dikkatli yapılması, klasik kamu alımlarındaki motivasyon 

sebepleriyle bu modelle yatırım yapılmaması gerekir30. 

Bu çalışmamızda, kamu özel işbirliği (bundan sonra KÖİ şeklinde anılacaktır.) sözleşmelerinde 

yüklenicinin hakları dört aşamada incelenecektir. Öncelikle KÖİ sözleşmelerinin hukuki niteliğinin 

ardından, sözleşmenin tarafları incelenecek, ardından bu sözleşmelerde yüklenicinin hakları dört 

aşamada incelenecektir. Bu aşamalardan birincisi, ihale aşaması, ikincisi yatırım aşaması, üçüncüsü 

işletme aşaması ve dördüncü aşama ise devir veya sözleşmenin sona ermesi aşaması olacaktır.  

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

KÖİ sözleşmeleri konusunu oluşturan kamu hizmetinin niteliğine göre farklılaşabilmektedir. Sözleşme 

özgürlüğü ilkesinin geçerli olduğu özel hukuk alanının tersine yasama organları genellikle KÖİ 

sözleşmelerinde yer verilmesi gereken hususlar ile sözleşme ile ilgili genel hususları açıkça düzenleme 

gereği duyarlar. Her ne kadar KÖİ sözleşmeleri genellikle özel hukuk alanında kalmakla birlikte 

içeriği, sona ermesi veya değiştirilmesi emredici hukuk kurallarıyla sınırlandırılmıştır.  

KÖİ sözleşmelerinin içeriği ve kanunlarda yer alan sözleşme tiplerine uygunluğu, sözleşmelere 

uygulanacak hükümlerin tespiti açısından önem taşır. KÖİ sözleşmeleri bu anlamda birden fazla 

                                                      
27 KEŞLİ, s.266 vd. Duncan CARTLIDGE, Public, Private Partnership in Construction, Taylor & Francis Group, 

New York, 2006, s.7 
28 Bruno WERNECK, Mário SAADI,  The Public-Private Partnership Law Review, 4rd Edition, Law Business 

Research Ltd., London, 2018, p.272 continued. 
29 Ertuğrul ACARTÜRK, Sabiha KESKİN, “Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli”, SDÜ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.17, Sayı.3, Yıl.2012. s.35. 
30 OECD, Public Governance of PPP, May 2012, https://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-

Recommendation.pdf, A.D. 27/08/2018. 
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sözleşme tipini içeriğinde taşır. Örneğin bir şehir hastanesi yapımında, KÖİ sözleşmesinin içeriğine, 

mal ve hizmet temini, yapım işi, finansman sözleşmesi, kira sözleşmesi, abonelik sözleşmesi ve 

vekâlet sözleşmesi gibi birçok sözleşme tipine uygun bölümler bulunur31. KÖİ sözleşmelerinde 

uyuşmazlıkların çözümünde genel mahkemelerin dışında farklı çözüm yolları öngörülmesi bu 

sözleşmelere uygulanacak hukuk kurallarının iç yargı organlarınca tartışılmasını engellemiştir. Bu 

sebeple KÖİ sözleşmelerinin hukuki niteliğinin tespiti doktrine ve tahkim kuruluşlarına bırakılmıştır. 

Türk Hukukunda kural, sözleşme tarafları kanunlarda düzenlenmiş sözleşme tiplerine uygun 

sözleşmeleri yapabilirler ya da sözleşme özgürlüğü32 çerçevesinde farklı sözleşme tiplerini bir araya 

getirebilirler ya da birden fazla sözleşmenin niteliklerine halel getirmeksizin bir araya getirmek 

suretiyle kullanabilecekleri gibi, kanunlarda düzenlenmeyen sözleşme tiplerini kullanarak yeni bir 

sözleşme de meydana getirebilirler33. Ancak burada KÖİ sözleşmesinin bir tarafının bir kamu kurum 

veya kuruluşu olduğu bunun da emredici kurallarla sınırlanmış yetkileri kullanacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

KÖİ sözleşmesinin tarafları seçilen KÖİ modeline uygun sözleşmenin meydana getirilmesinde birlikte 

çalışırlar. Burada şunu unutmamak gerekir: KÖİ sözleşmeleri ve modeli klasik kamu alımlarından 

farklı olarak idarenin üstünlüğü anlayışından ziyade kamu kurumu ile özel sektör kuruluşunun 

işbirliğine dayanır. Bu işbirliği modelin başarısının da anahtarıdır. KÖİ sözleşmelerinde kamu 

tarafının üstün kamu yetkisi kullanması, özel sektör kuruluşunu “yap ya da feshet” baskısı altında 

tutması KÖİ modelinin başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. KÖİ sözleşmelerindeki bu anlayış 

sözleşme içeriğinin düzenlenmesi ve sözleşmenin sürdürülmesinde de etkili olacaktır. Türk 

Hukukunda Türk Borçlar Kanununun 26 ncı maddesi çerçevesinde taraflar sözleşme özgürlüğü 

ilkesine dayanarak kanunda düzenlenmemiş olan ve ticari hayatın zaruretinden doğan isimsiz 

sözleşmeler kurma imkânına sahiptir34. Bu anlamda KÖİ sözleşmeleri nitelik olarak birden fazla 

sözleşmenin bir araya geldiği kanunda düzenlenmemiş bir isimsiz sözleşme türüdür. Yukarıda da 

belirtildiği üzere birden fazla sözleşme tipine ait unsurlar taşır. Bu bakımdan karma sözleşme tipine 

girer. Karma sözleşmeler kanunda düzenlenmiş veya düzenlenmemiş sözleşmelere ait unsurların 

karışımı olarak tanımlanabilir35. Karma sözleşmelerde farklı sözleşme tiplerine ait edimler ilgili 

oldukları sözleşmeden koparak başka sözleşmenin edimleri ile birlikte sözleşmede yer alırlar.  

Alt ayrım olarak ise KÖİ sözleşmeleri kombine bir sözleşmedir. Kombine sözleşmelerde, bir taraf 

kanuni sözleşme tiplerine ait birden fazla asli edimde bulunmayı, diğer taraf ise genellikle mali 

yükümlülük altına girer36. KÖİ Sözleşmelerinde kamu kurum veya kuruluşunun yükümlülüğü genel 

olarak mali yükümlülüktür.  

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİNİN TARAFLARI 

KÖİ sözleşmelerinin bir tarafı Kanunlar tarafından yetki verilen kamu kurum veya kuruluşlarıdır. 

Diğer taraf ise sınırlama olmamakla birlikte sermaye şirketleri ve iş ortaklıklarıdır. İş ortaklıkları KÖİ 

sözleşmelerinde konsorsiyum ve ortak girişim olarak karşımıza çıkar. Bir KÖİ projesinin ihalesine 

katılmak için yerli veya yabancı şirket olmasının ayrımı yoktur. Ancak ihale alındıktan sonra 

sözleşmenin imzalanmasında ve işin yapılmasında her proje için ayrı bir görevli şirketin kurulması 

gerekir. Kurulan bu şirketin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş bir sermaye şirketi 

olması gerekmektedir. Bu şirketin sırf bu amaçla kurulması gerekmektedir. Bunun amacının daha önce 

ve daha sonra farklı faaliyet alanlarında çalışmaması ve sırf bu projeye yoğunlaşmasının aranması 

olarak söyleyebiliriz. 

KÖİ sözleşmesinde ihaleyi yapan idare ile ihaleyi kazanan şirketlerin kurduğu şirket sözleşmenin 

tarafıdır37. Şirket açısından hem amaca hem de faaliyete ilişkin sınırlamalar bulunmaktadır. Bir kere 

bu şirket özel amaçlı bir şirkettir38. Yani sadece kurulduğu gayeye uygun olarak faaliyet yürütebilir. 

                                                      
31 CARTLIDGE, s.12. 
32 Cevdet YAVUZ, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 14. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2016, s.6. 
33 Fahrettin ARAL, Hasan AYRANCI, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Yetkin Yayınları, 

Ankara, 2015, s.54. 
34 YAVUZ, s.13. 
35 ARAL/AYRANCI, s.57. KEŞLİ, s.109. 
36 ARAL/AYRANCI, s.58. YAVUZ, s.14. 

37 KEŞLİ, s.83. 
38 KEŞLİ, s.83. 
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Öte yandan bu şirket ana sözleşmesindeki tüm değişiklikleri KÖİ sözleşmesinin tarafı olan idarenin 

onayı ile yapabilecektir. Şirket ortakları tarafından gerçekleştirilmek istenen tüm hisse devirleri fiili 

devir tarihinden önce idareye bildirilmek zorundadır.  

KÖİ sözleşmesinde görevli şirket, finansal durumuna ilişkin belgeleri üç aylık ve bir yıllık olarak 

idarenin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Şirket, özel amaçlı bir şirket olup, sözleşmenin amacına 

ilişkin olan veya bu amaca yönelik olarak iş ve faaliyetler dışında başka iş ve faaliyette bulunamaz39. 

Şirket sözleşme kapsamındaki sorumlulukları açısından Türk Ticaret Kanunu açısından basiretli tacir 

gibi hareket etmesi gerekmektedir. Öte yandan şirket, sözleşme kapsamındaki haklarını ihlal etmemek 

kaydıyla, idarenin uyması gereken hukuk kurallarına uymak bu amaçla idare tarafından kendisine 

bildirilen talimatlara uymak zorunda olacaktır. Çünkü KÖİ sözleşmesinin yerine getirilmesi aynı 

zamanda bir kamu hizmetinin görülmesine ilişkindir. Dolayısıyla kamu hizmeti alanını düzenleyen 

hukuk kuralları idareyi bağladığı gibi hizmeti fiilen sürdüren şirketi de bağlayacaktır. Ancak kamu 

hizmeti alanında sonradan yapılan mevzuat değişiklikleri maliyetleri etkilediği sürece şirketin bu 

maliyet farkını isteme hakkı saklı olacaktır.  

KÖİ sözleşmesinin tarafı olan şirketin en başta gelen yükümlülüğü kamu hizmetinin görülmesi için 

gerekli olan yatırımı gerçekleştirmek, hizmete hazır hale getirip hizmetin sunulmasını sağlamak yani 

yatırımın işletmesini, işletme süresi boyunca sağlamaktır. 

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN HAKLARI 

KÖİ sözleşmesinde, yukarıdaki başlıkta açıklanan şirket yüklenici olarak tanımlanmaktadır. Yüklenici 

işin yapılması, işletilmesi ve devredilmesinde idareye karşı yükümlü olan taraftır. Yüklenici sadece 

kendi işlem ve eylemlerinden değil, işin yapılması ve işletilmesi sırasındaki alt yüklenicileri ve alt-alt 

yüklenicilerinin fiillerinden dolayı da idareye karşı sorumlu olur. Ancak KÖİ sözleşmelerinde 

sorumluluktan ziyade işbirliğinin öne çıkarılması gerekir. Yüklenicinin hakları incelenirken hep bu 

perspektiften bakılmıştır. 

KÖİ sözleşmelerinde yüklenicinin haklarını üç kısımda incelemek mümkündür:  

1) Yüklenicinin yatırım aşamasındaki hakları, 

2) Yüklenicinin işletme aşamasındaki hakları, 

3) Yüklenicinin sözleşmenin bitimi veya devrindeki hakları. 

Yüklenicinin yatırım aşamasındaki hakları: 

Yukarıda yapılan sınıflandırma ve yatırım aşamasında yüklenicinin haklarının inceleme konusu 

yapılması her KÖİ sözleşmesinde mutlaka yatırım aşaması olacağı anlamına gelmemektedir. KÖİ 

sözleşmeleri esnek sözleşmelerdir. Kamu hizmetinin görülmesinde bir işletme de özel sektörle işbirliği 

halinde görülebilir. Ancak devletlerin KÖİ modelini tercih etme sebebi altyapı projelerini bütçe 

kaynaklarını kullanmadan gerçekleştirip kamu hizmetine sunmaktır40. Bu sebeple uygulamada 

karşımıza altyapı yatırımıyla birlikte kamu hizmetinin sunulması birlikte temin edilmektedir. 

Yatırım aşamasında yüklenicinin en temel hakkı idarenin kendisiyle işbirliği yapmasını isteme 

hakkıdır. KÖİ modeli özel sektörün finansman, teknik, mali ve hukuki yeteneklerini idare ile birlikte 

kullanmak suretiyle kamu hizmetinin gerçekleştirilmesine odaklanır. Yani bir karşıtlık ilişkisinden çok 

işbirliği ve anlayışa dayanır. KÖİ sözleşmesinde idare ve yüklenici menfaatlerin yarıştığı bir rekabet 

ortamında değil aynı amaca ulaşmaya çalışan iki ortak olarak hareket etmek zorundadır. Klasik kamu 

alımlarından farklı olarak, idare ve yüklenici birbirinin tamamlayıcısı olarak görülür. Bu sebeple 

sözleşme boyunca idare ve şirket etkileşim içerisinde bulunur. 

İdare, ilgili mevzuat gereğince vermeye yetkili olduğu onay ve izinleri işin gecikmesine mahal 

vermeksizin şirkete vermek, işin gecikmemesine çalışma zorundadır. Yüklenicinin bu hakkı açıkça 

dürüstlük kuralının bir gereğidir. KÖİ sözleşmesi yapmış taraflar edimin yerine getirilmesinde 

birbirine yardımcı olmak, edimin yerine getirilmesini engellememek zorundadır. Bunun başında da o 

kamu hizmeti için gerekli yatırımların yapılması için gerekli olan izin ve onayların zamanında 

yükleniciye verilmesi gerekmektedir. Öte yandan idare, başka kamu kurumlarından alınması gereken 

izinler konusunda da kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.  

                                                      
39 KEŞLİ, s.83. 

40 CARTLIDGE, s.39. 
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Yüklenicinin KÖİ sözleşmesinde öngörülmüş takvime uygun olarak ödeme yapılmasını talep etme 

hakkı bulunmaktadır. KÖİ sözleşmelerinde klasik sözleşmelerden farklı olarak finansman anlaşması 

çerçevesinde, finans kuruluşları tarafından işin yatırım kısmının finansmanı sağlanır. Yani ödeme 

konusunda ikili değil üçlü bir ilişki bulunmaktadır. İşin finansmanına ilişkin teklif, ihaleye katılan 

şirketlerin teklifi ile birlikte hazırlanır ve idareye sunulur. Bu sebeple finansman teklifi ihaleye katılan 

şirketlerin teklifi ile birlikte değerlendirilir. KÖİ Sözleşmesinin imzalanmasından sonra finansman 

anlaşması da yürürlüğe girer. İşin yatırım kısmında pursantaj veya birim fiyatlara göre iş ilerledikçe 

finansman kuruluşu tarafından yapılan işin bedeli şirkete ödenir41.   

Yatırım yapılan yere ilişkin olarak, şirketin yer teslimi, araziye ilişkin mülkiyet davalarının 

bulunmamasını, işin gerçekleştirilmesini engelleyecek idari kararların kaldırılmasını idareden isteme 

hakkına sahiptir. Bu bir tekeffül yükümlülüğüdür.  

Yüklenicinin yatırım sırasında bazı durumların gerçekleşmesi durumunda idareden tazminat isteme 

hakkı bulunmaktadır. Ancak doğrudan zararlar ile dolaylı zararlardan hangilerinin şirket ve idare 

arasında sorumluluk paylaşımına gidileceği KÖİ sözleşmesinde belirlenebilir. Burada Türk Borçlar 

Kanununun emredici hükümlerinin dikkate alınması gerekir. Tazminat isteme hakkının doğduğu 

durumların başında, idare teşkilatı içerisinde veya idarenin taraf olduğu sözleşmelerle idarede çalışan 

bir kişinin ölümü veya yaralanmasından oluşan zararların tazminini sözleşmede öngörülmesi halinde 

idareden talep edebilir. Yine KÖİ sözleşmesi kapsamında meydana getirilen yatırımda idarenin kusuru 

yüzünden bir maddi kayıp veya hasar meydana gelmişse yüklenici tazminat talep edebilir.  

Yüklenicinin işletme aşamasındaki hakları:   

KÖİ sözleşmelerinde yatırımın tamamlanmasından sonra yüklenicinin talep edeceği en önemli hak 

işletme hakkıdır42. İşletme hakkı KÖİ sözleşmelerinde idarenin yükleniciye karşı yüklenmiş olduğu en 

önemli yükümdür. Kural olarak kamu hizmeti verilmesinde idare tekel yetkisine ve üstün kamu 

gücüne sahiptir. Bu sebeple bir kamu hizmetinin yürütülmesine izin verilmesi sadece bir sözleşme 

sorunu değil aynı zamanda bir idare ve anayasa hukuku sorunudur. Dolayısıyla işletme hakkının KÖİ 

sözleşmesi ile bir özel sektör kuruluşuna verilebilmesi ancak anayasal ve yasal dayanakları ile 

mümkündür. Türk Hukukunda da KÖİ sözleşmesi kapsamındaki kamu hizmetinin işletmesinin şirkete 

devredilebilmesi için yasal dayanaklar çıkarılmıştır. Bu konuda genel bir düzenlemenin olmaması 

sebebiyle her idare hangi kamu hizmetlerinin görülmesinde KÖİ modelini kullanacağını belirlemek 

için yasama organı tarafından özel kanunlar çıkarılmıştır. KÖİ sözleşmelerinde yatırım aşamasında 

finansman kuruluşları tarafından harcanan paranın kazanılması işletme aşamasında mümkün 

olmaktadır. İşletme hakkının şirkete devredilmesi ile KÖİ sözleşmesi içeriğine uygun şekilde idare 

veya kullanıcılar tarafından ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de yapılan KÖİ sözleşmelerinde şirketin finansmandan kaynaklanan geri ödemeleri 

yapabilmesi ve şirket faaliyetleri ile kamu hizmeti sunulan yatırımın idamesi için gerekli olan ek 

yatırımları ve geliştirmeleri yapabilmesi için asgari bir garanti verildiği gözükmektedir. Bu zorunlu bir 

unsur değildir ancak çok büyük miktarda finansman kaynağının kullanıldığı alt yapı projelerinde 

garanti yatırımcı ilgisini çekmek yönünden önemli bir etkiye sahiptir. 

KÖİ sözleşmelerinde işletme aşamasında yüklenicinin en önemli hakkı KÖİ sözleşmesinde belirtilen 

ödeme talep etme hakkıdır43. KÖİ sözleşmesinde şirketin asıl alacağı ve isteklendirme kaynağı bu 

ücrettir. Ücret KÖİ sözleşmesinde belirlendiği şekliyle ödenir. KÖİ sözleşmelerinde bir kira bedeli 

birde kullanıma bağlı diğer ödemeler olmak üzere iki tür ödeme mevcuttur. Kira bedeli olarak ta 

adlandırılacak aylık veya yıllık kira bedeli sabit bir ücret olarak belirlenir ve yıllar itibariyle 

güncellenir. Kullanıma bağlı diğer ödemeler ise, işletme süresince sunulan kamu hizmetinin karşılığı 

olarak şirkete ödenir. Bu ödemeler mal ve hizmet alımı karşılığı da olabilir.  

KÖİ sözleşmelerinde tıpkı yatırım aşamasında olduğu gibi işletme aşamasında da idareden işbirliği 

halinde çalışmayı talep etme hakkına sahiptir. İşletme aşamasında hem sözleşmede öngörülen cezalar 

hem de hem de ödemelerin yapılacağı, idarenin kamu hizmetinin görülmesi için zorunluluk olarak 

gördüğü ve KÖİ sözleşmesine koyduğu hükümlerin denetlendiği bir dönemdir. Bu dönemde taraflar 

eşit haklara hatta şirket sözleşme hükümleri çerçevesinde hukuki açıdan daha üstün konumda 

                                                      
41 CARTLIDGE, s.114. 

42 KEŞLİ, s.191 vd. 
43 KEŞLİ, s.157. 
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bulunduğu bir dönemdir. Ancak bu eşitlik kamu hizmetinin görülmesinde asli sorumlu olan idarenin 

şirket karşısında olumsuz bir pozisyonda olacağı anlamına gelmemelidir. Bir sonraki başlık altında 

inceleyeceğimiz idarenin gerektiğinde tüm bedeli ödeyerek sözleşmeyi sona erdirme yetkisi KÖİ 

sözleşmelerinde de bulunmaktadır. Kamu hizmetinin görülmesinde KÖİ sözleşmesinin tarafı olan 

şirketin finansal, teknik ve yeterlik açısından işin görülmesini sağlayamaması durumunda, kamu 

hizmetinin görülmesinden asli sorumlu olan idarenin tazminatsız fesih hakkı bulunmaktadır. Ancak 

görülen kamu hizmetinin niteliğinin değişmesi mevcut sözleşmeyi devam ettirmesinin idare açısından 

ekonomik ve hukuki olarak sürdürülebilir olmaması durumunda idare, tam tazminat ödemek suretiyle 

sözleşmeyi sona erdirebilir. Buradaki tam tazminat müspet zarardır. 

KÖİ sözleşmelerinde uyarlamanın özel bir türü olarak yüklenici ayrımcı mevzuat değişikliklerinden 

kaynaklanan zararının tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrımcı mevzuat değişikliği benzer 

nitelikli projelerde uygulanan mevzuattan farklı olarak sırf o proje ve iş için uygulanacak bir mevzuat 

değişikliği gerçekleştirildiği ve bu mevzuat değişikliğinin şirketin mali imkân ve yükleri üzerinde 

etkiye sahip olduğu durumlarda söz konusu olur. Ayrımcı mevzuat değişikliği durumlarında yüklenici 

bu değişiklikten doğan zararını veya kar kaybını eğer sözleşmede öngörülmüşse idareden isteyebilir. 

Yüklenicinin sözleşmenin bitimi veya devrindeki hakları 

KÖİ sözleşmelerinde seçilen modele göre işletme süresinin bitimi veya bitimden önce işletmenin 

idareye devri mümkündür. Ancak bu devir yüklenicinin sözleşme şartlarını yerine getirememesi 

sebebiyle fesihten ayrıdır. Fesih olağanüstü bir haldir ve bunun tasfiyesi sözleşme hükümleri ve 

seçilen hukuka göre belirlenecektir. Bu çalışmamızda inceleme konusu yapılan husus, iradi olarak 

veya idarenin tam tazminat ödemesi yoluyla işletmenin devrindeki yüklenicinin haklarıdır.  

İdarenin sözleşme hükümlerini ihlali veya sözleşmeyi haksız feshetmesi durumunda tazminatın 

kapsamına nelerin gireceği KÖİ sözleşmesi ile düzenlenebilir. Ancak burada istenecek miktarın 

belirlenmesinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 125 inci maddesindeki seçimlik haklarını 

kullanabilir. Ancak sözleşmede tazminatın hesaplanmasında yöntem belirlenmemişse müspet zararın 

istenilmesi yüklenici lehine olur.  

Erken fesih sebebiyle yüklenici, finansman anlaşmalarındaki yükümlülükleriyle, alt ve alt-alt 

yüklenicilere borçları cezai şart ve tazminatları ile kendi çalışanlarına karşı mali yükümlülüklerinin 

tamamını idareden isteyebilir. Öte yandan idare tarafından KÖİ sözleşmesinin haksız veya erken feshi 

sebebiyle vergi, ceza gibi kamu yükümlülüklerini de idareden isteme hakkına sahiptir. 

İdare tarafından sözleşmenin vaktinden evvel haksız feshi sebebiyle yüklenici kar kaybını da talep 

edecektir. Yüklenicinin kar beklentisine ilişkin yöntem KÖİ sözleşmesinde belirlenebilir. Bu belirleme 

yapılmışsa eksik kalan kar sözleşmeye göre hesaplanır ve idareden talep edilebilir. KÖİ sözleşmesinde 

bu belirleme yapılmamışsa, mevcut durumdaki kar dikkate alınarak ileriye doğru izdüşümü yapılır ve 

kar kaybı buna göre hesaplanır. 

İşletme bitiminde yüklenicinin işin görüldüğü tesisleri borçtan ari bir şekilde çalışır vaziyette idareye 

teslim yükümlülüğü bulunmaktadır44.  

YÜKLENİCİNİN HAKLARININ KORUNMASI 

KÖİ sözleşmelerinin uzun süreli sözleşmeler olması ve bir tarafının üstün kamu gücüne sahip idare 

olması yüklenicinin haklarının korunmasının ne kadar önemli ve zor olduğunu gösterir. Bu sebeple 

KÖİ sözleşmelerinin çok profesyonelce hazırlanması ve şirketler açısından iyice incelendikten sonra 

teklif verilmesi gerekir.  

Öte yandan KÖİ sözleşmelerinin klasik ticari sözleşmelerden farklı olarak çok uzun vadeli olması 

baştan öngörülemeyen hususların yıllar sonra ortaya çıktığında çözümünün bulunamaması sonucunu 

doğurur. Bu sebeple sözleşmelerde değişiklik mekanizması öngörülmeli ve bu değişikliklerin düzenli 

periyotlarla yapılması sözleşme dengesinin sağlanması açısından çok önemlidir. Değişiklik 

mekanizması tarafların eşitliği üzerinden çalışmalı, bir tarafa diğer taraftan fazla mali yük 

getirmemelidir. KÖİ sözleşmelerinde mali denge mutlaka korunmalıdır.  

KÖİ sözleşmelerinde tarafların eşitliği ve özel hukuk hükümlerine tabi bir sözleşme olması yüklenici 

açısından haklarını korumaya yarayan önemli bir etkendir45. Özel hukuk hükümlerinde kural taraflar 

                                                      
44 KEŞLİ, s.211. 
45 KEŞLİ, s.286. 
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eşittir ve taraflar kendi menfaatlerini korumaya yönelik önlemler alırken karşı tarafın izin veya 

icazetini almak zorundadır. 

Hakem sözleşmesi veya hakem şartının KÖİ sözleşmelerinde yer alması, taraflardan birinin idare 

olduğu bu sözleşmelerde genel mahkemeler yerine hakeme gidilmesinin öngörülmüş olması yüklenici 

açısından önemli bir güvencedir. KÖİ sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözümü ayrı bir uzmanlık 

alanıdır ve uyuşmazlıkların çok kısa sürede işletmenin faaliyetlerinin durdurulmadan çözümlenmesi 

gerekir. Örneğin bir köprü veya otoyolun KÖİ sözleşmesi kapsamında yapıldığı durumlarda idare ile 

yüklenici arasındaki uyuşmazlığın tedbir kararlarıyla işletmesi durdurulmadan ve çok hızlı bir biçimde 

çözümlenmesi gerekir. Ya da bir şehir hastanesinde görülmekte olan bir hizmetin verilmesi ile ilgili 

bir uyuşmazlıkta hastanenin o hizmeti vermeyi durdurması söz konusu olamaz. Bu açıkça hizmet 

kusuru olur. Uyuşmazlıkların çözüm mekanizmasının kısa sürelere bağlı olarak yetkin hukuk kişileri 

tarafından hakemlikle çözülmesi hem taraflar arasındaki menfaat dengesinin korunmasına hem de 

kamu özel işbirliği felsefesine uygun çözümlerin oluşturulmasına yardımcı olur46. 

Başlangıçtan bu yana belirtildiği üzere KÖİ modeli ve sözleşmesi kamu ile özel sektörün işbirliğine 

hatta güç birliğine dayanır. Dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde çatışmacı uyuşmazlık çözüm 

yollarından daha çok dostane çözüm yollarının KÖİ sözleşmelerine konulması gerekir. Çünkü 

çatışmacı uyuşmazlık çözüm yollarında ortaya çıkan kararlar mutlaka bir tarafın ciddi manada 

aleyhine olabilir. Bu durum da uzun yıllar boyunca birbirine partner olacak iki taraf arasındaki işbirliği 

ilişkisine zararı dokunabilir. KÖİ sözleşmelerinde hakemlik sözleşmesi veya hakem şartı konulmasına 

rağmen müzakere, tarafsız ön değerlendirme, vakıaların saptanması yöntemi, kısa duruşma, 

arabuluculuk gibi yöntemlere ağırlıkla yer verilmelidir.  Dostane veya alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları hukuki ilişkinin devamlılığının bulunduğu durumlarda taraflar menfaatine daha uygun sonuçlar 

üretecektir. Çünkü çatışmacı uyuşmazlık çözüm yolları ya da bir diğer tabirle çekişmeli yargı taraflar 

arasında kazan-kazan ilişkisi gütmez.  

SONUÇ 

Türk hukukunda KÖİ modeli ve buna bağlı olarak yapılan KÖİ sözleşmeleri dağınık bir mevzuat 

yapısına sahiptir. Bu sebeple her kurumun ve KÖİ modeli ile yaptırılacak her kamu hizmetinin farklı 

kanunları ve alt düzey düzenlemeleri bulunmaktadır. Günümüzde kamu hizmetlerinin özellikle büyük 

altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde KÖİ modeli Türkiye’de yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Otoyol, havalimanı, köprü, tüneller ve şehir hastaneleri bu modelle gerçekleştirilmektedir. KÖİ 

sözleşmelerine ilişkin hukuki altyapı ise bu modelin kullanımından daha yavaş gelişmektedir. Bu 

alanda kapsayıcı bir çalışma henüz yapılmış değildir. Öte yandan KÖİ sözleşmelerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların çözüm yolunun genel mahkemeler olmaması bu alanda içtihat eksikliğini ve yargı 

organlarının bu sözleşmeler ve hükümleri üzerindeki yorumlarını eksik bırakmaktadır.  

KÖİ sözleşmelerinde yüklenicinin hakları kullanılan modele göre değişmekle birlikte, genel olarak 

yatırım aşaması işletme aşaması ve devir aşaması olmak üzere üç aşamada incelenebilir. Yüklenicinin 

yatırım aşamasındaki ve diğer aşamalarda ortak olan hakkı idare ile işbirliğini talep hakkıdır. İşletme 

aşamasında ise, bu alanda imtiyaza sahip kamu kurum veya kuruluşundan işletme hakkını talep yetkisi 

bulunmaktadır. Tabiidir ki bu aşamada KÖİ modeli yatırımın geri dönüşüne ilişkin alacak hakları da 

işletme aşamasında karşımıza çıkar. Devir aşamasında ise yine idarenin işbirliği yanında özellikle 

haksız devirlerde yüklenicinin tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. 

KÖİ sözleşmelerinde yüklenicilerin haklarının korunması önemli bir konusudur. Uzun süreli ve politik 

çekişmelere konu olabilecek nitelikte büyük nitelikteki bir yatırım yapan özel sektör kuruluşunun 

korunması için hem sözleşmelerde hem de fiilen tedbirlerin alınması gerekmektedir47. KÖİ 

sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmeleri olması bu konudaki en önemli güvencelerden biridir. Şöyle ki 

özel hukuk sözleşmeleri tarafların eşitliğine ve sözleşme özgürlüğüne dayanır. Özel hukuk 

sözleşmelerinde idare buyurucu gücüne dayanarak sözleşmelerde tek taraflı değişiklik yapamaz. Öte 

                                                      
46 KEŞLİ, s.304. 

47 OECD, Public-Private Partnerships in Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/9789264046733-

en.pdf?expires=1535358983&id=id&accname=ocid53022152&checksum=49886997079F885CC1AC753B4AB

3FFB6, p. 118, A.D.27/08/2018 
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yandan uyuşmazlık çözüm yolunun genel mahkemeler yerine tahkim olarak belirlenmesi de yüklenici 

açısından bir güvencedir. 
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Abstract 
  

One of the primary goals of understanding by design (UBD) is to develop and deepen students’ ability 

to make meaningful inference through grand ideas and transfer knowledge to new situations. The act 

of ‘understanding’ lies at the core of UBD and it is accepted as the main aim of the education. The 

concept of "understanding" mentioned here is to acquire the ability to adapt the knowledge to all the 

new environments that will be encountered in the future. Understanding through by design suits well 

to contemporary program development studies and argues the importance of taking educational 

decisions in collaboration with teachers at schools. Teacher facilitation forms the basis of UbD. A 

teacher who designs sees the teaching program as an opportunity to experiment or a meaningful part of 

the learning process, rather than an instruction to follow. 

They can identify the big idea and what is valuable, and take responsibility.  Designing is imagining 

the end product in the light of the big ideas and it helps us arrange the process. In other words, it first 

focuses on how to design the measurement and evaluation process, not the targets. The feature that 

distinguishes this model from the other training program designs is the evaluation starting from the big 

idea.The main point in the big idea is what will make sense. What is the most meaningful thing in the 

idea that we teach? This is a significant challenge for teachers.  As a response, it can be said that UBD 

aims to improve students’ understanding of the big and transferable concepts. The criteria of great 

ideas lie in strength and importance they make about a phenomenal explanation. Since great ideas 

form the core of the subject, they help students think deeper so that they can reach the essence of the 

topic. It can be said that the issues that are worth mentioning are the ones that lie in the heart of the 

discipline, include student in the learning process and need to be explained to the students. A concept, 

theme, contradiction or hypothesis can be a great idea. If we want children to understand these great 

ideas, we need to build the program on them and adapt our teaching style accordingly. The goal of the 

UBD is to align the course goals with long term and general goals. In this sense, UBD offers a 

planning template that guides teachers. The goal is to combine content and performance.  

 

Keywords: Understanding by Design, big ideas in the curriculum, backward design. 

 

 

 

Özet 

 

Tasarım yoluyla anlamanın (UbD) birincil hedeflerinden biri öğrencilerde büyük fikirler aracılığıyla 

anlam çıkarma ve bilgiyi yeni durumlara transfer etme yeteneğini geliştirmek ve derinleştirmektir. 

UbD’nin kalbinde yatan “anlama”, eğitimin temel hedefi olarak kabul edilmektedir. Burada sözü 

geçen “anlama” konuları, dersi, derste geçen püf noktaları anlamaktan çok öğrencinin ders süresince 

geliştireceği anlam sayesinde bilgiyi, gelecekte karşılaşacağı tüm yeni ortamlara uyarlama yeteneği 

kazanmasıdır. Tasarım planlayan öğretmenler; büyük fikri belirler, neyin değerli olduğuna karar verir 

ve sorumluluk alabilir. Tasarlama, büyük fikir doğrultusunda sonucu hayal etme, en sonda oluşmasını 

istediğimiz anlam ve transferden hareketle süreci düzenlemedir. Yani önce hedeflere değil, ölçme ve 

değerlendirme sürecinin nasıl tasarlanacağına yoğunlaşılır.  

Bu modelin diğer eğitim programı tasarımlarından ayıran özelliği, büyük fikir ve sondan başlayarak 

değerlendirmedir. Büyük fikir başlığında temel nokta neyin anlamaya değeceğidir. Öğrettiğimiz bu 

kadar fikir içinde anlamaya değer olan nedir? Bu öğretmenler için önemli bir zorluktur. Öğreteceğimiz 

bu kadar çok konunun zorluğunu ifade etmek için yeniden “En çok anlamaya değer olan nedir?” diye 

bir daha sormak gerekir. Cevap olarak UbD’nin öğrencilerin büyük ve transfer edilebilir kavramları 

anlamasını amaçladığı söylenebilir. Büyük fikirler bir olguyu açıklama konusunda teşkil ettikleri güç 

ve önemden dolayı büyük fikir olarak kabul edilirler. Büyük fikirler konunun çekirdeğini oluşturduğu 
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için, ders ya da ünite boyunca öğrencilerin çekirdeğe ulaşabilmeleri adına daha derin düşünmelerine 

yardımcı olurlar. Anlamaya değer konuların, genel olarak disiplinin kalbinde yatan, öğrenciyi sürece 

dâhil eden, kalıcı ve öğrenciye açıklanması gereken konular olduğu söylenebilir. Bir kavram, tema, 

çelişki ya da varsayım büyük fikir olabilir. UbD’nin hedefi, uzak ve genel hedeflerle dersin hedeflerini 

daha iyi bir şekilde birbirine bağlamaktır. Bu anlamda UbD öğretmenlere yol gösteren bir planlama 

şablonu sunmaktadır. Amaç, içerik ve performansı birleştirmektir.   

 

Anahtar kelimeler: Tasarım yoluyla anlamak, eğitim programında büyük fikirler, geriye doğru 

tasarlama 

 

Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design) Bağlamında Eğitim 

Programlarında Sondan Başa Doğru Tasarım ve Büyük Fikre Odaklanma 
GİRİŞ 

Eğitim programları alanındaki yeniden kavramsallaştırma çabaları ile öğretmene yeni roller verilmekte 

ve öğrenmeye yönelik farklı tasarımlar oluşturulmaktadır. Bu farklılıklar arasında öğretim tasarısı 

çerçevesi olarak sunulan tasarım yoluyla anlama (UdB) modeli ile öğretmenler birer tasarımcı olarak 

kabul edilmekte ve öğrenenlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim durumu özgün hale 

getirilmektedir. Öğrenmeye yönelik yapılan bu yeniden kavramsallaştırma çabaları ile öğretmenin 

tasarımcı rolünün yanında, eğitim lideri olarak okulda yer alması, kendi öğretim yaklaşımını 

oluşturabilmesi sağlanmaktadır. Öğrenmenin anlama üzerine inşa edilmesine dayanan bu yeni anlayışı 

ilk deneyimleyenlerden McTighe, üstün yetenekli öğrencilere öğretmenlik yaparken çoğunlukla 

düşünme ve anlama üzerine uygulama çalışmaları yapmıştır. Aynı yıllarda otantik öğrenme üzerine 

çalışmalar yürüten Wiggins de, öğrenmenin performans değerlendirmeleri ile ölçülmesinin öğrenmeyi 

desteklediğine yönelik bulgular elde etmiştir (Akt. Yurtseven, 2016). Yaptıkları eğitim uygulamalarına 

dayalı olarak, tasarım yoluyla anlama modeli’ni 1998 yılında yayınladıkları bir kitapla sunan Wiggins 

ve McTighe, öğretmenlerin kendi öğrenme planlarını tasarlama fikri üzerine kurulmuştur. 

 

Tasarım yoluyla anlamak  

 

Tasarım yoluyla anlamak (UbD), adından da anlaşıldığı gibi anlamı, anlamayı, anlamı içselleştirmeyi 

temele alan program tasarımlarının geliştirilmesini öngören bir modeldir. Bu modelde, programın 

temel hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyarak öğretimin tasarlanması fikri yer alır (Wiggins & 

McTighe, 1998: 9). Bu öğretim tasarısını yaparken, programın gereklerini belirlemenin temel 

hedeflerinden biri anlamayı gerçekleştirmek için, anlamayı kalıcı hale getirebilmektir. Burada 

vurgulanan anlama kavramının aktarma ile ilgili olduğunu belirten Wiggins & Mctighe (2005: 40) bir 

konuyu gerçekten anladığımızda açıklayabilme, yorumlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip 

olduğumuzu belirtmektedir. Anlama gerçekleştiğinde üst bilişsel farkındalık bilincine de sahip olan 

birey; kendi kişisel anlayışını, önyargılarını, zihinsel alışkanlıklarını tanıyabilir ve kendi anlama 

biçimini fark edebilir. Bu yönüyle anlama aynı zamanda bireysel ve sosyal öğrenmeleri de içine alır 

(Henderson, 2015: 47).  

Eğitim sürecinde derin anlamayı destekleyen tasarım yoluyla anlamak yaklaşımı Tyler’ın (1949) 

“sondan başa doğru tasarım” ve Spady, Filby & Burns’un (1986) “sonuç odaklı eğitim” çalışmalarının 

etkisiyle gelişen bir modeldir. Bu model aynı zamanda Bruner, Dewey ve Bloom gibi ilerlemeci 

anlayışın öncülerinin de izlerini taşımaktadır ( Akt. Yurtseven, 2016). İlerlemeci felsefenin 

niteliklerini taşımasına rağmen tasarım yoluyla anlamak modelinin bir öğretim felsefesi olmadığını 

belirten McTighe (2013), bu modelin eğitim programları ve ders planları için bir çerçeve niteliği 

taşıdığını konferansında anlatmaktadır. Bu konferansta McTighe (2013) iyi bir plan sahibi olmanın, iyi 

bir öğretmen olmak anlamına gelmediğini de vurgulamaktadır.  

UdB modelinden tam anlamıyla yararlanmak için modelin temel boyutlarını iyi anlamak, eğitimsel 

kararları almak ve uygulamak anlamında öğretmeni yetkilendirmek önemlidir (Carl, 2009: 1’den Akt. 

Yurtseven, 2016). Çünkü bu model içinde, tasarımı yapacak olan kişi öğretmenin kendisidir. Sondan 

başa doğru tasarım, büyük fikir, temel soru, anlama ve transfer olarak beş temel boyuttan oluşan 

Tasarım Yoluyla Anlama modelinin iki boyutu bu çalışmada öne çıkarılmaktadır. Bunlar; sondan başa 

doğru tasarım ve büyük fikre odaklanmaktır (Wiggins & Mctighe (2005: 157). Sondan başa doğru 



141 

 

tasarım ve büyük fikre odaklanma kavramlarına yoğunlaşma ve literatüre dayalı olarak açıklamalarda 

bulunma bu çalışmanın amacıdır. Bu amaca yönelik olarak, literatür taraması yapılmış ve ulaşılan 

bilgiler düzenlenerek yorumlanmıştır. 

 

Sondan başa doğru tasarım 

 

Sondan başa doğru tasarım ile öğretim tasarımı yapılırken istenilen sonuçların belirlenmesi, kanıtların 

belirlenmesi ve öğrenme planın yapılması şeklinde aşamalı bir süreç bulunmaktadır (Wiggins & 

McTighe, 2011; Yurtseven, 2016). Bu süreçte tasarımcı öğretmenler, neyi nasıl öğreteceğini 

planlamadan önce değerlendirmeyi nasıl yapacaklarını belirlerler. Ramsden (2015), öğrencilere göre, 

eğitim programının ölçme değerlendirme uygulamalarından ibaret olduğunu vurgulamaktadır. Benzer 

şekilde, Türkiye’de eğitim kurumuna ilk gelen öğrencilerin öğretmenin tavrı, etkinlikleri, iletişimi gibi 

özelliklerden ziyade değerlendirme biçimi, sınav sorularının zorluk düzeyi, notları nasıl verdiği gibi 

durumlara dikkat etmesi Ramsden’i destekler niteliktedir. Bu nedenle, değerlendirmeden başlayarak 

öğretim tasarımı yapma fikri UdB modelini, diğer modellerden farklı olarak günümüz program 

geliştirme anlayışına daha uygundur. 

Sondan başa doğru tasarlama, anlamanın bir gereği olarak performans görevlerine odaklanma ve 

transfer etme temellidir. Bu durum içeriği yetiştirmek, ders kitaplarını noktasıyla virgülüyle bitirmek 

ya da eğlenceli aktiviteler üretmek değildir. Sondan başa doğru tasarlama fikri yeni değildir. Bunu 

tatile gideceğimiz zaman ve bir ev tasarladığımızda yapıyoruz. Öğretmenler bunu daha az kullanıyor. 

Öğretmenler ya öğretim için gereken materyale dar bir şekilde odaklanıyor ya da konuyu yetiştirmeye 

çalışıyor. Her ikisi de  sondan başa doğru tasarım değildir. Sondan başa doğru tasarım bir düşünme, 

bir planlama şeklidir (McTighe, 2013).  UbD öğretmenlere yol gösteren bir planlama şablonu 

sunmaktadır. UbD’nin büyük iki büyük dayanak noktası anlama ve transfer etme için büyük fikirlere 

odaklanma ve sondan başa doğru tasarımdır. Amaç, içerik ve performansı birleştirmektir.  

 

Büyük fikre odaklanmak  

 

Tasarım yoluyla anlama çerçevesinde öne çıkan diğer boyut, büyük fikirlerin ne olduğunu 

anlaşılmasıdır. Burada bahsedilen büyük fikirler, konunun çekirdeğini oluşturan herhangi bir kavram, 

tema, çelişki ya da bir soru olabilir. Burada büyük fikir olarak kabul edilen düşüncenin, bilgiyi kendi 

anlamı dışında yeni durumlara transfer edebilmesi için öğrenciye yardımcı olması beklenmektedir. 

Böylece büyük fikirler, anlama eylemine ulaşmak için bilgiler arası ilişki kurma, bilgiyi uygulama, 

farklı bilgilerle birlikte bütüne ulaşma yollarını öğrenene göstermiş olur (Wiggins & McTighe, 2005: 

67; Wiggins & McTighe, 2007: 124; Yurtseven, 2016). Büyük fikirleri belirlemek üzerinde önemle 

duran Wiggins (2012) yılında verdiği konferansta içeriği olduğu gibi aktarmanın ve kitaplara olan aşırı 

bağımlılığın anlama dayalı öğrenme için olumsuzluk olduğunu  belirtir.. Wiggins’e göre (2012) 

kitapların nasıl kullanılacağını belirlemek; altı çizilmesi gereken, atlanması gereken ya da yeniden 

düzenlenmesi gereken üniteleri belirlemek için önemlidir. Bu yapıldığında önemli fikirleri belirlemek 

daha kolay hale gelebilir.  

Anlamaya değer konu nedir? sorusuna verilen cevap, büyük fikirdir. Birinci büyük fikir, transfer 

edilebilir bilgi ve anlama için öğretim ve değerlendirme süreçlerinin yapılandırılmasıdır. Öğrettiğimiz 

bu kadar fikir içinde anlamaya değer olan nedir? Bu öğretmenler için önemli bir zorluktur (McTighe, 

2013). Anlamaya değer konunun belirlenmemesi içerikte ve ders kitaplarında konu yoğunluğunun 

artmasına ve konuları yetiştirememe gibi sorunlara neden olmaktadır. Derslerin içeriklerine ek olarak 

okulların önemsediği, değerler ve düşünme şekilleri de vardır. Örnek olarak; eleştirel düşünce, 

yaratıcılık ve ekip çalışması verilebilir. Bu düşünme şekilleri ve değerler anlaşılmasını istediğimiz 

büyük ve transfer edilebilir kavramlardır. Büyük fikirler bir olguyu açıklama konusunda teşkil ettikleri 

güç ve önemden dolayı büyük fikir olarak kabul edilirler. Büyük fikirler konunun çekirdeğini 

oluşturduğu için, ders ya da ünite boyunca öğrencilerin çekirdeğe ulaşabilmeleri adına daha derin 

düşünmelerine yardımcı olurlar (Wiggins, 2012). Anlamaya değer konuların, genel olarak, disiplinin 

kalbinde yatan, öğrenciyi sürece dâhil eden, kalıcı ve öğrenciye açıklanması gereken konular olduğu 

söylenebilir. Aşağıda büyük fikirlere örnekler verilmiştir (Akt. Yurtseven, 2016). 

Bir kavram (Uyum, işlev, bakış açısı) 

Bir tema (Örn. İyilerin kötülere karşı zaferi, reşit olmak)  
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Süregelen bir tartışma (Genetiğe karşılık çevre, tutuculara karşılık özgürlükçüler)  

Çelişkiler (Özgürlüğün sınırları olmalıdır.)  

Bir varsayım (Metinlerin bir anlamı vardır.)  

Yinelenen bir soru (Bu adil mi?, Nereden biliyoruz?, İspatlayabilir miyiz?)  

Bir kavram, tema, çelişki ya da değer büyük fikir olabilir. Eğer çocukların bu büyük fikirleri 

anlamalarını istiyorsak, programı büyük fikirlere odaklamamız ve öğretim şeklimizi buna göre 

düzenlememiz gerekir. Bu öğrencilerin bir şeyler biliyor diye anladıkları anlamına gelmez. Bu bizim 

değerlendirmelerimiz sadece testlerle ya da temel becerilerle değil, transferi sağlayan performans 

görevlerine odaklanması gerekir (McTighe, 2013).  

Özetlemek gerekirse, büyük fikirler aracılığıyla anlam çıkarma ve bilgiyi yeni durumlara transfer etme 

yeteneğini geliştirmek ve derinleştirme tasarım yoluyla anlama yaklaşımının temel amacıdır. Tasarım 

yoluyla anlama modeli ile plan hazırlamaya hedefler ile başlamak yerine değerlendirmenin nasıl 

yapılacağı ile başlanmakta ve büyük fikirler dikkate alınarak anlamlandırmaya yoğunlaşılmaktadır. 

Tasarım yoluyla anlamanın okullarda kullanımı konusunda Wiggins ve McTighe (2005)’in  tavsiyesi 

“büyük düşün ve küçük başla” şeklindedir. McTighe’ın (2013) ifadesi ile bu süreçte yapılması gereken 

şöyledir; “Bir grupla birlikte yılda bir ya da iki üniteye başlayın, deneyin, çalışma şeklini tekrar 

inceleyin ve işe yaramayan kısımları ve süreci gözden geçirin”. Bu yaklaşım, anlamın zarar gördüğü 

sınav merkezli eğitim anlayışından uzaklaşmak için bir çıkış yolu olabilir. 

Öğretmenin tasarımcı olarak yeniden kavramsallaştırmasını sağlayan, eğitim programlarının 

geliştirilmesinde değerlendirmeyi başa olarak yeni bir tasarım çerçevesi sunan bu model zaman içinde 

değişikliğe uğrasa da, modelin temelini oluşturan anlama eylemine yönelik uygulamalar günümüzde 

geçerliğini korumaktadır. Öğrencilere soru sorma, bilgiyi transfer etme imkânı sunan ve aynı zamanda 

performansa dayalı değerlendirmeyi temele almasıyla öne çıkan Tasarım Yoluyla Anlama modeli, 

Türkiye’de özellikle özel okulların eğitim misyonunu oluşturmaya başlamıştır. İTA Okulları ve 

Kavram Koleji olmak üzere temel eğitim misyonunu bu tasarım modeli üzerine inşa eden eğitim 

kurumları yanında, Enka Okulları ve Alkev Okulları da bu yeni öğrenme anlayışına yönelik eğitimler 

alarak kendi eğitim anlayışlarını bu yönde geliştirmektedirler. 

 

KAYNAKÇA 

 

Henderson, J. (Ed.). (2015). Reconceptualizing curriculum development: Inspiring and informing 

action. Routledge. 

McTighe, J. (2013). What is Understanding by Design? Author Jay McTighe explains. 

https://www.youtube.com/watch?v=d8F1SnWaIfE adresinden 15.09.2018 tarihinde alınmıştır. 

Paul Ramsden (2015). Preface: Learning to Teach in Higher Education. Ocak 2015 tarihinde 

https://paulramsden48. wordpress.com/biography/ adresinden alınmıştır. 

Wiggins, G. & McTighe, J. (1998). Understanding by design (1.Baskı). ABD: Association for 

Supervision and Curriculum Development. 

Wiggins, G. & McTighe, J. (2005). Understanding by design (2.Baskı). ABD: Association for 

Supervision and Curriculum Development.  

Wiggins, G. & McTighe, J. (2007). Schooling by design: mission, action, and achievement (1.Baskı). 

ABD: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Wiggins, G. & McTighe, J. (2011). The understanding by design guide to creating high-quality units 

(1.Baskı). ABD: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Wiggins, G. (2012). What is UbD? Grant Wiggins Answers, with Video Cases. 

https://www.youtube.com/watch?v=WsDgfC3SjhM adresinden 13.09.2018 tarihinde alınmıştır. 

Yurtseven, N. (2016). Yabancı dil öğretiminde eylem araştırmasına dayalı ubd (anlamaya dayalı 

tasarım) uygulamalarının öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki yansımalarının incelenmesi. Doktora 

Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d8F1SnWaIfE
https://www.youtube.com/watch?v=WsDgfC3SjhM


143 

 

The Mafia Power Between Hierarchy And Social Relations 

 

 
 

Raffaella GALLO 

PhD Sapienza University of Rome 

Italy 

raffaella.gallo@uniroma1.it 

 

 

 

Abstract 

 

The type of power that comes immediately to mind when studying the Mafia is the formal power, 

which derives from the hierarchical distribution of roles. Actually, leadership within the mafia 

organization can be understood in different ways and take on different meanings.  

In fact, there is another type of power, equally important, that derives from the position that a subject 

occupies within the criminal relational system, which allows some affiliates to gain a certain 

advantage over others, thanks to which they can influence or determine the condition of others. 

For these reasons it is proposed to investigate, through the methodological tools offered by Social 

Network Analysis, the manifestation of this second type of power within the clans of ‘Ndrangheta – 

thanks to a similar relational data processing, in fact, it is possible to understand which nodes acquire 

greater relevance in the network or in part of it and, therefore, acquire greater relational power. The 

analytical objective is to individuate any difference or overlap between the power deriving from 

hierarchical positions and the power deriving from relational positions of affiliates.  

 

 

Keywords: Mafia, power, Social Network Analysis  
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INTRODUTION 

Generally, when we think of the power within the mafia groups, we immediately refer to formal 

power, that is the power that derives from the hierarchical position assigned to the affiliates through 

specific rituals. This form of power manifests itself in the relationship between the leaders of the clan 

and the affiliates of lower rank. This type of power presupposes an obedience born of the sharing of 

commonly recognized and accepted values and, therefore, perceived as a legitimate norm that the 

affiliates, in a certain sense, decide to respect. 

But there is a second type of power defined by the position that the subject covers within the relational 

system. We can define it as relational or positional power because it shows itself when a subject, 

thanks to his position within the relational network, gains an advantage over others - for example, the 

possibility of acquiring specific information or resources – and, for this reason, can influence the 

condition of others. 

With these premises, the objective of this work is to analyze, through the tools of Social Network 

Analysis, the way in which the formal power and the relational power are combined within the mafia 

clans. Specifically, I propose the study of the Mafia relational network that dominates Lamezia Terme 

(a Calabrian city in the Catanzaro province) for many years witnessed a bloody family feud between 

two clans. 

The reading of several court documents has allowed the reconstruction of the mafia network active 

between 2008, the year in which the boss of the main clan takes power, and 2012, the year in which 

the same boss decides to collaborate with justice. 

This network is defined by the presence of three groups: the Giampà-Cappello-Notorianni clan 

composed of 49% of the subjects (the red nodes); the Cerra-Torcasio-Gualtieri clan composed of 26% 

of the subjects (the blue nodes); and, in a median position between the two rival clans, the Nuove leve 

(new blood) group composed of about 4% of the subjects (the green nodes).  

This last group was born in a context of a temporary agreement between two leaders of the opposing 

clans, who authorize the formation of this semi-independent group composed of a few young affiliates 

of the two clans.  

 

 
         Graph 1: The mafia network of Lamezia Terme 

 

 

THE FORMAL POWER IN THE CLANS OF LAMEZIA TERME 

 

 

The ‘ndrine – the Calabrian mafia clan – are well-structured groups from the hierarchical point of 

view, with defined roles and tasks and a high consideration of the chain of command. The power is 

formally defined with the writing of detailed codes that establish precise rules and a precise 

hierarchical order. 

The Calabrian mafia «in a very modern and difficult balance between centralism of rules and rituals 

and decentralization of ordinary illicit activities» (Crime Judgment, p.37), presents itself as «a 

pyramid-like federative structure» that distributes power in a different way at the territorial level and at 
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the family level: in this hybrid organization of power, the tendency of democracy and independence 

adopted at an inter-organizational level, therefore, is accompanied by greater verticalization and 

interdependence at the level of the individual clans.  

Also the clans of Lamezia Terme respect a specific distribution of formal power, only partially equal 

in the two clans. 

The similarities between the two clans consist in the presence of a capo società (senior boss) and of a 

commission, that is, a collegiate body composed of five members who take the most important 

decisions and organize the distribution of the activities. Moreover, both clans are formed by the 

alliance of three biological families, among which ad hoc blood ties have been created, in order to 

symbolically reinforce these alliances. However, the distribution of power within the two command 

groups is different. 

The Giampà-Cappello-Notorianni clan is headed by a senior boss, who directs the group from prison 

by sending directives and messages through some family members authorized to meet him. After his 

arrest, he is supported in the operations of command by the son, who assumes the effective command 

of the group, acquiring the role of boss in carica (operative boss). Moreover, the operative boss is the 

main member of the commission, composed of four other subjects mostly related to the two bosses. 

Among these we also find the heads of families of Notorianni and Cappello families, absorbed by the 

most important Giampà clan. 

Unlike the first, the Cerra-Torcasio-Gualtieri clan has a more oligarchic organization, in which the 

commission acquires the dominant role and it is more difficult to identify a subject that holds more 

power than the others. So, the decisions are taken collegially by members of the commission 

composed of three members of the Torcasio family and two members of the Gualtieri family. There is 

a senior boss, the oldest member of the Cerra family, but his decision-making power has been reduced 

over the years, becoming an intense form of respect by acolytes rather than remaining a real power. 

Another interesting element of the hierarchical organization of this clan is the presence of a 

charismatic woman, related to all the members of the commission. She acts as a glue among families 

and holds a sort of unofficial power. The woman's unique command situation is generated by a 

combination of charisma and affectivity in relationships with the members of the commission. 

 

 

THE RELATIONAL POWER IN THE CLANS OF LAMEZIA TERME 

 

 

The leadership within a mafia group, however, emphasizes Scaglione, «is not resolved through the 

definition of precise rules and formal procedures for the recognition of legitimacy to govern» (2011, 

166). 

In fact, as mentioned above, there is another type of power that derives from the position occupied by 

subject in the relational system. 

The study of the position of the nodes is a useful tool when one wants to analyze the dynamics and the 

distribution of social capital within the networks: «identifying the location of the individual nodes – 

explains Lin – allows to ascertain how much the node is closed or far from a strategic position, like a 

bridge, where the occupant has a competitive advantage for a possible access to more diversified and 

precious information. [...]In this approach, the idea that network location is a key element for 

identifying social capital is implicit» (2005, p. 33). The premise the bases of this perspective, explains 

Burt (2005), is that better connected subjects enjoy greater benefits. 

In order to identify strategic roles and positions within a network, the concept of centrality allows us to 

distinguish important subjects from marginal subjects in the network: «in sociological terms - 

Castiello emphasizes – the analysis of centrality concerns power, pre-eminence and subalternity, 

domination, dependence, influence or prestige of the actors» (2015, p. 106). For this reasons, the 

analytical objective is to investigate the possible overlap between formal power and positional power: 

the intention is to identify the VIPs of the network, that is, important nodes that hold both types of 

power. 

Starting from the degree centrality, which consists in counting the number of direct connections (the 

degree) held by the subjects in the network, we see, therefore, which are the most popular subjects 

renamed stars of the network. 
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Graph 2: The distribution of degree centrality 

 

Among the ten subjects with the highest rank there are exponents of all the relevant groups in the 

territory: six of these hold positions of command formally recognized – in fact, there are two members 

of both the commissions and two leaders of the Nuove Leve group; the remaining four subjects present 

equally interesting profiles because they are recognizable, in a certain sense, as supporting subjects of 

the union among the different families. For this reason, even if they do not play a formal role, they 

assume importance from the symbolic point of view. In fact, they are wives and/or relatives of 

members of the two commissions and with their conjugal status maintain the alliance respectively 

between the Giampà-Notorianni families and Torcasio-Gualtieri families. 

With 107 direct relations (about 4% of all network reports), N167, that is the operative boss of the 

Giampà family. Reading overall the degree centrality scores, we can see that the separation of the 

scores between one node and another is always very low and the values gradually decrease. This 

element is important because indicates that N167 is not simply the most popular of the nodes but is by 

far the most popular, a notation that allows us to recognize him as a potential structural center of the 

graph. As we said, in addition, the successive degree scores follow a progressive trend and there are no 

further fractures in their distribution, to indicate a sort of border that separates the central node from 

the others. 

These indications are useful for evaluating the level of centralization of the entire organization: the 

Mafia groups of Lamezia Terme act in a network that, although it tends to develop around a single 

fulcrum, is not defined as a strongly centralized network – on the other hand, thinking about the 

sociological specificity of the network, in a context of intense and declared conflict between two clans 

it would be strange to get a totally centralized network48. The situation is clearer if we observe the 

graphic representation of the distribution of the degree centrality (graph 2): we can immediately notice 

the pre-eminence of the most popular subject (the largest red node) and also his spatially central 

position within the graph, but we can also note that the other popular nodes are distributed in a enough 

homogeneous way throughout the graph, to indicate only a partial centralization of the network. 

Having a good number of direct connections is not the only way to acquire an advantage within a 

network, there are less evident relational mechanisms that it is useful to investigate in order to fully 

understand the functioning of a mafia network. For example, those subjects who are a short distance 

from a number of other nodes occupy a strategic position within the network: these subjects are more 

likely to interact without intermediaries with different areas of the network. There are nodes, then, that 

acquire importance and prestige because they have direct contacts with a certain number of popular 

nodes: in these cases, the advantage consists in using resources and information in a transitive way, 

therefore, we can say that these subjects acquire a sort of "reflex prestige". Both cases just 

hypothesized refer to the idea of closeness and can be investigated, the first, with the calculation of the 

closeness centrality and, the second, through the less known index of eigenvector centrality. 

                                                      
48 Here we leave out the discussion on the different techniques to identify the degree of centralization of a graph, 

that is the measure of the level in which the cohesion of a graph is organized around specific fulcra (about the 

concepts of centralization and structural center see Scott 1991). 
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Most of subjects with the highest value of closeness centrality are important members of the Giampà-

Cappello-Notorianni clan, that is, of the dominant clan. This aspect underlines the importance of the 

strategic positioning of the subjects in the network for the purpose of acquiring more power on the 

territory and, consequently, the importance of the study of the mafia networks through the tools of 

social network analysis. 

The subjects with the highest values of eigenvector centrality are all members of the Cerra-Torcasio-

Gualtieri clan and most of them are related women with different members of commission. So, these 

women acquire prestige thanks to the proximity to husbands and brothers important from the reticular 

and hierarchical point of view. This probably depends on the greater number of family ties present in 

this clan and on a different role of the woman within it.  

This data highlights the relational role of women in similar contexts: the fact that there are few women 

popular or strategically positioned within the network, but many women who enjoy a reflex prestige, 

demonstrates the important but hidden role of women within the mafia organization. This role is 

realized in the care and communication activities carried out by women within the family and criminal 

context. 

The last measure of centrality calculated is the betweenness centrality, elaborated around the concept 

of "local dependence": «one point is dependent on another if the paths that connect it to other points 

pass through it» (Scott 1991, p 128). In this sense, a node placed on the shortest path connecting pairs 

of other nodes exercises a control of the relations in which it interposes – for this reason the 

betweenness centrality is known as centrality based on the role of broker. This brokerage function 

produces a number of advantages in terms of controlling the relationships (Freeman 1979; Burt 2000), 

because they can influence the information flows, deciding on the transmission or not of a message (he 

can decide to exclude a subject from communication) or distorting or manipulating the message. 

The mafia network of Lamezia Terme presents a single node with a relevant value of betweenness 

centrality: we speak again of the operative boss of the Giampà clan (N167). Around the time that he 

managed the family business, he has always personally managed the illicit activities more or less 

important, delegating only a few trusted affiliates and  splitting the main business sectors with the 

other members of the commission. Its supremacy within the network is certainly an effect of these 

organizational choices. 

This data is interesting if we think that for a long time the Mafia has been considered as an 

organization in which there is the rule of a strict compartmentalization which, in a certain sense, 

relegates leaders out of frequent relational practices. 

 

 

CONCLUSIVE REMARKS 

 

 

The data showed a partial overlap between formal power and relational power: the four subjects that 

reach the highest values in all the measures of centrality are all placed in the highest ranks of the mafia 

hierarchy, but not all top managers occupy relevant network positions. 

Actually, this partial overlap could be a strategy adopted by the clans to give elasticity to their 

organizational structure and to ensure greater resistance to external attacks: in fact, the formally 

important members who are less visible in the network are also less exposed to investigative activity; 

so, they can replace other prominent members in case of arrest.  

This easy replacement allows a rapid reorganization of the clan, which will be weakened but with 

more difficulty neutralized.  

 

 

OFFICIALS SOURCES: COURT DOCUMENTS 

 

 

Ordinanza Chimera 2, Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Cerra Nino + 20, 20 ottobre 

2014, Operazione Chimera 2. 

Ordinanza Chimera, Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Cerra Nino + 31, 8 maggio 

2014, Operazione Chimera 
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Ordinanza Medusa, Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di Giampà 

Francesco + 51, 21 giugno 2012, Operazione Medusa. 

Ordinanza Perseo, Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di Fozza 

Emiliano + 74, 15 luglio 2013, Operazione Perseo. 

Sentenza Crimine, Sentenza a carico di Agnelli Giovanni + 126, 8 marzo 2012, Operazione Crimine.  
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Abstract 

When the development of day-to-day pop-up books is examined; it has been observed that children 

develop cognitive skills positively, enrich creative imagination, create visual love for the book, and 

become one of the objects of visual communication that will help to make communication easier. 

Being interactive is pop up books’ the greatest feature that distinguishes it from other types. The 

construction of functionality as a toy has been observed in many practical investigations. It is not only 

a moving book, but it is also supported by different hand techniques like paper folding art origami. 

The transformation of a two-dimensional surface into a three-dimensional form gives the book a lot of 

plane motion. Using these pages actively is thought to be more useful in terms of functionality and 

creativity. It is found in literature research that these moving books have been used for centuries. 

Initially used to inform or account for positive science, it was later used in recreational books for 

children. Technological developments and products, which today's children often interact with, change 

the habit of reading books. If you assume that you are now in the home of every house, it can be said 

that the spread of e-books and the habit of reading online increase. But this development has also 

changed children's perception of books. The book on the digital screen does not give them a chance to 

move beyond the two-dimensional surface. The pop-up books we call moving books create children's 

three-dimensional form composition by activating both perspectives and dimension perception. The 

visuals on the digital screen can be enhanced with virtual effects. But it prevents the development of 

sensory abilities such as touching, feeling, moving, circling around the three-dimensional form. 

It is thought that books will help to create a love of books that will enrich the creative imagination by 

helping improve the cognitive abilities of children positively, and help them communicate more easily 

with their surroundings. Unlike classical two-dimensional books for preschool children, it is thought to 

be an interactive supplementary material. The preschool period, which is important in an individual's 

life and continues to function at an advanced age, is included in the scope of the research. 

Findings related to the research topic have been obtained from printed three-dimensional story books 

abroad, magazines, articles, domestic and international thesis, papers, books and internet sources. 

Observation and written documents from the data collection methods used in qualitative researches 

were used during the study and interpretations were obtained from the findings obtained therefrom. 

Findings obtained in pre - school and primary school surveys showed that children's perception of the 

outside world and their creativity characteristics vary according to a variety of influences, that this 

variability is related to the personalization process of the children, that the personality and identity 

acquisition in the child can be shaped in the preschool period in a correct proportion and that the 

prepared visual materials contribute positively to the creativity level of the children. Pop up books 

inspire children by activating their different senses. With animated three-dimensional forms, instant 

presentations are thought to be creative and supportive for pre-school children in terms of getting 

familiar with books. Besides being a source of information, giving the feeling that it is fun also makes 

it more intertwined with books in the future. 

If we think that visuals are very important for pre-school children who do not yet know how to read 

and write, it is thought that this book will be loved more by actively using and experiencing sensory 

organs, considering the physical development of children as well as their mental and emotional 

development. The pre-school period will enable children to use cognitive development most actively 

through the Pop up book and nurture them creatively. Three-dimensional (pop up) books created with 

origami technique will be the ideal interactive material for education and training. 

 

Keywords: Pop Up Book, Preschool, Story Book 
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Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin İnteraktif Bir Materyal Olarak Pop Up 

Kitaplar 

Özet 

Geçmişten günümüze pop-up kitaplarının gelişimi incelendiğinde; Çocukların bilişsel yeteneklerini 

olumlu yönde geliştirdiği, yaratıcı hayal gücünü zenginleştirerek kitap sevgisini oluşturduğu, 

çevresiyle daha kolay iletişim sağlamasına yardımcı olacak görsel iletişim nesnelerinden biri olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Pop up kitapları diğer türlerinden ayıran en büyük özellik etkileşimli olmasıdır. Bir oyuncak gibi 

işlevsellik gösterdiği yapılan birçok uygulamalı araştırmada gözlemlenmiştir. Sadece hareketli bir 

kitap olmadığı bunun yanında kağıt katlama sanatı olan origami gibi farklı el beceri teknikleriyle 

desteklenmektedir. 

İki boyutlu bir yüzeyden üç boyutlu bir forma dönüşmesi kitaba birçok düzlem hareketi 

kazandırmaktadır. Sayfaları aktif olarak kullanma bu kitap türünün daha işlevsel ve yaratıcılık 

anlamında daha faydalı olduğu düşünülmektedir. Yüzyıllardır bu hareketli kitapların kullanıldığı 

yapılan literatür araştırmasında belirlenmiştir. Başlangıçta pozitif bilim alanında bilgi verme ya da 

hesap yapma için kullanılırken daha sonra çocuklar için eğlence amaçlı kitaplarda kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Günümüz çocuklarının sıkça etkileşime girdiği teknolojik gelişmeler ve ürünler, 

kitap okuma alışkanlığını değiştirmektedir. Her evde artık internetin olduğu varsayarsak, e-kitapların 

yaygınlaşması ile online okuma alışkanlığının arttığı söylenebilir. Fakat bu gelişim çocukların kitap 

algısını da değiştirmiştir. 

Dijital ekran üzerinde bulunan kitap onlara iki boyutlu yüzeyden daha ileriye geçme fırsatı 

vermemektedir. Hareketli kitap olarak adlandırdığımız pop up kitaplar ise çocuklara hem perspektif, 

hem de boyut algısını aktifleştirerek onlara üç boyutlu form kompozisyonu oluşturmaktadır. Dijital 

ekran üzerindeki görseller sanal efektler ile zenginleştirilebilir. Fakat üç boyutlu forma dokunma, 

hissetme, hareket ettirme, etrafında dolaşma gibi duyusal bazı yetilerin gelişmesini engeller. 

Araştırmanın temel amacı; hareketli kitapların, çocukların bilişsel yeteneklerini olumlu yönde 

geliştirerek, yaratıcı hayal gücünü zenginleştirecek kitap sevgisini oluşturacak, çevresiyle daha kolay 

iletişim sağlamasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Okul öncesi dönem çocukları için klasik iki 

boyutlu kitapların aksine interaktif yardımcı bir materyal olacağı düşünülmektedir. Bir bireyin 

hayatında önemli ve işlevselliği ileriki yaşlarda da devam eden okul öncesi dönem, araştırma 

kapsamına bu sebeple dahil edilmiştir. 

Araştırma konusuyla ilgili; yurt dışı basımlı üç boyutlu hikaye kitapları, dergi, makale, yurt içi ve yurt 

dışı tez, bildiri, kitap ve internet kaynaklarından faydalanılarak veriler elde edilmiştir. 

Nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerinden gözlem ve yazılı dokumanlar çalışma 

sırasında kullanılmış olup, buradan elde edilen bulgular ışığında yorumlara ulaşılmıştır. Okul öncesi 

dönem ve ilköğretim birinci kademede yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular; çocukların dış 

dünyayı algılayışları ve yaratıcılık özelliklerinin birçok etkene göre değişkenlik gösterdiğini, bu 

değişkenliğin çocukların kişiselleşme süreciyle ilgili olduğunu, çocukta kişilik ve kimlik kazanımının 

doğru orantılı olarak okul öncesi dönemde biçimlenebildiğini, hazırlanan görsel materyallerin 

çocukların yaratıcılık düzeyine olumlu katkı yaptığını göstermiştir. Pop up kitaplar, çocukların farklı 

duyularını aktifleştirerek onlara ilham vermektedir.  Hareketli üç boyutlu formlar sayesinde anlık 

sunumlar, okul öncesi dönem çocukları için yaratıcı ve kitaplara aşina olma konusunda destekleyici bir 

materyal olacağı düşünülmektedir. Kitapların bilgi kaynağı olduğunun yanında eğlenceli olduğunun da 

hissi verilmesi ileriki zamanlarda kitaplarla daha iç içe olmasını sağlayacaktır. 

Okuma yazmayı henüz bilmeyen okul öncesi dönem çocukları için görselliğin çok önemli olduğunu 

düşünürsek, çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra zihinsel ve duygusal gelişimi de göz önüne 

alınarak duyu organlarını aktif olarak kullanıp deneyimlemesi ile bu kitap türünü daha çok seveceği 

düşünülmektedir. Okul öncesi dönem çocukların, Pop up kitap sayesinde bilişsel gelişimini en aktif 

biçimde kullanacağı ve yaratıcı anlamda onları besleyecektir. Origami tekniğiyle oluşturulan üç 

boyutlu (pop up) kitaplar, eğitim ve öğretim için ideal interaktif bir materyal olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pop Up Kitap, Okul Öncesi, Masal Kitabı 
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GİRİŞ 

Maksim Gorki "Her kitap beni kalabalıktan, düzeysizlikten insanlığa, insancıllığa yükselten; daha iyi 

bir yaşamı anlamama ve ona karşı derin bir susuzluk duymama neden olan bir basamaktır." diyerek 

kitabın yaşamına kattığı güzellikleri anlatır. Her insanın yaşamında olması tavsiye edilen edebi 

ürünler, küçük yaşta çocukla tanıştırılıp ona sevdirilmelidir denmektedir. Çocukların kitaplarla iç içe 

olması onların zihinsel gelişimini hızlandırırken yaratıcı fikirler üretmelerine zemin hazırlamaktadır.  

 

Çocuk 0-3 yaş arasında zihinsel gelişiminin çoğunu tamamlamaktadır. 2-6 yaş arasında en önemli 

bilişsel özelliklerinin gelişimini gerçekleşmekte ve yeni beceriler kazanmasını sağlayacak olan nöral 

temelleri oluşmaktadır (Patterson, 2008: 257). Bu yüzden okul öncesi dönemdeki çocukların 

gelişimlerine daha bir özen gösterilmelidir. 

 

Evde başlayan eğitim süreci okul ile devam etmektedir. Ebeveynlerin için en kolay ulaşabilecekleri 

eğitim materyali şüphesiz resimli kitaplardır. Konuşma yetisi henüz gelişmeyen çocuk için görme 

eylemi daha büyük bir önem arz etmektedir. Görsel olarak başta kendi çevresini tanımaya başlayan 

çocuk için bu işlev aile tarafından zenginleştirilmeli ve çeşitlendirilmelidir. Kaliteli uyarıcılar ile 

çocuğa eğlenceli zaman geçirmesi için uygun ortamlar hazırlanmalıdır. Bu bakımdan resimli çocuk 

kitapları, çocukların hem zevk alabileceği hem de eğlenirken yeni şeyler öğrenebileceği en uygun 

yaratıcı materyallerdir.  

 

Şirin (2012:61), Resimli kitaplar, çocuğun belleğinde kavramların imgelerini oluşturur; kavramların 

görsel imgeleriyle çocuğun belleğine yerleşmesine olanak sağlar. Çocukların duyu algılarını geliştir, 

şeklinde yorumlamıştır. 

 

Rubin’e (2005) göre ise, bireyler bilgileri duyu organlar sayesinde algılarlar. Daha çok duyuya hitap 

eden hareketli kitapların sağladığı bilgiler ve deneyimler de daha akılda kalıcıdır. Çünkü hareketli 

kitaplar, hem görsel tecrübelerin hem dokunma hissinin yaşanmasının yanı sıra merak ve keşfetme 

isteğini de tatmin eder. Kişinin kendi elleriyle aktifleştirdiği hareketli parçalar ya da sürpriz 

illüstrasyonlar el ve gözü, aksiyon ve reaksiyonu, merak ve keşfetmeyi bir araya getirir, demektedir. 

 

Sinif İçi Eğitimde Pop Up Kitaplar 
Okul öncesi döneminde çocuk öğrenmeye oldukça isteklidir ve kendisine ne verilirse onu almaktadır. 

Birçok araştırmada da çocuklarda bilgi edinmenin 0-6 yaş grubunda diğer dönemlere oranla oldukça 

yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu yaş, çocuğun yetişkin bir bireyden farklı olarak hayatı 

tanıma yaşıdır, bilinçaltı ve üstü sürekli etkin durumdadır (Eyüp, 2016: 52). 

 

Okul öncesi dönemde çocuklar oyun oynamayı çok severler. Onlara oyun ile bir çok beceri bu şekilde 

kazandırılabilir. Iyi bir alt yapıyla hazırlanmış hareketli bir kitapla oyun oynar gibi eğlenceli zaman 

geçirmesi sağlanabilir. Iki boyutlu bir kitap bu yaş dönemi bir çocuğa verildiğinide kısa süre sonra 

dikkatinin dağılabileceği göz ardı edilmemelidir. Sürekli merakını üst düzeyle tutmak ve heyecanını 

canlı tutmak gerekmektedir. Bu noktada üç boyutlu olarak hazırlanan kitapların, dikkat sürelerini daha 

uzun tutacağı düşünülmektedir.  

 

Sayfalar arasında belli başlı imgelerin ya da olayların üç boyutlu olarak düzenlenmesi, soru-cevap 

kartlarının belirli yerlere yerleştirilmesi, bilmece gibi zihinsel gelişimlerini destekleyecek aktivitelerin 

eklenmesi, çocuk tarafından hareket ettirilmesine izin verilen parçaların fiziksel gelişimlerine daha 

olumlu katkı yapacaktır. 

 

Çocuklar için önemli olduğu düşünülen resimli kitaplar, alışılagelmiş  iki boyutlu olarak yıllardır 

yayınevleri tarafından üretilip satılmaktadır. Çalışma kapsamına dahil edilen hareketli kitap olarak da 

ifade ettiğimiz pop-up kitaplar ise ülkemizde pek gelişim gösterememiş ama dünya literatüründe 

oldukça zengin bir tarihe sahip olmuştur.  

 

Hareketli Kitap Tasarımı Ve Uygulama Biçimleri 
Teknik özelliklerini incelediğimizde Pop up kitaplar, iki boyutlu bir zemin üzerinde üç boyutlu olarak 
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hazırlama prensibine bağlıdır. Hareket, derinlik, perspektif, espas tasarımındaki önemli öğeleri 

oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra; Kurgusu, kompozisyonu, kağıt özellikleri, kağıt katlama kuralları, 

basım ve montaj teknikleri de bir o kadar önemlidir. İlk hareketli kitap tasarımı örneği 13. Yüzyılda 

görülmektedir. Hareketli kitaplar açılır kitap, üç boyutlu kitap ya da pop-up kitap gibi isimler 

almaktadırlar. 

 

Hareketli yani pop up kitaplar, diğer iki boyutlu klasik kitap türüne göre daha zor hazırlanmaktadır. 

Hareketli bir kitabın üretim süreci oldukça emek ve harcama gerektiren bir süreçtir. İlk olarak tasarım 

fikri üzerinden bir tema belirlenir. Bu tema üzerine yapılan çalışmalar, yapılan eskizlerin bir araya 

getirilmesinden oluşan bir pop-up önerisi sunulmasını sağlar. Son tasarımın neye benzemesi gerektiği 

ve hangi elemanları taşıyacağını açıklayan bir taslak üretilir. Bu taslak bitmiş ürün hakkındaki ipuçları 

verir. Tema belirlenmesi ve taslak çalışmalarından daha sonra kağıt mühendisleri kitabın 

mekanizmalarını tasarlar ve onların işlerliğini sağlar. Bu aşamada çeşitli malzemelerle temaya uygun 

pop‐up denemeleri yapılır. İstenilen sonuç elde edilene kadar çeşitli katlamalar ve birleştirmeler 

denenir. Yapılan denemelerin üretiminde elde edilen son ürünün örneği ilk örnek (prototip) olarak 

adlandırılır. İlk örneğin hazırlandığı aşamada ayrıca baskı ve birleşimin maliyeti de hesaplanır. Daha 

sonra hazırlanan ilk örneğe uygun kalıplar hazırlanır. Üretim için gerekli her parça ve bu parçalara 

uygun kalıplar hazırlanır. Tema çalışmalarında hazırlanan taslaklar hazırlanan parçalara uygun olarak 

geliştirilir. Tasarımcılar her parçanın tasarımını ve bu parçaların baskı, boya bölgelerini sanatsal olarak 

hazırlarlar. Tasarımı biten parçalar basılır ve tam olarak işleyen renkli bir model hazırlanır. Bu model, 

mekanizmaların doğru şekilde işleyip işlemediği ve illüstrasyonların olması gerektiği gibi görünüp 

görünmediğini test etmek için gereklidir. Yeterli denemeler tamamlandıktan sonra parçalar baskı için 

hazırlanır. Parçalar, baskı yapılacak büyük tabakalara uygun şekilde yerleştirilirler. Son bir prova daha 

yapılır ve onaylanan dosyalar baskı için hazırlanır. Son olarak baskısı yapılan parçalar hareketli kitap 

tasarım öğelerine uygun olarak bir araya getirilir (Papersmyths, t. y. akt. Keş, Sarıca, 2014).  

Hareketli kitap illüstrasyonları incelendiğinde, klasik resimli kitaplarında olmasına dikkat ettiğimiz 

tüm tasarım ilke ve yöntemleri bu türler içinde geçerlidir. Kompozisyon kuralları, kağıt katlama, üç 

boyut gibi yeni kurgu biçimiyle düşünülerek hazırlanır. 

Hareketli kitapların tarihi incelendiğinde her ne kadar günümüzde çocuklar için tasarlansa da, aslında 

geçmişte yetişkin insanlar için üretildiği görülmektedir. İlk örneklerini pozitif bilimler alanında bunun 

için görmekteyiz. 

                    

Şekil 1 Tıp Bilimi ile ilgili hazırlanmış eski bir pop up çalışması 

 

Hareketli kitapların ilk oluşumları Ortaçağ manastırlarının duvarları arasında verilerin deneme ve 

ölçüm işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla başlamıştır. Yüzey üzerine illüstre edilmiş veriler 
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hareketli hale dönüştürülüp, astroloji, takvim ve benzeri verilerin ölçümleri sağlanmış, yıldız ve 

gezegen pozisyonları, kilise takvimleri, astrolojik bilgiler ve benzerleri hesaplanabilmiştir. 

 

Bilinen ilk hareketli el yazması olan Chronica Majorca, 13. yüzyıl başlarında Fransız keşiş Matthew 

Paris tarafından hazırlanmıştır ve dini tatilleri hesaplanmak için kullanılan volvellere sahip kitaptır. 

Ardından Katalan filozof Ramon Llull (1232- 1315) karmaşık verilerin tablolaştırılması, tek ve basit 

bir sistemde açıklanıp hesaplanabilmesi için Lullian dairesi ismiyle de bilinen volvelleden 

faydalanmıştır (Keş ve Sarıca, 2014).  

 

Fransızcada “dönmek” anlamına gelen “volvelleler”; sayfanın merkezine düğümlü bir sicim ya da 

perçin sayesinde birleştirilmiş, sayfa üzerinde bağımsız dönebilen bir ya da pek çok çarktan oluşan 

yüzeyler ya da işaretleyicidirler. Volveller, takvim gibi grafik bilgilerin kolon ve sütunlardan takibi 

yerine çarkları döndürerek hesaplanması için kullanılmışlardır. Bir diğer bilinen teknikte 

Kanatçıklardır. Bunlar sayfa üzerine eklenmiş veya katlanmış parçalardır. Bir tabaka gibi kaldırılan 

kanatçıklar altta saklanan tabakadaki bilgileri ortaya çıkarır. Kanatçıklar, anatomik bilgileri ve 

karmaşık mekanizmalı yapıları görselleştirmek için kullanılmışlardır (Keş ve Sarıca, 2014). 

 

1450 yıllarından sonra başta astronomi, sağlık (anatomi), matematik, teknoloji, peyzaj gibi alanlarda 

birçok hareketli kitap örnekleri görülmektedir. 

 

19. yüzyıla gelindiğinde yetişkinler için tasarlanan bu kitap türü, artık küçük yaştaki çocuklar için 

hazırlanmaya başlanmıştır. Amaç, çocuklara anlatılan masal ve öykülerin daha ilgi çekici hale 

gelmesini sağlamak olmuştur. 

 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak geçmişten günümüze pop-up kitapların gelişimi incelendiğinde; Çocukların bilişsel 

yeteneklerini olumlu yönde geliştirdiği, yaratıcı hayal gücünü zenginleştirerek kitap sevgisini 

oluşturduğu, çevresiyle daha kolay iletişim sağlamasına yardımcı olacak görsel iletişim nesnelerinden 

biri olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Güneş (2013), Bir resmi okumak sadece basit bir algılama işlemi olarak düşünülmemelidir. Tam 

tersine bir dizi zihinsel işlemin yapıldığı karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte fiziksel ve sosyal bütün 

bilgiler kullanılmakta, resimler yorumlanmakta ve zihinde yapılandırılmaktadır, demektedir.  

 

Algı üzerindeki olumlu etkilerini öğrendiğimiz hareketli kitap türlerinin, başlangıçta sadece yetişkin 

bireyler için bilimsel karmaşık konuları anlamaları doğrultusunda hazırlandığı, fakat teknolojinin 

gelişmesi ve çocuk eğitimi alanında çalışmaların devam etmesiyle günümüzde artık çoğunlukla küçük 

yaştaki çocuklar için eğlence ve boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlayan bir iletişim nesnesi olarak 

kullanıldığı belirlenmiştir. Bu kitap türünün ortaya çıkış sebebini temel alarak günümüzde öğrenilmesi 

gereken zor, yeri geldiğinde karmaşık olan bilgileri okul öncesindeki çocuklara daha zevkli bir şekilde 

sunulması sağlanabilecektir.  

 

Okul öncesi dönemle ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular; bu dönem çocukları için  

hazırlanan görsel materyallerin çocukların yaratıcılık düzeyine olumlu katkı yaptığını göstermiştir. 

Pop up kitaplar, çocukların birden fazla duyusunu aktifleştirerek onlara ilham verdiği 

düşünülmektedir. Hareketli, üç boyutlu formlar, okul öncesi dönem çocukları için yaratıcı ve kitaplara 

aşina olma konusunda destekleyici bir materyal olacaktır. Kitapların bilgi kaynağı olduğunun yanında 

eğlenceli olduğunun da hissi verilmesi ileriki zamanlarda kitaplarla daha iç içe olmalarını 

destekleyecektir. Hem bilişsel hem de fiziksel gelişimlerine olumlu anlamda katkı sağlayacağı, ayrıca 

eğitim ve öğretim için ideal interaktif bir materyal olacaktır. 
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Özet 

Bireyin tüm yaşamı boyunca yaptığı etkinliklerin neredeyse hepsinde risk her zaman bir 

olasılık olarak var olmuştur. Risk her ne kadar belirsizliği ve beklenmedik olasılıkları ifade 

etse de bireyin etkinlik alanına göre risk belli bir düzeyde tahmin edilebilir. Örneğin bir 

doktor için nasıl ki her zaman hastalık bulaşma riski var ise bir sporcu için de birçok risk 

faktörü söz konusudur. Sporcunun maç sırasında sakatlanması, hakem kararlarındaki hatalar, 

saha ile ilgili teknik aksaklıklar, hava koşullarını yarattığı olumsuzluklar vb. buna örnek 

olarak gösterilebilir. Bu araştırmada sporcuların risk alma davranışı betimlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada ayrıca sporcuların risk alma düzeylerinin cinsiyet, yaş, spor 

deneyimi, gelir durumu, aile desteği, eğitim durumu, medeni durum, lisanslı olarak spor yapıp 

yapmama, spor branşı, branşın takım veya bireysel spor olmasına, sporcunun kiminle 

yaşadığı, sigara ve alkol kullanma durumu, kendini sosyal olarak nasıl tanımladığı, sporcunun 

müsabaka öncesinde kendisiyle içsel konuşma yapıp yapmadığı gibi değişkenlere göre değişip 

değişmediği de incelenmeye çalışılmıştır.Araştırma sporcuların risk alma düzeylerini ortaya 

koyması bakımından betimsel tarama modelindedir. Araştırmada sporcuların risk alma 

düzeylerini belirlemek için Weber, Blais ve Betz (2002) tarafından geliştirilmiş, Gürsel 

(2010) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan Risk Alma ölçeği kullanılmıştır. Ahlaki alan 

,sosyal alan, sağlık alanı, eğlence alanı, finansal alan olmak üzere beş alt boyuttan oluşan 7’li 

likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değeri r.83 dir.Araştırmada ayrıca 

öğrencilerin kişisel bilgilerini toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır.Araştırma verileri 36 kadın ve 95 erkek olmak üzere toplam 131 

sporcudan toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.00 istatistik paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t-testi,  tek 

yönlü varyans analizi, basit   korelasyon istatistiki teknikleri  kullanılmıştır.Araştırma 

sonucunda sporcuların risk alma düzeylerinin spor branşına, sporcunun  takım veya bireysel 

spor yapıyor olmasına, cinsiyetine, eğitim durumuna, kiminle yaşadığına, sigara ve alkol 

kullanma durumuna göre farklı olduğu bulunmuştur. Sporcuların risk alma  düzeylerinin 

medeni durum, gelir durumu, algılanan aile desteği, lisanslı sporcu olma, kendini sosyal 

olarak nasıl tanımladığı ve sporcunun kendisiyle içsel konuşma yapıp yapmamasına göre ise 

değişmediği gözlenmiştir. 

 

Analysis Of Risk-Taking Behavior In Sport 

Abstract 

There’s always been a risk as a possibility in almost all of the activities that the individual has 

done throughout his or her life. Although risk states uncertainty and unexpected possibilities, 

it can be estimated at a certain level according to the area of interest of the individual. For 

example, just as there is always a risk of infection for a physician, there are also many risk 

factors for an athlete. Injuries of the athlete during the match, faults in the referee's decisions, 

technical problems with the field, adverse weather conditions can be regarded as risk factors. 

In this study, the risk taking behaviors of the athletes was described. The study also tried to 

investigate if the risk-taking levels of athletes is dependent on gender, age, sports experience, 
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income statue, family support, education status, marital status, whether they do exercise as 

licensed athletes, branch of sport, team or individual sport, with whom the athletes live, 

smoking and alcohol use status, how the athletes define themselves socially, whether they 

make self-talk before the competition or not. The research is in a descriptive survey model in 

terms of revealing the risk taking levels of the athletes. The Risk Assessment Scale developed 

by Weber, Blais and Betz (2002) to determine the risk taking levels of athletes, and adapted to 

Turkey by Gürsel (2010) was used in this study. It was composed of five sub-dimensions of 7 

Likert type including moral field, social field, healthcare field, entertainment field and 

financial field. The Cronbach Alpha reliability value of the scale was found r.83. The study 

also used a personal information form developed by the researchers to gather personal 

information of the students. Data were collected from 131 athletes including 36 women and 

95 men.  Data of the survey were analyzed using SPSS 21.00 statistical package program. In 

the analysis of the data, descriptive statistics, independent groups t-test, one-way variance 

analysis, simple correlation statistical techniques were used. As a result of the study, it was 

found that the risk-taking levels of athletes differ according to sports branch, whether the 

athlete is doing team or individual sports, his gender, education status, with whom he lives 

with, smoking and alcohol use. It was observed that the level of risk taking of athletes did not 

change according to their marital status, income status, perceived family support, status of 

licensed athletes, how they define themselves socially and whether the athletes make self-talk 

or not. 

Giriş 

Risk, insan zihninde tehlikeye işaret eden endişe, korku içeren bir kavram olarak bilinir ve 

ileride ortaya çıkması beklenilen, kesinlik taşımasa bile gerçekleşmesi olağan olayları belirtir. 

Dolayısıyla risk, istenmeyen bir olayın meydana gelebilmesinin yanı sıra hem oluşma biçimi 

hem de sonuçları ile olaylara ait belirsizlik olarak açıklanmaktadır (Willett, 1971). 

Riskle ilgili iki temel görüşten söz edilebilir; bunlardan ilki riskin bireyin bir olayın 

niceliğinden bağımsız bir biçimde bireyde yarattığı tehlike algısını ifade ettiği yani riskin 

bireysel olduğu görüşü diğeri ise riskin bireyden bağımsız olarak var olduğu görüşüdür. 

Bireyin tüm yaşamı boyunca yaptığı etkinliklerin neredeyse hepsinde risk her zaman bir 

olasılık olarak var olmuştur. Risk her ne kadar belirsizliği ve beklenmedik olasılıkları ifade 

etse de bireyin etkinlik alanına göre risk belli bir düzeyde tahmin edilebilir. Örneğin bir 

doktor için nasıl ki her zaman hastalık bulaşma riski var ise bir sporcu için de birçok risk 

faktörü söz konusudur. Sporcunun maç sırasında sakatlanması, hakem kararlarındaki hatalar, 

saha ile ilgili teknik aksaklıklar, hava koşullarını yarattığı olumsuzluklar vb. buna örnek 

olarak gösterilebilir.  

Sporda her etkinlik için farklı bir risk kapasitesi söz konusudur. Spor branşının bireysel mi 

takım sporu mu olduğu, branşa ilişkin özellikler, sporcunun fiziksel ve psikolojik çevresi, 

iklim koşulları, tesise ilişkin özellikler gibi birçok değişken sporda farklı risk faktörlerinin 

ortaya çıkmasına sebep olabilir (Bağrıaçık, 2005, Ergen, 2004, Sezgin, 1999). Bu risk sporun 

tüm tarafları için söz konusudur. Yani spor etkinliklerinde her ne kadar önlem alınsa bile hem 

sporcu hem antrenör hem hakem, hem spor kulübü yöneticileri hem de taraftar için farklı tür 

ve düzeylerde risk her zaman vardır (Nohr 2009). Bu araştırmada sporcuların risk alma 

davranışı betimlenmeye çalışılmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışma betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırma verileri 36 kadın ve 95 erkek 

olmak üzere toplam 131 sporcudan toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında 

sporcuların risk alma düzeylerini belirlemek için Weber, Blais ve Betz (2002) tarafından 

geliştirilen, Gürsel (2010) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan Risk Alma ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek ahlaki alan ,sosyal alan, sağlık alanı, eğlence alanı, finansal alan olmak 

üzere beş alt boyuttan oluşan 7’li likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değeri 
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r.83 dir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin kişisel bilgilerini toplamak için araştırmacılar 

tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 21.00 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, basit   

korelasyon istatistiki teknikleri kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmada sporcuların risk alma düzeyleri betimleyici istatistiksel yöntemlerle incelenmiş 

sonuçları Tablo.1 de verilmiştir. 

 

Tablo.1. incelendiğinde hem ölçeğin alt boyutlarında hem de ölçeğin bütününde sporcuların 

risk alma düzeylerinin orta ve düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bulgulara göre 

sporcuların en düşük ahlaki alanda, en yüksek sosyal alanda risk alma kapasitesine sahip 

olduğu söylenebilir.   

Araştırmada sporcuların risk alma düzeylerinin sporcunun branşına göre değişip değişmediği  

tek yönlü anova analizi ile incelenmiş analiz sonuçları Tablo.2.de verilmiştir. 

 

Tablo.2. Sporcuların Risk Alma Düzeylerinin Spor Branşı Değişkenine Göre Anova Testi 

Sonuçları 

 Alt Boyutlar Spor Branşı N Ort. SS F P LSD 

 

 

 

Sosyal 

Alanda Risk 

Alma 

Basketbol 16 29,19 6,54 2,45 0,03                       

VOLEYBOL 
FUTBOL 

  

  

ATLETİZM 

C,T,B,Y 

Voleybol 32 28,91 6,61 

Futbol 55 25,69 6,37 

Atletizm 12 31,33 7,52 

Cim.Ten.Bad.Yüz. 6 30,50 3,27 

Muay.Gür.Kick. 4 31,50 2,38 

Hentbol 6 30,50 6,06 

 

Tablo.2. incelendiğinde sporcuların risk alma düzeylerinin spor branşına göre değiştiği 

görülmektedir. 

Araştırmada sporcuların risk alma kapasitelerinin takım sporcusu ya da bireysel sporcu olup 

olmamasına göre değişip değişmediği t-testi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.3. de 

verilmiştir. 

Tablo.3.Sporcuların Risk Alma Düzeylerinin Branşın Takım veya Bireysel Spor 

Olması Değişkenine Göre t –Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Branşın Niteliği N Ort. SS T P 

Sosyal Alanda Risk 

Alma 

Takım 109 27,41 6,61   

,887 

  

,015 
Bireysel 22 31,14 5,76 

Tablo.1. Sporcuların Risk Alma Düzeyleri Betimsel İstatistikleri 

Alt Boyutlar n Min Max X S 

Ahlaki Alanda Risk Alma 131 5.17 33 10.96 6.17 

Sağlık Alanda Risk Alma 131 5.17 36.17 16.69 7.31 

Sosyal Alanda Risk Alma 131 10.17 35.83 24.36 5.73 

Eğlence Alanında Risk Alma 131 5.67 36.17 20.30 7.69 

Finans Alanında Risk Alma 131 5.17 32 13.98 6.61 

Ölçeğin Toplamı 131 48.13 185.23 99.2 27.22 
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Eğlence Alanında 

Risk Alma 

Takım 109 22,31 8,30   

1,606 

  

,001 
Bireysel 22 29,27 10,23 

 

Tablo.3. incelendiğinde sporcunun branşının takım sporu ya da bireysel spor olmasının onun 

risk alma düzeyini farklılaştırdığı görülmektedir. 

Araştırmada sporcuların cinsiyetlerinin onların risk alma kapasitesinde fark yaratıp 

yaratmadığı t-testi analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.4. de verilmiştir. 

Tablo.4. Sporcuların Risk Alma Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre t –Testi 

Sonuçları 

Alt Boyutlar Cinsiyet N Ort. SS T P 

Ahlaki Alanda 

Risk Alma 

Kadın 36 10,56 4,77   

11,579 

  

,006 Erkek 95 14,37 7,71 

Sosyal Alanda 

Risk Alma 

Kadın 36 30,36 5,60   

2,224 

  

,007 Erkek 95 27,16 6,76 

Sağlık Alanında 

Risk Alma 

Kadın 36 17,33 6,55   

2,557 

  

,004 Erkek 95 21,91 8,48 

 

Tablo.4. incelendiğinde sporcuların risk alma kapasitelerinin cinsiyetlerine göre farklı olduğu 

görülmektedir. 

Araştırmada sporcuların eğitim durumlarının onların risk alma kapasitesinde fark yaratıp 

yaratmadığı tek yönlü anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.5.de verilmiştir. 

 

 

Tablo .5. Sporcuların Risk Alma Düzeylerinin Eğitim Durumları Değişkenine Göre 

Anova ve LSD Testi Sonuçları 

Alt boyutlar Eğitim 

Durumu 

N Ort. SS F P LSD 

Sosyal 

Alanda Risk 

Alma 

İlköğretim 3 21,33 3,06   

  

  

11,1 

  

  

  

,000 

  

İLKÖĞRETİ

M 

*LİSANSÜS

TÜ 
  

LİSE*LİSA

NS 

Lise 30 23,77 6,11 

Lisans 88 28,99 6,11 

Lisansüstü 10 34,50 3,81 

Toplam 131 28,04 6,60 

Sağlık 

Alanında 

Risk Alma 

İlköğretim 3 13,67 5,51   

  

  

3,8 

  

  

  

,012 

  

  

LİSANS* 

 

LİSANSÜST

Ü 
  

Lise 30 20,27 9,03 

Lisans 88 20,17 7,85 

Lisansüstü 10 28,10 5,72 

Toplam 131 20,65 8,23 

Eğlence 

Alanında 

Risk Alma 

İlköğretim 3 18,33 4,51   

  

  

4,2 

  

  

  

,007 

  

  

LİSE * 

LİSANÜST

Ü 

Lise 30 20,50 8,43 

Lisans 88 23,78 8,57 

Lisansüstü 10 31,30 10,90 

Toplam 131 23,48 9,00 

Finans İlköğretim 3 11,67 2,08       
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Alanında 

Risk Alma 

Lise 30 13,97 6,14   

  

2,815 

  

  

,042 

LİSE*LİSA

NS 
 LİSE*LİSA

NSÜSTÜ 

Lisans 88 17,03 7,07 

Lisansüstü 10 20,10 9,57 

Toplam 131 16,44 7,17 

 

Tablo.5. incelendiğinde sporcuların risk alma kapasitelerinin onların eğitim durumuna göre 

değiştiği görülmektedir. 

Araştırmada sporcuların risk alma kapasitelerinin kiminle yaşadığına göre değişip 

değişmediği tek yönlü anavo analizi ile incelenmiş analiz sonuçları Tablo.6. da verilmiştir. 

Tablo.6.Sporcuların Risk Alma Düzeylerinin Kiminle Yaşadıkları Değişkenine Göre 

Anova ve Scheffe Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Kiminle 

Yaşıyor 

N Ort. SS F P Scheffe 

 

Sosyal 

Alanda Risk 

Alma 

Aile 58 25,38 6,86   

  

9,745 

  

  

,000 

AİLE* 

YALNIZ 
  

AİLE* 

ARKADAŞ 

Yalnız 33 30,61 5,63 

Arkadaş 40 29,78 5,58 

Toplam 131 28,04 6,60 

Eğlence 

Alanında  

Risk Alma 

Aile 58 21,10 8,05   

  

3,800 

  

  

,025 

YALNIZ* 
ARKADAŞ 

Yalnız 33 25,55 9,80 

Arkadaş 40 25,23 9,03 

Toplam 131 23,48 9,00 

 

Tablo.6. incelendiğinde sporcuların risk alma kapasitelerinin birlikte yaşadıkları kişiye göre 

farklı olduğu görülmektedir. 

Araştırmada sporcuların risk alma kapasitelerinin sigara kullanıp kullanmadığına göre değişip 

değişmediği t-testi analizi ile incelenmiş analiz sonuçları Tablo.7. de verilmiştir. 

 

Tablo.7.Sporcuların Risk Alma Düzeylerinin Sigara Kullanma Durum 

Değişkenine Göre t –Testi Sonuçları 

Risk Alma Boyutları Sigara 

Kullanma 

N Ort. SS T P 

Ahlaki Alanda 

Risk Alma 

Evet 49 16,00 8,90   

20,73 

  

,001 Hayır 82 11,72 5,44 

Sosyal Alanda Risk 

Alma 

Evet 49 29,86 6,22   

,079 

  

,014 Hayır 82 26,95 6,62 

Sağlık Alanında 

Risk Alma 

Evet 49 25,82 8,34   

2,866 

  

,000 Hayır 82 17,56 6,46 

Eğlence Alanında Risk 

Alma 

Evet 49 26,57 8,66   

,085 

  

,002 Hayır 82 21,63 8,74 

Finans Alanında Risk Evet 49 19,20 8,10     
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Alma Hayır 82 14,79 6,02 4,677 ,001 

Tablo.7. incelendiğinde sporcuların risk alma kapasitelerinin sigara içme durumuna göre 

farklı olduğu görülmektedir. 

Araştırmada sporcuların risk alma kapasitelerinin alkol kullanıp kullanmadığına göre değişip 

değişmediği t-testi analizi ile incelenmiş analiz sonuçları Tablo.8. de verilmiştir. 

Tablo.8.Sporcuların Risk Alma Düzeylerinin Alkol Kullanma Durumlarına 

Göre t –Testi Sonuçları 

Risk Alma 

Boyutları 

Alkol 

Kullanma 

N Ort. SS T P 

Ahlaki Alanda 

Risk Alma 

Evet 45 15,60 8,70   

12,10 

  

,008 
Hayır 86 12,13 6,02 

Sosyal Alanda 

Risk Alma 

Evet 45 31,07 5,22   

2,9 

  

,000 
Hayır 86 26,45 6,72 

Sağlık Alanında 

Risk Alma 

Evet 45 26,71 7,33   

,01 

  

,000 
Hayır 86 17,48 6,79 

Eğlence Alanında 

Risk Alma 

Evet 45 28,02 9,15   

,68 

  

,000 
Hayır 86 21,10 8,00 

Finans Alanında 

Risk Alma 

Evet 45 19,36 8,45   

7,61 

  

,001 
Hayır 86 14,92 5,91 

 

Tablo.8. incelendiğinde sporcuların risk alma düzeylerinin alkol kullanma durumuna göre 

farklı olduğu bulunmuştur. 

Sporcuların risk alma düzeylerinin medeni durum, gelir durumu, algılanan aile desteği, 

lisanslı sporcu olma, kendini sosyal olarak nasıl tanımladığı ve sporcunun kendisiyle içsel 

konuşma yapıp yapmamasına göre ise değişmediği gözlenmiştir. 

 

Sonuç ve Tartışma 

 

Tüm insan aktivitelerinde olduğu gibi sporda da risk ortadan kaldırılamayacak ama kontrol 

edilebilecek bir durumu ifade eder. Nitekim sporda yaşanabilecek problemleri önleyebilmenin 

yolu da, riski kontrol etmekten geçer. Risk kontrol edildiği oranda sporcunun performansında 

olumsuz etki yaratmayacak, sportif yaralanmalar en aza indirgenmiş olacaktır. Sporda risk 

alabilme ve riski kontrol edebilme, sporcular açısından olduğu kadar kulüpler, takımlar 

açısından da sporun karmaşık ve değişken yapısından kaynaklanan belirsizliklerin 

giderilmesini yeni stratejilerin belirlenebilmesini sağlayacak etkiye sahiptir. 

Sporda risk alma davranışının incelendiği bu çalışmada sporcuların risk alma davranışının 

genel olarak orta ve düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca ahlaki alanda risk alma 

eğiliminin diğer alanlara göre daha düşük, sosyal alanda risk alma eğiliminin ise daha yüksek 

olduğu bulunmuştur.  

Risk alma eğilimi cinsiyet açısında incelendiğinde ise kadın sporcuların sosyal alanda, erkek 

sporcuların ise  ahlaki alan ve sağlık alanında daha fazla risk alma eğiliminde oldukları 

gözlenmiştir. Bu durumun toplumsal cinsiyet rollerinin (toplumun kadına ve erkeğe yüklediği 

roller) yarattığı bir sonuç olduğu söylenebilir. Nitekim Arnett, Balle -Jensen (1993), 
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Wichstrom (1999), Greene vd. (2000)’nin yaptıkları çalışmalarda da benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bir başka bulgu bireysel spor yapan sporcuların takım sporu 

yapanlara göre daha fazla risk alma eğilimi taşıdıklarıdır. Bireysel sporlarda sorumluluğun 

sadece sporcunun kendisine ait olmasının, takım sporlarında ise sorumluluğun takım üyeleri 

arasında paylaşılıyor olmasının sonucu olarak bireysel spor yapan sporcuların takım sporu 

yapanlara göre daha yüksek risk alma eğilimi taşımasına sebep olduğu söylenebilir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan bir diğeri alkol ve sigara kullanan sporcuların 

daha yüksek risk alma eğilimi taşıdıklarıdır. Söz konusu maddelerin kullanımının içerdiği 

riski göze alabilen bireylerin daha yüksek risk alma eğilimi taşımalarının beklenen bir sonuç 

olduğu söylenebilir. 

Araştırmada aileleri ile birlikte yaşayan sporcuların yalnız yaşayanlara göre daha düşük risk 

alma eğiliminde oldukları gözlenmiştir. Bireyin zihninde ailenin güveni temsil eden tarafı 

dikkate alındığında yalnız yaşayan sporcuların daha yüksek risk alma kapasitesine sahip 

olması beklenen bir sonuçtur. 

Araştırmada sporcunun eğitim seviyesi yükseldikçe risk alma eğiliminin de arttığı 

görülmüştür. Kuter (2007)’in araştırma bulguları da bu sonucu destekler niteliktedir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Türkiye Bayanlar Basketbol Süper Liginde 2013-2017 yılları arasında oynanan 

play off serisi maçları (94 maç) incelenerek maçı kazanma ve kaybetmeye neden olan parametrelerin 

pozitif ve negatif etkilerini araştırmaktır. Araştırmada kullanılan veriler Türkiye Basketbol 

Federasyonu (TBF) tarafından her maç sonrası yayınlanan maç sonu istatistik bilgilerinden elde 

edilmiştir. Ölçülmüş olan değişkenler (iki sayılık atış yüzdesi, üç sayılık atış yüzdesi, serbest atış 

yüzdesi, hücum ribaundu, savunma ribaundu, asist, top çalma, top kaybı, blok ve faul sayıları) kazanan 

ve kaybeden takımlara göre Lojistik Regresyon Analizi test yöntemiyle analiz edilmiş (P<0.05), test 

modelinin uyum iyiliği ise Hosmer and Lemeshow Testi ile ölçülmüştür (Hosmer-Lemeshow 

goodness of fit test). Hosmer and Lemeshow uyum iyiliği test sonucu 0.724 olarak bulunmuştur. 

Modelin göreceli olarak küçük bir model olduğu (-2 Log likelihood, 139.731) görünmektedir ve Cox 

& Snell R Square varyansın yüzde 47’sini, Nagelkerke R Square de varyansın yüzde 63’ünü 

açıkladığını göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre iki sayılık atış yüzdesi, üç sayılık atış 

yüzdesi, hücum ribaundu, savunma ribaundu, top çalma ve top kaybı değişkenlerindeki bir birimlik 

artışın maçın kazanılması ve kaybedilmesi üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Basketball, winners, losers, playoff 

 

 

Abstract 

The aim of this research was to reveal positive and negative effects of the parameters causing to win or 

lose the game by investigating playoff series games played in Turkey Women’s Basketball Super 

League between 2013-2017. The data used in the research was obtained from end of game statistics 

given by Turkish Basketball Federation (TBF). The variables measured (2-point field goals 

percentage, 3-point field-goals percentage, free throw percentage, offensive rebound, defensive 

rebound, assist, steal, turnover, block, and free throws) were analyzed by Logistic Regression Analysis 

test method according to the winner and loser teams (P<0.05), and the goodness of fit of the test model 

was measured by Hosmer and Lemeshow Test (Hosmer Lemeshow goodness of fit test). Hosmer and 

Lemeshow goodness of fit test result was found 0.724. The model was seen to be relatively small 

model (-2 Log likelihood, 139.731) Cox & Snell R Square showed that it explained 47% of the 

variance, and Nagelkerke R Square showed that it explained 63% of the variance. According to the 

results of the research, it was found that a one unit increase in 2-point field-goals percentage, 3-point 

field-goals percentage, offensive rebound, defensive rebound, steal and turnover variables had 

significant effects of winning and losing the game. 

 

Keywords: Basketball, winners, losers, playoff. 
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GİRİŞ 
Basketbol, oyuncuların zaman, mekan ve katılımlarının sınırları göz önünde bulundurularak oynanan, 

kendine özgü teknik temellerden oluşan ve çok belirsiz dinamikleri olan rekabetçi bir takım sporudur 

(Ferreira, 2003). Glick ve Marcotte (1989)'a göre, basketbol oyuncuları bir oyun sırasında yüksek 

verime ulaşabilmek için karmaşık hareketleri ve onların varyasyonlarını anlayabilmeli ve 

uygulayabilmeli, takım arkadaşlarının ve rakiplerinin hareketlerini öngörebilmeli, teknik unsurların ya 

da performans göstergelerinin uygulanmasında hızlı karar verebilmelidir. Sampaio (2010) ise, kazanan 

takımların gösterdikleri performansın, sahadaki hedeflere ulaşmak için daha fazla fırsata sahip 

olmalarının yanı sıra oyuncuların da doğru ve çabuk karar verme becerilerinin geliştirilerek daha iyi 

bir stratejik ve taktiksel ortamdan kaynaklandığını belirtmektedir. 

Basketbol oyununda antrenörler maçın skoru çok yakın olduğu ve başa baş mücadelelerde özellikle 

oyunun sonuna doğru verdikleri kararlar ile maçı kazanabilir veya kaybedebilirler. Ancak genellikle 

maçın sonunda hangi faktörlerin başarıyı ve başarısızlığı ayırt ettiği hakkında çok az şey bilinir. Çoğu 

zaman başarı olasılığını arttırmak için en iyi taktik anlayışının seçilmesi, oyuncuların güçlü ve zayıf 

yönleri ve farklı hücum ve savunma stratejileri için ayrıntılı bilgi gerekir (Csataljay, 2009). 

Bir takımın basketbol sahasında başarılı olabilmesi için yapılan ön hazırlıklar çok karmaşık 

stratejilerin kullanılmasını içerir. En etkili stratejilerden biri istatistiksel analizdir (scouting report). 

Tam ve kapsamlı bir analiz rakip takım hakkında ayrıntılı bilgi toplanarak müsabakaya en iyi şekilde 

hazırlanmaya yardımcı olur (Seifried, 2004). 

İstatistiksel olarak oyuncu ve takım performanslarının belirlenmesi, taktiksel karar vermeyi 

kolaylaştırmak için kullanılır (Csataljay, 2009). Basketbol sporunda istatistik analizler, oyunun 

özelliğini nicel olarak açıklığa kavuşturmak için yaygın bir şekilde uygulanmaktadır (Madarame, 

2017). Antrenörler için performans ve istatistiksel analizler, özellikle basketbol gibi takım sporlarında, 

kendi takımları ve rakipleriyle ilgili geçerli ve güvenilir bilgilere sahip olabilmeleri için temel bir 

araçtır (Sampaio, 2006). Antrenörler ve araştırmacılar bu bilgileri her oyuncunun takım performansına 

nasıl katkıda bulunduğunu, oyun içerisindeki belirli rollerin önemini ve ev sahibi takım olmanın 

avantajlarını belirlemek gibi değişkenleri değerlendirmek için kullanırlar (Pollard, 2008). 

Türkiye erkek ve kadın basketbol takımları son yıllarda uluslararası alanda kulüpler ve milli takım 

seviyesinde önemli başarılar kazanmaktadır. Ayrıca Türkiye liglerinde mücadele etmiş bir çok sporcu 

dünyanın en iyi basketbol ligi olarak bilinen NBA takımlarına transfer olmaktadır. Ancak bütünsel bir 

bakış açısı ile takım ve oyuncu performanslarının araştırıldığı çalışmaların yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bir basketbol maçında kazanma ve kaybetmeyi doğrudan 

etkileyen değişkenlerin bulunması ve antrenörlerin takımlarını hazırlarken antrenman periyotlarında 

bu değişkenlerden hangisine daha çok zaman ayırması gerektiği hakkında bir bakış açısı 

sağalamasıdır. 

 

Metod 

Bu çalışma TBF tarafından düzenlenen Bayanlar Basketbol Süper Liginin 2013-2017 yılları arasındaki 

beş sezonun play off serisinde oynanan 94 maçı kapsamaktadır. 

 

Tablo 1. 2013-2017 yılları arasında oynanan play off maçları 

 

Play Off 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1/4 finals 8 7 9 9 9 42 

1/2 finals 6 5 6 8 6 31 

Final 5 5 3 3 5 21 

Toplam 19 17 18 20 20 94 

 

Araştırmanın verileri TBF’nin 2013 sezonundan itibaren web sayfasından yayınlamaya başladığı maç 

sonu istatistiklerden elde edilmiştir. Sadece play off maçlarının araştırmaya dahil edilmesinin sebebi 

göreceli olarak eşit kuvvete sahip olan takımlar arasında oynanan maçlar olmaları ve araştırma 

sonuçlarının daha anlamlı çıkabileceği varyasımıdır. Maç sonu istatistiklerinde bulunan değişkenler iki 

sayılık atış yüzdesi, üç sayılık atış yüzdesi, serbest atış yüzdesi, hücum ribaundu, savunma ribaundu, 
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asist, top çalma, top kaybı, blok ve faul sayılarıdır ve bu değişkenler araştırmada bağımsız değişken 

olarak kullanılmıştır. Her maç için istatistiksel veriler ise kazanan ve kaybeden olarak iki ayrı 

kategoride sınıflandırılmış ve araştırmada bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. 

Verilerin analizi yapılırken Lojistik Regresyon Analizi test yöntemi kullanılmış, test modelinin uyum 

iyiliği ise Hosmer and Lemeshow Testi ile ölçülmüştür. Modelin açıklayıcılığı Cox & Snell R Square 

ve Nagelkerke R Square değeri ile değerlendirilmiş, güven aralığı olarak %95 CI değerleri (çalışma 

100 kez tekrarlandığında çalışmaların 95’inde elde edilecek OR-odds ratio değerleri) belirlenmiştir. 

Lojistik regresyon analizi istatistikte bağımlı değişkenin iki durumlu olduğu regresyon modelidir. İki 

durumlu lojistik analiz modeli bir veya çok daha fazla bağımsız değişken üzerinden iki durumlu 

(binary/dikotom) sonucun olasılığını hesaplarken kullanılmaktadır. İki durumlu lojistik regresyon 

analizinde sürekli, sıralı veya kategorik bağımsız değişkenler olabilir. Çok değişkenli model 

oluşturulurken modelde yer alacak bağımsız değişkenler arasında yüksek dereceli korelasyon varlığı 

(multikolliniarite) incelenmelidir. Çok değişkenli lojistik regresyon analizine alınacak her bir bağımsız 

değişken için en az 10 olgu olması beklenir (Kılıç, 2015). Bu çalışmada 10 bağımsız değişken 

bulunmaktadır ve her birisi için 94 x 2 = 188 (kazanan/kaybeden) olgu tanımlanmıştır. 

Lojistik regresyon fonksiyonu 𝜋(𝑥) =
exp(𝛽0+𝛽1𝑋)

1+exp(𝛽0+𝛽1𝑋)
   şeklindedir. 

 

Hosmer-Lemeshow testi lojistik regresyon modellerinde uyum iyiliği için kullanılan istatistiksel bir 

test yöntemidir ve risk tahmini modellerinde sıklıkla kullanılır. Test, model örnekleminin alt 

gruplarında gözlenen durum oranları ile beklenen durum oranlarının eşleştirilmiş olup olmadığını 

değerlendirir. Hosmer-Lemeshow testi özellikle alt grupları uygun risk değerlerinin onda biri olarak 

tanımlar. Modeller iyi ayarlanmış benzer alt grupların beklenen ve gözlenen olay oranları olarak 

adlandırılmıştır (Hosmer-Lemeshow, 2000 ve 1980; Hüdaverdi Bircan, 2004). Modele iyi denebilmesi 

için “sig” değerinin 0.05’den büyük olması istenir (Kılıç, 2015). 

 

Sonuç 
TBF Bayanlar Basketbol Süper Liginde 2013-2017 yılları arasındaki beş sezonun play off’larında 100 

maç oynanmıştır. 2013 sezonu çeyrek ve yarı final serisinde birer maçın, 2014 sezonu çeyrek 

finalinde iki ve yarı finalinde bir maçın, 2015 sezonu final serisinde bir maçın verileri yayınlanmamış 

bu nedenle çalışmaya 94 maç dahil edilmiştir. 

 

Tabl0 2. Bağımsız değişkenlerin kazanan ve kaybeden takımlara göre ortalama ve fark değerleri 

 

 
Point 

2 

poin

t % 

3 

point 

% 

Free 

throws 

% 

Off. 

Reb. 

Def. 

Reb. 

Assis

t 
Steal 

Turnove

r 

Bloc

k 
Faul 

Winner  73.83 
49.4

0 
35.67 74.93 10.63 27.20 17.32 7.00 12.02 2.20 

16.5

0 

Loser  60.21 
43.7

8 
27.48 72.90 9.2 23.79 13.16 5.12 13.94 1.60 

16.6

9 

Diff. 13.62 5.62 8.19 2.03 1.11 3.41 4.16 1.88 -1.92 0.60 -0.19 

 

Kazanan takımların kaybeden takımlara göre sayı ortalamaları 13.62, iki sayı yüzdeleri ortalamaları 

5.62, üç sayı yüzdeleri ortalamaları 8.19, serbest atış yüzdeleri ortalamaları 2.03, hücum ribaundu 

ortalamaları 1.11, savunma ribaundu ortalamaları 3.41, asist sayısı ortalamaları 4.16, top çalma 

ortalamaları 1.88 ve blok ortalamaları 0.60 daha fazladır. Kaybeden takımların kazanan takımlara göre 

top kaybı ortalamaları 1.92 ve faul ortalamaları 0.19 daha fazladır. 

Lojistik regresyon analizinde bağımlı değişken referans noktası olarak kazanan takım değerleri 

alınmıştır (kazanan 0, kaybeden 1). Omnibus Tests of Model Coefficients göre 10 adet parametre 

dikkate alındığında model katsayısının Chi-square değeri 120,892 olarak, P değeri ise 0,000 (P<0,05) 

olarak bulunmuştur. P değerinin P<0,05 olması modelin anlamlı ve iyi olduğunu göstermektedir. 

Model özetine (Model Summary) bakıldığında -2 Log likelihood’a (139.731) göre modelin göreceli 

olarak küçük bir model olduğu görünmekte, Cox & Snell R Square varyansın yüzde 47’sini, 
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Nagelkerke R Square de varyansın yüzde 63’ünü açıkladığını göstermektedir. Hosmer Lemeshow 

uyum iyiliği test (Hosmer-Lemeshow goodness of fit test) değerlerine bakıldığında, Chi-square değeri 

5.307 olarak bulunmuştur. P değeri ise 0.724’tür. P değerinin P>0.05 ve 1’e yakın olması uyum 

iyiliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 3. Lojistik modelin anlamlılık, olasılık ve güven sınırları değerleri 

 

  

𝜷 
S.E. 

(𝜷) 
Wald df Sig. Exp(𝜷) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

2-point field-goals % -.197 .043 20.504 1 .000 .821 .754 .894 

3-point field-goals % -.111 .025 20.500 1 .000 .895 .852 .939 

Free throws % -.008 .016 .225 1 .635 .993 .962 1.024 

Offensive rebounds -.275 .067 16.659 1 .000 .760 .666 .867 

Defensive rebounds -.295 .071 17.227 1 .000 .745 .648 .856 

Assists .103 .063 2.682 1 .101 1.108 .980 1.253 

Steals -.426 .105 16.368 1 .000 .653 .532 .803 

Turnovers .177 .068 6.668 1 .010 1.193 1.044 1.365 

Blocks -.123 .153 .641 1 .423 .885 .655 1.194 

Fauls -.011 .077 .021 1 .884 .989 .851 1.149 

Constant 22.725 4.153 29.935 1 .000 
   

P<0,05 

 

Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre kazanma ve kaybetme üzerinde iki sayılık atış yüzdesi, üç 

sayılık atış yüzdesi, hücum ribaundu, savunma ribaundu, top çalma (negatif) ve top kaybı (pozitif) 

değişkenlerinin anlamlı etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Buna göre iki sayılık atış yüzdesinin bir puan düşük olması maçı kaybetme olasılığını 1.21 kat 

(1/0.821), üç sayılık atış yüzdesinin bir puan düşük olması maçı kaybetme olasılığını 1.11 kat 

(1/0.895), hücum ribaundu sayısının bir adet eksik olması maçı kaybetme olasılığını 1.31 kat 

(1/0.760), savunma ribaundu sayısının bir adet eksik olması maçı kaybetme olasılığını 1.34 kat 

(1/0.745) top çalma sayısının bir adet eksik olması maçı kaybetme olasılığını 1.53 kat (1/0.653) 

artırmakta, bir top kaybı daha az yapmak ise maçı kazanma olasığını 1.193 kat arttırmaktadır. 

 

Tartışma 

Araştırmada bir basketbol müsabakası içerisinde kullanılan bazı temel tekniklerin (değişkenlerinin) 

maçı kazanmaya ve kaybetmeye olan pozitif ve negatif etkileri incelenmiştir. Uluslararası literatürde 

basketbol müsabakalarında kazanma ve kaybetmeyi etkileyen göstergelerin neler olduğunun 

araştırıldığı bir çok çalışma bulunmaktadır (Lorenzo ve diğ., 2010; Conte ve diğ., 2018; Maderame, 

2017; Belal, 2014; Csátaljay ve diğ., 2009; Rose Junior, 2004; Gomez ve diğ., 2013, Leicht ve diğ., 

2017). Ancak hiç birisinde değişkenlerin bir birim artışında kazanmaya yada kaybetmeye neden olan 

etkinin ne olacağı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Leicht ve arkadaşları (2017), Atina-2004, Pekin-2008, Londra-2012 ve Rio de Janeiro-2016 Olimpiyat 

Oyunları kadınlar basketbol maçlarında takım performans göstergelerinin neler olduğunu araştırdıkları 

çalışmalarında savunma ribaundu, isabetli şut yüzdesi, top çalma ve top kaybı değişkenlerinin yüksek 

performans sergilenerek bir araya geldiklerinde maçlarda kazanma olasılığını %91.1 arttırdığını, bu 

değişkenlerin düşük olduğu maçlarda ise kaybetmeyi %96.7 olasılıkla arttırdığını belirlemişlerdir. Bu 

bulgular bizim sonuçlarımızı destekler niteliktedir.  

Yapılan bir başka çalışmada (Kreivytė ve arkadaşları, 2017) ise, 1995 ve 2011 yılları arasında yapılan 

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası maçlarındaki en iyi sekiz takımın şut performanslarının 

niteliksel ve niceliksel göstergelerindeki değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır. Kazanan takımların en 

yüksek sayı ortalamasının 78.3±8.1 olduğunu, yakın ve orta mesafeli atışlarda en yüksek 52.9 ± 6.5 
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olduğunu, uzun mesafeli atışlarda en yüksek 17.4 ± 4.6 olduğunu, ayrıca üç sayılık atış yüzdelerinin 

34.4 ± 5.9 olduğunu belirtmektedirler. Bu sonuçlar iki ve üç sayılık atışların ve yüzdelerinin kazanma 

üzerinde etkili olduğunu göstermekte ve bizim araştırmanmızda anlamlı olarak bulduğumuz sonuçları 

desteklemektedir. 

Gomez ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan bir araştırmada ise erkek ve kadın basketbolunda topa 

sahip olma performansının oyun periyotlarına göre önemi araştırılmıştır. Kadınların ilk beş dakika 

içerisinde her iki sahanın da pota altlarında topa daha çok sahip olduklarını ve farklı savunma 

sistemleri kullandıklarını, erkeklerde ise sadece maçın son beş dakikasının maçı kazanabilmek için 

topa sahip olma açısından önem kazandığını belirtmektedirler. Bu sonuç bizim araştırmamızda da 

ortaya çıkan top çalma ve top kaybı değişkenlerinin topa daha çok sahip olma açısından önemli olduğu 

sonucunu desteklemektedir. 

Álvarez ve arkadaşlarının (2009) yaptıkları bir başka çalışmada 2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarında 

oynanan basketbol müsabakaları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları incelenmiş ve başarıya 

ulaşabilmek için kazanan ve kaybeden takımlarda savunma göstergelerinin neler olduğunu 

araştırmışlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre yapılan adama adama savunmanın hem kazanan hemde 

kaybeden takımlar tarafından sıkça kullanıldığını, bununla birlikte kaybeden takımların daha çok alan 

savunması yaptıklarını belirtmektedirler. Ayrıca kazanan takımların kaybeden takımlara göre iki kat 

daha fazla baskı yaptıklarını, hem kazanan hem de kaybeden takımların en yüksek etki yüzdesine ise 

ön alanda baskı yaptıkları zaman ulaştıklarını söylemektedirler. Bu durum rakibin baskı altında daha 

çok top kaybı yapmasına yada daha çok top çalma sayısına ulaşılmasına sebep olabilir. Bu araştırmada 

da top çalma ve top kaybı değişkenlerinin anlamlı sonuç vermesi, kazanma ve kaybetme üzerinde 

pozitif yada negatif etki yaratmasını açıklayabilir. 

Sonuç olarak TBF Bayanlar Basketbol Süper Liginde 2013-2017 yılları arasındaki beş sezonun 

playoff’larında kazanmayı ve kaybetmeyi etkileyen negatif ve pozitif parametreler dikkate alındığında, 

takımların playoff maçlarında kazanan takım olabilmek için daha az top kaybı yapmaları, iki ve üç 

sayılık atış yüzdelerini arttırmaları, hücum ve savunma ribaundu sayılarını arttırmaları, daha çok top 

çalmaları ve daha az top kaybı yapmaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu değişkenlerin bir birim 

artışının kazanma ve kaybetme üzerinde önemli etkiye sahip olduğu düşünülürse, müsabaka boyunca 

bir birimden daha fazla artışın olması kazanma ve kaybetmeyi büyük oranda etkileyeceği söylenebilir. 

Bu nedenle antrenörler takımlarındaki oyuncuların bu parametreler üzerindeki becerilerini ve 

dikkatlerini geliştirmek için antrenmanlarında daha çok zaman ayırmaları ve yeni çalışmalar 

yaptırmaları gerektiği düşünülmekte ve önerilmektedir. Bu çalışma tüm sezonlar boyunca oynanan 

maçların verileri dikkate alınarak yapılabilir, ayrıca erkek takımları üzerinde ve farklı ligler için de 

tekrar edilebilir. 
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Abstract 
 

Researchers in accordance with their fields of interests make inquiries about the topics that they 

question and wonder about. Research subjects are influenced by many factors that constitute the 

cultural characteristics of the society such as beliefs, norms, family structure, religion, manners and 

customs of the society examined as well as by a researcher's frame of mind and paradigms. 

Sociologically, the concept of gender affecting the society as a whole is a subject that is affected by 

the culture under research and a researcher’s frame of mind and that does not lose its significance for 

studies in every part of the world.  

The concept of gender appears in the academic literature as a subject that is examined by many 

different disciplines. In terms of biology, the concept of sex divides society into two big clusters, 

woman and man. Today, according to the accepted opinion around the world, socioeconomically 

women have far worse conditions than men. Along with the aim of providing improvements in 

conditions, it is envisaged that the distance between men and women will close in 118 years if the 

development continues at this rate. This negative picture that women are in as making up nearly half 

of the world's population, appears to be the valid reason why the topic of women is frequently 

included in research subjects. In this research, studies on the issue of women in doctoral and master’s 

theses in Turkey are featured. It is intended to come up with the answer to the question of “By which 

aspects of the issue of women are addressed in Turkey?” The results will reveal which aspects of 

women are examined in the Turkish culture as it will put forward studies focusing on which aspects of 

this issue are limited.  

In this research, the abstracts, titles and subjects in Turkish and English of 1205 masters and doctoral 

theses on the issue of women in the database of the Council of Higher Education Board were 

examined by text mining analysis. In the study it is aimed at reaching conclusions related to which 

aspects of the issue of women are interrogated by masters and doctoral theses. In the data set formed 

by theses on the subject of women, hidden but meaningful associations were uncovered. On which 

common words theses meet and the common ideas that they can create in a society are stressed.  

 

Keywords: Woman, postgraduate theses, text mining, clustering analysis. 

 
       

                                   

 

Türkiye' deki Tez Çalışmalarında: Kadın 

 
 

 

Özet 

 

Araştırmacılar, ilgi alanları doğrultusunda sorguladıkları ve merak ettikleri konular ile ilgili 

incelemeler yapmaktadırlar. Araştırma konuları; incelenen toplumun inançları, normları, aile yapısı, 

dini, örfleri, adetleri gibi toplumun kültürel özelliklerini oluşturan pek çok unsurdan etkilendiği gibi 

araştırmacının düşünce yapısından ve paradigmalarından da etkilenmektedir. Sosyolojik olarak 

toplumun genelini etkileyen toplumsal cinsiyet kavramı da araştırılan kültürden ve araştırmacının 

düşünce yapısından etkilenen ve dünyanın her bölgesinde araştırmalar için önemini kaybetmeyen bir 

konudur.  
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Toplumsal cinsiyet kavramı, pek çok farklı disiplin tarafından incelenen bir konu olarak literatürde yer 

almaktadır. Cinsiyet kavramı biyolojik açıdan toplumu kadın ve erkek olarak iki büyük kümeye 

ayırmaktadır. Bugün dünyada kabul görmüş görüşe göre kadınlar sosyo-ekonomik olarak erkeklerden 

çok daha kötü şartlara sahiptir. Koşullarda iyileştirme sağlanması amaçlanmak ile beraber,  gelişmenin 

bu hızla devam etmesi durumunda kadın ve erkek arasındaki mesafenin 118 yılda kapanacağı 

öngörülmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturan kadınların içinde bulunduğu bu 

negatif tablo, kadın konusunun araştırma konularında sıkça yer almasının haklı sebebi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çalışmada Türkiye’ de doktora ve yüksek lisans tezlerinde kadın konusu üzerinde 

yapılan araştırmalara yer verilmiştir. “Türkiye’ de kadın konusu hangi boyutları ile ele alınmaktadır?” 

sorununun cevabına ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ulaşılan sonuçlar Türk kültüründe kadınların hangi 

yönlerinin incelendiğini göstereceği gibi hangi boyutlara ait araştırmaların sınırlı olduğunu da ortaya 

koyacaktır.  

Araştırmada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nin veri tabanında yer alan kadın konulu 

1205 adet yüksek lisans ve doktora tezinin Türkçe ve İngilizce özetleri, isimleri ve konuları metin 

madenciliği analizi ile incelenmiştir. Araştırmada, Türkiye’deki yüksek lisans ve doktora tezlerinin, 

kadın konusunu hangi boyutları ile incelediği ile ilgili sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır. Kadın konulu 

tezlerden oluşan veri setinde var olan gizli ancak anlamlı ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Tezlerin hangi 

ortak kelimelerde buluştuğu ve bunun toplumda oluşturabileceği ortak fikirler üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın, lisansüstü tezler, metin madenciliği, kümeleme analizi. 
  
 

 

INTRODUCTION 

 

The concept of sex is a concept in which individuals are classified depending on biological causes. 

However, it has a distinctive importance than many biological differences that distinguish people from 

each other and that allow people to be categorized. This is mainly because this feature, which allows 

people in the world to be divided into two large clusters, also signifies a social meaning that can 

provide many classifications in a society. At this point, the perception that the concept of sex creates 

in a society is expressed by the notion of gender.  

While on one continent a woman on the street alone is an unacceptable situation, on another continent 

women march to defend their rights. As the same time as in a city of a country child-marriages are 

seen as normal, women in different city in the same country struggle for these children. While there is 

no place for a young woman, who lives at the lower side of the road in the same neighborhood, at the 

dinner table for men in her family, a woman at the upper side of the road can hold her place in the 

table of the board of directors in the family business. Our gender determined as a coincidence affects 

every social area.  

The concept of sex, which expresses the difference between men and women biologically, is not 

enough to examine the effect of sex in the society. The interpretation concerning the relationship 

between a social event and a man or woman is heavily influenced by the structure of a society. The 

structure of the society affects the perspective of individuals with respect to sex. The evaluations made 

for individuals may vary according to sex, even if the same event occurred. Sex in social life has gone 

well beyond being a biological factor. 

For these reasons, a great deal of research has been done in the academic literature regarding both the 

biological and social position of women. The subject of the studies is fundamentally shaped by the 

characteristics and needs of the region. Researchers focus on issues that will reveal the characteristics 

of their region or create solutions to their problems. 

In this study it is intended to reach conclusions about which subjects that the theses, as prepared in 

Turkey and as important and detailed research type in terms of scientific studies, relate to the issue of 

woman. The results of the research will put forward the research topics in Turkey regarding women. 

The outcomes will also determine the themes that the studies concentrate on, so that they will ensure 

that the researchers are informed about the lacking aspects of the studies. 
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LITERATURE REVIEW 

 

One of the most important stages of a research is to identify the subject to be studied. At the phase of 

the determination of the subject, the researcher can adopt two different methods. The researcher can 

carry out his research by applying the subjects of the previous studies to his own sample. Another rare 

method is the research carried out by the researcher in order to reach the answer of the questions that 

the researcher wants to find in his / her society. These types of studies create a positive effect in terms 

of increasing the excitement of the researcher as well as being troublesome due to the limited literature  

(İlyasoğlu,1990: 213). Women's studies are the subject of research by many researchers around the 

world. When the studies conducted in Turkey are examined, it is observed that the two existing 

methods are also used. The studies carrying out enquiries in different disciplines perform works that 

aim to measure the relationship between the factor of gender and other issues. The determination of 

which areas that subjects of studies conducted in Turkey focus on will contribute to the discovery of 

the missing aspects of women’s studies as well as identifying the issues that are concentrated on.  

When the articles addressing the issue of women in Turkey are investigated, some of the subjects 

covered in the studies carried out in 2018 can be sorted as follows: economic life of women (Kartal 

and Çoban, 2018: 67; Demirci Aksoy and Günay, 2018: 77; Gül and Gül, 2018: 82), violence against 

women ( Nalan and Aydemir, 2018: 665; Ayan, 2018: 251; Yıldırım et al., 2018: 543), the position of 

woman in literature (Yıldırım, 2017: 387; Doğan Güldenoğlu, 2018: 926; Berkes, 2018: 539; Aydın, 

2018: 169; Güngör, 2018: 257; Kul, 2018: 321; Uçar, 2018: 1128), family life (Demirli and Aydıner, 

2018: 369; Eroğlu and Parlar, 2018: 1), women suicides (Kurt and Araç, 2018: 94), social media 

(Kaya, 2018: 563; Ünal, 2018: 67), historical process (Abdurrezzak, 2018: 1; Çakır, 2018: 95; 

Aytekin, 2018: 447), education (Altıparmak, 2018: 749), social life (Urakova Yanç, 2018: 537; İçli,, 

2018: 133), health (Hallioğlu et al., 2018: 1; Ardıç and Ardıç, 2018: 193), culture (Saluk, 2018: 441; 

Nar, 2018: 481), religion (Yılmaz, 2018: 347), law (Erbaydar and Odabaşı, 2018: 112).  When the 

articles are analyzed, it is seen that the subject of literature is given prominence among research 

subjects. This situation shows that, as in many studies in which the position of the woman in literary 

works is examined by inspiring from previous studies, the Turkish researchers examine primarily the 

subject of women in literary works. 

 

METHOD 

 

Anything perceived by sense organs is data. Data are transmitted to the sensory centers in the brain 

through the sense-nerve pathway. These centers evaluate the warning message reached to them, send 

the response required by the message to the relevant parts of the body and check the fulfillment of the 

response by these sections. The skin of the person touching the fever senses the heat and retracts. The 

things learned and experienced forms a model (algorithm) in the brain. 

For example, since birth an individual decides what he/she should do and not do by gaining 

experiences. When the child touches a hot stove, the brain establishes the model based on the idea that 

the stove is hot and should not be touched. In this case, the data is that the stove is hot, the model is to 

touch or not to touch the hot stove, and the result is that the hand is burned or not. Over time, data and 

models increase.  

Computers also use data and algorithms when making decisions. When the number of data increases, 

it can reach the results faster than the human brain. However, when it comes to the texts, computer 

systems are not successful in the perception and interpretation in the same way as the human brain. 

The text mining analysis, which has been developed in recent years, attempts to make the computer 

systems to perceive as the human brain. Through models, computers learn to analyze the language.  

In the course of text pre-processing, there are many techniques that are developed today to make 

computer systems without language and perception skills to analyze the language and meaning of the 

text. Among these techniques the most commonly used in the text mining analysis are information 

extraction, linguistic analysis and knowledge discovery. The common point of these three techniques 

is that computer systems aim at analyzing texts in the same way as the human brain. By this means, 
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computer systems can help people to make decisions by text mining techniques without the need to 

read text stacks individually. 

In the data collection process of the research, first of all the word ‘woman’ was scanned in the titles 

and abstracts of postgraduate theses posted on Turkey Council of Higher Education National Thesis 

Center. As a result of general scanning, 1205 thesis studies on the subject of women in Turkey were 

detected. The research data set includes information regarding English/Turkish abstracts, thesis title, 

author, the department, the program and the postgraduate program in which the thesis was carried out 

of 1205 thesis studies on women.  

The aim of the research is to identify the concepts that the researchers in higher education institutions 

associate and do not associate with the issue of woman in their thesis studies on the topic of woman. 

For this reason, the most frequently mentioned words and the most common words all together in the 

theses on women were examined by text mining methods. 

986 of the theses examined in the study were master's degree, 189 of them were doctoral and 29 of 

them were theses of specialization in medicine. Women's studies were conducted in 86 different fields 

such as forensic medicine, family medicine, German language and literature, American language and 

literature, anthropology, religion, economy, and agriculture. The main fields of study on women are 

literature with 296 theses and sociology with 202 theses. 

The thesis titles and abstracts in the data set are unprocessed raw data consisting of words and letters. 

The data preprocessing technique was applied to convert this data into an appropriate structure for the 

analysis. The data preprocessing operation also enables the computer program to learn the words 

composed of various letter characters as a person who knows the language. For example, while the 

words 'woman' and 'women' are different in terms of being singular and plural, each word added to the 

word root is accepted as a separate word by the computer. In order to reduce the problems caused by 

such language properties, many operations are used to convert the data into the suitable form in the 

data preprocessing process. The operations used in the data preprocessing phase are dividing word 

roots, detecting of words from the same root, decomposing of the words between the spaces in the 

text, optionally specifying the limit of letter for words and converting uppercase letters to lowercase.   

By applying the technique of data preprocessing to women’s studies theses the data structure was 

transformed into the appropriate form and the presence, absence and frequency of the word/word 

groups were calculated. In the data preprocessing process, the word list in Table 1 was generated by 

calculating each word as a variable along with their frequency of presence in the text and in the 

document. According to the word list, the most commonly used words are ‘family, purpose, mother, 

sex, education, novel, gender and author’. The word list in the Table 1 is an exemplary list and only 

the most frequently words out of 194 words are in the table.  
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Table 1: The Word List 

Word 
Number of Words in the 

Text 

Number of Words in the 

Document 

Work 2561 923 

Woman 2169 724 

Research 1004 438 

Man 976 389 

Sex 850 349 

Relationship 827 379 

Middle  738 464 

Result 719 494 

Analysis 678 400 

Education 643 264 

Author 570 210 

How 516 318 

Novel 482 162 

Gender 455 193 

Feminist 442 196 

Life 398 237 

Role 352 241 

Economic 351 207 

Identity 322 157 

Patriarchy 300 166 

 

When evaluating the word list in Table 1, it is necessary to examine the issue from two aspects. First 

of all, since the data set is made up of the abstracts of theses, ‘work, research, relationship, result, 

analysis, purpose, survey’ are located among most frequently used words. When we dissociate the 

words in the abstracts of theses, the words ‘woman, man, sex, education, author, novel, gender, 

feminist, life, role, economic, identity, patriarchy' are remarkable. The other most frequently used 

words, that take part in the theses on women and should be also emphasized are ‘family, mother, 

information, individual, child, experience, world, literature, difference, traditional, cultural, books, 

how, what, why, political, history, representation’.  

The frequency of the words together in the theses on women was calculated by the method of 

association analysis. The method of association analysis finds the frequency of words or noun phrases 

composed of words within all texts in the data set by making very intensive probability calculations. 

The main objective here is to identify a number of patterns, called the association rule, based on the 

support, confidence and threshold values that were used. In this study, the threshold value was kept 

low because the data used was heterogeneous. 

As a result of the association analysis, 6 association rules were formed. Among these rules, the word 

‘gender’ constitutes the rule with the most meaningful, highest trust and support value. When the 

theses are examined, it is revealed that gender pattern is an important concept employed in studies. 

Although this situation seems very ordinary for the researcher working on the topic of women, the fact 

that the computer without any ability of language and perception reaching this outcome as a result of 

text mining analysis can be thought of as a mutual confirmation of human perception and computer 

knowledge. 

 

CONCLUSION 

 

As a consequence of the analyses, the words associated with the word ‘woman’ have been reached and 

it is concluded that the concept of ‘gender’ is accepted in the Turkish literature. While the word 'sex' in 

English refers to the concept of biological sex, the word 'gender' refers to the roles and expectations 
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that sex dictates to the individual. As a result of the association analysis, it was statistically 

propounded that as the equivalent of the word ‘gender’ the expression ‘toplumsal cinsiyet’ appears in 

the Turkish literature. This situation has been also proven statistically the existence of intense effect of 

the social impact in Turkey on women in scientific studies. In societies with patriarchal features such 

as Turkey, women are heavily affected by society’s expectations. The words ‘family, mother, child’ as 

the results of the research are associated with the concept of woman and in the limited information 

available in the abstract section of the studies they can find a place for themselves. This situation 

verifies statistically that the roles ascribed to women are still affected by patriarchal features.  

The high number of studies conducted in the field of literature attracts attention in the research results. 

This case shows the frequency of studies on existing situation in the previous period in the studies 

done related to women. The topic of woman is an important concept which is constantly up to date and 

affects the situation in social life. As done in many studies, the works, that only identify the current 

situation, remain weak in terms of adapting the study to the social life and proposing an innovation 

and a difference. In conclusion, by carrying out experimental and applied studies that can create a 

change, the studies aimed at regulating the unfavorable situations related to women in the Turkish 

society can be performed.    

The research covers only the theses on women in Turkey. In future studies, the research can be 

developed by including theses or enquiries on women in different countries.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel etik iklim ile örgütsel dışlanma algıları arasındaki ilişkinin 

araştırılmasıdır. Bununla birlikte,  demografik değişkenlere göre hem algılanan örgütsel etik iklim hem 

de örgütsel dışlanma değişkenleri açısından fark analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel 

etik iklim ile örgütsel dışlanma arasında orta düzeyde negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. 

Ayrıca, örgütsel etik iklim düzeyi demografik değişkenlerden katılımcıların medeni durumuna göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Örgütsel dışlanma düzeyi ise demografik değişkenlere göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel etik iklim, örgütsel dışlanma, kütüphane çalışanları 

 

 

The Relatıonshıp Between Perceıved Organızatıonal Ethıcal Clımate And 

Workplace Ostracısm And Examınatıon Of The Dıfferences Accordıng To 

Demographıc Varıables 

 
Abstract 

The aim of this study is to investigate the relationship between employees' perceptions of 

organizational ethics and workplace ostracism. However, in terms of demographic variables, both 

perceived organizational ethical climate and workplace ostracism variables were analyzed. As a result 

of the research, a moderately negative and significant relationship between organizational ethical 

climate and workplace ostracism has been determined. In addition, the organizational ethical climate 

level differs significantly from the demographic variables according to the marital status of the 

participants. Whereas the level of workplace ostracism does not differ statistically significantly in 

terms of demographic variables. 

Key Words: Organizational ethical climate, workplace ostracism, library staff 
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1. GİRİŞ 

 

Bu araştırmada, çalışanların örgütsel etik iklim ile örgütsel dışlanma algıları arasındaki ilişki analiz 

edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada öncelikle örgütsel etik iklim sonrasında ise örgütsel dışlanma 

kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından bu iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve 

demografik değişkenlere göre farklılıkları ortaya çıkarabilmek için analizler gerçekleştirilmiş ve 

bulgular kısmında ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir. Son olarak ise sonuç bölümünde araştırmanın 

bulguları değerlendirilmiş, çalışmanın kısıtları ortaya koyulmuştur. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Örgütsel etik iklim, çalışanların karşılaştıkları sorunları değerlendirirken onlara yardımcı olan, karar 

alma sırasında hangi davranışın yanlış hangi davranışın doğru olduğu yönünde fikir veren ve yol 

gösteren örgütsel işlemler ve uygulamalar (Barnett, Schubert, 2002: 281), bu uygulamalar ile ilgili 

“ortak, sağlam ve manevi açıdan anlamlı düşünceler” (Şahin ve Dündar, 2011: 132) olarak 

tanımlanmaktadır. Kavram ile ilgili olarak yapılan bir başka tanımda ise, bir örgütte ortaya çıkan 

sorunlarla nasıl başa çıkılacağını ve etik açıdan en doğru kararın ve davranışın hangisi olduğu 

konusunda tüm çalışanlarda mevcut bulunan ortak algılar olarak ifade edilmiştir (Victor ve Cullen, 

1988: 101). Özen ve Durkan’a  (2016: 593) göre örgütsel etik iklim, örgütün tüm çalışanlarının 

doğruluk, yasallık, yeterlik, güven, mesleğe bağlılık ilkeleri ile hareket edecekleri, tüm faaliyetlerin 

meslek etiği gözetilerek yapılacağı örgüt kültürünün oluşturulması olarak ele alınmıştır.  

Örgütsel etik iklim sürekliliği olan, ancak örgütün çevresinin, tarihinin, örgütün yönetim tarzı ve 

yapısındaki dinamizmin gerektirdiği değişimlere de uyum sağlaması gereken bir kavram olarak ele 

alınmaktadır. (Cullen vd., 1989: 52). Bununla birlikte, örgütlerin yaşadığı değişimlere ek olarak 

toplumsal normlar, örgüt biçimleri ve örgütlerin kendine has unsurları örgütsel etik iklimin oluşmasını 

etkileyen öncüller arasında sayılmaktadır (Victor ve Cullen, 1988: 119). Örgütsel etik iklimin, iş 

tatmini, örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti, etik çatışma, ahlaki yargılar ve davranış 

niyeti, etik dışı davranış gibi kavramlarla ilişkisi olduğu yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir 

(Eser, 2007: 16-19).  

Çalışanı motive edici kaynakların tükenmesine sebep olan unsurlar karşısında, bireylerin elde kalan 

kaynakların da tükenmesini önlemek açısından stratejiler oluşturması olarak ele alınan  Kaynakların 

Korunması Teorisi (Leung vd., 2011: 837) ve diğer insanların birey üzerindeki ektisini açıklamak 

amacıyla ortaya konulan Sosyal Etki Kuramı (Latané, 1981) ile ilişkilendirilen örgütsel dışlanma 

(ostracism), çalışanların kendilerinde yoksunluk veya baskı hissederek, örgüt içerisindeki sosyal 

alanlardan soyutlanması olarak tanımlamaktadır (Halis ve Demirel, 2016: 324). Bir başka tanımda ise, 

işyerinde çalışanın görmezden gelinmesi ve soyutlanması gibi davranışlarının yine çalışan tarafından 

ne şekilde algılandığı olarak ifade edilmiştir. Örgütsel dışlanma, mobbing, saldırganlık ve zarar verme 

gibi davranışların bir parçası olarak ele alınmış, ancak, günümüzde bu kavramlardan ayrı olarak 

değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Dışlanan bireylerin benlik saygısının azaldığı, 

uyumsuzluklarının arttığı, daha saldırgan olabildikleri, prososyal ve yararlı davranışlardan 

kaçınabildikleri, iş yaşamıyla ilgili mantıksal akıl yürütme yeteneklerinin ortadan kalkması sonucunda 

kötü seçimler yapabildikleri belirtilmektedir (Ferris vd., 2008: 1349-1350). 

Dışlanma, güvenme, ait olma, kontrol ve varolma ihtiyaçları karşısında bireyler için bir tehdit 

oluşturmaktadır.  Bilinçli veya bilinçsiz olarak da ortaya çıkabilen dışlanma, kişinin başarısını, 

ilişkilerini, işyerindeki saygınlığını hedef alan davranışlara maruz kalmasıdır (Yüksel, 2017: 118). 

Çalışana karşı soğuk davranılması, bilgi saklamak, görmezden gelmek, uzaklaştırılma, konuşmaktan 

ve göz temasından kaçınmak ve sessiz kalmak gibi davranışlar örgütsel dışlanmaya sebep olabilecek 

davranışlar arasında sayılmaktadır (Williams, 2001: 7-8). Son dönemde yapılan araştırmalar, 

çalışanların dışlanmasının hem çalışanlar hem de bireyler üzerinde depresyon, kaygı bozukluğu, iş 

tatminsizliği, örgütsel bağlılık ve vatandaşlık düzeyinde azalma, tükenme, işgücü devir hızında artış 

gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Wu vd., 2011: 24). Bununla birlikte, işyerinde 

dışlanma çalışanı psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir ve işe karşı tutumunda ve iş performansında 

zayıflamaya yol açabilir (Williams, 2001: 8). Ayrıca, dışlanan çalışan işe odaklanmak yerine yaşadığı 
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sorunlara odaklanmak zorunda hissederek bunların çözümü için zamanını ve enerjisini boşuna harcar 

ve zamanla örgüt içerisindeki sosyal ilişkilerini kesmek zorunda kalır. Bu durum ise çalışanın önemli 

bilgi ve kaynaklardan yararlanamamasına neden olabilir (Seibert vd., 2001: 221). 

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Araştırmanın yöntemi aşağıda belirtilen şekilde ele alınmıştır. 

 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

 

Araştırma betimleyici tarzda (Balcı, 2004: 228), kütüphane çalışanlarının algıladıkları örgütsel etik 

iklim ile örgütsel dışlanma algıları arasındaki ilişkinin incelendiği bir korelasyon çalışmasıdır 

(Büyüköztürk vd., 2014: 15). Çalışmada ayrıca demografik değişkenlere göre hem algılanan örgütsel 

etik iklim hem de örgütsel dışlanma değişkenleri açısından fark analizleri yapılacaktır. Araştırmada 

kullanılacak olan model aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmada araştırmanın amaçları doğrultusunda geliştirilen model ışığında, aşağıdaki hipotezlerin 

test edilmesine çalışılmıştır.  

H1: Kütüphane çalışanlarının algıladıkları örgütsel etik iklim ile örgütsel dışlanma düzeyleri arasında 

negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

H2: Kütüphane çalışanlarının algıladıkları örgütsel etik iklim a) Cinsiyet, b) Medeni durum, c)Yaş, d) 

Eğitim düzeyi, e) Mesleki tecrübe düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

H3: Kütüphane çalışanlarının örgütsel dışlanma a) Cinsiyet, b) Medeni durum, c)Yaş, d) Eğitim 

düzeyi, e) Mesleki tecrübe düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

 

3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntemi 

 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Anket toplam 22 maddeden 

oluşmaktadır. Ankette 1 ile 7. maddeler arasındaki ifadelerde örgütsel etik iklim ölçeği yer almaktadır. 

Örgütün etik iklim düzeyi, Qualls ve Puto’nun (1989) ölçeğini temel alarak Schwepker vd. (1997) 

tarafından geliştirilen ve 7 maddeden oluşan “Etik İklim Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Ölçek tek boyuttan 

oluşmaktadır. Orijinal formu 5’li Likert tipi derecelendirme ölçeğine göre hazırlanan ölçek, 0,892 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ile güvenilirliği yüksek bir ölçek olarak değerlendirilmektedir 

(Schwepker, 2001). Ölçekteki maddeler “5: Kesinlikle Katılıyorum”, “1: Kesinlikle Katılmıyorum” 

biçiminde kodlanmıştır. Ölçekte ters puanlanmış madde bulunmamakta olup, Türkiye’de yapılan çeşitli 

çalışmalarda bu ölçeğin kullanıldığı tespit edilmiştir (Bulut, 2012; Özçelik, 2011; Mumcu ve Döven 2016). 

Ölçeğe ilişkin örnek bir ifade olarak, “çalıştığım kütüphanenin üst düzey yönetimi iş ahlakına uygun 

olmayan davranışları kesinlikle hoş görmez” verilebilir. Anketin ikinci bölümünü oluşturan örgütsel 

(-) 

Demografik Özellikler 

Cinsiyet, Yaş, Medeni 

Durum, Eğitim Durumu, 

Mesleki Tecrübe 

 

Örgütsel 

Etik İklim 

 

Örgütsel 

Dışlanma 
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dışlanma ise 10 maddeden oluşmakta olup yine tek boyutlu bir ölçektir. Çalışanların örgütsel dışlanma 

düzeylerini belirlemeye yönelik bu ölçek Ferris vd. (2008) tarafından geliştirilmiştir. 7’li likert olarak 

geliştirilen ölçekte “7: daima”, “1: Hiç” şeklinde kodlanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,97 

olarak belirlenmiştir. Ölçekte ters puanlanmış madde bulunmamaktadır. Ölçekte yer alan örnek bir 

ifade, “diğerleri seni işyerinde görmezden gelirler" şeklindedir. Araştırma ölçeğinin son kısmında ise 

araştırmacılar tarafında hazırlanmış olan 5 maddelik demografik özellikler soru formu yer almaktadır. 

Ölçeklerden elde edilen verilerin analizine geçmeden önce, ölçüm araçlarının geçerlilik ve 

güvenilirliklerinin belirlenmesinde güvenilirlik analizi ve açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 

Araştırma kurulan ilişki hipotezinin test edilmesine yönelik olarak spearman korelasyon analizinden 

faydalanılmıştır. Ayrıca demografik değişkenlere göre yapılan fark analizlerinde normal dağılım 

gösteren verilerde Bağımsız Örneklem t testi ve Anova testi, normal dağılım göstermeyen verilerde ise 

Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Analizler SPSS 22 programı 

aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 

3.3. Araştırmanın Örneklemi 

 

Araştırmanın örneklemi kütüphane çalışanları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tamamı kütüphane 

çalışanlarından oluşan yaklaşık 3500 kişilik bir mail grubuna elektronik olarak hazırlanan anket linki 

gönderilmiş ve araştırmaya katılmaları istenmiştir. 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan ankete katılım 

süresi 8 Aralık 2017 tarihi itibari ile sona erdirilmiştir. Bu süre zarfında ankete katılan kişi sayısı 216 

olarak gerçekleşmiştir. 21 ankette çok sayıda boş soru bırakıldığı tespit edilmiş ve bu anketler analiz 

dışında bırakılmıştır. Sonuç olarak 195 anket geriye kalmış ve analizler bu veriler üzerinden 

yapılmıştır. Araştırmada tesadüfi örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır.    

Örneklemin %46,2’si kadın, %53,8’i erkeklerden oluşmaktadır. Çalışanların %67,7’si evli iken %32,3 

oranında bekâr çalışan bulunmaktadır. Katılımcıların %35,9’u 34 ve daha küçük yaşlarda, %33,8’i 35-

44 yaş aralığında, %30,3’ünün ise 45 yaş ve üzeri yaşlarda bulundukları tespit edilmiştir. Örneklemi 

oluşturan kütüphane çalışanlarının %8,7’si lise mezunu, %12,8’i önlisans mezunu, %59’u lisans 

mezunu, %19,5’i ise lisansüstü bir mezuniyete sahiptir. Katılımcıların mesleki tecrübe durumları 

incelendiğinde, %31,8’inin 5 yıl ve altı, %34,9’unun 6-17 yıl arası ve %33,3’ünün ise 18 yıl ve üzeri 

tecrübeye sahip oldukları görülmüştür. 

 

3.4. Ölçüm Araçlarının Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

 

Örgütsel etik iklim ve örgütsel dışlanma ölçeklerinin güvenilirliği iç tutarlılık katsayısı hesaplanmak 

suretiyle, yapı geçerliliği ise açımlayıcı faktör analizi kullanılarak yapılmıştır. Açımlayıcı faktör 

analizi yapmadan önce her iki ölçeğe ilişkin KMO değerleri incelenmiş ve örgütsel etik iklim için 

0,892, örgütsel dışlanma için ise 0,918 değerleri elde edilmiştir. Yine her iki değişken için yapılan 

Bartlett testi sonuçlarının da anlamlı (p<0,05) olduğu belirlenmiştir. Örgütsel etik iklim ölçeğinin tek 

faktörlü yapısının doğrulandığı görülmektedir. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı %76,655’tir. Ölçek 

maddelerine ilişkin faktör yükleri ise 0,829 ile 0,909 arasında değişmektedir. Örgütsel dışlanma 

ölçeğinin de tek faktörlü yapısının doğrulandığı tabloda görülen bir diğer sonuçtur. Örgütsel dışlanma 

ölçeğinde açıklanan toplam varyans %63,970 olarak tespit edilmiştir. Bu ölçeğe ilişkin faktör yük 

değerleri 0,697 ile 0,884 aralığındadır. Her iki ölçek içinde elde edilen değerler göstermektedir ki 

ölçekler yapısal açıdan geçerliliği olan ölçeklerdir. Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçlarına 

bakıldığında, örgütsel etik iklim için alfa değerinin %94,9, örgütsel dışlanma için ise %93,5 olduğu 

görülmektedir. Elde edilen bu değerlere bakarak ölçeklerin oldukça yüksek güvenilirliğe sahip 

oldukları söylenebilir. 

 

4. BULGULAR 

 

Bu ana başlık altında değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiki bilgiler verilip sonrasında, araştırmanın 

hipotezlerinin sınanmasına çalışılacaktır. 

 

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 
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Araştırmaya katılan kütüphane çalışanlarının ölçek ifadelerine verdikleri yanıtlara ilişkin istatistikler 

Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Minimum Maksimum Ort. S.S. Çarpıklık Basıklık 

Örgütsel Etik İklim 195 1,00 5,00 3,78 1,093 
-,793 -,196 

Örgütsel Dışlanma 195 1,00 5,70 1,64 ,921 
2,058 4,278 

 

Tablo 1’den görüldüğü gibi kütüphane çalışanlarının algıladıkları örgütsel etik iklim düzeyleri 

3,78±1,093 olarak gerçekleşmiştir. 5 dereceli likert tarzında ölçeklendirilen örgütsel etik iklim 

ölçeğinden alınan puanın artması örgütte var olan etik iklim düzeyinin yükselmesi şeklinde 

yorumlanmaktadır. Bu doğrultuda kütüphane çalışanlarının çalıştıkları kurumlarda etik iklim düzeyini 

yeterli gördükleri söylenebilir. Yine Tablo 1’de tespit edilen bir diğer durum kütüphane çalışanlarının 

neredeyse hiç örgütsel dışlanmaya maruz kalmadıkları bulgusudur. Çalışanların örgütsel dışlanma 

puan ortalamaları 1,64±0,921 olarak tespit edilmiştir. 7’li likert tarzından ölçeklendirilen bu ölçekten 

alınan puanların 1’e yaklaşması örgütsel dışlanmanın azalışına işaret etmektedir. Dolayısı ile 

kütüphane çalışanlarında örgütsel dışlanmanın çok düşük seviyelerde görüldüğü söylenebilir. 

Tablo1’de son olarak çarpıklık ve basıklık değerleri sütunlarına bakıldığında, örgütsel etik iklim 

verilerinin normal dağılım sergilediği, örgütsel dışlanma verilerinin ise -1, +1 aralığının dışında yer 

aldığı dolayısı ile normal dağılmadığı görülmektedir.    

 

4.2. Korelasyon Analizine İlişkin Hipotez Testi Sonuçları 

 

Örgütsel etik iklim ile örgütsel dışlanma arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan Spearman 

Korelasyon analizi sonuçları aşağıda Tablo 3’de görülmektedir. 

 

Tablo 2. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 1 2 

1. Örgütsel Etik İklim 1   

2. Örgütsel Dışlanma -,343** 1 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, örgütsel etik iklim ile örgütsel dışlanma arasında orta düzeyde negatif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır (r= -0,343, p<0,01). Bu durumda, “Kütüphane çalışanlarının 

algıladıkları örgütsel etik iklim ile örgütsel dışlanma düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır” şeklinde kurulan 1 numaralı hipotez kabul edilmiştir.  
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4.3. Demografik Özelliklere Göre Farklılık Analizi Hipotez Testi Sonuçları 

 

Örgütsel etik iklim düzeyinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

üzere yapılan Independent Sample t testi ve Anova testi sonuçları aşağıda Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Örgütsel Etik İklim Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Fark Analizleri 

Değişkenler N X  SS 
Test Değerleri Hipotez 

Sonucu t/F p 

Cinsiyet 

Kadın 90 3,63 1,120 
-1,837 0,068 Red 

Erkek 105 3,91 1,057 

Medeni Durum   

Evli 132 3,67 1,139 
-2,142 0,034 Kabul 

Bekar  63 4,01 0,959 

Yaş   

34 ve altı 70 3,84 0,945 

0,185 0,831 Red 35-44 arası 66 3,77 1,140 

45 ve üzeri 59 3,73 1,213 

Eğitim Durumu  

Lise 17 3,60 1,157 

0,840 0,474 Red 
Önlisans 25 3,93 0,795 

Lisans 115 3,84 1,120 

Yüksek Lisans 38 3,58 1,154 

Mesleki Tecrübe 
5 Yıl ve altı 62 3,95 0,825 

1,673 0,192 Red 6-17 yıl arası 68 3,76 1,188 

18 yıl ve üzeri 65 3,63 1,201 

Tablo 3 incelendiğinde, örgütsel etik iklim düzeyinin cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve mesleki tecrübe 

değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Tablodan 

görülebileceği gibi istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilebilen tek değişken medeni durum 

değişkenidir (t= -2,142, p<0,05). Bu sebeple iki numaralı hipotez sadece medeni durum değişkeni 

açısından kabul edilmiştir. Medeni durum değişkenindeki anlamlı fark, bekâr olanların evlilere 

nazaran örgütsel etik iklim düzeyini daha yüksek seviyede bulmalarından kaynaklanmaktadır.  

Örgütsel dışlanma düzeyinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

üzere yapılan Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi sonuçları aşağıda Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Örgütsel Dışlanma Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Fark Analizleri 

Değişkenler N 
Sıra 
Ort. 

sd 
Test Değerleri Hipotez 

Sonucu U/X2 p 
Cinsiyet 

Kadın 90 97,34  
4666,000 0,878 Red 

Erkek 105 98,56  
Medeni Durum   

Evli 132 95,41  
3816,000 0,341 Red 

Bekar  63 103,43  
Yaş   

34 ve altı 70 94,98 

2 0,330 0,848 Red 35-44 arası 66 99,83 

45 ve üzeri 59 99,53 

Eğitim Durumu  
Lise 17 88,03 

3 3,270 0,352 Red 
Önlisans 25 115,30 
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Lisans 115 95,51 

Yüksek Lisans 38 98,62 

Mesleki Tecrübe 
5 yıl ve altı 62 97,55 

2 1,278 0,528 Red 6-17 yıl arası 68 103,47 

18 yıl ve üzeri 65 92,71 

 

Tablo 4’de görülebileceği gibi örgütsel dışlanma düzeyi cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu 

ve mesleki tecrübe değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır 

(p>0,05). Dolayısıyla üç numaralı hipotez tümüyle reddedilmiştir. 

 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Günümüzde etik sorunlarla sıklıkla karşılaşılması, yöneticilerin örgütlerinde etik iklimi oluşturma 

yönünde yoğun gayret göstermelerine neden olmuştur. Etik iklimin yerleşmediği örgütlerde, örgütsel 

bağlılık, örgütsel vatandaşlık, iş tatmini, adalet algısı ve işten ayrılma niyetlerinin örgüt ve çalışan 

aleyhine değişmesine neden olmaktadır (Akbaş, 2010: 121). Araştırmanın sonucunda, örgütsel etik 

iklim algısı ile örgütsel dışlanma algısı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Mobbing, ifşa, saldırganlık ve zarar verme gibi nedenlerle dışlanmaya maruz kalma, örgütsel etik 

iklimin hakim olduğu organizasyonlarda daha düşük düzeyde algılanmaktadır. Doğrudan bu iki 

değişken arasında ilişkiyi tespit etmeye yönelik olarak yapılan bir araştırma bulunmasa da, işyerindeki 

olumsuz durumlara maruz kalmanın, iş yerinde etik değerlere önem verilmesi ile azalabileceği 

gözlemlenebilmektedir. Bu durum ise uzun vadede örgütler için faydalı sonuçlar doğurabilir (Vinten, 

2000: 27). 
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Özet 

Ülkemizde son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası sınavlarda Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 

derslerinde öğrenci akademik başarısı çok düşük seviyelere inmiştir [1]. Öğrencilerin akademik 

başarılarını etkileyen ailevi, demografik, okul kaynaklı pek çok etmen olmakla beraber bugüne kadar 

hangi etmenlerin öncelikli olarak başarıyı etkilediği ortaya konulmamıştır. Bu çalışmada, belirlenen 

ölçütlere göre hazırlanan 24 soruluk bir anket ortaöğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 

Anket sonuçlarından elde edilen veriler üzerinde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri dönem sonu 

başarı ortalamaları regresyon yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Elde edilen ortalama karesel hatanın 

karekökü ve Pearson korelasyon katsayısı değerlerine göre regresyon yöntemleri ile öğrenci not 

tahmini oldukça başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: makine öğrenmesi; regresyon; özellik seçimi; ders başarı ortalaması tahmini 

 

Abstract 

In recent years, student academical achievement in life science and social studies has reached very low 

levels in both national and international exams in our country [1]. Along with there are many family, 

demographic and school-based factors affecting the academic achievement of the students, it has not 

been revealed which factors have been the primary success factors until now. In this study, a 

questionnaire of 24 questions prepared according to the determined criteria was applied to 6th, 7th and 

8th grade students of secondary school. The scores and grades of Life and Social Science courses were 

estimated by using regression on the data obtained from the survey results. According to the root mean 

square and Pearson corelation coefficient values obtained, the prediction of the student's grades has 

been successfully implemented with regression methods. 

Keywords: machine learning; regression; attribute selection; course success average estimation 

 

 

GİRİŞ 
Son yıllarda Türkiye’de eğitim altyapısında büyük gelişmeler kaydedilmesine karşın öğrenci 
başarımları düşmektedir. Bu başarısızlık durumu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
tarafından 2015 yılında yapılan Programme for International Student Assessment (PISA) araştırmasında 
açıkça görülmektedir. PISA testleri ile 15 yaş grubundaki öğrencilerin ülkerindeki eğitim sisteminden 
kazanmış oldukları sayısal ve sözel bilgi, becerileri üç yılda bir değerlendirilmektedir. 72 ülkeden 
540.000 öğrencinin katıldığı 2015 yılındaki PISA araştırmasında Türkiye 50. sırada yer almıştır [1]. 
Öğrencilerin ailevi, demografik, okul kaynaklı pek çok etmen akademik performanslarında rol 
almaktadır. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantısı esastır [2]. Bizim hipotezimiz, bu temel prensipten 
yola çıkarak öğrencilerin yaşam koşulları ve sosyal çevrelerine ait veriler regresyon yöntemleri ile 
işlenerek performans analizi yapılabilir.  

İş ve örgütsel veri tabanlarındaki üstel oranda büyüme bilgi teknolojilerinde gelişmelerin hızlanmasına 
neden olmuştur. Bu devasa bilgi karşısında insan beyninin analiz ederek doğru karar vermesi zordur. 
Bu nedenle, günümüzde veriyi analiz etme ve yüksek seviye bilgileri ayıklama işleminde makine 
öğrenmesi / veri madenciliği yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır [3]. Eğitim alanında da regresyon ve 
sınıflandırma makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak öğrencilerin ders başarımlarını tahmin etme 
çalışmaları yapılmıştır. [4]’de yazarlar, üniversite öğrencilerinin genel başarı ortalamalarının tahmini 
için Yapay Sinir Ağları yöntemini kullanmışlardır. [5]’da ise yazarlar, Türkiye’de yükseköğretimde ilk 
yıl öğrencilerinin akademik performansına etki eden faktörlerin araştırılması ve bu faktörlere bağlı 
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olarak başarılarının tahminine yönelik Rastgele Orman yöntemi temelli bir karar destek sistemi tasarımı 
gerçekleştirmişlerdir. [6]’de yazarlar, lise öğrencilerinin ders başarımlarını C4.5 karar ağacı yöntemi ile 
tahmin etmişlerdir. Ülkemizde ortaokul öğrencilerine yönelik herhangi bir eğitim veri madenciliği 
çalışması literatürde yer almamaktadır. [7]’de yazarlar, çevrimiçi özel ders sisteminden ABD’nin 8. 
sınıf matematik testlerine ait bilgileri toplamışlar ve bireysel becerilere bağlı test puanlarını Bayes 
ağlarını kullanarak tahmin etmişlerdir. [8]’da yazarlar, Portekiz’de iki ortaokulda yaptıkları anket 
çalışmaları sonucunda elde ettikleri veriler üzerinde Naive Bayes algoritmasını kullanarak öğrencilerin 
ders notlarını tahmin etmişlerdir. 

Biz bu çalışmada, öğrencilerin yaşam koşullarının ve sosyal çevrelerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 
dersleri dönem sonu ortalamalarına olan etkilerini analiz etmek amacıyla, ilk olarak 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerine 24 sorudan oluşan bir anket çalışması uyguladık. Sonrasında, elde edilen verileri 
kullanarak ilgili derslere ait dönem sonu ortalamalarını regresyon yöntemleri ile tahmin ettik.  

YÖNTEMLER 

A. Veri Seti 
Bu çalışmada kullanılan eğitim veri seti, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü ile Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa çalışması sonucunda 
oluşturulmuştur. Eğitim verileri, sosyodemografik açından farklılara sahip üç ortaokulda, 6, 7 ve 8. 
Sınıf öğrencilerine 24 soruluk bir anket uygulanarak elde edilmiştir. Veri seti 24 öznitelik ve 1492 
örnekten oluşmaktadır. Veri setine ait öznitelikler Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Öznitelik Açıklama 

yas Öğrenci Yaşı 

Asağ Anne Sağ Olma Durumu 

Aüvey Anne Üvey Olma Durumu 

Bsağ Baba Sağ Olma Durumu 

Büvey Baba Üvey Olma Durumu 

ABayrı Anne, Baba Ayrı Olma Durumu 

Ayaşam Aile ile Yaşama Durumu 

Aöğrenim Annenin Öğrenim Durumu 

Böğrenim Babanın Öğrenim Durumu 

Açalışma  Annenin Çalışma Durumu 

Bçalışma  Babanın Çalışma Durumu 

gelir  Ortalama Aile Gelir Durumu 

Ksayısı  Kardeş Sayısı 

oda  Kendisine Ait Odası Olması Durumu 

rahatsizlik  Sürekli Rahatsızlık Durumu 

uyku  Ortalama Uyku Saati 

internet  Ortalama İnternet Kullanım Süresi 

televizyon  Televizyon İzlenme Sıklığı 

oyun  Oyun Oynama Sıklığı 

ders  Haftalık Ders Çalışma Süresi 

Aders  Ailenin Ders Konusunda Tavrı 
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kurs  Takviye Kurs Alma Durumu 

Saktivite 

 Sürekli Uğraşılan Sosyal Aktivite 

Durumu 

memnun  Hayatından Memnun Olma Durumu 

Tablo I. Eğitim veri seti öznitelikleri ve açıklamaları 

 

B. Özellik Seçimi 
Öğrencilerin başarısını etkileyen pek çok özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerin, öğrenci başarısını 
hangi düzeyde etkilediğinin bilinmesi ve ilgisiz özelliklerin verisetinden çıkarılması regresyon 
modelinin başarısını artırabilir. Biz bu çalışmada CfsSubsetEval özellik seçme yöntemini kullandık. Bu 
yöntem ile her bir özelliğin bireysel tahmini yeteneği ve problem için gereklilik derecesi belirlenerek bu 
özelliklerin bir alt kümesi elde edilir. Alt kümeyi oluşturan her bir özelliğin, sınıf bilgisi ile 
olabildiğince yüksek korelasyon, birbirileri arasında olabildiğince düşük korelasyon içinde olmaları 
temel hedeftir [9].  CfsSubsetEval özellik seçme yönteminin eğitim veri setine uygulanması sonucunda 
özellik sayısı 24’den 11’e düşmüştür. Derslere göre seçilen özellikler: 

Sosyal Bilgiler: Aüvey, Bsağ, Ayaşam, Aöğrenim, Böğrenim, gelir, Ksayısı, oda, ders, Aders. 

Fen Bilgiler: Aüvey, Bsağ, Ayaşam, Aöğrenim, Böğrenim, gelir, Ksayısı, uyku, ders, Aders 

C. Regresyon Yöntemleri 
Üzerinde durulan değişkenlerden birinin bağımlı (y), diğerinin bağımsız (x) olması durumunda y’nin, 
x’in bir fonksiyonu olarak ifade edilen ilişkiye regresyon denir. Bu fonksiyonda, verilen x özellik 
değerleri için y sürekli değişkeni hesaplanır. Regresyon danışmanlı öğrenmedir. Regresyon analizi, 
değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisinin bulunmasına imkân veren bir analiz yöntemidir. Bu 
çalışma da öğrencilerin Matematik, Türkçe ve dönem sonu GB ortalama notlarını doğrusal, k-NN, 
doğrusal destek vektör makineleri (DVM), radyal tabanlı DVM ve rastgele orman regresyon yöntemleri 
ile tahmin ettik. 

Doğrusal regresyon modeli, y bağımlı değişkeni, x bağımsız değişkeni, β0 kesişim noktası, β1 katsayısı 
(doğrunun eğimi) ve ε ise gerçek değerlerin işlevden sapmalarını gösteren gürültüyü temsil eden rassal 
değişkeni ifade etmek üzere, 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝜀  (1) 

olarak yazılır [10].  

Lojistik, bağımlı değişkenin kategorik olduğu bir regresyon yöntemidir. Diğer bir ifade bağımlı 
değişkenlerin sürekli çıkış değerleri yerine sınıfları tahmin edilir. Lojistik regresyon, s, bağımsız x 
değişkeninin -∞ ile +∞ arasında değerler alabilen doğrusal işlevi olmak üzere, 

f(s) = 
ℯ𝑠

1 + ℯ𝑠
=

1

1 + ℯ−𝑠
 (2) 

işlevi ile ifade edilir [11]. 

k-NN, parametrik olmayan bir tembel regresyon ve sınıflandırma yöntemidir. k-NN, veriye ait herhangi 
bir varsayımda bulunmaması nedeniyle parametrik olmayan, test işlemi sırasında tüm eğitim verilerini 
kullanması nedeniyle tembel bir algoritmadır. k-NN algoritmasının üç anahtar elementi vardır: sınıfı 
bilinen örnekler, örnekler arası mesafenin hesaplanması için uzaklık metriği ve en yakın komşu sayısını 
ifade eden k değeri. D=(x,y) kümesi sınıfı bilinen eğitim örnekleri, z=(x',y') ise sınıfı belirlenmek 
istenen test örneği (x veri, y sınıf etiketi) olmak üzere k-NN algoritması benzerliği (uzaklığı) 
hesaplamak için örnek uzayda z noktasının D kümesindeki tüm eğitim veri noktalarına olan 
uzaklıklarını hesaplar. 

 

Rastgele orman, birleştirilmiş karar ağaçları temelli regresyon ve sınıflandırma yöntemidir. Verilen bir 
örnek için orman içindeki her bir ağaçta sınıflandırma işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında orman, oylama 
işlemi ile örneğin sınıfını belirler. Rastgele orman algoritmasında birden çok karar ağacının ortaya 
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koyduğu sonuçlar bir araya getirilerek, orman adına tek bir karar verilerek daha güvenilir tahminler 
gerçekleştirilmektedir [3]. 

DVM, danışmanlı bir regresyon ve sınıflandırma yöntemidir. DVM algoritmasında her bir örneğe ait 
özellik vektörü, n özellik sayısı olmak üzere, n-boyutlu örnek uzayında konumlandırılır. Sonrasında en 
iyi üst düzlem belirlenerek regresyon işlemi gerçekleştirilir. En iyi üst düzlem ona en yakın örnek 
noktalara (destek vektörlere) eşit mesafede olan ve böylece sınıfları en iyi ayıran düzlemdir. Örnek 
uzayında x girdi vektörleri, w üst düzlemin yönünü belirleyen ağırlık vektörü ve w0 üst düzlemin 
koordinat sistemindeki yerini belirleyen değişken olmak üzere,  

𝒈(𝒙) = 𝒘𝑻𝒙 + 𝑤0 (3) 

doğrusal işlevi ile ayrılmazsa temel işlevler ile doğrusal olarak ayrılabilecekleri üst uzaya taşınırlar. Bu 
üst uzayda, ∅ radyal işlevi olmak üzere, ayırıcı işlevi,  

𝒈𝒊(𝒙) =∑𝒘𝒋∅𝒊𝒋(𝒙)

𝒏

𝒊=𝟏

 (4) 

ile ifade edilir [12]. 

BULGULAR VE TARTIŞMA  

A. Hata Ölçütleri 
Regresyon yöntemlerinin model performansı, ortalama karesel hatanın karekökü (root mean squared 
error - OKHK) ve ortalama mutlak hata(mean absolute error – OMH) hata ölçütleri ile 
değerlendirilmiştir. yi tahmini değer, ti gerçek değer olmak üzere OKHK, 

𝑂𝐾𝐻𝐾 = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 −𝑡𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 (5) 

işlevi ile hesaplanır. işlevi ile hesaplanır [13]. Tahmin edilen değer ile gerçek değer arasındaki 

korelasyon ise Pearson korelasyon katsayısı ile ölçülmüştür. Pearson korelasyon katsayısı, 

 

𝜌𝑦𝑖,𝑡𝑖 =
𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑖,𝑡𝑖)

𝜎𝑦𝑖𝜎𝑡𝑖
  (6) 

işlevi ile hesaplanır [14]. 

 

B. Deneysel Sonuçlar 
Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri dönem sonu 
ortalamalarını, eğitim veri setimiz üzerinde regresyon yöntemlerini uygulayarak tahmin ettik.  
Deneyleri, 5-kat çapraz doğrulama (ÇD) test tekniğine göre gerçekleştirdik. 5-kat ÇD ile veriler artı ve 
eksi sınıflar kendi içinde eşit olacak biçimde, rastgele beş alt kümeye ayrılır. Dört küme eğitim için, bir 
küme test için kullanılır. Kaydırma yapılarak bu işlem beş defa tekrarlanır. Her kaydırma işleminde hata 
değerleri yeniden hesaplanır. Test işlemi bitince bu değerlerin ortalaması alınır. Testleri Weka yazılımı 
[15] altında gerçekleştirdik. 

Tablo II’de regresyon testleri sonucunda elde edilen OKHK hata oranları ve Pearson korelasyon 
katsayısı sonuçları görülmektedir. Tablolar altında yazan k değeri k-NN algoritmasının en iyi 
performansı veren en yakın komşu sayısını belirtmektedir. 

  Fen B. Sosyal B. 

Doğrusal 

Regresyon 14.52 14.38 

k-NN 15.49 15.19 

Rastgele Orman 14.38 14.34 

Doğrusal DVM 14.46 14.37 
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Polinom DVM 14.81 14.58 

 

k=17 k=19 

Tablo II. Regresyon yöntemlerinin OKHK hata sonuçları 

 

Her iki ders için en düşük hata oranını Rastgele Orman yöntemi vermiştir. k-NN ise problemin çözümü 
için en düşük performansı sergilemiştir. Tablo III’de ise yöntemlerin Pearson krelasyon katsayısı 
sonuçları görülmektedir. 

 

  Fen B. Sosyal B. 

Doğrusal 

Regresyon 0,55 0,54 

k-NN 0,47 0,48 

Rastgele Orman 0,56 0,54 

Doğrusal DVM 0,55 0,54 

Polinom DVM 0,53 0,53 

Tablo III. Regresyon yöntemlerinin Pearson Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

 

Fen Bilgisi dersi puanının, tahmin edilen değeri ile gerçek değeri arasında en yüksek korelasyonu 
Rastgele Orman algoritması veröiştir. Sosyal Bilgiler dersi için Rastgele Orman algoritması yanısıra 
Doğrusal Regresyon ve Doğrusal DVM’de aynı sonuçları vermiştir. 

CfsSubsetEval yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz özellik seçimi işlemi, Tablo IV’de görüldüğü üzere 
OKHK hata değerleri üzerinde kayda değer bir düşüşe yol açmamıştır. 

  Fen B. Sosyal B. 

Doğrusal 

Regresyon 14.47 14.30 

k-NN 14.60 14.41 

Rastgele Orman 15.53 15.30 

Doğrusal DVM 14.45 14.29 

Polinom DVM 14.88 14.43 

 

k=20 k=16 

Tablo IV. Özellik seçimi ile seçilen özelliklere göre regresyon yöntemlerinin OKHK hata sonuçları 

 

TabloV’de özellik seçimi yöntemi sonuçlarının Pearson Korelasyon Katsayısı sonuçları görülmektedir. 

  Fen B. Sosyal B. 

Doğrusal 

Regresyon 0.55 0.54 

k-NN 0.54 0.54 

Rastgele Orman 0.49 0.48 

Doğrusal DVM 0.55 0.55 

Polinom DVM 0.54 0.53 

Tablo V. Özellik Seçimi Sonucu Regresyon Yöntemlerinin Pearson Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

 

Her iki dersin puanının tahmininde CfsSubsetEval yöntemi Doğrusal DVM yönteminin performansını 
artırmıştır. Nitekim bu artış Tablo V’deki korelasyon sonuçlarından da görülmektedir. Fakat diğer 
regresyon yöntemleri için öznitelik seçim yöntemi performanslarında kayda değer bir artış 
getirmemiştir. 

SONUÇLAR 
Biz bu çalışma da günümüzde hemen hemen her alanda başarılı bir biçimde uygulanan makine 
öğrenmesi yöntemlerini, eğitim alanında uyguladık. Bu minvalde ortaöğretim 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerine, yaşam koşulları ve sosyal çevrelerinin akademik başarılarına olan etkilerini anlamaya 
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yönelik 24 sorudan oluşan bir anket uyguladık. Regresyon yöntemleri ile elde edilen verileri işleyerek 
Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri dönem sonu ortalamalarını tahmin ettik. Deneysel sonuçlara göre, 
ders ortalaması puan tahmininde regresyon yöntemleri oldukça başarılı sonuçlar sergilediler. Gelecekte 
yapılacak çalışmalarda çevrimiçi uygulanacak bir anket ile dönem sonu herhangi bir ders ortalamasını 
tahmin eden bir eğitim web sunucusu geliştirmeyi planlanmaktayız. 
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Özet 

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde bilgi hızla gelişmekte ve önemli hale gelmektedir. Bu durum 

ekonominin temel taşı olan işletmeleri de etkilemektedir. Bu yüzden bilginin önem kazandığı çağda, 

işletmeler için sahip oldukları makine gibi fiziki varlıklardan ziyade işletmede çalışan personelinin 

bilgisi, becerisi ve hatta yeni teknolojilere dayanan faaliyetleri önem kazanmaktadır. Dolayısıyla 

işletmelerde değer yaratmak, piyasada rekabet avantajı yaratmak ve sürekli başarılı olmak gibi 

faktörler entelektüel sermaye kavramının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Entelektüel sermaye, 

işletmelerde geliştirilen bilginin varlığı, kazanılan deneyim, örgütsel teknoloji, müşteri ilişkileri, 

mesleki yetenekler gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Çalışmadaki amaç, bilginin önem kazandığı 

ekonomide işletmeler için entelektüel sermayeyi kavramak ve bu sermayenin nasıl ölçülebileceğini 

ortaya koymaktır. Bu yüzden, çalışmada ilk olarak entelektüel sermayeyi, entelektüel sermaye 

varlıklarını, özellikleri ve bileşenlerini açıklanacak ve işletmeler için bu sermayenin öneminden 

bahsedilecek, sonrasında ise entelektüel sermayenin hangi yöntemlere göre ölçülebileceğine 

değinilecektir.    

 

Anahtar Kelimeler: Entelektüel sermaye, ölçüm yöntemleri, bilgi toplumu. 

 

1.Giriş 

Kurumsal gelişmenin yeni tekniği olan bilgi, son yılların büyük klişelerinden biri haline gelmektedir. 

Hatta başarılı firmalar, tesisler veya makineler gibi varlıklardan ziyade çalışanlarının bilgi ve 

becerilerine ve yeni teknolojilere güvenmeli yani sürekli olarak yenilikler yapma eğilimindedir 

(Starovic, 2003). Bu da tüm kuruluşlar için önem kazanan entelektüel sermaye kavramların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. 

 

Hatta dünyada ve ülkemizde ekonomik refah sağlamak için entelektüel sermaye önde gelen kaynak 

haline gelmektedir. Kuruluşlarda arazi, tesis ve ekipman gibi maddi duran varlıklar hem mal hem de 

hizmetlerin üretiminde önemli faktör olmaya devam etmekte olsa da maddi olmayan varlıkların önemi 

ve bilgi temelli varlıklar arttıkça, maddi duran varlıkların göreceli önemleri zaman içinde 

azalmaktadır. Bu bakımdan ekonominin neredeyse her sektörü, artan entelektüel sermayenin etkisini 

hissetmektedir. Örneğin, çelik sektöründe ton başına işçi maliyeti önemli ölçüde azaltılmakta, 

havayolu sektöründe rezervasyon sistemleri temel gelir kaynağı haline gelmekte, üretim sektöründe 

ürün tasarımında çizimlere veya işaretlemelere ihtiyaç duymaksızın bilgisayarlarla yürütülmektedir. 

Böylece entelektüel sermaye yeni iş türlerinin ve iş yapma yöntemlerinin oluşumuna katkıda 

bulunmaktadır. Firmaların büyük çoğunluğu da gelir elde edebilmek için entelektüel varlıkların 

neredeyse tamamına güvenmektedir (Luthy, 1998). Gogan (2014)’ te yaptığı incelemesinde, bir 

firmanın başarısı, entelektüel sermayeye yüksek derecede yatırım yapmak ve onu tanımak ile 

olduğunu ifade etmektedir.  

 

Dolayısıyla entelektüel sermaye, içsel öğrenme ve değerli ilişkilerin geliştirilmesinden oluşan 

kaynaklar olarak tanımlanmaktadır (Pablos, 2002: 288). Aynı zamanda, firmalardaki bilgiye dayalı 

varlıklar olan bilgi çağı, sermayesi, sistemleri ve organizasyonları, öğrenen organizasyonlar, insan 

sermayesi ve maddi olmayan varlıklarda entelektüel sermayedir.  Bu varlıklar, firmaların rekabet 

avantajı sağlamasında ve zenginlik oluşturmasında önemli unsurlardır (Aslanoğlu ve Zor, 2006: 152-

153).  

 

Böylece, çalışmanın amacı bilginin önem kazandığı dönemde firmalarda önemli hale gelen entelektüel 

sermayeyi açıklayarak, ölçüm yöntemlerine değinmektir. Çalışmanın ilk bölümünde, çalışmanın 
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amacına değinmek, ikinci bölümünde entelektüel sermaye ve yönetiminden bahsetmektir. Üçüncü 

bölümde, entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlara ayrıntılı açıklamaktır. Dördüncü bölümde, 

entelektüel sermayeyi ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bahsederek, sık kullanılan yöntemlere 

detaylı değinmektir. Dördüncü bölümde ana metal sektöründe sektörün de olan ve Borsa İstanbul’da 

işlem gören firmaların maddi olmayan değer yöntemine göre entelektüel sermayesi hesaplanmaktadır.    

 

2.Entelektüel Sermaye ve Yönetimi 

Öncelikle entelektüel sermaye kavramını tanımlamadan önce bileşenleri olan “entelektüel” ve 

“sermaye” kelimeleri tanımlanması gerekmektedir. Batı dillerine dayanan “entelektüel” kelimesi, 

bilim, sanat, eğitimin yüksek bir seviyesi kültür anlamına gelmekte veya entelektüel kısmı ifade etmek 

için kullanılmaktadır. “Sermaye” kelimesi ise, muhasebe açısından her türlü ekonomik varlık 

kaynakları, ekonomi bilimi açısından mal ve hizmetlerin üretimi için kullanılan üretim araçları, 

işletmecilik açısından işletme araçları ve üretim hedefleri doğrultusunda işletmenin sahip olduğu 

maddi ve maddi olmayan varlıkların toplamı ve günlük hayatta ise geçmiş birikimlerin sonucu olarak 

para birikimi anlamına gelmektedir (Akyüz, 2013: 151).  

 

Entelektüel sermaye kavram olarak, ilk John Kenneth Galbraith araştırmacı tarafından yayınlanmıştır. 

Araştırmacıya göre, bu kavramın unsuru ‘saf akıl olarak akıl’ yerine belli bir dereceye kadar 

‘entelektüel eylem’le birleşmiştir. Entelektüel sermaye, sermayenin statik oluşumundan ziyade 

dinamik oluşumudur. Ayrıca entelektüel sermaye, değere dönüşen bilgi olarak tanımlanmaktadır. 

Yazara göre bu tanımın geniş hali de icatları, fikirleri, genel bilgi, tasarımları, bilgisayar programları, 

data süreçleri ve yayınları kapsamaktadır (Edvinsson ve Sullivan, 1996: 358). 

 

Dahası, firmanın sahip olduğu maddi ve maddi olmayan varlıkların bütünü piyasa değerini ortaya 

çıkarmaktadır. Maddi varlıklar firmanın finansal sermayesi olarak ifade ederken, maddi olmayan 

varlıkları ise entelektüel sermayesini ifade etmektedir (Uzay ve Savaş, 2003: 165).   

 

Bunlara ek olarak, kıymetli ilişkiler yaratmak için yeni bilgi ve (öğrenmek) ve buluşlara dayanan 

entelektüel aktiviteler aracılığıyla yaratılan varlıklar entelektüel sermaye olarak tanımlanmaktadır. 

Entelektüel sermaye yönetimi de, stratejik ve kurumsal yönetim açısında entelektüel varlıkların 

oluşturmaya, yönetmeye ve hatta değerini yenilemeye ve maksimize etmeye odaklanmaktadır (Wiig, 

1997:400).  

 

Entelektüel sermaye yönetimin de ilk adım, bir kuruluşta anahtar entelektüel sermaye kaynakları 

tanımlamaktır. Bunlar insan kaynakları (yetenekler, beceriler, yetkinlik), paydaş ilişkileri (müşteri 

ilişkileri, lisans verme anlaşmaları, dağıtım anlaşmaları) ve örgütsel kaynaklar (sistemler, süreçler, 

örgütsel kültür, yönetim felsefesi, entelektüel varlıklar, markalar). İkinci adım, kuruluşun tüm stratejik 

amaçlarını başarmak için entelektüel sermayenin nasıl yardım ettiğini hayal etmektir. Üçüncü adımda 

kuruluşlar değer oluşum yöntemlerini ölçtüğü zaman, onlar bir organizasyonun stratejisini 

uygulamada başarılı olup olmadığını anlamak için performans indikatörleri geliştirmektedir. Dördüncü 

adımda ise yöneticiler bilgi yönetim süreçlerini kullanarak var olan entelektüel sermayenin devam 

edip etmeyeceğine veya değer oluşum varsayımları yanlış olması durumunda geri adım atıp 

atmayacağına karar verme ve gerçek başarı nedenlerini tanımlamaktır. Entelektüel sermaye yönetimin 

gösterimi Şekil 1’ de olduğu gibidir (Marr, Gupta, Pike ve Roos, 2003: 772).  
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Şekil 1. Entelektüel Sermaye Yönetimi 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Marr ve Diğerleri, 2003: 772 

 

3.Entelektüel Sermayenin Bileşenleri 

Edvinsson ve Sullivan (1996) ve Roos (1998)  çalışmalarında entelektüel sermaye, insan ve yapısal 

sermaye içeren entelektüel varlık bileşenlerinin toplamı olduğu belirtilmektedir. Bu insan sermayesi ve 

entelektüel sermaye bileşenleri aşağıdaki tablo 1’de özetlenmektedir (Edvinsson ve Sullivan, 1996: 

358)    

 

Tablo 1:Entelektüel Sermayenin Bileşenleri 

 İnsan Sermayesi Entelektüel Varlıklar 

Tanımlama  Değere dönüşen bilgi ve beceridir. Sahipliğin iddia edileceği özel 

bilgidir.  

Örnekler  Deneyim, 

 Genel beceri, 

 Yetenekler, 

 Yaratıcılık, 

 

 Teknolojiler 

 İcatlar 

 Süreçler 

 Veri 

 Yayınlar 

 Bilgisayar Programları 

Veri havuzu  İnsan ve Organizasyonel 

alışkanlıklar&prosedürler 

 Maddi form (dökümanlar, CD, 

vb.) 

Koruma Yöntemleri  İşçi ve işveren arasında koruma 

anlaşmaları, 

 Sözleşmeler. 

 Patentler, 

 Telif hakları, 

 Ticari gizlilik kuralları, 

 Yarı iletken maskeler. 

Kaynakça: Edvinsson ve Sullivan, 1996: 359. 

 

Yereli ve Gerşil (2005) çalışmalarında entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlar insan sermayesi, 

yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olduğunu belirtmektedir. Benzer bir şekilde yapılan Gogan ve 

Draghici (2013) incelemelerine göre de, günümüzde bilgiden türetilen sermaye veya bilgi sermayesi 

olarak entelektüel sermayenin üç yapı taşı bulunmaktadır.  

 

Bunlar aşağıdaki gibidir: 

 İnsan Sermayesi: Organizasyonun tüm branşlarında çalışanların bilgi sermayesi yetenekleri, 

tutumu ve entelektüel çevikliği ve hızlı karar verme, problemleri çözmek ve kişilerarası iyi 

ilişkiler yaratma kapasitelerinden oluşmaktadır.   

 Yapısal Sermaye: Üretkenlik, örgütsel kültür ve gelişim kapasitesine dayanmaktadır. Bu 

sermaye, bilgi akış sürecini etkileyen araçlarda, sistemlerde ve felsefede yatırımın bir türüdür. 

Hatta ekipman yapısı, bilgisayar ağları/veritabanları, örgütsel kültürü, yönetim stili veya 

yazılımı yapısal sermaye içermektedir.  

 Müşteri Sermayesi: Dış çevre aktörleri ile kuruluşun ilişkilerini ve bağlantılarını ifade 

etmektedir. Müşteri sermayesi, müşteriler ve diğer iş ortakları ile ilişkilidir. 

Temel Değer Sürücüleri Tanımlamak 

Değer Oluşumunu Hayal Etmek 

Değer Oluşumunu Ölçmek 

Açıklamak ve Değer Biçmek Bilgi Yönetmek 
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3.1.İnsan Sermayesi  

İnsan sermayesi önemlidir. Çünkü o yenilik ve stratejik yenileme kaynağıdır. Örneğin, bir araştırma 

laboratuarında beyin fırtınası yapmak, ofiste hayal kurmak, eski dosyaları atmak, yeni süreçleri 

yeniden yapılandırmak, kişisel becerileri geliştirmek veya yeni potansiyel müşteriler geliştirmeyi 

amaçlamak gibi. İnsan sermayesinin özü, örgüt üyelerinin zekası ve bu sermayenin kapsamı bilgi ile 

sınırlıdır (Bontis, 1998: 65-66).  

 

Buna ek olarak, insan sermayesi bilgi, beceri ve çalışanların deneyimlerinden oluştuğunu Roos (1998)  

çalışmasında ifade etmektedir. Hatta müşteri problemlerini çözmek için çalışanların toplam 

kapasitelerine de insan sermayesi denilmektedir (Edvinsson ve Sullivan, 1996: 358). İnsan sermayesi 

firmaya hizmet etmezse, kendi bilgi ve becerisini piyasa değerine dönüştürmeksizin aktive edemez 

(Chen, Zhu ve Xie, 2004: 202). 

 

İnsan sermayesinin unsurları aşağıdaki Tablo 2’de ayrıntılı bulunmaktadır. 

Tablo 2. İnsan Sermayesinin Unsurları 

Çalışanların Yetkinliği: Çalışanların bilgi 

ve becerisinin en üst olan bilgi, beceri ve 

yetenekleridir.  

Yönetimin stratejik liderliği 

Çalışanların nitelikleri 

Çalışanların öğrenme yeteneği 

Çalışan eğitiminin verimliliği 

Çalışanların politika oluşturma ve yönetime katılma yeteneği 

Anahtar olarak teknik eğitim ve yönetim çalışanları  

Çalışanların Davranışları: işe motivasyon 

ve işe memnuniyetlerini içermektedir. 

Kurumsal değerler ile tanımlama 

Memnuniyet derecesi 

Çalışanların değişim hızı 

Çalışanların ortalama hizmet süresi 

Çalışanların yaratıcılığı: Esnek bir 

şekilde bilgiyi ve sürekli bir şekilde 

yenilikler yapmak için imkan olmasıdır. 

Çalışanların yaratıcı yeteneği 

Çalışanların orijinal fikirleri üzerine geliri 

   Kaynakça: Chen ve diğerleri, 2004: 203-204. 

 

3.2.Entellektüel Varlıklar  

Firmaların dağınık bir biçimde ticaret yapabilmesi ve sahiplik haklarını ileri sürebilmesi için özel 

bilginin kodlanmış, somut ve fiziksek tanımların bileşenleri ve hatta yapısal sermayeyi kapsayan 

varlıklar entelektüel varlıklar olarak ifade edilmektedir. Bu entelektüel varlıklar üç alana 

odaklanmaktadır. Birincisi ürünleri, süreçleri ve hizmetleri içeren ticarileştirilebilir varlıklar, ikincisi 

ilişkiler, anlaşmalar ve tarihi kapsayan müşteri ve müşteri ilişkili varlıklar ve sonuncusu ise planlar 

prosedürler ve süreçlerden oluşan alt yapı ile ilişkili varlıklardır (Edvinsson ve Sullivan, 1996: 358-

359). 

 

3.3. Yapısal sermaye 

Yeniliklerin içinde insan sermayesinin gösterimi ve genişlemesi, iş süreci ve satıcılar ve diğerleri ile 

olan ilişkileri kapsamasına yapısal sermaye denildiğini Roos (1998)  çalışmasında açıklamaktadır. 

Diğer yandan Lu(1998) incelemesine göre yapısal sermaye ise, işlerde çalışanları (insan sermayesi) 

destekleyen bir organizasyondaki her şeydir. Yapısal sermaye, bir kuruluş tarafından sahiplenilmekte 

ve insanlar ayrıldıkları zaman bile bir kuruluş ile kalmaktadır. Bu sermaye binalar, donanım, yazılım, 

patentler, süreçler ve ticari markalar gibi geleneksel şeyleri kapsadığı gibi kuruluşun imajını, 

organizasyonunu, bilgi sistemini ve tescilli veri tabanlarını kapsamaktadır.  Chen ve diğerleri (2004) 
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çalışmalarında yapısal sermayeyi firma kültürü, örgütsel yapı, örgütsel öğrenme, faaliyet süreci ve 

bilgi sistemi olarak beşe ayırarak, Tablo 3’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.  

 

Tablo 3. Yapısal Sermayenin Sınıflandırılması 

Firma Kültürü: Tüm personel tarafından 

onaylanan ve paylaşılan değerler, inanç 

ve davranış ölçütleridir.  

Firma kültürünün inşası 

Firmanın bakış açısı ile çalışanı özdeşleştirme 

Örgütsel Yapı: Yönetim sürecinde oluşan 

güç ve sorumluluk yapısıdır. 

Yetki, sorumluluk ve menfaat arasında ilişkinin açıklanması 

Kurumsal kontrol sisteminin geçerliliği 

Örgütsel Öğrenme: Başarılı firmanın 

rekabetçi mükemmeliyetini 

sürdürmesinde tek yöntemdir. 

İçsel bilgi ağının yapımı ve kullanımı 

Firma havuzunun yapımı ve kullanımı 

Faaliyet Süreci: Faaliyetlerin 

tamamlanmasını sağlamaktadır. 

İş süreç periyodu 

Ürün kalite seviyesi 

Kurumsal faaliyet etkinliği 

Bilgi Sistemi: Bir firmanın içsel 

bilgisinin depolanmasını, yok edilmesini 

ve aktarılmasını içermektedir. 

Çalışanlar arasında karşılıklı destek ve işbirliği 

Kurumsal bilginin kullanılabilirliği 

Bilgi paylaşımı 

Kaynakça: Chen ve diğerleri, 2004: 204-205. 

 

3.4.Müşteri Sermayesi 

Firmalar işçilerine ve kuruluşlarına devamlı yatırım yapmaktadır. Bunların yanı sıra müşterilerine de 

yatırım yapması gerekmektedir. Müşteri sermayesi, müşteriye güvenilir ve kaliteli hammadde ve ara 

mal sunularak, vefalı ve tüketim hazzına ulaşmış müşteri elde ediliyorsa ortaya çıkan örgütsel değere 

denilmektedir (Yereli ve Gerşil, 2005: 20).   

 

Entelektüel sermayenin faaliyetleri üzerinde bir köprü görevi görmekte olan müşteri sermayesi,  

entelektüel sermayeyi piyasa değerine ve kurumun işletme performansına dönüşmesinde temel 

belirleyici unsurdur. Hatta müşteri sermayesi, firmanın iş performansı ile doğrudan ilişkilidir. Müşteri 

Sermayesi Tablo 4’de görüldüğü gibi temel pazarlama kapasitesi, piyasa yoğunluğu ve müşteri 

sadakati olarak sınıflandırılarak ayrıntılı bilgi verilmiştir (Chen ve diğerleri, 2004: 203-206).   

 

Tablo 4. Müşteri Sermayesi Sınıflandırılması 

Temel Pazarlama Yeteneği:  

Firmanın insan sermayesini yönetmek, pazar 

yoğunluğunu ve müşteri sadakatini arttırmak için 

yapılan temel çalışmalardır. 

Müşteri veri tabanı yapımı ve kullanımı 

Müşteri hizmetleri yeteneği 

Müşteri ihtiyaçlarını belirleme becerisi 

Pazar Yoğunluğu: Müşteri sermayesinin nihai 

ifadesidir.  

Piyasa payı 

Piyasa potansiyeli 

Müşteriye birim satış 

Marka ve marka itibarı 

Satış kanalı yapımı  

Müşteri Sadakati: Günümüz kızgın rekabetinde 

giderek daha önemli bir rol oynamaktadır.  

Müşteri memnuniyeti 

Müşteri Şikayeti 
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Müşteri çıkışı 

Müşteri ilişkilerine yatırım 

Kaynakça: Chen ve diğerleri, 2004: 206-207. 

 
4.Entelektüel Sermaye Ölçümü 

Rekabet üstünlüğü elde edebilmek amacıyla kuruluşlar, çalışanların yeteneklerini korumak 

geliştirmek, organize etmek ve kullanmak için iyi bir kapasiteye ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla 

entelektüel sermaye, kuruluşların hayatta kalmaları için giderek daha da önemli hale gelen özelliktir. 

Entelektüel sermaye finans-muhasebe açısından uygun olmadığından bu sermayeyi ölçmek için bazı 

yöntemler geliştirilmektedir. Ancak bu sermayeyi ölçmek için genel kabul görmüş yöntem 

bulunmamaktadır (Gogan, 2014: 194-195). Aşağıda da bazı entelektüel sermaye ölçüm yöntemlerine 

değinilecektir (Rodov ve Leliaert, 2002: 331).  

 Görünmez Bilanço Yöntemi: Bu yöntem firmanın entelektüel sermayesini bireysel sermaye 

(eğitim, deneyim, konu ile ilgili geribildirim yapan firmadaki personel sayısı ve müşterilere ve 

projelere katkıda bulunma) ve yapısal sermayeye (çalışanların yetenekleri) dağıtmaktadır. Bu 

ikisinin toplamı entelektüel sermayedir.  

 Dengelenmiş Değerlendirme Çizelgesi (Balanced Score-Card): Bu yöntem finansal, müşteri, 

içsel işletme ve inovasyon ve öğrenme bakış açısından oluşmaktadır. 

 Ekonomik Katma Değer  

 Entelektüel Sermaye İndeksi 

 Teknoloji Brokerı 

 Varlık Getirisi Yöntemi 

 Skandia İşletme Klavuzu 

 Piyasa Değer/Defter Değeri Oranı Yöntemi 

 Tobin Q Oranı Yöntemi 

 Maddi Olmayan Değer Yöntemi 

 

4.1. Piyasa Değer/Defter Değeri Oranı Yöntemi 

Bir firmanın, dolaşımda bulundurduğu hisse senetlerine belli bir zamanda yatırımcıların ödemeyi 

kabul ettiği değerine piyasa değeri, firmanın bilançodaki varlıklarından borçların çıkarılması sonucu 

elde edilen değerine ise defter değeri denilmektedir. Entelektüel sermaye ise, firmanın piyasa 

değerinden defter değerin düşülmesi sonucu oluşan olumlu farktır. Hatta aşağıdaki formül ile 

gösterilmektedir (Aslanoğlu ve Zor, 2006: 160).  

Entelektüel Sermaye= Piyasa değeri- Defter değeri 

Ancak, dış faktörlerin yaratmış olduğu etkiler nedeniyle firmanın borsada hisse fiyatlarındaki 

dalgalanma ve maddi- maddi olmayan duran varlıklara uygulanan amortisman yöntemleri ile defter 

değerinin daha az belirlenmesi bu yöntemin dezavantajlarını ortaya çıkarmaktadır (Uzay ve Savaş, 

2003: 167). 

 

4.2.Tobin Q Oranı Yöntemi 

Nobel ödüllü ekonomist olan James Tobin tarafından yatırım kararlarını tahmin etmeye yardımcı 

olması için bu oran geliştirilmiştir. Tobin q (Piyasa değeri / Varlığın yerine koyma maliyeti), esasen 

hesaplamada maddi varlıkların defter değerinden ziyade yeniden yerine koyma maliyetini 

kullanmasının dışında piyasa-defter değeri oranı ile aynıdır. Araştırmacıya göre Tobin q değeri, bir 

firmanın defter değeri alınarak, geçmişte birikmiş amortismanlar eklenerek ve satın alma zamanından 

itibaren farklı gruplardaki varlıkların fiyat değişimlerinde uygun ayarlama yapılarak hesaplanabilir 

(Luthy, 1998).  

Uzay ve Savaş (2003) çalışmalarında ise bu yöntem aracılığıyla bir firmanın piyasa değeri ile firmanın 

yerine koyma maliyeti (fiziksel tüm varlıkların tekrar satın alınması ile ödenen meblağ) karşılaştırıp, 

piyasa değeri yerine koyma maliyetini aşıyorsa aradaki fark entelektüel sermayedir. Yazarlara göre, 

entelektüel sermaye aşağıdaki formül ile ifade edilmektedir. 

Entelektüel Sermaye = Piyasa değeri / Varlığın yerine koyma maliyeti    
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Bu yönteme göre, q oranı 1’ den büyükse ve rakiplerin q’dan büyükse, diğer benzer firmalardan daha 

yüksek kar elde edebilme yeteneğine sahip demektir. Dolayısıyla firmanın somut olmayan entelektüel 

sermayesinin olduğu görülmektedir (Luthy, 1998). Bu yönteminde olumsuz tarafı, uygulanan 

amortisman yöntemleridir (Uzay ve Savaş, 2003: 168).  

 

 

4.3.Maddi Olmayan Değer Yöntemi: 

Bu yöntem, Karl Eric Sveiby’in geliştirmiş olduğu bir yöntemdir. Araştırmacıya göre, firmalar asla 

mali tablolar ile gerçek değerini yansıtmamakta ve asıl değeri için bilgiye dayalı maddi olmayan 

varlıklar ele alınmaktadır (Aslanoğlu ve Zor, 2006: 163). Dolayısıyla bu entelektüel sermaye ölçülme 

yöntemine göre, firmadaki maddi varlıkların getiri fazlası tespit edilerek elde edilen tutar, maddi 

olmayan varlıkların belirlenmesinde kullanılmaktadır (Yereli ve Gerşil,  200: 24).  

 

Bu yönteme göre entelektüel sermaye 7 aşamada belirlenmektedir. Buna göre (Uzay ve Savaş, 2003, 

168-169; Rodov ve Leliaert, 2002);   

 Firmanın son üç yıla ait dönem karı (vergi öncesi kar) hesaplanır, 

 Son üç yıla ait firmanın ortalama maddi varlık tutarı hesaplanır, 

 Firmanın ortalama kazancı, ortalama maddi varlık tutarına bölünmesi ile maddi varlıkların 

karlılık oranı hesaplanır, 

 Sektörün ortalama maddi varlık karlılık oranı tespit edilir, 

 Firmanın ortalama maddi varlık tutarı, sektör ortalama maddi varlık karlılık oranı ile 

çarpılarak elde edilen tutar, firmanın ortalama dönem karından çıkarılması sonucunda ek 

kazanç hesaplanır, 

 Kurumlar ya da gelir vergisi hesaplanır, 

 Net ek kazanç (vergi oranı ile ek kazanç çarpılarak bulunan tutar) tutarı, firmanın ortalama 

sermaye maliyetine bölünerek entelektüel sermaye tutarı hesaplanmaktadır.  

 

5. Maddi Olmayan Değer Yöntemi İle Metal Sanayi Sektöründe Entelektüel Sermaye Ölçümü 

Çalışmada, Metal Sanayi sektöründe olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören Tablo 5’te görüldüğü gibi 

17 firma işlem görmektedir. Aşağıdaki Tabloda 5’te Kamu Aydınlatma Platformu’ndan elde edilen 

veriler doğrultusunda firmaların geçmiş üç yıla ait maddi varlıkları ve vergi öncesi karlılık tutarları yer 

almaktadır.  

Tablo 5. Metal Sanayi Sektöründe ve Borsa İstanbul’da İşlem Gören Firmalar (TL) 

  2014 2015 2016 

  FİRMALAR Maddi Varlık Dönem Karı Maddi Varlık Dönem Karı  Maddi Varlık Dönem Karı 

Borusan  Mannesmann Boru 

Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Şirketi  1.496.585.889 37.129.425 1.842.560.847 51.452.059 2.287.243.680 239.164.147 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 30.312.533 7.823.728 30.578.151 635.679 28.844.789 2.613.298 

Burçelik Vana Sanayii Ve 

Ticaret A.Ş. 2.058.630 -653.280 1.898.145 96.432 2.331.900 -198.680 

Burçelik Bursa Çelik Döküm 

Sanayii Aş. 23.108.393 -613.876 53.251.601 -3.017.606 53.530.497 -1.497.662 

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.  56.350.544 -23.755.075 117.990.458 -14.238.643 114.329.769 -22.492.122 

Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve 

Ticaret A.Ş.  59.636.010 18.058.938 76.826.962 9.425.125 98.489.689 34.715.022 

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve 
Pazarlama A.Ş.  46.421.721 22.098.201 57.549.675 27.369.323 49.095.647 40.755.190 

Demisaş Döküm Emaye 

Mamülleri 
Sanayi Anonim Şirketi 68.497.256 5.622.408 89.799.377 6.796.124 102.127.745 -19.356.208 

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve 

Sanayi A.Ş. (Componenta 
Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi 

A.Ş.)  313.750.768 29.475.620 409.323.396 11.311.685 509.810.648 -44.833.081 

Erbosan Erciyas Boru Sanayii 

Ve Ticaret A.Ş. 40.875.499 27.615.856 44.580.321 21.181.907 68.336.343 42.924.576 
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Ereğli Demir Ve Çelik 

Fabrikaları A.Ş.  8.199.357.000 1.965.571.000 10.234.969.000 1.436.167.000 12.151.972.000 2.271.428.000 

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.  1.253.772.188 -34.374.493 1.205.050.675 -249.342.499 1.828.978.139 -97.272.586 

İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.     6.000.209.000 933.593.000 7.129.183.000 1.386.861.000 

Kardeimir Karabük Demir Çelik 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2.149.473.959 401 .606.896 3.658.379.379 -168.919.083 3.827.013.541 -209.277.731 

Özbal Çelik Boru Sanayi Ve 

Taahhüt Anonim Şirketi 42.538.953 -12.966.202 40.110.302 -13.168.276 34.466.252 -6.382.628 

Tuğçelik Alüminyum ve Metal 
Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.  56.892.136 2.261.779 75.884.756 1.022.895 51.275.831 12.519.493 

Sarkuysan Elektrolitik Bakır 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş 161.347.903 27.613.322 213.255.641 44.410.968 217.907.006 38.480.664 

 

Ancak yukarıdaki Tablo 5’te görüldüğü gibi bazı firmaların verilerinde eksiklik olması veya vergi 

öncesi karlarının negatif olmasından dolayı bu firmalar elenmektedir. Aşağıdaki Tablo 6’da da maddi 

olmayan değer yöntemine göre entelektüel sermayesi hesaplanacak olan 8 firmanın 2014-2016 yılları 

arasında maddi varlıkları, vergi öncesi karlılıkları ve ortalama sektörün maddi varlık karlılık oranı yer 

almaktadır.  

Bu firmalar arasında en yüksek tutarlı maddi duran varlıklara ve dönem kar tutarlarına sahip olan 

firmalar 2014, 2015 ve 2016 yıllarında birinci firma Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları A.Ş. ve ikinci 

firmada Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketleridir.  Son üç yılda en düşük 

maddi duran varlık tutarına sahip olan firmalar Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ve Erbosan Erciyas 

Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş.’dir. En düşük dönem kar tutarı olan firmalarda Çelik Halat ve Tel 

Sanayii A.Ş. ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş’dir.  

Ancak son üç yılın ortalama maddi varlık karlılık oranı en yüksek olan firmalar ise Erbosan Erciyas 

Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ve Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş., en düşük olanlarda 

Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Tuğçelik Alüminyum ve Metal 

Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.’dir.           

 

Tablo 6. Firmaların 2014-2016 Yıllarına Ait Maddi Varlıkları, Dönem Karı ve Sektörün 

Ortalama Maddi Varlık Karlılık Oranı (TL) 

  

 FİRMALAR 

2014 2015 2016 
Ortalam

a Maddi 

Varlık 

Karlılık 

Oranı Maddi Varlık Dönem Karı Maddi Varlık Dönem Karı Maddi Varlık Dönem Karı 

Borusan 

Mannesmann Boru 

Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi  1.496.585.889 37.129.425 1.842.560.847 51.452.059 2.287.243.680 239.164.147 0.058 

Çelik Halat ve Tel 

Sanayii A.Ş. 30.312.533 7.823.728 30.578.151 635.679 28.844.789 2.613.298 0,123 
Çemtaş Çelik 

Makina Sanayi Ve 

Ticaret A.Ş.  59.636.010 18.058.938 76.826.962 9.425.125 98.489.689 34.715.022 0,265 
Çuhadaroğlu Metal 

Sanayi Ve 

Pazarlama A.Ş.  46.421.721 22.098.201 57.549.675 27.369.323 49.095.647 40.755.190 0.589 
Erbosan Erciyas 

Boru Sanayii Ve 
Ticaret A.Ş. 40.875.499 27.615.856 44.580.321 21.181.907 68.336.343 42.924.576 0.596 

Ereğli Demir Ve 

Çelik Fabrikaları 
A.Ş.  8.199.357.000 1.965.571.000 10.234.969.000 1.436.167.000 12.151.972.000 2.271.428.000 0.185 

Tuğçelik 

Alüminyum ve 

Metal Mamülleri 
San. ve Tic. A.Ş.  56.892.136 2.261.779 75.884.756 1.022.895 51.275.831 12.519.493 0.086 

Sarkuysan 

Elektrolitik Bakır 
Sanayi Ve Ticaret 

A.Ş 161.347.903 27.613.322 213.255.641 44.410.968 217.907.006 38.480.664 0.187 

Toplam 10.091.428.691 2.108.172.249 12.576.205.353 1.591.664.956 14.953.164.985 2.682.600.390 
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Yıllara Göre 

Sektörün Ortalama 

Maddi Varlık 

Karlılık Oranı 0.21 0.13 0.18 

 

Sektörün Ortalama 

Maddi Varlık 

Karlılık Oranı 0.17 

 

 

Tablo 7’de Ana metal sektöründe ve borsada işlem gören firmaların maddi olmayan değer yöntemine 

göre yedi aşamada entelektüel sermayesi hesaplanmaktadır. 

Tablo 7. Firmaların Maddi Olmayan Değer Yöntemine Göre Hesaplanan Entelektüel Sermaye 

Tutarı (TL) 

  FİRMALAR 

Borusan  

Mannesman

n Boru 

Sanayi Ve 

Ticaret 

Anonim 

Şirketi  

Çelik 

Halat ve 

Tel 

Sanayii 

A.Ş. 

Çemtaş 

Çelik 

Makina 

Sanayi Ve 

Ticaret 

A.Ş.  

Çuhadaro

ğlu Metal 

Sanayi Ve 

Pazarlam

a A.Ş.  

Erbosan 

Erciyas 

Boru 

Sanayii 

Ve 

Ticaret 

A.Ş. 

Ereğli Demir 

Ve Çelik 

Fabrikaları 

A.Ş.  

Tuğçelik 

Alüminyum 

ve Metal 

Mamülleri 

San. ve Tic. 

A.Ş.  

Sarkuysan 

Elektroliti

k Bakır 

Sanayi Ve 

Ticaret 

A.Ş 

1. 

Adım 

Ortalama 

Dönem Karı 109.248.544 3.690.902 20.733.028 30.074.238 30.574.113 1.891.055.333 5.268.056 36.834.985 

2. 

Adım 

Maddi 

Varlıklar 1.875.463.472 29.911.824 78.317.554 51.022.348 51.264.054 10.195.432.667 61.350.908 197.503.517 

3. 

Adım 

Maddi Varlık 

Karlılık Oranı 0.058 0.123 0.265 0.589 0.596 0.185 0.086 0.187 

4. 

Adım 

Sektörün 

Ortalama 

Maddi Duran 

Varlılık 

Karlılık Oranı  0.17 

5. 

Adım Ek Kazanç -209.580.247 -1.394.109 7.419.044 21.400.439 21.859.224 157.831.780 -5.161.598 3.259.387 

6. 

Adım 

Vergi (%20)*     1.483.09 4.280.088 4.371.845 31.566.356   651.877 

Net Ek Kazanç      5.935.235 17.120.351 17.487.379 126.265.424   2.607.509 

7. 

Adım 

Entelektüel 

Sermaye 

  

  

  

  39.568.236 114.135.674 116.582.527 841.769.493   17.383.396 

AOSM 

(%15)** 

*Firmaların tabi olduğu kurumlar vergisi oranı %20’dir. 

**Firmaların Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) %15 olarak kabul edilmektedir. 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi Borusan  Mannesmann Boru Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Çelik 

Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ve Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.’in ek kazanç 

tutarı negatif olduğundan entelektüel sermayesi hesaplanmamakta ama diğer firmaların 

hesaplanmaktadır. Entelektüel sermayesi hesaplanan firmalar arasında Ereğli Demir Ve Çelik 

Fabrikaları A.Ş. 841.769.493 TL en yüksek entelektüel sermayeye sahip olduğu tespit edilmektedir. 

Düşük dönem kar tutarına sahip olan Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 17.383.396 

TL en düşük entelektüel sermaye sahip olduğu bulunmaktadır.  

 

6.Sonuç 

Küreselleşme, teknoloji ve değişen demografinin birbirine kenetlenmesi ile hızlı hareket eden güçler 

tarafından yaratılan yeni ekonomide, bilgiye dayalı bir organizasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür 

organizasyonlar, entelektüel sermayeyi baskın bir servet yaratıcısı olarak kabul etmektedir. Ayrıca 

yeni ekonomi de geliştikçe, her kuruluş bilgi yönetimini benimsemeli ve entelektüel sermayenin 

maddi olmayan varlıklarını içerecek şekilde ölçülmelidir (Knight, 1999: 27).  

Farklı organizasyonlarda, farklı ölçüm yöntemleri kullanarak, farklı seviyelerde entelektüel sermaye 

ölçülmesi mümkündür. Ancak herkes tarafından kabul edilen ölçüm yöntemi bulunmamaktadır 

(Subramaniam ve Youndt, 2005: 460).  
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Böylece çalışmanın amacı, firmalar için önemli olan entelektüel sermayeyi, bu sermayeyi oluşturan 

unsurları açıklamak ve entelektüel sermayenin ölçüm yöntemlerinden piyasa-defter değeri oranı 

yöntemi, Tobin Q oranı yöntemi ve maddi olmayan değer yönteminden bahsederek, örnek firmaların 

entelektüel sermayesi maddi olmayan değer yöntemine göre hesaplanmaktadır.  

Çalışma sonucunda, maddi olmayan değer yöntemine göre, ana metal sektöründe ve borsada işlem 

gören Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları A.Ş.’in 841.769.493 TL, Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve 

Ticaret A.Ş.’in 116.582.527 TL, Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş.’in 114.135.674 TL, 

Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’in 39.568.236 TL ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’in 17.383.396 TL’ dir.  
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Abstract 

One of the most important features of the Ottoman miniatures is that they consist of depictions with 

documentary reality. In daily miniatures, depictions reflecting the historical events as well as the 

cultural experiences of the period are quite striking. Culinary culture is very crucial in the cultural life 

of the Ottoman Empire. The banquet stages reflecting the daily life of the Ottoman are important in 

terms of introducing culinary art.  

The aim of the work is to examine the tableware and the kitchenware which are used in the miniatures 

reflecting the culinary culture during the Ottoman period. Stages forming kitchen culture in Ottoman 

miniatures, cups and leaks used in everyday life, and samples reflecting the table arrangement are 

examined with the literature review method.   The compositional features of the banqueting scenes, the 

pots used, the types of vessels, the reflection of the Ottoman food culture in miniatures will be 

examined and the important clues that convey the daily life of the Ottoman will be mentioned.  

Keywords: Ottoman, Miniature Art, Kitchen, Culture, handicraft 

 

Osmanlı Minyatürlerinde Mutfak Kültürünün Yansıması 

Özet 

Osmanlı minyatürlerinin en önemli özelliklerinden birisi belgesel gerçekliğe sahip olan tasvirlerden 

oluşmasıdır. Günümüze kadar gelen minyatürlerde dönemin tarihi olaylarının yanı sıra kültürel 

yaşantısını yansıtan tasvirler oldukça dikkat çekicidir. Osmanlının kültürel yaşantısını içinde mutfak 

kültürü oldukça önemlidir. Osmanlının gündelik yaşamının yansıtan ziyafet sahneleri, mutfak 

kültürünü tanıtması açısından önemlidir.  

Çalışmanın amacı, Osmanlı döneminde mutfak kültürünü yansıtan minyatürlerde sofra adabı ve 

kullanılan mutfak malzemelerini incelemektir. Kaynak tarama yöntemi ile Osmanlı minyatürlerinde 

mutfak kültürünü oluşturan sahneler, gündelik hayatta kullanılan kap ve kaçaklar,  sofra düzenini 

yansıtan örnekler gözden geçirilmiştir.   Ziyafet sahnelerinin kompozisyon özellikleri, kullanılan 

kaplar, kapların çeşitleri, Osmanlı yemek kültürünün minyatürlerdeki yansıması irdelenerek 

Osmanlının gündelik yaşamını aktaran önemli ipuçlarına değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, minyatür, mutfak, kültür, el sanatı,  
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GİRİŞ 

 

Tarihte yaşanan olayları, dönemin gündelik yaşamını, gelenek ve görenekleri, dönemsel olarak 

kullanılan eşyaların çoğunu, Türk minyatür sanatında görmek mümkündür. Osmanlı dönemine ait 

minyatürlerde, gündelik yaşamda kullanılan giysiler ve eşyalara bakarken el sanatları hakkında 

ipuçları bulabiliriz. Türk minyatür sanatı, tarihsel süreçte gerçeğe bağlı kalan önemli belgesel türünde 

sanat eserleridir. Dönemsel minyatürler incelendiğinde, Padişahların tahta çıkış törenleri, bayramlar ve 

düğünlerdeki şenlikler, dini merasimler, elçilerin kabul törenleri, savaş sahneleri, av tasvirlerinin 

resmedildiğini görmekteyiz.   

Osmanlı minyatür sanatı, toplumun yaşama değerlerini oluşturan bu tarz kültürel faaliyetleri en 

gerçekçi biçimde yansıtan görsellerden oluşur. Kültürel faaliyetleri bir toplumun kimliği gibidir. 

Kelime olarak kültür, Bir ulusun, bir halk ya da topluluğun yaşam tarzıdır; bilgileri, inançları, sanatı, 

ahlakı, yasaları, gelenekleri ve bir toplumun üyesi olarak insanın bütün öteki eğilim ve alışkanlıklarını 

oluşturan ve bir toplumun hayatını, yaşam tarzını diğer toplumların yaşam tarzlarından ayıran 

değerler toplamı" anlamına gelmektedir (Erinç, 2004). 

Osmanlı minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Bu nedenle saray hayatı, padişahlara ait portreler ve 

törenlerin, hiyerarşik düzenlemeye uygun olarak resmedildiğini görmekteyiz. Mutfak kültürünü 

yansıtan minyatürlerde insan figürleri ve bu figürlerin görevlerini yansıtan giysilerinin yanı sıra, 

yemek için kullanılan hayvan figürleri ayrıca yeme ve içmede kullanılan çeşitli bitkiler bize mutfak 

kültürü hakkında pek çok bilgi vermektedir. Tasvirlerde arka planda kullanılan yapılarda tamamlayıcı 

dekoratif unsurlar kullanılmıştır. Osmanlı tarihini ve kültürünü bir belgeselin sahnesi gibi gerçek kılan 

minyatürler, hiçbir ayrıntıyı kaçırmaksızın resmedilmiştir. Birçok sanatın ve zanaatın imgelere, 

simgelere ve renklere bürünerek yeniden canlanarak hayat bulduğunu görebiliriz minyatür sanatında. 

Ayrıca sanatın ve sanatçının buluşma alanı olan tasvirler,  minyatür sanatının önemini gün geçtikçe 

artıran etmenlerden birisidir. Tasviri, hayale bırakmadan resimlerinde canlı kılacak şekilde resmeden 

nakkaşlar, büyük bir sorumluluğa sahip olduklarının bilincinde olmuşlardır. 

Nakkaşların ellerinde can bulan tasvirler içinde, Osmanlının gündelik yaşamının vazgeçilmez bir 

parçası olan mutfak kültürünü yansıtan sahnelerinde olması oldukça heyecan vericidir. Mutfak 

kültürünü yansıtan minyatürlerin başında ise “Surnameler” gelmektedir. Osmanlıda sünnet düğünü ve 

şenliklerde çeşitli sanatları yansıtan pek çok minyatür bulunmaktadır. Bu sanatlar içinde en dikkat 

çekicilerden biriside ziyafet sahneleridir. Osmanlıda ziyafet sahneleri gösteren tasvirler, mutfak 

kültürünü tanıtması açısından önemlidir. 

Osmanlı döneminde mutfak kültürünü yansıtan minyatürlerde sofra adabı ve kullanılan mutfak 

malzemeleri aslına bağlı kalınarak resmedilmiştir. Gündelik hayatta kullanılan kap ve kaçaklar 

ve   sofra düzenini yansıtan pek çok örneğin resmedildiği görülmektedir.   Ziyafet sahnelerinin 

kompozisyon özellikleri, kullanılan kaplar, kapların çeşitleri, Osmanlı yemek kültürünün 

minyatürlerdeki yansımasının irdelenmesi ile Osmanlının gündelik yaşamını aktaran önemli ipuçları 

elde edilmektedir. 

Türk kültüründe geleneksel olan düğün törenleri, sünnet gibi eğlencelerin Osmanlı imparatorluğunda 

da devam etmiş olduğunu görmekteyiz. Şenliklerin sadece düğünlerden oluşmadığı bir zaferin 

ardından da genellikle şenlikler düzenlendiği görülmektedir. 

Eğlencelerin halka açık olduğunun görüldüğü Surnamelerde; şehzadelerin doğumu ve sünneti, kız 

çocuklarının ve kız kardeşlerinin evliliği için yapılan eğlencelerin olduğu görülmektedir.  Bu 

eğlenceler münasebetiyle sadrazamın ve vezirlerin verdikleri armağanlar, ziyafetlerde kurulan sofralar, 

halka açık eğlencelerdeki havai fişek gösterileri, esnaf alaylarının geçişleri, gümüş veya şeker gibi 

maddelerden oluşan nahıllar, çeşitli spor müsabakaları, cambaz ve hokkabazların gösterileri, kol 
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oyunları gibi eğlenceler minyatürlerde ayrıntılarıyla resmedilmiştir  (http://www.os-ar.com/modules 

Erişim Tarihi:22.07.2018). 

Surname-i Hümayun adlı yazma eserin minyatürleri hem belgesel hem de sanatsal açıdan oldukça 

önemli görsellere sahiptir. III. Murattın 1582 de şehzadesi Mehmet için yaptığı sünnet şenliğini 

anlatan eserde dönemin baş nakkaşı Nakkaş Osman, minyatür sanatına yeni bir ifade biçimi 

kazandırmıştır. III. Ahmet’in saltanatının sürdüğü yıllarda  (1703-1730) Levni tarafından 

resimlendirilen bir başka önemli eser ise Sûrnâme-i Vehbidir (Mahir, 2005:100).  

Osmanlı İmparatorluğunda yaşam biçimi ve toplumsal yapıya ait görseller önemli bir belge olarak 

görülürken aynı zamanda pek çok sanat ve sanatçının ortak ürünüdür. Bu görsellerde etnik kökenli 

grupların imparatorlukta üstlendiği roller, zanatçi ve esnaf loncalarının etkinlikleri, kültürel değerlerin 

yansıtılmasının yanı sıra, toplumsal etkileşim ve iletişim hakkındaki bilgilere ulaşabiliriz.  

 

 

Resim 1. Surnâme-i Hümâyun, Sebze Satıcısı, TSMK, Hazine, nr. 1344, vr. 286a) 

Osmanlının gündelik yaşamında mutfakta kullandığı sebzelerin resmedildiği bu tasvir aynı zamanda 

dönemin tarımsal gelişmesini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Figürleri birbirinden ayıran 

biçimsel özellikler farklı olup, tasvire yerleştirilirken yapılan düzenleme bir tiyatro sahnesini 

andırmaktadır (Resim 1). 

http://www.os-ar.com/modules
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Resim 2. Surnâme-i Hümâyun, Kasap esnafının resmigeçidi, TSMK, Hazine, nr. 1344, vr. 296a) 

Nakkaş Osman ve ekibinin anı gerçekçi kılan tasvirleri ile resmettiği Sûrnâme-i Hümayun şenliği, 

Osmanlı tarihinde oldukça önemli sosyal olaylarından birisidir. Esnaf geçişi sırasında kasaplarında yer 

aldığını gösteren bu tasvir gerçeklik anlayışına sahiptir. Minyatürde kasapların ellerinde bıçak ve 

satırları, kullandıkları terazi ve kütükler, asılı duran etler resmedilmişlerdir. Tasvirdeki düzenleme 

hiyerarşik kurguya uygundur (Resim 2).  

Nakkaş Osman eserlerini betimlerken bizzat olay yerine giderek gözlemlerini tasvire aktaran 

nakkaşlardan biridir. Tasvirlerinde hiyerarşik kurguya uygun olarak dikine ve yığma perspektif 

kurallarını uygulamış olan nakkaş özgün perspektif bakış açısı ile belgesel gerçekçilik anlayışına ön 

ayak olmuştur. Nakkaş sorumluluğunun bilincinde sanata olan saygısıyla kendi üslubunu 

oluşturmuştur (Ersoy, 2006:15).   

Nakkaş Osman, tasvirleri ikişer sayfayı halinde karşılıklı kapanacak biçimde tek yaprak gibi 

görünecek biçimde düzenlemiştir. Bu düzenleme tiyatro sahnesi gibi diğer bir sahne içinde devam 

eder. Yazmadaki tasvirlerde şenlikler At meydanında yapılmıştır bu mekânda gösteriler devam edecek 

biçimde resmedilir (Resim 3). 

 

Resim 3. Surnâme-i Hümâyun, Şerbetçiler, TSMK, Hazine, nr. 1344, vr. 238a. 

Nakkaş aynı mekânda yaptığı tasvirde sol köşede Obeliski yerleştirmiştir. Sonradan yıkılan İbrahim 

Paşa sarayı olan mekânda padişah oturup şenlikleri seyretmektedir. Şerbetçilerin geçiş töreni 

görüldüğü tasvirde derin kâseler içinde üstü kapalı ya da açık biçimde çeşitli şerbetlerin olduğu 

görülmektedir. Osmanlı döneminde şerbet çok tüketilen içeceklerden biridir. Şerbetler birçok çok bitki 

http://muslimheritage.com/article/ottoman-palace-cuisine-classical-period
http://muslimheritage.com/article/ottoman-palace-cuisine-classical-period
http://muslimheritage.com/article/ottoman-palace-cuisine-classical-period
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ve meyve ile yapılarak tüketilir. Figürlerin başlarında beyaz sarıklar bulunmaktadır. Esnaf loncaları 

mesleklerini çoğu zaman arabalar üzerinde sergilerler. Eğer sahneye iki araba getirilirse bunlardan 

biri halkın, diğeri padişahın önünde gösterilir. Bazı esnaflar ise, gösterilerini imal ettikleri nesneleri 

ellerinde veya sırtlarında taşıyarak yaparlar (Resim 3) (http://www.os-ar.com/modules Erişim 

Tarihi:22.07.2018).  

Sultan, her şeyin odak noktası olduğu halde merkezde gösterilmemiştir. Nakkaş, sultanı sola alarak, 

sağdan sola olan hareketi kuvvetlendirmiştir. Bunu yapmasındaki amacın hiyerarşik düzen ile alakalı 

olduğunu düşünebiliriz. Tasvir yüzeyinde kullanılan renklerin hiyerarşik düzenleme uygun olarak 

renklendirildiği gözlemlenmiştir. Figürlerin, sistemli biçimde yerleştiği tasviri nakkaş iki bölüm 

halinde düzenlemiştir. Bu düzenlemede sultanın bulunduğu bölüm yatay düzenlenerek dekorun bir 

parçası gibidir. İkinci bölümde ise figürler diyagonal olarak tasvire hareket katmıştır. 

 

Resim 4. Surnâme-i Hümâyun, Esnaf alayında kebapçıların geçişi, TSMK, Hazine, nr. 1344, vrk. 

343r.a 

Esnaf alayında kebapçıların geçişini gösteren tasvir toplumsal ve ekonomik bir belge niteliğindedir. 

Aynı dekor üzerinde tasarlanan tasvir, zaman ve mekânın birlikteliğini gerçeklik vurgusu ile 

yansıtmıştır. Bir dekor içinde kebap ustası odak noktasında yerleştirilmiştir. Dekorun içinde bulunan 

figürler bir sıranın üstünde karşılıklı oturmuş kebaplarını yerken, ustasına yardım eden çırak ateşi 

harlamakla meşguldür. Arka düzlemde açık pastel tonlarında kullanılan renk ile figürler ön plana 

çıkmıştır (Resim 4).  Minyatür dizisinde başlangıç, devam ve sonuç sahneleri bir dış bütünlük sistemi 

halindedir (Tansuğ.1993:39). 

http://www.os-ar.com/modules
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Resim 5. Surnâme-i Humayun, Çanak yağması, TSMK H.1344. vrk.30a. 

 

Surnâme-i Humayunda yer alan bu tasvirde çanak yağmasının yapıldığı an resmedilmiştir. Figürlerin 

hareket yönü aynıdır. Duygu ve ifade barındırmayan figürler tasvire sistematik olarak yatay doğrultuda 

yerleştirilmiştir. Açık zemin üzerine konulan bakır kâselerin içinde farklı yiyecekler olduğu 

görülmektedir (Resim 5). 

Çanak yağması, Eski Türklerde «Potlaç» olarak bilinir. Davetlilere bir çeşit meydan okuma, davet 

sahibinin cömertliğini ve zenginliğini gösterme özelliği taşımaktaydı. Çok büyük ebatta hazırlanan 

sofralar ve bunların yağma edilmesi, ayrıca aşırı yiyecek sunma, bakır kapların, giyeceklerin, yataklık 

pöstekilerin konuklarca alınıp götürülmesi eski Türklerdeki yağmanın özelliklerindendir. Bu şekildeki 

yağmalar düğün sahibinde ve davetlilerde bir bolluk duygusu da yaratmaktadır (Aslan, 1991) (Resim 

5). 

Ziyafet sahnelerinin yansıtan eserlerden bir diğeri de Sultan III. Ahmed’in şehzadeleri için yapılan 

sünnet şenliğidir. Bu şenlikler 1720 (H. 1132) yıllarında Haliç’e bakan Okmeydanı’nda 

düzenlenmiştir. Bu yazma eser Vehbi tarafından yazılmış ve 18. Yüzyılın en önemli nakkaşlarından 

biri olan Levni tarafından yapılan 137 minyatürle günümüze gelmiştir. 
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Resim 6. Surname-i Vehbi, TSMK,A3594. var.150.a Detay. 

Bu minyatürde sahanlar içinde pilav ve sırık kebabının yapıldığını görmekteyiz. Açık zemin üzerine 

yukarı doğru gelişen kompozisyonun aslına uygun olarak resmedildiği görülmektedir (Resim 6). 

Minyatürlerde bütün gösterileri, şenlikleri, eğlenceleri görebilmek mümkündür. Bir sayfada,  bir kaç 

olayın yansıtılması eserlerde gerçekçilik olgusunu uyandırmaktadır. Aynı mekânda kurgulanan 

tasvirlerin yerleştirme düzenin de aynı olması dikkat çekicidir. Tasvirde kullanılan renkler hiyerarşiye 

uygun olarak resmetmiştir. Figürleri ortak bağıntılar içinde gösteren ressam, tasvirde yığma perspektif 

kullanarak kuşbakışı görünümünü yakalamıştır. 

                             

Resim 7-8. Sûrnâme-i Vehbi, Şenlikte müderrislerin ziyafeti. TSMK. A. 3594,vr. 74a-73b 

Her iki tasvirde de ziyafet sahnesinin görünümü yer almaktadır. Sunulan yemekler aynı düzen içinde 

tepsiye konulmuştur. Sofralar dekoratif bir bezemeyle bezenmiş kaide üzerine konulan bakır siniler 

üzerinde kurulmuştur. Derin sahanlar içinde yemeklerin yanında hoşaf, şerbet, reçel v.b gibi 

yiyeceklerin olduğunu söyleyebiliriz (Resim 7-8). 
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Resim 9. Sûrnâme-i Vehbi, Şenlikte yeniçerilere verilen pilav ve zerde ziyafeti, TSMK. A. 3594,vr. 

120b 

Tasvirde yeniçerilere şenliğin ilk gününde pilav ve zerde ziyafeti betimlenmiştir. Osmanlı saray 

mutfağında yemek servisinin üstü kapalı gümüş sahanlar içinde yapıldığını gösteren bu tasvir 

hiyerarşik kurguya uygun resmedilmiştir. Yemek servisine yapan çaşnirgirler ve onlara yardım eden 

figürlerin zülüflü baltacılar olduğu görülmektedir. Tasvirde kullanılan mutfak eşyalarının, mavi beyaz 

renkte porselen tabak ve kâseler, gümüş ve altın renkte sürahi, gümüş sini ve sahanlar olduğu 

görülmektedir. Padişaha sunulan yemekler tablalarla taşınmaktadır. Su veya şerbet gibi sürahilerin 

ağızları kapalı olarak servis edilmektedir( Resim 9). 

Bazı minyatürlerde ayrıca vazolar, şekerlikler, laledanlar, gülabdanlar, bardaklar, fincanlar, 

sürahiler, ilaç ve koku şişeleri, donanma fenerleri, fanuslar, hamam kubbesi şişeleri belli başlı cam 

eşyayı bulunmaktadır (Ölmez ve Özaltın, 2011,13). Ayrıca cam aynı zamanda dekoratif bir bezemedir. 

Bu nedenle Osmanlı döneminde, camın işlevselliğinin yanı sıra mimari yapıların iç bezemelerinde 

vazgeçilmez dekoratif bir unsurdur. 
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Resim 10. Nusretname Lala Mustafa Paşa İznik’teki ziyafeti, TSM.H.1365 y.34 

Nusretname adlı eserde Lala Mustafa Paşa’nın Gürcistan’a yaptığı sefer Mustafa Ali tarafından 

anlatılmıştır. Bu minyatürlerde güçlü renkler kullanılmış ve ayrıntılara kadar inmiştir ve farklı bir 

üslup sergilenmiştir (Resim 10).  

Nakkaşlar arasında XVI. Yüzyılın son çeyreğinde İstanbul nakkaş hanesinde kavim üslubu resimler 

yapan sanatçılar olduğu düşünülür (https://www.ismek.ist/tr/ Erişim Tarihi: 23.07.2018). 

Nusretname adlı eserde ziyafet sofrasının yere serilen bir örtü üzerine kurulduğu görülmektedir. 

Figürler hiyerarşik kurala uygun olarak paşanın etrafında karşılıklı olmak üzere bağdaş kurmuş 

biçimde oturmaktadırlar. Lala paşa dekoratif bezemelere sahip çadırla bağlantılı gölgeliğin altında 

bağdaş kurmuştur. Diyagonal biçimde tasarlanan tasvir, ziyafetin tüm ayrıntıları ile görünmesine 

olanak sağlamıştır. Görkemli sofranın üstünde bakır kaplar sistematik biçimde yerleştirilmiştir. 

Sofradaki kapların kapaklı yâda kapaksız olduğu görülmektedir. İçindeki yiyeceklerin rengine göre 

kapların açık veya koyu olarak renklendirildiğini söyleyebiliriz. Sofrada dekoratif unsurların yanı sıra, 

figürlerin giysilerindeki bezemelerde de ince işçilik göze çarpmaktadır. 

İncelenen minyatürler Osmanlıda saraya bağlı olarak üretilen ve gerçekçilik payı çok yüksek olan 

tasvirlerinden oluşmaktadır. Bilgi verici niteliğinin yanında sanatsal formları açısından da önemli 

bilgiler içeren tasvirler günümüze ışık tutmaktadır. İncelenen tasvirler, aynı zamanda birer edebî 

eserdir ve içerdiği bilgiler ile somut gerçekliklerin net olarak yansıtıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmadaki tasvirler arasında saptanan benzerlikler gündelik yaşamda Osmanlı mutfak kültürünü 

https://www.ismek.ist/tr/
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yansıtacak niteliktedir. Bu nedenle, dönemin kültür ve toplum hayatı hakkında bilgi veren bu tasvirler 

aynı zamanda nitelikli birer sanat eseridir. 

 

SONUÇ 

Minyatür sanatı, gelenek ve göreneklerine bağlı olan Osmanlı devletini günümüze aktaran önemli 

belgelerden biri olmuştur. Türk minyatür sanatında gündelik hayat ve özel günlerin tiyatro sahnesi gibi 

canlı olduğunu görürüz. Tasvirdeki mekân kurgusu, hiyerarşik düzenleme ile yapılmış ve renkler 

hiyerarşik düzene uygun olarak kullanılmıştır. Mutfak kültürünün yansıtan eşyalar aynı zamanda 

tasvirin dekorasyonu olmuştur. Tasvire anlatımında yardımcı olan dekoratif unsurların aynı zamanda 

gündelik hayatta kullanılan gerekli malzemeler olduğunu da görürüz. 

Mutfak kültürünü yansıtan tasvirlerin en yoğun kullanıldığı eserler olarak şenliklerin olduğunu 

söyleyebiliriz. Osmanlı minyatür sanatına kendi üsluplarıyla yön veren nakkaş Osman ve Levni gibi 

dönemin önemli ustalarının üslup ve teknik bakımdan üstün seviyeye ulaştıkları eserlerinde 

görülmektedir. Nakkaşların tasvirlerde kullandıkları dekoratif eşyalar büyük bir özen ve ince işçilik ile 

resmedilmiştir.  

Çalışma sonucunda, minyatürlerde kullanılan çeşitli aletlerin hem işlevsel hem de dekoratif süs 

unsurlarını barındırdığı ve dönemin el sanatlarını tanıtan belgeleyici niteliğe sahip olduğu 

görülmüştür. Tasvir edilen el sanatları ürünlerinin renkleri, formları ve işlevleri dönemin üretim tarzı 

hakkında bilgi vermektedir. Saray için yapılan el sanatları ürünlerinin yanı sıra günlük yaşamda 

kullanılan eşyalarda bile büyük bir özen ve ince işçilik göze çarpmaktadır. 

İncelenen minyatürlerde konu belli bir noktada toplanmaz, resmin bütününe yayılıp mekânı doldurur. 

Buna karşılık bazı kompozisyonlardaki figür gruplarının kavisli sıralanışı, bazı mimari ayrıntılar ve 

özellikle arka düzleme doğrusal perspektifle çizilmiş binalar, gittikçe küçülen ağaçlar ve bu 

ayrıntıların renklendirilmesi, nakkaşların resimlerine derinlik hissini verme eğiliminde olduğunu 

gösterir. 
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Abstract 

 

Women have been involved in every stage of production since their existence. Nevertheless, they have 

created a sector that has not been able to get enough of the opportunities of economic development. 

Changes and developments in economic and social structure have played a greater role on women. As 

a result, the woman began to renew herself, became conscious of the education and began to realize 

her self. The woman who increases her sense of accomplishment and understands what she is going to 

do, and realizes that she is now integrating with various roles. 

In the economic sense, Women's work began with the Industrial Revolution. Together with the 

Industrial Revolution, the foundations of the concept of “paid female employee” are laid. The fact that 

women are active in working life in Turkey has started with the formation of the service sector. But 

social pressures, prejudices and roles imposed on women have restricted women from working outside 

their home life. While the woman is seen in a position to take care of her children and husband, when 

she wants to participate in the working life, she is in conflict with her own or with social impacts. 

Women who are in conflict with their own roles, share the same job as men, but receive lower wages 

and are pushed to the second place as a preference. Certain jobs and occupations in society are known 

to be specific to men or women. Men who work in men's jobs are charged higher; women who work in 

women's jobs are charged lower. In addition, women can only receive lower wages due to their 

biological characteristics, in the same yield and in the same quality of work compared to men. This 

situation is considered as discrimination against women. From this perspective, it is observed that 

wage discrimination against women is clearly applied. 

The aim of the study is to investigate the basic causes of wage differences in Turkey based on gender 

and to develop solutions for them. In the study, the reasons for the discrimination of working women 

only because of their sex are examined by the literature survey and the donors will be obtained in 

order to prevent this difference. 

Keywords: Woman,wage, discrimination 

Türkiye’de Kadınlara Uygulanan Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları Ve 

Nedenleri 

Özet 

Kadınlar, varoluşlarından bu yana üretimin her aşamasında yer almaktadırlar. Buna rağmen, ekonomik 

kalkınmanın fırsatlarından yeterli payı alamayan kesimi oluşturmuşlardır. Ekonomik ve sosyal yapıda 

meydana gelen değişim ve gelişmeler kadına daha fazla rol yüklemiştir. Bunun sonucunda kadın, 

kendini yenilemeye başlamış, eğitim konusunda bilinçlenmiş, benliğini fark etmeye başlamıştır. 

Başarma içgüdüsünü artıp, neler yapacağını anlayan, farkına varan kadın artık çeşitli rolleriyle 

bütünleşmeye başlamıştır. 

Kadınların ekonomik anlamda ücret karşılığında çalışmaları Sanayi Devrimi ile başlamıştır. Sanayi 

Devrimi ile birlikte şuan var olan “ücretli kadın çalışan” kavramının temelleri atılmıştır. Türkiye’ de 

kadınların çalışma hayatında etkin olarak yer almaları hizmet sektörünün oluşmasıyla başlamıştır. 

Fakat kadına yüklenen toplumsal baskı, önyargı ve roller, kadının ev yaşamı dışında çalışmaya 

başlamasını kısıtlamıştır. Kadın, evde oturan, çocuklarının ve kocasının bakımı ile ilgilenen bir 

konumda görülürken, çalışma yaşamına katılmak istediğinde kendi içinde veya toplumsal etkilerle 
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çatışma içinde kalmaktadır. Kendi rolleri ile çatışma yaşayan kadın, erkeklerle aynı işi paylaştığı halde 

ondan daha düşük ücret almakta, tercih olarak da ikinci plana itilmektedir. Toplumda belirli işler ve 

meslekler erkeklere ya da kadınlara özgü olarak bilinmektedir. Erkek işi olarak bilinen işlerde çalışan 

erkekler daha yüksek ücret alırken; kadın işi olarak nitelendirilen işlerde kadınlar daha düşük ücret 

alabilmektedir. Bunun yanı sıra, kadınlar sadece biyolojik özelliklerinden dolayı, aynı verimde ve aynı 

nitelikteki işlerde de, erkeklere kıyasla daha düşük ücret alabilmektedirler. Bu durum kadınlara karşı 

ücret ayrımcılığı olarak değerlendirilmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, kadına karşı ücret 

ayrımcılığının net bir şekilde uygulandığı görülmektedir. 

Çalışmanın amacı Türkiye’de cinsiyete dayalı olarak uygulanan ücret farklılıklarının temel nedenlerini 

araştırmak ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Yapılan çalışmada, çalışan kadınların 

sadece cinsiyetlerinden dolayı erkeklerden daha düşük ücret almalarının, yaşadıkları ayrımcı 

uygulamaların nedenleri literatür taraması yapılarak incelenecek olup, bu farklılığın engellenmesine 

yönelik olarak sonuçlar elde edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, ücret, ayrımcılık 

 

1.AYRIMCILIK KAVRAMI 

 

Kavramsal olarak ayrımcılık, “ayırt etmek” anlamına gelmektedir (Irmak, 2007: 2). Ayrımcılık 

temelinde ön yargı ile hareket etmek vardır. Bir duygu veya tutum olarak da ele alınabilen ön yargının 

eyleme dönüşmüş hali ayrımcılıktır. Belirli grup insana karşı, eşit olmayan, adaletsiz ve zarar verecek 

şekilde her türlü tutum ve davranış, ayrımcılığın oluşmasına neden olmaktadır (Demirel, 2011: 4). 

Ayrımcılık, insanları veya nesneleri farklılıkları nedeniyle küçük görmeyi veya dışlanmayı içeren bir 

süreçten oluşmaktadır (Demirel, 2011: 4). Bu süreç, “insanların ırk, dil, din ya da cinsiyet gibi 

nedenlerle farklı muameleye maruz kalmaları” olarak açıklanabilmektedir. Farklı muameleye maruz 

kalma; işe almada, ücret ödemede, çeşitli özel veya kamu olanaklarından yararlandırmada bireylere 

karşı sözü edilen farklılıkları baz alınarak kendini göstermektedir (Demir, 2002: 54).  

Ayrımcılığın çalışma yaşamına yansıması ise, çalışanlara yetenekleri ile ilgisi olmayan unsurlar 

dayatılarak birine diğerinden farklı işlem yapmak; kişinin bilgi ve becerilerini verimli bir şekilde 

değerlendirmesini engellemek ve kişinin sahip olduğu bir özellikten ötürü onu diğerlerine oranla daha 

olumsuz bir konuma getirmek şeklinde görülmektedir (Emre, 2010: 4).  

Ayrımcılığın kaynağı ne olursa olsun yarattığı sonuç mağduriyettir. Ayrımcılık, belirli bir gruba 

mensup olan insanların diğer insanlarla karşılaştırıldığında gerçekte onlarla eşit olmayan konumlarını 

ve onlara kıyasla dezavantajlı olmalarını ifade eder. Kısacası, ayrımcılık kavramının aslı hak ve fırsat 

eşitliğinin bulunmadığı bir durumu içerir (Turpçu, 2004: 4). 

 

2.ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMİNE GÖRE AYRIMCILIK 

 

2.1.Doğrudan Ayrımcılık (Açık Ayrımcılık): Doğrudan ayrımcılık,“Bir kişi veya grubun, ayrımcılığın 

yasaklandığı nedenlerden (dil, etnik köken, cinsel yönelim, yaş gibi) birine dayalı olarak insan hak ve 

özgürlüklerinden, aynı veya benzer konumda olduğu diğer kişilerle eşit bir şekilde yararlanmasını ve 

bunları kullanmasını engelleme veya zorlaştırma niyet ve etkisine sahip her türlü fark, dışlanma, 

sınırlama veya tercihtir” (Gül ve Karan, 2011: 14). 

2.2.Dolaylı Ayrımcılık (Örtülü Ayrımcılık): Dolaylı ayrımcılık, tarafsız görünen bir hükmün veya 

uygulamanın belli bir gruba mensup bireylerin diğerleriyle kıyaslandığında olumsuz yönde etkilendiği 
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fakat ortaya çıkan bu olumsuz durumu haklı bir nedenle açıklamama durumunu ifade etmektedir (Erol, 

2011). 

2.3.Negatif Ayrımcılık (Olumsuz Ayrımcılık): Bireylerin veya grupların objektif olamayan bazı 

sebeplerden dolayı diğerlerinin sahip olduğu hak ve eşitliklerden yararlandırılmaması, dışlanmasıdır. 

Bu tür bir ayrımcılığın önüne geçmek ve mağdur olan insanları korumak için çeşitli politikalar 

üretilmiş ve yasalar çıkartılmıştır. Bu ayrımcılığın hukuki sınırları genişletilerek pozitif (olumlu) 

ayrımcılık ortaya çıkmıştır (Turpçu, 2004: 6). 

2.4.Pozitif Ayrımcılık (Olumlu Ayrımcılık): Pozitif ayrımcılık toplumdan dışlanmış, özellikle 

dezavantajlı grupların eğitim, siyaset ve istihdam gibi alanlara katılmalarını sağlayarak bu grupların 

temsil edilmeleri yönünde uygulanan bir dizi kuramsal politikayı ifade etmektedir. Pozitif ayrımcılık 

politikalarının amacı, etnik köken, din, ırk, cinsiyet gibi farklılıklar temelinde oluşan fiili ayrımcılığın 

önüne geçmek ve fiili eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktır (Demirkollu, 2007: 41). 

 

 

3. NEDENLERİNE GÖRE AYRIMCILIK TÜRLERİ 

 

3.1.Irk, Renk, Soy, Ulusal veya Etnik Köken, Din ve Siyasi Görüşe Dayalı Ayrımcılık: Toplumda yer 

alan bazı birey veya gruplar ırk, renk, dini inanç, siyasi görüş ve bunlara benzer sebeplerle kategorik 

olarak ayrımcılığın konusu olmaktadırlar. Aralarında biyolojik bir farklılık bulunmamasına rağmen, 

insanlar kendilerini daha farklı görerek, diğerlerini dışlamakta ve ayırmaktadır. Bu tarz farklılık ve 

algılar, toplumda yer alan üyelerin bazılarına sırf nitelikleri yüzünden eşit olamayan bir biçimde 

davranılmasına sebep olduğunda ise ayrımcılık ortaya çıkmaktadır (Emre, 2010: 9). 

3.2.Yaş Ayrımcılığı: “Bir kişiye sadece yaşı sebebiyle gösterilen farklı tavır, ön yargı, hareket, eylem 

ve kurumsal düzenleme” yaş ayrımcılığı olarak tanımlanabilir (Arslan, 2010: 49). Kişiler hem özel 

yaşamlarında hem de çalışma yaşamında yaş ayrımcılığıyla karşılaşabilirler, ancak çalışma yaşamında 

bu ayrımcılık türü daha belirgin şekilde kendini göstermektedir. Çalışma yaşamında ise, her yaş grubu 

yaş ayrımcılığı yaşayabilir fakat yapılan çalışmalarda yaşlı kişilerin, genç kişilere göre bu ayrımcılık 

türüne daha çok maruz kaldığı görülmüştür (Baybora, 201: 39-40).  

3.3.Özürlü (Engelli Ayrımcılığı): BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi engele dayalı ayrımcılık 

kavramını  “engelli bireylere siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, sivil ya da başka alanlarda tüm insan 

haklarının ve tüm temel özgürlüklerin, başkalarıyla eşitlik temelinde tanınmasını, kullanılmasını ya da 

bu hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını tehlikeye koyma ya da hiçe indirgeme amacı taşıyan ya da 

sonucu doğuran “özre dayalı” her türlü ayrım, dışlama ya da kısıtlama” şeklinde tanımlamıştır (Tokol, 

2013: 36). 

3.4.Cinsiyet Ayrımcılığı: Cinsiyete dayalı ayrımcılık, bir kişinin bir kadına/bir erkeğe, sadece cinsiyeti 

sebebiyle, bir erkeğe/bir kadına davrandığından daha olumsuz davranması veya şekilsel olarak 

eşitlikçi görünen davranış ya da uygulamaların sonradan kadın/erkek üzerinde ayrımcı etkiler 

yaratması şeklinde tanımlanabilir. Cinsiyet ayrımcılığı denildiğinde akla ilk olarak kadınlara yapılan 

ayrımcılık gelmektedir (Kırel vd., 2010: 5-6). 

3.5.Çalışan Annelere Yönelik Ayrımcılık: Hamile ve annelerin çalışma yaşamında karşı karşıya 

kaldığı ayrımcılıkta bilinçsel önyargı önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışan annelerin 

içinde bulundukları istihdam sebebiyle, tam zamanlı annelik yapmaktan geri kaldıkları yönünde 

yaygın bir inanış söz konusudur. Bu inanışa göre kadının ücret getiren bir işte çalışması, onun iyi bir 

anne olmasını engellemektedir. Çünkü çalışan anneler, ücretli bir işte çalışmayan annelere göre 

çocuklarına yoğun bir annelik yapamamakta ve çocuğun bakımını bakıcı, kreş ya da anneanne, 

babaanne, gibi aile fertlerine devretmektedirler. Diğer taraftan çalışan anneler uzun süre boyunca 
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çalışmayan annelere kıyasla toplum tarafından daha değersiz ve rollerine daha az uyum sağlayan 

bireyler şeklinde algılanmışlardır. Dolayısıyla kadına doğurganlık özelliği sebebiyle biçilmiş roller, 

toplumun çalışan anneye bakışında olumsuz tavra yol açmaktadır (Macdonald, 1998: 31).  

Kadın anne olmaya karar verdiğinde çalışma yaşamının “ideal çalışan” profilinden uzaklaştığı için de 

ayrımcı uygulamalara maruz kalabilmektedir. Çalışma yaşamının ideal çalışanı, tam zamanlı istihdam 

edilen, eğitim sürecini emekliliğe kadar sürdüren ve aile sorumluluklarının işi ile çatışmasına izin 

vermeyen çalışan şeklinde tanımlanmıştır. Çalışan anne ise en azından doğum sürecinde ve sonrasında 

istihdam ilişkisine kısa sürede olsa ara verdiğinden ideal çalışan profilinden uzaklaşmaktadır. Kadın 

hem annelik rolünü hem de çalışan rolünü tam anlamıyla yerine getiremeyen bir birey olarak 

damgalanmaktadır (Lewis, 1991: 197).  

 

4.KADINLARIN İŞ YAŞAMINDA KARŞILAŞTIKLARI CİNSİYET AYRIMCILIĞI 

UYGULAMALARI 

 

Kadın nüfusu dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Ekonomik alanda yaşanan 

gelişmelere ve çalışma hayatını koruyucu tüm yasa ve uygulamalara rağmen kadın, erkeğin gerisinde 

yer almakta ve hala kadının yeri kocasının, çocuklarının yanı ve evidir görüşü devam etmektedir. 

Kadına sadece biyolojik farklılığı nedeniyle atfedilen rol, çalışma yaşamında maruz kaldığı cinsiyet 

ayrımcılığının en önemli sebebi olarak görülmektedir. Çalışma yaşamına ek olarak aile yaşamındaki 

sorumluluklar, çocuk bakımı gibi görevlerin de kadına yüklenmesi, kadının çalışma yaşamın da geride 

kalmasına neden olmaktadır (Acar, 2017: 9). 

4.1.Mesleklere Yönlendirme ve İşe Alım Sürecinde Ayrımcılık Uygulamaları 

Çalışma yaşamında kadının yeri konumlandırılırken, işler de cinsiyete göre belirlenmektedir. Kadının 

yıllardır süregelen kimlik atfında ev içi üretim/bakım faaliyetlerinin çalışma yaşamındaki uzantısı, 

buna benzer işler kadına uygun olarak görülmektedir. Kadına toplumsal olarak yüklenen işler, 

parasallaşsa dahi, yine kadın işi olarak değerlendirilmektedir. Örnek olarak, bakım hizmetleri, 

hemşirelik, öğretmenlik gibi içinde “duygu” barındıran işleri verilebilmektedir (Mahmutoğlu, 2017: 

17). 

Çalışma yaşamında işler ‘erkek işi’ ve ‘kadın işi’ olarak gruplandırılmıştır. Bu ayrımda kadınlara daha 

hafif, daha az beceri gerektiren ve emek yoğun işler uygun görülmektedir (Ecevit,1998: 268). Aynı 

zamanda, kısmi çalışma da kadının evde devam eden sorumluluklarından dolayı kadınlar tarafından 

daha çok tercih edilmekte, bu durum ise kadının işgücü olarak ikincil konuma itilmesine sebep 

olmaktadır (Onay, 2009: 1108). Kadının, çeşitli rollere sahip olması (annelik, ev kadınlığı,  eşlik, 

çalışan kadınlık, akrabalık, toplumsal rolü) işgücü piyasasında işverenler tarafından istenmeyen bir 

olgu olarak değerlendirilebilmekte ve bu durum işe alımda da kadın istihdam oranının azalmasına 

sebep olabilmektedir. Özellikle hamilelik ve sonrasında yasal hak olan doğum izinleri işe alımlarda 

kadın işgücünü olumsuz olarak etkilemektedir. 

4.2.Kariyer İlerlemesinde Ayrımcılık Uygulamaları 

Kadınlar, çalışma yaşamında kariyer ilerlemeleri açısından ayrımcılığa maruz kalabilmektedirler. İşe 

girdikten sonra, kadınların eğitim seviyesi ve deneyim eksikliği, evlenme ya da doğum gibi sebeplerle 

işlerinden ayrılmaları veya belirli sürelerle ara vermeleri, bundan dolayı vasıf kayıpları yaşamaları, ev 

ile iş arasında denge sağlamakta zorlanmaları gibi sebeplerle işlerinde yeteri kadar terfi alma 

olanaklarına sahip olamamaktadırlar. İş pozisyonlarında erkeler ile aynı eğitim ve tecrübeye sahip 

olan, onlarla aynı verimde çalışan kadınlar dahi işlerinde yükselme durumunda cam tavan olarak 

bilinen engelle karşı karşıya kalmaktadırlar. “Cam tavan, örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından 

yaratılan, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görülmez, yapay 
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engellerdir. Cam tavan ile anlatılmak istenen karşılaşıla sorunların belirsizliğidir”. (Tokol, 2013: 

118). 

“Araştırmalara göre kadınların tepe noktalara gelmelerini engelleyen nedenler şunlardır : (Kocacık 

ve Gökkaya, 2005: 209) 

1. Kadınların, çocuk büyütmek için kariyer süreçlerini yavaşlatmaları ve durdurmaları, tepe yönetim 

noktalarına ulaşmaları için önemli bir engeldir.  

2. Kadınlar, mühendislik, işletme, liderlik becerilerinden yoksun oldukları gerekçesiyle tepe yönetime 

hazır değillerdir.  

3. Kadınlar, genelde aile ve iş hayatındaki rollerini dengeleme arayışları içindedirler. Evlilik ve 

çocuk, kadınların tam gün kendini işine vermesine engel olmaktadır. Böylece tepe yönetim için gerekli 

olan zamanı ayıramamaktadırlar.  

4. Kadınlar, geleneksel olarak insan kaynakları alanlarındaki kariyer kadrolarını kendileri 

seçmektedirler.  

5. Kadınlarda, tepe yöneticilik için gerekli olan iş tecrübesi ve otorite azdır. 

 6. Kadınlar, duygusal olmaları nedeniyle yönetme becerisinden yoksundurlar.”  

4.3. Sosyal Haklardan Yararlanmada Uygulanan Ayrımcılık Uygulamaları 

Sosyal güvenlik, sendikal örgütlenme, grev hakları gibi haklar insan haklarının çok önemli bir kolunu 

oluşturan sosyal haklar içerisinde yer almaktadır. Geçmişten bugüne kadın işgücü, sendikal 

faaliyetlerde yer alma veya sendikal örgütlenmelere katılma konusunda erkeklerin gerisinde 

kalmaktadır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 212). 

4.4.Cinsel Taciz 

Cinsel taciz; yaşları, medeni durumu, fiziksel görünüşü, geçmişi veya mesleki konumu önemli 

olmaksızın tüm kadınları etkilemektedir. Araştırmalar incelendiğinde, cinsel taciz açısından yüksek 

risk taşıyan gruplar; 30 yaşın altında, bekâr ve genç kadınlar, dullar, bakmakla yükümlü olduğu 

yakınları olan kadınlar, boşanmış veya ayrı yaşayan kadınlardır (Baypınar, 2003: 1). 

Çalışma yaşamında cinsel taciz iki şekilde meydana gelmektedir. İlki, “Quidproquo” (bir şey için bir 

şey) olarak adlandırılmakta ve çalışanın kendini taciz eden üstünden, ücret artırımı ya da terfi gibi bir 

çıkar beklemesi ve tacize boyun eğmesi şeklinde adlandırılmaktadır. İkincisi ise “düşmanca çevre” 

olarak ifade edilmektedir. Buna göre, yapılan taciz cinsel hareketleri içermekte, bakışlar, imalar, 

espriler, karikatürler, bel altı esprileri içermektedir. Çalışma yaşamında, cinsel tacize maruz kalan 

çalışanlar, şikâyet etmeleri durumunda, işlerini kaybetme, alacaklarını alamama ve toplum tarafından 

yanlış değerlendirilme korku ve algısıyla genelde şikâyette bulunma taraftarı olmamaktadırlar 

(Dalkıranoğlu, 2006: 54). 

4.5.Psikolojik Taciz 

İş hayatında kadınların karşılaştığı diğer bir taciz şekli ise mobbing (psikolojik taciz) dir. Mobbing, 

yaş, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan bilinçli olarak uygulanan bireyin iş hayatından dışlanmasına, 

psikolojik sağlığının bozulmasına sebep olacak davranışlar bütünü şeklinde açıklanabilir.Bireyin 

kendisini rahatça, özgürce ifade etmesini engelleyen tutum ve davranışlar, sosyal ilişkilere yapılan 

saldırılar, bireyin sosyal itibarına yönelik olan saldırılar, bireyin yaşam ve iş kalitesini düşürme 

eğiliminde olan ve doğrudan sağlığını etkileyen saldırılar psikolojik taciz kapsamına giren davranışlar 

olarak nitelendirilmektedir.Bu davranışlar kadınlar için (erkeklere kıyasla), daha fazla sorun 

olmaktadır. Çünkü işyerinde duygusal yıldırmaya maruz kalma potansiyeli güçsüzler, azınlıklar ve 

kadınlar aleyhine desteklenmektedir (Acar, 2017: 21-22). 
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4.6.Ücretlerle İlgili Ayrımcılık Uygulamaları 

Tüm işçilerin ve kadın işçilerin çalışma ilişkisinden doğan öncül hakkı, “ücret hakkı” dır.Kadın işçiler 

açısından ücret hakkı cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit işe eşit ücret talep etme hakkını da 

kapsamaktadır. Birçok ülkenin hem ulusal kanunlarında hem uluslararası anlaşma ve sözleşmelerinde 

ücret eşitliği ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş ve kadın-erkek arasında cinsiyet farklılığına dayanan 

bir ayrıma gidilmesi; sadece cinsiyet ayrılığına dayanarak aynı nitelik ve aynı verimde çalışan işçilere 

farklı ücret verilmesi, bir başka deyişle bir kadın işçiye kadın olduğu için erkek işçiden daha az ücret 

veya bir erkek işçiye erkek olduğu için kadın işçiden daha çok ücret ödenmesi yasaklanmıştır. Aynı ve 

eşit değerdeki işi yapan işçi, ister erkek ister kadın olsun cinsiyet ayrımı yapılmadan aynı ücreti 

almaya hak etmektedir (Yıldırak, 2003: 31). 

Geçen 20 yıllık süre içerisinde kadın istihdamına ödenen ortalama ücret, biraz daraldıysa da, yine de 

erkeklere ödenenin çok altındadır. Kadınlar, daha düşük ücretli sektörlerde daha çok görev ve 

sorumluluk sahibi olabilmektedirler. Fakat erkeklerle aynı mesleki kategorilerde bile ortalama olarak 

kadınlar daha düşük ücret almaktadırlar. “Örneğin İngiltere’de basit büro işlerinde çalışan kadınlar, 

aynı işte çalışan erkeklerin aldığı ücretin % 60’ını, kadın satış elemanları aynı işte çalışan erkeklerin 

aldığı ücretin % 57’sini almaktadırlar”. Kadınlara öngörülen işlerin çoğu geçici nitelikte ve düşük 

ücretli işler olmaktadır. Bu durum ise, istihdam alanında kadınların sayısının çok az olmasına, işsizliğe 

geçişişin artmasına, kadın işgücü verimlilik ve kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Toplumda, 

kadınların yaptığı işin sadece aileye destek olmak için yapıldığı yönündeki yaygın görüş, kadınların 

ekonomik büyüme döneminde ihtiyaç duyulan ve gerileme dönemlerinde yok sayılan yedek bir işgücü 

oluşturduğu düşüncesine neden olmaktadır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 211). 

 

SONUÇ 

Sanayi devriminden bu yana kadın aktif olarak çalışma yaşamı içerisinde yer almaktadır. Kadınlar, 

üstlendikleri rollerin ağırlığı ve toplumda öngörülen sadece cinsiyetten dolayı yaşadıkları ayrımcılık 

uygulamaları ile yıllardır baş etmeye çalışmaktadırlar. Kadına, sadece biyolojik niteliğinden dolayı 

ayrımcılık uygulanması, onu çalışma yaşamında da dezavantajlı konuma düşürmektedir. Kadınların 

maruz kaldığı cinsiyet temelli ayrımcılık; mesleklere yönlendirmede, işe alım aşamasında, kariyer 

ilerlemesinde, mobbing uygulamalarında ve ücretlerde kendini göstermektedir. Birçok ülkenin ulusal 

kanun ve uluslararası anlaşmalarında kadın ve erkeğin yaptıkları işin aynı olması sonucunda aynı ücret 

verilmesi öngörülmüştür. Verim ve nitelik aynı olduğu sürece, tüm ülkelerde “eşit işe eşit ücret” 

verilmesi gerekmektedir. 

Kadın ve erkeklerin belirli işkollarında yoğunlaşması, eğitim ve iş tecrübelerinde erkeklerin daha 

avantajlı konumda oluşu kadınlara verilen ücretin erkeklere kıyasla daha düşük olmasına neden 

olmaktadır. Küreselleşme ile birlikte esnek çalışma şekillerinde kadınların yoğun olarak çalışması da 

bu farkın artmasına yol açmaktadır. 

İnsanların sahip olduğu, “kadının yeri evidir, kadın sadece annelik yapmalıdır, kadın kocasına ve 

çocuklarına hizmet etmek zorundadır, kadının çalışma alanları sınırlıdır” gibi önyargıları yıkmak ve 

kadınları çalışma hayatına teşvik edip, hak ve adaleti sağlamak toplumun bilinçlendirilmesi ile 

mümkün olabilecektir. Kadınlar, üstlendikleri roller ile hem aile hem de çalışma hayatında aktif bir 

biçimde yer alabilmelidirler. Çalışma hayatında, kadın ve erkek eşitliği her açıdan sağlanmalı, ücret 

konusunda da kadınının sadece biyolojik ve fizyolojik niteliğinden ötürü düşük ücret alması 

engellenmelidir. Bu konuda hem devlete, hem işverenlere hem de kadın ve erkeklere büyük 

sorumluluklar düşmektedir. 
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Abstract 

While creating a formal fiction in his paintings, Ali Düzgün was influenced by the traditional Turkish 

handicrafts and caught the modern form. He used colors as a tool in the aesthetic forms he created. 

The space in the paintings does not deteriorate with the most beautiful shades of pastel colors a 

secretand consists of diagonal areas that develop vertically in a "V" shape from top to bottom. We can 

see the effects of the art of stained glass in fictional places while the traces of miniature art are seen in 

the colors he used. He depicted the people of Anatolia by not breaking away from everyday life.  

In our work, the composition of the master artist's paintings, the colors and subjects he uses will be 

explained with examples. Ali Düzgün has produced artifacts that can be distinguished by his own style 

in modern Turkish paintings. It is thought that these works contribute to Turkish art today. 

Keywords:   Ali Düzgün, Painting Art, Aesthetic, Format, Fiction 

 

Ali Düzgün’ün Resimlerinde Estetik, Biçim ve Kurgu 

           Özet 

Ali Düzgün resimlerindeki biçimsel kurguyu oluştururken geleneksel Türk el sanatlarından etkilenerek 

modern biçimi yakalamıştır. Usta sanatçı ve eğitimci tasvirlerinde oluşturduğu estetik biçimlerde rengi 

bir araç olarak kullanmıştır. Resimlerindeki mekân pastel renklerin en güzel tonlarıyla detaya 

girmeden bir sıra alttan üste doğru “V” şeklinde dikey gelişen diyagonal alanlardan oluşmuştur. 

Kullanmış olduğu renklerde minyatür sanatının izleri görülürken, kurgusal yerleştirmede vitray 

sanatının etkilerini görmekteyiz.  

Anadolu insanını gündelik yaşamdan kopmayarak resmetmiştir. Çalışmamızda usta sanatçının 

resimlerindeki kompozisyon düzeni, kullandığı renkler ve konuları örneklerle anlatılacaktır. Ali 

Düzgün modern Türk resminde kendine has üslubu ile ayırt edilebilecek nitelikte eserler üretmiştir. Bu 

eserlerin günümüzde Türk resim sanatına katkısı olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ali Düzgün, Resim Sanatı, Estetik, Biçim, Kurgu 
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GİRİŞ 

Türk resim sanatı, belirli değerlere bağlı kalarak oluşturduğu estetik biçimlerle dünya sanat tarihi 

içinde kendine özgü üslubunu en güzel biçimde yansıtmıştır. Ayrıca resim sanatımız, minyatür 

sanatından günümüze kadar gelenekten kopmadan gündelik yaşamdan sahnelerle öze bağlı kalmıştır. 

Sanatsal resimler oluştururken duygulara ve göze hitap ederek estetik görünümler oluşturmuştur.  

Sanatsal beğeninin ifadesi olan “Estetik” terimini ilk defa kullanan kişi, Alexander Baumgarten’dir ve 

bu terimin şiirin durumsal söylemine karşılık gelecek cinsten bir terim olduğunu düşünmektedir. 

Baumgarten duyumsal anlamda kendi mantığı için bir isim arayarak sonunda Yunanca’da ‘duyularla 

ilgili’ anlamına gelen aiesthesis’ten sözcüğünden hareketle ‘estetik’ adını oluşturmuştur (Baumgarten, 

1954). 

Estetik ve kurgu resim sanatında bir bütün oluşturur. Ören’e göre “Kurgu” kelimesi, gerçek 

malzemelerden farklı bir gerçeklik içinde bir yapı oluşturularak yapılan temsili bir gerçekliktir. 

Kurgu, mekân, zaman, karakter, hikâye gibi bütün kurgu öğeleri ile beraber kurgusal olan bir yapıdır 

(Ören, 2015:156). Estetik boyutun esere dönüşmesi, zengin tahayyülleri barındırır. Bununla birlikte, 

diğer toplumlara göre bizim toplumumuzdaki estetik anlayış da değişik bakış açıları 

gösterebilmektedir (Albayrak 2015; 612).   

Estetik bakış ve kurgu ile oluşan Türk resim sanatı, 1914 kuşağından 1950’lere kadar, yeni sanatçı 

birlikleri ile birleşmiş ve bu birleşimler sonucunda birbirlerinden etkilenmiş olan sanatçıların kurduğu 

birliklerin, sürekli sanatsal hareket içerisinde olduğu görülmektedir. Ama belli sınırlar içinde tek bir 

görüş ile bütünleşmiş olan bu sanat hareketleri aslında tez ve antitez mantığında diyalektik veya 

çatışma olarak gelişebilmiş değildir. Bu nedenle daha çok Müstakiller ve diğer gruplar kendilerinden 

önce zıt gelen yeni bir biçim anlayışı ile bir araya gelmeksizin bir öncekine veya devamına karşı 

düşüncelerini ifade etmeyi amaçlayan ortaklıkları temsil ederler”(Başkan,1990: 77). 

1937-1944 yılları arasında artan sanatsal hareketlilik sonucunda yurt gezileri düzenlenmiş ve Anadolu 

sanatçılar için üslupsal farklılıkları ortaya çıkaran etkilere sahip olmuştur. Devletin desteklediği bu 

girişim, Cumhuriyetin ilanından beri bir kentleşme süreci yaşayan Türkiye’de 19. yüzyılın sonuna 

kadar sanayileşme çabası ile dış güçler tarafından engellenmeye çalışılması sonucunda toprakla 

uğraşan kırsal kesimde ilişkilerin geliştirmesinden kaynaklanmaktadır. Böylelikle sanatçılar vasıtasıyla 

devlet halkla iletişim halinde olabilecekti (Tansuğ, 1986: 14). 

Türk sanatçıların Anadolu halkıyla kurduğu bu etkileşim, resimlerinde geleneksel sanatın izlerini 

yansıtmıştır. Geleneksel Türk sanatından etkilenen resim sanatımız, halı, kilim, hat ve minyatür sanatı 

gibi el sanatlarından ve eski simgelerden oluşan plastik ve estetik değerleri günümüze taşımıştır. Bu 

oluşum sanatçıların ortak yanlarından biri olan ilkelcilikle modernliği bir arada yürütebilmelerini 

sağlar. Tarihimizin ortak değerlerine sahip simgeler ve işaretler günümüze gelene kadar yeni anlamlar 

ve plastik değerler kazanmıştır. Modern Batı ressamlarının ve Türk ressamlarının yaratıcıklarında 

kullanılan ortak bir amaçtır (Bayramoğlu,2013;37). 

1950’lerden günümüze doğru doğru resimlerin konularındaki halk yaşamı yada yerel konulardaki 

soyutlanmış ifadeye bulunan bazı ressamlarımız ve eserleri şunlardır: Nevzat Akoral (1926) “Ankara 

Kalesi”, Nuri Abaç (1926) “Köydeki Alman Gelin, Çalgıcılar Gemisi”, Duran Karaca (1934) “Adsız”, 

İbrahim Balaban (1921) “Birdirbir Oyunu, Göç, Dibekte Buğday Dövenler”, Mehmet Başbuğ (1956) 

“Çocuk “, Ali Düzgün (1954) “Vanlı Genç Kız, Sonbaharda Kadınlarımız, Vatan’ımda Kına 

Geceleri”, Birsen Çeken (1962) “Katırcılar, Ayder Yaylası›, Yaylaya Göç, Çamaşır Yıkayanlar” 

(Çeken, 2004;97). 

Araştırmamızın konusunu oluşturan Düzgünün resimlerindeki üslup,  yerel konuların yeniden 

modernize edildiği halk resimlerinden oluşur. Sanatını kullanarak halkla iletişim kuran Düzgün için 

sanat, ruh ve beden arasındaki sessiz çığlık olmuştur. Kimi ressam sesini duyurabilmek için daha sert 
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bir anlatım dili seçerken ressamımız daha yumuşak bir ifade biçiminden faydalanır. Bu ifade biçimi 

onun üslubunun oluşmasına öncülük eder. Ressam eserlerinde, kadının geçmişten günümüze devam 

eden trajedisini birçok söz, söylem, hareket ve sanat eseriyle eleştirmiştir. Sanatçı resimlerinde 

geleneksel bağlamdan modern yaşama tarih, toplum, din, töre ve ideolojilerin eril bir dille 

biçimlendirdiği kadından söz etmekte: kadının itildiği, yalnızlığı, ifadeci bir üslupla eleştirmektedir 

Biçim, İfade, teknik özellikleri açısından oldukça başarılı olan sanatçı, mekânları alttan üste doğru “V” 

şeklinde dikey gelişen diyagonal alanlar, yatay gelişen dağlar ve bulutlu gökyüzü başta olmak üzere 

birkaç aşamada düzenlenmektedir: “V” figürleri formuna uygun olarak, gruplar halinde ayakta veya 

oturur şekilde yerleştirmektedir. Bu yapıda perspektif ilgiler uzam nesne hiyerarşisinden ziyade 

kavramsal hiyerarşiye gönderme yapmaktadır. 

Doğayı, Anadolu topraklarından ilham alarak renklendirmiş pastel tonları en güzel tonlarını 

kullanmıştır. Tasvirde figürleri birbirinden farklı kimliğe büründürmek amacıyla kontrast renkler 

kullanmıştır. Düzgünün resimlerinde mekân, yansıttığında yanıldığı için küsmüş ve canlılık belirteci 

olarak özdeşini seçmiş detayız doğa tasvirlerinden oluşmaktadır. Bu içe dönük doğa tasvirleri, erkeğin 

ittiği ve kadının kaçtığı yerdir. 

 

Resim.1 

Resim 1’de doğal olarak görünen kadın, ev, sokak, mahallede, köy, kasaba ve kent bağlamından 

kopuk bir şekilde doğaya çekişmiş; dış dünyaya karşı suskun ve ifadesiz kalmıştır. Sanatçı bu 

resminde çift “V” alanı kullanarak kelebek formu oluşturmuş, gökyüzünde bulutların arasında 

rengârenk giysileriyle duran kadınlar görülmektedir. 

Geçmiş ön yargıdan şimdiki zaman yalnızlığına kaosa itilen kadına duruşları dikkat çekicidir. 

Geleneksel bağlama gönderme yapan, türbanlı, çarşaflı, kadın figürleri modern zamanlara gönderme 
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yapan dekolte giyimli veya nü kadın figürlerinin de bir arada bulunduğu bu kaotik görünüm, kadının 

yalnızlığa, suskunluğa, ve içe dönük bir nesneye; masum kalmaya zorlanan bir öznedir. 

Resimlerinde sanatı, doğa ve insan için temel bütünlüğü sağlayan mekân ile birleştirmiştir. Mekânı 

canlı kılan insan, yaptığı manzara resimleriyle diyalog halindedir. Bu diyalog soyut anlayışın somut 

yansımasıdır. Bazen resimlerinde yoğun duyguları birleştiren insanları bir araya getirir. Bu görünüm 

duyguların temel yansımasıdır. 

Günümüz insanı için yaşam öyküsünü oluşturan ressamımız, kuram ve yaşam arasında bağlantıyı 

anlamlı bir biçimde yansıtır. İnsan bedeni onun tuvallerinde bir nesnedir. Ruhun elbisesi olan beden 

yaşamla tükenir. Bu yaşam döngüsünde de insan başroldedir her zaman. 

Sanat bir ifade biçimi ise sanatı anlamlandıran biçimsel ifadeler etkili olmalıdır. Biçimsel ifadeler de 

anlam boyutunu oluştura bilmek için zaman zaman resimlerinde sembollerin kullanıldığını 

görebilmekteyiz. Köklü bir tarihi anlatabilmek için o sözlerden daha anlamlı olabilecek resim dilini 

kullanır. Geçmişten günümüze miras kalan tarihimizi en etkili biçimde aktarmaya çalışır resimlerinde. 

Düzgün, 20 yıldan bu yana kadın konusunu resmettiğini görmekteyiz. Kadın konusu denildiğinde “Ali 

Düzgün” adının akla gelmesi için aynı konuyu işlediğini özellikle vurgular. 

Ağırlıklı olarak tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle resim yapan Düzgün, sosyolojik olarak 

Anadolu’nun kırsal böğlerindeki kadınların kompoze ettiğini resimlerine ‘Kentsel Dönüşüm’ adını 

vermiştir. Bu dönüşüm aslında kültürel değişimdir.  

Sanat dönemin kültürel belleği olarak adlandırmakta ve kendi yorumunu görselleştirerek doğru 

aktarmaktadır Sağlam bir desen ile kompozisyon elemanlarını gergef işler gibi işler. Sıradan bir resmi 

hiç kabullenmeyen ve kendine ait üslubu olan sanatçı sadece minyatür sanatından değil, aynı zamanda 

vitray sanatından da etkilenerek çalışmalarını oluşturur. 

Aynı zamanda sürekli desen çalışan sanatçı desenin, resmin temelli olduğunu ve sürekli geliştirilmesi 

gerektiğini düşünmektedir. Kompozisyonlarını kurkularken minyatür sanatından etkilenerek konuyu 

odak noktasına yerleştirir Dünya sanat tarihinde kendine has sanatsal üslubu ile yaptığı işin 

farkındadır. Işık gölge olmadan çalışmalarını üreten ressam derinlik için renkleri kullanırken ön 

plandaki figürleri daima büyük resmetmektedir. 

 

Resim.2 

Anadolu insanını çok severek resmeden sanatçı, resimlerini de bu çerçevede şekillenmektedir. 

Figüratif konularda kadını daha çok ön plana çıkarmıştır. Anadolu kadınını çizmek, boyamak ve 
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kompoze etmek onun için büyük bir heyecandır. Kadınlarla ilgili birçok desen çizerek ve çizdiği 

desenleri farklı tekniklerle tuvale aktarır (Resim 2). 

 

 

Resim.3 

Günümüz insanlarının birçok sosyal problemini yüz ifadeleri ile bütünleştirirken tablolarında o 

hissiyatı yansıtmaya çalışır. Portrelerdeki ifadelerde de bu duyguları yoğun biçimde yansıtarak 

çalışmıştır. Resimleri bu nedenle duygu yüklüdür ve seyredenleri resimlerine çekmektedir (Resim 3). 

                         

 

Resim 4. 

Çocukluğu ve gençliğinin belli dönemleri köylerde geçmiştir. Anadolu’nun kırsal kesiminde bulunan 

kadınları çok iyi tanımaktadır. Şehir hayatıyla da kent kadınını da çok iyi tanıyan ve sosyolojik olarak 

Anadolu kadınını yaşantısıyla yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Çocukluğunda hatırladığı köy 

kadınlarını; bahçede, tarlada, kapı önünde oturuşları, ayakta duruşları ve sohbet içindeki tavırlarını çok 
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yakından incelemiştir. Şehirdeki kadınların da yaşam biçimlerini gözlemiştir. Resmin önce kafada 

bittiğini bu yüzden düşüncelerini çalıştığı ve bunu yaparken tüm saflıktan kopmadığı görülmektedir 

(Resim 4). 

Anadolu kadınlarının kıyafetlerini incelemiş ve Anadolu kadınlarıyla ilgili yaptığı tablolarında, 

kadınların üstündeki kıyafetleri en ince ayrıntısına kadar yer verebilmesinde etkili olmuştur. Türk 

resim sanatında “kadın figürü” denildiğinde akla gelen ressamlardan birisi olmuştur. Bedri Rahmi 

Eyüboğlu’nun bir sözünden etkilenerek “İzleyici bir ressamın sergisinden çıktıktan sonra, o ressam 

hakkında gerçek bilgiye sahip olmuş olur.” Bu yüzden sanatçıda sergilerinde kadın kompozisyonlarına 

çok yer vermektedir. 

Minyatür düzenlemelerinden köylü nakışlarına kadar birçok halkbilimsel unsuru yıllar boyu kararlı bir 

tutum içinde, kendine özgü bir şekilde yorumlayan bir sanatçı olarak kalmıştır. Türk resim sanatının 

eklektik yapının önemli olduğunu düşünmektedir.  

        

      Resim 5. 

Resimlerinde kullandığı ögeler geometrik bir örgü içinde yer almıştır (Resim 5). Kullanmış olduğu 

renklerde minyatür sanatının izleri görülürken, kurgusal yerleştirmede vitray sanatının etkilerini 

görmekteyiz. Anadolu insanını gündelik yaşamdan kopmayarak resmetmiştir.  

Ali Düzgün modern Türk resminde kendine has üslubu ile ayırt edilebilecek nitelikte eserler 

üretmiştir. Bu eserlerin günümüzde Türk resim sanatına katkısı olduğu düşünülmektedir. 

 

SONUÇ 

Sanat imgesel örüntülerle kendine özgü bir dil oluşturur. Bedene anlam yükleyerek eyleme dönüştüren 

ressamımız, tasvirin mekânını, dönemini ve kültürünü yansıtarak bilgiye ulaşmamızı sağlar. Düzgün 

Anadolu halkının, yaşam tarzını, örf ve âdetini, giyim kuşamını, sevincini, hüznünü alışkanlıklarını 

belirli değerler içinde resimlerine yansıtır. 
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Günümüz Türk resim sanatında, bireysel yaklaşımlar katarak kendine özgü biçimlendirmeler 

oluşturmuştur. Sanatın gücünü figüratif yaklaşımlar kullanarak, güçlü renk kurgusuyla destekler.  

Ortaya koyduğu eserlerinde belirli bir düzen içinde bedeni sembolik olarak kullanır. Detaysız 

oluşturduğu arka zeminde figürler, imgeler ve sembollerle bir iletişim dilini kullanır. Oluşturduğu 

kompozisyonlarda duygusal anlamlar yüklü olan figürler resmederek bedensel bir sembolizm ortaya 

koymuştur. Toplum ve küreselleşme arasında bocalayan Anadolu insanını ve onun ruh halini yansıtan 

sanatçı,  kendine has üslubu ile günümüz Türk resim sanatına katkıda bulunmuştur.  
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Abstract 

With the industrialization process, unfavourable working conditions for workers have started to 

emerge and this has brought with it a number of problems. The observation of increases in 

occupational accidents and occupational diseases, and the need for a more comprehensive examination 

of occupational health and work. Working people spend most of their time in the workplace outside 

the home. The working environment of the workplace is of great importance both for the employee 

and for the employer and for the state, in a way that does not harm the health of the worker physically 

and mentally. No. 6331 occupational health and Safety Act, s 4. in this context, the employer is 

obliged to provide health and safety related to the work of the employees, including the prevention of 

occupational risks, education and information, the organization, the provision of necessary tools and 

equipment, the provision of health and safety measures to adapt to changing conditions and to improve 

the current situation. It monitors, audits and ensures that the occupational health and safety measures 

taken in the workplace are complied with, and ensures that the non-compliance is eliminated. Makes 

or gets a risk assessment. When serving the employee, he / she considers that the employee is suitable 

for work in terms of health and safety. The employer shall take the necessary measures to ensure that 

employees other than those given adequate information and instructions do not enter places of vital 

and special danger. In accordance with the training and employer's instructions on occupational health 

and safety, the employees are obliged not to endanger the health and safety of the employees who are 

affected by their actions or by their work (6331, Article 19). In this context, important responsibilities 

for workers and employers in the prevention of occupational accidents and diseases leading to serious 

losses are also taken up by law. Occupational accidents and occupational diseases will cause the 

Worker and his family to be physically and psychologically adversely affected. Occupational health 

and safety, while increasing the commitment of the employees to the organization, also affects the 

satisfaction, motivation and productivity of the work in a positive direction. Having a healthy, safe 

working environment and employers who care about themselves will increase the respect for each 

individual's psychological work. In light of all this, trade unions should examine the measures taken 

by their workplaces towards occupational accidents and occupational diseases and inform the 

necessary authorities when they observe deficiencies. The Union is also responsible for reducing the 

interests of its members not only in terms of wages but also in terms of their physical and mental 

losses. 

The aim of this study is to determine the impact of trade unions on improvements in occupational 

health and safety practices in Turkey. In this study, the importance of occupational health and safety, 

the way in which it is applied in Turkey and the legal basis will be mentioned and the possible 

consequences of the Unions will be stated. 

Key Words: Occupational health, occupational safety, union. 
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Türkiye’de İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik İyileştirmelerin Yapılmasında 

Sendikaların Rolü 

Özet 

Sanayileşme süreci ile birlikte işçiler için uygun olmayan, kötü çalışma koşulları oluşmaya başlamış 

ve bu durum birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. İş kazaları ve meslek hastalıklarında 

artışların gözlenmesi, iş ve işçi sağlığı konusunun daha kapsamlı incelenmesi gerekliliğini gözler 

önüne sermektedir. Çalışan insanlar, ev dışında kalan zamanlarının çoğunu işyerinde geçirmektedirler. 

İşyerinin çalışma ortamı, bedensel ve ruhsal açıdan işçinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde 

düzenlenmesi hem çalışan, hem işveren, hem de devlet açısından büyük bir önem arz etmektedir. 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun 4. maddesine göre: İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve 

güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi 

verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 

sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut 

durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine 

uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi 

yapar veya yaptırır. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu 

göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan 

yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. Çalışanlar ise; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden 

veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle 

yükümlüdür (6331, madde 19). Bu kapsamda, ciddi kayıplara yol açan iş kazası ve meslek 

hastalıklarının önlenmesinde işçi ve işverenlere önemli sorumluluklar hukuki olarak da 

yüklenmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı, işçinin ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin fiziksel 

ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine de neden olacaktır. İş ve işçi sağlığı, güvenliği konusu 

çalışanların örgüte olan bağlılıklarını arttırmakla birlikte iş tatminlerini, motivasyonlarını, iş 

üretkenliklerini de olumlu yönde etkilemektedir. Sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı ve kendisini 

önemseyen işverenlerinin olması her bireyin psikolojik olarak işine olan saygısını arttıracaktır. Tüm 

bunlar ışığında, sendikaların da işyerlerinin iş kazası ve meslek hastalığına yönelik aldıkları tedbirleri 

incelemesi, eksiklikler gözlemlediğinde gerekli mercilere bildirmesi gereklidir. Sendika, kendi 

üyelerinin çıkarlarını sadece ücret açısından değil fiziksel ve ruhsal kayıplarını en aza indirgemekle de 

sorumludur. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’ de ki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik iyileştirmelerde, 

sendikaların rollerinin etkisini tespit etmektir. Yapılan çalışmada, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, 

Türkiye’ de uygulanış biçimi ve hukuki dayanağından bahsedilip, sendikaların bu alanı ne derece 

etkileyeceğinin olası sonuçları belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş sağlı, iş güvenliği, sendika. 
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1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI 

 

Sanayi Devrimi ile fabrikaların kurulmaya başlamasıyla birlikte, teknoloji, ekonomi ve toplumsal 

yaşamda gelişmeler, çalışma yaşamında ise önemli değişimler yaşanmıştır. İşçilerin makinelere ve 

fabrika çalışmasına yabancı olması, teknoloji ve bilimde ki hızlı gelişmelerin üretim sürecini daha 

karmaşık hale getirmesi, belirlenen üretimi yetiştirmek adına fazla yapılana mesailer ve vardiya 

sisteminin gelmesi, ucuz işgücü oluşması adına çocuk işçilerin de piyasaya girmesi gibi nedenlerden 

dolayı iş kazalarında ciddi artışlar gözlemlenmiş ve bu durumda önemli sağlık sorunlarını beraberinde 

getirmiştir. Sanayi devriminde mevcut olan kötü çalışma koşullarının iyileştirilmeye başlanması ile 

birlikte iş sağlığı ve güvenliği kavramı ortaya çıkmıştır (Kılkış, 2016: 4).  

İşçilerin işyerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamaya yönelik olan “işçi sağlığı ve 

güvenliği” kavramı zaman içerisinde genişleyerek “iş sağlığı ve güvenliği” kavramına dönüşmüştür 

(Topak, 2004: 7). Bu kavram genişlemesi ile “işçi” yerine “iş” kavramının yer alması, işçi sağlığından 

ziyade iş kavramının daha önemli olduğu değerlendirmelerine yol açsa da, “iş sağlığı ve iş güvenliği” 

anlayışının daha geniş kapsamlı ve koruyucu olduğu düşünülmektedir (Baloğlu, 2013: 8). 

İş sağlığı, çalışanların sağlığının korunması ve sağlığını yitirmiş olanların iyileştirilme aşaması gibi 

tıbbi boyut olan “iş hekimliği” ile işyerindeki sağlığı etkileyen her türlü madde ve etkenlerin belirlenip 

bunların tehlike boyutunun ölçülmesi, gerektiği takdirde kontrol altına alınması gibi teknik hususları 

içeren “iş hijyeni” konularını kapsayan geniş bir alandır (Baloğlu, 2013: 7).  

İş güvenliği ise işin yapılması esnasında çalışanların karşılaşmış oldukları veya karşılaşma riskleri 

yüksek olan tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya en aza indirme konusunda işverene getirilen 

yükümlülüklere ilişkin teknik kuralların tümünü ifade etmektedir (Başbuğ, 2016: 26). 

 

2. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI 

 

İş sağlığı ve güvenliğinin asıl amacı çalışanların hepsini, önlenmesi mümkün olan iş kazalarından ve 

meslek hastalıklarından korumaktır. Kaza, genel anlamda, herhangi bir kasıt olmaksızın, beklenmedik 

bir anda meydana gelen ve zararla sonuçlanması yüksek olan her durum olarak ifade edilmektedir. 

Teknik açıdan iş kazası: çalışanın veya işverenin hatalı bir davranışı ya da işyerinde oluşan teknik bir 

arıza nedeniyle beklenmedik bir anda ortaya çıkan, kişilere veya makine/teçhizatlara zarar veren, 

bundan dolayı işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen durmasına neden olan olay olarak 

tanımlanabilmektedir. Hukuksal açıdan inceleyenler ise, çalışanın korunması hedef alınarak hukuk 

sitemindeki düzenlemeler çerçevesinde işle bağlantılı olan ve sadece kişilere zarar veren olayları iş 

kazası olarak değerlendirmektedirler. Konuya sosyal politika ve iş güvenliği açısından yaklaşanlar iş 

kazasını, “işçinin iş süresince makine, araç, gereç ve malzeme nedeni ile uğradığı, işgücünün tamamını 

ya da bir bölümünü kaybettiği olay” şeklinde tanımlayabilmektedirler (Kılkış, 2016: 11). 

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre ise iş kazası; “planlanmamış ve beklenmeyen bir 

olay sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durumdur”. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ 

ne göre ise, “Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve 

gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay” dır (Yılmaz, 

2009: 24). 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’ u bakımından iş kazası; 

*Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  
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*İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, 

*Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, 

*Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 

*Sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa, işyerinde bulunduğu sırada veya yürütmekte 

olduğu iş nedeniyle işyeri dışında 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır 

(5510/md. 13). 

İş kazalarını engellemek veya en aza indirgemek için kaza nedenlerinin iyi tanımlanması ve bu 

nedenlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. İş kazalarının sebeplerini; temel, doğrudan ve dolaylı 

sebepler olarak üç sınıfta gruplandırılmaktadır. Temel sebepler; işyeri yönetimi anlayışındaki bilgi 

eksikliğine bağlı olarak karar alma ve uygulama sonucunda meydana gelen tehlikeli haller ile işyerinin 

fiziksel şartlarına bağlı tehlikelerden oluşmaktadır. Doğrudan sebepler; işyerindeki çalışanlar üzerinde 

doğrudan etki yapan ve güvenli bir biçimde uzaklaştırılamayan tehlike unsurlarıdır. Dolaylı sebepler 

ise, direkt olarak bir kazaya neden olmayıp, kazanın oluşmasına elverişli ortam yaratan faktörler 

olarak ifade edilebilir (Devlet Denetleme Kurulu, 2011: 30-32). 

Meslek hastalığı, sadece mesleksel niteliklidir ve işin yürütüm koşullarından kaynaklanmaktadır. Bir 

başka deyişle, çalışanın yaptığı işten kaynaklanan bir hastalıktır ve çeşitli işlerde farklı meslek 

hastalıkları görülebilmektedir. Meslek hastalığı ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır:  

*“Belirli bir mesleğin ifası sonucu o mesleğin nitelik ve yürütüm şartlarından kaynaklanan bir 

hastalık;  

*İşverene bağımlı olarak çalışırken dıştan gelen bir nedenin etkisiyle ortaya çıkan bedensel veya 

ruhsal rahatsızlıklar,  

*İşyerinde karşılaşılan etkenler nedeniyle meydana gelen belirli mesleklere özgü hastalıklar” (Kılkış, 

2016:16). 

5510 sayılı Kanun’ da ise; 

*Sigortalının, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple, 

*İşin yürütüm koşulları nedeniyle 

Geçici veya sürekli bir hastalığa yakalanması, bedensel veya ruhsal kayba uğraması meslek hastalığı 

olarak tanımlanmaktadır (5510/ md. 14). 5510 sayılı Kanun’ a göre tespit edilmiş hastalıklar listesi 

dışında meydana gelen herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde 

çıkabilecek anlaşmazlıklar Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık kurulunca karara bağlanır (Gündüz, 2005: 

139).  

“Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten 

kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden 

fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, 

gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve 

laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme 

sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, 

söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir” (5510/ md. 14). 
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Uluslar arası Çalışma Örgütü meslek hastalıklarını; solunum sistemi, cilt hastalıkları, kas ve iskelet 

sistemi bozuklukları, psikolojik ve davranışsal bozukluklar şeklinde sınıflandırmış ve bunlarla ilgili 

olarak detaylı bir meslek hatalıkları listesi oluşturmuştur (Devlet Denetleme Kurulu, 2011: 37). 

Ülkemizde ise meslek hastalıkları, kimyasal etkenlerle bulaşan hastalıklar, mesleki deri hastalıkları, 

pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemleri rahatsızlıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar ve 

fiziki etkenlerle bulaşan meslek hastalıkları olarak kategorize edilmiştir (Baloğlu, 2013: 14). 

Meslek hastalıklarının sebebini tespit edebilmek, kontrol altına alınmasını sağlayıp titiz çalışmalar 

yapmak tamamen önlenmesi adına önemli adımları oluşturacaktır. Meslek hastalıkları ve işe bağlı 

hastalıkların önlenmesinde işçi, işveren ve devlete büyük sorumluluklar düşmektedir. 

 

3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ 

 

*Tüm işçilerin İSG hakları var. İşçi, işverenler ve hükümetler, bu hakların korunduğundan emin 

olmalı ve kurmak için çaba göstermelidir.  

*İş güvenliği ve sağlık politikaları kurulmalıdır. Bu tür politikalar hem ulusal (hükümet) hem de 

kurumsal düzeyde uygulanabilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ilgili tüm taraflara etkili 

bir şekilde iletilmelidir. 

*İş sağlığı ve güvenliği için ulusal bir sistem kurulmalıdır. Böyle bir sistem gerekli tüm 

mekanizmaları ve unsurları içermelidir.  

*İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal bir program formüle edilebilir. Formüle edildikten sonra 

uygulanmalı, izlenmeli, değerlendirilmeli ve periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 

*İş sağlığı ve güvenliği programları, hem önleme hem de koruma politikalarını hedeflemelidir. İlk 

başta önleme üzerinde itinayla durulmalıdır. İşyeri düzeyinde önleme sağlanmalı, işyerleri ve çalışma 

ortamları planlanmalı ve güvenli ve sağlıklı olacak şekilde tasarlanmalıdır. 

*İş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi teşvik edilmelidir. Bu ulusal yasaların, 

yönetmeliklerin ve tekniklerin sağlanması için gereklidir.  

*Bilgi, etkili program ve politikaların uygulanması ve geliştirilmesi için hayati önem taşımaktadır. 

*Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi iş sağlığı pratiğinin merkezi bir unsurudur. Tüm çabalar, çalışanların 

fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını arttırmak için yapılmalıdır. 

*Tüm çalışanları kapsayan mesleki sağlık hizmetleri oluşturulmalıdır. 

*Mesleki yaralanmalar, kazalar ve iş ile ilgili hastalıklardan müzdarip olanlara  

tazminat, rehabilitasyon ve iyileştirici hizmetler sunulmalıdır. 

*Eğitim ve öğretim güvenli, sağlıklı çalışmanın hayati bileşenleridir. Bu yüzden hem işçiler hem de 

işverenler iş sağlığı ve güvenliği konuda bilinçlendirilmelidir (Alli, 2001: 17-19). 

 

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hem çalışanlar, hem de işverenler açısında oldukça önemlidir. Çalışanlar 

açısından sağlık ve güvenliğin önemi açıktır. Çünkü günün birçok saatini iş ortamında 

geçirmektedirler. Çalışanın endüstrileşmenin sebep olabileceği risk ve tehlikelerden, özellikle 

hayatına, vücuduna ve sağlığına yönelik zararlardan korunması gereği ortaya çıkmıştır. İş sağlığı ve 
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güvenliğine önem verilmediği takdirde iş kazaları ve meslek hastalıkları artacak ve bu durumdan en 

çok etkilenen işçiler olacaktır. İşçinin ve ailesinin geliri düzeyi düşecek ve bu durum bazı psikolojik 

ve fiziksel rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir. Sakat kalan veya belirli uzuvlarını kaybeden 

işçinin durumu sadece kendisini değil toplumu da etkileyen bir durum olarak ortaya çıkacaktır. Bu 

kadar önemli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açan iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme yolunda 

çaba sarf etmek, hem devlet hem de işletmeler için zorunluluk halini almıştır. İş kazaları ve meslek 

hastalıkları işletmenin karını etkilemekle kalmayıp, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları işletmeler için 

verimlilik ve kalite unsuru olarak ön plana çıkmakta, işletmelerin uluslar arası piyasalarda rekabet 

edilebilirliğini arttırmaktadır (Karacan ve Erdoğan, 2011: 104: Akpınar, 2013: 38). 

 

5. SENDİKACILIĞIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

“Sendika, işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak ve çıkarlarını savunan, yaşam ve 

çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan mesleki örgütlerdir”. Sendikalar, işçilerin işverenler 

karşısında daima güçsüz olarak görülmesi gerçeğinden ortaya çıkan savunma örgütleridir (Uçkan, 

2014: 3). 

Sendikaların özellikleri (Uçkan, 2014: 8). 

*Sendikalar mücadele örgütleridir 

*Sendikalar meslek örgütleridir 

*Sendikalar sınıf örgütleridir 

*Sendikalar demokratik örgütlerdir 

*Sendikalar kitle örgütleridir 

*Sendikalar, çalışma yaşamında ve ekonomik ilişkilerde barışı ve istikrarı sağlayan örgütlerdir 

*Sendikalar adil ve hakça bir gelir dağılımını sağlayan örgütlerdir. 

Çalışanlar açısından sendikanın, sendika üyeliğinin önemi büyüktür. Her işçi veya işverenin sendika 

hakkı vardır. Sendika hakkı ile işçi veya işverenlerin sendika kurabilme, sendikaya girme, girmeme, 

sendikadan çıkma gibi bireysel sendika özgürlüklerinin yanı sıra sendikaların kendine özgü 

faaliyetlerinin güvence altına alındığı toplu sendika özgürlükleri de ifade edilmektedir (Uçkan, 2014: 

12). 

 

6. SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Sendikalar, kendi birimlerinde oluşturacakları iş sağlığı ve güvenliği kuruluşları ile işçinin sağlığı ve 

güvenliğine katkı sağlayabilirler. Özellikle bu alanda istihdam edecekleri ya da hizmet alacakları 

personeller aracılığı ile, üyelerini belirli aralıklarla toplayarak, bilgi alış verişinde bulunabilmeleri 

konuya çok önemli katkılar sağlayabilecektir. Ülkemizde çok sınırlı sayıda da olsa bu yapının başarılı 

örnekleri bulunmaktadır: MESS bünyesinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, ÇEİS 

tarafından oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Temsilcileri Koordinasyon Kurulu 

ülkemizdeki örnekler arasında yer almaktadır. (Akın, 2012: 118). 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanlara ve işverenlere İSG hakkında belirli 

sorumluluklar yüklemiş ve çalışanların fikirlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına yönelik 

özel bir düzenleme sağlamıştır. Buna göre; “ İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, 
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çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili 

sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar: a) İş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu 

konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. b) Yeni teknolojilerin uygulanması, 

seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi 

konularında görüşlerinin alınması. İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki 

konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar: a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri 

dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla 

mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması 

gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın 

belirlenmesi.c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.ç) 

Çalışanların bilgilendirilmesi.d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması. Çalışanların veya 

çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu 

durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.” 

(6331/ md. 18). 

Düzenleme ile işveren, iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren her durumda, şartta çalışanların 

görüşlerini alabilecektir. Bunun sağlanması için hem çalışanların hem de sendika temsilcilerinin 

konuya ilişkin bilgiye sahip olmaları kaçınılmazdır. Söz konusu durum görüş alınacak kişinin sendika 

temsilcisi olması durumunda sendikalara yeni bir faaliyet, ilgi alanı yaratmaktadır. Sendikalar, 

özellikle temsilcileri, tüm çalışanlarına yasanın istediği şekilde bilgi aktarımı sağlamalıdır. Bu alanda 

eğitim programları düzenlemeli ve çalışanlara iş sağlığı/iş güvenliği hakkında bilgi aktarımı 

yapılmalıdır. Sendikaların da üyelerini karşılaşabilecekleri iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 

konularda, periyodik eğitimlere tabi tutmaları, iş sağlığı ve güvenliğinin işyerine yerleşmesinde büyük 

katkısı olacaktır (Akın, 2012: 119-120). 

 

SONUÇ 

Dünyada her yıl milyonlarca çalışan iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ya sakat kalmakta ya da 

hayatını yitirmektedir. Bu durum çalışanlara, işverenlere ve devlete külfet olarak geri dönmektedir. 

Çalışan sadece kendisini değil, bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de maddi ve manevi kayıp 

yaşamasına neden olmakla birlikte,  sakat kalma sonucunda psikolojik sorunlar da çekebilmektedir. 

İşveren açısından olan kayıp ise, işletme karını düşürecek ve hatta piyasadaki rekabet gücünü olumsuz 

yönde etkileyecektir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu çalışana sağlanan haklar ve ölüm 

halinde ailesine verilen yardımlar da devlet için bir ödeme yükümlülüğü olarak ortaya çıkacaktır. 

Anlaşıldığı üzere iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma yaşamının üç önemli faktörü açısından da 

sorun teşkil etmektedir. Bunun önüne geçilmesi için çalışanlara, işverenlere ve sendikalara büyük 

görevler düşmektedir. Sendikalar, işçi ve işveren arasındaki köprü vaziyetini gören örgüt ve 

kuruluşlardır. İşçilerin hak ve çıkarlarını korumak sendikanın asli görevleri arasında yer almaktadır. 

Sendikalar, sadece ekonomik açıdan değil sosyal açıdan da işçiye destek olduğunu hissettirmelidir. 

İşçinin, işyerinde sağlıklı ve güvende olmasını sağlamaları, işçilere gerekli eğitimleri verip, 

bilinçlendirmelidir. Böylece, işçi, işveren, devlet ve sendikalar üzerlerine düşen görev ve yetkiler 

kapsamında gerekli önlem ve tedbirleri alarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirgemeyi 

sağlamalıdır. 
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Abstract 

 

Green supply chain management has become popular because of the increasing awareness of 

environmental protection in the world. Firms try to reduce the environment impacts in the supply 

chain during their industrial processes.  A firm has to consider criteria such as cost, service, quality 

and also environmental criteria while selecting suppliers. In other words green criteria have been 

added to supplier selection process. However determining the best green supplier from various 

alternatives is a difficult and complex process. It requires many selection criteria to be weighted and 

alternatives to be evaluated and ranked. In this paper, Preference Selection Index (PSI) method is 

applied to the green supplier selection problem. The weights (importance degree) of the selection 

criteria and the complete ranking of the supplier alternatives are derived from PSI method. Finally the 

results are discussed. 

 

Keywords: Multi Criteria Decision Making (MCDM), Preference Selection Index (PSI) method, green 

supplier selection  
 

       

                             

 

Yeşil Tedarikçi Seçim Probleminde Tercih Seçim İndeksi Yöntemi 
 

 

Özet 

 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi, dünyada çevre koruma bilincinin artması nedeniyle popüler hale 

gelmiştir. İşletmeler, endüstriyel süreçleri esnasında tedarik zincirindeki çevre etkilerini azaltmaya 

çalışırlar. Bir işletme; tedarikçiyi seçerken maliyet, hizmet, kalite gibi kriterlerin yanında çevresel 

kriterleri de dikkate almak zorundadır. Başka bir deyişle yeşil kriterler de tedarikçi seçim sürecine 

eklenmiştir. Ancak çeşitli alternatifler arasından en iyi yeşil tedarikçiyi belirlemek zor ve karmaşık bir 

süreçtir. Bu süreç, ağırlıklandırılacak pek çok seçim kriterini ve değerlendirilecek ve sıralanacak 

alternatifleri gerektirir. Bu çalışmada Tercih Seçim Indeksi (Preference Selection Index, PSI) yöntemi, 

yeşil tedarikçi seçim problemine uygulanmıştır. Seçim kriterlerinin ağırlıkları (önem dereceleri) ve 

tedarikçi alternatiflerinin sıralanması Tercih Seçim Indeksi yöntemi ile yapılmıştır. Son olarak 

sonuçlar tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), Tercih Seçim Indeksi yöntemi, yeşil tedarikçi 

seçimi  
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INTRODUCTION 

 

Environmental deteriorations have forced all sectors to take into considerations about environmental 

and sustainable issues. Due to the increased awareness about environmental concerns, green supply 

chain management (GSCM) has arisen (Yazdani et al., 2017: 3729). Main elements of the GSCM are 

the green suppliers. Green supplier selection is a typical Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

problem because a firm has to consider factors such as cost, service, quality, etc. and also the 

environmental and economic dimensions while selecting a supplier (Yu and Hou, 2016: 571; Chen et 

al., 2016: 1). 

A lot of applications of MCDM methods in various fields of green supplier selection have been 

developed in the literature including Analytic Hierarchy Process (AHP) (Handfield et al., 2002), Grey 

Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) and Analytic Network Process (ANP) 

(Jiang et al., 2018), modified multiplicative AHP method (Yu and Hou, 2016), fuzzy AHP and 

VIKOR (HakimiAsl et al., 2016), DEMATEL, ANP and VIKOR (Kuo et al., 2015), interval-valued 

intuitionistic uncertain linguistic set for grey relational analysis-TOPSIS methods (Shi et al., 2018), 

fuzzy TOPSIS (Hamdan and Cheaitou, 2017), AHP, entropy and TOPSIS (Freeman and Chen, 2015). 

In this paper, Preference Selection Index (PSI) method is used for green supplier selection problem. 

PSI method is relatively new MCDM method and was developed by Maniya and Bhatt (2010). While 

comparing the other MCDM methods with the PSI method, the main characteristic of this method is 

the fact that is not necessary to determine criteria weights (Petković et al., 2017: 99). The rest of this 

paper is organized as follows. Firstly the methodological background for PSI method is provided. 

Then a real case application of PSI method is presented. Finally the results of the application are 

discussed. 

 

PREFERENCE SELECTION INDEX METHOD 

 

Preference Selection Index (PSI) method is a relatively novel MCDM method. It was developed by 

Maniya and Bhatt (2010). The main characteristic of the method is selecting best alternative from 

given alternatives set without deciding relative weight (importance) between selection criteria (Maniya 

and Bhatt, 2010: 1787). In this manner this method derives objective criteria weights by using data 

given in decision matrix (Petković et al., 2017: 99). As a result of this method complete ranking of 

alternatives is enabled by applying some statistical operations. 

In the literature PSI method has been applied on many decision making problems such as evaluation of 

supplier performance (Akyüz and Aka, 2017), calculation of the manufacturing performance index 

(Akyüz and Aka, 2015), solution of various decision-making problems faced in the design stage of 

production system life cycle (Attri and Grover, 2015), material selection problem (Maniya and Bhatt, 

2010; Jahan et al., 2012), determination of laser cutting process conditions (Madic et al., 2017), 

selection of candidates in human resource management (Vahdani et al., 2014), selection of scholarship 

recipients (Mesran et al., 2017), solution of two machining  problems including analysis of materials 

machinability and selection of cutting fluids (Petković et al., 2017). 

The application steps of PSI method are summarized in the following six steps (Maniya and Bhatt, 

2010: 1786; Attri and Grover, 2015: 209-210):  

 

Step 1:  The method starts with assuming that there is a set of m feasible alternatives, Ai (i = 1,2,…,m) 

and n evaluation criteria Cj (j = 1,2,…,n) in the problem. Then the decision matrix X which shows the 

performance of different alternatives with respect to various criteria is formed.  
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            (i = 1,2…,m  and  j = 1,2,…,n)                                      (1) 

xij presents the performance value of ith alternative on jth criterion at the decision matrix in Eq. (1).   

 

Then the decision matrix is normalized by separating the criteria as beneficial or non-beneficial. 
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For beneficial criteria:        
)xmin()xmax(

)xmin(x
x

ijij

ijij*

ij



  

For non-beneficial criteria:   xij
∗ =

max(xij)−xij

max(xij)−min(xij)
       i = 1, 2,…,m  and   j = 1, 2,…,n                         

(2) 

 
*

ij
x  is the normalized performance value of ith alternative on jth criterion.  

 

Step 2: Mean value of the normalized data of every criterion  (�̅�𝑗
∗)  is determined. 

 

x̅j
∗=

1

m
∑ xij

∗m
i=1                                                                                                                                         (3) 

 

Step 3: Preference variation value (PVj) for each criterion is determined.  

 

PVj = ∑ (xij
∗ − x̅j

∗)
2m

i=1                                                                                                                             

(4) 

 

Step 4: Deviation in the preference value  (𝜙𝑗) is determined.  

 

ϕj = (1 − PVj)                                                                                                                                      (5) 

 

Step 5: Overall preference values 𝜔𝑗 for all criteria are determined.  

 

ωj=
ϕj

∑ ϕj
n
j=1

                                                                                                                                              (6) 

The total overall preference value of all the criteria are 1 namely ∑ 𝜔𝑗 = 1𝑛
𝑗=1  . 

 

Step 6: Preference selection index for each alternative (𝐼𝑖) is determined.   

Ii = ∑ xij
∗ .ωj

n
j=1                                                                                                                                      

(7) 

 

The alternatives are ranked according to the value of the preference selection index (Ii).  An alternative 

is ranked first or selected as the best whose preference selection index (Ii) is highest. 

 

APPLICATION 

 

This paper aims to explore the applicability of the PSI method to select the best green supplier with 

real case study. In this study an international pharmaceutical company which operates in Turkey is 

handled. The company wants to select a green supplier for active ingredient of their stomach drug. A 

committee including purchasing department staff and one chemical engineer from production 

department determines the criteria by making meetings and reviewing the literature (Gurel et al., 2015; 

Yazdani et al., 2017). The criteria are   

 Cost (C1, TL) 

 Delivery time (C2, day) 

 Quality of the ingredient (C3) 

 Environmental management system (C4) 

 Recycle rate (C5, %) 

 Green technology (C6) 

 Waste management system (C7) 

 



238 

 

In this study, the first criteria are non-beneficial whereas the rest of them are beneficial criteria. Then 

four green supplier alternatives (A1, A2, A3, A4) are determined. By considering all criteria and 

alternatives the decision matrix shown in Table 1 is developed. The first, second and fifth criteria are 

quantitative and expressed in TL, days, percentage respectively. The third and sixth criteria are 

qualitative and during the assessment the 5 point scale (5: Excellent, 4: Very good, 3: Good, 2: Fair, 1: 

Poor) is used for them. Also fourth and seventh criteria are qualitative and expressed in binary scale 

(0: no, 1: yes). By using Eq. 2 the normalized decision matrix is obtained as shown in Table 2. 

 

Table 1. Decision matrix 

 

 
C1

 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

A1 0,35 2,5 3 1 0,3 4 1 

A2 0,38 2 4 1 0,28 4 0 

A3 0,33 1,5 3 0 0,32 3 1 

A4 0,37 1 4 1 0,31 4 1 

 

Table 2. Normalized decision matrix 

 

 
C1

 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

A1 0,600 0,000 0,000 1,000 0,500 1,000 1,000 

A2 0,000 0,333 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 

A3 1,000 0,667 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 

A4 0,200 1,000 1,000 1,000 0,750 1,000 1,000 

Mean 0,450 0,500 0,500 0,750 0,563 0,750 0,750 

 

 

Mean values of normalized value of each criterion are obtained as �̅�𝑗
∗=[0.450, 0.500, 0.500, 0.750, 

0.563, 0.750, 0.750]  by using the normalized decision matrix and applying Eq. 3.  Subsequently 

preference variation value, deviation in the preference value for each criterion and overall preference 

values for all criteria are calculated by applying Eq. 4, 5, 6 respectively. Results are shown in Table 3.  

 

Table 3. Preference variation, deviation in the preference and overall preference values for all criteria   

 

 

C1
 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

PV𝒋 0,590 0,556 1,000 0,750 0,547 0,750 0,750 

𝝓𝒋 0,410 0,444 0,000 0,250 0,453 0,250 0,250 

ωj 0,199 0,216 0,000 0,122 0,220 0,122 0,122 

 

Table 4. Preference selection index for each alternative 

 

 
A1 A2 A3 A4 

Ii 0,594 0,315 0,685 0,786 

 

Finally, preference selection indexes of alternatives are determined by using Eq. 7. Complete ranking 

of alternatives is shown in Table 4. From Table 4 it is observed that the ranking of the green supplier 

alternative is determined as  A4 – A3 – A1 – A2 by the PSI method.  

 

CONCLUSION 
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The supplier selection is a kind of MCDM problem which analyses the performances of all supplier 

alternatives by considering many conflicting criteria. In recent years green criteria have been 

incorporated to the supplier selection problem and the new problem has been called green supplier 

selection problem. In this study green supplier selection problem of an international pharmaceutical 

company is solved by PSI method. The usage of PSI method provides some advantages to the decision 

makers. First of all the solution steps of the PSI method is easy understandable and consist basic 

statistics knowledge. Differently from other MCDM methods the method does not need criteria 

weights. It only needs the decision matrix of the problem and the necessary criteria weights are 

calculated by itself from this matrix. So the weights of the criteria are calculated objectively.  

In future studies the dimension of the same problem may be expanded and the power of the method 

while solving complex selection problems may be observed. The same problem may be solved by 

other MCDM methods and results may be compared.  PSI method may be applied to different 

selection problems. Finally the fuzzy and grey extension of the PSI method may be developed.    
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Akyüz, G. and Aka, S. (2017). Çok krıṫerlı ̇ karar verme teknık̇lerı̇yle tedarı̇kçı̇ performansı 

değerlendı̇rmede toplamsal bı̇r yaklaşım. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15 (2), 28-46. 

Attri, R. and Grover, S. (2015). Application of preference selection index method for decision making 

over the design stage of production system life cycle. Journal of King Saud University-Engineering 

Sciences, 27(2), 207-216. 

Chen, H. M. W., Chou, S. Y., Luu, Q. D. and Yu, T. H. K. (2016). A fuzzy MCDM approach for green 

supplier selection from the economic and environmental aspects. Mathematical Problems in 

Engineering, 2016, 1-10. 

Freeman, J. and Chen, T. (2015). Green supplier selection using an AHP-Entropy-TOPSIS 

framework. Supply Chain Management: An International Journal, 20(3), 327-340. 

Gurel, O., Acar, A. Z., Onden, I. and Gumus, I. (2015). Determinants of the green supplier 

selection. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 131-139. 

HakimiAsl, M., Amalnick, M. S., Zorriassatine, F. and HakimiAsl, A. (2016). Green supplier 

evaluation by using an integrated fuzzy AHP-VIKOR approach. International Journal of Supply and 

Operations Management, 3(2), 1284-1300. 

Hamdan, S. and Cheaitou, A. (2017). Supplier selection and order allocation with green criteria: An 

MCDM and multi-objective optimization approach. Computers & Operations Research, 81, 282-304. 

Handfield, R., Walton, S. V., Sroufe, R., and Melnyk, S. A. (2002). Applying environmental criteria to 

supplier assessment: A study in the application of the Analytical Hierarchy Process. European journal 

of operational research, 141(1), 70-87. 

Jahan, A., Mustapha, F., Sapuan, S. M., Ismail, M. Y. and Bahraminasab, M. (2012). A framework for 

weighting of criteria in ranking stage of material selection process. The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, 58(1-4), 411-420. 

Jiang, P., Hu, Y. C., Yen, G. F. and Tsao, S. J. (2018). Green supplier selection for sustainable 

development of the automotive industry using grey decision‐making. Sustainable Development, 2018, 

1-14. 

Kuo, T., Hsu, C. W. and Li, J. Y. (2015). Developing a green supplier selection model by using the 

DANP with VIKOR. Sustainability, 7(2), 1661-1689. 

Madić, M., Antucheviciene, J., Radovanović, M., & Petković, D. (2017). Determination of laser 

cutting process conditions using the preference selection index method. Optics & Laser 

Technology, 89, 214-220. 

Maniya, K. and Bhatt, M.G. (2010). A selection of material using a novel type decision-making 

method: Preference selection index method. Materials & Design, 31(4), 1785-1789. 

Mesran, K. T., Sianturi, R. D., Waruwu, F. T. and Siahaan, A. P. U. (2017). Determination of 

education scholarship recipients using Preference Selection Index. International Journal of Scientific 

Research in Science and Technology, 3(6), 230-234. 



240 

 

Petković, D., Madić, M., Radovanović, M. and Gečevska, V. (2017). Application of the performance 

selection index method for solving machining MCDM problems. Facta Universitatis, Series: 

Mechanical Engineering, 15(1), 97-106. 

Shi, H., Quan, M. Y., Liu, H. C. and Duan, C. Y. (2018). A novel integrated approach for green 

supplier selection with interval-valued intuitionistic uncertain linguistic information: a case study in 

the agri-food industry. Sustainability, 10(3), 1-18. 

Vahdani, B., Mousavi, S. M. and Ebrahimnejad, S. (2014). Soft computing-based preference selection 

index method for human resource management. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 26(1), 393-

403. 

 Yazdani, M., Chatterjee, P., Zavadskas, E. K. and Zolfani, S. H. (2017). Integrated QFD-MCDM 

framework for green supplier selection. Journal of Cleaner Production, 142, 3728-3740. 

Yu, Q. and Hou, F. (2016). An approach for green supplier selection in the automobile manufacturing 

industry. Kybernetes, 45(4), 571-588. 

 

  



241 

 

MABAC Method for an Automobile Selection Problem 
 

 
           

Ayşegül TUŞ 

Pamukkale University, 

 Turkey 

atus@pau.edu.tr 

Esra AYTAÇ ADALI 

Pamukkale University, 

Turkey 

eaytac@pau.edu.tr 

                

 

Abstract 

 

There are many brands and models for an automobile and different people have different needs. In 

such a situation where there are many alternatives and criteria, consumers may have difficulties while 

making a decision for an automobile selection. In this paper, a new Multi Criteria Decision Making 

(MCDM) method called Multi-Attribute Border Approximation area Comparison (MABAC) is used 

for an automobile selection problem. This method defines the border approximation area for each 

criterion and it depends on the value of all alternatives according to the observed criterion. The 

alternative can belong to the border approximation area, upper approximation area or lower 

approximation area. The upper approximation area contains the ideal alternatives while the lower 

approximation area contains anti-ideal alternatives. Alternatives are ranked with this method and 

finally the results are discussed. 

 

Keywords: Multi Criteria Decision Making (MCDM), Multi-Attribute Border Approximation area 

Comparison (MABAC), automobile selection 
 

       

                              

 

 

Bir Otomobil Seçim Problemi için MABAC Yöntemi 
 

 

Özet 

 

Bir otomobil için çok sayıda marka ve model olup farklı insanların farklı ihtiyaçları vardır. Birçok 

alternatif ve kriterin bulunduğu böyle bir durumda tüketiciler otomobil seçimine karar verirken zorluk 

çekebilir. Bu çalışmada, bir otomobil seçim problemi için Çok Nitelikli Sınır Yaklaşım Alanı 

Karşılaştırması (Multi-Attribute Border Approximation area Comparison, MABAC) Yöntemi adı 

verilen yeni bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, her bir kriter 

için sınır yaklaşım alanını tanımlar ve bu, gözlenen kritere göre tüm alternatiflerin değerine bağlıdır. 

Alternatif; sınır yaklaşım alanına, üst yaklaşım alanına veya alt yaklaşım alanına ait olabilir. Üst 

yaklaşım alanı ideal alternatifleri içerirken, alt yaklaşım alanı ideal olmayan alternatifleri içerir. Bu 

yöntem ile alternatifler sıralanmış ve son olarak sonuçlar tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), Çok Nitelikli Sınır Yaklaşım Alanı 

Karşılaştırması (Multi-Attribute Border Approximation area Comparison (MABAC),  otomobil seçimi 
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INTRODUCTION 

 

Developments in the automotive sectors change consumers' preferences for transport and offer 

consumers more options than ever for their needs in this area. There are many different automobile 

brands and models. The characteristics that consumers look for in an automobile are also very 

different. In such an environment where there are numerous alternatives and criteria, consumers have 

difficulty while deciding to buy an automobile. People do not just look at their price when they buy 

automobiles. Safety, fuel consumption, performance etc. are also influential in decision making. Each 

criterion may differ in importance (weight), and in general everyone does not evaluate based on the 

same criterion weight. While price is more important for some people, safety or performance may be 

more important for some. In other words, the weight of selection criteria for everyone is different and 

each alternative may be superior to the other criteria. In addition, some criteria are being minimized 

while others are maximized. Finding which alternative is the best is a very complex process. So it is 

not easy to make a decision in such problems. 

In the literature, many MCDM (Multi Criteria Decision Making) methods have been used to solve 

automobile selection problems. Güngör and İşler (2005) solved automobile selection problem with 

AHP (Analytical Hierarchy Process) method. Terzi et al. (2006) proposed a decision making model 

based on AHP and goal programming for automobile selection. Ballı et. al. (2007) applied fuzzy 

PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) method for 

seven different automobiles in same class by using price, fuel, performance and safety criteria. Soba 

(2012) applied PROMETHEE method for selecting the best automobile by considering price, fuel, 

maximum speed, horse power and performance criteria. Sakthivel et al. (2013) proposed hybrid 

MCDM approach for the selection of the best automobile by integrating Fuzzy AHP with 

PROMETHEE method. Yavaş et al. (2014) examined the customers' automobile selection criteria and 

used AHP and ANP (Analytic Network Process) methods to rank these criteria. Kundakcı (2016) 

proposed a combined MCDM approach based on MACBETH (Measuring Attractiveness by a 

Categorical Based Evaluation TecHnique) and MULTI-MOORA (Multi Objective Optimization on 

the basis of Ratio Analysis) methods for the automobile selection problem. 

In this paper, MABAC (Multi-Attribute Border Approximation area Comparison) method is used for 

the automobile selection problem. This paper is organized as follows. In the second section, MABAC 

method is introduced and also the steps of this method are summarized. Next, application of 

automobile selection is given in the third section. Finally, obtained results are discussed and 

suggestions for future research are offered. 

 
MABAC METHOD 

 

MABAC (Multi-Attribute Border Approximation area Comparison) method introduced by Pamučar 

and Ćirović (2015) defines the distance of the criterion function of each alternative from the border 

approximation area. The border approximation area is defined by a separate procedure for each 

criterion and depends on the value of all alternatives according to the observed criteria. 

There are very few studies on this method in the literature because it is a new method. Pamučar and 

Ćirović (2015) presented the application of the new DEMATEL-MABAC model in the process of 

making investment decisions on the acquisition of manipulative transport (forklifts) in logistics 

centers. DEMATEL method was used to determine the weight coefficients of criteria and the MABAC 

method was used for ranking alternatives. Božanić et. al. (2016) made a decision on using forces in a 

defensive operation of Land Forces and formulation of a decision strategy with MABAC method. Xue 

et. al. (2016) proposed a novel approach based on interval-valued intuitionistic fuzzy sets (IVIFSs) and 

multi-attributive border approximation area comparison (MABAC) for handling material selection 

problems with incomplete weight information. Roy et. al. (2016) extended MABAC method based on 

type-2 fuzzy sets (IT2FSs) for selecting the most suitable candidate for a software company which is 

heading to hire a system analysis engineer based on few attributes. Roy et. al. (2018) incorporated 

AHP and MABAC methods in rough number for assessing and prioritizing medical tourism 

destinations in uncertain environment.  

The steps of the MABAC method are presented as follows (Pamučar and Ćirović, 2015: 3016-3028; 

Božanić et. al., 2016: 98-100): 
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Step 1:  The decision matrix (X) is formed. It shows the performance of different alternatives with 

respect to various criteria.  

𝑋 = [𝑥𝑖𝑗] = [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

](i = 1,2…,m; j = 1,2,…,n)                                                (1) 

where xij presents the performance value of ith alternative on jth criterion, m presents the number of 

alternatives and n presents the number of criteria. 

Step 2: Normalized decision matrix (N) is obtained. The elements of the N are determined by using the 

following equations for maximization and minimization criteria respectively:  

𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 −min(𝑥𝑖𝑗)

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗) −𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖𝑗)
i = 1, 2, … ,mandj

= 1, 2, … , n(2) 

 

𝑛𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗) − 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗) −𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖𝑗)
i = 1, 2, … ,mandj

= 1, 2, … , n(3) 

where nij is the normalized performance value of ith alternative on jth criterion.  

Step 3: The weighted normalized decision matrix (V) is calculated.  

vij = wi * nij + wi = wi * (nij + 1)                                      (4) 

where vij presents the elements of V and wi presents the weight coefficients of criteria.  

Step 4: Border approximation area matrix (G) is determined. The border approximation area for each 

criterion is defined as follows: 

gi =(∏ 𝑣𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 )

1/𝑚
               (5) 

where gi  is the value of G. It is the border approximation area for criterion Ci. Then G is formed with 

the format nx1as follows: 

G = [g1, g2, …, gn ]               (6) 

Step 5: Distance matrix of the alternatives from the border approximation area (Q) is calculated as 

follows: 

Q = V – G                (7) 

The alternative Ai can belong to the border approximate area (G), upper approximation area (G+) or 

lower approximation area (G-). G+ presents the area where the ideal alternative is located (A+), while 

the lower approximate area (G-) presents the area where the anti-ideal alternative is located (A-). The 

belonging of the alternative Ai to the approximate area (G, G+ or G-) is determined as follows: 

𝐴𝑖 ∈ {

𝐺+𝑖𝑓𝑞𝑖𝑗 > 0

𝐺𝑖𝑓𝑞𝑖𝑗 = 0

𝐺−𝑖𝑓𝑞𝑖𝑗 < 0

               (8) 

where qij presents the elements of Q. In order to be selected as the best one in the set, the alternative Ai 

should belong to the upper approximate area (G+) by as many criteria as possible. A higher value gi ∈ 

G+ shows that the alternative Ai is closer to the ideal alternative, while a smaller value gi ∈ G- shows 

that the alternative Ai is closer to the anti-ideal alternative. 

Step 6. Alternatives are ranked. The values of criteria functions for the alternatives are calculated as 

the sum of the alternatives distances from the border approximate area (qij).  

𝑆𝑖 = ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1   i = 1, 2,…,m  and   j = 1, 2,…,n                       (9) 
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APPLICATION 

 

In this paper, six different automobile models have been dealt with for the company who wants to 

purchase a minivan. These models are Fiat Doblo Panorama 1.6 Multijet Premio Plus (A1), 

Volkswagen Caddy Kombi 1.6 TDI Comfortline (A2), Renault Kangoo Multix 1.5 DCi Extreme (A3), 

Fiat Fiorino Combi 1.3 Multijet Safeline (A4), Citroen Berlingo Combi 1.6 HDi Selection (A5) and 

Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi Allure (A6). These models are diesel and manual transmission. Criteria 

for their assessments are price (C1, TL), fuel consumption (C2, lt/100km), performance (C3) and safety 

(C4). The data for C1, C2, C3 and C4 are obtained from the websites of the related automobiles. On the 

other hand, C1 and C2 are minimization criteria whereas C3 and C4 are maximization criteria.  

The first step of the MABAC method is defining the initial decision matrix (X). The initial decision 

matrix is shown in Table 1. 

 

Table 1: Decision matrix (X) 

Alternative C1 C2 C3 C4 

A1 74.100 5,5 85 28,9 

A2 65.260 5,7 85 32,1 

A3 55.480 5,1 83 34,5 

A4 44.470 4,5 83 31,3 

A5 48.350 5,5 86 21,4 

A6 55.320 5,5 86 21,4 

 

The second step is the normalization of the decision matrix elements by using Eq.(2) and Eq.(3). The 

normalized decision matrix (N) is shown in Table 2. 

 

Table 2: The normalized decision matrix (N) 

Alternative C1 C2 C3 C4 

A1 0,000 0,167 0,667 0,573 

A2 0,298 0,000 0,667 0,817 

A3 0,628 0,500 0,000 1,000 

A4 1,000 1,000 0,000 0,756 

A5 0,869 0,167 1,000 0,000 

A6 0,634 0,167 1,000 0,000 

 

The third step is the calculation of weighted matrix (V). In this paper, criteria weights are determined 

according to the preferences and the priorities of the company. The weights given in Table 3 are found 

by normalizing the values assigned to each criterion. Direct valuation is done by assigning a value 

between 1 and 5 for each criterion. 1 means "least important" and 5 means "most important".  

 

Table 3: Criteria weights 

Criterion Description Assigned weights Criteria weights 

C1 Price 4 0,22 

C2 Fuel consumption 5 0,28 

C3 Performance 4 0,22 

C4 Safety 5 0,28 

 

The elements of V are calculated by using Eq.(4) with these weights given in Table 3. According to the 

obtained values, the weighted normalization decision matrix (V) is shown in Table 4. 

 

 

 

Table 4: The weighted normalized decision matrix (V) 
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Alternative C1 C2 C3 C4 

A1 0,220 0,327 0,367 0,440 

A2 0,286 0,280 0,367 0,509 

A3 0,358 0,420 0,220 0,560 

A4 0,440 0,560 0,220 0,492 

A5 0,411 0,327 0,440 0,280 

A6 0,359 0,327 0,440 0,280 

 

The fourth step is to determine the matrix of the border approximation area (G). The border 

approximate area for each criterion is calculated by geometrically averaging the values of the 

alternatives by criteria as expressed in Eq.(5). The border approximation area matrix (G) is shown in 

Table 5. 

 

Table 5: Border approximation area matrix (G) 

 C1 C2 C3 C4 

gi 0,337 0,363 0,329 0,411 

 

The fifth step is the calculation of distance matrix elements of alternatives from the border 

approximation area. The calculation is performed by using the Eq.(7). Distance matrix of the 

alternatives from the border approximation area (Q) is shown in Table 6. 

 

Table 6: Distance matrix of the alternatives from the border approximation area (Q) 

Alternative C1 C2 C3 C4 

A1 -0,117 -0,037 0,038 0,029 

A2 -0,051 -0,083 0,038 0,097 

A3 0,021 0,057 -0,109 0,149 

A4 0,103 0,197 -0,109 0,080 

A5 0,074 -0,037 0,111 -0,131 

A6 0,022 -0,037 0,111 -0,131 

 

The last step is the ranking of alternatives by using the Eq. (9). The final results and the ranking of 

alternatives are presented in Table 7. 

 

Table 7: Ranking of alternatives 

Alternative Si Rank 

A1 -0,086 6 

A2 0,001 4 

A3 0,118 2 

A4 0,272 1 

A5 0,018 3 

A6 -0,034 5 

 

The results indicate that the alternative A4 is ranked as the first one, and the alternative A1 as the last 

one and the least favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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The automobile has a very important place in human life. It can be said that purchasing an automobile 

is one of the biggest personal expenses. For this reason, it is a very important issue for consumers to 

make the right decision in selecting automobiles. In this paper the desirability of alternatives is 

determined with new MCDM method, MABAC method. It is applied to select the best automobile 

model for the company who wants to purchase a minivan by using price, fuel consumption, 

performance and safety criteria. The ranking of alternatives is A4>A3>A5>A2>A6>A1. Therefore, 𝐴4 is 

the best automobile model with respect to the assessment of the MABAC method. 

The advantage of this method is its successful implementations in practice. This method has simple 

computations and stable (consistent) solutions in comparison to other MCDM methods (SAW, 

COPRAS, TOPSIS and MOORA). So it is considered a reliable tool for rational decision making 

(Pamučar and Ćirović, 2015). The other advantage of this method is enabling to visualize of 

performance and assessment of alternatives as per each criteria. From the distance matrix it can be 

directly concluded whether an alternative performs better than the ideal alternative or not. In other 

words, this particular method enables to understand easily the strength and weakness of an alternative 

compared to others. But TOPSIS and VIKOR methods do not produce such a direct observation (Roy 

et.al, 2017). 

In future studies, ranking results with different criteria weights and the effect of changing the criteria 

weights on ranking of alternatives can be examined by performing sensitivity analysis for checking the 

stability of the results. This method can be combined with various methods for determining the 

weights of criteria like Entropy, AHP, ANP, DEMATEL etc. In addition, another possible future 

application can be seen in the implementation of individual phases of the MABAC method in phases 

of the VIKOR, TOPSIS or PROMETHEE methods, which would exploit the strengths of these 

methods.  
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Özet 

Yeni iletişim teknolojilerinin ve Web 2.0’ın ortaya çıkardığı gelişmelerden biri de “Kullanıcı Üretimi 

İçerik”tir (KÜİ). KÜİ, internet üzerinde bilgi paylaşımı ve işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. 

Hemen hemen tüm sosyal medya uygulamaları ve siteleri KÜİ tabanlı uygulamalardır ve kullanıcılar 

tarafından enformasyonun üretildiği ve paylaşıldığı ortamlardır. Web 2.0 uygulamalarından biri olan 

KÜİ, tatilcilerin ve gezginlerin seyahat bilgilerini aramasını, ulaşmasını, karşılaştırmasını ve 

değerlendirmesini derinden etkilemiştir. Pazarlama açısından ise güven faktörü önemli ve kritik bir 

kavramdır. Gerçek insanların düşünceleri, imgeleri ve değerlendirmeleri karar verme aşamasındaki 

diğer insanlar için değerlidir. KÜİ tabanlı web siteleri ve sosyal medya uygulamaları sayesinde, 

seyahat rotaları hakkında karar vermek isteyen kullanıcılar seyahatlerini daha güvenli ve ucuz hale 

getirebilirler. Bu bağlamda söz konusu çalışmada öncelikle KÜİ’nin turizm pazarlaması üzerindeki 

etkisini göstermek için bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Sonrasında KÜİ tabanlı 

uygulamaların gezginlerin seyahat planları ve turizm hizmetlerinin pazarlanması üzerindeki etkilerine 

odaklanılmaktadır. Bu amaçla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyan turizm tüketicisi 

gençlerin KÜİ hakkındaki düşüncelerini araştırmak için nicel bir çalışma planlanmıştır. Bu nicel 

araştırmanın amacı, KÜİ tabanlı uygulamaların gençler tarafından nasıl kullanıldığını ve bu sitelerin 

Türkiye’deki turistlerin bilgi arama ve seyahat davranışları üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenmiştir. Proje Numarası: SOS-D-110618-0372 

 

Anahtar Sözcükler: Kullanıcı Üretimi İçerik, Sosyal Medya, Turizm Pazarlaması 
 

 

The Impact Of User Generated Content To Tourism Marketing 
 

 

Abstract 
 

One of the new communications technologies and developments that Web 2.0 introduces is "User 

Generated Content (UGC)". User generated content (UGC) is the basis for information sharing and 

collaboration over the Internet and these Web 2.0 tools have changed the ways that travelers search 

for, view and evaluate travel information. Almost all social media applications and sites are UGC-

based implementations and are environments where information is produced and shared by users. In 

terms of marketing, trust factor is an important and critical concept. The thoughts, images and 

evaluations of real people are valuable to other people at the decision-making stage and for this reason, 

leveraging the thoughts, words, and images of real human being, with their permission, through user-

generated content websites, can make brand, even tourism brand and destination, trustworthy. In this 

context, first of all, a literature review was performed to illustrate the impact of UGC travel-related 

websites for tourism marketing. Then, UGC-based applications focus on the traveler's travel plans and 

on the marketing of tourism services. For this purpose, a quantitative study has been planned to 

investigate the thoughts of tourism consumer students who studying at Marmara University Faculty of 

Communication. The aim of this web-based survey was to investigate how UGC websites are being 

used by Turkish young people and the impact that these websites are having on the information search 

and travel behavior of the Turkish tourists. 

This work was supported by Research Fund of the Marmara University. Project Number: SOS-D-

110618-0372 
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1. Giriş 

 

Günümüzde sosyal medya, yerleşik iletişim kalıplarımızı ve buna bağlı davranışlarımızı kökten 

değiştiren; böylece bilgiyi tekrar tekrar üretmemize ve tüketmemize ortam sağlayan yeni bir internet 

fenomeni olarak karşımızda durmaktadır. Literatürde en çok atıf alan tanımlamalardan biri olan Boyd 

ve Ellison’nun tanımına göre sosyal medya; “kullanıcıların tamamen veya kısmen açık birer profil 

oluşturup, ilişkide oldukları insanlar listesi hazırladıkları, sergiledikleri, paylaştıkları ve diğer 

kullanıcıların profil ve ilişkilerini gözlemleyebildikleri sanal ortamlar”dır (Boyd & Ellison, 2004; 

211). Kaplan ve Haenlein ise farklı bir pencereden yaklaşarak sosyal medyayı “kullanıcı tarafından 

oluşturulan, içerik üretimine ve paylaşımına olanak veren, web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri 

üzerine inşa edilmiş internet tabanlı uygulamalar grubu” biçiminde tanımlamışlardır (Kaplan & 

Haenlein, 2010; 61). Her iki tanımlamada da benzeşen ve farklılaşan noktalar olsa da tanımlamaların 

temelini ağ üzerinde çalışan, web 2.0 altyapısına dayalı, etkileşimli uygulamalar oluşturmaktadır. 

Fakat genel olarak sosyal medya, Facebook, Twitter, Flickr, Instagram gibi kullanıcıların içerik 

oluşturmalarını ve paylaşmalarını sağlayan etkileşimli web uygulamalarını ifade etmektedir (Lange-

Faria & Elliot, 2011).   

Web 2.0 kavramı World Wide Web (www)’in ikinci kuşağını tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu 

kavram ilk kuşak web araçlarından farklı özelliklere sahip araçları tanımlamada kullanılmaktadır.  

O’Reilly’nin Web 2.0 kavramı; katılımlı bir ortam ve yapı oluşturmaya imkan sağlayan bir dizi yeni 

uygulama ve hizmeti içermektedir (O’Reilly, 2005). Web 2.0 şemsiye bir kavramdır ve içinde birçok 

uygulamayı gerçekleştirmeyi sağlayan araçlar bulundurmaktadır. Çünkü Web 2.0 fikrini oluşturan 

fikirler tek bir araçla hayata geçirilemeyecek kadar karmaşık ve çoktur. Bu araçların ismi sosyal 

araçlar olarak da ele alınmaktadır. Anderson, Web 2.0 araçlarının bireysel ürün ve kullanıcının ürettiği 

içerik, kalabalığın gücünü ve birlikteliğini kullanma, açık kaynak kodluluk, katılım yapısı vb. gibi 

düşüncelerle oluşturulduğunu ifade etmektedir (Anderson, 2007).  

Öte yandan Web 2.0 kullanıcıların bilgi edinme biçimini de derinden etkilemiştir. Yeni dijital çağda 

milyonlarca insan düzenli biçimde bilgisayar başında zaman geçirmekte ve interneti her anlamda bilgi 

edinecekleri bir kaynak olarak görmektedir. Arama motorlarında pek çok anahtar kelime ve cümle ile 

bazı sorulara cevap aramak bir alışkanlık halini almış olup, bu alışkanlıklar içerisinde yeni teknoloji ve 

uygulamaların kolaylığı ile kullanıcılar, kendi içeriklerini oluşturmaya başlamışlardır. Kullanıcı 

üretimi içerik (KÜİ) gibi terimler bireysel kullanıcının çevrimiçi içeriği sunma, gözden geçirme ve 

yanıtlamadaki rolünü vurgulamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. KÜİ sosyal medyada içerik 

paylaşımı, farklı tüketicilerin aktivitelerine katkı, tartışmalara katılma gibi aktiviteleri kapsamakta 

olup; Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linked-In ve Wikipedia gibi çevrimiçi platformlardan 

söz konusu içerik çeşitlendirilmektedir. Turizm endüstrisi ise bu içeriğin sıklıkla kullanıldığı 

alanlardan biridir. Cox ve arkadaşlarına göre turizm endüstrisinde KÜİ yoluyla web siteleri, tatil 

rotaları, restoranlar, tesisler ve hizmetler hakkında zengin bir bilgi içeriği üretilmektedir (Cox vd., 

2008). Turistler, gittikleri destinasyon, yaptıkları seyahat ve kaldıkları konaklama işletmeleri 

hakkındaki eleştirilerini ve önerilerini sosyal medya ve ağlar üzerinden diğer kitlelerle paylaşarak web 

üzerinde bir içerik oluşturmaktadır.  

Bir turistin seyahat ettiği yerde turistik faaliyetleri sırasındaki tercihleri ve eğilimlerinin klasik saha 

araştırmaları veya temel istatistiklerle tespiti yeterli olmamaktadır (Stephen, 2008: 23-25). Seyahatin 

planlanmasından seyahatin gerçekleştirilmesine kadar olan süreç ve sonraki tüm süreç içerisinde; 

konaklama, eğlence, restoran hizmetleri ile ilgili büyük miktarda veri açığa çıkmakta, seyahat eden 

turistler web ve mobil tabanlı servis kullanımlarında dijital bir iz bırakarak, çeşitli sosyal medya 
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araçlarıyla dışsal bilgiler yayınlanmaktadırlar. Bu durum, sosyal ve teknolojik alanlarda farklı sistem 

ve çevrelerin birbirleriyle etkileşimini sağlayan dönüşümden etkilenen turizm tecrübesine ilişkin yeni 

fırsatların ve ihtiyaçların tespiti ve analizi konularını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda 

çalışmanın amacını Web 2.0 tabanlı etkileşimli sosyal medya sitelerinin turistler tarafından nasıl 

kullanıldığı ve bu sitelerin kullanıcıların bilgi arama ve buna bağlı seyahat davranışları üzerindeki 

etkisini araştırmak oluşturmaktadır. 

 

2. Turizm Pazarlamasında Kullanıcı Üretimi İçeriğin Rolü 

 

Yeni nesil dijital dünyada milyarlarca kullanıcı hergün uzun saatlerini çevrimi olarak ağ üzerinde 

geçirmekte ve interneti her türlü bilgiyi edinebilecekleri bir kaynak olarak görmektedir. Ek olarak bu 

kullanıcıların her bir davranışı kayıt altına alınırken aynı zamanda terebaytlarca bilgi üretilmektedir. 

Bu kullanıcılar bilgiyi hem tüketen ama aynı zamanda da üreten “prosumer”lara dönüşmektedir. 

Çevrimiçi fotoğraf albümleri, kişisel bloglar, wbloglar, uzman seyahat forumları, wbb 2.0 tabanlı 

etkileşimli sosyal medya uygulamaları, sözlükler gibi birçok içerik paylaşımlı ortam, geleneksel 

aile/arkadaş çevresinin ötesinde, coğrafi olarak dağınık ama aynı ağ içinde bir bütünlük arzeden 

devasa bir enformasyon ortamı yaratmaktadır. De Ascaniis ve Morasso’nun araştırmalarına göre 

KÜİ’nin enformasyonun önemi açısından değeri web ortamındaki diğer birçok enformasyona göre çok 

daha fazladır. Çünkü içeriğin bizzat tüketen tarafından üretilmesi geleneksel pazarlama iletişimi 

açısından ciddi farklar yaratmaktadır (De Ascaniis & Morasso, 2011; 44). Bir anlamda bunlar, bir ürün 

veya hizmet hakkında fikir sahibi olan kullanıcının görüşlerini, inançlarını ve deneyimlerini diğer 

insanlarla paylaştığı elektronik ortamlardır ve Ahuja ve arkadaşlarına göre bu haliyle ağızdan ağıza 

(Word of Mouth-WOM) pazarlamaya denk gelmektedir (Ahuja vd., 2007; 152).  

Turistler, gittikleri destinasyon, yaptıkları seyahat ve kaldıkları konaklama işletmeleri hakkındaki 

eleştirilerini ve önerilerini sosyal medya ve ağlar üzerinden diğer kitlelerle paylaşarak web üzerinde 

bir içerik oluşturmaktadır. Yeni internet teknolojileri sayesinde yalnızca internet sayfaları değil, 

müşteri profilleri de değişmeye başlayarak yeni müşteri türleri oluşmuştur (Eryılmaz ve Zengin, 2014: 

149). Oluşan yeni turist tipleri bilgi arayışı dışında deneyim arayışı içine de girmiştir. Turistler, turizm 

ürün ve hizmetleriyle ilgili deneyimleri öğrenmek için çaba göstererek onları sadece satın almak değil, 

bir deneyim arayışı içerisinde, bilgi teknolojileri ve internet üzerinden içerik takibinde de 

bulunmaktadır (Morgan vd., 2010; 80). Seyahat ve turizm ile ilgili kullanıcı tarafından oluşturulmuş 

içerik barındıran farklı bir dizi site vardır. Bunlar, hedef yorumları küresel olarak sergilemek ve 

paylaşmak isteyen hevesli gezginler tarafından oluşturulmuş bireysel bloglar, sözlükler, forumlar, 

fotoğraf paylaşım uygulamaları gibi seyahat bölümleri içermektedir. Günümüzde birçok sıradan insan 

internet üzerinde seyahat türleri, turistik bölgeler ya da konaklama özellikleri gibi konularda fikirlerini 

paylaşmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu kişisel sosyal medya hesaplarında fotoğraf ya da basit fikir 

paylaşımı biçiminde gerçekleşmektedir. Görece daha profesyonel gezginler ise tripadvisor.com gibi 

sayfalardaki hesaplarından ya da kişisel seyahat bloglarından daha detaylı analizler ve 

değerlendirmeler gerçekleştirmektedir.  

Sosyal medyada üretilen içerikler aslında bir anlamda deneyimlerden oluşmaktadır. Kullanıcıların 

ürün ve hizmetlere ilişkin deneyimleri olumlu ya da olumsuz biçimde sosyal ağlarda kullanıcı 

yorumuna ve fikir veren enformasyonlara dönüşmektedir. Bu deneyimler bütünü kabaca üç farklı 

kategoriden oluşmaktadır. Bunlar, kullanıcının geçmişteki seyahatlerinden oluşan deneyimler, 

kullanıcının halihazırdaki seyahati esnasında edindiği anlık deneyimler ile seyahat ve konaklama 

sonrası oluşan deneyimlerdir. İlk deneyim türünde kullanıcıların oluşturdukları içerikten yararlanılarak 

seyahat planlaması yapılmaktadır. İkinci deneyimde, turizm tüketicileri özellikle mobil uygulamalar 
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ile anlık yaşadıkları deneyimi paylaşarak içerik oluşturmaktadır. Üçüncü deneyimde ise seyahat 

sonrasında sosyal medya platformları ve internet üzerinde yorumlar ve değerlendirmeler yapılarak 

yeni bir içerik oluşturulmaktadır (Milano vd., 2011: 4; Eryılmaz ve Zengin, 2014: 150). 

Türizm tüketicilerinin oluşturduğu ve içinde rotalardan konaklama tesislerindeki eksikliklere kadar 

uzanan birçok bilgi barındıran bu devasa enformasyon havuzundan turizm işletmeleri ve 

profesyonelleri de etkin biçimde faydalanmakta ve benzer biçimde sosyal ağlar üzerinden pazarlama 

çalışmalarını yürütmektedirler. Kullanıcıların sıklıkla gerçek kimliklerini kullanması, tesis ve 

hizmetlerdeki olumlu/olumsuz görüşlerini bu platformlarda dile getirmeleri işletmelerin hedef 

kitlelerini tanımalarına yardımcı olmakta ve beklenti ve isteklerine göre daha hızlı aksiyon almalarını 

kolaylaştırmaktadır. İnternet ve sosyal medya uygulamalarının ucuz maliyetli ve geniş katılımlı oluşu 

ise bir diğer avantaj olarak göze çarpmaktadır. 

Öte yandan günümüzde internet ortamında müşteri şikayetlerine yer veren birçok web sitesi de 

bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar kendi kişisel sosyal medya hesaplarından da çeşitli ürün ve 

hizmetler hakkında şikayetlerde bulunmaktadır. Bu tarz içerikler de KÜİ kapsamında 

değerlendirilebilir. Bu şikeyetler tüketicilerin yerine getirilemeyen beklentileri iken aynı zamanda 

işletmeler için yeniden müşteriye ulaşma, beklentileri karşılama ve eksikleri giderme adına birer fırsat 

olarak görülebilir (Barlow ve Moller, 2009: 38). Bilgi yönetimi bağlamında düşünüldüğünde 

kullanıcıların oluşturduğu olumsuz içeriklerin düzenlenmesi ve yönetilmesi de önemli bir unsurdur. 

Bu tarz şikayet ve olumsuz içeriklerin iyi analiz edilmesi, objektif biçimde eksiklerin saptanması ve 

giderilmesi işletme açısından KÜİ’nin sağladığı bir yarara dönüşebilmektedir (Galitsky vd., 2009: 

717). Bu nedenle günümüzde tüm turizm işletmelerinin KÜİ’ye dayanan araçlar kullanarak çözüm 

odaklı stratejiler geliştirmek ya da en azından bu teknolojileri çoklu ortam içeriklerini zenginleştirmek 

için kullanmaları gerekmektedir. Turizm endüstrisindeki bir işletme için bu değişen tüketici profilini 

özümsemek ve potansiyel yeni, genç müşterilere ulaşmak anlamına gelmektedir.         

 

3. Kullanıcı Üretimi İçeriğin Turizm Pazarlamasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma 

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

 

Sosyal medya üzerine en kapsamlı tanımlardan birini yapan Boyd ve Ellison’a göre sosya ağlarda 

sıradan kullanıcıların ürün ve hizmetlere dair ürettiği içerikler diğer kullanıcılar için karar verme 

açısından önem arz etmektedir (Boyd & Ellison, 2004; 213). Gezginler ise gittikleri rotalar, yaptıkları 

seyahat ve kaldıkları konaklama işletmeleri hakkındaki eleştirilerini ve önerilerini, tatilde yaşadıkları 

deneyimleri sosyal medya ve ağlar üzerinden diğer kitlelerle paylaşarak web üzerinde ve sosyal 

ağlarda bir içerik oluşturmaktadır. KÜİ diğer seyahat meraklılar için yol gösterici, fikir oluşturucu bir 

kaynak olarak değerlendirilebilir. Bu nicel araştırmanın amacı, KÜİ tabanlı uygulamaların genç 

turistler tarafından nasıl kullanıldığını ve bu sitelerin Türkiye’deki turistlerin bilgi arama ve seyahat 

davranışları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda yapılan çalışma turizm endüstrisinde yeni 

medya olanaklarının kullanımını anlamak açısından yararlı olacaktır. 

3.2. Araştırmanın Örneklemi ve Yöntemi 

 

 Araştırmanın amacına uygun olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği seçilmiş ve 

uygulanmıştır. Anket yöntemi görece çok sayıda veriyi kolayca toplamak ve analiz etmek için uygun 

bir yöntemdir. Örneklemi 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Marmara Üniversitesi İletişim 

Fakültesine kayıtlı son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Anket formu Google Doc. Kullanılarak 

tasarlanmış ve örneklemi oluşturan öğrencilerin şahsi elektronik posta hesaplarına gönderilmiştir. 



251 

 

Örneklemi daha net hale getirmek amacıyla soru formuna katılımcıların son üç yıl içersinde çevrimiçi 

kaynakların (genel olarak seyahetle ilişkili belirli web sitelerini kapsayacak biçimde) kullanılması 

gerektiğine dair ve herhangi bir turizm aktivitesine katılmalarına dair sorular eklenmiş, bu soruya 

olumsuz yanıt veren katılımcılar çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Veriler Mayıs 2018’in ilk iki haftası boyunca toplanmış ve elde edilen verilen SPSS yardımıyla analiz 

edilmiştir. Çalışmaya toplam 106 öğrenci katılmıştır. 

3.3. Bulgular 

 

Anket sonuçlarına göre çalışmaya katılan katılımcıların 47’si (%44,3) kadın, 59’u (%55,7) ise erkektir. 

Katılımcıların yaş aralığı 19-26 arası gerçekleşmiştir. Çoğunluğunu oluşturan %34’ü ise 24 yaşındadır. 

Katılımcıların %74’ü tam ya da kısmi zamanlı olarak, ücret karşılığı istihdam edildiklerini 

belirtmişlerdir. Katılımcıların %47’si genel olarak yılda 2-3 kez seyahat ettiklerini; %52’si sadece 

Türkiye içinde seyahat ettiğini, %41’i hem Türkiye’de hem de yurt dışında seyahat ettiğini, %7’si ise 

sadece yurt dışına seyahat ettiğini belirtmiştir. Seyahatlerin %60’ını tatil amacı oluştururken, %34’ü 

aile/akraba ve memleket ziyareti, %6’sı ise iş seyahatinden oluşmaktadır. 

Katılımcıların çoğu bir Facebook hesabına sahipken fotoğraf/video/ses/belge paylaşılabilen ve KÜİ 

üretilebilecek diğer sosyal medya hesaplarına da sahip olduklarını ifade etmişlerdir (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Kullanılan Sosyal Medya Hesapları 

Söz konusu platformların neredeyse %45’i katılımcılar tarafından 3-5 yıl aralığında kullanılmaktadır. 

Çalışmaya göre 5 yıldan fazla süredir kullananların oranı ise %40’dır. Çalışmaya katılan öğrencilere 

herhangi bir gezi öncesinde ya da esnasında planlama yaparken bilgi sahibi olmak için söz konusu 

sosyal medya platformlarında yer alan ve kullanıcı tarafından üretilmiş içeriklere başvurup 

başvurmadıkları sorulduğunda, katılımcıların bazen (%31) ve nadiren (%30) başvurdukları tespit 

edilmiştir (Şekil 2). 
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   Şekil 2: KÜİ’nin Seyahat Planlama Sürecinde Kullanımı 

Çalışmaya göre seyahat planlama aşamasındaki öğrencilerin bilgi sahibi olmak için en sık 

başvurdukları kaynak olarak gidilecek tesis ya da bölgenin web siteleri, turizm seyahat acentalarının 

web sayfaları ve bloglara baktıkları gözlemlenmiştir. Öte yandan radyo, TV, broşür, gazete gibi 

geleneksel kaynaklar da öğrencilerin bilgi alma kaynakları arasındadır (Tablo 1). 

Kaynak 

Her 

zaman Sıklıkla Bazen Nadiren 

Hiçbir 

zaman 

Seyahat Acentası Web Sayfası 33% 40 14 9% 4 

Tesis Web Sayfası 37% 44 11 7% 1 

Seyahat Siteleri 14% 35 37 10% 4 

Bloglar 8% 12 32 33% 15 

Forumlar 7% 24 33 25% 11 

Sözlükler 38% 29 20 11% 2 

Resmi Ulusal Siteler 16% 34 36 13% 1 

Gezi Eleştirileri 20% 38 33 7% 2 

TV 4% 8 41 31% 17 

Radyo 2% 4 17 41% 37 

Gazete/Dergi 1% 15 38 35% 11 

Broşür 10% 23 44 18% 5 

Gezi Rehberleri 14% 31 29 22% 4 

Arkadaş/Akraba 18% 53 26 2% 1 

Tablo 1: Seyahat Planlama Sürecinde Çevrimiçi ve Çevrimdışı Kaynakların Kullanımına İlişkin Cevapların 

Dağılımı. 

Yeni medya çağında genç gezginlerin bilgi almak amacıyla seyahat acentalarının ya da tesislerin web 

sayfalarına yönelmeleri dikkate değer bir ayrıntıdır. Öte yandan %38’lik bir oranla sözlüklerin de 

önemli seyahat bilgi kaynağı olarak görülmesi KÜİ’nin önemine işaret etmektedir. Ancak 

beklenmedik biçimde blogların ve forumların bilgi kaynağı olarak görülmemesi literatürdeki diğer 

araştırma sonuçlarının aksine (Rodrigez; 2009) ilginç bir sonuçtur. 

Katılımcıların seyahat planlama sürecinde KÜİ platformlarını kullanma amaçları sorulduğunda 

katılımcıların %18’i bu platformları konaklama tesisini seçmek için kullandığını %16’sı ise belirli 

rotalar hakkında fikir sahibi olmak için kullandıklarını belirtmişlerdir. Daha spesifik olarak 

katılımcılara nereye ve nasıl gidecekleri konusundaki fikirlerine nasıl sahip oldukları sorulduğunda 

%12’si rota ve güzergah planı yaparken KÜİ platformlarına başvurduklarını, %11’i ise seyahat 

şirketini seçerken fikir almak için başvurduklarını belirtmişlerdir. Bu yanıtlar ışığında katılımcıların 

KÜİ platformlarını sıklıkla seyahat’e çıkmadan önce (%96) kullanmaları da süpriz değildir (Şekil 3). 
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     Şekil 3: Seyahat Planlama Sürecinin Aşamalarında Bilgi Kaynağı Olarak KÜİ’nin Kullanımı 

KÜİ’nin seyahat öncesi kullanıldığını destekleyen bir başka sonuç ise katılımcıların KÜİ 

platformlarını kullanım amaçlarında karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların %77’si KÜİ 

platformlarındaki içerikleri sadece okuyup incelerken %23’ü ise bu platformlarda paylaşım yapmayı 

ya da içerik üretmeyi tercih etmektedir. Bu sonuç katılımcıların KÜİ’den seyahat öncesi 

faydalandıklarını göstermektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Seyahat Planlama Sürecinde KÜİ Platformlarını Kullanma Amaçları 

Katılımcıların sosyal medya ve KÜİ platformlarına olan güvenleri de KÜİ’nin turizm endüstrisinde 

kullanımını belirleyen faktörlerden biridir. 5 puanlık bir ölçek kullanılan “Seyahat planlaması 

esnasında sosyal medya ve KÜİ platformları güvenilir birer bilgi kaynağıdır” sorusuna katılımcıların 

%37’si katılıyorum yanıtını vermiştir. %20’si ise kesinlikle katılmıyorum yanıtını vermiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5: Sosyal Medya ve KÜİ Platformlarına Güven Aralığı – (Seyahat planlaması esnasında sosyal medya ve 

KÜİ platformları güvenilir birer bilgi kaynağıdır.)    

4. Sonuç 

Bu çalışmada, KÜİ tabanlı uygulamaların genç turistler tarafından nasıl kullanıldığını ve bu sitelerin 

Türkiye’deki turistlerin bilgi arama ve seyahat davranışları üzerindeki etkisi inceleme altına alınmıştır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar kısmen de olsa KÜİ’nin seyahat planları, rotalar ve tesisler hakkında 

kullanıcılara belirli bir fikir verdiğini ve kanaat oluşturduğunu doğrulamaktadır.  

Turizm pazarlamasında KÜİ, diğer içerik biçimlerinin yerine, belirli seyahat web sitelerinde sunulan 

mevcut seyahat bilgilerine eklenebilecek bir "hap bilgi" olarak görülmektedir. Bu siteler seyahatle 

ilgili son rezervasyon planlarını etkileyen bilgileri sağlamaktadır. Öte yandan, Türkiye’deki genç 

gezginler, bilgi kaynağı olarak tüketici tarafından oluşturulan içerik platformlarında çeşitli avantajlı 

noktalar görmektedir. Diğer gezginlerin yorumlarından büyük ölçüde etkilenmekte ve seyahat hizmeti 

sağlayıcıları tarafından sunulan bilgilerin ayrıntılarına ve ilgi düzeylerine dikkat etmektedirler. 

Çalışma, katılımcıların KÜİ platformlarını çoğunlukla diğer kullanıcıların kullandıkları içeriği 

görüntülemek ve incelemek için kullandıklarını göstermiştir. Bu durum KÜİ’nin seyahat planı yapan 

gezginlerin kararlarına etki etmektedir. Dikkat çekici bir diğer sonuç ise gezginlerin turizm 

kuruluşlarının web sitelerini nadiren ziyaret ettikleri yönündedir. Bu tür web siteleriyle ilgili olarak, 

seyahat yorumlarını sitelerini tanıtım aracı olarak kullanma veya gezginlerin ana sayfalarında yorum 

yapmalarına izin verme gibi opsiyonlarla zenginleştirmeleri yerinde olacaktır. KÜİ’nin katılımcı etkisi 

bu tarz sitelerin de birer referans kaynağına dönüşmesine yardımcı olabilir. Öte yandan genç 

gezginlerin bir geziyi planlamanın tüm aşamalarına daha fazla katkı sağlamak amacıyla sosyal medya 

ve KÜİ platformlarında daha fazla yer almaları daha fazla katkı sağlamaları gerekmektedir. İnsanların 

bu sürece katkıda bulunabilmelerini kolaylaştırmak, başkalarının onlara yardım ettiklerini hatırlatmak 

ve artık eve döndükten sonra başkalarına yardım edebilmelerini sağlamak, tüketicilerin/gezginlerin 

KÜİ’den faydalanma derecesini arttırmak açısından kritik öneme sahiptir.  
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Özet 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan uygulamalar sadece bireysel 

kullanıcılar açısından değil marka ve işletmeler açısından da yeni olanak ve fırsatların kapısını 

aralamıştır. Marka ve işletmeler arasında sosyal medyanın kullanımı son yıllarda hızlı bir artış 

göstermektedir. Müşterileriyle doğrudan iletişim kurmak, ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen marka 

ve işletmeler Instagram gibi sosyal medya uygulamalarını özellikle tercih etmektedirler. Everett 

Rogers’ın yeniliklerin yayılması teorisinden yola çıkan bu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren 

restoranların Instagram’ı bir sosyal medya uygulaması olarak ne şekilde kullandıklarını araştırmayı 

amaçlamaktadır. Bu amaçla Instagram hesabı bulunan ve bağımsız gastronomi uzmanları tarafından en 

iyi restoranlar listesinde gösterilen 30 restoran markasının Instagram hesapları içerik analizi 

yöntemiyle incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Yeniliklerin Yayılımı, Instagram, İçerik Analizi, Restoran 

Markaları. 

 

Dıffusıon Of Innovatıons On Instagram: A Content Analysıs Of Turkısh 

Restaurant Brands 

 

Abstract 

The applications that emerged with the development of new communication technologies have created 

new possibilities and opportunities for brands and businesses. The use of social media among brands 

and businesses has increased rapidly in recent years. The use of social media among businesses grows 

tremendously as operators engage, and build relationships, with customers through social media. 

Drawing on the Everett Rogers’s Diffusion of Innovations theory, this exploratory study investigates 

the adoption and implementation of Instagram in Turkish restaurant sector. For this purpose, the 

Instagram accounts of 30 restaurant brands which have Instagram account and which are shown on the 

list of best restaurants by independent gastronomy specialists have been examined by content analysis 

method. 

Keywords: Social Media, Diffusion of Innovations, Instagram, Content Analysis, Restaurant Brands.   

 

1. Giriş 

Son yıllarda hayatın hemen hemen her alanında etkinliğini hissettiren sosyal medya olgusu sadece 

bireysel kullanıcıların ya da sosyalleşmek isteyenlerin değil aynı zamanda ticari alanda faaliyetlerini 

geliştirmek isteyenlerin de yöneldiği bir platform haline gelmiştir. Hem üreticiler hem de tüketiciler 

ticari bir alışverişin tarafları olarak sosyal medya platformlarında bir araya gelmektedir. Bu haliyle 

sosyal medya tüketicilerin enformasyona ulaşma yöntemlerini, ürün ya da hizmetler hakkında bilgi 

edinme yollarını ve ürünleri değerlendirme yöntemlerini kökünden değiştirmektedir. 2012’de yapılan 

bir araştırmaya göre her beş tüketiciden biri ürünler hakkında Facebook üzerinde arama yapmakta ve 

tüketicilerin yaklaşık %42’si ürün ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Facebook 

üzerinde markalar ile arkadaş olmaktadır (Hillard; 2012). Sosyal medyanın işletmeler açısından 
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öneminin fark edilmesiyle birlikte birçok işletme ve marka sosyal ağlarda kendi hesaplarını 

oluşturarak tüketicinin dikkatini çekme ve onlarla birebir iletişim kurma yoluna gitmişlerdir. 

Diğer yandan, günlük 200 milyondan fazla kayıtlı aktif üyesi, paylaşılan 20 milyardan fazla fotoğraf, 

günlük 1,6 milyar beğeni ve günlük 60 milyon fotoğraf yüklemesiyle Instagram ticari anlamda sosyal 

medya platformları arasında rakipsiz görünmektedir (Instagram Stats; 2017). Bu parlak istatistiklere 

rağmen Salomon platformun akademik anlamda yeterince ilgi görmediğini düşünmektedir. O’na göre 

literatürde var olan mevcut çalışmalar Instagram’ın kültürel ve sosyolojik bireysel kullanımına yönelik 

çalışmalardır (Salamon, 2013;409).  

Literatürde Instagram’ın pazarlama alanındaki etkisine odaklanan az sayıdaki çalışmadan biri olan 

Hautz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre Instagram’da yayınlanan fotoğraf ve videoların 

müşterinin satın alma kararını vermesinde etkili olduğu savunulmaktadır (Hautz vd., 2013; 112). 

Özellikle yemeklerin ve sunumun görselliğinin ön plana çıktığı restoran endüstrisi için platformun bu 

özellikleri, restoran markasının ve ürünlerin tüketicilere pazarlanması açısından önemli avantajlar 

sağlayabilir. Wang’a göre, gastronomi alanında yer alan markaların fotoğrafları müşterilerin duyuşsal 

çekiciliği yaşaması, zihinsel izlenimler yaratmaları ve restoranı ziyaret etme kararı vermeleri açısından 

ilham verici olabilmektedir (Wang, 2011; 505). 

Everett Rogers’ın yeniliklerin yayılması teorisinden yola çıkan bu çalışma, Türkiye’de faaliyet 

gösteren restoranların Instagram’ı bir sosyal medya uygulaması olarak ne şekilde kullandıklarını 

araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Instagram hesabı bulunan ve bağımsız gastronomi uzmanları 

tarafından en iyi restoranlar listesinde gösterilen 30 restoran markasının Instagram hesapları içerik 

analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

2. Yeniliklerin Yayılması Teorisi 

Günümüzde teknolojik yenilikler, artan rekabet ve hizmet beklentilerindeki değişiklikler sadece 

örgütlerin yapı ve teknolojisinde değil, bilgi toplama biçimleri ve üyelerine verdiği hizmetlerde de 

değişikliklere yol açmaktadır. Bu nedenle örgütler üyelerine çeşitli yenilikler sunmaktadır. Örgüt 

böyle bir sürece girdiğinde en önemli beklentilerinden biri üyelerinin yenilikleri benimsemesi ve 

yeniliğe uyum sağlamasıdır. Bu noktada yenliklerin kabulü veya değişime direnme davranışlarının 

kaynaklarını tanımak son derece önemlidir. Bu nedenle yeniliğe uyumu etkileyen etkenleri ortaya 

koymayı amaçlayan çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmektedir. Bunlar arasında “Rogers’ın 

Yeniliğin Yayılması Teorisi” bilgi sistemleri uygulaması araştırmalarında yaygın olarak kabul gören 

bir teoridir. Yeniliğin Yayılması Teorisi, yeniliğe uyum süreciyle ilgili bilgi toplamaya ve belirsizliği 

azaltmaya odaklı karmaşık bir teoridir (Agarwal vd; 1998). Bu teori, diğer uyum teorileri gibi, uyum 

davranışının zorlayıcı değişkenleri olan yeniliğin algılanan özelliklerini işaret ederek, yeniliğin belli 

bir topluluk tarafından kabul veya reddedilmesi sürecine açıklama getirir. Bu yönüyle teori sürekli 

değişen gelişen teknolojiye uyum sağlama ve kullanma hakkında yararlı bir perspektif sağlamaktadır. 

Everett Rogers teorisinde yeniliği “birey ya da örgüt tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, 

uygulama ya da nesne” olarak tanımlamıştır. Yeniliğin, önceden kesinlikle bilinmeyen, tanınmayan bir 

kavram ya da dizayn olması gerekmez. Bireyin veya örgütün onu daha önce kullanmamış olması da 

yeterlidir (Berger, 2015; 105). Bunun yanında yenilik, bireyler veya örgütlerin gereksinimlerini 

karşılamak için problemlere alternatif çözümler geliştirmek olabileceği gibi problem ya da gereksinimi 

algılamada yeni yollar da olabilir (Berger, 2015; 106). Bu açıdan ele alındığında yenilik, bireyler ya da 

örgütler için yeni bir ürün, teknoloji, bakış açısı veya çözüm yolu olarak tanımlanabilir. Rogers’ın  

modelinde yeniliğe uyum veya ret kararı verirken bilgi beş aşamadan geçer. Bu süreç bir bilgi arama 

ve bilgi işleme etkinliğidir. Temelde bireyin yenilik hakkındaki belirsizlikleri azaltmasına yardımcı 

olacak bilgileri edinmeye çalıştığı bu beş aşama; bilgi, ikna olma, karar, uygulama ve doğrulamadır. 

İlk aşamada birey yenilik ve işlevleri hakkında bilgi edinir. İkna olma aşamasında yeniliğin kendisi 

için avantaj ve dezavantajlarını değerlendirerek, yeniliğe tutumunu biçimlendirir. Karar aşamasında 

birey yenilik hakkında ek bilgiler edinir ve yeniliği kabul ya da ret kararı verir. Bu aşamada birey 

özellikle çevresindeki bireylerin değerlendirmelerinden etkilenir. Dördüncü aşama olan uygulama 

yeniliğe uyum kararı verildiğinde gerçekleşir. Son aşamada birey uyum kararını doğrular ve 

güçlendirir (Berger, 2015; 107).  
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Fakat Rogers’ın teorisinde en önemli bileşenlerden biri zamanlamadır. Zaman öğesi yeniliğe uyum 

süreci ve uyum oranını ifade etmektedir. Rogers’a göre bireylerin yeniliğe uyum oranlarında 

farklılıklar söz konusudur. Bu farklılık yeniliği kabul zamanından kaynaklanmaktadır. Kabul zamanı 

kullanıcının yeniliğin ilk farkına varmasıyla, onu kabul ya da reddetmesi noktası arasındaki zamanın 

uzunluğudur. Kabul zamanı, kullanıcının bir yeniliğe uyumu için gereken ortalama zamanı ifade eder 

ve yeniliğin yayılması için gereken zamanın tahmini için gerekli olduğundan önemli bir kavramdır. 

Bireyin kabul zamanı kısaysa, yeniliğin yayılmasının da hızlı olacağı düşünülür (Au vd, 2000;268). 

McBride’a göre moda ya da kalabalıkların tercihi de olsa teknolojik yeniliğin uygulanmasındaki 

kararlılık ve hız benimsenme sürecini de hızlandırmaktadır (McBride, 1997;59). Öte yandan 

teknolojik yenileşme sürecine geç dahil olanların, yenilikleri benimseme konusunda halihazırda 

sistemde olan mevcutlara göre daha hızlı ve kararlı adım attıkları görülmektedir. Bu durum 

zamanlamanın bir tür sıçrama tahtası etkisi yaratması olarak da düşünülebilir. Örneğin Malezya 

otellerinin internet sitesini inceleyen bir araştırmaya göre, internet sitesine diğerlerine göre görece 

daha geç sahip olan otellerin öncüllerine nazaran yorumlara cevap verme ve rezervasyonları onaylama 

süreçlerinin daha hızlı gerçekleştiği saptanmıştır (Hashim vd., 2014;96).  

3. Sosyal Medya’da Restoran Sektörü ve Instagram 

Literatürde en çok atıf alan tanımlamalardan biri olan Boyd ve Ellison’nun tanımına göre sosyal 

medya; “kullanıcıların tamamen veya kısmen açık birer profil oluşturup, ilişkide oldukları insanlar 

listesi hazırladıkları, sergiledikleri, paylaştıkları ve diğer kullanıcıların profil ve ilişkilerini 

gözlemleyebildikleri sanal ortamlar”dır (Boyd & Ellison, 2004; 211). Kaplan ve Haenlein ise farklı bir 

pencereden yaklaşarak sosyal medyayı “kullanıcı tarafından oluşturulan, içerik üretimine ve 

paylaşımına olanak veren, web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine inşa edilmiş internet 

tabanlı uygulamalar grubu” biçiminde tanımlamışlardır (Kaplan & Haenlein, 2010; 61). Her iki 

tanımlamada da benzeşen ve farklılaşan noktalar olsa da tanımlamaların temelini ağ üzerinde çalışan, 

web 2.0 altyapısına dayalı, etkileşimli uygulamalar oluşturmaktadır. Sosyal ağların ve sosyal 

medyanın ortaya çıkışı ve popülaritesi ile binlerce kişinin tek bir bireymiş gibi birbirleriyle iletişim 

sağlamaları kolaylaşmıştır. Bunun yanı sıra sosyal paylaşım siteleri yaş, din, politik görüş, hobiler ve 

ilgi alanları gibi kriterleri göz önüne alarak sınıflandırma ve etiketleme yapabilmektedirler. Bu 

sınıflandırma ve etiketleme ile gruplar arasında nasıl etkileşimlerin meydana geldiği 

araştırılabilmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar, farklı sosyal medya uygulamalarının, hedef kitlesi, 

kullanım amacı, kullanım biçimi ya da yer aldığı platform farklılık gösterse de temel yapısı genellikle 

aynı mantık üzerine kurulmaktadır. 

Sosyal medya evreninin en popüler uygulamalarından biri olan Instagram ise, 2010 yılının son 

çeyreğinde Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan ve eskinin Polaroid’i ile dijitalin 

efektlerini bir araya getiren fotoğraf ve video paylaşımının hızlı ve popüler bir aracı olarak ortaya 

çıkmış bir mobil uygulamadır. İlk yıllarda sadece IOS üzerinden ücretsiz olarak kullanılmaya başlanan 

Instagram, 2012 yılında Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda da kullanılmaya 

başlanmıştır. Instagram’da fotoğraf çekip, onlara filtre uygulanmasının yanı sıra, çekilen fotoğrafların 

diğer sosyal ağlarda paylaşılması da mümkündür. İlk çıktığı yıllarda kullanıcılara sadece fotoğraf 

çekme ve paylaşma imkanı sunan Instagram, daha sonra özellikleri arasına video çekimini de 

eklemiştir. Oldukça ilgi çeken bu yenilik ciddi bir talep görmüş ve sadece 24 saatte 5 milyon video 

Instagram’a yüklenmiştir (Çetinkaya, 2016; 163). Açıldığı Ekim 2010 tarihinden bu yana günlük 

ortalama 70 milyon fotoğraf, 300 milyon aktif kullanıcı ve toplamda paylaşılmış 30 milyar fotoğraf ile 

benzer uygulamalar arasında lider konumdadır. 2012 Nisan ayında 1 Milyar Dolar’a Facebook 

tarafından satın alınan Instagram’ın Brandwatch verilerine göre 400 Milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 

Kullanıcılarının %60’ı günde en az bir kez Instagram uygulamasını ziyaret ederken, toplam internet 

kullanıcılarının %30’unun da Instagram hesabı olduğu belirtilmektedir (Instagram Stats; 2017). 

Salomon’a göre Instagram, diğer sosyal ağlara kıyasla daha genç ve çeşitli bir hedef kitleye hitap 

etmektedir. Bunun yanı sıra Instagram’ın genç kitleler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor olması, 

son dönemde uygulama üzerinden farklı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine de aracılık etmektedir 

(Salamon, 2013;410). 

Instagram, bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır ve dolayısıyla iyi fotoğraf çekmek ile bunları 

düzenlemek önem taşımaktadır. Düzenleme yapılırken Instagram’ın kendi filtreleri kullanılabileceği 
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gibi dışarıdan başka filtreler veya düzenleme programları da kullanılabilmektedir. Instagram’da günün 

en fazla beğeni alan fotoğrafları görmenin mümkün olması bu fotoğraflardan ilham alınarak daha etkili 

fotoğraflar çekmek adına önemlidir. Bunun yanında Instagram’ın her hafta sonu belirlediği 

konulardaki etkinlikler, Instagram’ı sanal bir buluşma platformu haline getirmektedir. Bu etkinliklere 

katılmak paylaşılan içeriğin daha geniş kitleye ulaşmasını sağlayabilir. Daha fazla insana ulaşmanın 

bir diğer yolu ise “hashtag” kullanmaktır. Popüler hashtag’ler her zaman ilgi çekmektedir. #love, 

#instagood, #tweegram, #photooftheday, #instamood, #iphonesia, #me, #cute, #summer ve #tbt bu 

hashtaglerden bazılarıdır (Çetinkaya, 2016; 312). 

90’lı yılların ikinci yarısından itibaren internetin yükselişi ile birlikte restoran endüstrisi reklamlarının 

da gazete, broşür ve el/duvar ilanlarından çevrimiçi mecraya kaydığı görülmektedir. 1996’da Murphy 

ve arkadaşları yayınladıkları çalışmalarında internet pazarlamasının restoran endüstrisi için bir 

fırsattan çok bir zorunluluk olduğu sonucuna varmışlardır (Murphy vd, 1996; 70). İnternet üzerinde 

çevrimiçi enformasyon arayan müşteriler nedeniyle internetin restoranlar için daha fazla görünürlük 

sağladığı bir gerçektir. Fakat buna rağmen, web 2.0 ve sosyal medya öncesi internet siteleri de tıpkı 

geleneksel mecralar gibi tek yönlü bir iletişim sürecidir. Müşterileriyle etkileşimli bir ortam arayan 

restoranlar için sosyal medya uygulamaları internete göre daha fazla imkan sağlamaktadır. Öte yandan 

sosyal medyanın ve özellikle Instagram uygulamasının metinden çok görsel tabanlı bir uygulama 

olması restoran endüstrisi gibi lezzetin yanında görselliğin de önemli olduğu bir alanda oldukça efektif 

sonuçlar vermektedir. Instagram kullanıcıları yedikleri yemeklerin fotoğraflarını restoran adıyla 

birlikte #hastagler yardımıyla paylaşmakta ve buna benzer içeriklerin tamamı o restoranla ilgili bilgi 

almak, ortamı görmek isteyen diğer potansiyel müşteriler için bilgilendirici olmaktadır. 

4. Türkiye’de Restoran Markaları Üzerine Bir İçerik Analizi 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Son yıllarda restoranlar da yeni müşteriler kazanmak, mevcut ve potansiyel müşterilerle marka 

sadakati kurmak, ürün ve hizmetlerini paylaşmak için sıklıkla sosyal medya platformlarına 

başvurmaktadır. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin araştırmalara göre lezzetli yemek 

fotoğrafları metin mesajlarına göre beyinde 60 bin kat daha hızlı işlenmekte ve beyni açlık konusunda 

uyarmaktadır (Digital Marketing Stats; 2018). Başka bir araştırmaya göre ise tüketicilerin %93’ü ürün 

görselinin satın alma kararlarını etkilediğini belirtmektedir (Kissmetrics; 2018). Bu açıdan Instagram 

restoranlar için tüketicilerle buluşma ve satın alma kararlarını etkileme konusunda önemli bir mecra 

konumundadır. Öte yandan, kurulduğu günden bu yana kullanıcı sayısında hızlı bir artış gözlenen 

Instagram 2015 yılının sonu itibariyle dünya çapında 400 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Bu sayı 

ile Instagram, 284 milyon kullanıcısı olan Twitter’ı geçmiştir. Türkiye’de ise Instagram 12.242.850 

kişi ve toplam internet kullanıcıları arasındaki %34’lük payı ile önemli bir sosyal ağ konumundadır. 

Beş yıllık bir sürede bu denli büyüme sağlayan Instagram sadece bireylerin değil markaların, 

işletmelerin ve aynı zamanda restoran endüstrisinde potansiyel müşterileriyle iletişim kurmak isteyen 

restoranların da dikkatini çekmiştir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı, bir sosyal medya 

uygulaması olan Instagram’ın yeniliklerin yayılımı bağlamında restoran markalarınca nasıl 

kullanıldığını tespit etmektir. Öte yandan platforma geç giren restoran markalarının yeniliklerin 

yayılımı bağlamında zaman faktörünün bir sıçrama tahtası etkisi yaratıp yaratmadığı da 

gözlemlenecektir. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Restoran markalarının Instagram’ı nasıl ve ne amaçla kullandığı sorusundan hareketle bu çalışmada 

restoran markalarının Instagram hesaplarına içerik analizi uygulanmaktadır. İçerik çözümlemesi, 

araştırma evrenini oluşturan metin yığınından seçilen ve bütünü temsil etme niteliğine sahip bir 

örneklemin incelenmesi ve içeriğin önceden belirlenen değişkenlerden oluşan bir kategori sistemine 

göre sınıflandırılması olarak ifade edilebilir (Wimmer & Domminic, 2007; 19). Bu çalışmada seçilen 

restoranların Instagram sayfalarındaki ilgili tarih aralığını kapsayan tüm içerikler çalışmaya dahil 

edilmiş ve hem niceliksel hem de niteliksel olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

İçerik analizinde görsel öğeleri sınıflandırabilmek için Wang’ın gastronomi bloglarını incelemek için 

kullandığı 7’li bir kategorizasyon sistemi (Wang, 2011; 506) kullanılmıştır. Bu kategoriler 

“Yiyecek/İçecek”, “Şef”, “Tarif”, “Mekan”, “Önemli Gün/Anma”, “Aktarma Görsel (Captured 

Image)”, ve “Menü”dür.  
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Çalışmanın örneklemi Türkiye’nin ilk bağımsız gastronomi birliği olan “İncili Gastronomi Rehberi” 

(İncili Gastronomi Rehberi, 2018) tarafından “4 İnci Ödülü” ile ödüllendirilmiş 30 restoran olarak 

belirlenmiştir (NTV Yaşam; 2018). Bu restoranlardan 4 tanesinin web sitelerinde belirtilmiş resmi bir 

Instagram hesabı bulunmamaktadır. 4 tanesi ise restoranın bağlı bulunduğu otel işletmesiyle ortak bir 

Instagram hesabı kullanmatadır. Dolayısıyla çalışmanın örneklemi web sitelerinde ilan edilmiş resmi 

Instagram hesabına sahip 22 restoran ile sınırlandırılmıştır. 22 restorana ait toplam 6971 fotoğraf ve 

videodan oluşan veriler 29 Ocak-5 Şubat tarih aralığında toplanmış ve kodlamaya tabi tutulmuştur.           

4.3. Bulgular 

Araştırmaya göre restoranların 21 tanesi İstanbul 1’i ise Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunmaktadır. 

Instagram uygulaması ticari hesapları desteklemek ve onlara ticari faaliyetlerini geliştirmek için farklı 

istatistiki opsiyonları olan ticari hesap açma imkanı tanımaktadır. Buna göre, 17 restoran hesaplarını 

ticari modda kullanırken sadece 5 tanesi normal kullanıcı modunda kullanmaktadır. Sadece 2 restoran 

dışında diğer tüm restoranlar hesaplarında adres, telefon, web sitesi gibi bilgileri bulundurmaktadır. 

Kantin adlı restoran 24Bin takipçi sayısı ile en fazla takipçiye sahip restoran olarak görünürken aynı 

zamanda 983 gönderi ile en fazla paylaşımda bulunan restoran durumundadır. Kantin Restoran’nın 

platforma diğer tüm hesaplardan daha önce 2013 yılında giriş yapması bu rakamların oluşmasında 

önemli bir etken olarak görünmektedir (Bkz: Tablo 1).  

  

Tablo 1: Restoran Hesaplarına Ait Instagram Bilgileri 

Restoran hesaplarına ait içerikler incelendiğinde, Instagram’ın sunduğu fotoğraf ve video 

özelliklerinden en fazla fotoğrafın tercih edildiği görülmektedir. Hemen hemen tüm hesapların 

neredeyse %90’a yakın kısmı sıklıkla fotoğraf paylaşmayı tercih etmişlerdir. En fazla video paylaşan 

restoran ise toplam 983 gönderinin 28’i ile Kantin Restoran’dır (Bkz: Tablo 2). 

Divan ve Toi Restoranlarının platforma giriş ve toplam gönderi rakamlarına dikkat edildiğinde 

platforma geç girmenin tıpkı Rogers’ın ifade ettiği gibi bir tür sıçrama tahtası etkisi yarattığı da 

görülmektedir. Platforma 2016 yılında giren her iki restoran da 603 ve 339 gönderi rakamlarına 

ulaşırken, platforma 2014’de dahil olan Karaköy ve Şans gibi restoranlar 100’lü rakamlara dahi 

ulaşamamıştır. Bu noktada sıçrama tahtası etkisi açıkça görülmektedir. 

Fotoğraflar içerik kategorizasyonu bağlamında incelendiğinde tek bir restoranın yaptığı tek bir gönderi 

haricinde hiçbir restoranın tarif bilgi vermediği görülmektedir. Öte yandan restoranların tamamı 

instagram hesaplarını yiyecek ve içecek görsellerine ayırmayı tercih etmişlerdir. Sonrasında en çok 

tercih edilen görsel türü mekana ait fotoğraflardan oluşmaktadır. Tarif kategorisinden sonra en az 

tercih edilen içerik türü ise aktarma görsellerden oluşmaktadır. Restoranların sıklıkla servis ettikleri 

Restoranlar Şehir Hesap Türü
İletişi

m

Platforma 

giriş Toplam Gönderi

Takipçi Takip edilen

KILIMANJARO İstanbul Ticari Var 2165 12 2016 55

LACİVERT İstanbul Ticari Var 11,7 1 2015 276

ZUMA İstanbul Ticari Var 9647 68 2014 531

DA MARIO İstanbul Ticari Var 1091 47 2014 173

ULUS 29 İstanbul Kullanıcı Var 579 120 2016 69

LE PETITE MAISON İstanbul Ticari Var 4901 31 2014 300

ANTICA LOCANDA İstanbul Ticari Var 1627 249 2014 791

BEYTİ İstanbul Kullanıcı Yok 1457 2 2014 74

ÇİYA İstanbul Ticari Var 616 0 2017 21

DİVAN İstanbul Ticari Var 8358 3 2016 339

ENT Bodrum/MuğlaKullanıcı Var 1576 60 2014 716

INARI SUSHI OMAKASE İstanbul Ticari Var 4001 71 2014 299

KANTİN İstanbul Ticari Var 24000 1 2013 983

KARAKÖY LOKANTASI İstanbul Kullanıcı Var 1176 17 2014 15

MÜRVER RESTAURANT NOVOTEL İstanbul Ticari Var 7845 10 2017 68

NEOLOKAL istanbul Ticari Var 13,4 1 2014 120

NICOLE İstanbul Ticari Var 7641 68 2015 217

SPAGO ST REGIS İSTANBUL istanbul Ticari Var 3271 177 2016 175

SUNSET istanbul Ticari Var 9327 150 2015 896

ŞANS İstanbul Ticari Var 1148 82 2014 53

TOI İstanbul Ticari Var 6371 57 2016 603

MİKLA İstanbul Kullanıcı Yok 12,2 17 2015 197

Takip
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yiyecek ve içecek görsellerini tercih etmeleri bilgisi Wang’ın gastronomi bloglarına ilişkin yaptığı 

çalışmanın bulgularıyla benzer sonuçlara işaret etmektedir (Bkz: Tablo 3). 

 

Tablo 2: Instagram Hesaplarının İçerik Türüne Göre Dağılımı 

 

 

Tablo 3: Instagram Hesaplarının İçerik Temalarına Göre Kategorizasyonu 

Çalışmada bulgulanan önemli bilgilerden biri de yiyecek ve içecek görsellerinin restoran hesapları için 

en önemli kategorilerden biri olduğudur. Restoranlar hesaplarında en fazla bu kategoriye ait içerikler 

paylaşmaktadır. Bu durum yukarıda sözünü ettiğimiz yiyecek ve içecek görsellerinin tüketici satın 

alma kararında %91 oranında etkili olduğu bilgisiyle birlikte değerlendirilmelidir. Buna göre Divan 

Restoran %94 oranıyla yiyecek ve içecek görsellerine en fazla yönelen hesap konumundadır. Spago St 

Regis ise %32 ile en az yiyecek içecek görseline yer veren restorandır (Bkz: Tablo 4). 

Restoranlar Toplam Gönderi

Fotoğraf Video

KILIMANJARO 55 53 2

LACİVERT 276 264 12

ZUMA 531 510 21

DA MARIO 173 160 13

ULUS 29 69 69

LE PETITE MAISON 300 298 2

ANTICA LOCANDA 791 783 8

BEYTİ 74 74

ÇİYA 21 20 1

DİVAN 339 337 2

ENT 716 705 11

INARI SUSHI OMAKASE 299 299

KANTİN 983 955 28

KARAKÖY LOKANTASI 15 15

MÜRVER RESTAURANT NOVOTEL 68 68

NEOLOKAL 120 119 1

NICOLE 217 214 3

SPAGO ST REGIS İSTANBUL 175 174 1

SUNSET 896 887 9

ŞANS 53 53

TOI 603 598 5

MİKLA 197 169 1

İçerik Türü

Restoranlar Toplam Gönderi

Yiyecek

/içecek
Şef Tarif Mekan

Önemli 

Gün

Anma

Aktarma 

Görsel
Menü

KILIMANJARO 55 49 1 4 1

LACİVERT 276 224 8 33 4 2 5

ZUMA 531 464 12 40 7 8

DA MARIO 173 140 32 1

ULUS 29 69 56 12 1

LE PETITE MAISON 300 275 2 21 2

ANTICA LOCANDA 791 704 33 41 4 2 7

BEYTİ 74 60 9 2 1 2

ÇİYA 21 16 1 3 1

DİVAN 339 319 2 15 3

ENT 716 622 42 48 2 2

INARI SUSHI OMAKASE 299 263 5 31

KANTİN 983 801 121 12 31 18

KARAKÖY LOKANTASI 15 10 1 3 1

MÜRVER RESTAURANT NOVOTEL 68 58 9 1

NEOLOKAL 120 90 4 17 9

NICOLE 217 90 48 32 9 38

SPAGO ST REGIS İSTANBUL 175 56 19 24 2 11

SUNSET 896 608 57 141 21 58 11

ŞANS 53 25 8 11 4 4 1

TOI 603 518 12 42 11 8 12

MİKLA 197 107 21 67 2

İçerik Teması
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Tablo 4: Yiyecek/İçecek Kategorisinin Toplam Gönderilere Oranı 

5. Sonuç 

Yapılan birçok çalışma göstermektedir ki görsel tabanlı içerikler metin tabanlı içeriklere oranla daha 

fazla akılda kalmakta ve etki faktörü daha yüksek gerçekleşmektedir. Hatta tüketicilerin satın alma 

kararı vermelerinde görsel unsurların daha çok rol oynadığı bulgulanmıştır. Instagram, açıldığı günden 

bu yana görsel tabanlı mimari yapısı nedeniyle özellikle ürünlerinin görsel yönü aracılığıyla 

tüketicileriyle buluşmak isteyen işletmeler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada 

Instagram’ın Türkiye’deki restoran endüstrisi açısından kullanım pratikleri incelenmiş; Everett 

Rogers’ın kullanımlar ve doyumlar teorisi üzerinden teknolojik yeniliği geç benimsemenin zamanlama 

açısından bir sıçrama tahtası etkisi yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. 

Çalışma, Türkiye Bağımsız İncili Gastronomi Birliği’nin açıkladığı 4 inci almış 30 restoranın 22’si 

üzerinde gerçekleştirilmiş ve toplam 6971 fotoğraf ve video incelenmiştir. Bulgulara göre restoranların 

%90’dan fazlası Instagram üzerinde kendilerini temsil etmekte ve ticari bir Instagram hesabı 

kullanmaktadır.  

Instagram hesabının etkin bir biçimde kullanılması, güncellenmesi takipçi sayısına da doğrudan etki 

eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmaya göre en fazla takipçi sayısına sahip restoran 

Kantin Restoran’dır. Toplam 983 gönderide bulunan restoranın gönderi içeriğinin %81’ini 

yiyecek/içecek görselleri oluşturmaktadır. Keza takipçi sayısı en düşük restoranlardan biri olan Ulus 

29 aynı zamanda en az gönderiye sahip restoranlardan biridir. 

Çalışmada dikkat çeken noktalardan bir tanesini de nitel analiz sonuçlarıdır. Bu sonuçlar görsel 

öğelerin kullanımının tüketicilerin satın alma kararları üzerinde %91 oranında etkilidir bilgisiyle de 

örtüşmektedir. Buna göre, restoranların toplam gönderileri içinde en fazla yiyecek/içecek 

kategorisinde görsellere yer verdikleri gözlemlenmiştir. Sonrasında en çok mekan temalı fotoğraflar 

göze çarpmaktadır. Her iki fotoğraf türü de tüketicinin beğeni ve zevklerine hitap eden, onların satın 

alma kararlarını görsel öğelerle etkilemeye çalışan kategorilerdir. Tarif kategorisi ise tek bir restoran 

dışında neredeyse hiçbir görsele konu olmamıştır. Şef kategorisi ise yine dolaylı yoldan ürüne vurgu 

yapması nedeniyle ön plana çıkan kategorilerdendir. 

Instagram’ın önemli özelliklerinden biri olan video tabanlı görseller ise restoranlar tarafından pek 

tercih edilmemektedir. 900’ün üzerinde paylaşımda bulunan restoranlar bile en fazla 20-25 video 

tabanlı içeriğe yer vermişlerdir. Ürün ve hizmetleri öne çıkarmak adına neredeyse fotoğraftan daha 

etkili olabilecek hareketli görüntülerin göz ardı edilmesi şaşırtıcı bir durumdur. Bu açıdan mekanı 

anlatan ya da restoran şefinin ürünleri hazırlarken çekilmiş görüntülerinin kullanımının restoran 

tercihinde etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Çalışmanın temel amaçlarından biri de Everett Rogers’ın kullanımlar ve doyumlar teorisini 

temellendirdiği bileşenlerden biri olan zamanlama unsurunun restoran Instagram hesapları açısından 

geçerliliğinin tespit edilmesidir. Buna göre herhangi bir teknolojik yeniliğin benimsenmesi ve 

yayılımında teknolojik yeniliği kabulü ve kullanımına ilişkin zamanlamada gecikme, kimi kez bir 

sıçrama tahtası etkisi yaratmaktadır. Teknolojik yeniliğin geç kabul edilmiş ve benimsenmiş olması 
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etkin kullanımı açısından bir dezavantaj yaratmamakta aksine geç kalmışlık duygusundan ötürü daha 

efektif ve verimli bir kullanıma neden olmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre Divan ve Toi 

Restoranlarının platforma giriş ve toplam gönderi rakamlarına dikkat edildiğinde platforma geç 

girmenin tıpkı Rogers’ın ifade ettiği gibi bir tür sıçrama tahtası etkisi yarattığı görülmektedir. 

Platforma 2016 yılında giren her iki restoran da 603 ve 339 gönderi rakamlarına ulaşırken, platforma 

2014’de dahil olan Karaköy ve Şans gibi restoranlar 100’lü rakamlara dahi ulaşamamıştır. Bu noktada 

sıçrama tahtası etkisi açıkça görülmektedir.   
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Abstract 

 

The media defines communication environments that fulfill many functions such as entertainment, 

informing and education, and include mass media such as newspapers, radio and television. The 

media, which expanded with the inclusion of internet publishing, has been an effective force 

throughout history. The fact that it is called the fourth force besides the legislature, the executive and 

the judiciary is the proof of this power. With forms of ownership, acquisitions and evolving 

technologies and inclusiveness, the media has become a major industry. This power of the media 

naturally also directly affects viewers who are exposed to the content it serves. Recognizing this effect, 

the education sector has brought media literacy education on the agenda, reaching a consensus that it is 

possible to understand the media correctly only with the right education. With the emergence of media 

literacy education, defined as reaching, analyzing and understanding the different aspects of media 

content, in the early 1900s, such studies in our country started in the 2000’s. The technological 

improvements together with the easy access to the media today and the access to the media at very 

early ages makes the education of children, who accept what is presented without filtering, necessary. 

In addition to this pedagogical importance, it is another important question, how and by whom this 

education should be given. While media literacy in our country was added as an elective course at 

primary school level, there is also a demand for this course to be given as mandatory and by 

communication faculty graduates. Thousands of students, who graduate each year from 

communication faculties and struggle to find a job in their own sector, whose number is increasing day 

by day in our country can be seen as one of the reasons behind this demand. 

In Turkey, there are a total of 201 universities, of which 129 are state and 72 are private universities. A 

total of 58 communication faculties operate in these universities. Hundreds of new students join 

different departments of each communication faculty every year, and hundreds of students graduate. 

Although the media sector in our country is growing every year, this growth is not enough for graduate 

students to find a job. On the other hand, the dimensions of the problem are even more thought-

provoking when it is thought that people other than communication faculty graduates are also hired in 

the media. It should also not be forgotten, that the media literacy course, which is seen as a job 

opportunity for the communication faculty graduates, can also be taught by social studies, Turkish and 

information technology teachers. From this point of view, the study aims to examine, through 

curricula, the degree to which communication faculties in our country attach importance to a topic that 

is so important for both children and their own graduates. Within the scope of the research, the 

curricula of the communication faculties, operating within the Higher Education Council, belonging to 

all years and semesters shown in their internet pages will be examined and whether or not they offer 

media literacy lessons, the status and the number of hours of the course, the compatibility of the 

content with the content of Ministry of National Education and conditions of the present will be 

discussed. This work was supported by Research Fund of the Marmara University. Project Number: SOS-D-110618-0371 

 

Keywords: Media Literacy, Faculty of Communication. 
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Medya Okuryazarlığı ve Türkiye’deki İletişim Fakültelerinin Müfredatları 

Üzerine Bir Araştırma 
 

 

Özet 

 

Medya, eğlendirme, haberdar etme ve eğitme gibi pek çok fonksiyonu yerine getiren ve gazete, radyo, 

televizyon gibi kitle iletişim araçlarını kapsayan iletişim ortamlarını tanımlamaktadır. İnternet 

yayıncılığının da dahil olması ile kapsamı genişleyen medya tarih boyunca etkin bir güç olmuştur. 

Yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvet olarak adlandırılması da bu gücün kanıtı 

niteliğindedir. Sahiplik biçimleri, satın almalar ve gelişen teknolojiler ile kapsayıcılığı ile birlikte 

medya büyük bir endüstri haline gelmiştir. Medyanın bu gücü doğal olarak onun servis ettiği içeriklere 

maruz kalan izleyicileri de doğrudan etkilemektedir. Bu etkinin farkına varan eğitim sektörü, medyayı 

doğru anlayabilmenin ancak doğru bir eğitim ile mümkün olabileceği konusunda uzlaşıya vararak, 

medya okuryazarlığı eğitimi konusunu gündeme taşımışlardır. Medya tarafından sunulan içeriklere 

ulaşabilme, onları analiz edebilme ve farklı yönlerini anlayabilme şeklinde tanımlanan medya 

okuryazarlığı eğitiminin ortaya çıkışı 1900’lerin başına dayanmakla birlikte, ülkemizde bu yöndeki 

çalışmalar 2000’lerde başlamıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte günümüzde medyaya kolayca 

ulaşılması ve çok erken yaşlarda medyaya erişimin başlaması, sunulanı filtreden geçirmeden kabul 

eden çocukların bu konuda eğitimini zorunlu kılmaktadır. Konunun pedagojik açıdan taşıdığı bu 

önemin yanında, söz konusu eğitimin kimler tarafından ve ne şekilde verileceği de bir başka önemli 

noktayı teşkil etmektedir. Ülkemizde medya okuryazarlığı ilköğretim seviyesine seçmeli bir ders 

olarak eklenmekle birlikte, bu dersin zorunlu olarak ve iletişim fakültesi mezunları tarafından 

verilmesi yönünde bir talep de söz konusudur. Ülkemizde sayıları gün geçtikçe artan iletişim 

fakültelerinden her yıl mezun olan binlerce mezunun kendi sektörlerinde iş bulmada zorlanmaları bu 

talebin arkasında yatan nedenlerden birisi olarak görülebilir. 

Türkiye’de 129’u devlet, 72’si vakıf olmak üzere toplam 201 üniversite bulunmaktadır. Bu 

üniversitelerin bünyesinde toplam 58 iletişim fakültesi faaliyet göstermektedir. Her iletişim 

fakültesinin farklı bölümlerine her yıl yüzlerce yeni öğrenci katılmakta, yüzlerce de öğrenci mezun 

olmaktadır. Ülkemizde medya sektörü her geçen yıl büyümesine rağmen bu büyüme mezun 

öğrencilerin iş bulmasına yeterli olamamaktadır. Diğer yandan iletişim fakültesi mezunu dışındaki 

sektörlerden de elemanların medyada işe alındığı düşünüldüğünde işin boyutları daha da düşündürücü 

olmaktadır. İletişim fakültesi mezunlarına bir iş imkanı olarak görülen medya okuryazarlığı dersini 

sosyal bilgiler, Türkçe ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin de verebiliyor olması gözlerden 

kaçırılmamalıdır. Bu noktadan hareketle çalışma ülkemizdeki iletişim fakültelerinin hem çocuklar hem 

de kendi mezunları için bu denli önemli olan bir konuya ne derece önem verdiklerini müfredatları 

üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 

faaliyet gösteren iletişim fakültelerinin internet sayfaları üzerinden sunmuş oldukları tüm yıllara ve 

dönemlere ait müfredatları incelenerek, medya okuryazarlığı dersine yer verip vermedikleri, yer 

verenlerin ilgili derse hangi statüde ve kaç saat olarak yer verdikleri, ders içeriklerinin Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın ders içeriği ve günün şartları ile uyumluluğu ele alınacaktır. Bu çalışma Marmara Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: SOS-D-110618-0371 
 

Anahtar Kelimeler: Medya Okuryazarlığı, İletişim Fakültesi, Müfredat. 
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GİRİŞ 

Duygu ve düşüncelerin her türlü yolla kaynaktan alıcıya aktarılması olarak özetlenebilecek iletişimin 

en temel özelliği ihtiyaç olmasıdır. İletişim yeteneğine sahip tüm canlıların yerine getirmiş olduğu bir 

eylem olan iletişim, ihtiyaç bağlamında insan türü için daha fazla anlam ifade etmektedir. Ünlü 

Amerikalı psikolog Abraham Maslow, 1943 yılında yayınlanmış olan “A Theory of Human 

Motivation” başlıklı çalışmasında yer vermiş olduğu “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” teorisinde, fizyolojik, 

güvenlik, sosyal, saygınlık ve kendini gerçekleştirmeden oluşan beş temel ihtiyaca yer vermiştir. 

Sayılan tüm ihtiyaçların yerine getirilmesinde ise iletişim olmazsa olmazdır. Çevresinden haberdar 

olmadan yiyecek ve içecek bulamayacağı gibi, kaçınması gereken tehditleri de bilemeyecektir. Benzer 

şekilde iletişim kurmadan sevgi ihtiyacını karşılayamayacağı gibi, takdir edildiğinin de farkına 

varamayacaktır. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde yerleşik hayata geçilmesi, yerleşilen yerin 

dışındaki bölgelerden haberdar olma ihtiyacı ve kişisel iletişim becerilerinin bu ihtiyaca cevap 

verememesinden doğan açığı medya adı verilen kitle iletişim araçları gidermeye başlamıştır. Zamanla 

bir endüstri dalı haline gelmesi medyanın finansman ve yönetimini de gündeme taşımıştır. Medyanın 

finansmanı çoğunlukla reklam gelirleri ile karşılanırken, zaman zaman gündem belirleme 

fonksiyonundan güç alarak karşılandığına dair örnekler de mevcuttur. Medya faaliyetleri uzun zaman 

alaylı tabir edilen piyasada yetişmiş çalışanlar tarafından yerine getirilmiş olsa da, medyanın üstlenmiş 

olduğu önemli rolün eğitimli bireyler tarafından yerine getirilmesi gerektiğinden hareketle, 

görevlerinden biri sektöre nitelikle eleman yetiştirmek olan iletişim fakülteleri kurulmaya başlamıştır. 

Mesleğin kurallarının öğretilmesi ve nitelikli çalışanların medya sektörüne kazandırılması, medyanın 

bilinçli tüketilmesi adına önemli olmakla birlikte, tüketicilerin yani okuyucu ve izleyicilerin 

bilinçlendirilmesi de bir başka önemli noktayı oluşturmaktadır. İzleyici ve okuyucunun bilinçlenmesi, 

medya tarafından servis edilen haberlerin içeriğini, haber metinlerinin altında yatan fikirleri doğru 

algılayıp yorumlamasına bağlıdır. Bu ihtiyaçtan ortaya çıkan medya okuryazarlığı, medya tarafından 

sunulan içeriklere ulaşabilme, onları analiz edebilme ve farklı yönlerini anlayabilme olarak 

tanımlanmaktadır. Dünya genelinde okuma yazmanın erken yaşlarda başlaması, doğal olarak çocukları 

da bu erken yaşlarda birer medya tüketicisi haline getirmektedir. Kavram ve olaylara ilişkin algıları 

henüz gelişmemiş çocukların maruz kaldıkları medya metinleri onların zihinlerinde geleceği 

şekillendirmesinin önünde büyük engel teşkil etmektedir. Bu sebeple medya okuryazarlığı ilköğretim 

çağındaki çocuklara verilecek bir ders olarak okul müfredatlarındaki yerini almış durumdadır. 

Ülkemizde henüz zorunlu bir olmayı başaramayan medya okuryazarlığı dersinin kimler tarafından 

verileceği de bir başka önemli noktadır. Ülkemiz özelinde incelendiğinde bu dersin iletişim 

fakültesinin temel bölümlerinden mezun olanlar dışında, farklı öğretmenlik branşlarından mezun 

olanların da verebildiği görülmektedir. Bu durum hem ilgili dersin işin uzmanları tarafından 

verilmemesi, hem de iletişim fakültesi mezunlarının istihdamı açılarından ayrı önem arz etmektedir. 

LİTERATÜR 

Medya ve Çocuk 

Çocukluk çağı insan hayatında iyi ile kötünün, gerçek ile kurgunun ayrımının yapılamadığı bir evredir. 

İçeriğe ulaşmanın bir düğmeye basmak kadar uzak olduğu günümüzde ebeveynlerinin kontrolünde 

değilse, çocuklar kendileri için uygun olmayan medya içeriğine kolaylıkla maruz kalmakta, neden-

sonuç ilişkisi kuramadan kendilerine sunulanla dünyalarını şekillendirmeye çalışmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaşmış olduğu nüfus istatistiklerine göre Türkiye nüfusunun 

%23,6’sını 0-14 yaş aralığındaki çocuklar oluşturmaktadır (TUİK, 2018a). Buna karşılık kitle iletişim 

araçlarındaki bu yaş aralığındakilere yönelik içeriklerin aynı oranı yakalayamadığı gözlenmektedir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2013 yılında Türkiye genelinde 26 il merkezinde 6-18 

taş aralığındaki yaklaşık 9,5 milyon çocuk ile gerçekleştirmiş olduğu Türkiye’de Çocukların Medya 

Kullanma Alışkanlıkları Araştırması verilerine göre; çocukların %98’inin evinde televizyon 

bulunduğu, %66’sının günde 1-3 saat televizyon izlediği ve gerek bilgi edinme, gerekse hayal 

güçlerinin gelişimi konusunda çocukların çoğunun olumlu etkilendiği gözlenmektedir. (RTÜK, 2018)    

Bu durum hem çocukların gelişmesinin önünde bir engel teşkil ederken, aynı zamanda da kendilerine 

uygun olmayan içeriğe maruz kalmaktan dolayı psikolojik etkiler oluşturmaktadır. Kitle iletişim 

araçlarından televizyon, okuma ve yazma becerisi gerektirmeden, her türlü içeriği görsel ve işitsel 

malzemelerle etkili bir şekilde verebilmesi açısından çocuklar için ayrı bir önem arz etmektedir. Kimi 

zaman daha kolay yemek yiyebilmeleri, kimi zaman da ses çıkartmadan oyalanmaları adına çocukların 

televizyon karşısında oturtuldukları bilinen bir gerçektir. Televizyona erken yaşta maruz kalmak 
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çocuklar üzerinde farklı olumsuz etkilere neden olmaktadır. Tüketim kültürü ile erken tanışma, 

cinselliği erken keşfetme, küfür ve şiddeti olağan karşılama, obezite bunlardan sadece birkaçıdır. 

Sıradan bir kitle iletişim aracından öte bir özelliği olmayan televizyona yüklenen anlam ve önem ile 

aileye ve okula yardımcı olmasının yanında ne tür zararlar doğuracağı açıktır. Televizyonun yanında 

gelişmekte olan bir ülke olarak 90’lı yılların başında tanıştığımız ve milletçe hızla adapte olduğumuz 

internet de farklı özellikleri üzerinde barındıran ve en az televizyon kadar bağımlılık yaratan bir başka 

medya organıdır. TÜİK’in yayınlamış olduğu bilgi toplumu istatistiklerindeki verilere göre 2017 yılı 

itibari ile hanelerin %80,7’sinde internet erişimi mevcutken, nüfusun %66,8’i internete erişmektedir. 

(TÜİK, 2018b) Türkiye nüfusunun çoğunluğunun genç ve çocuklardan oluştuğu düşünüldüğünde, 

internet ortamında dolaşan içerikler üzerinde de durulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. RTÜK’ün 

yukarıda belirtilen araştırmasında yer alan 6-18 yaş aralığındaki çocuklarda günde 1-3 saat internete 

girme oranının %63 olması da bu gerekliliğe dikkat çekmektedir. (RTÜK, 2018a). İnternete fazla 

maruz kalan çocuklarda asosyallik, kişilerarası iletişimde bozukluklar, şiddete eğilim, zaman 

kavramının yitirilmesi gibi olumsuz durumların görüldüğü bilinmektedir. Doğru kullanıldığında 

çocukların dil gelişimi üzerinde olumlu etkileri olacağı düşünülen radyoda çocuklara yönelik çok fazla 

içeriğin olmaması üzücüdür. Bu durumunda etkisinin olacağı düşünülerek, RTÜK’ün yukarıda adı 

belirtilmiş olan araştırmasına göre 6-18 yaş arasındaki çocukların %66,4’ünün hiçbir zaman radyo 

dinlememesi şaşırtıcı gelmemelidir. (RTÜK, 2018) TÜİK’in verilerine göre 2017 yılı itibari ile 

Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 81 milyondur. Türkiye’deki ulusal gazetelerin haftalık tirajı ise yaklaşık 3 

milyondur. Bu rakamlara göre Türkiye’de her 100 kişiye yaklaşık 4 gazete düşmektedir. Rakamın bu 

derece düşük çıkmasının ardında şüphesiz ki gazetelerin tamamına yakınının internet ortamına 

taşınmış olmasının etkisi çok büyük olmakla birlikte, okumayı pek sevmememizin de etkisi olduğu 

açıktır. Rakamlar incelendiğinde medya okuryazarlığı anlamında internet üzerinde dikkatle 

düşünülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Medya Okuryazarlığı 

Medya okuryazarlığı iletişim ortamlarındaki tüm iletilere erişme ve anlamlandırmayı tanımladığından 

bu hali ile kişinin medya okuryazarı olarak sıfatlandırılabilmesi bir yeterliliğe sahip olmasını 

gerektirmektedir. Geleneksel medyada söz konusu yeterliliğin kapsamı iletişim ortamlarına maddi 

erişim, okuma yazma bilmek ve medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibi olmak iken, günümüz yeni 

iletişim ortamlarında bunlara bir de dijital okuryazarlık eklenmiş durumdadır. Medya okuryazarlığı 

çalışmalarının başlangıcı 20. yy’ın ilk yıllarına rastlamaktadır. Özellikle iletişim araçlarının kitlesellik 

arz etmesi ile, medyaya bir eğitim ve eğlence aracı olarak bakmanın yanında, medyanın gerçek yapısı 

ve işleyişine karşı bir bilinçlenmenin kazandırılması gerekliliği görüşü hakim olmaya başlamıştır. 

(İnal, 2009, s.15) Medya okuryazarlığı ile ilgili ilk girişim 1932 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde başlamıştır. Konunun Avrupa’da yaygınlık kazanmasında ise UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)’nun 1982 yılında, 19 ülkenin katılımı ile 

yayınladığı Grunwald Medya Eğitimi Bildirgesi’nin büyük etkisi olmuştur. Bildirgenin sonuç 

bölümünde, okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine uzanan medya eğitim programlarının açılması, 

öğretmenlerin medyayı daha iyi anlamaları için kurslar düzenlenmesi, konu ile ilgili olarak psikoloji, 

sosyoloji ve iletişim bilimlerinden destek alınması yönündeki çabaları destekleme kararı alınmıştır. 

(UNESCO, 2018) Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili ilk adım ise, Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulunun organizasyonu, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve TRT'nin 

katkılarıyla 20-21 Şubat 2003 tarihinde Ankara'da düzenlenen İletişim Şûrası’nda atılmıştır. Şura 

sonunda yayınlanan Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Komisyonu Sonuç Raporu’nda, "Toplumsal ve 

bireysel eğitim ve kültüre katkı sağlayacak, ruh sağlığını zedelemeyecek bir yaklaşımla ve özellikle 

çocukların zararlı yayınlardan korunması için Avrupa Birliğine uyumlu çalışmaların başlatılması ve 

ilk ve orta öğretim ders programlarına, çocuklar ve gençlerin bilinçlendirilmesini sağlayacak medya 

okuryazarlığı dersinin eklenmesi" maddesi yer almıştır. (RTÜK, 2018b) Medya okuryazarlığı üzerinde 

pek çok yaklaşım söz konusudur. Aşılamacı yaklaşım, medyayı zararlı etkilerinden aşılanarak 

korunulabilecek bir mikrop olarak görmektedir. Korumacı yaklaşıma göre, medyanın zararlı 

içeriklerine karşı tedbir alınmalı ve çocuklar medyanın zararlı etkilerinden korunmalıdır. 

Güçlendirmeci yaklaşıma göre ise, çocuklar medyanın zararlı etkilerine karşı bilinçlendirilmeli ve 

böylece kendi savunma sistemlerini kendileri oluşturmalıdır. Eleştirel yaklaşım, çocuğu edilgen 

pozisyon alarak daha aktif hale getirmekte ve medya hakkında eleştiriler yapabilen bireyler 
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yetiştirmeye odaklanmaktadır. Çözümlemeci yaklaşımda ders kapsamında sınıf ortamında örnek 

medya içeriklerini çözümleyerek zararlı etkilerini öğretme esastır. (Bilici, 2014, ss. 41-52) 

 

 

Medya Okuryazarlığı Eğitimi 

Medya okuryazarlığı konusu eğitim sistemlerinde iki farklı şekilde yer almaktadır. Medya 

okuryazarlığının ayrı bir ders olarak eğitim sisteminin içerisinde yer aldığı müstakil yaklaşım ve 

medya okuryazarlığı ile ilgili kazanımların belirli dersler ile ilişkilendirilerek verilmesi temeline 

dayanan ilişkilendirme yaklaşımı. İlk yaklaşımda ayrı bir öğretim programı ve ders yer alırken, ikinci 

yaklaşımda konunun yüzeysel geçilme riski söz konusu olabilmektedir. İlk yaklaşımı savunanlara göre 

müstakil bir ders olarak yer almaması halinde medya okuryazarlığının diğer derslerin gölgesinde 

kalarak önemini yitirme tehlikesi söz konusudur. Türkiye’deki mevcut eğitim programlarına 

bakıldığında ilk yaklaşım tercih edildiği gözlenmektedir. İkinci yaklaşımı savunanlara göre ise diğer 

derslerle ilişkilendirilmesi sayesinde temel eğitim seviyesindeki tüm öğrencilerin konu ile tanışma 

fırsatı olacaktır. Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de bu yaklaşımın tercih 

edildiği görülmektedir. (Tüzel, 2013, ss. 2292-2293) İki yaklaşımın birbirinin tamamlayıcısı olması da 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir alternatif olarak gözükmektedir.  Medya okuryazarlığı 

eğitiminin verilmesinde çocuğun medyayı okuyabilmesi, medyanın dilini çözebilecek bilince erişmesi, 

medyayı değerlendirebilecek becerileri edinmesi amaçlanmaktadır. (Karaman, 2009, s. 800) 

İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’nın 31 Ağustos 2006 tarihinde 

MEB Talim ve Terbiye Kurulunda görüşülerek kabul edilmesini takiben, 2006-2007 öğretim yılında 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen beş pilot ilde okutulmaya başlanan medya okuryazarlığı 

dersi ile özetle aşağıdaki hedeflere ulaşılmak amaçlanmaktadır: (RTÜK, 2018c) 

 Medya karşısında çocukların bilinçlendirilmesi, 

 Çocukların medya içeriklerinin sorgulanabilir, eleştirilebilir olduğunu fark etmeleri, 

 Medya içerikleri konusunda çocuklarda farkındalık oluşturulması, 

 Çocukların bazı medya alanlarında yer alabilecek içerik karşısında korunabilmeleri, 

 Çocukların sosyal medyadaki hak ve sorumluklarını ve nasıl davranacaklarını bilmeleri 

Medya okuryazarlığı eğitimini tamamlayan öğrencilerden ise özetle aşağıda yer alan kazanımlara 

sahip olması beklenmektedir: (RTÜK, 2018d) 

 Medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilinç kazanmaları    

 Medya mesajlarına ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme, iletme yeteneği elde etmeleri.  

 Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmaları.    

 Mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük bir değişimi gündeme getirmeleri    

 Bilinçli bir medya okuryazarı olmaları   

 Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılmaları    

 Yayıncılığın olumlu noktalara taşınması için duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlamaları.   

ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Amacı 

Ülkemiz özelinde bakıldığında 0-14 yaş grubu çocuk sayısı doğrusal bir artış göstermektedir. Zorunlu 

eğitime geçilmesi ile birlikte bu yaş grubunda okula gitme oranı %100’e ulaşmıştır. Son zamanlardaki 

okullaşma, öğretmen ve derslik sayılarındaki artış da düşünüldüğünde, okullarda seçimlik derslere 

verilmesi daha kolay hale gelmiştir. Diğer yandan teknolojinin de desteğini arkasına alan iletişim 

ortamlarında son zamanlarda büyük bir çeşitlenmeye şahit olunmaktadır. Medyanın çeşitlenmesi 

berberinde bu ortamlardan servis edilen olumsuz içeriklere karşı çocukların korunmasını da gündeme 

taşımaktadır. Medyayı bu tarz içerikler açısından kontrol etmek bir yöntemken ve hali hazırda 

uygulanırken, çocukların söz konusu içerikler konusunda bilinçlendirmek daha köklü bir çözüm olarak 

gözükmektedir. Nitekim Bu konuya el atan milli eğitim bakanlığı medya okuryazarlığı kavramını önce 

gündemine alarak, ardından da okul müfredatlarına ders olarak yerleştirmeyi başarmıştır. Halihazırda 

müfredatlarda seçimlik bir ders olarak yer bulmuş olsa da, medya okuryazarlığı dersini kimlerin 

vereceği de bir başka sorun olarak karşımızda durmaktadır. İletişim fakültesi öğrencilerinin beklentisi 
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bu dersin zorunlu olması ve sadece kendileri tarafından verilmesi yönünde iken, mevcut durumda 

sosyal bilgiler, Türkçe ve bilişim teknolojileri öğretmenleri de ilgili dersi verebilmektedir. Bu 

problemden hareketle çalışma, ilgili dersi tek başlarına vermeye aday olan iletişim fakültesi 

mezunlarını yetiştiren fakültelerin medya okuryazarlığına ne oranda ve ne şekilde yer verdiklerini 

ortaya koymaktır. 

 

 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Medya okuryazarlığı dersini iletişim fakültesi dışındaki fakültelerin mezunlarının da vermesinden 

dolayı, bu fakültelerin müfredatlarında da yer alması doğal olsa da, iletişim fakültelerine 

odaklanıldığından, sadece iletişim fakültelerinin müfredatları kapsama alınmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi 

Araştırma yöntemi olarak içerik analizi tercih edilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği 01/06/2018 

tarihi itibarı ile Türkiye’de 129’u devlet, 72’si vakıf olmak üzere toplam 201 üniversite 

bulunmaktadır. Üniversitelerde 58 iletişim fakültesi faaliyet göstermektedir. Araştırma iletişim 

fakültelerinin tamamının müfredatlarını yani tüm evreni inceleme kapsamına almaktadır. Türkiye’deki 

tüm iletişim fakültelerinin web sayfalarından ulaşılabilen müfredatları içerik analizi yöntemi 

kullanılarak incelenmiş, fakültelerin medya okuryazarlığı dersine hangi sınıflarda yer verdiği, 

zorunlu/seçimlik havuzlarından hangisinde yer verdikleri, kaç saat olarak yer verdiklerinin 

karşılaştırmalı analizi gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular 

Tablo 1: İletişim Fakültesi Bulunan Üniversiteler 
Program Adı Devlet Vakıf Yurtdışı Bölüm 

Sayısı 

Öğrenim 

Süresi 

Aldığı 

Puan Türü 

Genel 

Kontenjan Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1   2 4 TS-2 120 
Adnan Menderes Üniversitesi 1   2 4 TS-2 110 

Akdeniz Üniversitesi 1   3 4 TS-2 360 
Aksaray Üniversitesi 1   1 4 TS-2 40 
Anadolu Üniversitesi 1   4 4 TS-1/TS-2 285 
Ankara Üniversitesi 1   3 4 TS-2 110 
Atatürk Üniversitesi 1   3 4 TS-2 360 

Bahçeşehir Üniversitesi  1  8 4 MF4/TS1/TS2 345 
Başkent Üniversitesi  1  3 4 TS-1/TS-2 150 
Beykent Üniversitesi  1  5 4 TS-1/TS-2 380 
Bozok Üniversitesi 1   1 4 TS-2 60 

Cumhuriyet Üniversitesi 1   2 4 TS-2 240 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1   2 4 TS-2 180 

Çukurova Üniversitesi 1   3 4 TS-1/TS-2 155 
Dicle Üniversitesi 1   1 4 TS-2 50 
Ege Üniversitesi 1   4 4 TS-2 305 

Erciyes Üniversitesi 1   3 4 TS-2 480 
Fırat Üniversitesi 1   3 4 TS-2 420 

Galatasaray Üniversitesi 1   0 4 TS-1 25 
Gazi Üniversitesi 1   3 4 TS-2 236 

Gaziantep Üniversitesi 1   2 4 TS-2 120 
Giresun Üniversitesi 1   3 4 TS-2 180 

Gümüşhane Üniversitesi 1   2 4 TS-2 290 
İbn Haldun Üniversitesi 1   1 4 TS-2 10 

İnönü Üniversitesi 1   2 4 TS-2 280 
İstanbul Arel Üniversitesi  1  5 4 TS-2 170 

İstanbul Aydın Üniversitesi  1  7 4 TS-1/TS-2 370 
İstanbul Bilgi Üniversitesi  1  9 4 MF4/TS1/TS2 433 

İstanbul Medipol Üniversitesi  1  5 4 TS-2 315 
İstanbul Şehir Üniversitesi  1  2 4 TS-2 100 

İstanbul Ticaret Üniversitesi  1  3 4 TS-2 127 
İstanbul Üniversitesi 1   3 4 TS-2 275 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  1  4 4 TS-2 144 
İzmir Ekonomi Üniversitesi  1  3 4 TS-2 140 

Kadir Has Üniversitesi  1  5 4 TS-2 160 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1   2 4 TS-2 115 

Kastamonu Üniversitesi 1   3 4 TS-2 355 
Kocaeli Üniversitesi 1   5 4 TS-2 604 
Maltepe Üniversitesi  1  4 4 TS-2 214 
Marmara Üniversitesi 1   3 4 TS-2 305 
Mersin Üniversitesi 1   2 4 TS-2 120 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 1   1 4 TS-2 60 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1   3 4 TS-2 240 

Pamukkale Üniversitesi 1   1 4 TS-2 60 
Sakarya Üniversitesi 1   3 4 TS-1/TS-2 240 
Selçuk Üniversitesi 1   4 4 TS-2 580 

Süleyman Demirel Üniversitesi 1   3 4 TS-2 380 
Uşak Üniversitesi 1   4 4 TS-2 482 
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Üsküdar Üniversitesi  1  6 4 TS-2 420 
Yaşar Üniversitesi  1  4 4 TS-2 134 

Yeditepe Üniversitesi  1  5 4 TS-2 348 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 

Türk-Kazak Üniversitesi 

  1 1 4 TS-2 5 
Doğu Akdeniz Üniversitesi   1 5 4 TS-1/TS-2 117 

Girne Amerikan Üniversitesi   1 3 4 TS-1/TS-2 80 
Lefke Avrupa Üniversitesi   1 4 4 TS-2 90 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   1 3 4 TS-2 70 
Yakın Doğu Üniversitesi   1 4 4 TS-2 87 

Uluslararası Balkan Üniversitesi   1 2 4 TS-2 30 
Toplam 35 16 7 187   12.661 

Tablo incelendiğinde, vakıf ve devlet üniversitelerindeki sayısal oranın (%56) iletişim fakültesi 

sayılarında (%46) yakalanamadığını, vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine oranla daha az 

iletişim fakültesi açtıkları gözlenmektedir. Devlet üniversitelerinin 35 adet iletişim fakültesinin 

toplamda 87 bölümü (ortalama 2,49) mevcutken, 16 adet vakıf iletişim fakültesinin ise 76 bölümü 

(ortalama 4,75) mevcuttur. Bu sonuca göre vakıf üniversitelerinin daha fazla öğrenci çekmek adına 

bölümlerini çeşitlendirdiği söylenebilir. İletişim fakültelerinin çoğunlukla TS-2 puan türü öğrenci 

aldıkları görülürken, sadece iki vakıf üniversitesinin iletişim fakültesinin Dijital Oyun Tasarımı 

bölümlerine MF-4 puan türü ile öğrenci aldıkları gözlenmektedir. Bölümün matematik bilgisinin 

önemli olduğu programcılık gerektiren dersleri barındırması sonucu açıklarken, gerek devlet, gerek 

vakıf üniversitelerinin iletişim fakültelerinin gelecek vaat eden böyle bir bölüme yer vermemeleri 

düşündürücüdür. Öğrenci kontenjanları açısından karşılaştırıldığında ise vakıf üniversitelerinin 

iletişim fakültelerinin 247 ortalama ile 235 ortalama kontenjana sahip devlet üniversitelerinden daha 

fazla öğrenci aldıkları görülmektedir. 

Tablo 2: İletişim Fakülteleri ve Bölümleri 
Bölüm Adı Puan Türü Tekrar Sayısı Toplam Kontenjan Devlet Vakıf Yurtdışı 

Animasyon ve Oyun Tasarımı TS-1 3 15 - - 1 
Basın ve Yayın TS-1 4 100 1 - 1 

Çizgi Film ve Animasyon - - - - 2 1 
Dijital Oyun Tasarımı MF-4 5 92 - 2 - 

Dijital Pazarlama ve Medya Yönetimi - - - - - +1 
Film Yapımı ve Yayıncılık - - - - - +1 

Fotoğraf ve Video - - - - +1 - 
Gazetecilik TS-2 61 2.594 26+5 5 3 

Görsel İletişim TS-2 3 50 - 1 - 
Görsel İletişim Tasarımı TS-2 38 502 1+6 10 2+1 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 

Tasarımı 

TS-2 3 17 - - 1 
Halkla İlişkiler TS-2 19 272 - 4 2 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-2 44 1.146 7+3 7 2 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-2 55 2.615 20 5 1 

İletişim Bilimleri TS-1 1 65 1+2 - - 
İletişim Enformatiği - - - +1 - - 

İletişim Fakültesi TS-1 1 25 1 - - 
İletişim Tasarımı TS-1 7 94 - 2 - 

İletişim Tasarımı ve Medya TS-1 1 60 1 - - 
İletişim Tasarımı ve Yönetimi TS-1 4 115 1 1 - 

Medya ve Görsel Sanatlar TS-2 2 50 - 1 - 
Medya ve İletişim TS-2 6 110 1 2 - 

Medya ve İletişim Sistemleri TS-2 13 186 - 4 - 
Radyo ve Televizyon TS-2 4 20 - - 1 

Radyo, Televizyon ve Sinema TS-2 77 2.812 22+8 10 3 
Reklam Tasarımı ve İletişimi TS-2 6 147 - 2 - 

Reklamcılık TS-2 17 491 3+1 4 - 
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler TS-2 4 20 +1 - 1 

Sanat ve Kültür Yönetimi TS-2 3 35 - 1 - 
Sinema ve Dijital Medya TS-2 3 30 - 1 - 

Sinema ve Televizyon TS-2 19 263 1 3+1 - 
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı TS-1 7 152 - 3 - 

Yeni Medya TS-2 14 311 1+2 3 - 
Yeni Medya ve Gazetecilik TS-2 13 167 - 3 2 

Yeni Medya ve İletişim TS-2 3 15 - 0+2 1 
Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri - - - +1 - - 

Yeni Medya ve İletişim Sistemleri TS-2 3 90 - - 2 
Toplam  443 12.661 87+30 76+4 24+3 

Tablo incelendiğinde, 35 devlet üniversitesindeki iletişim fakültelerinde en fazla yer verilen ilk üç 

bölümün sırasıyla Gazetecilik (31), Radyo, Televizyon ve Sinema (30) ve Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık (20) oldukları görülmektedir. 16 vakıf üniversitesindeki iletişim fakültelerinde en fazla 

yer verilen ilk üç bölümün ise sırasıyla Görsel İletişim Tasarımı /Radyo, Televizyon ve Sinema (10), 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (7) ve Gazetecilik/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (5) oldukları 

gözlenmektedir. En az (1 kez) yer verilen bölümlerin genellikle iletişimin teknik ve tasarımı ile ilgili 

bölümleri oldukları görülmektedir. Hemen hemen tüm iletişim fakültelerinde bulunan temel 
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bölümlerin dışında oransal olarak en fazla öğrenci kontenjanına sahip bölüm Reklam Tasarımı ve 

İletişim (74) bölümü olmuştur. Ürünlerin satış ve pazarlamasında grafik tasarımın çok önemli olduğu 

günümüzde bu sonuç şaşırtıcı değildir. 16 bölümün (+ ile ifade edilenler) fakültelerin bünyesinde 

kurulmuş olmalarına rağmen, 2017 yılındaki ÖSYM kontenjan listesinde yer almadığı, yani 2017 

yılında öğrenci almadıkları görülmektedir. Tabloda yer alan 37 bölüm isminden 20’sinin devlet 

üniversitelerinde, 13’ünün ise vakıf üniversitelerinde  yer almadığı tespit edilmektedir.   

Tablo 3: Müfredatında Medya Okuryazarlığı’na Yer Veren İletişim Fakülteleri ve Bölümler 
Üniversite Tür Bölüm Ders Adı Sınıf S/Z G/B Saat T/U 

Adnan Menderes Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Eleştirel Medya Okuryazar. 2 s G 3 t 
Adnan Menderes Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Eleştirel Medya Okuryazar. 4 s G 3 t 
Adnan Menderes Ü. D Gazetecilik Eleştirel Medya Okuryazar. 3 z G 3 t 

Aksaray Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 2 s B 3 t 
Aksaray Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 2 s B 3 t 
Anadolu Ü. D Basın ve Yayın Eleştirel Medya Okuryazar. 4 s b 2 t 
Atatürk Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 3 s g 3 t 
Atatürk Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 
Atatürk Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 4 z b 4 t 

Çukurova Ü. D İletişim Bilimleri Medya Okuryazarlığı 1 z b 3 t+u 
Dicle Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 
Ege Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 z g 3 u 

Erciyes Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 2 z g 2 t 
Erciyes Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 2 z b 3 t 
Erciyes Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 4 s g 2 t 

Fırat Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 1 z b 2 t 
Gazi Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 
Gazi Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 
Gazi Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 

Gaziantep Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 s g 3 t 
Gaziantep Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 s g 3 t 
Giresun Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 1 z b 2 t 
Giresun Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 2 z b 2 t 
Giresun Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 2 z b 2 t 

İbn Haldun Ü. D Medya ve İletişim Medya Okuryazarlığı 4 z b 3 t 
İnönü Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 z b 3 t+u 
İnönü Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 z b 3 t+u 
İnönü Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 3 s b 3 t 

İstanbul Aydın Ü. V Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 2 z g 2 t 
İstanbul Aydın Ü. V Görsel İletişim Tasarımı Medya Okuryazarlığı 2 z g 2 t 
İstanbul Aydın Ü. V Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 2 z g 2 t 
İstanbul Aydın Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 2 z g 2 t 
İstanbul Aydın Ü. V Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 2 z g 2 t 
İstanbul Aydın Ü. V Televizyon Haber. ve Program. Medya Okuryazarlığı 2 z g 2 t 
İstanbul Ticaret Ü. V Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 2 s g 3 t 

İstanbul Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 3 z b 3 t 
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. V Görsel İletişim Tasarımı Eleştirel Medya Okuryazar. 2 z b 3 t 
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. V Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Eleştirel Medya Okuryazar. 1 z b 3 t 
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema Eleştirel Medya Okuryazar. 1 z b 3 t 
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. V Yeni Medya ve Gazetecilik Eleştirel Medya Okuryazar. 1 z b 3 t 

Kastamonu Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 
Kastamonu Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 
Kastamonu Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 

Kocaeli Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 3 s b 2 t 
Kocaeli Ü. D Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 2 s g 3 t 

Marmara Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 s g 3 t 
Marmara Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 s g 3 t 
Marmara Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Yeni Medya Okuryazar. 3 s g 2 t 
Mersin Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 s b 2 t 
Mersin Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 4 s b 2 t 

Ondokuz Mayıs Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 z g 2 t 
Ondokuz Mayıs Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 z g 2 t 
Ondokuz Mayıs Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 4 z b 2 t 

Pamukkale Ü.  D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 s g 2 t 
Sakarya Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 s b 2 t 
Sakarya Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 2 s b 3 t 
Sakarya Ü. D İletişim Tasarımı ve Medya Medya Okuryazarlığı 2 s b 3 t 
Sakarya Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 4 s b 2 t 
Selçuk Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 4 s g 3 t 
Selçuk Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 3 s b 3 t 
Selçuk Ü. D Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 4 s b 3 t 

Süleyman Demirel Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 2 s g 2 t 
Süleyman Demirel Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Okuryazarlığı 4 z b 3 t 
Süleyman Demirel Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 3 s g 2 t 

Uşak Ü. D Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 3 s b 3 t 
Uşak Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 3 s b 3 t 
Uşak Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 3 s b 3 t 
Uşak Ü. D Yeni Medya Yeni Medya Okuryazar. 4 z b 3 t 

Üsküdar Ü. V Yeni Medya ve Gazetecilik Yeni Medya Okuryazar. 4 s g 3 t+u 
Yaşar Ü. V Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Medya Okuryazarlığı 2 s b 3 t 
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Yaşar Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema Medya Okuryazarlığı 2 s b 3 t 
Yaşar Ü. V Yeni Medya ve Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 2 s b 3 t 

Doğu Akdeniz Ü. Y Yeni Medya ve Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 1 z b 3 t 
Uluslararası Kıbrıs Ü. Y Gazetecilik Medya Okuryazarlığı 1 z g 3 t 
Uluslararası Kıbrıs Ü. Y Radyo ve Televizyon Medya Okuryazarlığı 1 z g 3 t 
Uluslararası Kıbrıs Ü. Y Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Medya Okuryazarlığı 1 z g 3 t 

Yakın Doğu Ü. Y Görsel İletişim Tasarımı Medya Okuryazarlığı 4 s g 3 t 
Tablo incelendiğinde 35 devlet üniversitesi iletişim fakültesinden 25’inin medya okuryazarlığı dersine 

müfredatlarında yer verdiği görülürken, 16 vakıf üniversitesindeki iletişim fakültelerinden sadece 5’i 

medya okuryazarlığı dersine yer vermiştir. 30 iletişim fakültesinde toplam 72 bölüm kapsamında 

medya okuryazarlığı 3 farklı ders adı ile okutulmaktadır. Bunlar: Medya Okuryazarlığı, Eleştirel 

Medya Okuryazarlığı ve Yeni Medya Okuryazarlığı’dır. 2 devlet ve 1 vakıf üniversitesi Eleştirel 

Medya Okuryazarlığı adını tercih ederken, 23 devlet ve 3 vakıf üniversitesi Medya Okuryazarlığı adını 

tercih etmiştir. 2 devlet ve 1 vakıf üniversitesinde ise Yeni Medya Okuryazarlığı adında bir ders 

okutulmaktadır. 72 bölümden 6’si derse 1. sınıfta, 22’si 2. sınıfta, 11’i 3. sınıfta ve 33’ü 4. sınıfta 

müfredatlarında yer vermişlerdir. 72 bölümden 43’ü dersi seçimlik olarak, 29’u ise zorunlu olarak 

dersi müfredatlarına yerleştirmişlerdir. 27 bölümde ders güz döneminde, 45 bölümde ise bahar 

döneminde yer bulmuştur. Ders 25 bölümde 2 saat, 46 bölümde 3 saat ve sadece 1 bölümde 4 saat 

olarak müfredatta yer bulmuştur. 67 bölümde ders teorik, 1 bölümde uygulamalı ve 4 bölümde ise hem 

teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir.  

Tablo 4: Müfredatına Ulaşılamayan İletişim Fakülteleri ve Bölümleri 
Üniversite Tür Bölüm 

Abant İzzet Baysal Ü. D Gazetecilik 
Abant İzzet Baysal Ü. D Halkla İlişkiler 

Aksaray Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bahçeşehir Ü. V Çizgi Film ve Animasyon 

Beykent Ü. V Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bozok Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bozok Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bozok Ü. D Gazetecilik 
Bozok Ü. D İletişim Bilimleri 

Cumhuriyet Ü. D Gazetecilik 
Cumhuriyet Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Cumhuriyet Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 

Çanakkale Onsekiz Mart Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. D Görsel İletişim Tasarımı 
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. D Yeni Medya 
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. D İletişim Bilimleri 

Çukurova Ü. D Gazetecilik 
Çukurova Ü. D Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 

Ege Ü. D Görsel İletişim Tasarımı 
Gaziantep Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Gaziantep Ü. D Reklamcılık 
Gaziantep Ü. D İletişim Enformatiği 

Gümüşhane Ü. D Gazetecilik 
İstanbul Arel Ü. V Medya ve İletişim Sistemleri 
İstanbul Arel Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema 
İstanbul Şehir Ü. V Yeni Medya ve İletişim 

Karadeniz Teknik Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Niğde Ömer Halisdemir Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Niğde Ömer Halisdemir Ü. D Gazetecilik 

Ondokuz Mayıs Ü. D Yeni Medya ve İletişim Tekno. 
Pamukkale Ü.  D Gazetecilik 
Pamukkale Ü.  D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Pamukkale Ü.  D Yeni Medya 

Süleyman Demirel Ü. D Görsel İletişim Tasarımı 
Uşak Ü. D Görsel İletişim Tasarımı 

Hoca Ahmet Yesevi Ü. Y Gazetecilik 
Lefke Avrupa Ü. Y Görsel İletişim Tasarımı 
Lefke Avrupa Ü. Y Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Lefke Avrupa Ü. Y Radyo, Televizyon ve Sinema 
Lefke Avrupa Ü. Y Yeni Medya ve Gazetecilik 

35 devlet üniversiteden 15’inde yer alan iletişim fakültesindeki toplam 31 bölümün müfredatlarına 

web sayfalarından ulaşılamamıştır. 16 vakıf üniversitesindeki iletişim fakültelerinden web sayfaları 

üzerinden müfredatına ulaşılamayanların sayısı ise 4 fakülte kapsamındaki 5 bölümdür. Yurtdışındaki 

2 üniversitenin 5 bölümünün de web sayfalarından müfredatlarına ulaşılamamıştır. 

Tablo 5: Müfredatında Medya Okuryazarlığı’na Yer Vermeyen İletişim Fakülteleri ve Bölümleri 
Üniversite Tür Bölüm 
Akdeniz Ü. D Gazetecilik 
Akdeniz Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Akdeniz Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
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Anadolu Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Anadolu Ü. D İletişim Tasarımı ve Yönetimi 
Anadolu Ü. D Sinema ve Televizyon 
Ankara Ü. D Gazetecilik 
Ankara Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Ankara Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 

Bahçeşehir Ü. V Çizgi Film ve Animasyon 
Bahçeşehir Ü. V Dijital Oyun Tasarımı 
Bahçeşehir Ü. V Halkla İlişkiler 
Bahçeşehir Ü. V İletişim Tasarımı 
Bahçeşehir Ü. V Reklamcılık 
Bahçeşehir Ü. V Sinema ve Televizyon 
Bahçeşehir Ü. V Yeni Medya 
Bahçeşehir Ü. V Fotoğraf ve Video 

Başkent Ü. V Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Başkent Ü. V İletişim Tasarımı 
Başkent Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema 
Beykent Ü. V Görsel İletişim 
Beykent Ü. V Medya ve İletişim 
Beykent Ü. V Televizyon Haber. ve Program. 
Beykent Ü. V Yeni Medya 

Çanakkale Onsekiz Mart Ü. D Gazetecilik 
Çukurova Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 

Fırat Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Fırat Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Fırat Ü. D Görsel İletişim Tasarımı 

Galatasaray Ü. D İletişim Fakültesi 
Gümüşhane Ü. D Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Gümüşhane Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
İstanbul Arel Ü. V Gazetecilik 
İstanbul Arel Ü. V Görsel İletişim Tasarımı 
İstanbul Arel Ü. V Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
İstanbul Arel Ü. V Sinema ve Televizyon 
İstanbul Arel Ü. V Yeni Medya ve İletişim 
İstanbul Bilgi Ü. V Dijital Oyun Tasarımı 
İstanbul Bilgi Ü. V Görsel İletişim Tasarımı 
İstanbul Bilgi Ü. V Halkla İlişkiler 
İstanbul Bilgi Ü. V İletişim Tasarımı ve Yönetimi 
İstanbul Bilgi Ü. V Medya ve İletişim Sistemleri 
İstanbul Bilgi Ü. V Reklamcılık 
İstanbul Bilgi Ü. V Sanat ve Kültür Yönetimi 
İstanbul Bilgi Ü. V Sinema ve Televizyon 
İstanbul Bilgi Ü. V Televizyon Haber. ve Program. 

İstanbul Medipol Ü. V Gazetecilik 
İstanbul Medipol Ü. V Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
İstanbul Medipol Ü. V Medya ve Görsel Sanatlar 
İstanbul Medipol Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema 
İstanbul Medipol Ü. V Yeni Medya ve İletişim Sist. 

İstanbul Şehir Ü. V Halkla İlişkiler 
İstanbul Şehir Ü. V Sinema ve Televizyon 

İstanbul Ticaret Ü. V Görsel İletişim Tasarımı 
İstanbul Ticaret Ü. V Medya ve İletişim Sistemleri 

İstanbul Ü. D Gazetecilik 
İstanbul Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 

İzmir Ekonomi Ü. V Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
İzmir Ekonomi Ü. V Medya ve İletişim 
İzmir Ekonomi Ü. V Sinema ve Dijital Medya 

Kadir Has Ü. V Görsel İletişim Tasarımı 
Kadir Has Ü. V Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Kadir Has Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema 
Kadir Has Ü. V Reklamcılık 
Kadir Has Ü. V Yeni Medya 

Karadeniz Teknik Ü. D Gazetecilik 
Karadeniz Teknik Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Kocaeli Ü. D Gazetecilik 
Kocaeli Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 
Kocaeli Ü. D Görsel İletişim Tasarımı 
Maltepe Ü. V Gazetecilik 
Maltepe Ü. V Görsel İletişim Tasarımı 
Maltepe Ü. V Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Maltepe Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema 

Niğde Ömer Halisdemir Ü. D Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Selçuk Ü. D Radyo, Televizyon ve Sinema 

Üsküdar Ü. V Görsel İletişim Tasarımı 
Üsküdar Ü. V Halkla İlişkiler 
Üsküdar Ü. V Medya ve İletişim Sistemleri 
Üsküdar Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema 
Üsküdar Ü. V Reklam Tasarımı ve İletişimi 
Üsküdar Ü. V Çizgi Film ve Animasyon 

Yaşar Ü. V Görsel İletişim Tasarımı 
Yeditepe Ü. V Gazetecilik 
Yeditepe Ü. V Görsel İletişim Tasarımı 
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Yeditepe Ü. V Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Yeditepe Ü. V Radyo, Televizyon ve Sinema 
Yeditepe Ü. V Reklam Tasarımı ve İletişimi 

Doğu Akdeniz Ü. Y Animasyon ve Oyun Tasarımı 
Doğu Akdeniz Ü. Y Görsel Sanat. ve Görsel İlet. Tas. 
Doğu Akdeniz Ü. Y Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Doğu Akdeniz Ü. Y Sinema ve Televizyon 

Girne Amerikan Ü. Y Basın ve Yayın 
Girne Amerikan Ü. Y Halkla İlişkiler 
Girne Amerikan Ü. Y Radyo, Televizyon ve Sinema 
Girne Amerikan Ü. Y Dijital Pazarlama&Sos. Med. Yön. 

Uluslararası Balkan Ü. Y Halkla İlişkiler 
Uluslararası Balkan Ü. Y Yeni Medya ve İletişim 
Uluslararası Kıbrıs Ü. Y Görsel İletişim Tasarımı 

Yakın Doğu Ü. Y Gazetecilik 
Yakın Doğu Ü. Y Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Yakın Doğu Ü. Y Radyo, Televizyon ve Sinema 
Yakın Doğu Ü. Y Çizgi Film ve Animasyon 
Yakın Doğu Ü. Y Film Yapımı ve Yayıncılık 

13 devlet üniversitesindeki iletişim fakültelerinde toplam 26 bölümde medya okuryazarlığı dersine yer 

verilmemiştir. 14 vakıf üniversitesindeki iletişim fakültelerinde medya okuryazarlığına yer verilmeyen 

bölüm sayısı toplam 61’dir. Yurtdışındaki 5 üniversitedeki iletişim fakültelerinde toplam 16 bölümde 

de medya okuryazarlığı dersi yer almamaktadır. Medya okuryazarlığına en fazla yer verilmeyen 

bölümlerdeki ilk üç sırada Radyo, Televizyon ve Sinema (16), Gazetecilik/Görsel İletişim Tasarımı 

(11), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (9) yer almaktadır. 

Tablo 7: Medya Okuryazarlığı Dersini Verebilecek Bölümler ve Kontenjanları 
Bölüm Adı Bölüm Sayısı Kontenjan 

Bilgisayar Öğretmenliği - - 
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği - - 
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği - - 

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi - - 
Bilgisayar Mühendisliği 264 8.668 

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği - - 
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği - - 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 79 2.781 
Matematik-Bilgisayar Bölümü - - 

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 1 60 
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü - - 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü 7 215 
Bilgi Teknolojileri - - 

Yazılım Mühendisliği 63 283 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 15 305 

Bilgisayar ve Kontrol Teknolojiisi Öğretmenliği - - 
Elektronik ve Bilgisayar Bölümü - - 

Bilişim Sistmeleri ve Teknolojileri 3 25 
Bilgisayar Bilimleri 1 55 

Gazetecilik 62 2.752 
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler - - 

Televizyon Gazeteciliği - - 
Medya İletişim Sistemleri - - 

Medya ve İletişim Sistemleri 16 246 
Basım ve Yayımcılık - - 

Basın ve Yayın 4 100 
İletişim - - 

İletişim Sanatları 4 124 
Medya ve İletişim 7 170 

İletişim Tasarımı ve Yönetimi 8 155 
İletişim Tasarımı 23 414 
İletişim Bilimleri 4 115 
Halkla İlişkiler 16 257 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 4.380 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 68 3.580 
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 20 

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü - - 
Radyo, TV ve Sinema - - 

Radyo, Televizyon ve Sinema 91 3.187 
Radyo ve Televizyon Bölümü 4 20 

Radyo-TV-Sinema - - 
Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar - - 

Sinema ve Televizyon Bölümü 48 1.065 
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 10 212 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 64 3.742 
Türkçe Öğretmenliği 103 4.655 

Toplam 1.031 37.586 

Tablo incelendiğinde Yükseköğretim Kurumu kapsamındaki tüm üniversitelerdeki 46 farklı isimdeki 

toplam 1.031 bölümden her yıl mezun olabilecek 37.586 öğrenci Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 
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ve özel; örgün ve yaygın eğitim veren yaklaşık 61 Bin eğitim kurumunda medya okuryazarlığı dersini 

verebilecek durumdadır. Bu potansiyel mezunlardan 21.389 ‘u iletişim alanı dışındaki bölümlerden 

mezun olacaklardır. Sadece 16.197’si iletişim ile alakalı bir bölümden mezun olacaklardır. 
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SONUÇ 

Yükseköğretim Kurumu bünyesindeki 201 üniversitenin 1/4’ünden fazlasında iletişim fakültesi yer 

almaktadır. Bu fakülteler her yıl potansiyel olarak 13 Bine yakın mezun vermektedirler. Diğer pek çok 

branşta olduğu gibi iletişim branşında da piyasanın istihdam potansiyelinden çok daha fazla öğrenci 

mezun olabilecek durumdadır. Özellikle vakıf üniversiteleri gelişen teknoloji ile ihtiyaç haline gelen 

yeni meslekler için yeni bölümleri fakültelerine kazandırmaktadırlar ancak, bu sayı yeterli 

gelmemektedir. Devlet üniversitelerinin de tıpkı vakıf üniversiteleri gibi kabuklarını kırarak, gelişen 

teknolojiye daha fazla ayak uydurup, yeni bölümleri bünyelerine katmaları öğrenciler tarafından tercih 

edilmeleri açısından önem arz etmektedir. İlave olarak vakıf üniversitelerinin iletişim fakültelerine 

kazandırdıkları yeni bölümler ile yıllardır süregelen iletişim fakülteleri Türkçe-Sosyal puan türü ile 

öğrenci alır imajını da kırmak yönünde adım atmışlardır. İletişim fakültelerindeki bölüm isimlerine 

bakıldığında birbirine yakın olanlar gruplandığında çok sığ bir havuz ile karşılaşılmaktadır. Geçtiğimiz 

yüzyıl ve içinde bulunduğumuz yüzyıla adını veren iletişim ve bilişim teknolojileri bundan daha 

fazlasını hak etmektedir. Bilişim teknolojilerinin desteğini de arkasına alan iletişim dünyası çok fazla 

büyümüştür ve büyümeye de devam etmektedir. Örneğin son 10 yıla damgasını vuran yeni iletişim 

platformu sosyal medyanın bir isim olarak yer almaması düşündürücüdür. Yükseköğretim Kurumu 

yönetmelikleri gereği bazı bölüm isimlerinin iletişim fakültelerinde bulunmasının zorunlu olduğu 

düşünülse de yukarıda yer alan tablolar bunu yanlışlar nitelikte sonuçlar barındırmaktadır. Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın bir proje olarak açıkladığı medya okuryazarlığı ile ilgili 58 iletişim 

fakültesindeki farklı isimlerdeki toplam 443 bölümden sadece 72’sinde medya okuryazarlığı dersinin 

yer alması üzerinde ciddi manada düşünülmesi gereken bir konudur. Medya okuryazarlığı dersine yer 

veren fakültelerin çoğunluğunun ise bu dersi müfredatlarına seçimlik olarak yerleştirmesi ise ilginçtir. 

Medya okuryazarlığının teorik temelleri olmakla birlikte, uygulama da içermesi gereken bir derstir 

aynı zamanda. Ancak iletişim fakültelerinin tamamına yakını bu dersi teorik olarak vermekle 

yetinmektedir. Bununla birlikte sadece 3 iletişim fakültesinden daha fazlasında olması beklense de 

yeni medya okuryazarlığı gibi bir alanın da keşfedilmiş olması gelecek için umut vericidir. Az önce 

belirtildiği üzer çağımız iletişim ve bilişim çağıdır. Sürekli enformasyon arayışında olan gençlere 

ulaşmak için sınırsız yöntem ve ortam mevcutken, halen müfredatlarını internet ortamından sunmayan 

iletişim fakültelerinin varlığı üzücüdür. Ayrıca 32 iletişim fakültesinde farklı isimlerde toplam 103 

bölümde medya okuryazarlığı dersinin olmamasının da üzerinde durulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 

Okutma Esasları uyarınca 46 farklı isimde 1.031 bölümden her yıl potansiyel olarak mezun olabilecek 

toplam 37.586 öğrenci formasyon eğitimlerini tamamlamak koşulu ile medya okuryazarlığı dersini 

verebilme hakkına sahiptir. İletişim ile alakalı bir bölümden mezun olabilecek öğrencilerin oranı bu 

rakamın yarısından daha az durumdadır. Daha çok iletişim ile alakalı olduğu açık olan medya 

okuryazarlığı dersinin 4 yıl boyunca iletişim konularında eğitim almış öğrenciler tarafından 

okutulması arzulanan bir durumdur. Medya okuryazarlığı konusunu araştırma alanında sadece iletişim 

fakülteleri perspektifinden ele alan bu çalışma ilgili dersi verme yetkisine sahip diğer bölümlerin 

müfredatları ile karşılaştırabilecek yeni bir çalışma ile genişletilebilir. 
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Abstract 

 

By its simplest definition, society is a group of people who collaborate to realize their basic interests. 

People need to look after other people in order to realize their personal interests. It is essential to see to 

look after. Looking and seeing are two different actions. While looking is a reflex, seeing is a 

conscious act. It is possible to create social awareness in a society by seeing others, in other words by 

empathy. Sensitivity and consciousness are other factors that will lead individuals to take 

responsibility. One of the main tasks of the media is to raise awareness in society. But with the 

developing technology and the new generation, the media is undergoing transformation. The shining 

star of the new millennium is undoubtedly social media. In social media, where younger generation is 

dominant, it is very important to increase the number of followers and to share continuously. At the 

same time, sharing in the direction of likes coming from followers has become a necessity in social 

media. This is also confirmed by the fact that artists share their personal lives through social media 

accounts. However, as a member of society, artists are also expected to be sensitive about social 

awareness. This issue becomes even more important when the influence that artists have on their 

followers is considered. 

From this point of view, the study aims to examine the sensitivity of artists on social awareness 

through social media accounts. According to a definition, the artist is the person who presents the 

work in any branch of the fine arts. According to another definition, artist is person performing art 

works such as cinema, theater, music. It is possible to increase the number of definitions of art and 

artists. In the study, social media accounts of artists working in the cinema, theater, music and 

television sectors will be examined. The sample of the study is the social media accounts of 10 artists 

who have the most followers on Facebook, Twitter and Instagram. Shares related to social awareness 

in these accounts will be examined by content analysis method. 

 

Keywords: Social Media, Social Awareness, Artist.     
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Sosyal Medyada Sosyal Farkındalık: Sanatçıların Sosyal Medya Hesapları 

Üzerine Bir Araştırma 
 

 

Özet 

 

En basit tanımı ile toplum temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan insan kümesidir. Şahsi 

çıkarlarının gerçekleşebilmesi için insanların diğer insanları gözetmesi gerekmektedir. Gözetmek için 

görmek şarttır. Bakmak ve görmek birbirinden farklı iki eylemdir. Bakmak tamamen bir refleks iken, 

görmek bilinçli bir eylemdir. Bir toplumda sosyal farkındalık yaratılabilmesi, diğerlerini görmekle, bir 

başka ifade ile empati ile mümkündür. Duyarlılık ve bilinç ise bireyleri sorumluluk almaya 

yönlendirecek diğer unsurlardır. Medyanın temel görevlerinden biri de toplumda farkındalık 

yaratmaktır. Ancak gelişen teknoloji ve yeni nesil ile medya da dönüşüm geçirmektedir. Yeni 

milenyumun parlayan yıldızı şüphesiz sosyal medyadır. Genç neslin egemen olduğu sosyal medyada, 

takipçi sayısını artırmak ve sürekli paylaşımda bulunmak çok önemlidir. Aynı zamanda takipçilerden 

gelen beğeniler doğrultusunda paylaşımda sosyal medyada bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Sanatçıların sosyal medya hesapları üzerinden özel hayatları ile ilgili paylaşımlarda bulunması da 

bunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte, toplumun bir üyesi olarak, sanatçıların sosyal farkındalık 

konusunda da hassas olması beklenmektedir. Sanatçıların takipçileri üzerinde yarattıkları etki 

düşünüldüğünde bu konu daha da önemli hale gelmektedir. 

Bu bakış açısından yola çıkarak, çalışma sosyal medya hesapları üzerinden sanatçıların sosyal 

farkındalık konusundaki hassasiyetlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bir tanıma göre sanatçı, güzel 

sanatların herhangi bir dalında eser sunan kişidir. Bir başka tanıma göre ise sanatçı, sinema, tiyatro, 

müzik gibi sanat eserlerini icra eden kişidir. Sanat ve sanatçı tanımlarını çoğaltmak mümkündür. 

Çalışmada sinema, tiyatro, müzik ve televizyon sektöründe çalışan sanatçıların sosyal medya hesapları 

incelenecektir. Çalışmanın örneklemi, Facebook, Twitter ve Instagram’da en fazla takipçiye sahip 10 

sanatçının sosyal medya hesaplarıdır. Bu hesaplardaki sosyal farkındalık ile ilgili paylaşımlar, içerik 

analizi yöntemi ile incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Farkındalık, Sanatçı.. 
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GİRİŞ 

Evrim teorisi üzerine tartışmalar sürmekle birlikte, ilk insanın ortaya çıkışından günümüze insanlık 

fiziksel ve zihinsel olarak çok fazla gelişim göstermiştir. Yaşayarak edindiği tecrübeler ile kendine her 

anlamda şekil veren insanoğlunun karşısındaki ile empati kurması ve duygusal anlamda farkındalık 

göstermesi çok da uzak olmayan bir geçmişte başlamıştır. Hatta günümüzde dahi bu özellikleri 

sergilemeyen toplulukların var olduğu bilinmektedir. Ancak modern dünyada insan olmak bu tarz 

davranışları sergilemeyi zorunlu kılmaktadır. İnsanı bu tarz davranışlara zorlayan da yine doğanın 

kendisidir. Düşünce gücü ile adına dünya denilen üzerinde yaşadığımız gezenin sınırlı kaynaklarının 

olduğunun, yaşam denilen döngünün çok sınırlı bir zaman dilimini kapsadığının, birlikte yaşamaktan 

başka bir yolun mümkün olmadığının ve hırsların sonuna varmanın gökkuşağına erişmekten daha zor 

olduğunun farkına varan pek çok insan duyarlı olmanın, sosyal anlamda farkındalık göstermenin, 

empati kurmanın doğru bir yöntem olduğunu görerek davranışlarını buna göre düzenlemektedir. 

Mağara duvarlarına yapılan çizimler ve taşlara oyulan şekiller ilk sanat eserleri olarak kabul edilecek 

olursa sanatın başlangıcı paleolitik çağa denk gelmektedir. Bu tarihten günümüze sanatçılar insanlığa 

sanat eserleri kazandırmaktadır. Sanatçıların bu denli başarılı eserleri ortaya koymasının ardında 

şüphesiz ki yaşamış olduğu çevreyi, insanları iyi gözlemleyebilmeleri, onları iyi anlayabilmeleri ve 

bunları sentezleyebilmeleri önemli role sahiptir. Sanatçıların bir diğer önemli özelliği de şüphesiz 

duyarlı olmalarıdır.  Bu sebeple yukarıda insanların çoğuna atfedilen davranışları sanatçılar 

göstermekte, daha doğrusu göstermesi beklenmektedir. Sanatçıların önemli bir misyonu da topluma 

örnek olarak, bu tarz davranışların yayılmasına öncülük etmeleridir. Nitekim coğrafi olarak birbirinden 

uzak bölgelerde faaliyet gösteren sanatçılar açlık, hava kirliliği, küresel ısınma gibi meseleler etrafında 

kenetlenerek ortak duyarlılık göstererek, yardım kampanyaları başlatabilmektedir. Büyük nimetlerinin 

yanında, insanı bir anlamda sosyalleştiren, ama bir anlamda da eve hapsederek asosyalleşmesine 

neden olan  teknolojinin bireyselleşme üzerinde etkisi yadsınamaz. Hiçbir zaman eksik olmayan 

kazanma dürtüsünün bilgisayar oyunları ile desteklenmesi bireyselleşmenin boyutlarını 

genişletmektedir. İnsanlar giderek daha fazla kişisel iletişim araçları ile küçük gruplar halinde 

haberleşmektedir. Bu da onları toplumun geri kalanından soyutlamakta, duyarsız hale getirmektedir. 

Duyarsızlık ise farkındalık olumsuz etkilemekte, baksa bile görmemekte, görse dahi 

ilgilenmemektedir. Yeni neslin popüler iletişim ortamı tartışmasız sosyal medyadır. Öyle ki hayatın 

her alanına giren sosyal medya hakkında artık bağımlılık tanımlamaları yapılmaktadır. Sosyal medya 

tanımak, tanınmak, haberdar olmak  adına önemli işlevlere sahiptir. Sosyal medyanın sayılan 

özelliklerinin yanında aynı zamanda toplumsal bir fayda sağlamasının önünde ise hiçbir engel yoktur. 

Sanatçıların görünürlük ve akılda kalıcılık adına sosyal medyayı yoğun olarak kullanması 

gerekmektedir ve bu şekilde de olmaktadır. Tüm alanlarda en fazla takipçiye sahip kesimin on 

milyonlarca takipçi ile sanatçılar olduğunu gösteren sosyal medya istatistikleri bunu doğrular 

niteliktedir. Dolayısı ile teknolojinin de desteği ile bu kadar geniş kitleye hitap eden ve duyarlı olan 

sanatçılardan beklenti büyüktür. Çalışma bu anlamda sosyal medyada sanatçıların sosyal farkındalık 

anlamında paylaşımlarına odaklanmaktadır.  

LİTERATÜR 

Farkındalık 

Fark sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüklerinde “Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla 

karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans” 

olarak açıklanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018). Farkındalık ise farkında olma durumudur ve kelime 

köküne uyanık, dikkatli, tedbirli, kurnaz ve zeki sıfatları yer almaktadır (Etymonline, 2018). Bu açıdan 

bakıldığında hemen hemen tüm canlıların çoğunlukla hayatta kalmak adına bir farkındalık sürecini 

yaşadıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Vahşi yaşamdaki canlılar hayatta kalmak için tehlikenin 

nereden ve kimden geleceğinin farkında olması gerekmektedir. Modern yaşamda ise insanların 

farkında olması gereken çok fazla durum söz konusudur. Örneğin tedbir almadan dışarı çıkmış ise 

yağmur bulutlarının yaklaştığını fark etmesi gerekmektedir. Veya gelecek için uzun dönemli bir 

yatırımda bulunacak ise yatırım yaptığı sektörün, şirketin, döviz kurlarının belki de işinde kalıcı olup 

olmadığının farkında olması gerekmektedir. Yukarıdaki tanımdan da çıkartılabileceği gibi farkındalık 

için ortada pozitif veya negatif anlamda karşılaştırılabilir olan bir şeylerin bulunması gerekmektedir. 

Bu manada bakıldığında modern şehir yaşamı yukarıda verilen örneklerden daha fazla farkındalık 

sergileyecek durum ve olayları insanların karşısına çıkartmaktadır. Konuşarak sıkıntısını dile 

getirmeyen bir kişi ile empati kurarak, mağduriyetine çözüm yolları aramaya çalışmak da bir anlamda 
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farkındalıktır. Farkındalığın zaman boyutuna bakıldığında şimdiki zamanla ilgili olduğu 

görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki farkında olmak bilinç ve tecrübe sahibi olmayı da 

gerektirmektedir. Bilinç ve tecrübe ise geçmiş ile doğrudan alakalıdır. Yaşananlardan elde edilen 

tecrübeler bir daha aynı durum ile karşılaşıldığında farkındalık sergilemeye neden olacaktır. Tıpkı 

sıcak ile ilk defa tanışan ve kötü bir tecrübe yaşayan çocuğun, daha sonraki dönemlerde sıcak bir 

nesne ile karşılaştığında daha dikkatli davranmasında olduğu gibi. Bu noktadan hareketle farkındalık 

için öğrenilebilen bir beceri tanımlaması da yapılabilir. Az önce verilen örnekte olduğu gibi çocuk 

tecrübelerinden faydalanarak öğrenecek ve tekrar karşılaştığında farkındalık sergileyecektir. 

Farkındalık ile alakalı olan bir başka durum ise kabullenmedir. Zihinsel melekeleri yerinde olan insan 

tecrübe ile öğrendiklerine karşı tedbir geliştirme yoluna gidecek veya tedbir geliştiremiyorsa 

kabullenme yoluna gidecektir. Örneğin bir yanardağ eteğine kurulmuş yerleşim biriminde yaşayan 

insanlara yanardağın patlama riski olduğu yönünde yetkililerden bir uyarı geldiğinde farkındalık 

gereği yapacakları en iyi şey o bölgeyi terk etmek olacaktır. Bunu onlara yaptıran şey ise meydana 

gelen doğa olayına karşı önlem alamamaları, bu durumu kabullenmeleridir. Farkındalık aynı zamanda 

tolerans yani hoşgörü sınırlarını esnetmeyi de insanlara öğretebilmektedir. Örneğin fiziksel engelliler 

ile empati kurmanın getireceği farkındalık, trafikte karşıdan karşıya geçen görme ve işitme engellilere 

karşı daha toleranslı olmayı gerektirecektir. Farkındalığın hukukta da yeri vardır. Bilindiği üzere 

farkındalık düşünme yeteneği gerektirir ve düşünme de akıl eksikliği olmayan kişilerden beklenen bir 

davranıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesi “Akıl hastalığı nedeniyle,, işlediği fiilin 

hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 

yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik 

tedbirine hükmolunur.” şeklindedir (Türk Ceza Kanunu, 2018). Kanun maddesinde geçen algı sözcüğü 

farkında olmak ile benzer anlamlara sahiptir. Kaldı ki cezai ehliyete sahip kişilerin işlemiş olduğu 

suçlarda dahi iki durum söz konusudur, kast ve taksir. Kastta bilmek ve istemek söz konusu iken, 

taksirde dikkat, özen eksikliği ve öngörüsüzlük hakimdir. Farkında olmadan gerçekleştirilen ve suç 

teşkil eden bir eylemin hukukta karşılığı diğerine göre daha düşük olmaktadır.  

Sosyal Farkındalık 

Sosyal farkındalık kısaca başkalarının duygularını algılama, anlama ve doğrulama yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır ve 5 temel beceriden oluşmaktadır: (Ludovino, 2017, s. 84) 

 Empati: İnsanların duygularını ve hislerini anlama yeteneği. 

 Farkındalık ve bilgilendirme: İnsanların duygularını doğrulayabilme yeteneği. 

 Duyarlılık: İnsanların nasıl hissettiğini bilme yeteneği. 

 Örgütsel farkındalık: Örgütsel yapıların duyguları nasıl etkileyebileceğini anlama yeteneği. 

 Hizmet odaklılık: Başkalarının hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma yeteneği. 

Yukarıda sıralandığı gibi, farkındalık empati ile başlamaktadır. Ünlü Alman psikolog Theodor Lipps’e 

göre bir insana ilişkin üç tür bilgi söz konusudur. Nesnelere ilişkin, kendisine ilişkin ve diğer kişilere 

ilişkin bilgi. Son tür olan bilgi için kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyması yani empati 

yapması gerekmektedir (Ersoy&Köşger, 2016. s.10). Karşıdakinin duygularını anlaşıldıktan sonra 

bunun tecrübelerle elde edilen bilgiler sonucunda anlamlandırılması gerekecektir. Anlamlandırmanın 

gerçekleşmesi halinde karşısındakinin duygularına yabancı olmayan kişide duyarlılık oluşacaktır. 

Kişiden bağımsız olarak çevrenin duyguların şekillenmesinde nasıl etkili olduğunu farkına varan kişi 

son olarak karşısındaki kişinin hedeflerine ulaşması için eyleme geçecek ve çözüm yolları arayacaktır. 

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, görme engelli bir kişinin trafikte yaşamış olduğu bir sıkıntı ile 

karşılaşan duyarlı kişi onunla empati kuracaktır. Daha önce çeşitli sebeplerle tamamen karanlık 

ortamlarda iş görme zorunda kalması onu daha duyarlı kılacak ve karlı karlıya kalınan güçlüğün 

farkında olmasını sağlayacaktır. Kendisi gibi duyarlı olmayan çevrenin bu güçlüğü besleyecek 

olumsuz katkılarının da bilinci olan kişi, elinden gelen yardımı yapmak için girişimde bulunacak ve en 

azından şu an oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış olan iletişim ortamlarından durumu paylaşarak 

toplumsal duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

Kişi eyleme geçmeye karar verdiğinde, sonuçta girişeceği eylemde sorumluluk alacağından ve 

çoğunlukla kendisinden bir şeyler vereceğinden, bu durum kişinin kendisi ile çelişkiye düşmesine yol 

açabilir. Eylemin olumlu sonuçlarının yaratacağı his ve takdir edilme beklentisi kişiyi bu duygulardan 

uzaklaştıracağı gibi, bundan sonraki girişimleri için de cesaretlendirecektir. 

Sosyal farkındalıktan yoksun olmanın temel olumsuz yansımaları şu şekilde ortaya çıkabilir: 

(Ludovino. 2017. s.88) 
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 Kötü niyet içermese bile bir davranışın kişisel bir saldırı olarak görülmesi. 

 Karşıdakilerin hislerinin kolay okunup anlaşılamaması. 

 Duyguları okunamaması sonucu ikna ve etkilemenin güçleşmesi. 

Yukarıdaki maddelerde belirtildiği gibi, farkındalıktan uzak kişi karşılaştığı güç bir durumda kendisine 

gelecek bir yardımı algılamakta zorlanarak geri çevirebilir. Ayrıca böyle bir bilgi ve bilinç sahibi 

olunmadığından hem karşıdakinin hisleri anlaşılamayacak, hem de bu anlayamamanın bir sonucu 

olarak ikna ve etkileme çabalarına girişilemeyecektir. 

Sosyal farkındalık üzerine dünya genelinde pek çok kampanya yapılmış ve bu kampanyaların sayısı 

giderek artmaktadır. Aşağıda sosyal farkındalık kampanyalarına örnekler yer almaktadır. 

 Kalbini Sev Kırmızı Giy: Türkiye’de ölüm nedenlerinin %48’ini oluşturan Kalp damar 

hastalıklarına dikkat çekmek için Türk Kardiyoloji Derneği tarafından başlatılmıştır. 

 Livestrong Bileklik: Kanseri yenen bisikletçi Lance Armstrong tarafından kanser hastalarına 

destek amaçlı başlatılmıştır. 

 Pembe Kurdele: Fibaemeklilik tarafından Türkiye’de en yaygın görülen ve %98 tedavi 

edilebilme şansı olan meme kanserine dikkat çekme amaçlı başlatılmıştır. 

 Dünya Saati: WWF (The World Wide Fund for Nature - Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 

tarafından dünyadaki kaynakların daha bilinçli kullanılmasına dikkat çekmek için 

başlatılmıştır. 

Sosyal Medyada Farkındalık 

İnsanlar doğası gereği çevre ve doğal olarak diğer insanlar ile iletişim kurma içgüdüsü taşır. 

Sosyalleşme adını verdiğimiz bu olgu bizi diğer insanlarla buluşturan önemli bir iletişim aracı olan 

sosyal medyanın ilk sözcüğünü tanımlamaktadır. Medya ise bu insanlarla iletişime geçerken 

kullandığımız teknoloji ve yöntemleri tanımlamaktadır (Akyazı, 2015a, 47). Sosyal medya, iletişim 

camiasında kullanıldığı hali ile yeni medya kavramının bir alt dalıdır. Kavramda yer alan “yeni”, eski 

olmayan, eskiyi reddeden anlamında kullanılmamaktadır. Modernizmi reddeden postmodernizmin 

aksine, yeni medyanın gelenekseli reddetmeden, onun iletişim pratiklerinin temelleri üzerinde işleyen 

bir ortam yenileşmesini ifade etmektedir. Esasen sosyal olmayan bir medyadan söz etmek de mümkün 

değildir. Yukarıda değinildiği üzere medyayı tanımlayan kitle iletişim araçları duygu birliği yaratmak 

için faaliyet yürütürler ve bu da en azından o medyanın takipçileri arasında bir sosyalleşme yaratır. 

Sosyal medyanın hayatımıza girmesinde tek yönlü Web 1.0’ın, izleyicilerin de katılımına açık çift 

yönlü Web 2.0’a evrilmesinin şüphesiz ki payı büyüktür. Her ne kadar köşe yazarları veya medya 

kuruluşlarına yazılan mektuplar bağlamında geleneksel medya bir geri besleme imkanı sunsa da, 

sosyal medya bu anlamda bambaşka bir deneyim yaşatmaktadır. İçermiş olduğu bağlantılarla 

kullanıcıları farklı adreslere yönlendirme kabiliyeti ile sosyal medya iletişimin boyutlarını olumlu 

anlamda genişletmektedir. Yeni milenyum ile hayatımıza giren ve farklı özellikleri ile ön plana çıkan 

pek çok sosyal medya aracı mevcuttur. Arkadaşlarını bul sloganı ile çıkış yaparak, sonradan kabuk 

değiştiren Facebook, 140 karakterlik ile başlayıp, sonradan 280 karaktere çıkan mesajlar ile kendini 

ifade imkanı sunan Twitter, hareketli ve sabit görüntüler paylaşma imkanı sunan Instagram ve 

diğerleri. Dünya genelinde yaklaşık Facebook’un 2 Milyar, Instagram’ın 800 Milyon ve Twitter’ın 

300 Milyon aylık aktif kullanıcısı mevcuttur. Toplam sosyal medya kullanıcı sayısı ise yaklaşık 2,6 

Milyardır. (Statista, 2018). Kullanıcı sayıları sosyal medyanın popülerliğini kanıtlamaktadır.  

Kullanıcı sayılarının fazlalığı ticari boyutta düşünen ve düşünmeyen tüm kesimler için imkanlar 

sunmaktadır. Günümüzde sosyal medya paylaşımları ile elde edilen kazançlar yılda milyonlarca Dolar 

ile ifade edilmektedir. Bunun yanında hiçbir geleneksel medya aracının aynı anda ulaşamayacağı 

kitleye erişebilme kapasitesi ile sosyal medya toplumsal duyarlılık yaratmak için önemli bir 

potansiyeldir. Nitekim sosyal medyanın bu gücünden faydalanarak proje ve kampanyaların 

başlatıldığını ve oldukça yüksek başarılara ulaştığı görülmektedir. Aşağıda dünya genelinde sosyal 

medya üzerinden yürütülen sosyal farkındalık projelerine örnekler yer almaktadır. 

 IceBucketChallenge: ALS Association tarafından yürütülen ve henüz kesin tedavisi 

bulunamayan ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı) hastalığına dikkat 

çekmek için 2014 yılında başlatılan bir projedir. Facebook’ta hastalığa dikkat çekmek için 2,5 

ay içerisinde yaklaşık 1.2 Milyon video paylaşılmıştır. Twitter’da 15 gün içerisinde hastalık 

yaklaşık 2.2 Milyon kez etiketlenmiştir. Icebucketchallenge etiketi altında günde 70 Bin 

Tweet paylaşılmıştır. Bu paylaşımlar derneğe bağış olarak yansımıştır. 2013 yılında 1 aylık 
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süreçte 5 Milyon Dolar bağış toplayan dernek, kampanyanın başlamasının ardından aynı süre 

zarfında 114 Milyon Dolar bağışa ulaşmıştır (ALSA, 2018) 

 KONY2012: Invisible Children (Görünmeyen Çocuklar) hareketinin Uganda’da Tanrı'nın 

Direniş Ordusu adındaki hükümet karşıtı gerilla grubunun lideri Joseph Kony’nin kaçırarak 

yaratmış olduğu orduya asker olarak kazandırdığı çocuklara dikkat çekmek başlatılan bir 

projedir. Dikkat çekmek için çekilen video 100 Milyon’dan fazla izlenmiştir. 

 EndangeredEmoji: Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2016 yılında nesli 

tehlikede olan hayvanlara dikkat çekmek ve koruma amaçlı Twitter üzerinden başlatılan 

kampanyadır. Kampanya süresince 1 Milyondan fazla Tweet atılmış, ve WWF 200 Bin yeni 

takipçi kazanmıştır. 

 KnowYourLemons: World Wide Breast Cancer tarafından meme kanserinin en önemli 12 

belirtisine dikkat çekmek için 2017 yılında Facebook üzerinden başlatmış olduğu 

kampanyadır. Kampanyadaki görüntüler, yalnızca üç Facebook gönderisiyle 7,3 milyon kişiye 

ulaşmıştır. 

 MakeLoveNotScars: Reshma Khureshi’nin 2015 yılında Hindistan’da her yıl yüzlerce kadının 

maruz kaldığı kezzap saldırılarına dikkat çekmek için başlatmış olduğu kampanyadır. 1 

dakikalık video 2 Milyondan fazla kişiye ulaşarak, 225 Bin imza toplanmış ve umuma açık 

yerlerde kezzap satışının yasaklanması kararı alınmıştır. 

Yukarıda yer alan örnekler sosyal medyada sosyal farkındalık projeleri ile ilgili bazı ipuçlarını 

göstermektedir. KONY 2012 örneğinde olduğu gibi videonun çok fazla etki yaptığı görülmektedir. 

IceBucketChallenge örneğinde olduğu gibi zamanlamanın çok önemli olduğu görülmektedir. Yine 

IceBucketChallenge örneğinde olduğu gibi işin içinde eğlence unsuru girmesi ile ulaşılan kitlenin 

büyüklüğü arasında doğru orantı olduğu görülmektedir. Tüm örneklerinde olduğu gibi Sosyal 

farkındalık kampanyasının amacının tam olarak anlatılmasının etkisini olumlu anlamda etkilediği 

görülmektedir. Son olarak hatırda kalacak kadar basit olmasının bir sosyal farkındalık kampanyasını 

başarıya ulaştırmada önemi ortaya çıkmaktadır. 

ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Amacı 

Yukarıda rakamlar ile ifade edildiği gibi dünyada sosyal medya kullanım oranı giderek artmaktadır. 

Ülkemiz özelinde bakıldığında Nisan 2018 itibari ile 52 Milyon Facebook kullanıcısı, 10.8 Milyon 

Twitter kullanıcısı ve 34 Milyon Instagram kullanıcısı bulunmaktadır (Statista, 2081). Kategorik 

olarak bakıldığından ise Facebook ve Twitter’da en fazla takipçi sayısına sahip ilk 10 kişi/kurum 

arasında en az 2 sanatçının yer aldığı, Instagram’da ise ilk 10’un 9’unun sanatçı olduğu görülmektedir. 

Sosyal medyada varlık göstermek aktif olmayı bir başka ifade ile paylaşımda bulunmayı 

gerektirmektedir. Veriler ile de desteklendiği şekilde sanatçıların sosyal medyayı etkin olarak 

kullandığını görülmektedir. Güzel sanat eserleri ortaya koyabilmek, icra edebilmek mesleğine sevgi ve 

duygu ile bağlı olmak ile yakından ilişkilidir. Dolayısı ile genel olarak sanatçılar için duygusal 

insanlar tanımlaması yapmak yanlış olmayacaktır. Duygusallık beraberinde duyarlı olmayı da 

getirmektedir. Nitekim dünyada pek çok sanatçının bölgesel veya küresel sorunlara duyarsız 

kalmayarak, sosyal farkındalık yaratacak organizasyonların içerisinde yer aldığına dair örnekler 

sayısızdır. Bu noktadan hareketle çalışma Türk sanatçıların sosyal medyada sosyal farkındalık adına 

yapmış oldukları paylaşımları analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Sanat kavramının pek çok tanımı vardır. Bu tanımlarla ilişkili biçimde sanatçı sayısının çok olması da 

doğaldır. Türkiye İstatistik Kurumu internet sayfası üzerinde yapılan araştırmada Türkiye’de 

branşlarına göre veya toplu olarak sanatçı sayılarının ve isimlerinin yer aldığı bir veriye 

rastlanmamıştır. Benzer şekilde aynı site üzerinde sosyal medyada sanatçıların mevcudiyeti ile ilgili de 

bir veri yer almamaktadır. Dolayısı ile kaynak teşkil etmesi açısından sanatçıların sosyal medya 

skorlarını tutan dijital ajansların rakamları araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi 

Bu çerçevede 2009 yılında Türkiye’nin ilk Dijital PR ve Online İtibar Yönetimi Ajansı olarak 

kurulmuş olan Tick Tock Boom şirketinin hizmete sunmuş olduğu, markaların sosyal medyadaki 

varlıklarını takip edip, karşılaştırılmasına ve raporlanmasına olanak sağlayan bir sosyal medya analiz 

sistemi olan BoomSocial’ın kültür sanat kategorisi altında Facebook, Twitter ve Instagram 

platformlarında 11/06/2018 tarihi itibari ile en fazla hayran ve takipçi sayısına sahip 10’ar sanatçının 

https://www.worldwidebreastcancer.org/
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Facebook, Twitter ve Instagram hesapları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Her bir sanatçının 

Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşmış oldukları son 50 paylaşım içerik analizi 

yöntemi ile incelenmiştir. 

 

Bulgular 

Tablo 1: Sanatçıların Facebook Profilleri 

  Beğenen Takip Eden 

Beren Saat 6.879.451 6.808.624 

Cem Yılmaz 6.056.499 5.886.257 

Murat Boz 5.134.638 4.798.637 

Tuba Büyüküstün 4.908.174 4.812.903 

Hazal Kaya 4.844.296 4.790.641 

Sıla 4.205.154 3.961.766 

Çağatay Ulusoy 4.095.226 3.983.090 

Hadise 3.967.767 3.767.876 

Mustafa Ceceli 3.929.474 3.842.184 

Emre Aydın 3.820.195 3.590.201 

Tablo incelendiğinde, sanatçıların paylaşımlarını takip eden ve beğenen sayılarının, Amerikalı aktör 

Vin Diesel’in 100 Milyon’a ulaşan fan sayısı ve hayatta olmayan Amerikalı ses sanatçısı Michael 

Jackson’un 70 Milyon’u aşan fan sayısı ile karşılaştırınca oldukça düşük kaldıkları söylenebilir. 

Kullanılan dil, sergilenen performans ve yer alınan sektörün büyüklüğünün ulaşılan kitlenin 

genişliğinde etkisinin çok fazla olduğu bir gerçek olmakla birlikte, sanatçılarımızın daha evrensel 

olmaları ve daha fazla kitleye hitap edecek performanslar ortaya koymaları beklenmektedir.  

Tablo 2: Facebook’ta Sosyal Farkındalık ile İlgili Paylaşımda Bulunan Sanatçılar 
 Konu Beğeni Paylaşım Yorum Beğeni/Takip Eden 

Beren Saat Hastalık (Maddi Bağış) 153.000 8.407 46 0,0224 

  Dikkat (İş Güvenliği) 36.000 1.078 30 0,0052 

  Bağış (Hastalık) 19.000 480 34 0,0027 

  Tecavüz 17.000 668 198 0,0024 

  Dikkat (İş Güvenliği) 17.000 202 41 0,0024 

  Hastalık (Maddi Bağış) 4.900 31 29 0,0007 

Tuba Büyüküstün Şiddet (Çocuk) 2.900 22 48 0,0006 

Tablo incelendiğinde, 10 sanatçıdan sadece 2’sinin Facebook’ta sosyal farkındalık ile ilgili paylaşımda 

bulundukları görülmektedir. Sanatçılardan biri sadece 1 paylaşımda bulunurken, diğeri toplam 6 

paylaşımda bulunmuştur. Paylaşımlar incelendiğinde sanatçıların ülkemizde sosyal bir yara haline 

gelen şiddet, tecavüz gibi konuları gündeme aldıkları görülmektedir. Ancak bir hastalığa dikkat çeken 

ve o hastalık ile mücadele edenlere destek amaçlı bağış toplamayı hedefleyen paylaşımın beğeni 

oranının geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız hedef alan konularla ilgili paylaşımların beğeni 

oranlarını katlaması üzücü olmakla birlikte, bu tarz olayların medyada çok yer bulmasından kaynaklı, 

toplumumuzca kanıksandığı yönünde bir izlenimde uyandırmaktadır. 

Tablo 3: Sanatçıların Instagram Profilleri 
 Takipçi Gönderi Takip 

Burak Özçivit 11.500.000 38 17 

Murat Boz 8.100.000 519 25 

Fahriye Evcen Özçivit 7.400.000 795 202 

Demet Akalın 6.800.000 6.318 431 

Serenay Sarıkaya 6.800.000 718 337 

Hadise 6.600.000 1.554 5 

Neslihan Atagül Doğulu 6.500.000 461 492 

Elçin Sangu 6.100.000 213 431 

Barış Arduç 5.000.000 125 228 

Aslı Enver 4.700.000 239 445 

Tablo incelendiğinde, Facebook’ta en fazla takipçiye sahip ilk 10 sanatçıdan sadece 2’sinin, 

Twitter’da en fazla takipçiye sahip sanatçılardan ise sadece 1’inin Instagram tablosunda yer aldığı 
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görülmektedir. Bu üç isim dışında kalan 7 sanatçının model ve oyuncu olması dikkat çekicidir. 

Instagram’ın hareketli ve durağan görsel paylaşımına izin vermesi bu ilişkiyi açıklamada kullanılabilir. 

Twitter tablosunda görülen sonuçlara benzer sonuçlara bu tabloda da rastlanmaktadır. Sanatçılar yine 

az sayıda paylaşımda bulunmakta ve az sayıda kişiyi takip etmektedir.  
 

Tablo 4: Instagram’da Sosyal Farkındalık ile İlgili Paylaşımda Bulunan Sanatçılar 
  Konu Beğenme Beğenme/Takipçi 

Murat Boz Dikkat (Engelliler) 621.575 0,0767 

  Dikkat (Hastalık) 103.726 0,0128 

  Destek (Kayıp 

Arama) 

92.631 0,0114 

  Destek (Kayıp 

Arama) 

59.813 0,0073 

Fahriye Evcen Özçivit Dikkat (Hastalık) 765.400 0,1034 

Serenay Sarıkaya Dikkat (Doğa 

Katliamı) 

196.128 0,0288 

Hadise Şiddet (Kadın) 363.503 0,0550 

  Şiddet (Kadın) 148.036 0,0224 

Neslihan Atagül Doğulu Dikkat (Hastalık) 2.334.395 0,3591 

  Dikkat (Hastalık) 1.123.658 0,1728 

Barış Arduç Dikkat (Hayvan 

Hakları) 

819.341 0,1638 

Tablo incelendiğinde, Facebook’tan farklı olarak sanatçılardan çoğunun sosyal farkındalık ile ilgili 

paylaşımda bulundukları görülmektedir. Paylaşımların konuları incelendiğinde bir hastalığa dikkat 

çekmeye yönelik paylaşımların ağırlıklı oldukları görülmektedir. Mesleği modellik ve dizi oyunculuğu 

olan sanatçıların ağırlıklı olduğu bu grupta ortaya çıkan sonuçlar bu meslek grubundaki sanatçıların 

daha duyarlı olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte hem Facebook, hem de Instagram grubunda 

isimleri yer alan sanatçıların Instagram’da paylaşımda bulunmasına rağmen, aynı paylaşımı Instagram 

ortamında paylaşmamış olmaları da dikkat çekicidir.  

Tablo 5: Sanatçıların Twitter Profilleri 
  Followers Tweets Following Likes 

Cem Yılmaz 14.000.000 907 123 - 

Okan Bayülgen 6.940.000 5.333 5.124 2 

Ata Demirer 6.890.000 1.663 119 524 

Demet Akalın Kurt 6.610.000 84.400 641 9.687 

Sıla Gençoğlu 5.850.000 1.815 181 22 

Levent Üzümcü 4.870.000 34.900 936 201 

Gülben Ergen 4.460.000 50.100 1.091 2.572 

Ahmet Kural 4.290.000 639 80 8 

Hülya Avşar 4.280.000 4.682 49 38 

Yılmaz Erdoğan 4.280.000 686 41 17 

Tabloda yer alan sanatçıların Twitter hesapları incelendiğinde, çoğunun ortaya çıkışını takip eden 

birkaç sene içerisinde Twitter hesabına sahip oldukları görülmektedir. Facebook için söz konusu olan 

sebeplerden dolayı Türk sanatçıların Amerikalı ses sanatçısı Justin Bieber’ın 107 Milyon takipçiye 

ulaştığı söylenemese de, atmış oldukları Tweet sayıları bakımından yukarıda olan sanatçılar 

mevcuttur. Bununla birlikte bazı sanatçıların atmış oldukları Tweet sayısı bakımından son zamanların 

en popüler iletişim mecralarından birisi olan sosyal medyadaki sergiledikleri olumsuz performans 

dikkat çekicidir. Tabloda dikkat çekici bir başka nokta ise sanatçıların takip ettikleri kişi veya kurum 

sayısıdır. Uzun yıllardır faaliyette bulunan sanatçıların gerek faaliyette bulunduğu sanat dalından, 

gerekse genel olarak sanat camiasından haberdar olmak adına daha fazla kişiyi takip etmesi beklenirdi. 

Tablo 6: Twitter’da Sosyal Farkındalık ile İlgili Paylaşımda Bulunan Sanatçılar 
  Konu Reply Retweet Like Retweet/Followers 

Demet Akalın Kurt Hastalık (Tedavi Destek) 485 20.000 23.000 0,00302 

  Destek (Kayıp Arama) 35 9.400 3.200 0,00142 

  Destek (Kayıp Arama) 215 8.800 6.700 0,00133 

  Şiddet (Hayvan) 78 3.000 2.500 0,00045 

  Dikkat (Doğa Katliamı) 108 2.500 2.600 0,00037 

  Şiddet (Hayvan) 103 1.400 6.700 0,00021 
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  Şiddet (Hayvan) 9 1.300 864 0,00019 

  Şiddet (Hayvan) 117 1.200 2.100 0,00018 

  Hastalık (Tedavi Destek) 79 1.100 1.800 0,00016 

  Hastalık (Maddi Bağış) 9 1.000 698 0,00015 

  Şiddet (Hayvan) 74 422 1.900 0,00006 

  Şiddet (Hayvan) 9 974 3.400 0,00014 

  Dikkat (Engelliler) 26 972 2.700 0,00014 

  Hastalık (Maddi Bağış) 42 603 91 0,00009 

  Şiddet (Hayvan) 19 354 246 0,00005 

  Şiddet (Hayvan) 99 306 737 0,00004 

  Hastalık (Tedavi Destek) 16 267 208 0,00004 

  Şiddet (Hayvan) 28 67 850 0,00001 

  Hastalık (Tedavi Destek) 4 121 154 0,00001 

  Şiddet (Hayvan) 98 104 2.600 0,00001 

  Hastalık (Tedavi Destek) 3 101 112 0,00001 

  Şiddet (Hayvan) 10 73 212 0,00001 

  Şiddet (Hayvan) 21 70 131 0,00001 

  Hastalık (Tedavi Destek) 2 56 118 0,00000 

  Destek (Maddi) 1 46 85 0,00000 

Levent Üzümcü Şiddet (Hayvan) 72 2.500 5.800 0,00051 

  Şiddet (Hayvan) 24 1.300 3.600 0,00026 

  Hastalık (Tedavi Destek) 1 116 30 0,00002 

  Hastalık (Tedavi Destek) 1 105 28 0,00002 

  Hastalık (Tedavi Destek) 2 105 22 0,00002 

  Hastalık (Tedavi Destek) 0 84 17 0,00001 

  Hastalık (Tedavi Destek) 0 82 21 0,00001 

  Hastalık (Tedavi Destek) 0 72 20 0,00001 

  Hastalık (Tedavi Destek) 0 68 18 0,00001 

Gülben Ergen Hastalık (Tedavi Destek) 19 1.200 2.200 0,00026 

  Şiddet (Hayvan) 41 430 2.100 0,00009 

  Şiddet (Hayvan) 18 176 1.100 0,00000 

  Şiddet (Hayvan) 26 174 840 0,00000 

  Şiddet (Hayvan) 17 150 827 0,00000 

  Şiddet (Hayvan) 16 86 375 0,00000 

  Şiddet (Hayvan) 27 76 679 0,00000 

  Hastalık (Tedavi Destek) 0 31 31 0,00000 

  Şiddet (Hayvan)   12 136 0,00000 

Ahmet Kural Hastalık (Tedavi Destek) 32 257 730 0,00005 

Yılmaz Erdoğan Dikkat (Doğa Katliamı) 7 119 201 0,00002 

  Dikkat (Doğa Katliamı) 22 71 255 0,00001 

Tablo incelendiğinde, Instagram’dan sonra en fazla sosyal farkındalık ile ilgili paylaşım yapan 

sanatçının yer aldığı ortamın Twitter olduğu görülmektedir. Bununla birlikte en fazla paylaşım 

sayısında ise Twitter açık ara önde görülmektedir. Konu çeşitliliği açısından da Twitter önde 

görünmektedir. Bu sonuçlarda Instagram’da paylaşılan içerik türünün, Twitter’da takipçinin içeriği 

doğrudan görmesinin ve bunlarla bağlantılı olarak Twitter takipçi sayısının Facebook’a göre daha 

fazla olmasının ve takipte olduklarının mesajlarını Retweet etmesinin etkisi büyüktür. Paylaşım 

konuları incelendiğinde son zamanlarda kamuoyu gündemini sarsan hayvana şiddet konularını içeren 

paylaşımların fazlalığı dikkat çekicidir. Benzer şekilde doğa katliamı ve kayıp arama gibi diğer 

platformlarda yer verilmeyen konuların yer alması da Twitter’ın halen popüler bir ortam olduğunu 

kanıtlamaktadır. 
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SONUÇ 

İnsanlar yaşayabilmek için tüketmesi, tüketilebilecek ürünlerin üretilmesi, üretilen ürünlerin 

tüketicilerle buluşturulması gerekmektedir. Bunların da ötesinde zor zamanlarda hayatta kalabilmek 

için de tutumlu olunması gerekmektedir. Sıralanan bu ilişki ağı genel olarak ekonomi olarak 

adlandırılmaktadır. Toplumların refahı üretim süreçlerinin modernliği ile doğru orantılıdır. Sanayi 

devriminin doğurduğu işgücü ihtiyacını karşılamak adına aile bireylerinin tamamının fabrikalarda 

çalışması aileye ek gelir kazandırmış, bu ek gelir de refah olarak yansımıştır. Günümüz bilgi 

toplumunda en yüksek ciroyu elde eden şirketler ağır sanayi şirketleri yerine bilgi yoğun ürünleri 

üreten veya pazarlayan şirketlerdir. Dolayısı ile insanlar daha rahat ortamlarda çalışarak, daha fazla 

kazanç elde etmektedirler. Bunun sonucu olarak insanların iş dışındaki faaliyetlere daha fazla zaman 

ayırmaları beklenen bir durumdur. Nitekim böyle de olmakta ve insanlar daha fazla sosyal faaliyette 

bulunmaktadır. Ancak her dönemin başat aktörü olan kapitalizm daha fazla kazanmak adına bazı 

şeyleri görünmez kılabilmektedir. Şiddetin her türü, hastalıklarla mücadele, yardım faaliyetleri 

bunlardan sadece birkaçıdır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı günümüzde medyanın söz konusu 

olayları daha fazla işleyip gündeme taşıyarak, insanların sosyal farkındalıklarını geliştirmesi beklenen 

bir durum olmakla birlikte, farklı işlere angaje olan medya bu sorumluluğunu çoğunlukla atlamaktadır. 

Bilişim teknolojilerinin desteği ile yeni milenyum ile hayatımıza giren yeni iletişim platformları bu 

eksiği kapatmak adına insanlara yeni imkanlar sunmaktadır. Sosyal medyayı etkili olarak kullananlar 

kendilerini takip edenleri bilgilendirerek sosyal farkındalık projelerinde yer almaları için imkanlar 

yaratmaktadır. Yerel ve küresel istatistikler sanatçıların gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da 

en fazla hayran kitlesine sahip kesim olduğunu göstermektedir. Çalışma yerli sanatçılar üzerinden 

gerçekleştirildiğinden onlar özelinde konuşulacak olursa, sosyal farkındalık yaratmak adına sınıfı 

geçtikleri pek de söylenemez. Sosyal farkındalık yaratmak adına paylaşımda bulunan sanatçıların ele 

aldığı konulara bakıldığında, aslında üzerinde durulması gereken ne kadar fazla sorun olduğu 

görülmektedir. Sanatçıların paylaşımlarının sonuç verip vermediğinden öte, takipçilerine bir de böyle 

bir sorun var şeklinde düşünmeye sevk etmeleri dahi bir toplumsal görevdir. Kaldı ki son zamanlarda 

özellikle hayvanlara yönelik şiddet eylemlerine karşı gerçekleştirilen kampanyaların ses getirdiği de 

açıklıkla ifade edilebilir. Benzer şekilde “hastalık (tedavi)” konusu ile paylaşılan içeriklerin kan bağışı, 

organ bağışı veya maddi bağış olarak geri döndüğünden hiç şüphe yoktur. Milyonlarca takipçisi 

bulunan sanatçıların bazı ortamlarda sosyal farkındalıkla ilgili hiç paylaşımda bulunmaması, 

bulunanların ise paylaşım sayılarının azlığı üzerinde düşünülmesi gereken bir noktadır. Üzerinde 

durulması gereken bir başka hususu ise medya aracılığı ile sürekli toplumun önünde olan sanatçıların 

günümüzün vazgeçilmesi iletişim ortamı olan sosyal medyada her anlamda daha aktif olmaları 

gerektiğidir. Yabancı meslektaşları ile karşılaştırıldığında çok gerilerde kaldıkları açıktır. Bilgi ve 

sevgi paylaştıkça artan unsurlardır. Sosyal medya her iki unsurun yayılması için çok fazla imkan 

sağlamaktadır. Sanatçılar özelinde işlenen konu farklı sektörleri içerisine alarak genişletilebileceği 

gibi, yerli sanatçıların yabancı meslektaşları ile karşılaştırılması şeklinde de uyarlanabilir. 
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Abstract 

 

Foreign trade is one of the economic activities that are important for the development of countries. 

Foreign trade has got great importance in terms of economies of many countries that are affiliated and 

dependent on international markets. Thanks to the foreign trade activities, both the needs of the people 

of the country are met and the foreign exchange inflow is provided to the country through the sale of 

goods and services in excess of production. For this reason, the development of foreign trade activities 

is very important in term of the development of the countries. Foreign trade activity, which are 

especially important in terms of developing country economies, is affected by certain factors. At this 

point, the effectiveness of the factors that determine the foreign trade is directly related with the 

development of countries,  the adoption of the factors that will be used for the development of foreign 

trade and finally the disciplined implementation of selected methods. The determinants of foreign 

trade also are vary depending on the level of development of the countries. 

In this study stand on changes in national and international income levels that is determine of Turkey's 

foreign trade structure and having impact on the shaping and fluctuations in exchange rates. İn 

addition country-based commercial innovations that is impact on foreign trade, ınvestments and 

activities related to research and development activities and finally applied foreign trade policies are 

also examined in detailed manner and impact on the development of Turkey's foreign trade of these 

factors have been, tried to be revealed.  As a result of the findings, it is stated what arrangements and 

studies should be made so that can make more contribution to the development of foreign trade that 

factors which have an effect on the shape of the foreign trade volume 

 

Key Words: Foreign trade, Determinative Factors, Development  

Türkiye’nin Dış Ticaretinin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım 

 
Özet 

Dış ticaret ülkelerin kalkınması açısından önem arz eden ekonomik faaliyetlerden bir tanesidir. 

Uluslararası piyasalara bağlı ve bağımlı nitelikteki pek çok ülke ekonomileri açısından da büyük 

öneme sahiptir. Dış ticaret faaliyetleri sayesinde hem ülke insanının ihtiyaçları karşılanmakta, hem de 

üretim fazlası mal ve hizmetlerin yurt dışına satılması suretiyle ülkeye döviz girişi sağlanmaktadır. Bu 

nedenle dış ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesi ülkelerin kalkınması açısından çok önemlidir. Özellikle 

gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından önemli olan dış ticaret faaliyetleri bazı faktörler tarafından 

etkilenmektedir. Bu noktada dış ticaretin belirleyicisi niteliğindeki faktörlerin etkinliği, ülkelerin 

gelişmişliği, dış ticaretin gelişimi için kullanılacak olan faktörlerin benimsenmesi ve son olarak 

seçilmiş yöntemlerin disiplinli bir şekilde uygulanması ile doğrudan ilişkilidir. Ülkelerin gelişmişlik 

seviyesine bağlı olarak dış ticaretin belirleyicileri de farklılık göstermektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’nin dış ticaret yapısının ve hacminin belirlenmesinde ve şekillenmesinde etkisi 

bulunan ulusal ve uluslararası gelir düzeyindeki değişiklikler ve döviz kurlarında yaşanan 

dalgalanmalar üzerinde durulmuştur. Ayrıca dış ticaret üzerinde etkisi bulunan ülkesel bazlı ticari 

yenilikler, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yatırımlar ve faaliyetler ve son olarak uygulanan dış ticaret 
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politikaları da ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bu faktörlerin Türkiye’nin dış ticaretinin gelişimi 

üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgularlar neticesinde dış ticaret 

hacminin şekillenmesinde etkisi bulunan faktörlerin dış ticaretin gelişimine daha fazla katkıda 

bulunabilmesi için ne gibi düzenleme ve çalışmaların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Belirleyici Faktörler, Gelişmişlik   

 

GİRİŞ 

Dış ticaret dengesi, iktisadi istikrarın devamlılığına yönelik en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 

ekonomisinde uygulanan politikalar değerlendirildiğinde ekonomide yaşanan finansal krizlerin 

temelinde ödemeler ve ticaret dengesindeki sorunlar ile döviz kuru politikalarının yanlış yönetimi 

yatmaktadır. Türkiye’de 1980 yılından sonra, daha önceki yıllarda izlenen korumacı ve müdahaleci 

ekonomi politikası uygulamaları terk edilerek dışa açık ve dünya ekonomileriyle iç içe geçmeyi 

amaçlayan politikalar uygulanmaya başlanmıştır. İhracat gelirleri, yerli paranın değerinin düşürülmesi 

ve farklı teşvik politikalarının uygulamaya konulmasıyla artırılmaya çalışılmış, ithalat rejiminde de 

önemli serbestleşme uygulamalarına gidilmiştir. Ancak, 1989 yılında Türkiye’de sermaye hareketleri 

üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasıyla Türkiye, dışa açık bir ekonomik yapıya sahip olsa da, dış 

ticaretteki serbestleşmeye uygun maliye politikalarının uygulanmaması ve makroekonomik yapıyı 

etkileyen yapısal sorunlar nedeniyle, dış ticaret dengesinde arzulanmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Bu yıldan itibaren de kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklanan bütçe açıklarının özel tasarruflarla 

karşılanamaması ve devamlılık kazanması, bu açıkların reel faiz oranlarının yükseltilerek kısa vadeli 

sermaye girişleriyle finanse edilmesini zorunlu kılmış ve bu nedenle de ticaret dengesizlikleri gittikçe 

derinleşmeye başlamıştır. Ekonomi üzerinde bu denli önemli etkileri bulunan dış ticaret faaliyetlerinin 

hangi unsurlar tarafından yoğun bir şekilde etkilendiğinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinde fayda 

vardır.  

 

1. DIŞ TİCARETİNİN BELİRLEYİCİSİ ÜZERİNE TEORİK YAKLAŞIM 

 

Dış ticaretin belirlenmesine etkisi bulunan pek çok faktör bulunmaktadır. Ancak dış ticaretin 

belirlenmesinde etkisi bulunan bu faktörler incelenmeden önce genel mana da dış ticaretin tanımına, 

yapısına ve kapsamına değinmekte fayda vardır.   

 

1. 1. ) Dış Ticaretin Tanımı ve Kapsamı 

 

En genel ifadeyle dış ticaret, mal veya hizmetlerin uluslararası düzeyde belli bir bedel karşılığında el 

değiştirmesi işlemidir. Dış ticaret sayesinde ülkeler sahip olmadıkları üretim faktörlerini ya da nihai 

malları diğer ülkelerden temin edebilme ve ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanına kavuşmaktadırlar. 

Bu nedenle ülkeler açısından bakıldığında hem bir gelişmişlik göstergesi olan hem de ülkelerin önemli 

miktarlarda gelir elde etmelerine olanak sağlayan dış ticaret, gerek üretim gerekse de tüketim için 

ihtiyaç duyulan temel unsurların etkin bir şekilde karşılanmasında ve bu sayede de ülkelerin refah 

düzeylerinin iyileşmesinde önem arz eden bir kavramdır (Kara, 2012:34). Dış ticaret faaliyetleri, 

ülkelerin kalkınması, zenginleşmesi ve bu sayede siyasi ve iktisadi açıdan uluslararası arenada söz 

sahibi olması bakımından önemlidir. Bu süreçte teknolojik yatırımlar ile desteklenmiş istikrarlı bir 

ekonomik yapının varlığı, söz konusu ülkenin dış ticaret açısından rekabet gücünün yükselmesine 

önemli oranda katkılarda bulunmakta ve ülkenin ticari anlamda yüksek bir rekabet gününe 

kavuşmasına imkan vermektedir (Gültekin, 2011:31). 

Dış ticaret faaliyetleri ağırlıklı olarak her ülkenin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet veya üretim faktörlerini 

tek başına kendisinin üretememesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Üretim sürecinde iş bölümüne 

gidilmesi, ülkelerin sahip oldukları kaynakların üretkenliğinin artmasına ve bu sayede de ulusal refah 

düzeyinin yükselmesine olanak sağlamaktadır. Ülkeler arasında yapılan iş bölümü sayesinde, üretim 

sürecinde etkin olunan malların üretilerek bu malların ihracatının gerçekleştirilmesi, buna karşılık 

sahip olunmayan hammaddelerin, malların ve hizmetlerin ithal edilmesi mümkün olabilmektedir. Dış 
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ticaret sayesinde üretim sürecindeki maliyet farklılıkları nedeniyle farklı ülkelerdeki insanlar mal ve 

hizmetlere daha uygun fiyatlara ulaşarak tüketebilmektedir (Melemen, 2003:1). Bu durum ise doğal 

olarak reel gelir seviyesini iyileştirmek suretiyle bireysel ve toplumsal refahın iyileşmesine katkıda 

bulunabilmektedir. Dış ticaret faaliyetleri neticesinde asıl ulaşılmak istenen amaç mümkünse dış 

ticaret fazlası vermek, bu mümkün değilse bile en azından dış ticaret dengesini sağlamaktır. Bu 

bağlamda dış ticaret dengesi, ülke ekonomisinin seviyesi, yapısı ve durumu hakkında fikir 

edinilmesine katkıda bulunan önemli göstergelerden biridir. Türkiye’de daha önceki dönemlere ilişkin 

olarak uygulanan ekonomi politikaları incelendiği zaman, ülkede yaşanan ekonomik krizlerin temelde, 

ticaret dengesindeki sorunlardan ve yanlış uygulanan döviz kuru politikalarından kaynaklandığı 

görülmektedir (Altıntaş ve Çetin,  2008:30). Bu nedenle başta döviz kuru olmak üzere dış ticaret 

üzerinde etkisi bulunan unsurların neler olduğunun doğru bir şekilde tespitinin yapılması ve bu 

unsurların etkilerinin neler olduğunun neler olduğunun doğru bir şekilde anlaşılması hem dış ticaret 

faaliyetleri açısından hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir.  

 

1. 2. Dış Ticaretin Belirleyicileri 

 

Dış ticaret faaliyetleri ülkelerin sahip olduğu kaynakların farklılığına ve çeşitliğine göre değişiklik 

göstermektedir. Ancak dış ticaret açısından nerdeyse bütün ülkeler için geçerli olan bir takım 

belirleyici hususlarda bulunmaktadır. Dış ticareti oluşturan ihracat ve ithalat talebini etkilemek 

suretiyle dış ticaret hacmini doğrudan etkileyen unsurları; 

•    Yurtiçi ve yurt dışındaki tüketicilerin gelir seviyeleri,  

•     Mal ve hizmetlerin ülkeler arasındaki karşılaştırmalı fiyat seviyeleri,  

•     Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar,  

•     Ülkede uygulanan para, maliye ve dış ticaret politikalarındaki değişiklikler, 

•     Nüfus artışı ve tüketici tercihlerindeki değişiklikler 

şeklinde sıralamak mümkündür. 

Dış ticaretin şekillenmesinde etkisi bulunan bu belirleyicilerin sıralamaları konjontürde meydana gelen 

gelişmelere bağlı olarak dönemler itibariyle değişiklik arz etse bile temelde bu unsurların dış ticareti 

belirleyen ve şekillendiren en önemli unsurlar olduğunu söylemek mümkündür.    

 

1.2.1. Yurtiçi ve Yurt Dışındaki Tüketicilerin Gelir Seviyeleri 

 

Tüketicilerin gelir seviyelerinde meydana gelen değişiklikler, gerek yurt içi gerekse de yurtdışı 

tüketim talepleri üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Yırt içi gelirlerde meydana gelecek artış ve 

azalışlar ithalat hacmini etkiler iken yabancıların gelir seviyesinde meydana gelen değişiklikler ise 

ihracat hacminin değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Ulusal gelirde meydana gelen bir artış 

hem yurtiçi mal ve hizmetlere yönelik talebin artmasına hem de ithal mallara yönelik talebin artmasına 

neden olacaktır. Dolayısıyla gelir artışı ile ithalat talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. 

Bu ise ulusal gelirdeki artışa bağlı olarak ithal mal talebinin artış göstereceği anlamına gelmektedir 

(Aktürk ve Lotfi, 2016:231).  Gelir artış sonrasında ortaya çıkan ithal mal talebindeki artış, temelde 

hem üretim sürecinde kullanılmak üzere hammadde ve ara malı talebindeki artışa hem de nihai 

nitelikteki mal ve hizmet talebindeki artışa bağlı olarak gerçekleşmektedir. Her iki durumda ihracatın 

sabit kalması halinde dış ticaret açığının artmasına neden olacaktır. Benzer şekilde ihracat gelirlerinin 

artması ise tamamen yurt dışındaki tüketicilerin gelirlerindeki artış ile bağlantılıdır. Yabancıların 

gelirlerindeki artış, ülkemizdeki mal ve hizmetlere yönelik talebin artmasına neden olmak suretiyle 

ülkemizin ihraç gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. İhracat gelirlerindeki artış ise ithalatın 

sabit kalması şartıyla dış ticaret fazlasına neden olacaktır.     

 

1. 2. 2. Mal ve Hizmetlerin Ülkeler Arasındaki Karşılaştırmalı Fiyat Seviyeleri 

 

Aynı nitelikteki mal ve hizmetlerin farklı ülkelerde farklı fiyatlar ile satılıyor olmaları sıklıkla 

karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında ülkelerin üretim sürecinde karşı 

karşıya oldukları maliyet farklılıklarının önemli bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Maliyet 

farklılıkları ise ülkelerin sahip olduğu bir takım özelliklere göre değişiklik arz etmektedir.  Üretim 

sürecinde malın üretim maliyetini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler içerisinde 
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belki de en önemlilerini ise ülkelerin doğal kaynak sahipliği, iş gücü miktarı, alt yapı ve teknoloji 

sahipliği ile taşıma maliyetleri oluşturmaktadır. Doğal kaynaklar, yeryüzünde çeşitlilik ve miktar 

bakımından dengeli bir şekilde dağılmamıştır.  Bu nedenle mal ve hizmet üretimi sürecinde çok 

önemli bir paya sahip olan üretim faktörlerinin ülkeler arasındaki dağılımının farklılığı ülkelerin 

ekonomik ve sosyal yapılarını önemli oranda etkilemektedir (Karagül, 2014:7). Bu farklılıklar 

kendisini özellikle üretim maliyetlerinde belirgin bir şekilde hissettirmektedir. Bu bağlamda doğal 

kaynaklara ve üretim faktörlerine farklı miktarlardaki sahiplik, doğal olarak ülkeler arasındaki üretim 

maliyetleri açısından da farklılıklara neden olmaktadır. Üretim faktörlerine ve üretim sürecinde 

sıklıkla kullanılan doğal kaynaklara bol miktarda sahip olan ülkelerde maliyetlerin diğer ülkeler 

kıyasla daha düşük olması söz konusudur. Ayrıca ülkelerin petrol kaynaklarına sahipliği ya da 

yakınlığı, nakliye sürecinde kullanılacak araç ve gereç temininde sahip olunan avantajlar ve de üretim 

alanlarının doğal kaynaklara yakınlığı gibi gerekçelerle taşıma maliyetlerinin düşük olması da 

maliyetlerin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Günümüzde ülkemizin demiryolu ve deniz ulaşımında 

var olan alt yapı yetersizlikleri, ürünlerin nakliyesi sürecinde kara taşımacılığı yoğunluk kazanmış, bu 

durum ise taşıma maliyetlerinin artmasına neden olmuştur (Kutlu ve Başar, 2006:110).  Bunların 

dışında genç iş gücünün bolluğu ve ülkelerin alt yapı yatırımlarını çok önceden tamamlamış olmaları 

da yine üretim sürecinde karşılaşılan maliyetlerin azalmasına imkan sağlamaktadır. Bütün bu faktörler 

bir ülkenin üretim maliyetlerinin azalmasını sağlayarak diğer ülkeler karşısında fiyat avantajı 

sağlamasına ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü elde etmesine olanak sağlamaktadır.     

 

1. 2. 3. Döviz Kurunda Meydana Gelen Dalgalanmalar 

 

Döviz kuru, dış ticaret dengesini etkileyen en önemli faktörlerden birini teşkil etmektedir. Özellikle 

dışa açık ve üretimi ithal girdilere bağımlı durumdaki gelişmekte olan ekonomilerde döviz kuru dış 

ticaret hacmini belirleyici bir faktör haline gelmektedir (Doğan ve Kurt, 2016:327).  Döviz kurunda 

meydana gelen değişiklikler bazen ithalatın, bazen de ihracatın yükselmesine neden olabilmektedir. Bu 

durum tamamen izlenecek olan dış ticaret politikasıyla alakalıdır. Eğer dış ticaret açığı söz konusu ise 

yapılması gereken şey döviz kurunun yükseltilesi ya da yükselmesine izin verilmesidir. Döviz kurunun 

yükselmesi ulusal paranın değer kaybetmesine neden olacaktır. Bu ise yabancıların alım gücünde bir 

artış anlamına gelecek, yerli ürünlerin uluslararası piyasada rekabet gücü artacak ve yabancıların 

ulusal piyasadan mal ve hizmet talebindeki artış, ihracatın artmasına neden olarak dış ticaret açıkların 

kapanmasında etkili olacaktır (Akat ve Yazgan, 2012:1).  Döviz kurundaki yükselişler aynı zamanda 

ithalatın pahalı hale gelmesine neden olacağından dolayı da ticaret açıkları azalacaktır. Döviz 

kurundaki yükselişler nedeniyle yerli tüketicilerin satın alma gücü reel olarak azalacağından dolayı 

ithal mal ve hizmetlere yönelik talepte bir azalış söz konusu olacak ve buna bağlı olarak da dış ticaret 

açığı azalacak, en azından ithalat kaynaklı olarak artış göstermeyecektir. Görüldüğü üzere döviz 

kurlarındaki değişiklikler, ihracat ve ithalat üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle ihracat ve ithalat 

talebini etkilemek suretiyle dış ticaret hacmini etkileyen en önemli unsurlardan birinin döviz 

kurlarındaki değişiklikler olduğunu söylemek mümkündür. 

  

1. 2. 4. Ülkede Uygulanan Para, Maliye ve Dış Ticaret Politikalarındaki Değişiklikler 

 

Ülkede uygulana ekonomi politikalarının da dış ticaret üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. 

Özellikle para politikasının diş ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Merkez bankası tarafından uygulanacak olan para politikaları döviz kurları üzerinde 

doğrudan etkili olmaktadır. Özellikle faiz oranlarına ve para azına yönelik düzenlemeler ile döviz 

kurları, dolayısıyla da ihracat ile ithalat hacimleri doğrudan etkilenebilmektedir. Merkez bankasının 

para arzını ve ülkede geçerli olacak faiz oranlarını belirleyebilme gibi önemli bir yetkisi 

bulunmaktadır. Merkez bankası bu yetkisini ise ağırlıklı olarak açık piyasa işlemleri yaparak 

kullanmaktadır. Merkez bankası açık piyasa işlemleri ile piyasadaki devlet iç borçlanma senetlerini 

alıp satmakta ve bu sayede para arzını ve ekonominin likiditesini düzenleyebilmektedir (Çetin, 

2016:73). Bu sayede piyasadaki para miktarı ayarlanabildiği için faiz oranı da dolaylı yoldan 

ayarlanabilmiş olmaktadır. Ayrıca Merkez bankasının alacağı yönetsel bir kararla kredi ve para 

sağlamak amacıyla doğrudan da faiz oranlarını belirleyebilme yetkisi de bulunmaktadır (Altuntaş, 

2012:73). Bütün bu politika uygulamaları sayesinde merkez bankası, gerek para arzına gerekse de 
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doğrudan faiz oranına müdahale etmek suretiyle dış ticaret dengesinin sağlanmasında etkili 

olmaktadır. Faiz oranlarının yükselmesi durumunda, yabancılar yüksek faiz oranından faydalanmak 

için ülkeye döviz transfer edecekler, ülkedeki döviz miktarının artış göstermesi ise döviz kurunda 

azalışlara neden olarak ulusal paranın değerlenmesine, ithalatın artış gösterip ihracatın azalmasına ve 

bütün bunların sonucu olarak da dış ticaret açığının artış göstermesine neden olacaktır. Böyle bir 

durumda merkez bankası, uygulayacağı genişletici politikalar sayesinde piyasadaki para arzını 

artırmak suretiyle faizleri düşürüp yabancı paraların ülkeye gelişini engelleyici bir politika 

uygulayabilir ya da açık piyasa işlemleri yaparak piyasadaki dövizleri satın alıp karşılığında piyasaya 

ulusal para vererek döviz talebini artırabilir ve bu sayede de döviz kurlarının yükselmesini 

sağlayabilir. Döviz kurlarındaki yükseliş ise daha önce de ifade edildiği üzere ihracatın artmasına, 

ithalatı azalmasına ve doğal olarak dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunacaktır.  

  

Maliye politikalarının da dış ticaret açıkları üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu etki her iki yönlü de 

olabilecektir. Genişletici bir maliye politikası uygulanması durumunda kamunun piyasadan mal ve 

hizmet talebi artış gösterecek, bu süreçte kamunun mal ve hizmet talebinin bir kısmı iç piyasaya bir 

kısmı da ithal mallara yönelik olabilecektir. Dolayısıyla kamunun mal ve hizmet talebindeki artışlar 

dış ticaret açığını artış göstermesine neden olabilecektir. Buna karşın devletin, ihracata yönelik üretim 

gerçekleştiren üreticilere vergi indirimlerinde bulunması, ihracatçılara düşük faizli kredi desteği ve 

çeşitli maliyet azaltıcı düzenlemeler şeklindeki ihracatı teşvik edici nitelikteki uygulama ve politikaları 

ihracat gelirlerinin artış göstermesine neden olabilecektir. Ayrıca ülkede uygulana dış ticaret 

politikaları da dış ticaret açığının şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda özellikle dış 

ticaretin serbestleştirilmesi ve ülke ekonomisini dünya piyasalarıyla bütünleştirici yönde 

düzenlemelerin yapılması ihracat ve ithalat hacminin önemli oranda yükselmesine neden olabilecektir. 

Ülkedeki ihracat ve ithalat hacminin önemli oranda yükselmesi gibi bir sonucun ortaya çıkmasında 

ulusal ekonomilerin, uluslararası piyasalara entegre olmasının sağladığı maliyet avantajları belirleyici 

olmaktadır. Bu bağlamda uluslararası piyasalara entegre olmuş bir ülkenin vergi ve kota 

sınırlamalarına tabi tutulmaması nedeniyle herhangi bir mal yada hizmeti herhangi bir ülkeden temin 

edeceğinden daha düşük bir maliyetle entegrasyon bünyesindeki bir ülkeden temin edebilmesi, söz 

konusu ülkeye önemli maliyet avantajları sağlayabilmektedir (Tufaner vd. 2017:273). Dış ticaret 

açısından ortaya çıkan bu durum ise dış ticaret faaliyetlerinin hızlanmasına ve dış ticaret haminin artış 

göstermesine neden olabilmektedir. Bu nedenle ülkelerin benimsediği dış ticaret politikalarının yapısı 

dış ticaret hacminin şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. 

 

1. 2. 5. Nüfus Artışı ve Tüketici Tercihlerindeki Değişiklikler 

 

Bir ülkenin nüfusunda zaman içinde meydana gelen artışlar söz konusu ülkenin dış ticaret hacmini 

özellikle de ithalat hacmini önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle nüfus artışına bağlı olarak 

toplumsal yapıda ve tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler karşısında gerek üretim 

gerekse de tüketim kaynakların dünya üzerinde dengeli bir şekilde dağılmamış olması ülkeler 

açısından dış ticaretin önemini giderek arttırmıştır (Çelik ve İlkay, 2016:964). Nüfus artışıyla birlikte 

mal ve hizmetlere yönelik talepte bir artış söz konusu olabilecektir. Bu talep artışı, hem iç piyasadaki 

hem de dış piyasadaki mal ve hizmetlere yönelik olarak oluşabilecektir. Her iki durum da dış ticaret 

açığının ortaya çıkmasında veya dış ticaret açığının büyümesinde etkili olabilecektir. Nüfus artışıyla 

birlikte özellikle de genç nüfustaki artışa bağlı olarak mal ve hizmet talebi artacağı için ülkede üretilen 

mal ve hizmetler ağırlıklı olarak ve öncelikle yurt içinde tüketilecek ve bu durum doğal olarak ihracat 

hacminin azalmasına, ihraç gelirlerinin düşmesine neden olacaktır. Ayrıca nüfus artışıyla birlikte gerek 

tüketim gerekse de teknoloji yoğun mal ve hizmetlerin talebinde artışlar söz konusu olabilecektir. Bu 

durumda, eğer ülke az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülke ise özellikle teknoloji yoğun mal ve 

hizmetlerin ithalini zorunlu kılacaktır. Bir diğer ifadeyle nüfus artışı, gerek yurt içinden temin 

edilemeyen mal ve hizmetlerin gerekse de teknoloji yoğun mal ve hizmetlerin ithalatını zorunlu hale 

getirecektir. Buna bağlı olarak da ülkenin ithalatındaki artışlar ihracat gelirleri artırılmadığı takdirde 

dış ticarette açıkların ortaya çıkmasına ya da mevcut açıkların büyümesine neden olacaktır.  

 

Tüketici tercihlerinin farklılaşması da yine zaman içerisinde tüketim alışkanlıklarının farklılaşması 

nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Nüfus artışı ile birlikte toplumda farkı görüş, beğeni, tercih ve 
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zevklere sahip bireyler ortaya çıkmıştır. Bu durum ise tüketici yenilikçiliği kavramını ortaya 

çıkarmıştır. Tüketici yenilikçiliğini, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak tüketicilerin daha önceki 

tüketim alışkanlıklarını değiştirerek yeni ürünleri satın alma eğilimlerindeki artış şeklinde ifade etmek 

mümkündür (Bülbül ve Özoğlu, 2014:44). Nüfus artışı ile birlikte tüketici sayısındaki artış, 

beraberinde farklı tüketim alışkanlıklarının ortaya çıkmasına ve yeni ürünlere yönelik tüketim 

taleplerinin artış göstermesine neden olmuştur. Bireylerin farklı ürünlere yönelik tüketim 

taleplerindeki artışlar ise özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ithalatın artış göstermesine 

neden olabilmektedir. Bireylerin yeni ürünlere, özelliklede teknoloji yoğun ürünlere yönelik 

taleplerindeki artışlar, bu ülkelerde ithalat hacminin ve ithalat harcamalarının hızlı bir şekilde artış 

göstermesinde etkili olabilmektedir. Dolayısıyla nüfus artışının yeni ürünlere yönelik talebi artırdığını, 

yeni ürünlere yönelik talep artışlarının ise az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gerekli teknolojik 

alt yapıya sahip olmamaları nedeniyle ülke içinden karşılanamadığını, bu ürünlerin ancak ithalat 

yoluyla temin edilebildiğini ve bu durumun da ithalat için yapılan harcamaların artış göstermesine 

neden olduğunu söylemek  mümkündür. İthalat için yapılan harcamalardaki artışların ise ihracat 

gelirleri aynı ölçüde artırılamadığı takdirde dış ticaret açığına sebebiyet vereceği bilinen bir gerçektir.  

 

SONUÇ 

 

Ülke ekonomileri açısından önem taşıyan unsurlardan birisi olan dış ticaret faaliyetleri pek çok faktör 

tarafından etkilenmekte ve dış ticaret hacmi pek çok unsur tarafından etkilenmektedir. Dış ticaret 

hacminde meydana gelen değişmeler ihracat ve ithalat hacminde meydana gelen değişmelerle 

doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle ülke ekonomisi açısından önem arz eden dış ticaret faaliyetlerinin 

ve dış ticaret gelirlerinin hangi unsurlar tarafından etkilendiğini anlayabilmek için ihracatın ve 

ithalatın hangi faktörlerden etkilendiğine bakmak gereklidir. Bu noktada da ihracat ve ithalatın pek 

çok faktörden etkileniyor olmasına karşın bazı faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu faktörleri 

ise tüketicilerin gelir seviyelerindeki değişiklikler, ülkeler arası maliyet ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkan fiyat farklılıkları, uygulanan dış ticaret politikaları, ülke nüfusundaki değişiklikler ve döviz 

kurunda meydana gelen değişikliklerin oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bu faktörlerin dış ticaret 

hacmini nasıl ve hangi mekanizmalarla etkilediğinin incelendiği çalışmada, üzerinde durulan bütün 

faktörlerin dış ticaret üzerinde çok büyük etkilerinin olduğu ancak döviz kurunda artış yönünde 

meydana gelen değişmelerin dış ticaret üzerinde en büyük etkiyi sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ithal 

girdiye bağımlı bir üretim yapısına sahip olmasının büyük etkisi bulunmaktadır. Üretimin ithal 

girdilere bağımlı olması ise üretim maliyetinin döviz kurundaki yükselişlerden doğrudan 

etkilenmesine ve enflasyonun yükselmesine neden olmaktadır. Döviz kurundaki yükselişler bir 

yönüyle ihracat hacminin artmasına olanak sağlamakta diğer taraf tan da üretim maliyetlerinin 

artmasına ve enflasyonun yükselmesine neden olmaktadır.  

Bu nedenle döviz kurundaki yükselişlerin üretim sürecindeki olumsuz etkilerine maruz kalınmaması, 

yurt içinde üretilen ürünlerin kalite açısından uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek niteliğe 

kavuşturulabilmesi ve bu şekilde ihracat hacminin artırılabilmesi için öncelikle genç nüfusa kaliteli bir 

eğitim verilerek iyi bir şekilde yetişmelerinin sağlanması, teknoloji yoğun sanayi yatırımlarını ağırlık 

verilmesi ve  üretim alt yapısına yönelik fiziksel eksikliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca ihracata yönelik üretim yapabilmek ve bu alanda rekabetçi olabilmek adına Ar-Ge 

faaliyetlerine önem verilmeli, üretim hacmini artırmaya yönelik düzenlemelere gidilmeli ve ihracatı 

artırıcı nitelikteki ekonomik teşvik mekanizmaları uygulamaya konulmalıdır.   

 

Son olarak KBÜ-BAP-18-DS-127-no’lu-projemin gerçekleşmesi sürecinde sağlamış oldukları değerli 

yardımlardan dolayı Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü çalışanlarına 

ve projenin yürütülmesi amacıyla sağlamış olduğu mali nitelikteki destek nedeniyle Karabük 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Birimine teşekkür ederim. 
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Özet 

Gelenek, hemen hemen her alanda kendini gösteren, yaşayan, değişen, toplumları bir çok alanda 

etkileyen önemli bir değerlendirme argümanıdır. Ancak gelenek; bir kültür birikimini temsil edebildiği 

gibi, zaman aşımı ile merkezinden sapan hatta çıkış noktasına birebir zıt hale gelebilecek derecede 

esnek bir yapıya sahiptir.  Bu iki yönü ile “gelenek” toplumları sağlıklı birikim yönü ile ileriye 

taşıyabildiği gibi; idrak ve temyizden uzak kaldığı ortamlarda toplumu en karanlık çıkmazlara 

sürükleyebilmektedir.  

Günümüz Türkiye’sinde özellikle iki yönlü bu gelenek algısının ayrımı çok iyi yapılamamaktadır. 

Türkiye’nin hassas olduğu tarih ve din alanları da bu ikilemden kurtulmuş değildir.  

Çalışmada, geleneğin ideal tanımı yapılarak, tarihi ve dini algılar üzerinden her iki yönüne de örnekler 

verilecektir. 

Abstract 

Tradition is an important assessment of argument which affects changing, living and evolving 

societies in almost every aspect. However, even though tradition represents a cultural accumulation, it 

flexibly encounters itself being in contrary to origin point over time.  This contradiction of tradition 

might develop societies with cultural wealth, though it might lead into a dead end in an environment 

where it parts from cognition and appeal.  

In today’s Turkey, perceptual differentiation of tradition is not distinguished adequately. History and 

religion, fields about which Turkey is sensitive, is not preserved from this contradiction.  

In the study, examples will be shown on both sides of historical and religious perception by defining 

tradition ideally.  
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Giriş 

 

Etimolojik açıdan her kelimenin ne anlama geldiğini bilmek, daha sonradan ortaya çıkabilecek anlam 

kaymalarının önüne geçmek için çok önemlidir. Türkiye’de ve dünyada tarihi ve dini argümanlar 

değerlendirirken bu tespitin yapılması objektiflik açısından zaruridir. Zira aynı kelimelerden temelsiz 

olarak farklı anlamlar çıkarmak, aynı fikri paylaşıp aynı dili konuşamamayı doğurabilmektedir. Bu 

açıdan çalışmanın temelini oluşturan kelimelerin tanımı yapılacaktır. 

Tarih; Bir bilim dalı olarak tarih çok geniş bir kapsam arz etmektedir. Bu yönü ile tarih kolay kolay 

tanımlanamamaktadır. Kelimenin çok farklı anlamları vardır; çünkü tarih, doğru veya yanlış hikâyeleri 

veya tarihi gerçekliği ve nihayet, tarih bilgisini belirtebilmektedir. Genel anlamı ile Tarih, insanların 

geçmişini inceleyen ve onların sosyal kapsamlı eylemlerinin bir tablosunu takdim eden bir disiplindir. 

Ancak tarih, insanlarla onların faaliyetlerinden tanıyabildiklerimiz çerçevesinde ilgilenmektedir. Tarih 

bu faaliyetlerde, sosyal bir değeri olan bizzat topluluğu aydınlatan her şeyi araştırmaktadır49. Bu yönü 

ile Tarih; insanın geçmişte yaptığı bütün işleri ilmi bir metotla ve objektif bir şekilde ortaya koyan bir 

bilim dalıdır denilebilir. Konusu insan ve onun yaptıkları olduğu için, sosyal bilimlerin temelini 

oluşturur. Onun için, her sosyal bilim dalında bir parça tarih vardır. Geniş anlamda ise tarih; 

toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan olayları yer ve zaman göstererek 

anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri daha önceki ve sonraki olaylar ile bağlantılarını, karşılıklı 

etkilenmelerini, milletlerin kültürel gelişmelerini, iç ve dış sorunlarını objektif bir şekilde inceleyen bir 

bilim dalıdır. Bu işi yapan kimseye tarihçi denir50. 

Din; Din âlimleri. Din kelimesinin Arapça “deyn” kökünden mastar veya isim olduğunu kabul 

ederler51.”Deyn” ise; borç,  bir müddet-i muayyene hitamında ödenmek üzere faizle veya faizsiz 

alınmış akçe olarak anlamlandırılmaktadır52. 

Allah’a inanma ve bağlanma; her güney ayının 24. günü; kalemi muhafazaya memur edilen melek53; 

Tanrıya, doğa üstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir 

kurum; bu nitelikteki inançları, kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan 

düzen; inanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü; Fransızcaya Yunan kültüründen aktarılan 

hali ile, Güneş sisteminde bir gramlık bir kütlenin hızını saniyede bir santimetre artıran güç birimi; bir 

şeyin en yüksek ve sivri noktası; ilmek54; Allah’a ibadet ve maneviyatta itikat hususunda her milletin 

tuttuğu yol55. 

Kuran-ı Kerimde ise İslam dışındaki inanç sistemlerinde ve müşriklerin inandıklarına da din adı 

verilmiştir56. 

Genellikle dinin ilahi kaynaklı olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında gerçek din, 

beşer kaynaklı olamaz düşüncesi hâkimdir. İslami literatürde yapılan tanımlarda da dinin akıl ve irade 

ile ilişkisi vurgulanmış, bu yönü ile dinin bir bilgi ve tercih konusu olduğu ortaya konulmuştur. Bu 

tanımlamalardan hareketle dinin, insanları özü itibarı ile hayır olana yönelten bir kanun şeklinde 

tanımlanması dinin aynı zamanda bir aksiyon alanı olduğunu göstermektedir57. 

Diyanet; Din kurallarına tam bağlı olma durumu, din58; din, dindarlık, din duygusu59 olarak 

sözlüklerde ifade edilmektedir. 

Bu kelime Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ekseninde etkileri ile birlikte değerlendirildiğinde 

kullanım alanları olarak şu anlamlar ortaya çıkmaktadır. 

                                                      
49 Leon-E.Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, Çev. Bahaddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000, 

s.4 
50 Mehmet Saray, Bilimsel Araştırma Yöntemleri El Kitabı, İstanbul, 2007, s.30 
51 Diyanet İslam ansiklopedisi, C:9,  “Din Maddesi”, İstanbul, 1994, s,312 
52 Şemseddin Sami, Kamus-i Türki, İstanbul, 2012, s.505 
53 Ferit Devellioğlu, Lugat, Ankara, 2006, s.118 
54 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C:1, A-J, Ankara, 1998, s.592 
55 Şemseddin Sami, Kamus-i Türki,  s.505 
56 Kafirun Suresi, 6. Ayet.” Sizin dininiz size, benim dinim de banadır”.  

http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#109:1 
57  D.İ.A., C:9, “Din Maddesi”, s.315 
58 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C:1, s.605 
59 Ferit Devellioğlu, Lugat, s.190 
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Osmanlı Devleti’nde din işleri, ”şer-i hukuk” düzleminde,  başında şehhülislamın bulunduğu meşihat 

makamı tarafından yürütülmüştür. Ancak meşihatin görev ve yetkileri Osmanlı Devlet yapısında 

oldukça geniştir(Dini konularda fetva vermek, devletin yönetimi ile ilgili temel ilke ve kanunların 

konulmasında söz sahibi olması, ilmiye sınıfı tarafından yürütülen, yargı ve eğitim işleri). Daha sonra 

gittikçe bir yetki daralması görülse de Şeyhülislamlık ve fetva makamı Osmanlı Devlet yapısının 

temel taşlarından biri olmaya devam etmiştir60. Bir de Şeyhülislamların fetvalarına ek olarak 

Padişahların dini kaygı gözetmeksizin koyabildikleri hükümler kapsamında “örfi hukuk” uygulamaları 

vardır. Bu kanunlar, padişahın uhdesindedir. Toplum düzeni ve devletin bekası ilkeleri ile günün 

şartlarının getirdiği kanunlar olarak ifade edilmektedir61. Diyanet olarak ifade edilen, Osmanlı 

Devleti’ndeki bu yapı günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nde; Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 

yürütülmektedir62.  

Sonuç olarak diyanet; dini temellere dayandırılan(zamanın şartlarına ve uygulamalarına göre de dine 

dayandırılma prensibi göz ardı edilebilen) dini çıkarımların; halka ilanı-uygulatılması-fetvası olarak 

değerlendirilebilir. Özetle fetva veren makamların dinden anladıklarıdır. 

 

Gelenek; Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısı ile saygın tutulup kuşaktan 

kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an’ane63. 

Örf ile eş anlamlı tutulan bu kelime, örf maddelerinde ise şöyle ifade edilmektedir; âdet, hüküm, 

gelenek; sarıklıların giydikleri bir çeşit kavuk; vergi; denizin dalgası64; Şer’en ve kanun ile mahdud ve 

muayyen olmayıp, adet-i belde veya icab-ı vakt ve hal iktizasından olan hüküm ve icraat; harp 

zamanında ve fevkalade ahvalde kavanin-i adiye  tatil ve kuvveyi umumiyye muvakkaten idare-i 

askeriyeye tevdi olunarak icra edilen hüküm, irade-i örfiye65. 

Gelenekdin; Çalışmada eleştirilecek olan; din adı altında dini bir temele dayanmayan, toplumsal 

ihtiyaçların gelenekselleştirdiği, sorgulanmayan, tarihi seyir içerisinde çarpık bir şekilde nesilden 

nesile aktarılan din algısına verilen addır. 

Toplum; Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği 

yapan insanların tümü, cemiyet; topluluk66. 

İslam; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.)İslâm, "silm" 

ve "selam"; kökünden türeyen bir kelimedir. Bu şekliyle Kur'ân'ın 105 yerinde geçmektedir. "İslâm" 

kelimesi, isim ve fiil halinde 10 kadar âyette geçmektedir. Silm; barış, güven ve huzur, selam da; 

mutluluk, esenlik ve güvenlik demektir. İslâm ise; Allah'a teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmek 

mânâsınadır. İslâm'ı benimsemiş erkeğe müslim, kadına da müslime denir. Kur'ân'a göre İslâm, kişinin 

kendisini yalnız Allah'a teslim etmesi, yalnız O'na kul olması, yalnız O'na ibadet etmesi demektir. 

Tevhidin gereği de budur. Bu anlamıyla İslâm, yalnız son peygamber olan Hz. Muhammed'in getirdiği 

dinden ibaret değil, bütün peygamberlerin insanları tek Allah'a kulluk etmeye, âhirete îmân etmeye ve 

sâlih amel işlemeye davet etmelerinin özünde olan bir inanç sistemidir. Bu bakımdan insanlığı tevhid 

inancına davet noktasında, bütün Allah elçilerinin vazifesi aynıdır. "O'nun ortağı yoktur. Bana sadece 

bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/163); "Allah katında din İslâm'dır." (Âl-i 

İmrân, 3/19); "Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki (O din) ondan kabul edilmeyecek ve 

âhirette kaybedenlerden olacaktır." (Âl-i Îmrân, 3/85) bu gerçeği ifade etmektedir. Hz. Peygamber 

İslâm'ı, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek 

                                                      
60 Ayrıntılı bilgi için bkz. Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet Hukuk Adalet, İstanbul, 2000; İbrahim Hakkı 

Uzunçarşılı Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara, 1988; İbrahim hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 

Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara, 1988, Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Devleti Tarihi, I-II-

III, İstanbul, 1999. 
61 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet Hukuk Adalet, s.40-42. “Fetva kurumu her zaman, özellikle kamu işlerinde 

yeterli değildi. Sultan tarafından verilen hükümler, bazen şeriatla uyumlu görünmese bile, sivil otoritenin 

devamı nihai olarak Müslümanların hayrı için zorunlu kabul edilerek, uygulama alanına konulmuştur. Bu 

kurallar tamamen bağımsız bir hukuk konusu olarak “kanun” veya “zevabit” terimleriyle adlandırılmışlardır”. 
62 D.İ.A., C:9,  “Diyanet Maddesi”, s.455 
63 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C:1, s.831 
64 Ferit Devellioğlu, Lugat, s.850 
65 Şemseddin Sami, Kamus-i Türki,  s.724 
66 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C:2,K-Z, s.2236 
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(Müslim, Îmân, 5); Müslüman'ı ise, "Müslüman, dilinden, elinden, müslümanların selâmette kaldığı 

kimsedir." (Buhârî, Îmân, 3) şeklinde tanımlamıştır. Bu duruma göre İslâm, insanlık için vazgeçilmez 

değerler olan inanç, ibadet, muamelat ve ahlâk gibi temel prensipleri sosyal hayatın gereği olarak 

kabul eden ekmel ve evrensel bir dindir. Nitekim Cenab-ı Hak da kullarına en uygun din olarak İslâm'ı 

seçtiğini beyan etmiştir: "Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için 

din olarak İslâm'ı beğendim. "(Mâide, 5/3)”67 

İman; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.)Sözlükte 

"birini söylediği sözde tasdik etmek, söylediğini kabul etmek, gönül huzuru ile benimsemek, 

karşısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeden kalpten tasdik etmek; eman vermek, emin 

kılmak" anlamlarına gelen imân, ıstılahta, Hz.Peygamber'in Allah'tan getirdiği ve zarûrât-ı diniyye 

olarak bilinen hükümleri, haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul ile bunların gerçek ve doğru 

olduğuna inanmak demektir. İslâm bilginleri arasında îmânın tanımı ve mahiyeti konusunda bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. İmânı sadece kalp ile bilmek veya dil ile ikrardan ibaret şeklinde 

tanımlayanlar olmuştur. Ancak Ehl-i Sünnet âlimlerinden Eş'arî ve Maturîdîler iîmânın, kalp ile tastik 

olduğunu, Ebû Hanîfe ise kalp ile tasdik ve dil ile ikrar olduğunu söylemiştir. Buna karşılık bazı 

âlimler de, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmek olarak kabul etmişlerdir. İmânın 

esasları Allâh'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kader 

ve kazaya, yani hayır ve şerrin Allâh tarafından yaratıldığına inanmaktır68. İmânın Allâh katında 

makbul olabilmesi için; İmânda şüphe bulunmayıp kalben kesin olarak inanılması, bütünlük olması 

(inanılması gereken şeylerin tamamına inanılması), imân ve ibadete şirk karıştırılmaması, yeis halinde 

olmaması (ölümden ve ilâhî azapla karşılaşmadan önce olması), dince kutsal sayılan şeyleri, âyetleri, 

dinî hükümleri küçümsememesi gerekir69. 

Kuran; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.)Yüce Allah 

tarafından (Hakka, 69/43) vahiy yolu ile (Yûnus, 10/12) Arapça olarak (Yûsuf, 12/2) peyder pey 

(Furkân, 25/32) Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'a indirilen (Şûarâ, 26/192-195), nesilden nesile 

bize kadar tevatüren gelen, mushaflarda yazılı, Fatiha sûresi ile başlayıp Nas sûresi ile sona eren, 

okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan, 323.015 harf, 77.439 kelime, 6.236 âyet ve 114 sûreden 

oluşan muciz bir kelamdır70.  

Ayet; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.)Sözlükte "açık 

alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir. Çoğulu ây ve âyât'tır. Allah'ın varlığına delâlet eden 

şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir. Kur'ân'da bu kelime; 

aynı temel anlamları içerecek şekilde mucize (Bakara, 2/211; Mü'min, 40/78), alâmet (Bakara, 2/248), 

ibret (Nahl, 16/11), acâib iş (Mü'minûn, 23/50), delil (Rûm, 30/20-25; İsrâ, 17/12) ve Kur'ân âyeti 

(Nahl, 16/101) karşılığı olarak kullanılmıştır. Kur'ân, sûrelerden, sûreler de âyetlerden oluşmuştur. 

Âyet, sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime veya cümleden oluşan 

Allah'ın sözlerine denir. Her âyet Kur'ân'dır. Anlamlı en kısa âyet bir kelime olan ve "yemyeşil" 

anlamındaki "müdhâmmetân" dır (Rahmân, 55/64). En uzun âyet ise bir sayfadır (Bakara, 2/282). 

Fâtiha sûresinin başındaki besmele dâhil, Kur'ân da 6236 âyet vardır. Diğer sûrelerin başlarındaki 

âyetler, sûreleri birbirinden ayırmak için konulmuştur, o sûreden birer âyet değildir. Âyetlerin son 

kelimelerine kendisinden sonra gelen âyeti ayırdığı için "fâsıla" (çoğulu, fevâsıl) denir. Âyetlerin 

sûrelerdeki dizilişi vahiy ile belirlenmiştir (tevkîfî). Âyetlerin bir kısmı Mekke'de bir kısmı da 

Medine'de inmiştir. Manalarının anlaşılırlığı bakımından âyetler muhkem ve müteşâbih kısımlarına 

ayrılmakla birlikte (Âl-i İmrân, 3/7) sağlam ve güzel olma bakımından bütün âyetler, muhkem ve 

müteşâbihtir (Hûd, 11/1; Zümer, 39/23). İlk inen âyetler Alâk sûresinin ilk beş âyetidir. Son inen 

âyetler hakkında görüş birliği yoktur. Bakara sûresinin 278 ve 281, Nisâ sûresinin 176, Tevbe 

                                                      
67 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet adresindeki bu ve bundan sonraki veriler Temmuz 2014 yılında 

derlenmiştir. https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FIIpR_sYk 
68 Bu iman şartları-esasları da mezhep imamları/diyanet fetva makamlarınca ilan edilmiş olan iman şartlarıdır. 

“Amentü” diye geçen bu şartlar, Kuran-ı Kerim de bir sure değildir. Amentü: Amentü billahi ve melaiketihi ve 

kütübihi ve rusulihi velyavmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi mil Allah-ü teala vel basu ba’del mevtü 

hakkun eşşehü en la İlahe İllAllah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Resuluhu. 
69 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FIIpR_sYk 
70 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U6w81ZR_sYk 
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sûresinin 128-129, Nâs sûresinin 1-3 ve Mâide sûresinin 3. âyetlerinin son inen âyetler olduğu 

söylenmektedir71. 

Siyer; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.) Sîre 

kelimesinin çoğulu olan siyer, sözlükte, iyi ya da kötü tutulan yol, hayat tarzı, gidişat anlamlarına 

gelir. Hz. Peygamberin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adı "siyer" dir. Tarihin 

belli bir bölümünden bahsettiği için tarih ilmiyle; Hz. Peygamber (a.s.)'in söz, fiil ve takrirleriyle 

ilgilendiğinden dolayı da hadis ilmi ile alâkalıdır. Hadiste, Hz. Peygamber'in hayatı ile ilgili hadislere 

"siyer" dendiği gibi, bu hadisleri konu edinen hadis dalına da "siyer" denir. Ayrıca, fıkıh 

kaynaklarında, uluslar arası ilişkileri inceleyen bölüme de siyer ismi verilmiştir72. 

Hadis; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.)Söz, haber, 

yeni şey anlamlarına gelen hadis (çoğulu ehâdis), terim olarak, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve 

takrirleridir. Bu tanıma göre hadis, sünnetle eş anlamlıdır. Bazı hadisçiler, sahabe ve tabiûn sözlerini 

de hadis kavramına dahil etmişlerdir. Bu tanıma göre hadis, haber ve eser ile anlamdaş olur. Hadisler, 

delil değeri açısından; sahih, hasen ve zayıf; kaynağı açısından merfû, mevkuf ve maktû; senet sayısı 

açısından, mütevâtir, meşhûr ve âhâd (aziz, garîb); senedinin muttasıl olup olmaması açısından, 

müsned (mevsul), muttasıl, munkatı, mu'dal, mürsel, muallak, muanan, müennen, müdelles kısımlarına 

ayrılır73. 

Sünnet; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.) Sözlükte 

"iyi ya da kötü tutulan yol, gidişat, davranış, hüküm, adet, kanun" gibi anlamlara gelen sünnet, (çoğulu 

sünen) ıstılahta, Hz. Peygamberden sâdır olan söz, fiil ve takrirlerle, O'na ait sıfatlara denir. Bu 

manada sünnet, hadis-i nebevî ile eş anlamlıdır. Bir fıkıh terimi olarak sünnet, farz ya da vacib 

kabilinden olmaksızın, Hz. Peygamberden naklolunan nafile ibadetlerdir. (bk. Mendub) Fıkıh 

usulünde sünnet, Kur'ân'dan sonra şerî delillerin ikincisi olup, Hz. Peygamberin söz, fiil ve 

takrirleridir. Kelâm bilim dalında sünnet, bid'atın karşıtı olup, Hz. Peygamberin düşünce ve 

davranışlarına uygun bir hayat tarzı olarak tanımlanmıştır. Gerek hadisçilere, gerekse fıkıh usulü 

âlimlerine göre sünnet, üç bölümde ele alınmıştır: a) Kavli Sünnet: Hz. Peygamberin herhangi bir 

konu hakkında sözlü olarak yaptığı açıklamalardır. b) Fiili Sünnet: Hz. Peygamberin herhangi bir 

konudaki fiillerinin, sahabe tarafından görülüp nakledildiği haberlerdir. c) Takrirî Sünnet: Hz. 

Peygamberin, huzurunda sahabe tarafından söylenen sözleri ya da işlenen fiilleri reddetmeyip susması, 

onaylaması veya güzel karşılamasıyla oluşan sünnettir. Delil değeri açısından sünnetler, sünnet-i hudâ 

ve sünnet-i zevâid kısımlarına ayrılır: Sünnet-i hüdâ, İslâm Dini'nde alamet olarak kabul edilen ve 

oldukça önem verilen ezan, ikâmet, cemaata devam etmek gibi sünnetlere denir. Bunlar sünnet-i 

müekkede hükmündedir, yapana sevap verilir. Yapmayan cezalandırılmaz ama kınanır74. Sünnet-i 

zevâid, Peygamber (a.s.)'in yeme, içme, giyinme, uyuma adabı gibi ibadet kasdı olmadan, insan 

sıfatıyla yaptığı mutad davranışlarına denir. Bu gibi hususlarda Peygamber (a.s.)'e uymak müstehap ve 

şefaatine vesiledir. Sünnet-i zevâide uymayan bir kimse, cezalandırılmayı ya da kınanmayı da hak 

etmez. Sünnet, dini hükümler için Kur'ân'-dan sonra gelen ikinci ana kaynaktır. Kur'ân'daki 

hükümlerin açıklaması ve Kur'ân'da bulunmayan hükümler için sünnete bakılır. Sahih sünnet, ibadet, 

muâmelat, ukubat ve ahlâk da delil teşkil eder. İtikâdi konularda yalnızca mütevatir sünnet delil olur. 

Haramı, helalı ortaya koyma konusunda Kur'ân'la sahih sünnet arasında fark yoktur. Sünnet, hiçbir 

zaman Kur'ân'a aykırı düşmez75. Kur'ân'da ve hadislerde, sünnetin değeri konusunda şöyle 

                                                      
71 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FIIpR_sYk 
72 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FIIpR_sYk 
73 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U6w98pR_sYk 
74 Kınamak: Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir biçimde söz söylemek, ayıplamak, takbih etmek(Türk Dil 

Kurumu, Türkçe Sözlük, C:2,K-Z, s.1293). Burada da diyanetin, tarihi seyir içerisinde gelenekselleşmiş 

“gelenekdinin” etkilerini görebilmekteyiz. İslam dini,, rahmet Peygamberi ekseninde düşünüldüğünde, bir insanı 

hor görme, kınama, ayıplama dinin bir uygulaması olarak ifade edilemez. Burada İslam/Din doğruyu ve yanlışı 

gösteren yol olarak düşünüldüğünde, yanlışın kendi hukuk dairesinde bir cezai uygulamasından söz edilebilir. 

Ancak , sosyolojik ve toplumsal olarak, hor görme/ötekileştirme İslama isnad edilemez. Bu din gereği değil 

diyanet telkinidir. 
75 Din ile gelenekdinin en belirgin ayrımı bu gerçeklikten yapılabilir. “Sünnet hiçbir zaman Kur’an-ı Kerim 

hükümlerine aykırı düşmez”. Burada Türkiye’de ve dünyada dolaşan akıl almaz sünnet ve hadis söylemlerinin 

sadece ve sadece geleneğin/çıkarların7sapmaların7bilinçli saptırmaların eseri olduğu söylenebilir. Kulaktan 
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buyurulmaktadır: "Allah'a ve Peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız." (Âli-İmrân, 3/132), 

"Kim Peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur..." (Nisâ, 4/80), "(Rasûlüm) De ki: Eğer Allah'ı 

seviyorsanız, bana tabî olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece 

bağışlayan ve acıyandır." (Âli-İmrân, 3/31), "...Şüphesiz ki, sen insanları dosdoğru yola, göklerin ve 

yerin sahibi olan Allah'ın yoluna iletirsin..." (Şûrâ, 42/52, 53); "Size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı 

sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz: Allah'ın kitabı ve benim sünnetim." (Ebû Dâvûd, 

Sünnet, 5; Tirmizî, Menâkıb, 31; Ahmed, IV/127), "Haberiniz olsun ki, bana Kur'ân ve onunla birlikte 

bir benzeri daha verildi. Dikkatli olun ki, koltuğu üzerindeki karnı tok bir adamın, "size şu Kur'ân 

yeter, onda helal olarak bulduğunuzu helâl bilin, haram olarak bulduğunuzu da haram bilin." diye 

konuşması oldukça yakındır..." (Ebû Dâvûd, Sünnet, 5; İbn Mâce, Mukaddime, 2; Tirmizî, İlim, 10; 

Ahmed, IV/131). Kur'ân'a göre sünnetin yeri şöyle ifade edilebilir: a) Sünnet, Kur'ân'ın kapalı 

ifadelerini açıklar. b) Kur'ân'da temelleri var olan tamamlayıcı hükümler getirir. c) Kur'ân'da hiç 

bulunmayan müstakil bazı hükümler koyar. d) Kur'ân'daki hükümleri te'yid eder. Buna göre sünnetin 

açıkladığı veya bağımsız olarak koyduğu hükümleri Kur'ân'da arayıp da bulamayınca, "bunlar 

Kur'ân'da yoktur, dinî hüküm değildir..." gibi bir anlayış tamamen yanlıştır76. 

Vacip; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.) Sözlükte 

"lazım, gerekli, lüzumlu" anlamına gelen vâcib, bir fıkıh kavramı olarak, yapılması kesin ve bağlayıcı 

bir şekilde istenen fiildir. Talebin kesin ve bağlayıcı oluşu, talep sigasının kendisinden anlaşılabileceği 

gibi, bir fiilin terk edilmesi halinde ağır ceza terettüp edeceğinin bildirilmesinden de anlaşılabilir. 

Fakihlerin çoğunluğuna göre farz ile vâcip arasında bir fark yoktur. Hanefîlere göre ise, farz ve vâcibin 

her ikisi de, bağlayıcı ve kesin olarak yapılması istenen şeydir. Ancak farz, delâlet ve sabit olması 

bakımından kesin delille sabit olmuştur; vâcip ise, kesin olmayan, zannî bir delille sabit olmuştur. 

Farzda olduğu gibi vâcibin de, kesin olarak yapılması gerekir, yerine getiren sevabı, özürsüz olarak 

terk eden ise cezayı hak etmiş olur. Yerine getirilmesinin gerekliliği bakımdan ikisi arasında bir fark 

bulunmadığından Hanefîler buna amelî farz da demişlerdir. Ancak, farzı inkâr eden kâfir olmakla 

birlikte, vâcibi inkâr eden, zannî delille sabit olduğu için kâfir olmaz. Ayrıca dinî bir işte farzın terk 

edilmesi o ameli bâtıl yapmasına rağmen, vâcibin terk edilmesi ameli iptal etmez, bir keffaret veya 

ceza ile telâfi edilebilir. Meselâ, haccın farzı olan Arafat vakfesinin terk edilmesi halinde hac bâtıl 

olur. Ancak vacip olan sa'yin terk edilmesi haccı bâtıl etmez; dem, yani bir koyun veya keçi kurban 

edilmesi gerekir77.  

Fıkıh; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.)Sözlükte "bir 

şeyi bilmek, derinlemesine kavramak, tam olarak anlamak" gibi manalara gelen fıkıh, ıstılahta, 

İslâm'ın kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu konuyu inceleyen bir ilim dalını 

ifade eder. Fıkıh kelimesi Kur'ân-ı Kerim'de, çeşitli fiil kalıplarıyla yirmi yerde geçmekte olup, bir 

şeyi iyi ve tam olarak anlamak, bir şeyin hakikatini bilmek ve akıl etmek gibi anlamlarda 

kullanılmıştır. İslâm'ın ilk devirlerinde fıkıh tabiriyle, bütün dinî bilgileri bilme kastedilmekteydi. 

Hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren fıkıh, sadece amelî hayatı kapsayan bir ilim dalı haline geldi. Bu 

arada, îmân ve itikat konusuyla ilgili bilgiler, "ilm-i tevhîd, ilm-i usuli'd-din, akaid, kelâm" gibi 

isimlerle anılan ayrı bir ilim dalının; Müslüman'ın iyi ve kötü huyları, özel hayatı, sosyal ilişkileri ve 

                                                                                                                                                                      
dolma bilgilerle, toplum mühendisliğinin/propaganda çalışmalarının da desteği ile çok uç noktalarda örnekler din 

adı altında halkın arasında ayrık otları misali yeşertilmektedir. Bkz Örn; Malezya’da ‘Allah’ kelimesine yasak 

Malezya'da gayrımüslimlerin 'Allah' kelimesini kullanması en yüksek mahkeme tarafından yasaklandı. 

Malezya Federal Mahkemesi gayrımüslimlerin 'Allah' kelimesini kullanmalarına yönelik önceden verilen kararı 

onadı. Kararla birlikte Malezyalı Hıristiyanların 'Allah' kelimesini kullanması en yüksek mahkeme tarafından da 

suç olarak kabul edildi. 

2007 yılında ülkedeki Hıristiyanlarca yayınlanan ‘Herald’ gazetesinin ‘Allah’ kelimesini kullanmamasına 

yönelik karar verilmiş ve Ekim 2009’da Temyiz Mahkemesi kararı onamıştı. 

Malezyalı Hıristiyanlar Arapça’dan Malay diline geçen ‘Allah’ kelimesinin sadece İslam dinine ait olmadığını 

belirterek kelimeyi ayinlerde kullanma haklarının olduğunu savunuyor. 

Müslümanlar ise “Allah” kelimesinin Hristiyanlarca kullanılmasının ülkenin yüzde 60’ını oluşturan 

Müslümanlarda kafa karışıklığına yol açtığını ve din değiştirmelere yol açabileceğini ifade ediyor. Yaklaşık 

yüzde 9’u Hristiyan olan Malezya’da Hinduizm  ve Budizm inancına sahip insanlar da yaşıyor 75. 

 
76 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7U5jpR_sYk 
77 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U6w-1JR_sYk 

http://www.mynet.com/haber/haberler/malezya-6664
http://www.mynet.com/haber/haberler/allah-31732
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davranışlarıyla ilgili hususlar ise, ahlâk ve tasavvuf ilim dalının konusu haline gelmiştir. Fıkıh amelî 

hayata ait bilgileri ve hükümleri ihtiva eden ilim dalının adı olduktan sonra da kapsamı geniş kalmış, 

çağımıza kadar ilmihal, hukuk ve hukuk metodolojisi, ekonomi, siyaset, idare bilimleri ve bu 

bilimlerle ilgili kurumlar, küllî kaide, hilafiyat ilmi, fıkıh tarihi, mukayeseli hukuk, fıkıh dalı içinde 

kabul edilmiştir. Furû-ı fıkıh da, ibadet, muâmelât ve ukubât şeklinde üç ana bölüme ayrılır78. 

İcmâ; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.)Sözlükte 

"birleştirmek, derleyip toparlamak, bir işi sağlam yapmak, fikir birliği etmek" gibi anlamlara gelen 

icmâ', fıkıh usulünde, Hz. Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir devirde âlimlerin, dinî bir 

meselenin hükmü hakkında ittifak etmeleri manasına gelir. İcmâ'ın meydana gelmesi için, Hz. 

Peygamber'in vefatından sonra meydana gelmiş olması, görüş beyan edenlerin Hz. Muhammed'in 

ümmetinden müçtehitler olması, icmâ' edilen konunun şer'î bir hüküm olması ve o devirde yaşayan 

bütün müçtehitlerin fikir birliği etmiş olmaları gerekir. İcmâ, teşekkülü bakımından sarih icmâ' ve 

sükûtî icmâ' olmak üzere ikiye ayrılır. Sarih icmâ', herhangi bir zamanda yaşayan bütün müçtehitlerin 

bir meselenin hükmüne dair görüşlerini tek tek açıklamaları suretiyle meydana gelen fikir birliğidir. 

Sükûtî icmâ' ise, bir veya birkaç müçtehidin görüş belirttikten sonra bu görüşe muttali olan o devirdeki 

diğer müçtehitlerin açıkça bu görüşe katıldıklarını beyan etmemekle birlikte itiraz da etmeyip sükut 

etmeleri suretiyle oluşan icmâ'dır. Âlimlerin çoğunluğuna göre sarih icmâ', kesin delil teşkil eder; ona 

uymak vaciptir. Sükûtî icmâ'ın, sarih icmâ' gibi kesin delil olup olmayacağı konusunda ise ihtilaf 

vardır. Mâlikîler ve Şâfiîlere göre, âlimlerin sükutu ile icmâ' gerçekleşmeyeceğinden, bunlara göre, 

ayrıca Hanefîlerden Kerhî'ye göre sükûtî icmâ' kesin bir delil olmayıp, zannî bir delildir. Hanefîlerin 

çoğunluğu ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise, sarih icmâ' gibi kesin bir delildir79.  

Mezhep ve Mezhep İmamları; (Bu tanımlamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi İnternet Sitesinden 

alınmıştır.)Sözlükte "gidilecek yol, gidilecek yer, görüş, doktrin, akım, gitmek ve takip etmek" gibi 

anlamlara gelen mezhep, dinî bir kavram olarak, kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine 

sahip itikâdî ve amelî doktrin manasına gelir. Mezhep kurucusu imam veya müçtehit, hüküm 

çıkarmada kullanılan deliller ile aslî delillerden hüküm çıkarma metotlarını belirleyen kimselerdir. Bu 

usül farklılıkları ile bunlara dayalı olarak ortaya çıkan hükümlerdeki farklılıklar mezhepleri 

oluşturmuştur. İslâm literatüründe mezhepler itikadî mezhepler ve amelî (fıkhî) mezhepler olmak 

üzere ikiye ayrılır. Tarih sahnesine çıkışı bakımından itikâdî mezhepler daha önce olup, oluşmasının 

arkasında siyasî sebepler yatmaktadır. Hz. Osman'ın şehadetiyle başlayıp Hz. Ali'nin Cemel ve Sıffın 

savaşlarıyla devam eden siyasî olaylar sonucunda siyasî ağırlıklı olan Haricî ve Şiî mezhepleri ortaya 

çıkmıştır. Bir müddet sonra da; fikir yönünden Cebriyye ve Mutezile gibi akımlar doğmuştur. İtikâdî 

mezheplerin ihtilaf noktalarını; hilâfet, büyük günah, kader, Allah'ın sıfatları ru'yetullah, insanın 

fiilleri, husun-kubuh, şefaat, nübüvvet, rızık, ecel gibi konular oluşturmaktadır. İtikâdî mezhepler ehl-i 

sünnet mezhepleri ve ehl-i sünnet dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Ehl-i sünnet mezhepleri; Maturîdiyye, 

Eş'ariyye ve Selefiyye'dir. Ehl-i sünnetin dışındaki itikâdî mezheplerden Hâriciyye, Mutezîle, Şîa, 

Mürcie, Müşebbihe, Cebriyye ise, bunların meşhurlarındandır. Fıkhî mezheplerin ortaya çıkışı ise, dinî 

sebeplere dayanmaktadır. Hz. Peygamber döneminde bir ihtilaf söz konusu değildi. Zira bir problem 

olduğunda Hz. Peygambere sorularak çözümleniyordu. Hz. Peygamberden sonra, sahabe ve tabiûn 

döneminden itibaren görüş ayrılığı başlamış, asr-ı saadetten uzaklaştıkça da bu ihtilaflar çoğalmıştır. 

Bu görüş ayrılıklarının sebepleri şöyle sıralanabilir; a) Kitap ve sünnette geçen bazı kelime ve 

cümlelerin farklı anlaşılması ve yorumlanması, b) sözün hakikat veya mecaz anlamlarına 

çekilebilmesi, c) hadislerin bilinmemesi, sıhhat derecesi ve ölçüsü konusundaki farklı telakkiler, d) 

içtihat usûl ve gücünün farklılığı, e) sosyal ve tabiî çevrenin tesiri. Bu sebeplerden kaynaklanan görüş 

ayrılıkları bulunmakla birlikte, müçtehit imamlar devrine kadar mezheplerden söz edilmemektedir. 

Her merkezde birçok âlim ve müçtehit bulunmakta, soruları cevaplandırmakta ve davaları 

halletmektedirler; fakat bunlara izafe edilen bir mezhep yoktur. Bu devirde, fıkhın ve fıkıh usulünün 

tedvin edilmesi, nazari konularda içtihat edilmeye başlanması, fıkıh mekteplerinin teşekkül ederek 

münazara ve münakaşaların başlaması gibi sebeplerle mezhepler oluşmuş, bir çok fıkhî mezhep ya da 

düşünce sistemi ortaya çıkmıştır. Bunlardan büyük bir bölümü, taraftar bulamadığı için zamanla yok 

olmuştur. Ancak dört büyük amelî mezheb hala devam etmektedir. Bunlar; Hanefî, Şafiî, Malikî ve 

Hanbelî mezhepleridir. Ehl-i sünnet akidesine mensup olanlar bu dört mezhebi benimsemişlerdir. 

                                                      
78 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U6w-1JR_sYk 
79 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FIIpR_sYk 
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Şiiler ise Caferîliği tercih etmişlerdir. Dördüncü asra kadar bir kimsenin, dinî-amelî hayatında bir 

mezhebe bağlanmasının gerekliliğini ortaya atan olmamıştır. Tatbikatta, müçtehit olmayanlar, 

herhangi bir müçtehitten meselesinin hükmünü sorar, aldığı fetvaya uyabilir; fakat artık bütün 

meselelerini aynı müçtehide sorma mecburiyetini hatırına bile getirmezdi. Âlimler de, mezhep 

hükümlerine, imamın görüşlerine göre değil, kitap ve sünnet delillerine göre hüküm verirlerdi. 

Mezheplerin teşekkülünden bir müddet sonra, içtihat terbiye ve kültürünün değişip zayıflaması, hazır 

hükümlerin çoğalması, siyasî baskı gibi çeşitli nedenlerle mezhep taassubu meydana gelmiştir. 

Bununla birlikte bir mezhebe bağlılığın lüzumu da gündeme gelmiştir. Sonra gelen âlimlerden mezhep 

mukallit ve mutaassıpları, her mükellefin dört mezhepten birine bağlanmasının vacip olduğunu ve 

mezhebini terk edene ta'zir tatbik edilmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Buna mukabil, diğer bazı 

usulcüler ise, bir mezhebe bağlanmanın gerekli olmadığını, belki caiz olabileceğini, gerektiğinde o 

mezhebi bırakıp başka bir mezhebe geçilebileceğini kabul etmişlerdir. Herhangi bir mezhebe bağımlı 

kalmanın gerekli olmadığını kabul edenler, bunun bir kolaylık, genişlik ve rahmet olduğunu ileri 

sürmüşler ve Hz. Peygambere atfedilen "Ümmetimin ihtilafı rahmettir." mealindeki hadisi delil olarak 

göstermişlerdir (Suyûtî, el-Câmi'u's-Sağîr, I/13; Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I/64). Herhangi bir mezhebe 

bağlılığın gerekliliğini savunmak ne kadar hatalı ve yanlış ise, "içtihat edemeyen kişinin karşılaştığı 

bütün meselelerde belirli bir imamı taklit etmesi vacip değildir; dilediği müçtehidi taklit edebilir, zira 

ümmetin ihtilafı rahmettir." demek de o derece yanlıştır. Öncelikle ileri sürülen bu hadis sahih 

olmayıp, munkatı'dır. Ayrıca bu hadis, ittifakla ilgili pekçok âyet ve hadisle de çelişmektedir. Bu 

hadisin Hz. Peygamber'den varit olduğunu kabul etmiş olsak bile, bu anlamda söylenmediği, belki, 

değişik görüşlerin tartışılmasından, gerçeğin ortaya çıkacağına, fikir ve düşünce özgürlüğüne, farklı 

görüşlerin tartışıldığı bir ortamda düşünürlerin ufkunun daha geniş olacağına işaret ettiği söylenebilir. 

Doğru sadece bir tanedir. Bütün müçtehitler bu doğruya ulaşmak, onu bulmak için gayret sarf 

etmişlerdir. Eğer doğruya ulaşabilmişlerse iki sevap, hata etmişlerse bir sevap kazanmışlardır. Aynı 

şekilde, mukallitlerin de, doğruya ulaşmak için gayret sarf etmeleri gerekir. Dolayısıyla, delilsiz 

olarak, körü körüne taklit etmek yerine, delillerine bakılarak kanaat getirilmesi, yani ittiba edilmesi 

gerekir. "Pek çok müftü fetva verse de, kalbine danış." (Süyûtî, Câmi'u's-Sağîr, I/40) sözü buna işaret 

etmektedir. Vicdanen doğru olduğuna inanmadan bir fetvaya uymak caiz değildir. Sonuç olarak; 

herkesin, hükmü asıl kaynaklarından, Kur'ân ve sünnetten alması gerekir. Buna gücü yetmeyenler ise, 

bir imama veya müçtehide ittiba edebilir. İttiba ise körü körüne taklit anlamına gelmeyip, müçtehidin 

deliline bakarak tercihte bulunmak, onun görüşünü paylaşmak anlamını taşımaktadır. Bir mezhebe 

bağlılığın gerekliliğini savunmak kadar, "kişi muhayyerdir, dilediği müçtehidi taklit eder" demek de 

doğru değildir. Verilen fetvanın, kişinin vicdanını tatmin etmesi gerekir80. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 

göre yani resmi kanadın din ve mezhep-mezhep imamları ile ilgili olarak böyle çıkarımları vardır, hak 

mezhep olarak adlandırılan bu mezhepler 4 tane olarak verilmektedir81. Şu bir gerçektir ki hiçbir 

                                                      
80 https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FRpJR_sYl 
81 Maliki Mezhebi; Fıkıh mezheplerinden biri olan Malikî Mezhebi, ismini kurucusu sayılan İmam Malik ibn 

Enes'ten almaktadır. Medine'de doğan Mâlik, Medine halkının âlimi ve imamıdır. İmam Malik, Medine'de kadı 

ve dinî liderdi. Bu mezhebe mensup fakihlere ve bu mezhebin görüşüyle amel edenlere Malikî denir. Malikî 

mezhebi, Hicaz'da, Afrika'da ve Endülüs'te yayılmıştır. Yukarı Mısır'da ve Sudan'da bu mezhep mensupları 

bulunmaktadır. İmam Malik, ehl-i hadisten olarak şöhret bulmasına rağmen, kıyas ve re'yi de kullanmıştır. 

"Dinin 9/10'u istihsandır" sözü ona aittir. İmam Mâlik'in kullandığı deliller, Kitap, sünnet, icma', kıyas, 

Medinelilerin ameli, sahabe kavli, mesâlih-i mürsele, istihsan, sedd-i zerâi, muraât-ı hilaf, istıshab, öncekilerin 

şeriati şeklinde sıralanabilir.(https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FRpJR_sYl; 

Hanefi Mezhebi; Ehl-i Sünnet fıkıh mezheplerinin tarih itibariyle birincisi olan Hanefî mezhebi, ismini 

kurucusu sayılan büyük fakih İmam-ı Azam Ebû Hanife'den almıştır. Mezhep imamı Ebû Hanife'nin asıl ismi 

Numan b. Sabit olup, "İmam-ı Azam" (büyük imam) lakabıyla anılır. Bu mezhebe mensup fakihlere ve bu 

mezhebin görüşüyle amel edenlere Hanefî denir. Günümüzde Türkiye, Türkistan, Afganistan ve Balkanlar'da bu 

mezhep çok yaygındır. Hindistan ve Pakistan'da ise, Hanefî mezhebinin tek mezhep olduğu söylenebilir. Ebû 

Hanîfe, hocaları tarafından kendisine intikal ettirilen önceki nesillere ait fıkhî görüşleri, rivâyetleri ve ilmî 

mirası, içinde bulunduğu devrin şartlarını ve insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak, dinin genel ilke ve amaçları 

açısından yeniden değerlendirmeye ve sınırlı nasslar ile sınırsız olaylar, naklin hükmü ile aklın yorumu, hadis ile 

rey arasında makul bir denge kurmaya çalışmıştır. Bunun için de, Kur'ân'ın genel ilkelerini, örf ve âdeti, kamu 

yararını daima göz önünde bulundurmuş ve istihsan metodunu sıklıkla kullanmıştır. İmam-ı Azam'ın talebeleri 

ve özellikle içtihat derecesine yükselen Ebû Yusuf ve Muhammed, onun tedrisatını devam ettirmişler ve ondan 
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mezhep imamı Hz. Peygamber döneminde yaşamamıştır82. Bulundukları bölgede, âlim, İslami ilimleri 

araştıran kişilerdir. Ancak en özet tabir ile mezhep, farz değildir ve mezhep imamlığa da; mezhep 

imamlarının “dinden anladıkları” veçheleri ile dini yorumlamaları, sosyal hayata çözüm önerileri 

sunmalarıdır83. Yani mezhep imamları ve mezhepler sorgulanamaz, hatasız, kutsal kaynaklı dini 

argümanlar değildir. Bu yönü ile mezhepler de tarihin doğal edilgenlik etkilerini üzerinde hissetmiştir. 

Kaçınılmaz olan bu edilgenlikle birlikte, tarihi şerit üzerinde adeta kulaktan kulağa oyunu gibi 

mezhepler ve uygulamaları da menşeinden ve zamanından bağımsız bir versiyonu ile 2014 yılında 

kendisini göstermektedir. Ortaya çıkan bu versiyonlarda mezhepler; ortaya çıktıkları zamanlardaki gibi 

,zamanının sorunlarına cevap veren ve ari yapısı etkilenmiş, ortaya çıkan sapmalardan kendisini 

koruyamamıştır.  Mezhepler din algısında önemli bir etkiye sahip olduğu için, dini anlamaya 

çalışırken, mezheplerdeki bu sapmalardan dini ayrı tutmak,  din-mezhep farklılığını/aynı şey 

olmadığını ortaya koyma zorunluluğu doğmuştur. Çünkü mezhep insani, Din (İslam örneğinde) ilahi 

kaynaklıdır. 

Din, toplumlar için kaçınılmaz bir taşıyıcı kolondur. Her insan hayatının bir döneminde, kendisi kabul 

etmese/mensubu olmasa dahi dinin/gelenekdinin etkilerini hayatında hissedebilmektedir. 

                                                                                                                                                                      
öğrendikleri usule uyarak kaynaklardan hüküm çıkarmayı sürdürmüşlerdir. Hanefî fıkhının delilleri, Kitap, 

Sünnet, sahabe fetvaları, icma, kıyas, istihsan, örf ve âdet şeklinde sıralanabilir. 

( https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FRpJR_sYl);  

Hanbeli Mezhebi; Dört büyük fıkıh mezhebinden birisi olan Hanbelî mezhebi, büyük hadisçi ve fakih Ahmed b. 

Hanbel'in görüşleri etrafında oluşmuştur. Mezhep imamının yaşadığı dönem ve mezhepleşme süreci bakımından 

Hanefî, Malikî ve Şafiî mezhebinden sonra ortaya çıkmış dördüncü büyük ehl-i sünnet mezhebidir. Bu mezhebe 

mensup olan fakihlere ve bu mezhebin görüşüyle amel eden kişilere Hanbelî denir. Hanbelî mezhebi halen, başta 

Hicaz bölgesi olmak üzere Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'da yaygındır. Hanbelî mezhebinin hüküm çıkarmada 

kullandığı kaynak ve deliller konusunda diğer fıkıh mezhepleri ile aralarında önemli bir ayrılık 

bulunmamaktadır. Şer'î hükümlerin kendisinden çıkarıldığı kaynaklar içinde ilk sırayı âyet ve hadisler 

oluşturmaktadır. Bundan sonra hüküm çıkarmada, sahabe fetvaları, zayıf hadisler, maslahat ve kıyas 

kullanılmaktadır.( https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FRpJR_sYl) 

Şafii Mezhebi; Dört büyük fıkıh mezhebinden biri olan Şafiî Mezhebi, büyük fakih Ebû Abdullah Muhammed 

ibn İdrîs eş-Şâfiî'nin görüşleri etrafında oluşmuştur. Mezhep imamının yaşadığı dönem ve mezhepleşme süreci 

bakımından Hanefî ve Malikî mezhebinden sonra ortaya çıkmış üçüncü büyük Ehl-i Sünnet mezhebidir. Bu 

mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhebin görüşüyle amel eden kişilere Şâfiî denir. Şâfiî mezhebi halen, 

Mısır, Güney Arabistan, Doğu Afrika, Doğu Anadolu'da yaygındır. Kısmen Hindistan ve Endonezya'da 

bulunmaktadır. Şâfiî mezhebinin hüküm çıkarmada kullandığı kaynak ve deliller kitap, sünnet, kıyas ve icmadır. 

Sünnetin her çeşidini delil olarak kabul eder. Mürsel hadisleri ise bazı şartlarla delil olarak alır. Şâfiîler, istihsan 

ve mesâlih-i mürseleyi delil olarak almazlar. Sahabe kavlini de delil olarak kabul etmezler.( 

https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FRpJR_sYl). 

 
82 İmamı-ı Ebu Hanife ,Nu'mân b. Sâbit doğum: H.80 / M699; İmam-i Malik; Tam adı. Ebıl Abdullah Mâlik 

b.Enes b.Ebi Amir b.Amr b.al-Hâris b.Gaymân b.Husey1 b.Anır b.al-Hâris al-Asbahadir. H.93 / M712 yılında 

doğmuştur .İmamı-ı Şafi; Tam adı Muhammed b.Idris b.al-Abbas b.Osmân b. Ubeyd b.Abd Yezid b.Hâşim b.al-

Muttalib b.Abd Menâf'tır. H.148 /M. 767 yılında doğmuştur. İmam-ı Hanbel; Elyû Ali Ahmed b.Hanbel aş -

Şeybâni H.164 / M.781 yılında doğmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Prof. Dr. Neşet ÇAĞATAY - Prof. Dr. 

İbrahim Agâh ÇUBUKÇU, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi yayınları No:167, 

Ankara, 1985. 
83 Örneğin Hanefi Mezhebi’nin kurucusu Ebu Hanife; muhitinde karşılaşılan meseleler ve bizzat kendisine 

yöneltilen sorularla ilgili olarak hayatı boyunca bir çok içtihatta bulunmakla birlikte bunları yazmadığı gibi 

içtihat metodunu açıkladığı her hangi bir kitap da kaleme almamıştır. Ona nispet edilen eserler genellikle akaidle 

ilgili olup doğrudan doğrudan fıkhi konulara hasredilmemiştir. Ebu Hanife, fıkhi meseleleri içtihat ehli 

talebelerinden oluşan ders halkasında onlarla birlikte ele alıp tartıştıktan sonra ortaya çıkan çözümleri 

yazdırıyordu. Abu şekilde bir taraftan Hanefi Mezhebi’nin çeşitli konularla ilgili görüşleri toplanırken bir 

taraftan da ortaya çıkan içtihatların belli kitap be bab başlıkları altında bir araya getirilerek  tasnifi sağlanıyor, bu 

ise daha sonra kaleme alınacak olan sistematik fıkıh kitapları için bir temel oluşturuyordu. Ebu Hanife’den sonra  

bu ders halkalarını devam ettiren Ebu Yusuf, Muhammet b. Hasan eş-Şeybani ve Zülfer b. Hüzeyl gibi önde 

gelen talebelerin , hocalarının görüşleri ile birlikte kendi görüşlerini de imla ve telif yoluyla talebelerine 

aktardıkları bilinmektedir.Ayrıntılı bilgi için bkz. D.İ.A. “Hanefi Mezhebi” maddesi, s.21 

https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FRpJR_sYl
https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.U7FRpJR_sYl
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Bu kuşatılmışlık içerisinde ise, makul, mantıklı, objektif bir bakış açısına sahip olan bütün dinlerin 

biricik muhatabı olan insan;  içgüdüsel olarak neye niçin inandığını, neyi niçin yaptığını 

temellendirmek zorundadır. 

Çalışma kapsamında bu değerler gözetilerek, 21. Yüzyılda Türkiye merkezli, gelenek ve İslam’ın 

eklemlenmiş tezahürlerine ve bu tezahürlerin toplum üzerindeki etkilerine değinilecektir. 

 

Osmanlı Devleti’nin Ardından Türkiye Cumhuriyeti’nde Din Algısı84 ve Gelenek 

Milli Mücadele sırasında ve sonrasında Atatürk’ün dini-tasavvufi uygulamaları, eleştirilere muhatap 

olan temel konulardan biri olmuştur. Ancak gelenekler ile örülen bu yaklaşım içerisinde yeni 

Türkiye’nin temelleri atılamazdı. Bu amaçla ele alına uygulamalar dikkatlice ve tarafsız olarak 

incelendiğinde şu gerçekler inkâr edilemez; Atatürk, çoğulcu, demokratik, sömürüden uzak 

yaklaşımlar benimseyerek, Osmanlı Devleti döneminde gittikçe taassubiyet, asabiyet ve isyan 

öğelerini barındıran dini kullanan çıkar odaklarına prim vermemiştir. Zamanın, mekânın, siyasi 

şartların, halk eğilimlerinin ve hassasiyetleri iyi tahlil edildiğinde bu cesur kararlar daha net 

anlaşılmaktadır. 

Atatürk Balkanlar’da harmanlanmış kapsayıcı-rasyonel dini kabulünü, Cumhuriyet Türkiye’sini inşa 

ederken de sergilemiştir. Şekilci-sömürü dini kişi-merkez anlayışı yerine, akılcı-eğitimli-samimi ve 

bilinçli Müslümanlık anlayışını benimsemiştir. Tutarlı, devletin ve milletin çıkarları gözetilerek alınan 

kararlarda, 1923 yılında, komşu devletler ve dini bağların bulunduğu devletler ile ilgili akılcı bir 

siyaset izlenerek propaganda ve çıkarcıların önü kesilmeye çalışılmıştır. 1923 yılında barış yapılıp 

normal siyasi-sosyal hayata dönülünceye kadar Atatürk, Müslüman olmayanların din değiştirme 

taleplerinin kabul edilmemesi ilkesini benimsemiştir85. Ülke içerisinde ise dini siyasete alet ettiği 

düşünülen Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır86. 

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından kademe kademe İnkılâp hareketleri gerçekleştirilmiştir. Dini 

tasavvufi alanlarda da yapılan bu inkılâp hareketleri, düzeni sağlamaya ve istismarcıların 

engellenmesine yöneliktir. Atatürk döneminde; taassubu savunan kişiler hakkında takibat 87, dini 

istismar edenler hakkında işlem yapılırken88, din işleri ile ilgili olarak, devlet eli ile bir merkezin 

açılması kararı alınmıştır. 7 Mart 1924’te Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması89 ile dini istismar 

etmek ile dine saygı duymak arasındaki ince çizgide Atatürk bu ayrımın zaruretini savunmuştur. Bu 

ayırım, memleket dâhilindeki her türlü dine karşı saygıyı da içermektedir.  

Bir dünya insanı olan Atatürk dini hoşgörü dairesinde, Türkiye Cumhuriyeti dâhilindeki Noel 

kutlamalarına da izin vererek90 bu konudaki samimiyetini tüm dünyaya göstermiştir. “Yurtta sulh 

cihanda sulh” tezi bir söylem olmaktan öteye geçerek Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan bir kabul 

olmuştur. Dini sömürülerin-dini siyasete alet etmenin ne denli tehlikeli olduğunu bilen Atatürk 

evrensel barışa hizmet etmeye kendi devleti sınırlarından başlamıştır91. Bütün bu kabuller objektif dini 

algı içerisinde, özgürlük ve saygı kabulünün yanı sıra, tacı-tahtı-hırkayı reddeden yanı ile birebir 

örtüşmektedir. İçsel bir yolculuğun adına zorbalığa ve tassuba- cahilliğe açılan kapıları bir tarikat-

tasavvufi anlayışı, kabul etmeyen Atatürk’ün, dini konulardaki keskin uygulamaları da bu anlayış 

çerçevesinde değerlendirilmelidir92. 

 

Tarih Eşliğinde “İslâmın” Gelenek Tarafından Kuşatılması 

                                                      
84 Ayrıntılı bilgi için bkz. Songül Alşan, “Atatürk’ün Tasavvuf Bilincini Oluşturan Balkan Tasavvuf Anlayışı 

Ve Melamiler” VII. Uluslar arası Atatürk Kongresi, Makedonya, 17-22 Ekim, 2011 
85 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon.30.18.1.1., Yer No. 7.25.17 
86 B. C. A., Fon.30.18.1.1., Yer No. 2.6.10 
87 B. C. A., Fon.30.10.0.0., Yer No. 33.192.9. 
88 B. C. A., Fon.51.0.0.0., Yer No. 2.6.10., C.A., Fon.51.0.0.0., Yer No. 2.6.19. 
89 B. C. A,  Fon .51..0.0.0, Yer No: 2.1..34. 
90 B. C. A., Fon.030.0.010, Yer No.219.480.29 
91 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk II, Ankara, 1999, s.947-951 
92 Songül Alşan, “Atatürk’ün Tasavvuf Bilincini Oluşturan Balkan Tasavvuf Anlayışı Ve Melamiler” VII. 

Uluslar arası Atatürk Kongresi, s.9-10 
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Evren Genişlerken Biz Neden Daralıyoruz?93 

 

Biz ciddi bir yanılgı olarak varlığı/oluşu/evreni yaratılışı tamamlanmış bir somut gerçeklikler bütünü 

olarak düşünüyoruz. Hâlbuki –Kur’ân’a göre- yaratılış ve yaratma olup bitmiş değil, devâm eden bir 

süreçtir. Varlık ve evren sürekli devrimlerin birbirini izlediği bir yapıdır. Yaratıcı Kudret’in “her an 

yeni bir iş ve oluşta olduğunun”94 anlamı, O’nun her an faal oluşuyla hayatın sürekli yenilenmekte 

olduğu gerçeğinin bir ifâdesidir. Kur’ân, evrenin ve yaratılışın/yaratılmışların sürekli 

büyümekte/artmakta olduğu yolundaki anlayışını şöyle vermektedir: “Allah yaratış ve yaratılışta 

dilediğini arttırır.”95 Aynı gerçek bir başka âyette de dile getirilir: “Allah sizin bilmediklerinizi de 

yaratır”96 Görülüyor ki, varlık ve oluşta sürekli bir yeniden yaratılış/yaratış/halk-ı cedîd vardır ve 

Allah kesintisiz bir biçimde yaratıp yok etme ve tekrar yaratma eylemini aralıksız işletmektedir. 

Kur’ân’da geçen “bed’, iâde, mahv, ispat” kelimeleri bu süreci ifâde eden kelimelerdir.97 

  

Kur’ân’a göre, hayatın ve tekâmülün esası sürekli eylemdir. Kur’ân bu anlayışın aksiyon hâlinde 

hayata yansımasının temel formülünü şöyle vermiştir: “Zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka vardır. 

Zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka vardır. O hâlde, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir iş 

ve oluşa koyulup yorul!”98 Sözünü ettiğimiz bu sürekli eylemin adı Kur’ân dilinde “amel” ve “sa’y” 

yâni eylem/iş/oluş ve gayret/koşmak/koşuşturmaktır. Bu eylemlere iş ve değer üretmek anlamında bir 

terim olarak “İbâdet” kelimesini de ekleyebiliriz.  

 

Amel, yalnız ibâdetler değil, insânın niyeti ve şuurlu bütün faaliyetlerinin adıdır. Kur’ân hemen her 

yerde, iman kelimesinin ardından amel kelimesini vermekte ve böylece insanı başarı ve mutluluğa 

götürecek imanın, amelle kucaklaşması gerektiğine dikkat çekmektedir. İnsânın karşılaştığı bütün 

sonuçlar, onun amelinin eseridir. Hiçbir karanlık ve sıkıntı, hiçbir kahır ve zorluk insân elinin ürünü 

olmadan ortaya çıkmaz. Allah, insânın kendi amelinin karşılığı olmayan bir zorluk ve çileyi, insana 

musallat ederse, bu zulüm olur. Oysaki Allah zulmetmez.99 Varlık ve oluş düzeninde işleyen temel ilke 

şudur: “Kim zerre miktarı hayır işlese onun karşılığını ve kim zerre miktarı kötülük işlese onun 

karşılığını bulur.”100 Varlık ve oluş düzeninde ortaya konmuş bir amel asla sonuçsuz bırakılamaz. 

Amel, kim tarafından nasıl inkâr edilirse edilsin, kim tarafından nasıl örtülmek ve unutturulmak 

istenirse istensin Allah onu mutlaka ortaya çıkarır ve ona bağlanan sonuçları olması gereken yere 

koyar: “Şu bir gerçek ki, yapılan iyi ve kötü amel bir hardal tanesi kadar olsa da, bir kayanın 

bağrında yahut göklerin derinliklerinde veya yerkürenin derinliklerinde saklansa Allah onu yine de 

ortaya çıkarır.”101 Anlaşılıyor ki insân, amel sayesinde yaratıcı faaliyete ve bizzat yaratıcıya katılır ve 

evren bünyesinde sürekli faaliyet gösteren bir benliğe dönüşür. Oluşa doğrudan doğruya katılımda 

olmak, bir anlamda kaderin yaşanması ve yazılmasında Allah ile birlikte rol almak demektir. 

 

Sa’y, gayret ortaya koymaktır. İyi veyâ kötü maksatla sergilenen gayrete sa’y dendiği içindir ki, 

yürümeye, özellikle süratli yürümeye, koşuşturmaya da sa’y denmiştir. Sa’y, çoğunlukla övülen fiiller 

için kullanılan bir kavramdır. Kur’ân, insânın karşılaşacağı akıbetin karşılığı olan eylemler anlamında 

sa’yi kullanmakta ve kuralı şöyle evrenselleştirmektedir: “Gerçek şu ki, insân için çalışıp 

didindiğinden yani sa’yinden başkası yoktur. Ve onun sa’yi yakında görülecektir.”102 

 

 İbâdet ise sadece kulluk eksenli bir eylem değildir. Bu kelimenin etimolojisinde “iş yapmak, 

değer üretmek” vardır. İbâdetin bu anlamı Kur’ân’daki amel kavramıyla birlikte düşünüldüğünde daha 

iyi yerine oturmaktadır. İnsân sürekli amele yani iş ve üretime çağrılmakta, ölümsüzlüğün temel şartı 

                                                      
93 Bu değerlendirmeler araştırmacı yazar Necmettin Şahinler ’in eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.  
94 Rahman/29 
95 Fatır/1   “yeziydü fiyl halkı ma yeşa” 
96 Nahl/8   “ve yahluku ma la ta'lemun” 
97 Yunus/4; İbrâhim/19; Enbiya/104; Neml/64; Ankebût/19; Rum/11, Secde/10, Fatır/16 
98 İnşirâh/5-7 
99 Fussilet/46; Casiye/15; Saffat/39 
100 Zilzal/7-8 
101 Lokman/15-16 
102 Necm/39-40 
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olarak da amel gösterilmektedir. Dahası Kur’ân, mensuplarına “Allah’a yardımcı olun”103 emrini ve 

“Allah, kendisine yardım eden elbette yardım edecektir”104 demektedir. Tüm bunlar birlikte 

değerlendirildiğinde ise Allah’a kul olmak bir amel yani sürekli iş ve üretim olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özetle söylemek gerekirse özel anlamıyla ibâdet, hür benliğin Yaratıcı ile bütünleşerek 

varlık ve oluş bünyesinde faal bir rol almasıdır. Böyle olunca ibâdet belirli bir mekâna hapsolmak 

değil, tüm yeryüzünü bir mabede dönüştürerek insânlığın hayrına ve hayatın tekâmülüne hizmet 

amacıyla sürekli değer üretmektir.  

 Şimdi Kur’ân’ın “amel, sa’y ve ibâdet” kaynaklı bu eylem çağrısına baktığımızda şunu 

görüyoruz ki, bu kavramları anlama ve hayata geçirme noktasında İslâm düşünce tarihi uzun bir 

zamandır durgun/donmuş/kısır bir dönem yaşamaktadır. İslâm düşüncesi, genişleyen evren gerçeğine 

paralel genişlemek yerine düşünce/tefekkür alanında daralmakta ve ortak insânlık paydasına değer 

üretmede yaşadığı çağın koşullarına uygun atılımlar yapamamaktadır. Üstelik bu atılım ve aksiyonu 

besleyecek zaman ve mekân üstü ana kaynak olan Kur’ân da daraltılmış, “nâsih/mensuh” zihinsel 

oyunlarıyla âyetleri azaltılmıştır. Nesh, bir şeyi hükümden düşürmek, ortadan kaldırmak, başka bir 

şeyle değiştirmek, bir yerden başka bir yere nakletmek anlamlarındadır. Değiştirene “nâsih”, 

değiştirilene “mensuh” denir. Şimdi Bakara/106. âyetin “Biz bir âyeti siler, unutturur veya ertelersek, 

ondan daha iyisini veya onun benzerini getiririz. Allah’ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin 

mi?”105 içeriğinden yola çıkarak, Allah’ın kitabının bir kısım âyetlerinin diğer bir kısmını hükümsüz 

ve geçersiz ilân ettiğini ileri sürmek Kur’ân’da çelişmenin varlığını peşinen kabullenmek gibi tehlikeli 

bir sonuca düşmektir.  

Hâlbuki bu ifâde de geçen “âyet” kelimesi Kur’ân’ın belirli parçaları anlamında değil, varlık ve 

oluştaki her şey anlamındadır. Âyete böyle bakılabilseydi, değiştirme ve daha iyisini getirmenin 

evrendeki sürekli oluşun Kur’ân’ın diliyle bir ifâdesi olduğu görülecektir. Nesh, bu sürekli yaratılış ve 

oluşun, tekâmül seyri boyunca her an bir öncekinden daha iyiyi ortaya koymasını ifâde etmektedir. Ne 

yazık ki, âyet kavramını Kur’ân’ın verilerine tam uymayan bir anlayışla yorumlamak, müslüman 

kitlenin gözünden birçok gerçeğin kaçmasına neden olmuştur. Kısaca, evren genişlerken, biz 

daralmışızdır. XXI. Yüzyılın problemlerini VII. Yüzyılın problemlerini çözen içtihatla 

çözülebileceğinde ısrar İslâm dünyâsına pahalıya malolmuştur ve olmaya da devam etmektedir. 

                             

  

Gelenekçilik Veya Ecdatperestlik106 
 Yeryüzünde yaşayan her toplumun kendilerinden önce geçmiş atalarının/ecdatlarının olması 

nasıl doğalsa, bu öncü neslin yıllar içinde oluşturduğu/ürettiği geleneklerin olması da o kadar doğaldır. 

Bu birikim aynı zamanda o toplumun kültürel birikiminin/zenginliğinin de bir göstergesidir. Fakat 

din/hakîkat sözkonusu olduğunda ataların/ecdadın yolunu körü körüne taklit etmek, onların 

yanlış/batıl kabullerini/inanışlarını değişmez/dokunulmaz bir kutsal yapıya/tapuya dönüştürmek 

Kur’ân’ın onaylamadığı ve daha çok müşrik bir yaklaşım olarak gördüğü bir tavırdır. Daha net 

söylemek gerekirse, Kur’ân’ın din bahsinde, peygamberlerle onların karşılarına dikilen şirk zümreleri 

arasında tarih boyunca sürüp giden kavganın esasını, ecdatperestlikle akıl ve bilginin mücadelesi teşkil 

etmektedir. Şirk tez olarak, “güvenilir, dokunulmaz ve kutsal olan, atalardan bize devredilen gelenek 

ve kabullerdir. İyinin, doğrunun, güzelin ölçütü bu geleneksel değerlerdir. Bunların muhafaza 

edilmesi ise dinin ta kendisidir” der. Bunun karşısındaki tevhid tezi de, “güvenilir, dokunulmaz, kutsal 

olan, aklın ve ilmin verileridir. İyinin, doğrunun ve güzelin ölçütü bu verilerdir. Din ise bu verilerle 

peygambere vahyedilenin kucaklaşmasıyla varlık bulur” der. Ve böylece zorlu bir kavga başlamış 

olur. 

Taklid, devenin boynuna takılan yular anlamındaki “kılâde” kelimesinden alınmıştır. Yularını 

başkalarının eline verip, güdülen bir varlık gibi onun peşinden giden, onun yaptığı şeyleri düşünmeden 

yapan kimseye “mukallid” denir. Taklit, insânı bir bilgiye ulaştırmaz. Ancak dini hükümleri 

asıllarından çıkarma yeteneğinde bulunmayan kimse, zamanının en bilginini bulup onun 

hükümlerine/görüşlerine uyar. Bazı kişiler Kur’ân ve Sünnet’e uyanların da taklit ehli olduklarını 

                                                      
103 Saff/14 
104 Hacc/40 
105 Bakara/106 
106 Bu değerlendirmeler araştırmacı yazar Necmettin Şahinler ’in eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır 
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söylemişlerdir ki, bu yanlıştır. Peygamber’in getirdiklerine uymak taklid değildir. Çünkü peygamberin 

getirdikleri en doğru yoldur. Allah, körü körüne babalarının yolundan gidenleri kınamış ve onlara 

peygamberin diliyle şöyle söylemiştir: “Ben size, babalarınızın üzerinde bulduğu dinden daha 

doğrusunu getirmiş olsam da –yine babalarınızın yolunu mu tutacaksınız?”107 Ama başka bir âyette de 

peygamber babalarının dinine uyan Hz.Yusuf övülmüştür: “Ve atalarım İbrahim, İshâk ve Yakub’un 

yolunu tuttum. (Çünkü) ilâhî nitelikleri Allah’tan başka herhangi bir varlığa yakıştırmak bizlere 

yakışmaz: bu Allah’ın bize ve bütün insânlığa bahşettiği lütfun bir [sonucudur] ama insânların çoğu 

bu (lütfun) değerini bilmez.”108 Demek oluyor ki Kur’ân, gerçek imanın/bilginin ancak bir şeyi 

düşünüp, doğruluğuna kanaat getirmekle elde edileceğini, körü körüne taklidin sadece müşriklere özgü 

bir vasıf olduğunu bize belirtiyor. 

Taklidin karşıtı “tahkik”dir ve tahkik hak kökünden gelir. Hak, Kur’ân’da en çok geçen kelimelerden 

biri ve aynı zamanda Allah’ın isim-sıfatlarındandır. Hak, gerçek, doğru, delile, deneye, akla, bilgiye 

uygun olan ve bunlar tarafından doğrulanıp desteklenen keyfiyet demektir. Kur’ân kendisinin hak 

üzere geldiğini ve hakkı getirdiğini söyler.109 Bunun zorunlu sonucu, hakka dayanmayan hiçbir şeyin 

Kur’ân’dan onay alamayacağıdır. Taklide dayanan iman ancak başlangıçta, bir hazırlık devresi için 

kabul edilebilir. Bunun en kısa zamanda tahkike geçirilmesi şarttır. Bu yüzden de gerçek iman 

sahipleri, kendilerine miras kalan taklide bağlı kabulleri, paranteze almak ve tahkik süzgecinden 

geçirdikten sonra bu parantezdeki değerlerin işe yararlarını tutup, işe yaramayanları kaldırıp atmak 

zorundadır. 

 

Baba/ata/ecdat anlamındaki “eb” Kur’ân’da yaklaşık olarak 110 civarında âyette geçmektedir. Bu 

kullanımın büyük bir çoğunluğu atalar/ecdat anlamındaki çoğul kullanım olan “âbâ” sözcüğüyle 

gerçekleştirilmiştir. Kullanımın esasını -daha öncede ifâde ettiğimiz gibi- ecdadın bir değerler 

taşıyıcısı olarak öne çıkarılmasını dinleştiren müşriklere cevaplar oluşturur. Mürşik yaklaşım, geçmiş 

ecdat kabullerinin değişmez/dokunulmaz/kutsal bir yapı oluşturduğunu, bu kabullere dokunmanın 

zındıklık/dinsizlik olacağını iddia etmektedir. Kur’ân ecdatperestliğin Allah ile sürekli yarıştığını ve 

çoğunlukla da onu ikinci sıraya geçirdiğini bildirmektedir. Bu serzenişini getirdiği dinin en önemli 

ibâdetlerinden biri olan haccın ifâsından söz ederken kullandığı şu ifâde de görebiliriz: “Allah’ın anın! 

Tıpkı atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla.”110 İnsânoğlunun atalarını Allah’tan 

daha çok ve daha kuvvetli andığı tartışılmaz bir gerçektir. Ne yazık ki bu gerçek, insân hayatında 

hükmünü “biraz kılık değiştirerek, biraz sinip gizlenerek” devam ettirmektedir. Gelenekçilik veya 

muhafazakârlığın putperestlik başlığı altına girmemesi için tüm değerlerinin akıl ve bilim denetimine 

açılmasını kabul etmesi gerekir. Bu temel karşıt kavramlar yâni “akıl ve ilim” Kur’ân tarafından 

belirlenmiştir. 

Ama onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde bazıları: “Hayır, biz [yalnız] atalarımızdan 

gördüğümüz [inanç ve eylemler]e uyarız!” diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını hiç kullanmamış 

ve hidayetten nasib almamış iseler?111 

Zira onlara, “Allah'ın indirdiğine ve Elçisi’ne gelin!” denildiğinde, “Atalarımızdan gördüğümüz 

inançlar ve fiiller bizim için kâfidir” diye cevap verirler. Ya ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğru 

yoldan uzak kimseler idiyseler de mi?112 

Yine de insânlar arasında öylesi var ki, [Allah hakkında] hiçbir bilgisi, bir rehberi ve aydınlatıcı bir 

vahiy olmadan O’nunla ilgili tartışmalara girer ve böyle [insânlara] Allah’ın bahşettiğine tâbi 

olmaları söylendiğinde, “Hayır, biz, atalarımızdan gördüğümüz [inanç ve eylem biçimlerin]e uyarız!” 

derler.113 

Bugün üzülerek söyleyelim ki atalar dedeler kabulü bir yığın adet ve görenek din sanılmakta ve örf 

dinin adeta kaynağı haline getirilmiş bulunmaktadır. Bunun sonucunda da İslâm, vahye değil ata 

kültlerine dayalı bir din hâline sokulmuştur. Bizim yakınmamız, belli bir devirde, belli şartlara ve 

                                                      
107 Zuhruf/24 
108 Yusuf/38 
109 Kehf/29; İsrâ/81 
110 Bakara/200 
111 Bakara/170 
112 Mâide/104 
113 Lokman/20-21 
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çevrelere cevap vermek üzere ortaya konulmuş hükümlerin/yorumların değişmez ve zamanüstü kabul 

edilmesidir. Bu yorumları değişmez ve her devre cevap verir kabul etmek ve bu anlayışı bir tür iman 

şartı gibi kitlenin önüne çıkarmak insânlığa zulüm, peygambere ihânet ve Allah’ın dinine hıyanettir. 

Bu kabul geçerli sayılırsa dinin zamanüstülüğü ve evrenselliği ortadan kalkar ve evrensel bir din belli 

bir devrin, belli bir bölgenin dini hâline gelir.  

Sonuç 

Tarihi süreç içerisinde, geleneklerin kuşattığı toplumsal yapılarda insana düşen aklı işletmektir. Zaman 

içerisinde deforme olmuş bilgiler-uygulamalar tefrik edilmeli ve aslına uygun yönleri ile 

değerlendirilmelidir. Bu deformasyona en çok uğrayan konulardan biri de din olduğu için hassasiyetle 

bu tabular tespit edilmeli ve halkın omuzlarından kaldırılmalıdır. 

Din adı altında halka; çıkar odaklı-toplum mühendisliği  ile desteklenen-güdümlü yaklaşımların din 

olmadığı ifade edilmelidir. Bu amaçla, okuyan, gerçeği arayan, üretken bir yapının, insanlar arasında 

yaygınlaşması hedeflenmelidir. 

Din adı altında özellikle İslam dünyası için ifade edilen “İslami terör, sorgusuz taabiyet, kapalı 

toplum”  tanımlamalarının, İslam ile bağdaşmadığını-alakalı olmadığını ifade etmek gerekir. 

İslam coğrafyasındaki ikilemler, çatışmalar, dinden değil; dini bilmeyen, geleneklerle din aktarımına 

maruz kalan zihniyetten, bu kaotik ortamı destekleyen çıkar odaklarından kaynaklanmaktadır. 

Modern dünya intibakında yüzünü Batı’ya dönmüş olan Türkiye Cumhuriyeti, bütün bu karmaşanın 

tam ortasında kalmıştır. Dolayısı ile ivedi olarak, tarihi ve geleneksel ardıllarının vaaz etiği bütün 

sorgusuz kabuller tekrar bıkmadan usanmadan akıl-mantık-idrak süzgecinden geçirilmelidir. 

Jeopolitik, jeostratejik merkez olan Türkiye Cumhuriyeti, jeoteolojik de bir merkez olarak bir sürü 

kültürel-dini tazyike maruz kaldığının idrakini devamlı olarak zinde tutmalı ve bu kültürel hücumlara 

karşı sağlıklı-işlevsel çözümler geliştirmelidir. 
1 Leon-E.Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, Çev. Bahaddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu, 

Ankara, 2000, s.4 
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Abstract 

When the economies of the the countries are evaluated one of the basic indicators which are taken into 

account is inflation and the other one is unemployment. For this reason, schools of economic thought 

have made a different remark on these two crucial subjects. According to Classical School For 

Economics, the reason of inflation is the steady increase in money supply. Because wages and prices 

are elastic, the economy is always at the level of full employment. According to Orthodox Keynesian 

School, inflation is an economic problem that arises after full employment. Since the economy is 

always at the level of underemployment, basic economic problem is unemployment. Because demands 

can not be converted into goods and services, there is the lack of aggregrate demand, the level of 

output is below the output of full employment and the unemployment problem emerge. In 1950s, it 

was seen that inflation accelerated from time to time before the level of full employment.  Orthodox 

Keynesian School of economists had difficulty to explain the inflation which emerged before the level 

of full employment. At this point, the Phillips Curve analysis which suggests that there is a inverse 

relationship between inflation and unemployment come to help of Orthodox Keynesian School. 

According to  Alban William Phillips, Reducing the unemployment rate depends on the increase in 

nominal wages. Paul Samuelson and Robert Solow has developed the Phillips curve analysis and they 

have showed that there is an inverse relationship between the rate of inflation and unemployment. 

However, M. Friedman who was the founder of Monetarist School opposed to thoyghts of Orthodox 

Keynesian School and he has constructed the Phillps Curve according to the expected real wages. 

Additionally, New Classial Economists has suggested that Phillips Curve analysis is invalid both short 

run and long run. 

This paper purposes to analyze the slopes of Phillips Curves of developed and developing countries on 

the basis of realized inflation and unemployment data between 2013 and 2017 and expected inflation 

and expected unemployment rates data of International Monetary Fund between 2018 and 2023. 

 

Keywords: Phillips Curve, inflation, unemployment 

 

Ülkeden Ülkeye Eğimi Farklılaşan Phıllıps Eğrisi 

Özet 

 

Geçmişten günümüze kadar geçen sürede ülkelerin makro iktisadi göstergeler açısından 

değerlendirilmesinde dikkate alınan temel göstergelerden birisi enflasyon bir diğeri de işsizliktir. Bu 

nedenle İktisadi düşünce okulları bu iki önemli konuya farklı yorumlar getirmişlerdir. Klasik 

İktisatçılara göre enflasyonun nedeni, para arzındaki sürekli artışlardır. Ücretler ve fiyatlar esnek 

olduğundan ötürü ekonomi daima tam istihdam düzeyinde dengededir. Ortodoks Keynesyen 

İktisatçılara göre ise enflasyon tam istihdamdan sonra ortaya çıkan bir iktisadi sorundur. Ekonomi 

daima eksik istihdamda olduğundan temel iktisadi sorun işsizliktir. Mal ve hizmetlere yönelik talep  

eksikliği nedeniyle efektif talep yetersizliği oluşmakta, hȃsıla düzeyi tam istihdam hȃsılasının altında 

yer almakta ve işsizlik sorunu ortaya çıkmaktadır. 1950’li yıllarda küresel ekonomide tam istihdam 

mailto:omerfozyalcin@karabuk.edu.tr


312 

 

öncesinde de zaman zaman enflasyonun hızlandığı görülmüştür. Tam istihdam öncesi meydana gelen 

enflasyonu Ortodoks Keynesyen İktisatçılar açıklamakta zorlanmışlardır. Bu noktada enflasyon oranı 

ile işsizlik arasındaki ters orantıyı ortaya koyan Phillips eğrisinin analizi, Keynesyen iktisadın 

imdadına yetişmiştir.  Alban William Phillips’e göre işsizlik oranının azalabilmesi nominal ücretlerin 

artmasına bağlıdır. Phillips eğrisi analizini Paul Samuelson ve Robert Solow geliştirerek işsizlik ve 

enflasyon oranı arasında ters orantılı bir ilişkinin bulunduğunu göstermişlerdir. Buna karşın Monetarist 

okulun kurucusu M. Friedman, Keynesyen İktisatçıların fikirlerine karşı çıkmış ve Phillips eğrisini 

beklenen reel ücretlere göre kurgulamıştır. Friedman’ın görüşünü benimseyen Yeni Klasik İktisatçılar 

ise Phillips eğrisi analizinin hem kısa dönem hem uzun dönemde geçersiz olduğunu varsaymışlardır. 

Bu çalışma gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin, 2013 ve 2017 yılları arasında gerçekleşen 2018 ve 

2023 yılları arasında gerçekleşmesi beklenen enflasyon ve işsizlik oranlarına dayanarak Uluslararası 

Para Fonu verilerinden yararlanarak Phillips eğrilerinin hangi şekli aldığı ve alacağını incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Phillips Eğrisi, enflasyon, işsizlik 

 

GİRİŞ 

 

Geçmişten günümüze ülkelerin makro iktisadi açıdan değerlendirilmesinde dikkate alınan iki önemli 

kavramdan biri işsizlik diğeri ise enflasyondur. “Aktif nüfustan (15-64 yaş arası) çalışma güç ve 

arzusunda olduğu halde cari ücret düzeyinden iş bulamayana işsiz, bunların ekonomideki genel 

durumuna da işsizlik diyoruz. İşsizlerin toplam çalışabilecekler içindeki payına ise işsizlik oranı denir” 

(Ertürk,2016: 3). “Fiyatların sürekli artış göstermesine enflasyon, belirli bir zaman diliminde değişme 

hızına da enflasyon oranı denir” (Ertürk, 2016: 3). Makro iktisadın iki önemli kavramı olan enflasyon 

ve işsizlik olguları iktisadi düşünce okullarının temel varsayımları arasında yer almış ve farklı iktisadi 

düşünce okulları enflasyon ve işsizlik konularına farklı yorumlar getirmişlerdir. Adam Smith’in 

öncülüğünü yaptığı Klasik İktisadi Okul’a göre işsizlik insanların iradesine bağlıdır. Ücretlerin ve 

fiyatların esnek olmasından ötürü bir ekonomide işsizlik olduğunda tüm işsizler iş bulana kadar 

ücretler düşecek ve işsizler iş bulacaklardır. Yani ekonomi daima tam istihdam düzeyinde dengededir. 

Eğer işsizler düşük ücretle çalışmaya razı göstermezlerse bu işsizlik onların iradesi doğrultusunda 

gerçekleşmiş olacaktır. Klasik iktisadi okula göre enflasyonun nedeni ise para arzındaki sürekli 

artışlardır. Bu nedenle para arzındaki bir artış aynı oranda enflasyon oranını arttırmaktadır. Ortodoks 

Keynesyen İktisatçılara göre ekonomi daima eksik istihdamda olduğundan temel iktisadi sorun 

işsizliktir. Ortodoks Keynesyen İktisatçılar işsizliğin nedenini efektif talep yetersizliğine 

bağlamışlardır. Mal ve hizmetlere yönelik talep eksikliği nedeniyle efektif talep yetersizliği oluşmakta, 

hȃsıla düzeyi tam istihdam hȃsılasının altında yer almakta ve işsizlik sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Enflasyon ise Neo Keynesyen sentez modeli tarafından açıklanmakta zorlanmış ve enflasyon Ortodoks 

Keynesyen İktisat Okulu tarafından tam istihdamdan sonra ortaya çıkan iktisadi bir sorun olarak 

nitelendirilmiştir. Ancak 1950 li yıllarda küresel ekonomide tam istihdam öncesinde de zaman zaman 

enflasyonun hızlandığı görülmüştür. Bu noktada Phillips eğrisi analizi Ortodoks Keynesyen İktisat için 

bir çıkış kapısı niteliğinde olmuştur. “Phillips eğrisi, işsizlik ve enflasyon arasındaki ters yönlü 

fonksiyonel ilişkiyi gösteren bir yaklaşımdır. Phillips eğrisine göre, makroekonomik sistemde işsizlik 

ile enflasyon arasında bir değiş tokuş (trade off) bulunmaktadır. Buna göre, işsizlik oranı arttığında 

enflasyon oranı azalmaktadır ya da tam tersi” (Bocutoğlu, 2015: 108) 

Bu çalışmanın ilk bölümünde Phillips eğrisinin ortaya çıkışını, ikinci bölümünde enflasyon kavramını 

açıklamakta zorlanan Ortodoks Keynesyen İktisatçıların Phillips eğrisini Keynesyen modellere dahil 

etmesini, üçüncü bölümünde Monetarist İktisatçıların Phillips eğrisi modeline beklentileri dahil 

etmesini, beşinci bölümünde Yeni Klasik İktisatçıların Phillips eğrisine bakış açılarını, altıncı bölümde 

ise gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin 2013 ve 2017 yılları arasında gerçekleşen 2018 ve 2023 

yılları arasında gerçekleşmesi beklenen enflasyon ve işsizlik oranlarına dayanarak ve Uluslararası Para 

Fonu verilerinden yararlanarak Phillips eğrilerinin hangi şekli aldığı ve alacağı grafiklerle 

gösterilmekte ve yorumlanmaktadır. 
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Orijinal Phillips Eğrisi 
Alban William Phillips 1958 yılında yayımladığı “ Birleşik Krallık’ta İşsizlik ile Parasal Ücret 

Oranlarının Değişim Oranı Arasındaki İlişki, 1861-1957” (The Relation Between Unemployment and 

the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingtom, 1861 – 1957” isimli makalesinde 

1861-1957 yılları arasında İngiltere’de nominal ücretlerin artış oranı ile işsizlik oranı arasında bir ilişki 

olduğunu iddia etmiştir. Alban William Phillips’e göre nominal ücretlerdeki değişme oranı ile işsizlik 

oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. İşsizlik oranının azalabilmesi nominal ücretlerin artmasına 

bağlıdır. 

 

 

Şekil 1: Orijinal Phillips Eğrisi 

 

Yukarıdaki şekilde dikey eksende bulunan W nominal ücret artış oranını, yatay eksende bulunan U ise 

işsizlik oranını göstermektedir. “Şekilde, parasal ücret değişme oranı (enflasyon oranı) ile işsizlik 

oranı arasındaki fonksiyonel ilişki eğrisel ve ters yönlüdür. % 5 seviyesindeki bir işsizlik oranında, 

parasal ücret değişme oranı ( enflasyon oranı) % 0’dır. Enflasyon oranına yol açmayan işsizlik oranına 

doğal işsizlik oranı denir” (Bocutoğlu, 2015: 183). 

Modifiye Edilmiş Phillips Eğrisi (Keynesyen Phillips Eğrisi) 
Paul Samuelson ve Robert Solow Phillips eğrisi analizini enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki 

ilişkiyi ele alacak şekilde genişletmişlerdir. “P. A. Samuelson ve R. Solow’un 1960 yılındaki ortak bir 

çalışması, Phillips eğrisini ekonomi politikasının önemli bir analiz aracına dönüştürerek popüler hale 

getirmiştir. Bu çalışma ile Phillips eğrisinin içeriği değiştirilmiş, Phillips eğrisi parasal ücretteki 

değişme yerine enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi ifade eden bir kavrama 

dönüştürülmüştür” (Yıldırım ve Karaman ve Taşdemir,2016: 387). Paul Samuelson ve Robert Solow’a 

göre, ortalama fiyatlar genel seviyesi işsizlik oranı düşük olduğunda yükselir, işsizlik oranı yüksek 

olduğunda düşer.  
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Şekil 2: Modifiye Edilmiş Phillips Eğrisi 

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi fiyat istikrarının maliyeti % 5.5 civarında bir işsizlik oranıdır. Eğer 

işsizlik oranı % 5.5’in altına düşürülmek istenirse enflasyon oranı yükselecektir. 

Phillips eğrisi’nin bu anlatılanlara ek olarak politika yapıcılara enflasyon ya da işsizlik oranı arasında 

bir tercih yapma durumunda bıraktığını söylemek yanlış olmaz. “ Phillips eğrisi, ekonomi 

politikalarını oluşturanlara alternatif işsizlik ve enflasyon oranları bileşimlerini içeren politika 

programları oluşturabilecekleri bir araç olarak yorumlanmıştır.  Buna göre ekonomi politikalarını 

yapanlar farklı işsizlik oranları ile fiyat istikrarı arasında bir tercih yapmak kararıyla yüz yüzedirler” 

(Yıldırım ve Karaman ve Taşdemir,2016:387) 

 

Beklentilerle Geliştirilmiş Phillips Eğrisi 
Beklentilerle geliştirilmiş Phillps eğrisi, Ortodoks Monetarist Okul temsilcilerinin geliştirdiği adaptif 

beklentilere dayalı olarak geliştirilen Monetarist Phillips eğrisi ve Yeni Klasik Okul temsilcilerinin 

geliştirdiği rasyonel beklentilere dayalı olarak geliştirilen Yeni Klasik Phillips eğrisi şeklinde ele 

alınabilir. 

Ortodoks Monetarist İktisat Okulu temsilcileri enflasyon ve işsizlik arasındaki değiş-tokuş ilişkisini 

kısa ve uzun dönem Phillips eğrileri şeklinde değerlendirmiye almışlardır. “Phillips eğrisi, ekonomi 

politikası tartışmalarının en popüler aracı olduktan sonra, Phillips eğrisinin ortaya koyduğu işsizlik ve 

enflasyon arasındaki ilişkinin istikrarlı olup olmadığı ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin uzun 

dönemde de geçerli olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. M. Friedman ve E. Phelps’in ortaya attığı 

bu sorular Phillips eğrisi üzerindeki tartışmalara farklı bir boyut kazandırmıştır. Enflasyonist 

beklentilerin etkilerini göz önüne almayan Phillips eğrisi yorumuna karşılık, değişen enflasyon 

beklentilerinin hesaba katılması halinde Phillips eğrisinin zaman içinde istikrarlı olmayacağı ve eğri 

üzerindeki bir noktanın seçilmesi ile belirlenen enflasyon oranının bir uyum döneminden sonra yeni 

bir beklenen enflasyon oranına ve Phillips eğrisinin kaymasına neden olacağı öne sürülmüştür” 

(Yıldırım ve Karaman ve Taşdemir,2015:389- 390) 
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Şekil 3: Kısa ve Uzun Dönem Phillips Eğrileri 

 

“Şekil 3’ de görüldüğü üzere gerçekleşen enflasyon haddi beklenen enflasyon haddinden büyük 

olduğunda, işsizlik haddi doğal işsizlik haddinden küçük olur. Buna karşılık gerçekleşen enflasyon 

haddi beklenen enflasyon haddinden küçük olduğunda, işsizlik haddi doğal işsizlik haddinden büyük 

olur. Her alternatif beklenen enflasyon haddine tekabül eden farklı bir Phillips eğrisi olduğundan, 

beklenen enflasyon haddi gerçekleşen enflasyon haddine eşit kılan ve dolayısıyla da işsizlik haddini 

doğal işsizlik haddine eşit olmasını sağlayan çok sayıda enflasyon haddi vardır. Her alternatif 

beklenen enflasyon haddinde gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyon haddine, gerçekleşen 

işsizlik oranının doğal işsizlik oranına eşit olmasını sağlayan enflasyon hadlerinin geometrik yerine 

uzun dönem Phillips eğrisi denir. Şekil 3’de yer alan dik doğru uzun dönem Phillips eğrisini temsil 

eder. Uzun dönem Phillips eğrisi, uzun dönemde enflasyon haddi ile işsizlik haddi arasında bir değiş-

tokuşun olmadığını ifade eder. Buna karşılık beklenen enflasyon haddinin gerçekleşen enflasyon 

haddinden farklı olduğu ve dolayısıyla da işsizlik haddinin doğal işsizlik haddine eşit olmadığı 

noktaların geometrik yerine kısa dönem Phillips eğrisi denir. Kısa dönem Phillips eğrisi, kısa dönemde 

enflasyon haddi ile işsizlik haddi arasındaki bir değiş-tokuşun olduğunu, orijinal Phillips eğrisinin kısa 

dönemde geçerli olduğunu ifade eder” (Ünsal, 2017:380) 

Adaptif beklentileri benimseyen Ortodoks Monetarist İktisat Okulu temsilcileri enflasyonist 

beklentilerin Phillips eğrisi modeline dahil edildiğinde kısa dönemde Phillips eğrisinin negatif eğimli 

olacağı yani geçerli olabileceğini ancak uzun dönemde işsizlik oranının bulunduğu eksene dik, 

enflasyon oranının bulunduğu dikey eksene paralel bir şekil alacağını ve geçerliliğini yitireceğini öne 

sürmüşlerdir. Ayrıca adaptif beklentlerin modele dahil edilmesi durumunda Ortodoks Keynesyen 

İktisat Okulu temsilcilerinin ileri sürdüklerinin aksine Phillips eğrisi analizi enflasyon ve işsizlik 

arasında farklı kombinasyonların tercih edildiği bir iktisat politikası aracı olma özelliği ve gücünü 

yitirmektedir. “Adaptif beklentiler, geçmiş dönem verilerinin kullanılarak cari döneme yönelik 

beklentilerin oluşturulmasıdır” (Bilgili,2015:179). 

Buna ek olarak beklentilerin modele dahil edilmesi Phillips eğrisini paralel olarak kaydıracaktır. 

Adaptif beklentileri benimseyen Ortodoks Monetarist İktisat Okulu temsilcilerine göre beklenen 

enflasyon oranı artarsa Phillips eğrisi 315aga doğru, beklenen enflasyon oranı azalırsa Phillips eğrisi 

sola doğru kayar. 

Yeni Klasik İktisat Okul temsilcileri ise rasyonel beklenti içerisindedirler. “Rasyonel beklentiler 

varsayımı altında iktisadi karar birimlerinin sistematik olarak hata yapmaları ve sürekli olarak 

aldatılmaları mümkün değildir.  Yani yaptıkları hataları düzelteceklerdir.  Rasyonel beklentiler 

varsayımı altında iktisadi karar birimleri geçmiş dönem bilgilerinin yanı sıra cari dönemde elde 

edebildikleri tüm bilgiyi göz önünde bulundurarak bekleti oluştururlar. Dolayısıyla fiyat düzeyinde 

beklenen bir artıl olduğunda, ücretler ve fiyatlar üzerine bu durum doğrudan yansıyacaktır. 

Beklenmeyen bir artışın olması durumunda kısa süreli bir aldanma söz konusu olabilecektir. Ancak 

iktisadi karar birimleri yeni verileri kullanarak beklenti hatalarını kısa sürede düzeltecektir” 

(Bilgili,2015:190). Bu durumda Yeni Klasik İktisadi Okul temsilcilerine göre Phillips eğrisi hem kısa 
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dönemde hem de uzun dönemde Şekil 3’ de görülen uzun dönem Phillips eğrisinin aldığı şekli 

alacaktır. Enflasyon ile işsizlik arasında kısa dönemde bile bir değiş-tokuş söz konusu değildir. Bu 

durumda gerçekleşen enflasyon haddi beklenen enflasyon haddine  ve işsizlik haddi doğal işsizlik 

haddine eşit olur. 

 

Örneklerle Ülkeden Ülkeye Eğimi Farklılalaşan Phillips Eğrisi      
Phillips eğrisi, enflasyon ve işsizlik arasında bir değiş-tokuş ilişkisinin olduğu negatif eğimli bir eğri 

ve enflasyon ve işsizlik arasında bir değiş-tokuş ilişkisinin olmadığı düşey eğimli bir eğri olabileceği 

gibi ülke ekonomilerinin durumuna göre pozitif ve yatay eğimli de olabilmektedir.      

Pozitif eğimli Phillips eğrisi, enflasyon ve işsizlik arasında bir değiş-tokuş ilişkisinin olmadığı 

enflasyonun yüksek seyrettiği ekonomilerde belirsizlik yaşandığı ve bu belirsizliğinde işsizlik 

oranlarını arttırdığını göstermektedir.  

“Friedman’ın Nobel Ekonomi Ödülü Konferansı’nda (1977), doğal işsizlik oranında dikey bir uzun 

dönem Phillips eğrisi ile uyumlu, birkaç yıllık bir dönem için pozitif eğimli bir Phillips eğrisinin var 

olduğuna dair bir açıklama ileri sürmesi, bahsetmeye değer. Friedman, enflasyon oranlarının, yüksek 

düzeylerde artan bir şekilde değişken olma eğiliminde olduğunu kaydetti. Enflasyonun artan 

değişkenliği büyük belirsizlikle sonuçlanır ve bir koordinasyon/iletişim mekanizması olarak fiyat 

sistemi daha az etkin oldukça ve piyasa etkinliği azaltıldıkça, işsizlik artabilir (bkz. Hayek, 1948). 

Artan belirsizlik de yatırımlarda bir düşüşe neden olabilir ve işsizlikte bir artışla sonuçlanabilir. 

Friedman bunun yanında, enflasyon oranları arttıkça ve artan bir şekilde değişken oldukça, 

hükümetlerin, fiyat sisteminin etkinliğini azaltan ve işsizlikte bir artışla sonuçlanan ücret ve fiyat 

kontrollerini yürürlüğe koyarak fiyat belirleme sürecine daha fazla müdehale etmeye eğilim 

kazandıklarını savundu. O halde işsizlik ve enflasyon arasındaki pozitif ilişki enflasyon oranındaki ve 

değişkenliğindeki beklenmedik artıştan kaynaklanmaktadır. Geçiş dönemi onlarca yılın üzerinde 

sürerek oldukça uzun olabilirken, Friedman’a göre ekonomi yüksek ve oynak enflasyona uyarlanır 

uyarlanmaz doğal işsizlik oranına geri dönecektir” (Snowdon ve Vane,2012:159)     

Buna ilave olarak Phillips eğrisinin yatay bir şekilde seyretmesi Yeni Keynesyen İktisatçıların ileri 

sürdüğü NAIRU (enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı) kavramını ifade etmektedir. Bu durumda 

enflasyon oranı artmamakta ve işsizlikte bir düşüş yaşanmaktadır.“Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik 

oranı firmaların ödedikleri ücretin işçilerin almak istedikleri ücret olması, fiyatlarda değişme 

bekleyişinin sıfır olması halinde mümkündür” (Ertürk,2016:360) 

Bu anlatılanların ışığında aşağıda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya’nın 2013 

ve 2016 yılları arasında gerçekleşen 2017 ve 2023 yılları arasında gerçekleşmesi beklenen enflasyon 

ve işsizlik oranlarına dayanarak ve Uluslararası Para Fonu verilerinden yararlanarak Phillips 

eğrilerinin hangi şekli aldığı ve alacağı grafiklerle gösterilmektedir. 

İlk olarak Şekil 4’de Türkiye’nin Phillips eğrisi gösterimektedir. Türkiye’nin 2013-2017 yılları 

arasındaki enflasyon oranları sırasıyla 7.493, 8.855, 7.671, 7.775, 11.144 dır. İşsizlik oranları ise 

9.041, 9.915, 10.279, 10.907, 11.007 dır. 2018 2023 yılları arasında tahmin edilen enflasyon oranları 

11.397, 10.501, 9.005, 8.001, 8.000, 8.000; işsizlik oranları ise 10.659, 10.659, 10.550, 10.550,

 10.550, 10.550 dır. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere Türkiye’nin Phillips eğrisi 2013 – 

2017 yılları arasında gerçekleşen 2018 ve 2023 yılları arasında gerçekleşmesi beklenen verilere 

dayanarak incelendiğinde 2013-2014 yılları arasında hem enflasyon oranları hem de işsizlik oranları 

artmaktadır. 2014-2015 yılları arasında ise hem enflasyon oranı hem de işsizlik oranı düşmektedir. 

2015-2017 yıllarına bakıldığında hem enflasyon oranları hem de işsizlik oranları yükselmekte bu 

sebeple pozitif eğimli bir Phillips eğrisi ortaya çıkmaktadır. 2018-2023 yılları arası incelendiğinde 

Türkiye’nin beklenen enflasyon oranları düşmekte işsizlik oranları ise sabit bir seyir izlemektedir. Bu 

doğrultuda ortaya düşey bir Phillips eğrisi çıkmaktadır. Anlatılanlar aşağıdaki şekilde açıkça 

görülmektedir.   
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Şekil 4: Türkiye’nin Phillips Eğrisi 

 

Şekil 5’ de Amerika Birleşik Devletleri’nin Phillips eğrisi görülmektedir. ABD’nin 2013-2017 yılları 

arasındaki enflasyon oranları sırasıyla 1.316, 0.533, 0.733, 2.184, 2.108 dır. İşsizlik oranları ise 7.358, 

6.175, 5.267, 4.867, 4.350 dır.  2018 2023 yılları arasında tahmin edilen enflasyon oranları 2.565, 

2.250, 2.069, 2.027, 2.114, 1.862; işsizlik oranları ise 3.866, 3.529, 3.420, 3.588, 3.589, 3.862 dır. 

Görüldüğü üzere 2016 yılına kadar ABD’de hem işsizlik hem enflasyon azalmış ardından enflasyon 

oranı artarken işsizlik oranı azalmıştır.  2018 2023 yılları arasında ise tahmin olarak beklenen 

enflasyon oranı artarken işsizlik oranı azalmakta ve aşağıdaki şekil ortaya çıkmaktadır. 

 

 
 

Şekil 5: Amerika Birleşik Devletleri’nin Phillips Eğrisi 

 

Şekil 6’ da Japonya’nın 2013 2023 yılları arasındaki gerçekleşen ve beklenen enflasyon ve işsizlik 

oranlarına binaen Phillips eğrisinin seyri gösterilmektedir. Japonya’nın 2013-2017 yılları arasındaki 

enflasyon oranları sırasıyla  1.454, 2.521, 0.186, 0.321, 0.592; işsizlik oranları ise 4.008, 3.583, 3.375, 

3.117, 2.875 dir. İlk olarak 2014 yılında Japonya’nın enflasyon oranı artarken işsizlik oranı azalmış 

ardından 2015 yılında enflasyon oranı azalırken işsizlik oranı da azalmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında 

ise enflasyon oranı artarken işsizlik oranı azalmaya devam etmiştir. 2018-2023 yılları arasında 

beklenen enflasyon oranları  0.772, 2.062, 0.802, 1.205, 1.205, 1.407; beklenen işsizlik oranları ise her 
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yıl aynı olacak şekilde 2.867 dır. Bu nedenle enflasyon ve işsizlik arasında bir değiş tokuş ilişkisinin 

olmadığı görülmektedir. 

 

 
Şekil 6: Japonya’nın Phillips Eğrisi 

 

Şekil 7’ de Almanya’nın 2013 2023 yılları arasındaki gerçekleşen ve beklenen enflasyon ve işsizlik 

oranlarına dayanarak Phillips eğrisi’nin aldığı şekil gösterilmektedir. Japonya’nın 2013-2017 yılları 

arasındaki enflasyon oranları sırasıyla 1.424, -0.100, 0.201, 1.603, 1.578; işsizlik oranları ise 5.242, 

5.008, 4.617, 4.167, 3.758 dır. 2018-2023 yılları arasında beklenen enflasyon oranları 1.560, 1.907, 

2.281, 2.498, 2.651, 2.719; beklenen işsizlik oranları ise 3.612, 3.548, 3.494, 3.455, 3.422, 3.384 dır. 

2013 2014 yılları arasında hem enflasyon hem de işsizlik oranları düşmüş 2014 2017 yılları arasında 

enflasyon oranları artarken işsizlik oranı azalmaya devam etmiştir. 2018 2023 yılları arasında beklenen 

enflasyon oranları giderek artmakta beklenen işsizlik oranları ise 2020 yılına kadar artması 

beklenmekte, 2020 – 2023 yılları arasında azalması beklenmektedir. 

 

 
Şekil 7: Almanya’nın Phillips Eğrisi 

 

Şekil 8’de  İran’ın 2013 2023 yılları arasında gerçekleşen ve beklenen enflasyon ve işsizlik oranlarına 

dayanarak Phillips eğrisi’nin aldığı şekil gösterilmektedir. İran’ın 2013-2017 yılları arasındaki 

enflasyon oranları sırasıyla 19.555, 16.223, 8.352, 11.827, 10.174 ; işsizlik oranları ise 10.40, 

10.60, 11.00, 12.425, 11.806’ dır. 2018-2023 yılları arasında beklenen enflasyon oranları 11.217, 



319 

 

13.412, 11.601, 11.000, 10.500, 9.800; beklenen işsizlik oranları ise 11.745, 11.600, 11.408, 11.356, 

11.202,  10.295 dır. 2013-2015 yılları arasında enflasyon oranları düşerken işsizlik oranları artmıştır. 

2015-2016 yılları arasında enflasyon oranı artarken işsizlik oranı da artmış, 2016-2017 yılları arasında 

enflasyon azalırken işsizlik oranları da azalmıştır. Bu sebepten ötürü birbirine ters iki Phillips eğrisi 

aşağıdaki şekilde görülmektedir. 2018 – 2023 yılları arasında beklenen enflasyon ve işsizlik oranlarına 

bakılacak olunursa 2018 2019 yılları arasında beklenen enflasyon artacak ancak işsizlik oranları 

düşecektir. 2019 – 2023 yılları arasında ise hem enflasyon oranları hem de işsizlik oranları azalacaktır. 

 

 
Şekil 8: İran’ın Phillips Eğrisi 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada Phillips eğrisi’nin ortaya çıkışı, farklı İktisadi Okulların Phillips eğrisine olan farklı 

bakış açıları anlatılmıştır. Örneklerle ülkeden ülkeye eğimi farklılaşan Phillips eğrisi başlığı altında ise 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya ve İran’ın Uluslararası Para Fonu verilerine 

dayanılarak 2013-2017 yılları arasında gerçekleşen 2018-2023 arasında gerçekleşmesi beklenen 

enflasyon ve işsizlik oranları ile Phillips eğrileri E-views programı aracılığıyla çizilmiş ve 

yorumlanmıştır. Sonuç olarak ülkelerin Phillips eğrilerinin negatif, pozitif, düşey ve yatay biçimde 

olabileceği gözlemlenmektedir. 
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Abstract 

 

Relations of Syria and Turkey have lasted in an endless tension especially over the past 50 years. 

Crisis between Turkey and Syria gaining its independence in 1946 started in 1957. The Baath Party 

being effective at the rule of Syria claimed that Hatay belonged to Syria and made propaganda about 

this issue in both its opinion and Arap world. Hatay problem, ideological differences, alliances and 

problematic relations arising from the lack of diplomatic dialogue could not solved somehow; on the 

contrary bilateral relations has been stressed more because of water problem starting with 1960s and 

Syria’s support for terrorist organization. 

While the main subject of Turkey- Syria relations has been about water since 1983 but after this date 

gave its place to water-terror couple. Syria that has supported Armenian Secret Army for the 

Liberation of Armenia competing against Turkey since 1983 hosted Abdullah Öcalan who escaped 

from Turkey to Syria in 1978 and PKK.  PKK being in Syria until mid-1980s and not having a serious 

armament provided all kinds assistance easily by the support of Syria intelligence as well as its armed 

actions starting in August of 1984. Turkey has also been a target of Syria at the international platforms 

all the time and it has been involved in all kinds of actions that could leave Turkey in a difficult 

situation. Syria has threatened security of Turkey directly by hosting terrorist organizations. Thus, 

Syria has aimed to strengthen its hand in order to solve water problem according to its own wishes. 

 

Key Words: Turkey-Syria Relations, transboundary waters, water problem, terrorism. 

 

Türkiye - Suriye İlişkilerine Genel Bir Bakış 

Özet  

 

Türkiye’nin güney komşusu Suriye ile olan ilişkileri uzun yıllar problemli olmuştur. Özellikle son 40- 

50 yıldır bitmek bilmeyen bir gerilim havası içinde sürmüştür. Soğuk Savaş yıllarında Batı bloğunda 

yer alan Türkiye, Doğu Bloğunda yer alan Suriye ile uzun yıllar diplomatik ilişki bile kuramamıştır. 

Özellikle Baas Partisinin iktidara gelmesinden sonra “Büyük Suriye” idealini gerçekleştirmek için 

düşmanca faaliyetlerini sürdüren Suriye, uzun yıllar Türkiye’nin başına sorunlar açmıştır. 

1946 yılında bağımsızlığını kazanan Suriye ile Türkiye arasındaki sorunlar 1957’de başlamıştır. 

Suriye’de yönetimde etkili olmaya başlayan Baas Partisi, Hatay’ın Suriye’nin toprağı olduğunu iddia 

etmiş ve bu konuda hem kendi kamuoyunda hem de Arap dünyasında propagandalar yapmıştır. 

İlişkilerinde geçmişe dayana düşmanlıklar, Hatay sorunu, ideolojik faklar, ittifaklaşmalar ve 

diplomatik diyalog eksikliklerinden kaynaklanan problemli ilişkiler bir türlü telafi edilememiştir.  

1960’lı yıllarla birlikte başlayan su sorunu ve Suriye’nin PKK ve ASLA’ya olan desteği ikili ilişkileri 

daha da germiştir.  

Türkiye-Suriye ilişkilerini şekillendiren en önemli üç sorun Hatay, Su ve Terör sorunlarıdır. Türkiye- 

Suriye ilişkilerinin yönünü 1980’e kadar su belirlerken bu tarihten sonra su, yerini su - terör ikilisine 

bırakmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye- Suriye İlişkileri, sınıraşan sular, su sorunu, terörizm. 
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GİRİŞ 

  

Türkiye ve Suriye ilişkileri son 50 yıldır bir gerilim havası içinde sürmektedir. 1946 yılında 

bağımsızlığını kazanan Suriye ile Türkiye arasındaki bunalımlar 1957’de başlamıştır. Suriye’de 

yönetimde etkili olan Baas Partisi, Hatay’ın Suriye’nin toprağı olduğunu iddia etmiş ve bu konuda 

hem kendi kamuoyunda hem de Arap dünyasında propagandalar yapmıştır. Hatay sorunu, ideolojik 

farklar, ittifaklaşmalar ve diplomatik diyalog eksikliklerinden kaynaklanan problemli ilişkiler bir türlü 

telafi edilememesinin yanı sıra, 1960’lı yıllarla birlikte başlayan su sorunu ve Suriye’nin terör 

örgütlerine olan desteği nedeniyle ikili ilişkiler daha da gerilmiştir.  

Türkiye- Suriye ilişkilerinin ana konusu 1983 yılına kadar su olurken bu tarihten sonra, yerini su- terör 

ikilisine bırakmıştır. 1983 yılına kadar Türkiye’ye karşı mücadele veren ASALA’yı destekleyen 

Suriye, 1978 yılında Türkiye’den Şam’a kaçan Abdullah Öcalan’a ve PKK’ya ev sahipliği yapmıştır. 

1980’lerin ortasına kadar Suriye’de bulunan ve ciddi bir askeri gücü olmayan PKK, 1984 Ağustos 

ayında başlayan silahlı eylemlerine kadar Suriye istihbaratı tarafından desteklenerek, kendisine her 

türlü yardımı kolayca sağlamıştır. Türkiye uluslararası platformlarda da daima Suriye’nin hedefi 

durumuna gelmiş, Türkiye’yi güç duruma düşürebilecek her türlü faaliyete adı karışmıştır. 

 

İKİ ÜLKE PERSPEKTİFİNDEN ÜLKELERİN BİRBİRLERİNİ ALGILAYIŞLARI 

 

Türkiye- Suriye ilişkileri incelenirken öncelikle iki ülkenin birbirini nasıl algıladığı önemlidir. Çünkü 

bu algılamalar ilişkilerin seyrini etkiler. Türkiye ve Suriye’nin birbirlerini algılayış biçimlerine 

baktığımızda, Suriye’nin Türkiye’yi algılayışı; Suriye’ye dört yüzyıl egemen olan Türkler, Suriye’yi 

sömürmüşler ve geri kalmasına neden olmuşlardır. Türkiye, bir Arap toprağı olan Hatay’ı ülkesine 

katmıştır. Türkiye, Suriye’nin düşmanı olan İsrail ile yakın işbirliği içine girmektedir. Türkiye, ABD 

ve Batı ile yakın işbirliği içindedir. Türkiye, Suriye ile Irak’ın birlikte taraf olduğu anlaşmazlıklarda 

hep Irak’tan yana olmuştur. 

Türkiye ise, Suriye’nin bu yaklaşımından hep rahatsızlık duymuştur. Türkiye’nin Suriye’den 

kaynaklanan rahatsızlıkları şunlardır; Suriye, I. Dünya Savaşı’nda Türkleri arkadan vurmuştur. 

Suriye’nin, bir Türk toprağı olan Hatay’da gözü vardır. Suriye’nin, geçmişte SSCB ile kurduğu yakın 

ilişki ve işbirliği Türkiye’yi çok rahatsız etmiştir. Suriye, Kıbrıs ve Ege meselelerinde hep 

Yunanistan’ın yanında olmuştur (Öztürk, 1997: 62). 

Suriye’nin Türkiye’ye yönelik eleştirilerinde, dört asır egemen olan Türklerin Suriye’nin geri 

kalmasına neden olmaları, İsrail’i tanımayan ülkeler arasında yer almamaları, bir Arap toprağı kabul 

ettikleri İskenderun Sancağının topraklarına katması, Suriye’ye yönelik saldırgan emeller beslemesi, 

su konusunda da Suriye’ye karşı bir baskı kurulduğu düşünceleri ön plana çıkmaktadır. İşte bu 

nedenlerden dolayı Suriye, Türkiye’nin çıkarlarına ters düşen politikalar izleme yolunu seçmiş, tüm 

uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine gerek örtülü gerekse açık bir şekilde tavırlar sergilemiştir 

(Memiş, 2002: 190). 

 

TÜRKİYE- SURİYE İLİŞKİLERİNİN KISA BİR ANALİZİ 

 

Ticari öneminden dolayı eskiçağlardan itibaren büyük çekişmelere sahne olan Suriye toprakları, 1516 

yılında Osmanlı hakimiyetine geçmiş ve 1918 yılına kadar kesintisiz olarak 402 yıl Osmanlı 

hakimiyetinde kalmıştır (Arı, 2007: 105). Daha sonra Osmanlı hakimiyetinden çıkıp Fransız 

mandasına girmiş, 1936’da ise bağımsız bir devlet haline gelmiştir (Arı, 2007: 160). Ancak 1949’dan 

itibaren Suriye’de bir türlü istikrar sağlanamamıştır. Hükümet darbeleri birbirini takip etmiştir. 

1954’te Faysal Attasi idareye el koymakla Baas Partisinin etkinliği de Suriye’de başlamış oluyordu. 17 

Kasım 1970’te General Hafız Esat, yeni bir ihtilalle Suriye yönetimini ele alarak, Cumhurbaşkanlığına 

gelmiştir. Hafız Esad’ın 2000’de ölümü üzerine yerine oğlu Beşar Esad geçmiştir (Memiş ve 

Köstüklü, 1992: 41).  

Suriye’de iktidarı devralan Beşar Esad, Türkiye ile olan ilişkilere önem vermeye başlamıştır. ABD’nin 

Orta Doğu’daki emperyalist tutumu Suriye ve Türkiye’yi 2002’den sonra yakınlaştırmıştır. Hafız Esad 

dönemi Suriye dış politikasının temeli Arap milliyetçiliği olmuştur. Bu politikanın nihai hedefini ise 
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“Büyük Suriye” ideali oluşturmuştur. Ancak bu ideal, şartların değişmesiyle revizyonist niteliğini 

zamanla kaybetmiştir. Özellikle Beşar Esad’ın görevi devralmasıyla birlikte bu ideal Suriye’nin 

bölgedeki prestijini sağlamaya doğru yön değiştirmiştir (Kılınç, 2000: 6). 

Osmanlı yönetimde Biladı-ı Şam olarak adlandırılan bölge toprakları, Yavuz Sultan Selim tarafından 

1516’da Mercidabık Savaşı sonucu fethedilmiştir. 1918’e kadar Osmanlı idaresinde kalan Suriye, 

Halep, Trablus ve Sayda olmak üzere dört eyalete ayrılarak yöneltilmiştir (Arı, 2007: 107). Osmanlı, 

bölgeyi kendi atadığı vali ve paşalar aracılığıyla yönetmiştir (Umar, 2003: 6). Diğer Arap şehirlerinde 

olduğu gibi Biladı- ı Şam’da da halk üzerinde iki siyasi erkin etkisi açıkça gözlenmiştir. Bunlar 

Osmanlının merkezde gönderdiği valiler ve merkezi ordu birlikleri ile valilere yardımcı olan ve halk 

arasında sözü geçen eşraftan kişiler olmuştur (Khoury, 1991: 1375). 

Avrupa’da 18. ve 19. yy.larda yaşanan milliyetçilik akımlarının, Osmanlı bünyesindeki halkları da 

etkilemesinin sonucu merkeze bağlı eyaletler bağımsızlığını kazanabilme mücadelesine girmişler ve 

Osmanlı imparatorluğu büyük toprak kaybına maruz kalmıştır. Araplar arasında milliyetçilik 

fikirlerinin yayılması sonucu bu bölgede etkisi belirginleşmiştir (Uçarol, 2000: 212). Osmanlı’nın 

Araplar üzerindeki otoritesinin zayıflaması üzerine bölgede ajanlar kışkırtıcı faaliyetlere başlamıştır 

(Pope ve Hunk, 2004: 45). Bu ayrılıkçı hareketlerin merkezi de Suriye olmuştur (Atlıoğlu, 2005: 134). 

II. Dünya savaşı öncesinde uluslararası arenanın mevcut durumu, İngiltere ve Fransa’nın Suriye ve 

Arap ülkeler üzerindeki idare anlayışında değişikliklere neden olmuştur. Nazi Almanya’sının ve 

İtalya’nın Doğu Akdeniz’de yarattığı tehlike nedeniyle Araplarla daha yumuşak ilişkiler geliştirmiş ve 

bağımsızlık sözleri verilmiştir (Armaoğlu, 1983: 199). 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında Suriye, Almanya’ya teslim olan Vichy Hükümeti’nin denetimine 

geçmiştir. Mayıs 1941’de ortak bir harekat düzenleyen İngiliz ve Fransa kuvvetleri Suriye’yi ele 

geçirmiş ve bu harekâtla birlikte Suriye’nin bağımsızlığı da ilan edilmiştir. Ancak Suriye, ABD ve 

Rusya tarafından bağımsız bir ülke olarak kabul edilmesine rağmen, gerçekte tam olarak 1946 yılına 

kadar bağımsız olamamıştır (Abdullah, 1985: 49). II. Dünya Savaşı’nın başlarında bir kısım Suriyeli, 

Suriye’nin istiklalini Fransızlardan silah kuvveti ile almalarına imkan olmadığını, ancak; Türkiye’nin 

yardım ve desteği ile muvaffak olabileceklerini söylemişlerdir. 

Uzun bir mücadele sonrası bağımsızlığını kazan Suriye, iç işlerinde sürekli siyasi istikrarsızlıklar 

yaşayan ve dış işlerinde İsrail’e olan karşıtlığıyla bilinen bir ülke olmuştur. Arap ülkelerinin İsrail ile 

geliştirdiği savaşların tamamına katılan Suriye’nin dış politika tercihlerinin şekillenmesinde Yahudi 

karşıtlığı büyük rol oynamıştır.  

Soğuk savaş döneminde Türkiye ile Suriye arasında yaşanan en ciddi kriz 1957’de meydana gelmiştir. 

Suriye’nin Sovyetlerle 1956 yılında imzaladığı antlaşmalar doğrultusunda Sovyetlerin Türkiye’yi 

güneyden de tehdit etmeye başlaması iki ülke arasında krize neden olmuştur. Türkiye ihtiyatları silah 

altına alarak, Suriye sınırına asker yığarak ve sınırda askeri manevralar yaparak göz dağı vermiştir. 

Suriye ile Türkiye arasında patlak veren bu kriz karşılıklı restleşmeler ile Sovyetler ve ABD’nin sert 

açıklamalarından sonra Sovyetlerin yumuşaması üzerine Ekim ayında sona ermiştir (Armaoğlu, 1983: 

508). 

İki kutuplu dünya sisteminde Türkiye ve Suriye bir birine düşman iki ayrı cephe içerisinde yer 

almışlar ve Suriye Türkiye’nin en çok sorun yaşadığı ülke olmuştur. Türkiye’nin soğuk savaş boyunca 

Batı’lı kutupta yer alması Arap dünyasından uzaklaşmasına ve İKÖ (İslam Konferansı Örgütü ) içinde 

elverişsiz bir konumda kalmasına neden olmuştur. Suriyeli yöneticiler ülke içindeki siyasi meşruiyeti 

sağlamak ve sorunları dışa vurarak ertelemek için dışarıda bir düşman yaratma stratejisini uyguladığı 

için, Türkiye ile sorunlar milli hassasiyetlere dönüşmüştür. Bu nedenle Soğuk Savaş yıllarında NATO 

üyesi Türkiye ile Sovyetler yanlısı Suriye defalarca çatışmaların eşiğinden dönmüşlerdir.  

Suriye’nin Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurması Ankara ve Washington’da büyük endişe 

yaratmıştır (Bağcı, 1998: 126). Ağustos 1957’de sol eğilimli Afif Bizri’nin Suriye Genelkurmay 

Başkanı olması, Türkiye-Suriye ilişkilerini kriz noktasına getirmiştir (Şen, 2004: 305). 

Suriye, Soğuk Savaş boyunca dış politika çizgisine Sovyetler Birliği’ne göre yön vermiştir. Bu 

dönemdeki dostluğun arka planında Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’ya olan ilgisi yatmıştır. SSCB’nin 

Orta Doğu’ya yönelik stratejik politikalarından biri, Batılı güçlerin Moskova’ya dünya enerji merkezi 

haline dönüşen Körfez politikası içinde önemli bir yer vermesini sağlamak olmuştur (Ayhan, 2006: 

198). 

Suriye, bu politikalar ile Türkiye ile olan ilişkileri açısından kendisine fayda sağladığı inancındadır. 

En azından Türkiye’nin kendisine yönelik bir genişleyici politika izlemesine karşı güvence sağladığı 
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kanısındadır. Hatta Hatay’ın tekrar alınabileceği ümidiyle Baas Partisi’nin tüzüğüne Arap Vatanı 

olarak belirtmiştir. Ancak bu tutumlar Suriye’yi Sovyetlere daha mahkum ederken Türkiye’ye karşı 

ise hep muhalif olma çabası içine sokmuş ilişkileri daha da problemli hale getirmiştir. Böylece Suriye, 

Türkiye için nerde bir problem varsa hemen problem yaratanların destekçisi olup Türkiye’nin 

karşısında durmuştur. Kıbrıs sorunundaki tepkisi buna en iyi örnektir.  

Türkiye Suriye ilişkilerinde geçmişe dayanan düşmanlıklar, Hatay sorunu, ideolojik faklar, 

ittifaklaşmalar ve diplomatik diyalog eksikliklerinden kaynaklanan problemli ilişkiler bir türlü telafi 

edilememesinin yanı sıra, 1960’lı yıllarla birlikte başlayan su sorunu ve 1970’li yıllardan itibaren 

Suriye’nin PKK ve ASALA’ya olan desteği nedeniyle ikili ilişkiler daha da gerilmiştir. Türkiye 

uluslararası platformlarda da daima Suriye’nin hedefi durumuna gelmiş, Türkiye’yi güç duruma 

düşürebilecek her türlü faaliyette bulunmuştur. Suriye, Türkiye karşı PKK ve ASALA terör örgütlerini 

barındırarak Türkiye’nin güvenliğini doğrudan tehdit etmiştir. Bu sayede su sorununun kendi istediği 

yönde çözülmesi için elini güçlendirmeyi amaçlamıştır.  

Bu bağlamda Suriye ile ilişkilerin 1980’lerin yarısına kadarki dönemde iyi olmadığı söylenebilir. Bu 

tarihlerde Türkiye ile Suriye arasında herhangi bir iyi komşuluk ve dostluk antlaşması yapılmadığı 

gözlemlenmektedir. 1955 Şubat ayında Bağdat Paktı hazırlanırken dönemin Başbakanı Adnan 

Menderes’in Şam’a yaptığı birkaç saatlik ziyaret dışında bir görüşmeye de rastlanmamıştır. Zaten bu 

görüşme de, emekli Büyükelçi İsmail Soysal’ın ifadesiyle “sağırlar konuşması gibi” geçmiştir (Soysal, 

1999: 519). 1946 yılında bağımsızlığını kazanmasından 1998 Adana Mutabakatına kadar ilişkiler, 

normal diplomatik ilişkilerle gerginlik arasında gidip gelmiştir. İki ülke ilişkileri, bu dönemde hiçbir 

zaman yakın ve sıcak bir havayı yansıtmamıştır (Öztürk, 1997: 53). 

Suriye, dört asır Osmanlı hakimiyetinde kalmanın verdiği etkiyle Türkiye’ye hep kuşkuyla bakmıştır. 

Arap toprağı olarak gördüğü İskenderun Sancağı’nın Türkiye’ye verilmesi, Filistin’in taksiminde 

Araplarla birlikte oy veren Türkiye’nin daha sonra İsrail’i tanıyarak onunla siyasi ilişkiler kurması, 

Batı ile işbirliğini geliştirerek üyesi olmak istemesi, Suriye- Irak anlaşmazlıklarında sürekli Irak lehine 

davranmasından dolayı hep Türkiye ile ilişkilerinde bir mesafe olmuş ve uzaklaşmıştır. Suriye’nin de 

bunlara karşın Sovyetler Birliği ile samimi ilişkiler kurması nedeniyle rahatsız olmuş, Kıbrıs 

sorununda Yunan ve Rum yanlısı tutum sergileyerek ilişkileri daha da kritik hale getirmiştir (Memiş, 

2002: 182). 

Komünizmin çökmesi ile bunun sonucu olarak Sovyetlerin dağılması ile iki kutup arasındaki 

mücadeleden Batı dünyası galip çıkmış, tek kutuplu sisteme dönülmüştür. Bu durum dünyanın her 

yerinde olduğu gibi Ortadoğu’da da Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler içinde olan devletleri de özellikle 

Suriye’yi etkilemiştir. Geçerli olan tüm siyasi verilerin tamamı önemli ölçüde değişmiştir. Bu durum 

elbette ki en çok Suriye’nin aleyhine karşı bir gelişme olmuştur.  Çünkü Suriye, Ortadoğu’da 

Sovyetler Birliğinin en sadık dostu olmakla birlikte bölgedeki Sovyet politikalarının da savunucu gibi 

hareket etmiş ve Sovyet politikalarının adeta ağırlık merkezi olmuştur. Sovyetler Birliği’nin 

parçalanmasıyla Suriye, gerek dış politikasında gerekse bölge devletleriyle olan ilişkilerinde tamamen 

yalnız kalmıştır (Memiş, 1995: 99). 

Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte, Suriye’de bir takım değişimler başlamıştır. SSCB’nin 

parçalanmasıyla siyasi, ekonomik ve askeri alanlardaki en önemli destekçisini kaybeden Suriye 

yönetimi, uluslararası yalnızlıktan kurtulmanın yollarını aramıştır. Avrupa’ya yakın durmaya çalışan 

Suriye aynı zamana da Yunanistan, Ermenistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerini geliştirmeye 

başlayıp, Türkiye’ye karşı bölgesel dengeleri kendi lehine çevirmeye çalışmıştır (Atlıoğlu, 2005: 138). 

Suriye, Yunanistan, Ermenistan ve Kıbrıs Rum Kesiminin Türkiye’ye karşı olan mücadelelerini ortak 

bir plan doğrultusunda yürütmeleri, ABD’den silah alımında zorlanan Türkiye’yi bölgesel destek 

sağlama arayışı içerisine sokmuş ve bu durum İsrail ile yakınlaşmasına neden olmuştur.  

Sovyet yardımı olmadan yoluna devam etmek zorunda kalan Suriye, yeni güvenlik ortamına uyum 

sağlamak için daha pragmatik tutumlar sergilemiştir. 1990’lı yılların başında Batı ile ilişkilerini 

geliştirmeye çalışan Suriye, özellikle AB ile ilişkilerini iyi tutmaya özen göstermiştir. Suriye, Körfez 

Savaşı’nda Irak’a karşı oluşan uluslararası koalisyon içerisinde yirmi bin askerden oluşan bir birlik ile 

yer almış ve bu sayede Lübnan’daki askeri varlığı ile ilgili uluslararası tepkiler azalmıştır. Ayrıca bu 

katkısından dolayı sekiz milyar dolar yardım alarak içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan bir 

nebze kendini kurtarmıştır (Türel, 2006). 

Türkiye ile ilişkilerinde suya karşı terör unsurunu kullanan Suriye’nin bu tutumundan vazgeçmek için 

Suriye yönetimi defalarca uyarılmıştır. Caydırma ve zorlama politikaları uygulamasına rağmen 1998 
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yılına kadar başarılı olamamıştır. Türkiye’nin uygulamış olduğu baskı politikası sonucu 1992’de 

Suriye ile bir güvenlik protokolü imzalanmıştır. Bu protokole göre Suriye, PKK’yı terör örgütü olarak 

kabul etmiş, ülkesinde faaliyetlerini yasaklayarak yakalanan PKK mensuplarının Türkiye’ye iadesini 

kabul etmiştir. Ancak Suriye’nin protokolü ihlal etmesi iki ülkenin arasını tekrar açmıştır. Bunun 

sonucu Türkiye Suriye’ye olan tutumu sertleşmiştir. Bu süreçte Suriye’de yaşanan Hafız Esad’a 

suikast girişimi ve PKK destekçilerinin bürolarının bombalanması dünya basınında Türk gizli 

servislerinin işi olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Sezgin, 2002: 49). 

1990’lı yıllarının sonlarına doğru Türkiye’nin Suriye’ye karşı sert ve tavizsiz politikaları bir nebze 

sonuç vermiş Suriye’nin PKK’ya olan desteği son bulmuştur. Suriye’nin böyle bir yolu seçmesinde 

mevcut durumun da etkisi yadsınamaz. Suriye’deki iç belirsizlikler ve istikrarsızlıklar, PKK’nın 

etkinliğinin azalması ve en önemlisi Rusya’nın eskisi gibi Ortadoğu ile ilgilenmemesi Türkiye’nin 

Suriye’ye olan baskısını arttırmasında olanak sağlamışken, Suriye’nin de PKK’ya olan desteğini 

kesmesinde etkili olmuştur (Aras, 2005: 43). Böylece Türkiye, Suriye’deki PKK unsurundan kendini 

kurtararak askeri gücünü tamamen Irak’ın Kuzeyindeki oluşumuna aktarma imkanı bulmuştur (Olson, 

2005: 17). 

Özellikle Mısır’ın arabuluculuğu ve diğer Arap ülkelerinin desteğiyle imzalanan Adana Mutabakatı 

sonrası Suriye, PKK’ya olan desteğini kesmiş ve PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı sınır dışı 

etmiştir. Adana Mutabakatı’ndan sonra ilişkiler yumuşamaya başlamıştır. 

Suriye ile arasındaki krizi başarıyla yöneten Türkiye,  Adana Mutabakatı’nın imzalanmasıyla PKK 

konusunda Suriye’ye karşı başarı elde etmiştir. Bu antlaşma ile Suriye, PKK lideri Öcalan’ın ve terör 

unsurlarının Suriye’ye girmesini ve Türkiye’nin güvenliğini bozacak girişimlerine izin vermemeyi 

PKK’nın tüm faaliyetlerini yasaklamayı ve terör örgütünün ülkesinde terör kampları kurmasına veya 

Suriye topraklarını transit geçiş amacıyla bile kullanmasına müsaade etmemeyi kabul etmiştir. Bu 

taahhütlere göre iki ülke arasında ortak denetimler yapılması amacıyla özel temsilcilerin atanması gibi 

önlemler alınmıştır (Koluman, 2003: 52). Bu mutabakat sonrası Türkiye Suriye ilişkileri normalleşme 

sürecine girmiştir. 

Hafız Esad’ın 2000’de ölümü üzerine yerine oğlu Beşar Esad geçmiştir (Memiş ve Köstüklü, 1992: 

41). Suriye’de iktidarı devralan Beşar Esad, Türkiye ile olan ilişkilere önem vermeye başlamıştır. 

ABD’nin Orta Doğu’daki emperyalist tutumu Suriye ve Türkiye’yi 2002’den sonra yakınlaştırmıştır. 

Hafız Esad dönemi Suriye dış politikasının temeli Arap milliyetçiliği olmuştur. Bu politikanın nihai 

hedefini ise “Büyük Suriye” ideali oluşturmuştur. Ancak bu ideal, şartların değişmesiyle revizyonist 

niteliğini zamanla kaybetmiştir. Özellikle Beşar Esad’ın görevi devralmasıyla birlikte bu ideal 

Suriye’nin bölgedeki prestijini sağlamaya doğru yön değiştirmiştir (Kılınç, 2000: 6). 

 

İKİ ÜLKE ARASINDA YAŞANAN TEMEL SORUNLAR 

 

Hatay’ın Türkiye’ye Katılma Sorunu 

 

Hatay Sorunu 1936 yılında Fransa’nın Suriye’ye bağımsızlık verme doğrultusundaki çabaları sonucu 

ortaya çıkmış ve II. Dünya Savaşı’nın başlangıcında sonuçlandırılmıştır (Köni, 1989: 535). 

I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes 

Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu Antlaşmanın yedinci maddesine göre İtilaf Devletleri kendi 

güvenliklerini tehdit edecek bir durum oluştuğunda, orayı işgal edebilecekti. Buna dayanarak Fransa, 

İskenderun Limanı’na asker çıkararak Hatay Bölgesini ilhak etmiştir. Fransa, bölgede egemenlik 

kurabilmek için 27 Kasım 1918’de İskenderun Sancağı’nı kurmuştur. Bu sancağın yönetim şekli ve 

kuralları, merkezi Beyrut’ta olan Yüksek Askeri Komiserlik tarafından belirlenecekti. Sancak idari 

merkezi İskenderun olmak üzere Antakya, Harim (Reyhaniye) ve Belen bölgesini kapsamaktaydı 

(İbas, 2004: 59). 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın Ortadoğu’daki nüfuz bölgelerinden biri olan “Sancak” bölgesi 

Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa ile savaşı sona erdiren 20 Ekim 1921 Ankara İtilafnamesi ile 

Türkiye’nin güney sınırının dışında kalmıştır (Demir, 2004: 342).  

Türkiye ile Suriye arasındaki sorunlar Fransa tarafından Suriye’ye bağımsızlık verilmesini öngören 

1936’daki anlaşmayla başlamıştır (Arı, 2007: 641). Türkiye ile Fransa arasındaki 1920 Ekimindeki 
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Ankara İtilafnamesi ile İskenderun’un Fransa’nın manda sınırları içinde kalması kabul edilmiştir. Özel 

idari bir statüye sahip olması ve burada yaşayan Türk unsurların kültürlerini geliştirmek için her türlü 

haktan yaralanması öngörülmüştür. 1936’da Suriye’ye bağımsızlık veren anlaşmaya göre, Fransa 

İskenderun sancağı üzerindeki tüm egemenlik haklarını Suriye’ye devretmiştir. Nitekim Türkiye’nin 

girişimleri sonucu İskenderun sancağının 1938’de Hatay adıyla bağımsızlığını kazanması ve bir yıl 

sonra Hatay Meclisi tarafından Türkiye ile birleşme kararı alması söz konusu olmuştur. Bu sorun 

1946’da Suriye’den Fransız askerlerinin çekilmesiyle bağımsızlığını kazanan Suriye ile Türkiye 

arasında önemli bir sorun haline gelmiştir (Arı, 2006: 723). Fransızların 1936 yılında Vionet 

Antlaşması ile Suriye’ye bağımsızlık vermesi üzerine Türkiye’de 1921 Ankara itilafnamesini 

uygulamaya koymuş; uzun ve çetin aşamalardan sonra Hatay Türkiye’ye katılmıştır. 

 

Suriye Türkleri Sorunu 

 

Müslüman bir Arap ülkesi olarak Ortadoğu’da bulunan Suriye’ye Türklerin gelişleri 11. Yüzyılda 

başlayarak 19. Yüzyılın sonlarına dek sürmüştür. Türklerin buraya gelen kolu, Oğuzların Türkmen 

olarak anılan kısmıdır. Türklerin bölgeye gelip yerleşmeleri, Büyük Selçuklu Devleti’nin Gazneliler 

ile yaptığı Dandanakan Savaşı sonrası olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti, bu savaştan sonra özellikle 

1063 yılından itibaren kendi hayat tarzlarına uygun buldukları bu bölgeye yerleşmeye başladılar. 

Özellikle Halep, Lazkiye, Trablusşam ve Asi Irmağı vadisi boyunca Hama, Hamus ve Sam bölgesinde 

bu yerleşme yoğunluk kazanmıştır. Türklerin buraya yönelik akınları Afşin ve Sandık Beyler 

komutasında Halep’e kadar devam etmiştir. 1069- 1070 yıllarında ise Kurlu ve Atsız Beyler, Güney 

Suriye’yi tamamen ele geçirmişlerdir. Nihayet Sultan Melikşah, 1078 yılında Tutuş’a Suriye Selçuklu 

Devleti’ni kurma emrini vermiştir. Oğuzların Yıva Boyu ile Bayat, Avşar, Begdilli, Döger ve Üçok 

oymakları Sam ve Halep’e yerleşmişlerdir. Buradaki Türk boyları, 1096 yılında Haçlı seferleri 

başladığında Selahattin Eyyubi komutasındaki Müslümanlarla birleşerek Haçlılara karsı bölgeyi 

savunmuşlardır. Selahattin Eyyubi’nin ölümünden sonra bölgeye bir başka Türk Devleti olan 

Memluklular hakim olmuştur. Yavuz Sultan Selim, 1516 yılında Mercidabık’ta Memlukları yenerek 

bugünkü Suriye topraklarını Osmanlılara bağlamıştır (Öztürk, 1997: 1676). 

Hatay’ın anavatanla birleşmesi sonrası Suriye’de yasayan Türklerle ilgili Türkiye ve Suriye arasında 

bir görüşme yapılmamıştır. Bu ülkede yasayan soydaşlarımızın siyasi ve kültürel hakları hukuki bir 

zemine oturtulmamıştır. Suriye Türkleri, ferdi kaçışların dışında, 1945, 1951, 1953 ve 1967 yıllarında 

Türkiye’ye toplu olarak göçmüşlerdir.  

Bugün Suriye’deki Türkler yoğun olarak Lazkiye ve Halep civarında yasamaktadır. Ayrıca basta Sam 

olmak üzere Türkler bulunmaktadır. Lazkiye, Suriye’nin en büyük liman şehri olma özelliğine 

sahiptir. 1950 yılından sonra ise büyük bir gelişme göstermiştir. Bundan dolayı şehirde mevcut olan 

Türk nüfusuna ek olarak Türkmen köylerinden çok sayıda insan şehir merkezine göç etmiştir. Lazkiye 

merkezi ve civarında toplam 265 Türk köyü bulunmaktadır. Bölgede Osmanlı hakimiyeti sürerken 

Antep, Urfa, Hatay gibi Türk nüfus bölgelerinin idari olarak merkezi Halep şehriydi. Halep bugün hala 

Türk mimari, sanat eserleri ve sokaklarında Türkçenin konuşulduğu bir şehir görünümüne sahiptir 

(Börklü, 2007: 35). 

Suriye’de yasayan Türklere karşı Araplaştırma politikası uygulanmış, buradaki Türklerin 

örgütlenmemesi Suriye’nin işini kolaylaştırmıştır. Hatay’ın Anavatana katılmasıyla Türklere 

uygulanan baskının da dozu artmıştır. Türkiye’ye gitmek isteyen Türklere pasaport verilmemiş, gizli 

olarak Türkiye gelenler ise vatandaşlıktan çıkartılıp, malları da gasp edilmiştir. Suriye’de yasayan 

Türklerin pek çok hakları gasp edildiği gibi seçme ve seçilme hakları da çeşitli mazeretlerle 

kısıtlanmıştır. Toprak reformu adı altında Türklerin elinde bulunan topraklar devletleştirilerek buralara 

Araplar yerleştirilmektedir. Bölgedeki Türk varlığının izlerini silme ve Türk köylerinin isimlerini 

değiştirme uygulamaları yürütülmektedir.  

 

PKK Sorunu 

 

Gayri resmi nüfuz aracı olarak, bölgesel ideoloji yaymaya çalışan, çeşitli ülkeleri başka amaçlar 

doğrultusunda çatışma noktasına getirmeyi amaçlayan terör örgütlerinden biri de 1978 de kurulup 

Türkiye’de faaliyet gösteren PKK olmuştur. Terörist grupların çoğu ülkelerdeki etnik farklılıkları bir 
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başka ülke tarafından kendi politik hedefleri doğrultusunda kullanmaktadırlar. Bunlara verilecek en 

güzel iki örnek ise, Libya’nın İngiltere’nin kendisine yönelik politikasını etkilemek amacıyla IRA’ya 

verdiği destek ile, Suriye’nin Türkiye politikalarına karşı PKK’ya verilen destek gösterilebilir 

(Sönmezoğlu, 2005: 44). 

Suriye ile ikili ilişkilerimiz son yıllara kadar istenilen düzeyde olamamıştır. Bunun sebeplerinden biri 

de şüphesiz terör örgütü olan PKK’ya destek vermesidir. Uzun bir inceleme konusu olan Suriye- PKK 

ilişkileri, Hatay sorunu, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin engellenmesi ve uyuşturucuların Avrupa’da 

dağıtımı gibi pek çok konuya dayanmaktadır. Özellikle su sorunu nedeniyle bu konuda bölge 

devletlerin hedefi haline geldiği çoğu düşünür tarafından kabul görmüş hakim bir görüştür (Şen, 1993: 

263). 

Suriye, esasta bağımsız bir Kürt devleti fikrinin karşısında olmakla birlikte, Türkiye’ye sular 

konusunda istediğini yaptırma ümidiyle; 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren PKK’ya lojistik ve 

moral desteği sağlamıştır. Suriye, terör konusunda Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini gerek gizli 

gerekse açık yollarla sürdürmüştür. Türkiye’ye karsı olan terörizme destek verip bunu siyasi bir koz 

olarak kullanmıştır. 1960’lı yıllar sonu ile 1970’li yıllar basında Marksist- Leninist Türk örgütlerine 

destek veren Suriye, Ermeni terör örgütü ASALA’ya destek sağlamıştır. Bunun üzerine Türkiye, 

1983’te bu ülkeye bir nota vererek ASALA militanlarının Suriye topraklarından çıkartılmasını 

istemiştir. Ancak buna karşılık Suriye, bu tarihten sonrada PKK’ya her türlü lojistik, silah ve askeri 

eğitim desteği sağlamış, 1987’de Suriye ile imzalanan Güvenlik ve İşbirliği Antlaşmasına rağmen bu 

desteği sağlamaya devam etmiştir. Bu açık destek 1998 Adana Mutabakatı’na kadar sürmüştür. 1998 

Adana Mutabakatı ile Suriye, PKK kamplarını kapatmayı ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın ülkeye 

girmesini yasaklamayı kabul etmiştir. PKK’nın terörist bir organizasyon olduğunu kabul eden Suriye 

bazı PKK’lıları yargı önüne çıkarmayı kabul etmiştir (Şalvarcı, 2003: 108). 

 

Su Sorunu 

 

Ortadoğu’da nüfusun hızla artması, buna bağlı olarak kısıtlı su kaynakları ve su arzının giderek 

azalmasından dolayı, Ortadoğu’daki devletler gelecekte su yüzünden gerginlikler ve çatışmalar 

yaşayacak gibi görülmektedir. Bölgede var olan etnik, dini ve sınır sorunları gibi kronikleşmiş 

sorunlara bir de su sorunu eklenmiştir. 

Türkiye topraklarında doğan ve güney komşularımıza sınır aşarak akan bu sular yüzünden güney 

komşularımız Suriye ve Irak, Türkiye’nin suyu çok kullandığını ve bu durumdan kendilerinin zorluk 

çektiklerini iddia etmişlerdir, etmeye devam etmektedirler. Özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi’nin 

başlaması Türkiye için iyi haber olurken, güney komşuları için son derece endişe verici bir gelişme 

olarak görülmüştür.  

1980’lere gelindiğinde ise ülkeler arasında ve özellikle Türkiye ve Suriye arasında su, aktüel bir konu 

haline gelmiştir. Ancak bu süreçte Türkiye, iyi niyet ve iyi komşuluk örneği göstermiştir. Barajlarda 

su toplamaya başlamadan önce çok büyük miktarlarda su bırakarak Suriye’nin bu durumdan zarara 

uğramasını önlemiştir. Ancak bütün bunlara rağmen, sınıraşan sular sorunu, Türkiye ve Suriye’yi hep 

karşı karşıya getirmiştir.  

Özellikle 1970’li yıllardan itibaren ortaya çıkan Su Sorunu, Türkiye ile Suriye arasında derin görüş 

ayrılıklarının olduğu önemli problemlerden biri olmuştur.   

 

YAKIN DÖNEM SURİYE- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

 

Hafız Esad’ın 2000 yılında ölümü üzerinde,  1994’ten beri yönetim için hazırlanan oğlu Beşar Esad 

devlet başkanı olmuştur. Beşar Esad yönetime gelir gelmez ülke rejimine, ekonomik reformlara ve 

kendi konumuna zarar vermeyecek oranda siyasi özgürlükleri genişletmekle işe başlamıştır.  

Bu iktidar değişikliği Türkiye- Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Geçmişte 

Türkiye- Suriye ilişkilerine hakim olan önyargılar ve güvensizlik ortamı bu tarihten itibaren yerini 

karşılıklı diplomatik ziyaretlerle güven ve işbirliği ortamına bırakmıştır. Bölgesel konularda ortak 

politikalar izlemişlerdir. Beşar Esad gerek su konusunda gerekse diğer konusunda Türkiye ile işbirliği 

yanlısı olmuştur. 
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Türkiye-Suriye ilişkileri 2002 yılında da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidara gelmesiyle bir 

anda ivme kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarıyla birlikte iki devlet arasındaki ilişkiler 

“sıfır sorun” çerçevesinde geliştirilmiştir. 

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ni gündeme getirmesi ve Irak’ı 2003’te işgali ile Türkiye-Suriye 

arasında yakınlaşma süreci başlamıştır. 2000 yılında Suriye’de iktidarı devralan Beşar Esad, Türkiye 

ile olan ilişkilere önem vermeye başlamıştır. Türkiye ile ekonomik ve kültürel alanda birçok anlaşma 

imzalanmıştır.  

Özellikle 2009’da imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Anlaşması ve her iki ülke 

vatandaşlarının 90 günle sınırlı olmak koşuluyla vizeden muaf seyahat serbestisine kavuşması hem 

yakın çevre ülkeleri hem de Ortadoğu’nun geneli açısından oldukça önemli ve tarihi bir olay 

niteliğindedir. 

 

SONUÇ 

 

Adana Mutabakatı’ndan günümüze kadar gelen süreçte Türkiye ve Suriye her alanda ilişkilerini 

geliştirirken karşılıklı algılamalarını yeniden gözden geçirip, birbirlerine karşı tavırlarını yeniden inşa 

edilmiştir.  

Birbirlerine düşman yerine dost gözüyle bakmaya başlayınca, iki ülke arasında sorun teşkil eden 

konulara bakışları da değişmiştir. Hatay bugün Suriye halkı için hala duygusal bir öneme sahip olsa 

bile siyaseten Hatay sorunu ikili ilişkilerde önemini kaybetmiştir ve bir daha gündeme gelmesi zor 

gözükmektedir. Aynı şekilde iki ülkenin su sorununa da bakışı değişmiştir. Su, iki ülke arasında 

merkez önem teşkil eden siyasi ya da güvenlik sorunu olmaktan çıkmıştır.  

İki ülke arasında yakınlaşmanın yine ABD’nin bölgede aktif rol almaya başladığı döneme rastladığı 

söylenebilir. 11 Eylül 2001’de tarihinin en büyük terör saldırısına uğrayan ABD, Orta Doğu’da Irak, 

Suriye ve İran’ı teröre destek veren ülkeler olarak göstermiştir. 2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD, 

Suriye ve İran’ı da teröre destek vermemesi konusunda tehdit etmeye başlamıştır. Rejim değişikliği 

tehlikesiyle karşı karşıya kalan Suriye, Türkiye ile olan ilişkilerine daha da önem vermeye başlamıştır. 
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Abstract 

This study was conducted to determine the effects of five phosphorus doses (0, 40, 80 and 120 kg ha-1) 

on forage yield and quality of alfalfa (Medicago sativa L.) under Mediterranean region of Turkey. The 

experiment was established in a randomised complete block design with three replications. Plant 

height, hay yield, crude protein (CP) ratio and crude protein yield were determined. Phosphorus rates 

significantly affected all components determined in alfalfa. Phosphorus applications increased plant 

height, hay yield, CP ratio and CP yield. The highest hay yield was obtained from 90 and 120 kg ha-1 P 

rate, while the lowest DM yield obtained from control plot and 40 kg ha-1 P rates.. The highest CP 

content and CP yields were obtained from 120 kg ha-1 P rate, while the lowest values were obtained 

from the control treatment. At the end of this research, 120 kg ha-1 phosphorus dose is recommended 

for high forage yield and quality in alfalfa. 

Key words: Alfalfa, crude protein, hay yield, phosphorus. 

 

 

Fosforlu Gübrelemenin Yonca (Medicago sativa L.)’nın  

Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri 
 

Özet 

Bu araştırma yoncanın (Medicago sativa L.) ot verimi ve kalitesi üzerine dört farklı fosfor dozunun (0, 

4, 8 and 12 kg da-1) etkilerini belirlemek amacıyla Isparta koşullarında yürütülmüştür. Deneme tesadüf 

blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada bitki boyu, kuru ot 

verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi belirlenmiştir. Fosfor dozları ölçülen bütün 

komponentler üzerine istatistiki olarak önemli etki yapmıştır. Fosfor dozları arttıkça bitki boyu, kuru 

ot verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi artmıştır. En yüksek kuru ot verimi 8 ve 12 kg/da 

fosfor dozlarında elde edilirken, en düşük değerler 0 ve 4 kg/da fosfor dozlarında tespit edilmiştir. En 

yüksek ham protein oranı ve verimi 12 kg/da fosfor dozlarında elde edilirken, en düşük değerler 

kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Araştırma sonucunda yoncada yüksek ot verimi ve kalite için 

12 kg/da fosfor uygulamasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Yonca, ham protein, kuru ot verimi, fosfor. 
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GİRİŞ 

Yonca dünyada en çok yetiştirilen yem bitkisidir. Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, 

tarımı yapılan hemen tüm yem bitkilerinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir. Birim alana 

protein verimi de yüksek olan yoncanın kuru ve yeşil otu her türlü hayvan için lezzetli ve besleyicidir. 

Otu vitaminlerce zengindir. Otu yeşil veya kuru olarak hayvanlara yedirildiği gibi, silo yemine ve 

pelet yeme işlenebilir. Yonca, örtücü bitki, yeşil gübre veya toprak ıslah edici bitki olarak da ekilebilir. 

Köklerinin çok derinlere kadar inmesi nedeni ile derinlerdeki su ve besin maddelerinden de kolayca 

faydalanabilir. Yonca, köklerindeki yumrucuklar ile toprağa fazla miktarda azot biriktirme özelliğine 

sahip bir bitkidir (Açıkgöz, 2001). Yonca verimini etkileyen en önemli faktörler iklim, toprak, 

gübreleme, sulama ve yetiştirme teknikleridir (Hakl et al. 2014). Yonca gübrelemesinde daha çok 

fosfor ve potasyum kullanılır (Berg et al., 2007; Macolino ve ark., 2013). Bu çalışmanın amacı farklı 

fosfor dozlarının yoncanın ot verimi ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde (37°50ʹ47ʺK ve 

30°32ʹ12ʺ D) 2014-15 yıllarında yürütülmüştür. Bölgede uzun yıllar sıcaklık ortalaması 12.2 oC iken; 

araştırma yıllarındaki (2014 ve 2015) ortalama sıcaklık değerleri sırasıyla 13.0 oC ve 13.5 oC olarak 

gerçekleşmiştir. Araştırma yıllarındaki toplam yağış miktarları sırasıyla 670.8 mm ve 533.5 mm olarak 

gerçekleşmiş olup, uzun yıllar toplam yağış ortalaması ise 543.6 mm olarak kaydedilmiştir. Deneme 

yılları ile uzun yılların ortalama nispi nem değerleri paralellik göstermiştir. Deneme alanı toprağı tınlı, 

hafif alkali, elverişli fosfor ve potasyum yönünden orta derecede, organik madde bakımından ise 

fakirdir.  

Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada 4 farklı 

fosfor dozu (0, 4, 8 ve 12 kg/da) kullanılmıştır. Gübre hesabı yapılırken topraktaki yarayışlı fosfor 

miktarları dikkate alınmış ve eksik kalan miktarlar tamamlanmıştır. Fosforlu gübre olarak % 46’lık 

triple superfosfat gübresi kullanılmıştır. Parsel boyu 5 m, parsel eni 1.8 m olarak hesaplanmıştır. Her 

parselde 30 cm sıra arası ile 6 sıra ekim yapılmıştır. Deneme, her blokta 4 adet olmak üzere toplam 12 

parselden oluşmuştur Azotlu gübre olarak tüm deneme alanına dekara 3 kg olacak şekilde amonyum 

nitrat uygulanmıştır. Çalışmada bitki boyu, kuru ot verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi 

belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SAS istatistik paket programında “Tesadüf Blokları 

Deneme Desenine” uygun olarak varyans analizine tabi tutulmuştur. Varyans analizi sonucunda 

istatistiki açıdan önemli farklılıkların bulunduğu ortalamaların karşılaştırılmasında Asgari Önemli 

Fark (LSD) testinden yararlanılmıştır. 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Araştırmada elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Bu 

sonuçlara göre fosfor dozlarının yoncanın bitki boyu üzerine etkisi % 5, kuru ot verimi, ham protein 

oranı ve ham protein verimi üzerine etkisi ise istatistiki olarak % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur.  

Çizelge 1. Varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynakları 

sd Bitki boyu Kuru Ot 

Verimi 

Ham 

Protein 

Oranı 

Ham 

Protein 

Verimi 

Blok 2 * ö.d. ö.d. ö.d. 

Fosfor 4 * ** ** ** 

Hata 8     

(**) 0.01 düzeyinde farklılığı, (*) 0.05 düzeyinde farklılığı göstermektedir. ö.d. İstatistiki olarak 

önemli değildir. 

 

Bitki boyu bakımından fosfor dozları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. En kısa boylu 

bitkiler fosfor uygulanmayan parsellerden elde edilirken, diğer fosfor dozları bitki boyu bakımından 

aynı istatistiki gruba girmiştir.  

 

Çizelge 2. Farklı fosfor dozlarında elde edilen ortalama değerler. 

Fosfor Bitki  Kuru Ot Ham Protein Ham Protein 
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Dozları 

(kg/da) 

Boyu 

(cm) 

Verimi 

(kg/da) 

Oranı 

(%) 

Verimi 

(kg/da) 

0 75 b 449.3 b 17.2 d 77.7 d 

4 85 a 474.7 b 18.3 c 86.4 c 

8 88 a 498.7 a 19.0 b 94.5 b 

12 89 a 503.0 a 19.5 a 97.9 a 

(*) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasında 0.05 düzeyinde fark yoktur. 

Kuru ot verimi bakımından en yüksek değerler 498.7 ve 503.0 kg/da ile 8 ve 12 kg/da fosfor 

dozlarında elde edilirken, en düşük değerler 0 ve 4 kg/da fosfor dozlarında tespit edilmiştir. Yoncada 

fosfor uygulamasıyla ot veriminin artması bir çok araştırıcı tarafından da ifade edilmiştir (Berg et al., 

2005; Lissbrant et al., 2010; Heidarian et al., 2012; Hakl et al., 2016). Macolino et al., (2013) ise 

fosfor uygulamalarının yonca verimini etkilemediğini ifade etmiştir. Sonuçlar arasındaki bu farklılığın 

iklim ve çevre koşullarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Ham protein oranına ait ortalama değerler incelendiğinde fosfor dozları arttıkça ham protein oranının 

arttığı görülmektedir (Çizelge 2). En düşük ham protein oranı kontrol uygulamasından (% 17.2) elde 

edilirken, en yüksek ham protein oranı (% 19.5) dekara 12 kg fosfor uygulanan parsellerde elde 

edilmiştir.  

Fosfor dozlarındaki artışlar ham protein verimini de istatistiki olarak önemli etkilemiş, en yüksek 

değer 97.9 kg/da ile dekara 12 kg fosfor uygulanan parsellerden elde edilirken, en düşük değer 77.7 

kg/da ile kontrol uygulamasından elde edilmiştir.   

SONUÇ  
 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, fosfor dozları ölçülen bütün komponentler üzerine istatistiki 

olarak önemli etki yapmıştır. Fosfor dozları arttıkça bitki boyu, kuru ot verimi, ham protein oranı ve 

ham protein verimi artmıştır. Araştırma sonucunda yoncada yüksek ot verimi ve kalite için 12 kg/da 

fosfor uygulamasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.   
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Abstract 

Determination of the factors that have an influence on the company performance or which may have a 

possible effect is known to contribute to the correct management of the decision making process. In 

this perspective, it becomes important to underline the possible effect of cash flows on firm 

performance. In other words, in addition to the balance sheet and income statement, a cash flow table 

has recently emerged as a significant tool in assessing operating performance and provides important 

information about operating liquidity. In this context, the purpose of the study is to reveal the effect of 

cash flows on firm performance through estimating the impact of three types of cash flows that are 

namely operational, investing and financing cash flows of companies listed on the Borsa İstanbul 

Industrial Index in 10 years periods from 2008 to 2017. To reveal the relationship between firm 

performance and cash flows, cash flows from operating, investing and financing activities are included 

in the analysis as independent variables, while ROA, ROE and Tobins q are determined as dependent 

variables. Moreover, Pooled Ordinary Least Squares test and Panel Data technique are employed. 

According to the outcomes obtained, although statistically significant relationship between cash flows 

and firm performance is detected, it has been found that this relationship differs from the effect of the 

model and the direction of the relationship on the basis of dependent variables. Taking all into the 

consideration, it is thought that the decision makers of the companies or the other stakeholders of the 

business know the effect of cash flows on firm performance and increase the efficiency of the decision 

making processes by using this information set. 

Key Words: Firm Performance, Cash Flows, BIST Industrial Index 

 

INTRODUCTION 

Cash flow is a term that refers to the amount of cash received and spent by the entity in a given period. 

Cash flow values and financial ratios are important when assessing the financial position of the 

company. In other words, cash flow statement is a financial statement showing the cash inflows and 

outflows of the company in detail during the period. The purpose of creating a cash flow statement is 

to see the company's cash resources and cash usage over a period of time. This table is formed in two 

ways as direct method and indirect method. In the direct method, any cash income and expense is 

calculated and the period end cash amount is reached. In the indirect method, cash flow from 

operations, cash flow from investments and cash flow from financing activities are used. The cash 

flow from operations is commenced with net profit in transactions, transactions that do not require 

cash inflow and cash outflow are added to or subtracted from net profit. The cash amount generated at 

this stage indicates the cash flow arising from the operations of the entity. Operational cash flow 

reflects only completed cash transactions. Cash flows from investments are the cash flows arising 

from transactions such as the asset purchases and sales of securities. The most important item for 

investors is capital expenditures. Finally, the financing activities include cash flow, capital increases, 

dividend payments, bank loans etc. 

Cash flow statement, information on cash flow at the end of the period, forward calculation of net cash 

inflows, review of finance and investment activities. The cash flow statement is the reports that cash is 

used and produced at certain intervals. This table enables us to see the increase and decrease in the 

cash values generated during the period together with the reasons. Cash flows in banks vary between 

each other. This situation depends on how they regulate operations, investments or finance activities. 
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1. CASH FLOW STATEMENT 

The cash flow statement should be designed to confirm the sources and uses of the resulting cash 

flows (Deo and Liu, 2016: 326). This table is considered as the most important financial instrument by 

many financial sectors. The cash flow statement prepared as part of the financial report provides 

information that combines the income statement, the equity and the data from the balance sheet. Cash 

flow reporting may vary from company to company, country to country. Together with other financial 

information, the statement of cash flows can be a useful tool in analyzing the relationships in the 

financial statements and in estimating past and future performance assessments. In addition, the cash 

flow statement reflects cash generation and expenditure (Davis, 2016: 7-8). In addition, it includes 

short-term cash inflows and cash outflows. Describes the amount of cash flow arising from an entity 

and the reasons for this cash flow. This table is an important source of information on the cash flows 

of the enterprise (Wijewaradana and Munasinghe, 2015: 42; Gücenme and Arsoy, 2006: 66). 

The cash flow statement is a financial statement prepared on the basis of cash that shows the cash 

outflows and cash outflows obtained during a certain activity period and provides information on the 

net cash assets at the end of the period (Vargün and Uygurtürk, 2016: 361).It became as important as 

the balance sheet and income statement in the decision-making process of the companies. This table is 

prepared according to two methods as direct and indirect (Kısakürek and Ayarlıoğlu, 2007: 193). 

Direct method is the method where cash inflows and cash outflow groups are specified. Indirect 

method is the method which is prepared according to the effects of income or expense items related to 

cash flows or outflows related to past and future transactions, cash flows related to investment or 

financing activities (Özdemir, 2014: 61). 

1.1. Cash Flow Classification 

The cash flow table is classified in three main sections. Finance literature refers to the fact that the 

decisions related to finance and investment activities are related to each other and related to operations 

(Operations) in two activities (Kısakürek and Demir, 2006, 202). These (Mulford and Comiskey, 

2009: 5; Richardson et al., 2001: 5-6; Yılmaz and İçten, 2017: 166); 

Operation activity cash flows; Cash assets obtained from operating activities which are not defined as 

investment and finance activities. It is the main source of cash production. A positive development is a 

positive indicator of the performance of the enterprise. 

Examples of operations; cash inflows in revenue and trade receivables, cash outflows in cost and 

commercial debts, cash inflows in financial income and expenses. 

Investing cash flows; By acquiring and disposing of productive assets, assets obtained from 

investments made other than cash and cash equivalents. 

Examples of investment activities include; tangible and intangible assets such as cash purchases and 

sales, cash flows of advances and debts given to third parties by enterprises. 

Financial activity cash flows; It relates to the issuance and repayment of long-term capital resources. 

Indicates what the company does with cash from operating activities. 

Examples of financing activities include; such as cash flows related to financial institutions, financial 

lease payments, capital collections or dividend payments. 
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1.1. Financial Importance of Cash Flow Statement 

Financial analysis based on financial performance criteria may also be inadequate for business 

managers to understand the financial performance of businesses in other partners. Therefore, it is 

important to analyze the cash generation potential of the enterprises during the financial performance 

evaluation. In other words, when cash flow ratios are used in financial analysis, financial performance 

measurement can be done more efficiently. This situation plays an important role in the managerial 

decisions of enterprises (Vargün and Uygurtürk, 2006: 358-359). 

2. LITERATURE REVIEW  

Jabbari et al. (2013), the companies accepted in Tehran Stock Exchange in 2006-2010 are discussed. It 

was figured out a significant inverse relationship between the cash flow of the enterprise and the risk 

of collision in stock prices. Jaradat (2017) analyzed the impact of the cash flow changes of Jordanian 

commercial banks listed on the Amman Stock Exchange between 2009-2015 on the stock returns. As a 

result of the study, it was determined that the change in cash flows had a positive effect on stock 

returns. Similarly, in the study conducted by Oroud, Islam and Ahmad (2017), the companies listed in 

the Amman Stock Exchange have a significant effect on the cash flows effecting the share price in line 

with the statistics taken in their study and that the operational, financial and investment cash flows will 

be explained together. However, operational cash flows had a positive effect on share prices, while the 

effect of financial cash flows was negative. 

Nwakaego et al. (2015) examines the impact of the study on the performance of cash flows in the food 

and beverage sector in Nigeria. Research data were obtained from the annual reports and accounts of 

the companies. As a result of the study, it was observed that operational and financial cash flows had a 

positive effect on corporate performance. In addition, it was observed that cash flow had a significant 

negative relationship with corporate performance. 

Salem (2014), the aim of the study is to analyze whether the non-financial companies in the Saudi 

Stock Exchange provide a better explanation for estimating share prices. In the results of the research, 

it was concluded that the accrual components were more permanent than the cash flow components in 

the period of the global financial crisis and in the changes in stock prices following the global crisis. 

Sharifi and Asadi (2016) analyzed the relationship between the cash flow and stock value of 102 

companies listed on the Tehran Stock Exchange. The results of the study show an inverse relationship 

between cash flow and stock prices. Vargün and Uygurtürk (2016) analyzed the financial performance 

of the companies operating in the construction and public works sector, whose shares were traded in 

Borsa İstanbul, according to their cash flow rates. As a result of the study, it has been found that the 

enterprises included in the analysis exhibit variable performance, ie they have unstable cash flow and 

thus the sector is affected by the changes in the economy. 

1.  METHODOLGY AND ANALYSIS 

Different types of variables of companies listed on the BIST Industrial Index for last ten years are 

employed to determine the relationship between cash flows and firm performance. To reveal the 

relationship between firm performance and cash flows, cash flows from operating, investing and 

financing activities are included in the analysis as independent variables, while ROA, ROE and 

Tobins’ q are determined as dependent variables. Moreover, Pooled Ordinary Least Squares test and 

Panel Data (cross sectional time series analysis) technique are employed. 
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The regression models used for our research are shown below:   

ROAit = αit+β1OP+ β2FIN+ β3IN + β4CF + εit                                         (1) 

ROEit = αit+β1OP+ β2FIN+ β3IN + β4CF + εit                                          (2) 

TOBIN’S Qit = αit+β1OP+ β2FIN+ β3IN + β4CF + εit                               (3) 

Table 2 demonstrated descriptive statistics outcomes of dependent and independent variables that used 

in the analysis. The table shows that 1020 observations are put on the analysis for each varibales. 

 

Matrix for correlation coefficient of variables are illustrated in Table 3. According to the table, it can 

be seen that there is no high correlation is detected between variables. 

 

Return on Assets ROA

Return on Equity ROE

Tobin's q Tobin'q

Cash Flow from Operating Activities OP

Cash Flow from Financing Activities FIN

Cash Flow from Investing Activities IN

Net Cash Flows CF

Dependent Variables

Independent Variables

Table 1: Dependent and Independent Variables

ROA ROE TOBIN'S Q OP FIN" IN CF

 Mean 7,335 8,377 1,266 140987,400 -6889,432 88356,130 26182,490

 Median 6,620 9,455 0,900 22851,500 -501,500 17969,000 519,000

 Maximum 94,540 1235,580 13,836 3732089,0 1661092,0 2310780,0 2741163,0

 Minimum -26,440 -199,730 0,070 -2551975,0 -2710481,0 -540465,0 -4768987,0

 Std. Dev. 9,935 45,997 1,338 392062,600 232436,700 217500,800 258224,300

 Skewness 1,527 18,216 4,576 4,205 -2,664 4,772 -3,877

 Kurtosis 12,084 499,600 29,503 31,260 48,710 37,428 144,863

 Jarque-Bera 3903,327 10537418 33412,650 36948,330 90005,630 54245,170 857868,600

 Prob. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 Obser. 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020

Table 2: Descriptive Statistics

ROA ROE TOBIN'S Q OP FIN" IN CF

ROA 1

ROE 0,441577 1

TOBIN'S Q 0,242076 0,08083 1

OP 0,11547 0,084724 -0,027372 1

FIN" -0,089412 -0,026318 -0,020027 -0,218261 1

IN 0,042099 0,053131 -0,047281 0,628943 0,092501 1

CF 0,038877 0,027944 -0,012694 0,086121 -0,322262 0,04861 1

Table 3: Matrix for Correlation Coefficient
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The OLS results are demonstrated at Table4. The outcomes generated in three panels by considering 

each dependent variables (ROA,ROE, Tobins’q). According to the outcomes, it can be clearly 

observed that only positive effect of operational cash flow is statistically significant at 1% and 10%  

level for the dependent variables ROA and ROE respectively. 

 

So as to find which model is appropriate for the research the Hausman Test is employed. According to 

the outcomes demonstrated in Table 5, it is figured out that random effect model is appropriate for 

three model analysis.  

 

Table 6 shows the results of the random effects model calculated based on the Hausman Test. 

According to the table, it similar outcomes are figured out apart from negative and statistically 

significant at 10% level relation    detained for cash flows from financial activities on return on assets 

which is used for performance indicator.   

 

 

  

Variable Coefficient Prob.  Coefficient Prob.  Coefficient Prob.  

OP 3,05E-06 0,0052*** 9,640E-06 0,057* -1,70E-08 0,9082

FIN -2,43E-06 0,1088 -3,830E-07 0,9566 -1,32E-07 0,5188

IN -1,32E-06 0,4945 1,410E-07 0,9875 -2,53E-07 0,3331

CF 4,48E-07 0,7246 3,600E-06 0,5426 -9,16E-08 0,5953

CF 6,99343 0.000 6,909E+00 0.000 1,292617 0.000

Dependent Variable         

ROA

Dependent Variable        

ROE

Dependent Variable 

TOBIN'S Q

Table 4: Pooled Regression Results

Note: , *** , **  and * demonstrate statistically significance at level 1%, 5% and %10 respectively.

Chi-Sq. Statistic

Prob. 

Table 5: Statistical Testing of Regression ModelsDependent 

Variable         

ROA

Dependent 

Variable        ROE

Dependent 

Variable TOBIN'S 

Q

3,08615

0,5435

6,739222

0,1503

0,805396

0,9377

Variable Coefficient Prob.  Coefficient Prob.  Coefficient Prob.  

OP 2,90E-06 0,0079*** 8,82E-06 0,0813* -2,22E-08 0,881

FIN -2,62E-06 0,0833* -1,46E-06 0,8358 -1,51E-07 0,4631

IN -1,32E-06 0,4913 6,77E-07 0,9397 -2,54E-07 0,3319

CF 2,68E-07 0,833 3,03E-06 0,6082 -1,00E-07 0,5623

CF 7,018648 0.000 6,984701 0,0004 1,293528 0.000

Dependent Variable         

ROA

Dependent Variable        

ROE

Dependent Variable 

TOBIN'S Q

Table 6: : Random Effect Model Outcomes

Note: , *** , **  and * demonstrate statistically significance at level 1%, 5% and %10 respectively.
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4. Conclusion 

It becomes important to underline the possible effect of cash flows on firm performance. In other 

words, in addition to the balance sheet and income statement, a cash flow table has recently emerged 

as a significant tool in assessing operating performance and provides important information about 

operating liquidity. The purpose of the study is to reveal the effect of cash flows on firm performance 

through estimating the impact of three types of cash flows that are namely operational, investing and 

financing cash flows of companies listed on the Borsa İstanbul Industrial Index in 10 years periods 

from 2008 to 2017.  

According to the result, there is a statistically significant and positive relationship between operating 

cash flows and firm performance. Moreover, it has been figured out that this relationship differs from 

the effect of the model and the direction of the relationship on the basis of dependent variables.  

Taking all into the consideration, it is thought that the decision makers of the companies or the other 

stakeholders of the business know the effect of cash flows on firm performance and increase the 

efficiency of the decision making processes by using this information set. 
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Özet 

 

Sosyal medya, insanların çevrimiçi kanalları kullanarak iletişim kurma şekli olarak tanımlanabilir. 

Sosyal medyanın ekonomik boyutuna bakıldığında, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinin, 

insanlar arasında yeni sosyal ilişkiler gösterdiği ve şirketlerin önemli bir tüketici havuzu oluşturma 

işlevini yerine getirdiği söylenmektedir. Sosyal medya, müşterilerin bankalar gibi şirketlerin 

hizmetlerini ve sürdürülebilir kullanıcılarını karşılamasını sağlamak için bir aracı olarak varlığını 

güçlendirmektedir. Bu durum, bankaların büyük kitlelere ulaşmak için en çok kullanılan ve takip 

edilen sosyal medya sitelerine dahil edilmesine neden olmaktadır. Bu açıdan araştırmanın temel amacı, 

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların sosyal medya hesaplarını (Facebook ve 

Twitter) kullanmanın olası etkisini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için 2013-2016 yılları arasında 

Türkiye’de faaliyet gösteren 35 banka (3 Kamu Sermayeli Mevduat Bankası, 9 Özel Sermayeli 

Mevduat Bankaları, 14 Yabancı Sermayeli Bankalar, 6 Özel Sermayeli Bankalar, 3 Yabancı Bankalar) 

Havuzlanmış OLS modeli ve Panel Veri Tekniği istihdam edilerek analiz edilmiştir. Araştırmada yer 

alan değişkenler şunlardır: Bağımlı Değişkenler, Aktif Karlılık ve Özkaynak karlılığı, Bağımsız 

Değişkenler, Faiz Gelirleri/Toplam Aktifler, Likit Aktifler/KVYK, Finansal Valıklar(Net)/Toplam 

Aktifler, Likit Aktifler/Toplam Aktifler, Sermaye Yeterlilik Oranı, Özkaynaklar/(Mevduat+Mevduat 

Dışı Kaynaklar), Facebook ve Twitter, son olarak Kontrol Değişkenleri; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve 

Enflasyon oranıdır. Araştırma kapsamında uygulanan Havuzlanmış OLS ve Tesadüfi Etkiler 

modellerine ait sonuçları birbirine paralellik göstermesine rağmen, Tesadüfi Etkiler modelinde sosyal 

medya kullanımının finansal performansa etkisinin istatistiksel açıdan anlamını yitirdiği görülmüştür. 

Elde edilen bulgular nihai olarak değerlendirildiğinde, sosyal medya mecralarında Facebook 

kullanımın negatif etkisi söz konusuyken, Twitter platformu üzerindeki etkileşimin pozitif etkisi öne 

çıkmaktadır.    

 

Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Sosyal Medya 

 

The Impact of Social Media Usage on Firm Performance:                            

Turkish Banking Sector Case 
 

Abstract 

 

Social media is starting with Usenet in 1979 by Jim Ellis and Tom Truscott, and with the 

establishment of the Open Diary website in 1989 by Bruce and Susan Abelson. Social media can be 

defined as the way people communicate by using on-line channels. According to the economic 

dimension of social media, it is claimed that social media sites such as Facebook and Twitter show 

new social relations among people, and companies perform the function of creating important 

consumer pool. Social media strengthens its presence as an intermediary to enable customers to meet 

the services and sustainable users of the companies such as banks. This situation causes banks to be 

included in the most used and followed social media sites to reach large audiences. In this perspective, 

the main purpose of the research is to determine the possible effect of using social media accounts 

(Facebook and Twitter) ont the banks operating in the Turkish banking sector. In order to accomplish 

this aim, 35 banks operating in Turkey between the years 2013 to 2016 (3 Public Sector Deposit Bank, 

9 private-owned deposit banks, 14 foreign-owned banks, 6 Private Banks, 3 Foreign Banks) are 

analyzed by employing Pooled OLS model and Panel Data technique. The variables covered in the 

research are: Dependent Variables are Return on Assets and Return on Equity; Independent Variables 

mailto:yaseminaydndmr@hotmail.com


340 

 

are Interest Rate Revenues/Tot. Assets, Liquid Assets/ Short Term Debt, Financial Accounts/Tot. 

Assets, Liquid Assets /Tot. Assets, Capital Adequacy Ratio, Equities/(Deposits + Outside Deposits), 

Facebook and Twitter Usege (as dumy variables); Control Variables are Gross Domestic Product and 

Inflation rate. It is found that although the results of the Pooled OLS and Random Effect models 

applied within the scope of the research are parallel to each other, it is seen that the effect of social 

media usage on the financial performance is lost statistically significance accoding to the Random 

Effect model. When the findings are ultimately evaluated, it can be advocatred that the negative effect 

of Facebook usage is evident, while the positive effect of interaction through the Twitter platform is 

highlighted. 

 

Keywords: Turkish Banking Sector, Social Media 

 

GİRİŞ 

 

Sosyal medya 1979 yılında Jim Ellis ve Tom Truscott tarafından kurulan Usenet ile başlamaktadır. 

Usenet, dünya genelinde internet kullanıcılarına karşılıklı mesajlaşma imkanı sunan tartışma ortamıdır. 

Günümüzde sosyal medya, 1989 yılında Bruce ve Susan Abelson tarafından Open Diary web sitesinin 

kurulması ile başlamaktadır. 2003 yılında Myspace kurulumu ve 2004 yılında Facebook’un ortaya 

çıkması iletişimin başlangıcı olmuştur. Sosyal medya siteleri küçük ya da büyük işletmelerin 

ekonomik kazanımlar sağlaması için de kullanılmaktadır.  

Bankalar, mevduat kabul eden ve bu mevduatı verimli bir şekilde kullanan finansal aracılardır. 

Günümüzde sosyal medya iş dünyasında radikal bir etkiye sahiptir ve pek çok endüstride mükemmel 

bir müşteri hizmetleri aracı haline gelmiştir. Bu nedenle banka yöneticileri, sosyal medyayı karlı bir 

şekilde kullanmanın yollarını belirlemelidir. Böylece sosyal medyadaki varlıklarını geliştirerek, 

bankalar müşterilere daha yakın olabilecektir. Sosyal medyanın kullanım alanlarının artması, 

bankaların hizmet ve müşteri bağlılığı sağlamak amacıyla sosyal medya ile bağlılığını 

kuvvetlendirmektedir. Buda bankaların sosyal medya siteleriyle büyük kitlelere ulaşmak, müşteri 

ihtiyaçlarını, tercih ve davranışlarını görebilmek, iletişim kurabilmek için iyi bir kazanç olmaktadır.  

Bu çalışma, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların Facebook ve Twitter 

kullanmalarının finansal performanslarına etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2013-2016 

yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 35 banka analize dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında 

uygulanan Havuzlanmış OLS ve Tesadüfi Etkiler modellerine ait sonuçları birbirine paralellik 

göstermesine karşın, Tesadüfi Etkiler modelinde sosyal medya kullanımının finansal performansa 

etkisinin istatistiksel açıdan anlamını yitirdiği görülmüştür. Elde edilen bulgular nihai olarak 

değerlendirildiğinde, sosyal medya mecralarında Facebook kullanımın negatif etkisi söz konusuyken, 

Twitter platformu üzerinden etkileşimin pozitif etkisi öne çıkmaktadır.  

 

1. Sosyal Medya Kavramı ve Özellikleri 

Sosyal medya, insanlar arasındaki iletişimin, görüş ve düşüncelerin internet üzerinden paylaşılmasını 

sağlayan bir hizmettir(Chheda, 2014:13). İnternetin bize sunmuş olduğu özellikleri sınırsız kullanma 

imkanı tanıyan sosyal medya, bununla birlikte başka kişilerle görüş alışverişi sağlayan ve paylaşıma 

dayalı birbirini karşılıklı etkileyen geniş tabanlı platformdur(Bulunmaz, 2011:29).  

Sosyal medyanın çok yönlü iletişime açık olması, kullanıcılarla iletişime doğrudan geçmesi ve birden 

fazla kullanıcıyla anında mesajlaşması çoğunlukla özgürleşme imkanı olarak görülmektedir (Özgül, 

2015, 86). Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte internet günlük yaşantımızda sürekli var olmakta, 

kurum ve kuruluşların saygınlığını olumlu ya da olumsuz etkilenmesi yönünde önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. Bu durum gelişmeye ayak uyduran kurum ve kuruluşların diğerlerine oranla daha ön 

sıralarda yer almaları anlamına gelmektedir (Sipahi ve Artantaş, 2017:10).  

1.1. İşletmeler Açısından Sosyal Medya 

Sosyal medya sadece internet kullanıcıları için değil, iş dünyasıyla da ilgilidir. Sosyal medyanın son 

yıllarda artan kullanım oranı, işletmelerin müşterilerle iletişim kurmak, müşteri bağlılığı sağlamak ve 

markanın tanınmasını artırmak gibi amaçlara ulaşmak için Twitter, Facebook, Bloglar gibi sosyal 

medya araçlarını kullanma zorunluluğu oluşturmuştur (Chheda, 2014:13; Barutcu ve Tomaş, 2013:5). 

İnsanlar, internetin gelişmesiyle birlikte, markalar hakkında içerik oluşturabilmekte, iletişim 

kurabilmekte, ürün hakkında tavsiyelerini ve eleştirilerini paylaşabilmektedir. İşletmelerde bu 



341 

 

etkileşimi izleyerek, müşteri ihtiyaçları, tercih ve davranışları hakkında sahip olduları derin görüşlerle 

sundukları ürün ile ilgili eksiklikleri giderme, satış sonrası hizmet kalitesini düzenleme yoluna 

gidebilmektedir (Akyüz, 2013:6). 

Sosyal medya işletmelerin son yıllarda önem verdiği alanlardan birisi olmaktadır. İnternetin 

oluşturduğu yeni düzen içerisinde, işletmelerde yapılan değişiklikleri kendi yapısına uygulamaya 

başlamışlardır. Buna verilecek en somut örnek, yalnızca bu işle ilgilenebilecek departmanlar 

kurmalarıdır. Böylelikle kendileri dışında gelişen olayların kontrol edilebilirliğini sağlayabileceklerdir. 

İşletmelerin, ürünleri ve sunduğu hizmetler hakkında, insanların yapmış olduğu olumlu ya da olumsuz 

görüşlerden haberdar olmasında ve bu durumlar için yeni stratejiler gerçekleştirmesinde sosyal 

medyanın önemi büyüktür (Bulunmaz, 2011:22). 

2. Literatür Taraması 

Bu bölümde sosyal medya ve bankalarla ilgili literatürde yer alan yerli ve yabancı çalışmalar 

özetlenecektir. 

Athanasoglou vd. (2005), 1985-2001 dönemini kapsayan çalışmanın amacı banka karlılığını ölçmektir. 

Araştırma sonucunda karlılığın ılımlı ölçüde devam ettiği ortaya çıkmıştır. Chikandiwa vd. (2013), 

çalışmanın amacı, Güney Afrika bankalarının kullandıkları sosyal medya uygulama modellerini 

Facebook, Twitter, MXit, YouTube ve Bloglar üzerinde incelemektir. Bulgular, Facebook ve 

Twitter’ın bankalar tarafından kullanılan önemli araçlar olduğunu göstermektedir. 

Abdulahi vd. (2014). Asya Pasifik Üniversitesi akademisyenleri arasında Facebook gibi sosyal ağ 

sitelerinin olumsuz etkilerini belirlemek için seçilen üniversitenin öğrencilerine 152 anket dağıtılan 

çalışmanın sonucu, Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin Asya Pasifik Üniversitesi bilim insanlarını 

etkilediğini göstermiştir.  

Malhatro (2017). Bu çalışmada Facebook’taki sosyal ağ sitelerinin Hindistan’daki bankalar tarafından 

kullanıldığı mevcut durumu belirlemek, Facebook kullanan bankaların finansal performanslarını 

Facebook kullanmayan bankalardan ayırarak bankalara olan etkinliğin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Facebook’un bankaların performansına olan etkisi çok değişkenli (OLS modeli) analiz kullanılarak 

araştırılmıştır. Çalışma sonucu, FACEBOOK‘un performansı olumlu etkilediğini ancak FACEBOOK 

ile performans ölçümleri arasında ROA ve ROE açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmadığını göstermektedir. 

3. METODOLOJİ ve ANALİZ 

3.1. Veri Seti ve Model 

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların sosyal medya hesaplarından “Facebook ve 

Twitter” kullanımlarının finansal performansına etkisinin analizi amacıyla 2013-2016 yılları arasında 

35 bankanın verileri dikkate alınmıştır. Olası etkinin tespiti amacıyla havuzlanmış OLS ve Rassal 

Etkiler modelleri kullanılırken, performans ölçütü olarak ‘aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı” analize 

dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan tüm değişkenler ve kurulan modellerdeki 

kısaltmalarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Bankaların finansal performansına olası etkisi olabilecek bağımsız değişkenler ve kontrol değişkenleri 

ile birlikte, çalışmanın odak noktasının oluşturan sosyal medya kullanımı göstergelerini içeren 

modeller aşağıdaki gibi kurulmuştur. 

Model 1: 

ROEit = αit + β1FTit + β2LKit + β3FVit + β4LAit + β5SYit + β6ÖMit + β7Faceit + β8Twitit + β9GSYHit + 

β10ENFit + ε it 

Model 2: 

ROAit = αit + β1FTit + β2LKit + β3FVit + β4LAit + β5SYit + β6ÖMit + β7Faceit + β8Twitit + β9GSYHit + 

β10ENFit + ε it 

ROA ve ROE bağımlı değişkenleri; Ft, LK, FV, LA, SY, ÖM, Face ve Twit bağımsız değişkenleri; 

GSYH ve ENF kontrol değişkenlerini ifade etmektedir. “Face ve Twit” kukla değişkenleri gösterirken, 

banka sosyal medya hesaplarını kullanıyorsa “1”, kullanmıyorsa “0” değerini almaktadır. 

3.2. Analiz 

Tablo 2’de araştırmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait betimleyici istatistik verileri 

gösterilmektedir. 8 değişken için ortalama, medyan, maksimum, minimum, standart sapma, değerleri 

ile birlikte ele alınan serilerin çarpıklık ve basıklık (Skewness ve Kurtosis) düzeyleri incelenmiştir. 

Gözlem sayısının 140 olduğu veri setlerimizde normal dağılımının varlığı Jarque-Bera testiyle 

belirlenmeye çalışılırken anlamlılık değerleri Tablo 2’ de yer almıştır. 

Değişkenler Kısaltmalar

Bağımlı Değişkenler

Aktif Karlılığı ROA

Özkaynak Karlılığı ROE

Bağımsız Değişkenler

Faiz Gelirleri / Toplam Aktifler FT

Likit Aktifler / KVYK LK

Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Aktifler FV

Likit Aktifler / Toplam Aktifler LA

Sermaye Yeterliliği Oranı SY

Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) ÖM

Facebook Face

Twitter Twit

Control Değişkenleri

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYH

Enflasyon Enf

Tablo 1: Bağımlı, Bağımsız ve Kontrol Değişkenleri
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Çalışmamız kapsamında dikkate alınan değişkenler arasında olası bir yüksek korelasyon varlığının 

uygulanan modellerin açıklayıcı gücünü etkileyebileceği gerçeği istikametinde oluşturulan korelasyon 

matrisi Tablo 3’ da yer almaktadır. Ortaya çıkan sonuçlara göre, değişkenler arasında aşırı yüksek bir 

korelasyonun (hem pozitif hem de negatif) var olmadığı görülmüştür. 

 
Araştırma hipotezlerini test amacıyla oluşturulan modellerin testi için öncelikle Havuzlanmış OLS 

yöntemi uygulanmıştır. Özkaynak karlılığının bağımlı değişken olarak belirlendiği Model 1’e ait 

çıktılar Tablo 4’de gösterilmektedir. Elde edilen bulgulara göre, bankaların finansal performansları 

üzerinde Likit Aktifler / KVYK’in (%1 düzeyinde), Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı 

Kaynaklar)’ın (%5 düzeyinde) ve facebook kullanımının (%10 düzeyinde) negatif etkisi tespit 

edilirken Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Aktifler’in ve twitter kullanımının sırasıyla %1 ve %10 

düzeyinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal medya 

kullanımnın etkisi anlamında bakıldığında, facebook kullanımın negatif etkisine karşın twitter 

hesaplarının olumlu yansımalarının altını tekrardan çizmek gerekebilir. 

FT LK LA FV SY ÖM ROA ROE

Ortalama 7,459 222,584 34,139 12,261 28,846 180,401 1,128 8,260

Medyan 7,35 57,25 27 11,8 15,65 14,8 1,25 10,05

Max. 15,6 10701,4 96,7 63,8 256,7 15115,5 7 26,4

Min. 1,9 2,3 1 0 12,2 4,7 -26,2 -27,9

Std. Sapma 2,10 971,27 20,97 9,18 42,76 1282,90 2,84 8,38

Skew 0,14 9,47 1,63 1,81 3,85 11,39 -6,38 -1,41

 Kurtosis 4,74 99,48 5,09 10,03 17,18 133,10 62,50 6,52

 Jarque-Bera 18,03 56387,17 87,02 364,46 1517,77 101757,80 21600,35 119,15

Prob. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gözlem Sayısı 140 140 140 140 140 140 140 140

Tablo 2: Kullanılan Değişkenlere Ait Betimleyici İstatistik Verileri

FT LK LA FV SY ÖM ROA ROE

FT 1

LK 0.228332 1

LA -0.24823 0.272491 1

FV -0.060975 0.095278 0.084652 1

SY 0.09354 0.291704 0.429281 -0.220094 1

ÖM 0.004606 0.243425 0.063784 -0.14412 0.533924 1

ROA 0.090299 -0.323935 0.024023 0.117881 -0.324332 -0.791587 1

ROE -0.021192 -0.260362 0.011947 0.252633 -0.315676 -0.391781 0.643727 1

Tablo 3: Kullanılan Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisi
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Tablo 5 Model’ de kurgulandığı üzere bağımsız değişkenlerin ve control değişkenlerinin aktif karlılığı 

üzerine etkisini içeren çıktıları göstermektedir. Model 1’ den elde edilen sonuçlara benzer şekilde Likit 

Aktifler / KVYK, Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) ve facebook değişkeninde 

oluşan negatif etkinin devamlılığı söz konusuyken, twitter kullanımının pozitif etkisinin negatife 

döndüğü, ancak ortaya çıkan değerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. 

 
Havuzlanmış OLS tekniğinde analize konu olan tüm firmaların aynı olduğu ön kabulü var olduğu için 

güvenilir bir sonuç ortaya çıkmayabileceği değerlendirilmektedir. Bu perspektifte, kullanılan 

modellerin her ikisi için de şirketleri zaman ve very boyutunda farklı olarak değerlendirme imkanı 

sağlayan panel veri analizi yöntemi uygulanmıştır. Modellerde ‘sabit etkilerin mi, yoksa tesadüfi 

etkilerin mi’ baskın olduğunu bulabilmek için Hausman Testi kullanılmıştır. Tablo 6’da yer alan 

Hausman Test sonuçlarına göre, hem Model 1’de hem de Model 2’de Rassal Etkilerin baskın olduğu 

Değikenler Katsayı Std. Hata T-İstatistiği Prob.  

FT 0.3096 0.3498 0.8851 0.378

LK -0.0022 0.0007 -2.9668 0.003***

LA 0.0630 0.0402 1.5685 0.119

FV 0.2022 0.0727 2.7804 0.006***

SY -0.0273 0.0210 -1.3039 0.195

ÖM -0.0014 0.0006 -2.3626 0.019**

ENF -0.0157 0.0664 -0.2362 0.814

GDP -0.6700 0.7800 -0.8590 0.392

FACE -4.8276 2.7245 -1.7719 0.078*

TWIT 4.7361 2.6988 1.7549 0.081*

C 10.7234 21.4097 0.5009 0.6173

R-squared 0.285576     Mean dependent var 8.26

Adjusted R-squared 0.230194     S.D. dependent var 8.376241

F-statistic 5.156503     Durbin-Watson stat 0.971137

Prob(F-statistic) 0.000

*,** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatisttiksel açından anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 4: Havuzlanmış OLS Testi Sonuçları (Bağımlı Değişken ROE)

Değikenler Katsayı Std. Hata T-İstatistiği Prob.  

FT 0.16279 0.07311 2.22666 0.027**

LK -0.00074 0.00015 -4.82319 0.000***

LA 0.02278 0.01520 1.49862 0.136

FV 0.00811 0.00840 0.96600 0.336

SY 0.00688 0.00438 1.56888 0.119

ÖM -0.00171 0.00013 -13.37874 0.000***

ENF 0.01012 0.01388 0.72910 0.467

GDP 0.02991 0.16300 0.18351 0.855

FACE -0.96350 0.56939 -1.69216 0.093*

TWIT -0.19774 0.56403 -0.35058 0.727

C -2.35492 4.47437 -0.52631 0.600

R-squared 0.729398     Mean dependent var 1.127857

Adjusted R-squared 0.708421     S.D. dependent var 2.844357

F-statistic 34.77152     Durbin-Watson stat 1.029515

Prob(F-statistic) 0.000

Tablo 5: Havuzlanmış OLS Testi Sonuçları (Bağımlı Değişken ROA)

*,** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatisttiksel açından anlamlılığı ifade etmektedir.
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görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda, Rassal etkiler modeli her iki model için de uygulanarak, 

sosyal medya kullanımının etkileri gözlemlenmeye çalışılmıştır.  

 
Tablo 7’deTesadüfi Etkiler modeli sonuçları (Model 1 için) gösterilmektedir. Sonuçlar, Likit Aktifler / 

KVYK’in (%1 düzeyinde), Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar)’ın (%1 düzeyinde) 

negatif etkiye sahip olduklarını gösteren Havuzlanmış OLS modeli çıktılarıyla paralellik 

göstermektedir. Diğer taraftan, Facebook ve Twitter kullanımının finansla performansa etkileri aynı 

yönde devan ederken, istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları göze çarpmaktadır. Model 1 

çerçevesinde, sosyal medya kullanımının bankaların finansal performanslarına etkisinin olmadığı iddia 

edilebilir. 

 
ROA bağımlı değişkeninin kullanıldığı Model 2’ye ait Tesadüfi Etkiler yöntemi çıktıları Tablo 8’de 

gösterilmektedir. Bankaların aktif karlılığı üzerinde Likit Aktifler / KVYK ve Özkaynaklar / (Mevduat 

+ Mevduat Dışı Kaynaklar)’nın %1 düzeyinde negative etkiye sahip oldukları tespit edilmişken, Faiz 

Gelirleri / Toplam Aktifler’in pozitif ve %1 düzeyinde anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, 

sosyal medya platformlarından Facebook kullanımı negative etki yapmasına rağmen Twitter’ın pozitif 

etkisi öne çıkmaktadır. Ancak, her iki değişkenin de istatistiksel açıdan anlamlı olmayışı H0 hipotezini 

red etmemize olanak sağlamamaktadır. 

Model 1 Model 2

Hausman Test 14,901563 4,327396

P-Value 0,0611 0,8264

Tablo 6: Hausman Testi Sonuçları 

Değikenler Katsayı Std. Hata T-İstatistiği Prob.  

FT 0,5944 0,3457 1,7193 0,088

LK -0,0017 0,0006 -2,8791 0,004***

LA 0,0311 0,0476 0,6528 0,515

FV 0,0654 0,0863 0,7583 0,450

SY -0,0175 0,0214 -0,8162 0,416

ÖM -0,0016 0,0005 -3,5457 0,000***

ENF -0,0153 0,0440 -0,3489 0,728

GDP -0,5334 0,5194 -1,0269 0,306

FACE -4,4064 4,2681 -1,0324 0,304

TWIT 4,5892 4,2540 1,0788 0,283

C 9,9581 14,8221 0,6718 0,503

R-squared 0,281698     Mean dependent var 3,453124

Adjusted R-squared 0,226016     S.D. dependent var 5,701658

F-statistic 5,059018     Durbin-Watson stat 1,569799

Prob(F-statistic) 0,000

*,** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatisttiksel açından anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 7: Tesadüfi Etkiler (Random Effect) Modeli Sonuçları (Bağımlı Değişken ROE)
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4. Sonuç 

1980’li yıllarda ortaya çıkan sosyal medya, internet uygulamalarıyla hayatımıza girmiş, iletişimin ve 

etkileşimin basit hale gelmesine büyük katkı sağlamıştır. Şahsi çevrimiçi sosyal ağlarını oluşturan 

bireyler, kayıtlı olan tanıdıkları dışında tanımadığı kişilerle de iletişim kurma imkanına sahip 

olmaktadırlar. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları, firmalar, markalar, ürünler 

etrafında sanal müşteri ortamlarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu durum firmaların, markaların 

vs. şahsi sayfasını beğenen tüketicilere hizmet ve ürünleriyle ilgili bilgi sunma fırsatı vermektedir. 

Sosyal medya müşterilerin isteklerini ve beklentilerini ortaya çıkarmasıyla birlikte, işletmeler 

tarafından daha çok tercih edilmektedir.  

Çalışma Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların sosyal medya hesaplarından 

Facebook ve Twitter kullanmalarının finansal performans etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 2013-

2016 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 35 banka (3 Kamu Sermayeli Mevduat Bankası, 9 

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları, 14 Yabancı Sermayeli Bankalar, 6 Özel Sermayeli Bankalar, 3 

Yabancı Bankalar) analiz edilmiştir. 

Elde edilen bulgular neticesinde, araştırma kapsamında uygulanan Havuzlanmış OLS ve Tesadüfi 

Etkiler modellerine ait sonuçları birbirine paralellik göstermesine karşın, Tesadüfi Etkiler modelinde 

sosyal medya kullanımının finansal performansa etkisinin istatistiksel açıdan anlamını yitirdiği 

görülmüştür. Sosyal medya mecralarında Facebook kullanımın negatif etkisi söz konusuyken, Twitter 

platformu üzerinden etkileşimin pozitif olduğu görülmektedir.    

 

Kaynakça 
Abdulahi et all. (2014). A Study on the Negative Effects of Social Networking Sites Such as Facebook 

among Asia Pacific University Scholars in Malaysia, International Journal of Business and Social 

Science, Vol:5, No:10, 133-145. 

Akyüz, A. (2013). Sosyal Medyada Müşteri Etkileşimi Ve Firmalar Açısından Önemi, Kastamonu 

University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty. June, Vol: 2, Issue: 1, 5-22. 

Athanasoglou et all. (2005). Bank-Specific, Industry-Specific And Macroeconomic Determinants Of 

Bank Profitability, Bank of Greece, No:25, 4-35. 

Barutçu, S. ve Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya 

Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü, IUYD, 4(1), 5-23. 

Bulunmaz, B. (2011). Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Fiat Örneği, Global 

Media Journal Turkish Edition, 2(3), 19-50. 

Değikenler Katsayı Std. Hata T-İstatistiği Prob.  
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Özet 

Bu araştırma, Isparta koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin yeşil ve kuru ot 

verimlerini belirlemek amacıyla 2014-2015 yıllarında yürütülmüştür. Denemede TUBİTAK 110 O257 

numaralı projeden temin edilen 15 adet yonca genotipi (Yeşilova-1, Yeşilova-2, Karamanlı-1, 

Karamanlı-3, Akşehir-1, Akşehir-2, Keçiborlu-1, Keçiborlu-3, Sandıklı-1, Sandıklı-2, Şuhut-1, Şuhut-

3, Çay-1, Çay-2, Çay-3) ile Bilensoy ve Gea kontrol çeşitlerinin yeşil ot ve kuru ot verimleri 

incelenmiştir. Toplam 5 biçim yapılmıştır. Araştırma sonucunda, yeşil ve kuru ot verimi bakımından 

en yüksek değerler birinci biçimde Çay-2 ve Keçiborlu-1, ikinci ve dördüncü biçimlerde Çay-1, 

üçüncü ve beşinci biçimlerde Keçiborlu-3 genotipinden elde edilmiştir. En düşük verimler ise birinci 

biçimde Yeşilova-2 ve Karamanlı-1, ikinci ve üçüncü biçimlerde Yeşilova-2, dördüncü ve beşinci 

biçimlerde Karamanlı-1 genotipinden elde edilmiştir. Beş biçimin toplamına bakıldığında en yüksek 

yeşil ve kuru ot verimlerinin Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 ve Çay-2 genotiplerinden elde edildiği, 

en düşük verimin ise Karamanlı-1 ve Yeşilova-2 genotiplerinde belirlendiği görülmüştür. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ot verimi bakımından Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 ve 

Çay-2 genotiplerinin ıslah çalışmalarında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

 

 Anahtar Kelimeler: Yonca, kuru ot verimi, ham protein oranı, nispi yem değeri.  

  

Determination Of Forage Yield Of Some Alfalfa (Medicago Sativa L.) 

Genotypes Selected From  Clone Plots  
 

Abstract 

This research carried out to determine forage yield and quality of different alfalfa (Medicago sativa L.) 

genotypes under Isparta conditions in 20142015. In present study, 15 different alfalfa genotypes 

(Yeşilova-1, Yeşilova-2, Karamanlı-1, Karamanlı-3, Akşehir-1, Akşehir-2, Keçiborlu-1, Keçiborlu-3, 

Sandıklı-1, Sandıklı-2, Şuhut-1, Şuhut-3, Çay-1, Çay-2, Çay-3) that supplied from TUBİTAK 110 O 

257 and cv Bilensoy and Gea were used. This study specified green and hay yields in the alfalfa 

genotypes. It was made five cutting in the alfalfa genotypes. End of the present research; the highest 

green and hay yields were obtained from Çay-2 and Keçiborlu-1 genotypes in the first cutting, Çay-1 

genotype in the second and fourth cutting, Keçiborlu-3 genotype in the third and fifth cutting. The 

lowest green and hay yields were obtained from Yeşilova-2 and Karamanlı-1 genotypes in the first 

cutting, Yeşilova-2 genotype in the second and third cutting, Karamanlı-1 genotype in the fourth and 

fifth cutting. According to the sum of the five cutting, the highest green and hay yields were obtained 

from Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 and Çay-2 genotypes, while the lowest green and hay yields 

were obtained from Karamanlı-1 and Yeşilova-2 genotypes. Çay-1, Keçiborlu3, Keçiborlu-1 and Çay-

2 genotoypes can be used in breeding study because of their high forage yield and quality values.  

  

Keywords: Alfalfa, hay yields, crude protein ratio, relative feed values  

  

1.  GİRİŞ  

Yoncanın adaptasyon yeteneğinin yüksek olması ve uzun ömürlülüğü, vejetasyon döneminde birçok 

defa biçilebilmesi, verim ve besin değerinin yüksekliği, ekim nöbetinde önemli etkinliği ve kimi 

çeşitlerinin otlatılmaya dayanıklılığı, yoncayı diğer yem bitkilerinden üstün kılan özelliklerdir (Soya 
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ve ark. 2004). Bu üstün özelliklerinden dolayı yonca bitkisi ülkemizde, tarımı en fazla yapılan yem 

bitkilerinin başında gelmektedir.  

Yem bitkileri ekim alanlarını arttırmak ve dolaylı olarak hayvanların ihtiyacı olan kaliteli yem 

bitkisinin üretilebilmesi amacıyla yeni çeşitlerin geliştirilmesi ya da geliştirilmiş çeşitlerin farklı 

bölgelerdeki ekolojilerde deneme çalışmaları yapılarak üreticilere tavsiye edilmesi gerekmektedir.  

Tarım yapılan alanların çeşitli sebeplerden dolayı daralması ve bilinçsiz bir şekilde tahrip edilmesi 

sonucu, diğer ürünlerde olduğu gibi yoncada da birim alanda en yüksek verim alınmasını zorunlu 

kılmıştır. Yurdumuz üzerinde tarım yapılan alanları genişletme olanağının kalmadığı, bu yüzden 

tarımsal üretimi artırmak için agronomik uygulamaların iyileştirilmesi yanında, birim alan veriminin 

artırılması görüşü herkes tarafından kabul görmektedir. Bitki ıslahı etkinliklerinde verim, dayanıklılık 

ve kalite ölçütleri bakımından, üstün anaçların seçilip kullanılması ve değişik genotiplere dağılmış 

bulunan üstün özelliklerin bir genotipte toplanması hedeflenmektedir (Yağdı ve Karan, 2000).  

Araştırmada, TÜBİTAK 110 O 257 numaralı proje kapsamında Göller yöresinden klonolarak toplanan 

ve klon parsellerinde açıkta tozlanarak tohum elde edilen 15 adet yonca (Medicago sativa L.) 

genotipinin ot verimleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Isparta ve benzeri ekolojilere uygun yeni 

bir yonca çeşidi geliştirmek amacıyla kaynak popülasyon oluşturma için uygun genotipler seçilmiştir.  

  

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Deneme, SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde (37°50ʹ47ʺK ve 

30°32ʹ12ʺ D) 2014-2015 yılları arasında yürütülmüştür. Bölgede uzun yıllar sıcaklık ortalaması 12.2 
oC iken; araştırma yıllarındaki (2014 ve 2015) ortalama sıcaklık değerleri sırasıyla 13.0 oC ve 13.5 oC 

olarak gerçekleşmiştir. Araştırma yıllarındaki toplam yağış miktarları sırasıyla 670.8 mm ve 533.5 mm 

olarak gerçekleşmiş olup, uzun yıllar toplam yağış ortalaması ise 543.6 mm olarak kaydedilmiştir. 

Deneme yılları ile uzun yılların ortalama nispi nem değerleri paralellik göstermiştir. Deneme alanı 

toprağı tınlı, hafif alkali, elverişli fosfor ve potasyum yönünden orta derecede, organik madde 

bakımından ise fakirdir.  

Araştırma materyallerini oluşturan yonca (Medicago sativa L.) genotipleri TÜBİTAK 110 O 257 

numaralı proje kapsamında klon olarak toplanmış olup, 2013 yılında tüm popülasyonların açıkta 

tozlaşması sonucu araştırma materyali olan tohumlar elde edilmiştir. Elde edilen tohumlar ekilmiş ve 3 

yıl boyunca fenolojik ve morfolojik özelliklerle birlikte verim ve kalite analizleri yapılmıştır. Üçüncü 

yılın sonunda üstün özellik gösteren ve moleküler karakterizasyon bakımından da farklılık gösteren 15 

yonca genotipi (Yeşilova-1, Yeşilova-2, Karamanlı-1, Karamanlı-3, Akşehir-1, Akşehir-2, Keçiborlu-

1, Keçiborlu-3, Sandıklı-1, Sandıklı-2, Şuhut-1, Şuhut-3, Çay-1, Çay-2, Çay-3) çoklu melez 

parsellerini oluşturmak amacıyla seçilmişlerdir. Bu yonca genotipleri ile birlikte 2 tane kontrol çeşidi 

kullanılmıştır (Bilensoy ve Gea).  

Çalışma 7 Nisan 2014 tarihinde tesadüf blokları denemene desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Elde bulunan tohum miktarlarının az olmasından dolayı parsel alanı küçük tutulmuştur. 

Araştırmada sıra arası mesafe 25 cm olup, her parsel 2 m uzunluğunda 4 sıradan oluşmuştur. Buna 

göre parsel alanı her bir çeşit için 2 m² olarak belirlenmiştir. Ekim, 2 kg/da tohum miktarına göre 

hesaplanmıştır. Ekimle birlikte dekara 3 kg saf azot ve 8 kg P2O5 içeren gübre uygulanmıştır. 

Denemenin tesis yılında (2014) sadece bakım işlemleri uygulanmış olup, diğer tüm veriler çalışmanın 

ikinci yılında alınmıştır. 2015 yılında ise; 12 Mayıs, 20 Haziran, 21 Temmuz, 19 Ağustos ve 22 Eylül 

tarihlerinde toplam 5 biçim yapılmıştır.  

Denemede yeşil ot ve kuru ot verimleri incelenmiştir. Yeşil ot ve kuru verimleri hem 5 biçim için ayrı 

ayrı hem de beş biçimin toplamı olarak verilmiştir. Her parselin kenarlarından birer sıra, üst ve alt 

kısmından 0.5 m biçilerek parselden uzaklaştırılmıştır. Her parselden biçilen yeşil ot kümesinden 

rastgele alınan yaklaşık 500g’lık taze ot örnekleri, kurutma dolabında 48 saat 70°C ΄ de kurutularak 24 

saat oda rutubetinde bekletildikten sonra 2 g duyarlı terazide tartılmış ve kuru ot ağırlıkları 

bulunmuştur. Her parselden elde edilen kuru ot oranları parsellerden elde edilen yeşil ot verimleri ile 

çarpılarak dekara kuru ot verimi hesaplanmıştır (Cevheri ve Avcıoğlu, 1998, Açıkbaş ve ark., 2017).  
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Denemeye ait veriler bilgisayar programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiki analiz 

sonucunda önemli farklılık ortaya çıktığında, ortalamaların karşılaştırılması için % 5 önemlilik 
düzeyinde Duncan testi uygulanmıştır.     

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Yonca genotiplerinin yeşil ve kuru ot verimlerine ait verilerle yapılan varyans analizi sonuçları 

Çizelge 1’de verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre her biçimde ve beş biçimin toplamında 

genotipler arasında yeşil ot ve kuru ot verimi bakımından istatistiki olarak % 1 düzeyinde önemli 

farklılıklar tespit edilmiştir.  

Çizelge 1. Yeşil ot ve kuru ot verimlerine ilişkin varyans analizi sonuçları  

Varyasyon 

kaynakları  
SD  1. Biçim  2. Biçim  3. Biçim  4. Biçim  5. Biçim  Toplam  

YEŞİL OT VERİMİ 

Blok  2  6619  49307  44325  54133  17486  278541  

Genotipler  16  912179**  779303**  535567**  178104**  176605**  10328525** 

Hata  32  55537  72846  59416  60303  25254  516167  

KURU OT VERİMİ 

Blok  2  552  3809  1237  2947  1864  118183  

Genotipler  16  70112**  56828**  38825**  13310**  8094**  700652**  

Hata  32  4340  4558  3532  3331  1199  31390  

   (**) 0.01 düzeyinde farklılığı göstermektedir.  

 

En yüksek yeşil ot verimleri birinci biçimde Çay-1, Çay-2 ve Keçiborlu-1, ikinci ve dördüncü 

biçimlerde Çay-1, üçüncü biçimde Keçiborlu-3, beşinci biçimde Keçiborlu-1 ve Keçiborlu-3 

genotiplerinden elde edilmiştir. En düşük verimler ise birinci biçimde Yeşilova-2 ve Karamanlı-1, 

ikinci ve üçüncü biçimlerde Yeşilova-2, dördüncü biçimde Karamanlı-1, beşinci biçimde Karamanlı-1 

ve Akşehir-2 genotiplerinden elde edilmiştir. Beş biçimin toplamına bakıldığında en yüksek yeşil ot 

verimlerinin 11541 kg/da ile Çay-1 genotipinden elde edildiği, en düşük verimin ise 5042 kg/da ve 

5032 kg/da ile Yeşilova-2 ve Karamanlı-1 genotiplerinden elde edildiği görülmektedir (Çizelge 2).  

 

Farklı araştırıcıların yaptıkları çalışmalarda yoncada yeşil ot veriminin 2524-10045 kg/da aralığında 

olduğu bildirilmiştir (Booker, 1965; Gülcan ve Anlarsal, 1992; Şengül vd., 1992; Şılbır vd., 1994; 

Şengül ve Tahtacıoğlu, 1996; Eğinlioğlu vd., 1996; Aka ve Avcıoğlu, 1999; Soya ve Kavut, 2004). 

Çalışmamızda elde edilen ortalama yeşil ot verimleri birinci biçimde 2115, ikinci biçimde 1824, 

üçüncü biçimde 1658, dördüncü biçimde 1410, beşinci biçimde 995 kg/da olmak üzere toplam 8002 

kg/da olmuştur. Daha önce yapılmış olan çalışmalarda elde edilen bulgular ile çalışmamızda elde 

edilen yeşil ot verimleri uyum içerisindedir. Yonca üzerine yapılan çalışmalarda yeşil ot verimi 

çeşitlerin bölge ve iklim şartları ile biçim sayısına bağlı olarak değişebileceği belirtilmiştir (Demiroğlu 

vd., 2008).  

 

Kuru ot verimi bakımından en yüksek değerler birinci biçimde Çay-2 ve Keçiborlu1, ikinci ve 

dördüncü biçimlerde Çay-1, üçüncü ve beşinci biçimlerde Keçiborlu-3 genotipinden elde edilmiştir. 

En düşük verimler ise birinci biçimde Yeşilova-2 ve Karamanlı-1, ikinci ve üçüncü biçimlerde 

Yeşilova-2, dördüncü ve beşinci biçimlerde Karamanlı-1 genotipinden elde edilmiştir. Beş biçimin 

toplamına bakıldığında en yüksek kuru ot verimlerinin Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 ve Çay-2 

(sırasıyla, 2879, 2688, 2598 ve 2577 kg/da) genotiplerinden elde edildiği, en düşük verimin ise 1248 

ve 1240 kg/da ile Karamanlı-1 ve Yeşilova-2 genotiplerinde belirlendiği görülmüştür (Çizelge 3).  

 



351 

 

Çizelge 2. Yonca genotiplerinde ortalama yeşil ot verimleri  

Genotipler  
Yeşil ot verimi* (kg/da)   

1. Biçim  2.Biçim  3. Biçim  4. Biçim  5. Biçim  Toplam  

1  Yeşilova -1  1830 df  1496 fı  1437 df  1258 bd  758 eg  6780 eg  

2  Yeşilova-2  1180 g  1033 ı  987 g  1153 cd  688 fg  5042 h  

3  Karamanlı-1  1176 g  1193 hı  1101 fg  980 d  581 g  5032 h  

4  Karamanlı-3  1526 gh  1333 gı  1264 eg  1126 cd  844 dg  6095 gh  

5  Akşehir-1  2200 bd  1936 df  1523 df  1380 bd  1010 be  8050 ce  

6  Akşehir-2  2193 bd  2010 cf  1459 df  1377 bd  585 g  7625 cf  

7  Keçiborlu-1  2836 a  2380 bd  2298 ab  1502 bc  1326 a  10343 ab  

8  Keçiborlu-3  2630 ab  2613 ba  2492 a  1474 bc  1339 a  10549 ab  

9  Sandıklı-1  2180 cd  2136 be  1680 ce  1586 bc  925 cf  8508 cd  

10  Sandıklı-2  2366 bc  2120 be  1992 bc  1280 bd  1058 ae  8818 c  

11  Şuhut-1  2226 bd  1723 eg  1710 ce  1493 bc  1145 ad  8299 cd  

12  Şuhut-3  2340 bc  1956 df  1673 ce  1332 bd  1133 ad  8435 cd  

13  Çay-1  3010 a  2900 a  2298 ab  2043 a  1289 ab  11541 a  

14  Çay-2  2870 a  2486 ac  1841 cd  1710 ab  1194 ac  10102 b  

15  Çay-3  2028 ce  1980 df  1648 ce  1528 bc  1138 ad  8323 cd  

16  Bilenyoy (St)  1723 ef  1670 eh  1511 df  1448 bd  951 cf  7305 dg  

17  Gea (St)  1645 ef  1540 fh  1271 eg  1293 bd  958 cf  6708 fg  

Ortalama    2115  1824  1658  1410  995  8002  

VK (%)  11.14  14.11  14.70  17.42  15.96  8.88  

    (*) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasında 0.01 düzeyinde fark yoktur.  

  

Çalışmamızda elde edilen ortalama kuru ot verimleri birinci biçimde 580 kg/da, ikinci biçimde 493 

kg/da, üçüncü biçimde 395 kg/da, dördüncü biçimde 333 kg/da, beşinci biçimde 217 kg/da olmak 

üzere toplam 2018 kg/da olarak bulunmuştur.  

Araştırma sonucunda elde ettiğimiz ortalama kuru ot verimi bazı araştırıcıların (Açıkgöz vd., 1984; 

Aydın vd., 1994; Tan vd., 1997; Turan, 2010; Geleti ve ark., 2014; İnal, 2015) bildirdiği değerlerden 

yüksek bulunması, kullanılan materyalin yanı sıra çevresel faktörler ve biçim sayısının farklılığından 

kaynaklanabileceği söylenebilir.   

  

Yoncada kuru ot verimleri Karadeniz koşullarında 766-1456 kg/da (Töngel ve Ayan, 2010), Doğu 

Anadolu’da 1023-1899 kg/da (Şengül ve Tahtacıoğlu, 1996), Güney Doğu Anadolu’da 1594-2219 

(Gülcan ve Anlarsal, 1992), Orta Anadolu’da 873-1205 kg/da (Altınok ve Karakaya, 2002),  Akdeniz 

koşullarında 1467-1806 kg/da (Avcı ve ark. 2009), Ege koşullarında ise 1102-1266 kg/da (Cevheri ve 

Avcıoğlu, 1998) arasında değim gösterdiği farklı araştırıcılar tarafından bildirilmektedir.  Araştırma 

sonuçlarındaki bu farklılıklar, söz konusu denemelerin kışlık ve yazlık ekilmelerinden, denemelerde 

kullanılan çeşit farklılıklarından ve denemelerin yürütüldüğü ekolojik  koşullardan, özellikle de 

vejetasyon süresince düşen toplam yağış ve sıcaklık farklılıkları ile sulama durumundan kaynaklandığı 

söylenebilir (Yılmaz, 2011). 
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Çizelge 3. Yonca genotiplerinde ortalama kuru ot verimleri  

  

  

Genotipler  

  

Kuru ot verimi* (kg/da)   

1.  

Biçim  

2.  

Biçim  

3.  

Biçim  

4.  

Biçim  

5.  

Biçim  
Toplam  

1  Yeşilova -1  499 df  389 fg  328 eı  288 cd  161 fg  1667 de  

2  Yeşilova-2  328 g  259 h  226 ı  268 cd  158 fg  1240 f  

3  Karamanlı-1  306 g  322 gh  270 gı  216 d  131 g  1248 f  

4  Karamanlı-3  421 fg  332 gh  290 fı  272 cd  180 eg  1498 ef  

5  Akşehir-1  644 bc  482 df  368 dh  314 bd  213 df  2023 bc  

6  Akşehir-2  569 ce  549 ce  382 cg  325 bd  128 g  1955 bd  

7  Keçiborlu-1  800 a  594 bd  551 ab  360 bc  291 ab  2598 a  

8  Keçiborlu-3  734 ab  701 ab  626 a  323 bd  302 a  2688 a  

9  Sandıklı-1  637 bc  536 ce  430 ce  367 bc  215 cf  2187 b  

10  Sandıklı-2  680 bc  545 ce  493 bc  292 cd  236 ae  2248 b  

11  Şuhut-1  586 cd  428 eg  393 cf  319 bd  249 ad  1977 bd  

12  Şuhut-3  585 cd  531 ce  389 cf  318 bd  243 ae  2070 bc  

13  Çay-1  758 ab  753 a  573 ab  512 a  281 ac  2879 a  

14  Çay-2  814 a  649 ac  445 cd  418 ab  249 ad  2577 a  

15  Çay-3  564 ce  527 ce  361 dh  381 bc  227 be  2063 bc  

16  Bilensoy (St)  483 df  403 fg  320 eı  361 bc  208 df  1777 ce  

17  Gea (St)  447 ef  374 fh  264 hı  320 bd  215 cf  1623 e  

Ortalama    580  493  395  333  217  2018  

VK (%)  11.35  13.69  15.04  17.32  15.93  8.77  

                          (*) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasında 0.01 düzeyinde fark yoktur.  

 

SONUÇ    

Göller yöresinden toplanan yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin ot verimlerini belirlemek 

amacıyla, 15 adet yonca genotipi ile 2 adet tescilli yonca çeşidi ile yürütülen bu çalışmanın sonucunda, 

yeşil ve kuru ot verimi bakımından en yüksek değerler birinci biçimde Çay-2 ve Keçiborlu-1, ikinci ve 

dördüncü biçimlerde Çay-1, üçüncü ve beşinci biçimlerde Keçiborlu-3 genotipinden elde edilmiştir. 

En düşük verimler ise birinci biçimde Yeşilova-2 ve Karamanlı-1, ikinci ve üçüncü biçimlerde 

Yeşilova-2, dördüncü ve beşinci biçimlerde Karamanlı-1 genotipinden elde edilmiştir. Beş biçimin 

toplamına bakıldığında en yüksek yeşil ve kuru ot verimlerinin Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 ve 

Çay-2 genotiplerinden elde edildiği, en düşük verimin ise Karamanlı-1 ve Yeşilova-2 genotiplerinde 

belirlendiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ot verimi bakımından Çay-1, 

Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 ve Çay-2 genotiplerinin ıslah çalışmalarında kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır. 
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Özet 

Bu çalışma, ege bölgesi koşullarında bazı silajlık sorgum sudanotu çeşitlerinin ikinci ürün olarak 

yetiştirilme olanaklarının araştırılması amacıyla 2015 yılında yürütülmüştür. Araştırmada 4 sorgum 

sudanotu çeşidi (Nutri honey, S.Grazer, Greengo ve El Rey) kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları 

deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada sorgum sudanotu çeşitlerinin 

bitki boyu, kuru madde verimi, ham protein oranı ve ham protein verimleri belirlenmiştir. Çalışmadan 

elde edilen sonuçlara göre en yüksek bitki boyu Green Go çeşidinde belirlenirken, en düşük bitki boyu 

S.Grazer çeşidinde tespit edilmiştir. En yüksek kuru madde verimi Green Go çeşidinde belirlenirken, 

en düşük kuru madde verimi S.Grazer çeşidinde tespit edilmiştir. En yüksek protein oranı El Rey ve 

S.Grazer çeşitlerinden elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kuru madde verimi ve 

ham protein verimi bakımından Green Go çeşidinin denemede yer alan diğer çeşitlerden daha üstün 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sorgum, sudanotu, ham protein, kuru madde verimi, bitki boyu. 

 

A Research On Possibilities Of Second Crop Sorghum Sudangrass Growing 

On Banaz Condition 
 

Abstract 

This research was conducted to determine yield and some quality characteristics of sudangrass 

varieties under Aegean region of Turkey in 2015. The experiment was established in a randomized 

complete block design with four replications. In this research, 4 sudangrass varieties (Nutri honey, 

S.Grazer, Greengo ve El Rey) were used as study material. Plant height, DM yield, crude protein (CP) 

ratio and CP yields were determined. According to results of this research, the highest plant height was 

obtained from Green Go cultivar while the lowest plant height was obtained from S.Grazer cultivar. 

The highest DM yield was obtained from Green Go cultivar and the lowest was obtained from 

S.Grazer cultivar. The maximum CP ratios were determined from El Rey and S.Grazer cultivars. 

According to the results, it was determined that Green Go cultivar had higher yield characteristics than 

others in terms of plant height, herbage yield, DM content, DM yield and CP yield.  

 

Keywords: Sorghum, sudangrass, crude protein, dry matter yield, plant height.   

 

GİRİŞ 

Silajlık sorgum, sudanotu ve sorgum x sudanotu melezleri silaj ve yeşil ot amacıyla üretilmektedirler. 

Silajlık sorgumlar toprak üstü aksamının fazla oluşu, üretim maliyetlerinin düşük oluşu, su stresine 

dayanıklı olmaları ve biçimden sonra hızlı bir şekilde yeniden sürme ve gelişme yeteneğine sahip 

olmaları ve herhangi bir katkı maddesine gerek olmadan silajlarının yapılabilmesi gibi nedenlerle 

hayvan beslemede büyük öneme sahiptirler. Sudanotu ve sorgum x sudanotu melezleri de sahip 

oldukları iri toprak üstü kitle, çok sayıda biçilebilme ve biçimden sonra hızla gelişerek kısa sürede 

hasat olgunluğuna gelme gibi üstün özellikleri nedeni ile son yıllarda ekim alanları hızla artan 

bitkilerdendirler. 

 

Uşak ili Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçit iklim özelliklerine sahip olan bir ilimizdir. 

Yöremizde silajlık mısıra alternatif olabilecek; su stresine dayanıklı, hayvanlar için lezzetli, sulu yeşil 

yem sağlayan uzun boylu, fazla yapraklı ve bol kardeşlenme özelliğine sahip olan yem sorgumlarının 
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ot verimi ve protein oranının fazla olmasından dolayı çalışmamızda bazı sorgum x sudan otu melezi 

çeşitlerinin Banaz koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma Uşak ili Banaz ilçesinde yürütülmüştür. Toprak analizi sonuçlarına göre deneme alanının 

toprağı tınlı, tuzsuz, fosforca zengin ve potasyum yönünden yeterlidir, organik madde bakımından ise 

orta düzeydedir. Araştırma alanının iklimi, Orta Anadolu iklimine yakın, Orta Anadolu Bölgesi – Ege 

Bölgesi Geçit iklimidir. Yıllık toplam 550–650 mm yağış almakta ve en fazla yağış Aralık-Şubat 

aylarında düşmektedir. 2014 yılında toplam 534.3 kg/m2 yağış düşmüş olup vejetasyon süresinde 

(temmuz-ağustos-eylül-ekim aylarında) ise 83.2 kg/m2 yağış düşmüştür. 

Araştırmada materyal olarak Sugar Grazer II, Green Go, Nutri Honey ve El Rey çeşitleri 

kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Deneme alanında 4 çeşit ve 4 tekerrür olmak kaydıyla 16 parsel yer almıştır.  Her parsel 70 cm sıra 

aralığı ve 15 cm sıra üzeri mesafedeki 6 sıradan oluşturulmuştur. Parsellerde sıra uzunluğu 5 m olarak 

belirlenmiş olup parsel alanı 21 m2 olarak planlanmıştır. Bloklar arasında gözlemlerin ve deneme 

temizliğinin rahat yapılabilmesi için 2’şer metre boşluk bırakılmıştır. 

Deneme alanının toprak hazırlığı, buğday hasadından sonra pullukla işlenen araziye diskaro çekilerek 

yapılmıştır. Çeşitlerin ekimi, 15 Temmuz’da çapayla açılan sıralara 5 cm sıra üzeri ve 50 cm sıra arası 

olacak şekilde elle yapılmıştır. Denemede 20 kg/da saf azot ve 8 kg/da fosfor uygulanmıştır. Fosforun 

tamamı ile azotun yarısı ekimle birlikte, azotun kalan yarısı ise bitki ilk çapadan sonra verilmiştir. 

Çıkıştan sonra bitki boyu 35-40 cm’ye ulaştığında  yabancı ot temizliği yapılmıştır. Denemede sulama 

karık usulü bitkilerin su ihtiyaçlarına göre 10-12 günde bir yapılmıştır.  

 

Hasat, bitkilerin salkımlarını çıkardığı devrede el ile orak yardımı ile yapılmıştır. Hasat sırasında her 

parselin baş ve son kısmından 50’şer cm’lik bölüm ve her parselin ilk ve son sırası kenar tesiri olarak 

değerlendirme dışı bırakılarak kalan alan hasat ve gözlem alanı olarak kullanılmıştır. Her bir parselde 

denemeye ilişkin tüm ölçüm ve gözlemler hasat ve gözlem alanında yapılmıştır. Birinci biçim 

16.09.2018, ikinci biçim  26.10.2018 tarihlerinde iki biçim yapılmıştır. 

 

Araştırmadan elde edilen veriler SAS istatistik paket programında varyans analizine tabi tutulmuş, 

varyans analizi sonucunda istatistiki açıdan önemli farklılıkların bulunduğu ortalamaların 

karşılaştırılmasında Asgari Önemli Fark (LSD) testinden yararlanılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Uşak koşullarında yetiştirilen silajlık sorgum çeşitlerinde ölçülen gözlemlere ilişkin varyans analizi 

sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgeye göre kuru madde verimi bakımından çeşitler arasındaki 

farklılık % 1 düzeyinde, ham protein verimi bakımından % 5 düzeyinde önemli çıkarken, bitki boyu 

ve ham protein oranı bakımından önemsiz bulunmuştur. 

 

Çizelge 1. Varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

kaynakları 

SD Bitki        

Boyu 

Kuru Madde 

Verimi 

Ham Protein 

Oranı 

Ham Protein 

Verimi 

Blok           3 ö.d. ö.d. ö.d. ö.d. 

Çeşitler     3 ö.d. ** ö.d. * 

Hata         9     

 (**) 0.01 düzeyinde farklılığı, (*)0.05 düzeyinde farklılığı göstermektedir. ö.d. İstatistiki 

olarak önemli değildir. 

 

Araştırma konusu olan sorgum x sudanotu  çeşitlerinin bitki boylarına ait ortalama değerler 198.15 cm 

ile 203.50 cm arasında değişmiştir. Çalışmada ortalama bitki boyu 200.26 cm olarak belirlenmiştir. 
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Ülkemizde ikinci ürün sorgum yetiştiriciliği ile ilgili yapılan çalışmalarda sorgum x sudanotu  

melezlerinde, bitki boyunu Keskin ve ark. (2005), Van koşullarında ortalama 207.4 cm; Yılmaz ve 

ark. (2003) ise yemlik sorgumda Hatay koşullarında 182.65 cm,  Acar ve ark. (2002) Konya 

koşullarında 225.59 cm olarak tespit etmişlerdir. Diğer araştırmalarla mevcut araştırma sonuçları 

arasındaki farklılıklar çeşit, ekolojik bölge ve toprak farklılıklarından kaynaklanabilir. Birçok 

araştırmacı da sorgum x sudanotu melezi tipinin diğer sorgum ve sudan otu tiplerinden  daha uzun 

olduğunu ve son derece hızlı geliştiğini bildirerek araştırma bulgularımızdaki bilgileri doğrulamaktadır 

(Kılıç, 1986 ; Açıkgöz 1995). 

 

Çizelge 2. Çalışmada elde edilen ortalama değerler 

 

Çeşitler Bitki        Boyu        

(cm) 

Kuru Madde 

Verimi   (kg/da) 

Ham Protein 

Oranı          (%) 

Ham Protein 

Verimi  (kg/da) 

Green Go 203.50 1314 a 7.84 102.90 a 

El Rey 198.15 1295 a 7.22 94.14 b 

Nutri Honey 200.12 1177 c 7.07 83.17 c 

Sugar Grazer II 199.25 1215 b 7.84 96.11 b 

Ortalama 200.26 1250 7.49 94.08 

    (*) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasında 0.05 düzeyinde fark yoktur. 

En yüksek kuru madde verimi 1314 ve 1295 kg/da ile sırasıyla Green Go ve El Rey çeşitlerinden elde 

edilmiştir. En düşük verim ise 1177 kg/da ile Nutri Honey çeşidinden elde edilmiştir. Tuğay (2009) 

ikinci ürün sorgum çeşitlerine ait ortalama kuru madde verimlerini, sorgum x sudanotu melezinde 

(Bovital) 1545 kg/da, silajlık sorgum da (Rox) 1300 kg/da, süpürge darısın da  (populasyon) 1326 

kg/da olarak tespit etmiştir. Karadaş (2008) ikinci ürün olarak yetiştirilen sorgum x sudanotu 

melezinde (Jumbo) kuru madde verimini 2343 kg/da olarak; Güneş ve Acar (2005) ikinci ürün sorgum 

x sudanotu melezi çeşitlerinde (Grazer, El Rey, Grass II, Jumbo) kuru madde verimini 2094 kg/da-

2321 kg/da arasında, Acar ve ark. (2002) toplam kuru madde verimini ana üründe Jumbo çeşidinde 

5745 kg/da, Grass II çeşidinde 4487 kg/da, El Rey çeşidinde 5054 kg/da ve Grazer çeşidinde 5103 

kg/da olarak bulmuşlardır. Soya (1999) kuru madde verimini 1050 kg/da ile 1423 kg/da arasında; 

Çeçen ve ark. (2005), II. ürün sorgumda 1654 kg/da, sudan otunda 1256 kg/da olarak; Aydın ve 

Albayrak (1995) II. Ürün El Rey çeşidinde 1307 kg/da olarak tespit etmişlerdir. Araştırmamızda 

bulduğumuz kuru madde verimleri yukarıdaki diğer araştırmacıların tespit ettiği kuru madde 

veriminden yüksek yada düşük çıkmıştır. Bu farklılıklar çeşitlerin farklı olmasından, ana ürün ve 

ikinci ürün olup olmadıklarına göre değişmekle beraber, ekolojik faktörler, yıl, yetiştirme tekniği ve 

sezonunun farklı olmasından kaynaklanmış olabilir. 

 

Analiz sonuçlarına göre çalışmadaki ham protein oranları % 7.07 ile % 7.84 arasında değişmiştir. 

Ortalama ham protein oranı % 7.49 olmuştur. Çiğdem ve Uzun (2006), protein oranlarını Jumbo da % 

6.07, Grazer N2 de % 7.67, Rox da % 8.98 olarak tespit etmişlerdir. Aydın ve Albayrak (1995) 

Samsun’da yaptıkları 2.ürün çalışmasında ham protein oranlarının % 6.3 ile % 8.9 arasında değiştiğini 

tespit etmişlerdir. Yılmaz ve ark. (2007) silajlık sorgum çeşitlerinde protein oranını % 5.68 

bulmuşlardır. Karadaş (2008), ortalama protein oranını % 6.14 olarak tespit etmiştir. Yine Güneş ve 

Acar (2005) sorgum x sudanotu melezinde (Jumbo) protein oranını % 4.69 olarak belirlemişlerdir. Bu 

değerlerin bazıları araştırmamızdaki ham protein oranlarından düşüktür. Parlak Özaslan ve Sevimay 

(2007), Ankara’da protein oranını % 10.38-11.17 olarak tespit etmişlerdir.  

 

Denemede en yüksek ham protein verimi 102.9 kg/da ile Green Go çeşidinden elde edilmiştir. En 

düşük ham protein verimi ise 83.17 kg/da ile Nutri Honey çeşidinden tespit edilmiştir. Sorgumda 

yaptıkları araştırmalarda ham protein verimini Aydın ve Albayrak (1995) 96 kg/da, Güneş ve Acar 

(2005) 109.70 kg/da, Yılmaz ve Hoşaflıoğlu (2000) 89.60-136.64 kg/da olarak belirlemişlerdir. Keskin 

ve ark. (2005) Van koşullarında 1999-2000 yılları arasında sorgum x sudanotu melezi çeşitlerinde 
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hasat zamanının verim ve verim unsurlarını etkisini belirlemek amacıyla yürüttükleri çalışmada, 

hasadın hamur olum döneminde yapılması durumunda Gözde–80, P–988, Grazer ve Grass II 

çeşitlerinde ham protein verimi sırasıyla 85.4, 98.3, 85.6 ve 84.4 kg/da olduğunu tespit etmişlerdir.  

 

Sonuç olarak; Uşak İli Banaz ilçesi ekolojik koşullarında buğdaydan sonra ikinci ürün olarak 

yetiştirilen sorgum x sudanotu melezi çeşitleri, yörede görülen yem açığını kısa sürede kapatmak için 

iyi bir alternatif olarak tavsiye edilebilir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; verim ve kalite 

birlikte değerlendirildiğinde bu yöre için Green Go çeşidinin daha uygun olduğu kanaatine varılmıştır.  

 

REFERANSLAR  

Acar, R., Akbudak, M.A. ve Sade, B. 2002, Konya Ekolojik Şartlarında Sorgum X Sudan Otu 

Melezlerinin Verimleri ile Verimi Etkileyen Bazı Özelliklerinin  Belirlenmesi, Selçuk 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (29), 88-95.  

Açıkgöz, E. 1995, Yem Bitkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Bursa.  

Aydın, İ. ve Albayrak, S., 1995, Samsun Ekolojik Şartlarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı 

Bitkilerin Farklı Biçim Zamanlarında Ot ve Ham Protein Verimleri Üzerine Bir Araştırma, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (3), Samsun, 71-81.  

Çeçen, S. Öten M. ve Erdurmuş, C., 2005, Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Sorgum (Sorghum Bicolor 

L.) , Sudanotu (Sorghum Sudanense Staph.) Ve Mısırın (Zea Mays L.) İkinci Ürün Olarak 

Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (3), 337- 341.  

Çiğdem, İ. ve Uzun, F., 2006, Samsun İli Taban Alanlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek 

Bazı Silajlık Sorgum Ve Mısır Çeşitleri Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 21 (1), 14-19.  

Güneş, A. ve Acar, R. 2005, Karaman Ekolojik Koşullarında Silajlık Sorgum x Sudan  Otu Melezinin 

II. Ürün Olarak Yetiştirme İmkanlarının Belirlenmesi, Selçuk  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 

19 (35), Konya, 8-15.  

Karadaş, S. 2008, Farklı Ekim Sıklıklarında İkinci Ürün Olarak Ekilen Sorgum x Sudan Otu 

Melezinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek  Lisans Tezi, Konya, 18-42.  

Kılıç, A.,1986. Silo Yemi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri), Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bilgehan Basımevi, İzmir.  

Soya, H., 1999, İkinci Ürün olarak Yem Bitkileri Tarımı. Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı Tarımsal üretim ve Geliştirme Genel  Müdürlüğü, Ankara, 93-103.  

Yılmaz, Ş., Güler, M. ve Kaya, Ş., 2007, Silajlık SorgumxSudanotu Melezlerinde  Ekim 

Zamanının Silaj Kalitesine Etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi,  Erzurum ,2, 289-292.  

Keskin, B., Yılmaz, İ.H. ve Akdeniz, H. 2005, Van Koşullarında Sorgum x Sudanotu Melezi 

Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi, Atatürk Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Dergisi, 36 (2), Erzurum, 145-150.  

Tuğay, M., 2009. Toprak İşlemeli ve İşlemesiz uygulamaların ikinci Ürün Sorgumun (Sorghum spp.) 

Verim ve Kalitesine  etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri  Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi. Sayfa 20-53  

Yılmaz, İ. ve Hoşaflıoğlu, İ., 2000, Van Ekolojik Şartlarında Sorgum Ve Sorgum x Sudanotu Melezi 

Çeşitlerinin Silaj Amacıyla İkinci Ürün Olarak Yetiştirme  Olanakları, Çukurova Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1), 49-56  

Yılmaz, Ş., Güler, M., Akdoğan, G. ve Emeklier, H. Y., 2003, Hatay Koşullarında Azotlu gübre 

dozları ve Bitki sıklıklarının 2. Ürün Yemlik Sorgumun Verimine Etkisi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri 

Kongresi, Diyarbakır, 298-302.  

 

  



358 

 

The Economic Order And Class Structures In Italy And Germany In The 

Fascist Period 
Burcu DABAKOĞLU 

İstanbul Medipol University, 

Turkey 

bdabakoglu@medipol.edu.tr 

Ayşegül BAYKAN 

Yıldız Teknik University, 

Turkey 

 

 

Abstract 

Fascism emerged as a political ideology in the 20th century. It was one of the most striking historical 

events that influenced 20th century Europe, emerged in Italy. In the process between First World War 

and Second World War, fascist regimes established in some different countries of Europe. The 

historical period between the First and Second World Wars, 1914 and 1945, led to the most intense 

social, economic and political conflicts between especially among European nations. After First World 

War, a reaction has begun against liberalism in many European countries. Because of the war, an 

irregularity and instability have begun in society. The public felt that they needed a more disciplined 

regime. This need has been instrumental in strengthening the dictatorships and establishing new 

dictatorships. Although this political regime and ideology, which came to power in the period between 

the two world wars, had a short life span, the social, cultural and economic influences were very 

serious. The importance of this study is to consider the similarities and differences of economic order 

and structures of two states; İtaly and Germany, which are greatly influenced by the fascist system, by 

referring to basic approaches. 

This article, which is made by using descriptive analysis methodology, will discuss the economic 

influences of fascism in Italy and Germany and applications of Italy and Germany in the Economic 

Order and Class Structures in the Fascist Period. In this respect the fundamental approaches that 

analyze fascism on different axes and the different approaches of Marxist School that assess the 

relations of fascism to social classes and the other theories that evaluate fascism in relation to social 

classes will be mentioned. At the end of the study, the similarities and differences; weak and powerful 

aspects of the economic order and structure of Italy and Germany in the fascist period will be revealed 

in the light of the approaches which are discussed in the article.  

Keywords: Fascism, Economic Order, Class Structure, Marxist School  

 

Faşist Dönemde İtalya Ve Almanya'da Ekonomik Düzen Ve Sınıf Yapıları 

 

Özet 

Faşizm, 20. yüzyılda politik bir ideoloji olarak ortaya çıktı. İlk olarak İtalya'da ortaya çıkan faşizm, 20. 

yüzyıl Avrupa'sını etkileyen en çarpıcı tarihsel olaylardan biriydi. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci 

Dünya Savaşı arasındaki süreçte, Avrupa'nın bazı ülkelerinde Faşist rejimler kuruldu. Birinci ve İkinci 

Dünya Savaşları arasındaki tarihsel dönem, 1914-1945, özellikle Avrupa ulusları arasında en yoğun 

sosyal, ekonomik ve politik çatışmalara yol açtı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, birçok Avrupa 

ülkesinde liberalizme karşı bir tepki başladı. Savaştan dolayı toplumda düzensizlik ve istikrarsızlık 

başladı. Halk daha disiplinli bir rejime ihtiyaç duyduğunu hissetti. Bu ihtiyaç diktatörlüklerin 

güçlendirilmesinde ve yeni diktatörlüklerin tesis edilmesinde etkili olmuştur. İki dünya savaşı 

arasındaki dönemde iktidara gelen bu siyasi rejim ve ideolojinin kısa bir ömrü olmasına rağmen, 

sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri çok ciddiydi. Bu çalışmanın önemi, faşist sistemden büyük 

ölçüde etkilenen iki devlet olan İtalya ve Almanya’nın iktisadi düzen ve yapılarının benzerliklerini ve 

farklılıklarını, temel yaklaşımları referans alarak ele almaktır. 

Betimsel analiz metodolojisi kullanılarak yapılan bu makale, Faşizmin İtalya ve Almanya'daki 

ekonomik etkileri ile İtalya ve Almanya'nın Faşist Dönemdeki Ekonomik Düzen ve Sınıf Yapılarında 
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uygulanması konularını ele alacaktır. Bu bağlamda faşizmi farklı eksenler üzerinde inceleyen temel 

yaklaşımlar ve faşizmin sosyal sınıflara olan ilişkilerini değerlendiren Marksist okulun farklı 

yaklaşımları ve faşizmi sosyal sınıflara göre değerlendiren diğer teorilerden bahsedilecektir. 

Çalışmanın sonunda Faşist dönemde İtalya ve Almanya'nın ekonomik düzeninin ve yapısının 

arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları; zayıf ve güçlü yönleri, makalede ele alınan yaklaşımlar 

ışığında ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Faşizm, Ekonomik Düzen, Sınıf Yapısı, Marksist Okul 

 

 

The historical period between the First and Second World Wars, 1914-1945, has led the most intensive 

social, economic and political conflicts through the nations. These conflicts had emerged from some 

forces which have different ideologies. These ideologies are the outcomes of 19th century such as 

nationalism, imperialism, socialism, communism, liberalism, conservatism and anarchism. Compared 

to these ideologies, Fascism is the only one new and original force and ideology which can be called 

as a product of this national conflict in the 20th century. As in all previous ideologies, the roots of 

fascism are based on previous developments between the late nineteenth and early twentieth centuries. 

It may be taken back to the 19th century by its roots, but it has been transformed into an ideology in 

the strict sense after the First World War. The cultural changes and evolutions had become important 

sources in the emergence of the ideology of fascism and they became key factors to determinate the 

doctrines and concepts of fascist ideology. These developments of the nineteenth century were 

influential in the formation of fascist roots, but the concept of fascist ideology emerged after the First 

World War. 114  

Fascism as a word is derived from the fascio (Latin: fasces). Fascio is an Italian word which means a 

bundle, a sheaf or a union. In the Roman imperial period, the emperor's guards are carried the stick or 

whip bunch is also called as fascio. It is a bundle of rods, which surrounded an ax in the middle. After 

the command of the emperor, this order would have been legalized with the hit of the bunch to the 

place. Fascio also represented the unity and power of the empire.115 

Even today, there are some difficulties in defining fascism and putting it in a specific frame. There are 

different opinions whether fascism is an ideology or a regime. But fascism, like other ideologies, is a 

developed political movement within a certain systematic framework.  

One of the simplest definitions about fascism that expresses the concept briefly and clearly as follows; 

A totalitarian philosophy of government that glorifies the state and nation and assigns to the state 

control over every aspect of national life. 116 Italian fascism was based on “supremacy of the state.” 

While Nazism in Germany was based on the race unity, the supremacy of the state was in the forefront 

in the Italian fascism. 

There are fundamental approaches that analyze fascism on different axes. These approaches have 

analyzed fascism on different axes and have provided a multidimensional thinking so that the complex 

structure of the phenomenon can be understood.  

The first is the approach that brings the discursive dimension of fascism to the forefront. This 

approach is represented by names such as Roger Griffin, Zeev Sternhell, and Stanley Payne. This 

approach was basically considered to be a fascist political ideology and tried to explain the elements 

that would define the fascist ideology. According to this approach, it can be said that fascism is an 

ideology which has some characteristics such as ultra-nationalism, anti-liberalism, anti-parliamentary 

                                                      
114 Stanley G. P. (1995). A History of Fascism 1914–1945, New York: Routledge. p. 23. 

115 Borsella, C. (2007). Fascist Italy: A Concise Historical Narrative. Boston: Branden Books. p. 35. 
116 Mandal, U. C. (2007). Dictionary of Public Administration, Sarup & Sons Publisher. p. 179. 
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and anti-Marxism, aiming at a rebirth and revolution beyond this reaction, trying to create an 

alternative modernization and affirming violence in this way. 

The second approach that evaluates the phenomenon of fascism is the psychoanalytic approach. This 

approach is represented by names such as Wilhelm Reich and Erich Fromm. In these analyzes, the 

socio-economic factors causing fascism were explained based on the psychological states of the 

individual. While Reich interpreted fascism as an unconscious process, Fromm interpreted it as a 

psychological reaction caused by various socio-economic factors. Both names accepted the existence 

of socio-economic factors in which people psychologically tend to fascism and discussed fascism in 

relation to effects of these factors on individuals. 

Another approach is the Marxist approach, which analyzes fascism within the socio-economic 

framework. The Marxist approach, which makes class analysis of fascism and reveals the difference in 

relation to fascism of each social class in this direction, can be described as the field of the oldest and 

oldest studies in the analysis of fascism. This approach fascism defines as a tool that apply in times of 

crisis of the capitalist class. This approach is represented by names such as Antonio Gramsci, Palmiro 

Togliatti, Lev Troçki and Nicos Poulantzas. Fascism thus provides both the economic function for 

which capitalism is favored and the mass base it provides, mostly from the middle classes. 

In Marxist School, there are different approaches that assess the relation of fascism to social classes. 

The first of these approaches try to bring the deficit form of relationship between the capitalist class 

and fascism. This view defines fascism as a means of realizing the interests of the class of capital. 

According to this approach, fascism allows the order in which the economic and political interests of 

the capital class are carried out to be maintained under a different political form, does not bring about 

innovations in terms of production relations. It can be said that it only deceives masses with a few 

formal changes and makes the class of capital a power over the political life of the society. In other 

words, the fascist powers cannot go beyond being the instrument of great capital because they often 

make reforms to the extent allowed by the class of capital and they cannot sign politics such as 

reconciliation of interests between classes or redistribution in national income.117 

In this approach, one of the most important names that emphasize the importance of the fear of 

socialist movements when talking about the rise of fascism; Clara Zetkin, who came from Germany's 

women's movement and workers' movement. According to Zetkin, fascism is the intensified 

expression over the working class whose slogans target the class of capital and the exploiters. From 

this point of view, in order to stop the working class, which is prepared to go against the revolt against 

all exploiters and the class of capital, and to secure the capitalist power, the inhuman management of 

fascism has required for the capital class. According to Zetkin, fascism is the punishment of the 

proletariat that cannot fulfill the proletarian revolution.118 

Another approach in Marxist School, which looks for answers to the question marks regarding the 

mass dimension of fascism, is the framework of analysis that is under the influence of Marxism and 

resolves the massive support, social and economic.119 This approach focuses mainly on the work of the 

argument that fascism is a middle-class movement. This idea is looking for the origins of fascism in 

the attitudes of middle classes in communities that are starting to industrialize. The end result of 

industrialization is interpreted as a reflection of the uneasiness of industrialization, the support that the 

middle classes have fascinated by feeling themselves in danger as a result of continuous and profound 

social changes.120 The greatest impact of the industrialization on the entrepreneurship of the middle 

classes has been the destruction of independent economic professions, along with the development of 

capitalism, resulting in an economic imbalance and loss of status. Fascism in this direction can be 

described as a revolution of the middle classes.121 
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In the dialectical approach, which is the last approach in the Marxist School, it can be said that fascism 

is discussed in relation to the three basic elements. These elements used in explaining the emergence 

of fascism and the rise of power; the left-wing situation which makes the proletarian revolutionary 

tests but which has failed, the mass support of the middle class influenced by the socio-economic 

crises and finally the supporting politics of the class of capital.122  Names such as Antonio Gramsci, 

Palmiro Togliatti, Lev Troçki and Nicos Poulantzas, which will be considered as representatives of 

this approach, similarly pointed to proletarian revolutions that had failed before the emergence of the 

fascist movements, and afterwards gained support from the fascist dictatorship, gaining the mass 

support of the middle classes and fascist dictatorships they have evolved the process of evolution. The 

contradictory nature of fascism, that emerges from pursuing policies that will strengthen the class of 

capital while mobilizing the middle class on the one hand, has been made visible by the dialectic 

approach.  

Antonio Gramsci was one of the first names to point out that fascism is not just an instrument of the 

class of capital and that emphasizes the relationship established by fascism and the middle classes in 

its analysis.  One of the essential elements that Gramsci brought to his analysis of fascism was the 

analysis of fascism as a long superstructure struggle, intended to capture masses and, in particular, the 

middle class. Gramsci analyzes the result of fascism and National Socialism as an ideological system 

that shapes the minds of millions of individuals coming from the middle classes and includes a subtle 

and big work within the upper structures. 123 

 

The Economy and Class Structure of National Socialist Germany 

 

 

According to Hitler, neither capitalism nor Marxism is suited to the spirit of the Germans. Therefore, 

Marxism as well as capitalism must be countered: Hitler's socialism is not Marxist socialism. On the 

contrary, it sees Marxist socialism as one of his greatest enemies. Because Marxism is an international 

teaching based on materialism. National Socialism, on the other hand, is opposed to materialism and is 

based on extreme nationalism. From this point of view, it is clear that there are great contradictions 

between these two doctrines. Even that Karl Marx is a Jew, his teaching is enough to make Hitler's 

followers an enemy.  

Nazism aimed to lift class conflicts because class distinctions do not reconcile differences with 

national unity, and class consciousness is a phenomenon raised by Marx and communist parties. 

Workers' Unions: These unions expressed the class interests of the working class. According to the 

Nazi sense, the working class was no different from other German citizens. Therefore, the working 

class should not have different interests and demands than other citizens.124 

The ideological war against communism served the strategic, economic and geopolitical purposes of 

Germany. Because Nazism was not just against the communists in the country, but against Soviet 

Russia, which was also the homeland of communism. What has to be done is the elimination of the 

German Communist Party and the stopping of international communism from Russia.125 

The relationship between Nazism and socialism is very clear and dependent. Already, the origin of the 

Nazi word was an abbreviation of the National Socialist German Workers' Party (NSDAP). Many 

Nazis had distinct Marxist backgrounds and tendencies. During the 1920s and 1930s, German 
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communists would join the ranks of the Nazis when the communists deteriorated on the national stage; 

in the opposite case, the Nazis joined the Communist Party. 

Hitler was defending socialism in a speech on May 1927, he declared that they are socialists and they 

are enemies of the present capitalist economic system because that system serves the exploitation of 

economically weak ones.126 He also emphasized that: “Socialism is nothing more than Marxism”127 

After a while, Hitler said he regretted using the word "socialist" in the party name. According to him 

"social revolutionary" is a better expression because it emphasizes the Marxist ideas stronger.128 

Socialism can be considered both the closest and the farthest ideology to fascism. Even if Hitler's 

policies are perceived as pro-socialist, he did not agree that every factory and institution is required to 

nationalized by the German state. According to Hitler, German socialism had deeper roots. Instead of 

dealing with the problem of socializing the institutions, he thought they would reach their goals in a 

shorter time and more easily by socializing people.129 

The “common property” principle of socialism is another issue that separates socialism and fascism. In 

classical socialism, private property is seen as one of the means of selfishness and of the semper. A 

system based on a common property is considered to be compatible with the principles of equality and 

fraternity. On the other hand, fascism does not reject private ownership, unless it is used in such a way 

as to contradict the interests of the state. Hitler was not completely opposed to the private property, 

even sometimes he expressed his support about property ownership. But private property owners had 

to be subservient to the state. no one could be stronger or authorized than the state. The state is 

superior to everything. According to Hitler’s socialism; the state manages our lives in all depths. There 

is no license or free space belongs to the individual. If people want to have property such as land or 

factory, they are allowed. Eventually, the determining factor is the state; whether people are owners or 

workers, the state power is supreme over anyone.130 While socialism is an ideology that explains social 

events through class analysis, fascist ideology is aimed at creating a classless society. 

Nevertheless, socialism and fascism have ideas that are similar to each other. The essence of socialism 

is based on the assumption that people are social entities and can only realize themselves in the social 

whole. In fascism, the individual will only have place within the context of relations with certain 

social institutions. Socialism embraces and emphases the idea of brotherhood because it is against the 

conflict of interests between diverse groups. In fascism, this brotherhood idea includes people who 

come from the same nation, live on the same land. Cooperation is based on the idea of fraternity in 

both ideologies. 

 

The Economy and Class Structure of Fascist Italy  

 

Mussolini thought that one of the main problems of the old regime was class conflicts and he strongly 

criticized socialism and liberalism. The fascist regime aimed to create a classless society in order to 

increase national consciousness and national interest.  

Fascism accepted the reality of classes in society. But it was against the state administration that 

caused the class difference. The worker and the employer can no longer be hostile to each other. Their 
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interests are not private. These are the general interests of production that characterize the nation's 

high interests.131  

The fascist state claims to be the state of all nations, not of this or that class and suggests that it have 

brought a national agreement for the classes within society. Fascism does not accept a source of law 

outside the state. There is only state as a source of law. Law is at the command of the state.  

The fascist state is seen politically as a state in which the system of corporate representation is 

accepted. The corporatist system was implemented to avoid class conflicts and to increase the general 

interest in production. Corporate representation is the representation of the various social institutions 

and various interests represented by them in the political structure of the state, within the political 

organization, which are accepted as the basis of society and state in the fascist state. Between 1925 and 

1939 the establishment of the corporate state model was ensured which would provide social cohesion 

and guarantee economic development.132  

In the corporatist state, whose main objective is to organize a collaboration between employees and 

employers, it has been criticized that social classes fall into disagreement with each other and harm 

national interests. Mutual duties and responsibilities of the classes are emphasized. As a result, all the 

trade unions opposed to the regime were abolished. Although it is aimed at raising the national 

interest, it can be said that the corporation system only contributes to the welfare level of the 

capitalists and to the power of the state.133 

 

Applications of Italy and Germany in the Economic Order and Class Structures in the Fascist 

Period 

 

The fascist system, which attaches immense importance to the centralization of the economy, has led 

to the formation of corporations in Italy. But Germany has not created such a clear economic order. 

Both models did not have a fixed plan on the fascist economy model, so the economic order failed to 

deliver the intended results. It can be said that it does not have a particular economic system especially 

for the German example. Since Hitler has adopted a predominantly racist policy, the economic 

developments of the system have been lacking. 

 Fascism, while in power in Italy, has made some positive or negative changes in the lives of all social 

classes. In this process, for example, the experiences of the fascism of the middle classes, which have 

become disadvantaged by the strengthening capital class, have resulted in different forms, thanks to 

policies that encourage the development of the industry. 

As the economic and political situation deteriorated, there was a growing tendency to vote for a large 

and powerful national party that protected interests rather than a small, weak party. A large part of the 

Nazi's votes came from the middle class. But NSDAP was not only the middle-class party. The Hitler 

movement could claim that received votes from all parts of society.134 Thus, the Nazis, who addressed 

all "races" rather than to certain classes or groups, were supported by those in economic decline. One 

of the most notable features of National Socialism, the slogan of anti-Semitism, could bring together 

even the most contradictory classes, such as the bourgeoisie and the lower layers of society.135 

The working class has never been in the forefront of this system and suffered more under the system. 

Although the fascist system appears to represent the petty bourgeoisie, it has benefited the bourgeoisie 
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in every matter it has practiced in its practical part. In fact, fascist ideology, both for the example of 

the two countries, played a dual role before coming to power and received great support from the 

workers. But nothing came true after the ruling, in favor of the workers, even the workers became 

more oppressed. It is obvious that the financial support of the capitalist system and the big 

industrialists are influential in the development of fascist power. 

Fascism, which the capital class supports for the protection of its own interests and as a result of this 

support, has secured the interests of the class of capital by establishing a totalitarian order that can rule 

the whole society with one-man administration and prevent any rebellion and social development. 

Because of this feature, it can be said that fascism has established a reactionary dictatorship which 

prevents social changes and represses class conflicts. Especially after the First World War, the class of 

capital which gives vital importance to the prevention of the socialist revolutionary spirit which is 

rising both in Italy and Germany, gave the responsibility of the task of fighting against socialism. 

Because of their emergence, the anti-doctrinal attitudes of the fascist movements could easily be 

associated with all classes in society, and they were able to incorporate people from different classes 

through intensive propaganda activities. Fascism, as revealed by its theoretical studies of fascism, on 

the one hand, to establish the order in which the interests of the class of capital can be realized, to 

obtain the financial support necessary to stay in power, and on the other hand to offer to the middle 

classes within the economic and social disadvantages as a material and spiritual basis. Especially with 

the antisocialist stance, social classes with different interests were made to be related to each other. 

Along with the goal of realizing economic interests, which is the main motivation of the capital class, 

the strengthening of the socialist movements also led to the rapid support of the fascist forces.136 

 

 

CONCLUSION 

 

Fascism has become one of the most fundamental forces that control European politics, especially in 

the period between the First World War and the Second World War. During these periods, fascism has 

shaped the destiny of millions of people. As an important phenomenon, fascism has been the subject 

of intense academic interest and has been subject to many different assessments. With the opportunity 

to find power for the first time in Italy, studies began to analyze fascism. From that period to the 

present day, many different elements of the fascist essence have been introduced and many different 

definitions of the concept have been made in this direction. 

Dictatorships encounter very precise historical situations. Most of these are seen in the depression of 

the social structures in which beliefs are also involved. The crisis of dictatorships has emerged due to 

an unequal evolution of various elements of a society. The most crucial factor is the country in which 

a repressive regime is planned to be established, this country must have been involved in a "war" and 

must have been defeated in this war. As a consequence of the defeat of the war, the economy of the 

country has entered into economic hardship and engaged in constant crises. The chances of 

establishing a repressive political system are not equal in every country. This chance is higher and 

more common in countries where the mainstream economy has suffered in particular weight, in 

countries with young democracies that have passed the wars and major revolutionary processes in the 

recent past. 

Along with the First World War, increasingly stronger capitalism in developing countries such as Italy 

and Germany have increased the contradictions in the social structure and has made the economic, 

political and psychological crisis of the middle class unresolved. 

The post-war economic crises have caused the masses of those who have participated in this war to be 

thrown out of bourgeois life and to lose class identity and have pushed these masses into poverty. 
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These poor and angry masses were incapable of returning to bourgeois lifestyles and adhered to the 

habits of living and ideologies acquired during the war. These masses have detached from the 

bourgeois-democratic mass parties they have pursued to that time and have gathered around the 

military-nationalist militias and offensive continents with a sense of resentment and anger toward 

democracy.137 

The post-war economic crises also reduced the profits of the capitalist class. The capitalist class, 

whose profits are in danger, must increase the share of exploitation in order to close this gap. It is also 

determined to break the resistance of the working class. Just as in the case of Germany, this capitalist 

class tried to increase exploitation and break the resistance of the working class to sustain their profits. 

However, it is doubtful, that this can be done within the rules of democracy. It uses the masses of 

rebellious petty bourgeoisie and peasantry, piled up around fascist and popular militias, to scare the 

working class and put it in the defensive trenches and then demolish democracy. It forces the state 

apparatus to impose weapons on fascist militias for acts of violence against the working class. In the 

last phase, it ensures that state power is transferred to the fascists.138 

Fascist regimes are strictly applied a state-driven and centrally planned economy. Contrary to the 

theoretical Marxism; the state is the sole manager of socio-economic programs. The working class has 

never been at the forefront of this system, and fascism has never been a system favoring the working 

class, and even the working class has been under the pressure of this system. Fascism, which the 

capitalist class supports for the protection of its own interests, established a totalitarian order that can 

govern the whole society with one-man administration. Because of this feature, it can be said that 

fascism has established a reactionary dictatorship that suppresses social changes and suppresses class 

conflicts. Especially after the First World War, the capitalist class gave significant importance to the 

prevention of the rising socialist revolutionary spirit in both Italy and Germany and gave the 

responsibility of fighting against socialism to the fascist state. 
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Özet 

Bilişim teknolojileri her geçen gün hayatımızın önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. 

Özellikle bilişim teknolojileri sayesinde pek çok sosyal paylaşım sitesinin aktif olarak kullanılıyor 

olması, marka, firma ve ürün hakkında detaylı bilgilere ulaşabilme, satın alma konusunda sağladığı 

çeşitlilik ve kolaylıklar nedeniyle bilişim teknolojilerini tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde 

oldukça etkili bir hale getirmiştir. İnternetin yaygın kullanım alanı pazarlama için de önemli bir 

iletişim aracı olmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, 2017 TUİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırması verileri kullanılarak, bilişim teknolojilerinin satın alma üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Cinsiyete göre internet üzerinden satın alınan veya sipariş edilen mal ve hizmet türleri 

istatistiksel olarak değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri,  Satın Alma Tercihi, Korelasyon,  

 

 

The Effect on the Purchase of  Information and Communication Technology 

(ICT) Usage in Households 

 

Absctarct 

Information technology is becoming an important and indispensable part of our daily life.  

It is actively used by many social networking sites, especially thanks to the information technology. In 

this respect, it has made information technologies very effective on consumers' buying behaviors 

because of the diversity and convenience that they have achieved in acquiring and acquiring detailed 

information about brands, companies and products. The widespread use of the internet has also made 

it an important communication tool for marketing. In this study, 2017 TUIK Information and 

Communication Technology (ICT) Usage Household Survey data were used. the impact of 

information technology on purchasing has been examined. According to the sexes, the types of goods 

and services purchased or ordered via internet are interpreted statistically 

Key Words: Information Technologies, Purchase, Pruchase Preference, Correlation,  
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1. GİRİŞ 

Günümüz artan rekabet ortamında işletmelerin pazar paylarını koruyabilmeleri hatta mümkünse 

artırabilmeleri oldukça önemli bir konudur. Özellikle gelişen teknolojiye uyum sağlamaları artık bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Küreselleşmenin rekabet ortamını direk etkiliyor olması işletmelerin 

özellikle bilişim teknolojilerine olan ihtiyacını gün geçtikçe artırmaktadır. Her ne kadar bilişim 

teknoloji kullanımını olumsuz yönleri de olsa bireylerin ve işletmelerin yaşamlarındaki olumlu etkileri 

tartışılmazdır.  

Bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan hızlı gelişme internetin hayatımızda oldukça önemli bir yer 

almasına neden olmuştur. Teknolojide yaşanan bu hızlı gelişme pazarın küreselleşmesi ve iletişim 

artması ile birlikte serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik girişimler ile birlikte 

ülke ekonomilerini önemli ölçüde etkilemiş bulunmaktadır(Tecim ve Gökşen, 2009:2239). İnsanların 

sanal ortamda bilgi ve belge paylaşımlarındaki gelişim iletişimin farklı bir boyut kazanmasına neden 

olurken, tüketici davranışlarını da önemli ölçüde değiştirmiştir. İnsanların bilgiye bir zaman 

sınırlaması olmadan istedikleri anda ulaşabiliyor olması, yaşamın pek çok alanında kolaylaştırıcı bir 

etki yaratmıştır. Bu çalışmada bilişim teknolojileri kullanımının hane halkının satın alma davranışları 

üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır.  

 

2. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

Bilişim teknolojisi, bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde herhangi bir yere 

iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini sağlayan teknolojiler” (Ceyhun ve 

Çağlayan:1997:12 aktaran, Elibol, 2005:157) olarak veya “bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi, 

erişilmesi ve dağıtılmasına hizmet eden teknolojiler, uygulama ve hizmetlerin bütünü ve sistem 

üzerindeki bilgilerin tümü” olarak tanımlanır (Sarıhan, 1999:9, aktaran:Elibol, age.). 

1980 li yıllardan itibaren ucuzlayan ve yaygınlaşan teknoloji ile birlikte kitle iletişim araçlarının kolay 

ulaşılabilir hale gelmesi, kişisel bilgisayarların kullanımının artması yeni bir ekonominin başlangıcını 

göstermiştir. (Halis, 2002: aktaran, Emre vd., 2011). 1990 lı yıllara gelindiğinde internet inanılmaz bir 

şekilde gelişerek insanların bir birleri ile iletişiminin dışında iş hayatının içine de girmiştir. Bilişim 

teknolojileri ile ticaret çok eskilere dayanmasa da, hızla gelişerek kendini sürekli yenilenmiş ve 

hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir.  

Gelişen teknoloji,  ticareti klasik ticaretten e-ticarete dönüştürmüştür. Bilişim teknolojileri sayesinde 

sosyal paylaşım sitelerinin aktif olarak kullanılıyor ve pek çok işletmenin web sayfalarına rahatça 

ulaşılabiliyor olunması, ürün, marka, firma hakkında detaylı bilgiye ulaşmayı sağlamıştır. Bu durum 

bilişim teknolojilerinin satın alma konusunda sağladığı avantajlar ile birlikte bilişim teknolojilerinin 

tüketicinin satın alma davranışı üzerinde oldukça etkili bir hale gelmesine neden olmuştur. 

Teknoloji ve Bilgi çağının gelişmesi geleneksel ticaret yöntemlerinin (Pazarlama, Satış, Tanıtım, 

Reklam gibi) de katkısıyla daha hızlı sonuç veren daha az maliyetli İnternet pazarı yönteminin ortaya 

çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olmuştur. 

 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

 2016 yılında Şimşek tarafından yapılan bir çalışmada internet üzerinden yapılan ticaret için sitelerinin 

güvenirliliği incelenmiş, yapılan çalışma sonrasında e-ticaret sitelerine güvenin internetten alışveriş 

yapan kişilerde daha yüksek çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çoban, Devecioğlu ve Karakaya, 2011 yılında spor sektöründe e-ticaret isimli bir çalışma yapmış ve 

bu çalışma sonucunda, gittikçe yaygınlaşan bu ticaretin geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerini 

etkilemekte olduğunu ifade etmiştir. 

Güleş, Bülbül Ve Çağlıyan tarafından 2003 yılında yapılan çalışmada, bilişim teknolojileri kullanımın 

işletme performansı üzerine etkisi ele alınmış ulaştıkları sonuçlardan bir tanesi, işletmelerin giderek 

sertleşen Pazar koşullarında rekabet üstünlüğü elde edebilmek için, örgütsel gereksinimlerine uygun 

Bilişim Teknoloji kullanım düzeyini artırması gerektiği, olmuştur. 

2014 yılında Demirsel tarafından yapılan çalışmada KOBİ’lerde kullanılan bilişim teknolojilerinin 

örgütsel performansa etkileri incelenmiş, ve araştırmanın sonucunda bilişim teknolojileri kullanımının 

işletme performansına olumlu yönde bir etki gösterdiğini belirtmiştir. 

Çağlar tarafından 2014 yılında Lojistik İşletmelerinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Müşteri 

Memnuniyeti ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkiye yönelik olarak bir çalışma yapılmış ve 

kullanılan bilişim teknolojilerinin işletme performans göstergelerini iyileştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Selim ve Balyener tarafından 2017 yılında Türkiye’de hane halkının sahip olduğu bilişim teknolojileri 

ürünleri sayısını belirleyen faktörlerin araştırılması üzerine bir sayma veri modeli çalışması 

yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda, Türkiye’ nin batı bölgelerinde, kentsel kesimde ve kız 

çocuklarında bilişim teknolojisi ürünü sahipliğinin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı çalışmada, 

fertlerin yaşı ve bilişim teknolojisi ürünü sahipliği arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki çıkmıştır. 

Hane haklı bilişim teknolojileri kullanımına yönelik olarak yapılan bir başka çalışma 2017 yılında 

Patır, Güven ve Tan tarafından yapılmış olup, bu çalışmada Bingöl ili hane halkının bilişim teknolojisi 

kullanım oranı ve yaşam koşulları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma, bölge insanının 

yeni teknolojilere açık, yaşam kalitesini artıran teknolojilere duyarlı oldukları sonucunu ortaya 

koymuştur.  

Pek çok çalışma ayrı ayrı değerlendirildiğinde genel olarak internet pazarının olumlu olduğu kadar 

olumsuz yönlerinin de var olduğu görülmüştür. Olumlu yönleri, maliyet tasarrufu, zaman tasarrufu, 

pazarlama esnekliği, bire-bir pazarlama imkanı, bilgi toplayabilme, küresel pazarlara erişim ve 

sonuçları takip edebilme olarak kendini gösterirken olumsuz yönleri, güvenlik sorunları ve hukuki 

sorunlar dır. 

 

4.  UYGULAMA ve BULGULAR 

Bu çalışma, hane halkı bilişim teknolojileri kullanımının bireylerin satın alma davranışları üzerindeki 

etkisini belirlemeye ve hanelerde bilişim teknolojisi bulunma ile internet üzerinden sipariş verilen ya 

da satın alınan mal ve hizmet türü arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik olarak yapılmıştır. Bu 

amaçla yapılan çalışmada 2017 TUİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 

Verileri TUİK veri tabanından alınarak kullanılmıştır. Öncelikle 2017 yılı 16-74 yaş arasındaki erkek 

ve kadınlar dikkate alınarak internet ve bilgisayar kullanım oranları verilmiştir. Daha sonra sırasıyla 

bu oranların bir önceki yıla nasıl değiştiği belirlenmiş, çalışmanın devamında, bireylerin internet 

üzerinden sipariş verilen ya da satın alınan mal ve hizmet türlerine ve cinsiyete göre dağılımlarına 

bakılmış, hanelerde bilişim teknolojisi bulunma ile internet üzerinden sipariş verilen ya da satın alınan 

mal ve hizmet türü arasındaki ilişki için yapılan korelasyon sonucu verilerek yorumlanmıştır. 

TUİK tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 2017 yılı 16-74 yaş grubuna ait bilgisayar ve 

İnternet kullanım oranları Tablo1’de verilmiştir. 
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Tablo1. Hane Halkı Bilgisayar ve İnternet Kullanımı 

1. Bilgisayar Kullanımı 56.6 (%) 

2. Erkek 65.7(%) 

3. Kadın 47.7(%) 

4. İnternet Kullanımı 66.8(%) 

5. Erkek 75.1(%) 

6. Kadın 58.7(%) 

7. Hanelerde İnternet Kullanımı 80.7(%) 

 

Tablo 1’ e öre 2017 yılında hane halkı bilişim teknolojileri araştırma sonuçlarına göre bilgisayar 

kullanımı %56.6 iken internet kullanımı %66,8 olarak ortaya çıkmıştır. Yine aynı yıl yapılan araştırma 

sonuçlarına göre, bilgisayar kullanan erkeklerin oranı %65.7, kadınların oranı ise %47.7 iken aynı yaş 

grubunda internet kullanımı erkeklerde %75.1 ve kadınlarda %58,7 dir. Hanelerde internet kullanımı 

ise %80.7 olarak belirlenmiştir. 

Aynı veri tabanından alınan veriler incelendiğinde Bilgisayar kullanma oranı kullanımı 2017 yılında 

2016 yılına göre %3.09 artarken, internet kullanımı%9,15 oranında artış göstermiştir. 

Aynı yaş grubunda cinsiyet değişkeni dikkate alınarak 2017 yılında 2016 yılına göre bilgisayar ve 

internet kullanımında ki değişim incelendiğinde; 

Bilgisayar kullanımı erkelerde %2.49, kadınlarda ise, %3.92 artarken, internet kullanımı erkeklerde % 

6.52 kadınlarda ise %13.10 artış göstermiştir. 

Evden internete erişimdeki değişim incelendiğinde ise, 2017 yılında bir önceki yıla göre %5.76 

oranında artış gözlenmiştir. 

Kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alma 2017 yılında 2016 yılına 

göre %19,13 artış göstermiştir.  

Tablo 2. İnternet Üzerinden Sipariş Verilen ya da Satın Alınan Mal ve Hizmet Türü’nün Cinsiyete 

Göre Dağılımı 

Hizmet Türü Erkek Kadın 

Gıda ve Günlük Gereçler %47.7 %52.3 

Ev Eşyası %54.0 %46.0 

İlaç %50 %50 

Giyim, Spor %40.6 %59.4 

Bilgisayar ve Ek Donanım %80.0 %20.0 

Elektronik Araç %77.8 %22.2 

Telekominikasyon %65.0 %35.0 

Hisse Senedi %51.6 %48.4 

Tatil Konaklaması %57.1 %42.9 

Seyahat Faaliyetleri %59.6 %40.4 

Spor ve Kültür, Bilet %55.6 %44.4 

Film, Müzik %54.5 %45.5 

E-Öğrenme Araçları %50.0 %50.0 

Oyun Yazılım %70.0 %30.0 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde İnternetten sipariş edilen mal hizmet türünün, erkeklerde en fazla 

bilgisayar ve ek donanım malzemeleri (%80.0), kadınlarda ise en fazla giyim ve spor ürünleri(%59.4) 
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olduğu ortaya çıkmaktadır. İnternetten sipariş edilen mal ve hizmet türü için erkeklerde elektronik 

araçlar(%77,8), kadınlarda ise gıda ve günlük gereçler (%52.3) ikinci sırayı almaktadır.  

 Erkeklerde gıda ve günlük gereçler (%47,7) internetten en az sipariş edilen mal ve hizmet türü iken 

kadınlarda internet üzerinden sipariş etmede en az tercih edilen mal ve hizmet türü bilgisayar ve ek 

donanım malzemeleri(%20.0) olmuştur.  

Kolesayon Analizi: 

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi hakkında bilgi veren korelasyon analizinde 

hesaplanan korelasyon değeri  1 ≤ r ≤ +1 arasında değer alır. Korelasyon değerinin negatif olması 

değişkenler arasında ters yönlü bir ilişkinin, pozitif olması ise doğru yönlü bir ilişkinin olduğunu 

gösterirken, korelasyon değerinin sıfır çıkması değişkenler arasında bir ilişkinin olmadığını 

göstermektedir. Bu çalışmada hanelerde bilişim teknolojisi bulunma ile internet üzerinden sipariş 

verilen ya da satın alınan mal ve hizmet türü arasındaki ilişki için yapılan korelasyon analizi sonucu 

«0,997» olarak bulunmuş olup, bu değer ilgili değişkenler arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişkinin 

olduğunu göstermektedir.  

5. SONUÇ 

Yapılan çalışmada sonuç olarak; 

1- Hem bilgisayar hem de internet kullanımının erkeklerde daha fazla olduğu, 

2- Hanelerde internet kullanımının %80,7 gibi ciddi bir orana ulaştığı, 

3- Hem internet hem de bilgisayar kullanımının bir önceki yıla göre artış gösterdiği, 

4-Kadınlarda hem internet hem de bilgisayar kullanımın da bir önceki yıla göre erkeklere  

    nazaran daha fazla artış gösterdiği, 

5-Evden internete erişim de ve kişisel kullanım amacıyla mal ve hizmet sipariş verme ya     

    da satın almada artış olduğu, 

6- Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma ile internet üzerinden sipariş verme ya da satın    

    alma arasında pozitif yönlü ciddi bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 

  



372 

 

Kaynakça 

 

Çağlar, M.B.,(2014), Lojistik İşletmelerinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı, Müşteri  

Memnuniyeti ve İşletme Performansı İlişkisi: Bir Araştırma, SÜ., SBE Dergisi,  

32:41-55 

 

Çoban B., Devecioğlu S., Karakaya Y.E.,(2011), Spor Sektöründe E-Ticaret, Uluslararası  

İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1): 1099-1120 

 

Güleş, H.K., (2003), Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkisi:  

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama, SÜ İİBF Sosyal ve  

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6):61-83 

 

Demirsel T.,(2014),  KOBİ’lerde Kullanılan Bilişim Teknolojilerinin Örgütsel Performansa  

Etkileri: Konya Organize Sanayi Bölgelerinde Bir Araştırma, SÜ, İİBF Sosyal ve  

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(28):278-304 

 

Elibol, H., (2005),  Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları  

Üzerindeki Etkileri, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13,155-162 

 

Emre, İ., v.d, Akıllı Tahta Kullanımının Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilgi  

e İletişimTeknolojilerine Karşı Tutumlarına ve Hücre Bölünmesi Konusundaki  

Başarılarına Etkisi, 5 th International Computer & Instructional Technologies  

Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University. 

 

Patır,S., Güven, M., ve Tan M., (2017), Bingöl İli Hane Halkının Bilgi teknolojisi Kullanım  

Oranı ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, İktisadiyat,1(1),  

115-132 

 

Selim, S., Balyaner, İ., (2017) Türkiye’de Hane Halkının Sahip Olduğu Bilişim Teknolojileri  

Ürünleri Sayısını Belirleyen Faktörlerin Araştırılması: Bir Sayma Veri Modeli,  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22):428-454 

 

Şimşek A., (2016), Elektronik Ticaret Sitesi Kullanıcılarının Güven Tutumlarının  

İncelenmesi: Uşak İlinde Ampirik Bir Çalışma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik  

Araştırmalar Dergisi 18 (30): 1-12 

 

Tecim, V. & Gökşen, Y. (2009), Bilişim Teknolojilerinin Üniversitelerde Etkin Kullanımı  

Üzerine Bir Çalışma. Journal of Yaşar University, 4(14), 2237-2256. 

 

  



373 

 

Hedonic Marketing and Hedonic Economics: From the Viewpoint Antiquity 

Philosophy 
 
           

Sezen GÜNGÖR* 

Namık Kemal University, 

 Turkey 

sezengungor22@gmail.com  

Nihan Tomris KÜÇÜN 

Eskişehir Osmangazi University, 

Turkey 

nihan_tomris@hotmail.com 

Yıldırım Onur ERDİREN 

Namık Kemal University, 

Turkey 

yoerdiren@nku.edu.tr 

                

 

Abstract 

 

Is there a single, universally accepted truth that can be applied to everyone in every situation? This 

question is an inquiry of all disciplines that have studied people and their behavior for centuries. All 

disciplines who have studied human beings and their behavior have been searching for this question 

for centuries. The essence of this problem is moral philosophy, and it is taken up by from epicurism, 

known as the great philosophy school of the Hellenistic period to Kynism, from Platon to stoicism in 

the antiquity philosophy. This question needs to be discussed in conjunction with hedonism. The 

concept of hedonism, which is frequently seen in economics and marketing branches today, is defined 

as the pursuit of pleasure, self-devotion to sensual pleasures, or avoiding painfully in search of 

pleasure. In this study, hedonism is defined by the interpretations of early philosophers and its use in 

economics and marketing. In addition, the concept of utility in terms of behavioral economics and 

hedonic behavior in the context of consumer purchasing behavior are examined.  

Recently, the concept of hedonic investment related to real estate purchases has started to be seen 

frequently. In the field of marketing, the concept of hedonic purchase has been found for many years. 

Scales related to the subject have been developed, and many studies have been done using these 

scales. In this sense, this study is aimed at solving the literature about how the concept of hedonism is 

handled by schools of philosophical thought, how it is incorporated into the fields of economy and 

marketing over time, and what other areas it will be included in the future. 

 

Keywords: Hedonic Marketing, Hedonic Economics, Hedonism in Antiquity philosophy 
 

     

Hedonik Satın Alma ve Haz İktisadı Kavramlarına İlkçağ Felsefesinden Bakış 

 

Özet 

 

Herkes için, her durumda uygulanabilecek, genel kabul görmüş tek bir doğru var mıdır? Bu soru insan 

ve davranışlarının inceleyen tüm disiplinlerin yüzyıllardır cevabını aradığı bir sorudur. Özünde ahlak 

felsefesinin konusu olan bu soru, Helenistik dönemin en büyük felsefe okulu olarak bilinen 

epikücülükten, kinizm okuluna, platon, stoacılığa ve yararcılığa kadar uzanan geniş bir ilkçağ felsefe 

tarihinde ele alınmıştır. Bu soruyu hedonizm ile birlikte ele almak gerekir. Günümüzde ekonomi ve 

pazarlama dallarında da sıkça rastlanan hedonizm kavramı, zevkin peşinden gitme, duyumsal zevklere 

kendini adama veya zevk arama arzusuyla acıdan kaçınma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmada 

hedonizm-hazcılık kavramı, ilk çağ filozoflarının yorumlarıyla tanımlanmış ve ekonomi ve pazarlama 

dallarındaki kullanılışına değinilmiştir. Ayrıca, davranışsal iktisat açısından fayda kavramı ve tüketici 

satın alma davranışı kapsamında hedonik davranışlar incelenmiştir.  

Son dönemde özellikle emlak satın alımlarıyla ilgili hedonik yatırım kavramına sıkça rastlanmaya 

başlanmıştır. Pazarlama alanında ise uzun yıllardır hedonik satın alma kavramına rastlanmaktadır. 

Konuyla ilgili ölçekler geliştirilmiş, bu ölçeklerin kullanıldığı pek çok araştırma yapılmıştır. Bu 

anlamda bu çalışmanın, hedonizm kavramının felsefi düşünce okulları tarafından nasıl ele alındığı, 

zaman içinde ekonomi ve pazarlama alanlarına nasıl dâhil olduğu ve gelecekte başka hangi alanlara 

dâhil olacağı konusunda literatürdeki eksiği giderme amacını taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Haz iktisadı, Hedonik Satın Alma, İlkçağ Felsefesinde Hazcılık 
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Giriş 

Mut veya mutluluk, herkes için farklı tanımlara sahiptir. Hazcı, mutlulukçu ve faydacı ahlak anlayışı 

da her insanda farklı düzeydedir. Ancak asıl olan hiçbir zaman değişmez: insan öyle ya da böyle mutlu 

olmak ister ve bu mutluluk sadece haz ile sağlanabilir. Aranılan bu hazzın derecesi farklı olabilir, ya 

da aynı derecedeki haz farklı insanlara farklı derecelerde veya aynı insana farklı zamanlarda farklı 

düzeyde mutluluk sağlayabilir.  

Felsefe tarihine bakıldığında, ilkçağ filozoflarından itibaren haz, fayda ve mutluluk kavramları 

önemsenmiştir. Çok sayıda düşünce ortaya konmuş, sonraları bu düşüncelerin bazısı takipçi bulurken 

bazıları yerilmiştir. Tarih boyunca üzerinde tartışılan bu kavramlar nihayet iktisat ve pazarlama 

alanlarında da tartışılmaya başlanmıştır.  

 

İlkçağ Felsefesinde Hazcılık 
İlkçağ felsefesinde hazcılık, Demokritos ile başlar. Eudaimonism (mutçuluk) kurucusu olarak 

değerlendirilebilecek olan (Turan, 2015) Demokritos’un ahlak öğretisine göre duygular ve istekler ateş 

atomlarının hareketleridir. Bu hareketler durgun ve ölçülü ise kişiyi mutlu eder, değil ise mutsuzluk 

yaratır. Demokritos’a göre mutluluğa erişmek isteyen, yararına olanla olmayanı ayırt etmelidir. Bunu 

ancak haz ve acı duygularıyla yapabilir (Gökberk, 2010). Demokritos, haz elde etmeyi ve acıdan 

kaçınmayı insanoğlu için en değerli şey olarak göstermektedir. Gökberk (2010), Demokritos’un 

hazcılık-hedonizm ile ilgili görüşünü şöyle açıklanmıştı: “Demokritos’un hedonizmi temiz ve asil bir 

hedonizmdir. Ona göre, kim mutlu olmak istiyorsa o zaman yararına olanla olmayanı ayırt 

edebilmelidir.”  

Demokritos’un hazcılık konusunda ölçülü olma görüşü de bugünün tüketen insanı için son derece 

önemlidir. Ona göre mutluluk ölçülülüktür. Yani aşırı olan her haz sonunda acı ile biter. Demokritos 

ruhun sürekli mutluluk ve haz peşinde olacağını, mutluluğun ise uyum ve düzenle birlikte var 

olacağını ve bunu sağlayanın da akıl olduğunu vurgulayarak akıllı insanın doğru olanı yararlı olanda 

arayacağını, nihai amacın ise ruh huzuru ile sağlanabileceğini vurgular (Arslan, 2008). İnsanın her 

hazzı değil, ahlakça güzel olan hazzı seçmesi gerektiğini, ayrıca gerçek mutluluğa bilgi ve manevi 

değerler ile ulaşılabileceğini belirtir (Gürbüz, 1992).  

Kirene okulu kurucusu Aristippos ise zevklerin bireysel olduğunu ve herkesin bu zevk doğrultusunda 

hareket etmesi gerektiğini savunur. Ayrıca aynı akıma göre insanın şimdi alacağı zevk, gelecekte 

alacağı zevkten daha değerlidir (Laertios; Şentuna, 2007). Aristippos’a göre hayatın son gayesi hissi 

ve psikolojik hazdır, insanın kaba duygularının arandığı bir doyum halidir (Kesmen, 2012). Kiniklere 

karşıt bir görüş olarak görülebilecek bir diğer akım olan Kirenecilik, hazzın mutlak anlamda “iyi” 

olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, 

sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüştür. Okulun 

kurucusu Aristippos’a göre her davranışın nedeni, mutlu olmak isteğidir. Haz insanı insan eden 

duygudur (Fettahlıoğlu vd. 2014). Fakat, insan bu haz duygusunun esiri olmadan yararlanmayı 

bilmelidir (Güriz, 1963). Aristippos her ne kadar hazlarda niteliksel açıdan ayrım yapmasa da bedensel 

ve zihinsel hazlardan ayrı ayrı bahseder. Ona göre yaşamın amacı bedensel hazlarda doyuma ermektir 

ve maddi hazlara manevi hazlardan daha fazla değer verir. Manevi hazlar hem geçmiş hem gelecekle 

ilgili durumları içerirken maddi hazlar sadece an ile ilgilidir (Gürbüz, 2012; Cevizci 2002b).  

Hazcılık konusunda en bilinen ilkçağ filozofu şüphesiz Epikurostur. Epikuros hazcılığı mutlulukla 

açıklamış ve mutluluğun en iyi olduğunu söylemiştir. Fakat zihinsel hazların tatmini mutluluğu 

belirleyecektir. Epikuros’a göre en yüksek iyi hazdır. Fakat bu geçici bir doyum ile beraber bulunan 

haz değil, devamlı olan bir hazdır. Ayrıca epikuros haz kavramına ahlaki açıdan bakarak doyumun 

anlık olduğunu, ahlakın gayesinin bedensel zevkler değil, akli ve ruhi hazlar olması gerektiğini 

düşünür (Kesmen, 2012).  

Epikuros’un günümüzdeki hedonik pazarlama ve haz iktisadı konusu ile örtüşen yorumu ise 

takipçilerine verdiği öğütte saklıdır. Epikuros’a göre gereksinimler üçe ayrılır: doğal ve zorunlu 

gereksinimler, doğal ama zorunlu olmayan gereksinimler ve ne doğal ne de zorunlu olan 

gereksinimler. Mutlu olmak için birinci kategorideki gereksinimleri karşılamak kâfidir. Ötesine gerek 

yoktur (Gökberk, 2010). İnsanların mutsuzluğunun nedeni ona göre zevkin peşinden giderken ya 

ellerindekilerle yetinemedikleri için bu zevki bulamamaları ya da sürekli ulaşamayacakları şeylerinden 

peşinden koşmaları veyahut eriştikleri zevki kaybetme korkusu nedeniyle endişe içinde yaşamalarıdır 

(Kartal, 2015).  
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Epikuros’a göre mutluluk ne çoluk çocukla geçirilen zaman ne de güzel kadınlarla güzel sofralarda 

yiyip içmektir. Epikuros’a göre sürekli olan ve ruhsal bir dinginlik sunan hazlar ve gelip geçici ve 

peşinden gitmeye değmeyecek hazlar vardır (Cevizci, 2002a). Epikuros’un görüşleri gelip geçici 

hazların peşine düşmek insanı derin yalnızlıklara ve acılara sürükleyeceğinden bahseder. Randall ve 

Burcler (2014) Epikurosçuluğu şöyle özetler: “İnsanın ihtiyaçları ve istekleri ne kadar azsa ve görev 

ve sorumlulukları ne kadar minimumsa, temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışması ve mutluluğunun 

bozulması tehlikesi de o kadar az olacaktır.” 

Kinizm okulu kurucusu Antisthenes de benzer bir görüşü savunarak hazzın insanı köle yapmasından 

bahseder. Ona göre mutluluğa ancak ve ancak boş kuruntulardan kurtulunca erişilebilecektir. Erdem 

budur ve en önemlisi erdemdir. Geriye kalan sağlık, güzellik, zenginlik, lüks, şan ve şeref aldırış 

edilmeyecek, kayıtsız kalınacak şeylerdir. Ona göre erdem, dünyanın sunduğu nimetlerden bağımsız 

olma ve hazlardan korunma anlamına gelir (Kartal, 2015; Gökberk, 2010).  

Guthrie, toplumsal ahlak ve kişisel çıkarlarla ilgili şöyle der: Toplulukların çok ufak ve kültürel 

koşulların son derece yalınç olduğu eski toplumlarda ahlaksal ödevle kişisel çıkar arasında hiçbir 

çatışma gözlenmez. Ritter’a göre de geleneklere ve yasalara itaat eden birey mutlu ve halinden hoşnut 

biridir. Ancak bu yalın koşullar ne kadar sürdürülebilirdir. Yasadışı eylemlerin kişisel çıkarları 

arttırdığı küresel dünyada “doğa” ve “yasa” karşıtlığı, insanın adaletinden farklı ve ondan daha üstün 

olan “doğanın adaleti” anlayışını doğurur. Bu anlayışın mantıksal sonucu, iyinin hazza ya da haz 

verene eşitlenmesidir. Bu durum da adil insanın kendi hazzına uygun eylemlerde bulunmak dışında bir 

ödevi yoktur. Bu noktada hedonizm (hazcılık) bir felsefi öğreti olarak doğmuştur (Cevizci, 1999).  

Sokrates ve Platon iyi ve haz arasında kurulmaya çalışılan bu eşitliğe karşı çıkarlar. Sokrates’e göre 

üzerinde hiç düşünmeden hazzın peşinden koşma, gelecekte yalnızca mutsuzluğa götürecektir. Çünkü 

kimi haz veren eylemlerin zaman içinde zarar vereceğini savunur. Bu durumda iyi olana eşitlenecek 

kavram haz değildir, başka bir kavram bulmak gerekir. “yararlı” veya “hayırlı” anlamına gelecek bir 

kavram bulmak gerekir. Çünkü iyi olan şey asla zarar vermez, hâlbuki haz zarar verebilecek eylemleri 

de içerir. Sokrates’in iyi olan için önerdiği kavramın içinde mutlaka bilgi ve aklın kullanılması yatar. 

Bir eylem akıl süzgecinden geçtikten sonra yararlı veya zararlı olur. Cesaret gibi bir eylem akıl 

süzgecinden geçmezse zararlı olacaktır. Bu zarar kişiyi mutsuzluğa götürecektir. Oysa akıl 

süzgecinden geçtikten sonra davranışa dönüşen eylem kişiyi mutluluğa ulaştırır (Cevizci, 1999).  

Sokrates’e göre anlık hazlar gelecekte acı verebilir, bu yüzden kötü oldukları düşünülebilir; anlık 

acılar ise gelecekte haz verebilir, bu nedenle iyi oldukları düşünülebilir. Ancak şu andaki haz, ileride 

gelecek haz ve acılara üstün tutulduğunda, insanlar duyacakları anlık hazla için kötü bir şey 

yapabilirler, çünkü onları iyi sanırlar. Sokrates şu iki önermeye varır: 

“Eğer birisi X’in Y’den daha iyi olduğunu biliyorsa, X’i Y’den daha çok ister.” 

“Eğer X’i Y’den daha çok istiyorsa X’i Y’ye tercih eder.” Buna göre “insanlar X’in Y’den daha iyi 

olduğunu bildiği halde, hazlara kapılıp Y’yi X’e tercih edebilir.” Ancak Sokrates hazza kapılmayı 

kesin bir dille reddeder. Çünkü doğru bildiğimiz bir şeyin tersini yapmamız mümkün değildir. Yapılan 

yanlışların tek nedeni, yanlış bildiğimiz şeyleri doğru sanmamızdır. Sokrates, hayatımızın 

kurtuluşunun haz ve acıların doğru seçimine bağlı olduğunu söyler. Bu da ancak “deneme, bilgelik ve 

akıl yürütme” ölçüsü ile mümkündür. Eğer kişi ölçü kullanmadan yanlış olanı yapıyorsa ve bu 

cahillikten kaynaklanıyorsa, hazza kapılmak cahilliğin en büyüğüdür. Sokrates hoş olan şeyin iyi bir 

şey olduğunu söylerken hazzı tek iyi şey olarak kabul etmez. Bu da onu hazcılardan ayıran en temel 

düşüncedir. Ona göre en yüksek iyi haz değildir, erdemdir. Erdem de bilgidir (Sönmez, 2014).  

Platon ise yüksek iyi olarak mutluluğu tanımlar. İnsanı nihai hedefleri olan ve bu hedefin de mutluluk 

olduğunu söyleyen Platon “ mutluluk, organizmanın doğru ve uygun eylemlerinin bir ürünüdür” der. 

Ayrıca Platon, ideal devlet anlayışında bencilliği kınar ve sadece kişisel çıkarların düşünülmesine 

karşı çıkar. Haz ve acıyı odak noktasına koyan hazcı yaklaşım Platon’da görülmez (Sönmez, 2014).  

Drakopoulus (1991) eski yunan filozoflarının hedonizme ilişkin görüşlerini şu başlıklar altında 

özetlemiştir (Arslan, 2016): 

 Birbirine zıt olan iki güdü (haz ve acı) insan yaşamında temel rol oynar.   

 İnsan yaşamındaki “en üstün iyiliğin” ve arzunun acının en aza indirilmesi, hazzın en yükseğe 

çıkartılması olduğu söylenebilir.   

 Bencil hedonizm eğilimi ana eğilimdir.  

 Haz ve acının ölçülmesinde ve belirli bir eylemin değerlendirilmesinde bir ölçüm aracının 

bulunması gereğine inanılır.  



376 

 

 

Faydacılık  

Neo-klasik iktisat doğruya değil, kesinliğe ulaşmayı hedefler. Bu literatür rekabeti, karı, faydayı ve 

dengeyi kesinlik üzerinden tanımlar (Alada, 2004). Neo-klasik iktisadın üzerinde durduğu konulardan 

biri, klasik iktisatta yer alan rasyonellik kavramıdır. Bu kavram ile insanların acı ve zevklerinde, 

edinilen farklı malların sağlayacağı faydanın ölçülmesinde ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçların 

ayarlanmasında rasyonel davrandıkları kabul edilmiştir. Bu bakış açısı bir bakıma Bentham’ın faydacı 

ilkesinden alınmıştır (Kamilçelebi, 2012).   

Modern klasik iktisadın kurucusu Adam Smith 1776 da “Ulusların Zenginliği” adlı eserini 

yayımlamadan 17 yıl önce 1759 da “Ahlaki Duygular Teorisi” konusunda yazdığı eseriyle İngiltere’de 

ünlenmişti. Smith, Ulusların Zenginliği adlı eserinde ise kendi çıkarını önceleyen “homo economicus” 

kavramını ortaya atmış ve bunu ekonomik çıkarlarını merkeze alan bu bireyi bencil ve açgözlü olarak 

tanımlamıştır. Modern iktisat biliminde teorilerin inşa edildiği bu birey kendi çıkarını önceleyen, fayda 

ve kârını maksimize etmeyi hayatının en önemli gayesi haline getirmiş bir insandır. Bencil ve açgözlü 

ahlak anlayışına göre birey kendi çıkarını merkeze alır. Buna göre birey için iyi olan şey makbul, birey 

için iyi olmayan şey de kötüdür (Bulut, 2015). Bireyin sadece kendi hazzı ile ilgili olması, diğer 

insanların hazları ile ilgilenmemesi ve empati kurmaması, Bentham’ın faydacılık anlayışı ile 

örtüşmektedir. Bentham’a göre faydacılık bir tür modern hazcılıktır. Bentham şöyle der: “En büyük 

sayıda insana en büyük miktarda haz veren eylem ahlaki bakımdan en doğru eylemdir.” Ancak demek 

istediği bundan biraz farklıdır. Zira bu sözde anlatılmak istenen başkaları için gerçek bir ilgi ve empati 

değildir (Kesmen, 2012).   

Bentham’ın faydacı yaklaşımı, geleneksel iktisattaki kişisel çıkar dürtüsüyle hareket eden insan 

modelinden psikolojik hazcılığa uzanır. Psikolojik hazcılık ihtiyaçları, karşılandığı takdirde haz ve 

mutluluk veren, karşılanmaması durumunda acı ve elem veren ve karşılanması için tüm eylemlere 

başvurulabilecek bir olgu olarak ele alır (Ulaş, 2002). Aslına bakılırsa Bentham’ın bu yaklaşımı, 

geleneksel iktisat teorisine yön vermiştir.  

 

Hedonizmin pazarlama ve iktisat açısından ele alınması 
Satın alma davranışı oldukça geniş bir literatüre sahiptir. İktisat ve pazarlama disiplinlerinin 

davranışsal açıdan ele alınmaya başlamasıyla birlikte farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Nöroloji, psikoloji, genetik gibi pek çok bilim dalı artık insanların satın alma 

davranışlarını incelemeye başlamıştır. Ancak bugüne gelene kadar satın alma davranışının temelinde 

hazcılığın yattığı ve hazcılığın da ilkçağ felsefesine kadar uzanan bir geçmişi olduğu göz önüne 

alındığında, satın alma davranışının boyutları daha da genişlemektedir. 

Pazarlama anlayışı açısından bakıldığında hedonik tüketim, duyulardan ziyade duygularla ilgilidir. 

Haz ve mutluluk veren şey, tüketicinin arzuladığı şeye sahip olamamasıdır, zira tüketici arzusuna 

kavuştuğunda haz ortadan kalkar ve yeni arayışlara girilir. Bu sayede sürekli tüketim ortaya çıkacaktır 

(Arslan, 2016). Bu nedenledir ki, pazarlamada Henry Ford’un literatüre giren “Müşterilerim istedikleri 

renk arabayı satın alabilirler, siyah olması koşuluyla” şeklindeki ifadesi terk edilmiş, yerine modern 

pazarlama anlayışı ile müşterinin haz alacağı ürünler geliştiren ve bunları müşteriye sunarken de haz 

yaratacak bir kampanya yürütülen bir pazarlama anlayışı doğmuştur. Diğer taraftan BSTS Felsefe 

Terimleri Sözlüğünün haz için yaptığı tanım, hazcılık ve tüketim ya da satın alma arasında kurulan bu 

tür bir ilişkinin sorgulanmasına neden olabilmektedir. Söz konusu tanımda “haz, istek duyulan bir şeyi 

elde etmeden doğan hoşnutluk duygusu” denmektedir (http://tdkterim.gov.tr). Ayrıca sürekli tüketimi 

ortaya çıkaran hazcı satın alma davranışı ile hedonizmin en önemli filozoflarından Epikür’ün 

önermeleri de çelişmektedir. Şöyle ki: hazcı satın alma hazzı elde edilemeyenin verdiği duygu olarak 

tanımlarken, elde edilen şeyin haz yaratmayacağını bildirir ve hazzın peşinden koşmak için sürekli 

satın alma isteğinin doğacağını söyler, oysa Epikür, insanların mutluluğu için hazdan ölçülü şekilde 

yararlanmayı, doğal ve zorunlu olmayan hazlardan ise kaçınmayı” önermektedir. Odabaş’ın (2009) bu 

konudaki görüşüne göre günümüzde, tüketimde duyular aracılığıyla elde edilen hazdan duygular ve 

düşler aracılığıyla elde edilen hazza geçiş söz konusudur. Hazzın belli eylemlerle değil, düşlerle, 

fantezilerle elde edilebileceği fikri hâkimdir.   

Hedonik tüketim kültürel, ekonomik ve kişisel faktörler veya etnisite gibi pek çok faktöre göre 

farklılaşabilir. Ancak tüketicileri hedonik tüketime yönelten temel sebepler genelde bellidir. Bunlar 

(Arnold ve Reynolds, 2003): 
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 Macera için alışveriş: Tüketici bir macera yaşamak, farklı bir dünyada olmak gibi bir his 

nedeniyle alışveriş yapar. Araştırmacıların elde ettiği bulgulara göre tüketiciler, alışveriş 

yaptıkları mekânlarda heyecan veren renk, koku ve görsellerin olması halinde heyecan ve 

uyarılma hissederler. 

 Sosyalleşme için alışveriş: Tüketici yakın çevresiyle birlikte alışveriş yapmaktan hoşlanır ve bu 

sayede sosyalleşeceğini düşünür. Araştırmacılara göre tüketiciler yakın çevreleriyle zaman 

geçirmek ve kaynaşmak için hatta diğer insanlarla sosyalleşmek için alışveriş yaparlar.  

 Rahatlamak için alışveriş: Stresten kurtulmak ve ruh halini iyileştirmek amacıyla yapılan 

alışverişi ifade eder. Araştırmacıların yaptıkları çalışmaya katılan bazı katılımcılar alışveriş 

sırasında problemlerini unuttuklarını ve streslerinin azaldığını belirtmişlerdir.  

 Fikir edinmek için alışveriş: Moda ve yeni trendleri takip etmek maksadıyla yapılan alışveriştir. 

 Başkalarının mutlu etmek için alışveriş: Başkasına hediye etmek için satın alınan ürünlerin 

başkalarını mutlu etmek için yapıldığı şeklinde açıklanmaktadır.  

 Değer elde etmek için alışveriş: İndirimlerden ve kampanyalardan yararlanma ile değer elde 

eden tüketicinin alışveriş türüdür. Araştırmacıların yaptıkları çalışmaya katılan bireylerin çoğu 

alışverişi kazanılacak bir oyun ya da fethetme duygusu yaşayabilecekleri bir durum olarak 

nitelemiştir.  

Hedonik satın almanın söz konusu sebepleri irdelendiğinde tamamının altında haz kavramının yattığı 

görülecektir. İnsanlar macera yaşamaktan haz duyarlar. Bu hazzı alışverişleriyle birleştirdiklerinde 

ortaya maceracı alışveriş çıkar. Ayrıca insanların yalnızken değil en az iki kişilik gruplar halinde 

alışverişe çıkması sosyalleşme çabaları sonucudur. Özellikle günümüzdeki alışveriş merkezi kavramı 

insanlara sadece alışveriş değil yeme içme imkânı da sunduğundan, kişiler yapacakları alışverişlerinde 

yakınlarıyla sosyalleşmeyi kolay hale getirmiş olurlar.  

Levy (1959), insanların satın aldıkları şeyleri, sadece bunların ne işe yaradıklarına göre değil, ne 

anlama geldiklerine göre de satın aldıklarını belirtmektedir. Aslında tüketici bir ürüne sahip olmaktan 

çok, onu satın alma sürecinde yaşadığı heyecanın tutkunu olmaktadır (Aytekin ve Ay, 2015).  

Pazarlama alanında önemi giderek artan bir kavram olan anlık satın almanın da hedonizmle ilgili 

olduğu görülmektedir. Anlık satın alma “tüketicinin mağazadan çıkarken satın aldıkları ile mağazaya 

girerken satın almayı planladıkları arasındaki farktır (Aytekin ve Ay, 2015). Virvilaite vd.’e (2011) 

göre anlık satın almayı tetikleyen bir neden de hedonik nedenlerdir. Hausman’ın (2000) yaptığı bir 

çalışmaya göre tüketiciler eğlence, yenilik ve çeşitlilik gibi hedonik arzularını tatmin etmek için anlık 

satın alırlar. Rook (1987) tarafından yapılan bir çalışmada ise katılımcıların anlık satın alma 

davranışını gösterme nedenlerinin iyi hissetme, mutlu hissetme, tatmin olmuş hissetme gibi hedonik 

nedenler olduğu görülmektedir. Bu çalışmada bazı katılımcıların anlık satın alma davranışlarının 

kendilerini kötü, çaresiz, kontrolden çıkmış hissettiklerini belirtmeleri ise haz ve acı kavramlarının 

arasındaki sınırın oldukça ince olduğunu göstermektedir. Anlık satın alma ve hedonizm arasındaki 

ilişkiyi inceleyen başka çalışmalar da bulunmaktadır (Aytekin ve Ay, 2015; Alagöz ve Ekici, 2011; 

Rook ve Fisher, 1995; Virvilaitė vd. 2011; Beaty ve Ferrel, 1998; Youn ve Faber, 2000; Yu ve Bastin, 

2010). 

Hedonizm temelde geleneksel ve modern hedonizm olarak ikiye ayrılır. Geleneksel hedonizm insanın 

beş duyusuyla elde ettiği hazdır ve genellikle fizyolojik ihtiyaçlarla haz arayışı söz konusudur. Modern 

hedonizmde ise işin içine duygular girer ve tüketim eylemi ile elde edilen haz söz konusudur. Ayrıca 

modern hedonizmde haz, eylemlerle değil fantezilerle elde edilir. Hedonik tatmin yaratmanın ana 

kaynağı, düş kurmayı ve fantezi yaratmayı sağlayan ürünlerdir (Odabaş, 2006).  

Hedonizmin ilk çağ felsefesinde bencillikle özdeşleştirilmesi, ekonomik davranış açısından daha fazla 

tüketmek, daha fazlasına sahip olmak şeklinde dışa vurulur (Odabaş, 2006). Bu durum ihtiyaçtan 

fazlasını satın almayla sonuçlanır. Diğer taraftan geleneksel iktisatta birey rasyoneldir ve aynı 

zamanda ihtiyaçları sınırsızdır. Bu iki varsayım hedonizm açısından ele alındığında, sınırsız ihtiyaçları 

karşılamak için sürekli arayış içinde olan bireyin rasyonelliğinin söz konusu olmayacağı şeklinde 

değerlendirilebilir. Bu da davranışsal iktisadın irrasyonel birey varsayımını doğuracaktır. Gerçekten de 

bireyler sadece ihtiyaçtan satın almazlar, aynı zamanda satın aldıkları ürünlerin kendilerine kattıkları 

anlam için de satın alırlar. Novak, Hoffman ve Duhackek (2003) hedonik tüketiciyi “kişiliklerini, satın 

aldıkları ürünlerle göstermek isteyen, hayatlarında heyecan ve deneyim arayan, her şeyi hemen ve 

yerinde deneyimlemek isteyen kişi” olarak tanımlar.  
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Hedonizmin en belirgin yönü bireyin alışverişten beklentileridir ve beklentiler faydacı ve hedonik 

olarak sınıflanır. Faydacı beklentilerde ürünün işlevsel özellikleri ön planda iken, hedonik 

beklentilerde duygusal tepki ve hazlar, estetik kaygı ve düş kurma ön plandadır. Yüksek arzular, 

yüksek ilgilenimler, düşler gibi faktörler, hedonik alışveriş deneyimi ile ilgili kavramlardır.  

 

SONUÇ 
İlkçağ felsefesinden bu yana insanların bir şeyi diğerine tercih etmeleri, birçok farklı kavram ile 

açıklanmaya çalışılmıştır. Haz bu kavramlardan biridir. İlkçağ filozoflarının haz ile açıklamaya 

çalıştıkları bu konu, genel olarak şöyle özetlenebilir. 

Sokrates’e göre “Eğer X, Y’en daha iyiyse kişi X’i tercih edecektir. Eğer Y’yi tercih ediyorsa bu kabul 

edilemez biri durumdur.” (Sönmez, 2014).  

Platon’a göre “Eğer Y, X’ten daha iyiyse ve kişinin Y’yi tercih etme imkânı olduğu halde X’i tercih 

ediyorsa ya kafasında X’in daha iyi olduğu yönünde bir görüş vardır ama insanların genel algısı 

Y’nin daha iyi olduğu yönündedir, ya da Y’yi tercih etme olanağı olmadığı için X’ tercih etmiştir. O 

halde kişi, Y’nin X’ten daha iyi olduğunu bilse bile X’i tercih ediyorsa bu X’in daha iyi olduğunu 

bildiğinden değil, o an için tercih edebileceğinin en iyisinin X olduğunu düşündüğündendir.” (Sönmez, 

2014).  

Demokritos’a göre “X ve Y arasında tercih yapmak akıl, bilgi ve manevi değerler ile mümkündür. 

Birinin diğerinden daha iyi olup olmadığı, hangisinin kişiyi mutlu ettiği ile ilgilidir. Mutluluk ve haz 

ölçülü olmayı beraberinde getirir. Kişi hangisinin tercih ederse etsin haz duyacağını tercih etmiş 

olacaktır ancak aşırı haz acı ile bitecektir. Bu nedenle tercih sürecinde akıl, bilgi ve maneviyat 

önemlidir.”   

Aristippos’a göre “X ve Y arasında yapılacak tercih maddi ve manevi haz ile ilgilidir. Hangisi içinde 

yaşanılan anda haz sağlayacaksa o daha değerlidir ve bu mutlak “iyi”dir.”  

Epikuros’a göre “X ve Y arasında yapılacak tercih, hangisinin zihinsel haz yaratacağı ile ilgilidir. 

Çünkü bedensel hazlar anlıktır, geçicidir ve önemsizdir. Zihinsel hazlar ise kalıcıdır, süreklidir ve 

önemlidir. Kişinin tercih edeceği eylem hazdan çok acı verecekse hazdan vazgeçmesi gerekir.”  

Antisthenes’e göre “X ve Y arasında yapılacak tercih erdemle ilgilidir. Ve sınırsız ve koşulsuz hazza 

koşmak kişiyi köle yapacaktır. X ve Y’den hangisi dünya nimetlerinden bağımsız ve hazdan korunma 

anlamına geliyorsa bu erdemdir ve önemli olan budur.”  

Tüm bu söylemlerden sonra bireylerin iktisadi tercihleri ne yönde olacaktır? Günümüzdeki tüketim 

toplumunun geldiği noktaya bakılacak olursa akıl, zekâ ve ürettiği teknikle çağımızın insanı zevkleri 

peşinde koşup çıkar maksimizasyonu amacında her gün bir adım daha ilerlerken, hem kendi 

hemcinslerini ve hem de kendi dışındaki çevre ve tabiattaki canlıları dilediği gibi tasarruf etme ve 

hatta istismar etme yoluna giderek günümüzde birçok yeni sorunların doğmasına neden olmuştur 

(Bulut, 2015). Hazcılığın geldiği nokta doyumsuzluk, daha fazlasını isteme, üretmeden hazırı tüketme 

ve kolayı seçme şeklindedir. Bu nedenle günümüz insanı Kirene okulunun öğretilerine denk düşer 

şekilde tercih yapmaya ve hazzın peşinden gitmeye devam etmektedir. Epikuros’un öğretisindeki gibi 

sadece doğal ve zorunlu gereksinimlerin karşılanmasının mutlu olmak için kâfi olduğu günler geride 

kaldığı gibi, Demokritos’un öğretisinde belirttiği aşırı hazzın acı vereceği günlerin yakın olduğu da 

açıktır.  
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Abstract 

 

When the literature is examined, it is revealed that there are several studies carried out about STEM 

education and its effects; however, it is found that these studies are mostly carried out with science, 

physics, chemistry, and biology teachers or K-12 students within the context of Science course. The 

studies about STEM education for mathematics teachers are quite limited in literature. Thus, pre-

service mathematics teachers were given training about STEM education within the context of elective 

course called Basic Scientific Process and Concepts throughout a half term. Theoretical knowledge 

and applied activities about STEM education were included in the instruction. Four different design 

based STEM activities (Spaghetti Bridge, Balloon Car Race, Cardboard Chair and Musical Instrument 

Construction) were done within the context of the course. This study focused on Balloon Car Race 

activity among the activities mentioned above. The purpose of this study is to investigate what pre-

service mathematics teachers experienced during a STEM activity (Balloon Car Race).  The study was 

carried out via case study. The research was conducted in a state university located in the western 

region of Turkey in the spring term of 2017-2018 academic year. The students in their final year of 

bachelor’s studies in mathematics education participated in the study. 15 students taking the elective 

course participated in the study. The participants were assigned the task of designing their own balloon 

cars. The participants worked in groups of five in the process. They were asked to design a car by 

using different materials like paper cups, drinking straw (or pipette), thread cone or objects that can be 

used as a wheel, elastic band-rubber band, scissors, pencil and etc. The groups designed their cars in 

three course hours (each course lasting 50 minutes). The data were collected via unstructured 

observations and worksheets used throughout the activity. The observations were made by the authors 

of the research study. Content analysis was used for data analysis. It was observed that the groups had 

difficulties while performing the Balloon Car Race activity, they encountered different problems 

during the process, and the groups solved these problems via discussions in their groups. Moreover, 

one of the findings obtained in the study is that pre-service mathematics teachers used both science 

and mathematics concepts while designing a balloon car. It can be stated that the design of a balloon 

car, a STEM activity based on engineering design, is a suitable activity for pre-service mathematics 

teachers. In addition, it can be stated that the activity has the potential to promote pre-service teachers’ 

problem solving skills, team work skills, and critical thinking skills.  

 

Keywords: STEM education, design based learning, balloon car race activity  
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Matematik Öğretmen Adayları ile Tasarım Temelli STEM Etkinlik 

Uygulamasından Yansımalar  

 

 

Özet 

 

Alanyazın incelendiğinde, STEM eğitimi ve etkileri üzerine çeşitli çalışmalar olduğu ancak bu 

çalışmaların daha çok fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri ile veya Fen Bilimleri dersi 

kapsamında temel eğitim ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirildiği görülmektedir. Matematik 

öğretmenlerine yönelik STEM eğitimi konulu çalışmalar alanyazında oldukça sınırlıdır. Bu nedenle 

Matematik öğretmen adaylarına Temel Bilimsel Süreç ve Kavramlar seçmeli dersi kapsamında bir 

yarıyıl boyunca STEM eğitimi hakkında öğretim yapılmıştır. Öğretimde STEM eğitimi hakkında 

teorik bilgiler ve uygulamalı etkinlikler yer almıştır. Ders kapsamında, dört farklı tasarım temelli 

STEM etkinliği (Makarna Köprü, Balonlu Araba Yarışı, Karton Sandalye Müzik Aleti Yapımı) 

yapılmıştır. Bu çalışmada yukarıda söz edilen etkinliklerden Balonlu Araba Yarışı etkinliği üzerine 

odaklanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Matematik öğretmen adaylarının bir STEM etkinliği (Balonlu 

Araba Yarışı) boyunca neler yaşadıklarını incelemektir. Çalışma özel durum yöntemi ile 

yürütülmüştür. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında Türkiye’nin batı 

bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Matematik öğretmenliği 

son sınıf öğrencileri katılmıştır. Seçmeli dersi alan 15 öğrencinin tamamı çalışmada yer almıştır. 

Katılımcılara kendi balonlu arabalarını yapma görevi verilmiştir. Süreçte katılımcılar beş grup halinde 

çalışmışlardır. Katılımcılardan balon, çeşitli kağıt bardak, pipet, iplik makarası veya tekerlek olarak 

kullanabilecekleri nesneler, lastik bant-paket lastiği, makas, kalem vb. malzemeleri kullanarak araba 

tasarlamaları istenmiştir. Gruplar üç ders saatinde (her bir ders 50 dk.) arabalarını inşa etmişlerdir. 

Veriler yapılandırılmamış gözlemler ve etkinlik sürecinde kullanılan çalışma kağıdı ile toplanmıştır. 

Gözlemler çalışmanın yazarları tarafından gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi 

yapılmıştır. Grupların balonlu araba etkinliğini gerçekleştirirken zorlandığı, süreç içerisinde farklı 

problemler ile karşılaştığı ve grupların bu problemleri grup içerisinde tartışarak çözüme ulaştıkları 

gözlenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında elde edilen bulgulardan bir tanesi de, öğretmen adaylarının 

araba tasarlarken fen ve matematik kavramlarını kullanmalarıdır. Mühendislik tasarıma dayalı STEM 

etkinliği olan balonlu araba yapımının Matematik öğretmen adayları için uygun bir etkinlik olduğu 

söylenebilir. Etkinliğin öğretmen adaylarında problem çözme, takım çalışması, eleştirel düşünme 

becerilerini destekleme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: STEM eğitimi, tasarım temelli öğretim, balonlu araba yarışı etkinliği 
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GİRİŞ 

 

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics disiplinlerinin baş harflerinden oluşan bir 

kısaltmadır. Literatürde araştırmacıların STEM kısaltmasına farklı anlamlar yüklediği görülmektedir. 

Bazı araştırmacılara göre STEM kısaltması fen, teknoloji, mühendsilik ve matematik disiplinlerinden 

herhangi birini ifade etmektedir. Bazı araştırmcılara göre STEM kısaltması bu dört disiplinin 

tamamının biribine entegre edilmesi demektir. Diğer bir görüşe göre ise STEM bu dört disiplinden 

herhangi ikisinin birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. Literatürde STEM eğitimi 

genellikle son anlamda kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle yaygın kabule göre STEM kısaltması fen, 

teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinden herhangi ikisinin birbirine entegre edilmesidir. 

Bununla birlikte STEM özellikle mühendislik ve teknolojiyi vurgulamaktadır. Diğer bir ifadeyle 

STEM kısaltması fen ve matematiğe mühendislik ve/veya teknoloji disiplinlerinin entegrasyonunu 

vurgulamaktadır. Buradan anşaılmaktadır ki STEM eğitimi ise disiplinlerarası öğretim yaklaşmını 

benimsemektedir. STEM eğitimine ihtiyaç duyulmasının birçok sebebi vardır. Bununla birlikte, 

Amerika Birleşik Devletlerinde eğitime yön veren kuruluşlar STEM eğitiminin üç genel amacı 

olduğunu ifade etmektedir (National Research Council [NRC], 2011). Bunlar;   

1. Öğrencilerin STEM eğitiminde eğitim almaya ve kariyer edinmeye yönelik ilgilerini arttırmak.  

2. STEM disiplinlerinde işgücünün ihtiyaç duyduğu yeteneklerle donanmış direy sayısını 

arttırmak.   

3. Toplumun bilimsel okuryazarlık seviyesini arttırmak 

Bu amaçlar incelendiğinde anlaşılmaktadır ki STEM eğitimi daha çok iş dünyasının ihtiyaçlarından 

doğmuştur. STEM eğitiminin temel çıkış noktası Amerika Birleşik Devletleri’nin gelecekte bilimsel, 

teknolojik ve ekonomik olarak dünya lideri bir ülke olmasını sağlamaktır. Bunun yolu da ancak fen, 

teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında iyi eğitilmiş ve bu alanlarda kariyer yapan bireylerin 

yetiştirilmesi ile mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri’nin yakın gelecekte bir milyondan fazla 

STEM alanında profesyonelleşmiş insana ihtiyacı bulunmaktadır. Fakat Amerikalı gençlerin sadece 

%16’sı STEM kariyeriyle ilgilenmektedir (Allen, 2016). Buna ek olarak hem kız hem de erkek 

öğrenciler STEM disiplinlerini öğrenme ile meşgul olurken bile bu alanlarda kariyer edinmeyi cazip 

bulmamaktadır (Brophy, Klein, Portsmore, & Rogers, 2008). Amerika Birleşik Devletleri bu sorunlara 

çözüm bulmak için STEM eğitimi yaklaşımını benimsemiştir. STEM eğitiminin ana sınıfından 12. 

sınıfa kadar her öğrenim kademesinde uygulanmasını teşvik etmektedir. 

Çeşitli ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile benzer ve /veya farklı gerekçeler ve amaçlarla STEM 

eğitimine müfredatlarında yer vermektedir. Türkiye uluslararası ve ulusal ölçme değerlendirmelerde 

fen ve matematik alanlarındaki düşük performans, fen, matematik, teknoloji ve mühendislik 

alanlarındaki işgücünün niteliğini arttırmak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi 

beceriler ile donanmış bir toplum oluşturmak gibi gerekçeler ile STEM eğitimini benimsemiştir 

(Çepni, 2017). Türkiye 2017 ve 2018 ilkokul ve ortaokul fen müfredatlarında STEM eğitiminden 

açıkça söz etmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018).  

STEM yaklaşımını uygulamaya koymada çeşitli yollar vardır. Alanyazın incelendiğinde STEM 

yaklaşımının proje tabanlı STEM, probleme dayalı STEM, 5E modeline dayalı STEM, STEM SOS 

model, robotik uygulamalar yolu ile STEM gibi çeşitli yollar ile uygulamaya konduğu görülmektedir 

(Çepni, 2017). Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan fen müfredat standartları dokümanı 

incelendiğinde STEM eğitiminin daha çok mühendislik tasarım problemleri çerçevesinde 

gerçekleştirildiği görülmektedir (NGSS, 2013). Bazı araştırmacılara göre de mühendislik tasarım 

süreci disiplinleri bir araya getirmede en uygun yollardan biridir. Çünkü mühendislik tasarım süreci 

doğası gereği fen, teknoloji ve matematiği birleştirmektedir (Katehi, Pearson, & Feder, 2009). Tasarım 

temelli öğrenme tasarım görevinin açıklanması ile başlar. Tasarım görevi bir problem durumu, bir 

tasarım güçlüğü şeklinde verilebilir. Bu sırada ürünün sahip olması gereken özellikler ve 

sınırlılıklarından söz edilir. Öğrenenler materyaller ile haşır neşir olurlar. Öğrenenler daha fazla neyi 

bilmeye ihtiyaçları olduğuna karar verirler. İhtiyaç duydukları bilgileri keşfetmek için araştırmalar 

tasarlar ve yürütürler. Bu araştırmalar boyunca spesifik kavramları, becerileri vb. keşfederler. 

Sonrasında tasarım görevi için olası çözümler üretilir, uygun çözüm yolu seçilip uygulamaya konur. 

Tasarımlar inşa edilir ve test edilir (Bozkurt Altan, Yamak, & Buluş Kırıkkaya, 2016; Brophy, Klein, 

Portsmore, & Rogers, 2008). Bu yolla hem bir tasarım ürünü ortaya konur hem de o ürünün 

oluşturulmasında kullanılan fen, matematik vb. disiplinlerin kavram ve becerileri elde edilir.  
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Alanyazın incelendiğinde, STEM eğitimi üzerine çeşitli çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmalar daha çok fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri ile ve/veya Fen Bilimleri dersi 

kapsamında ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Mühendislik tasarım görevleri genellikle 

matematik bilgi ve becerilerini de içermektedir. Matematik öğretmenlerine yönelik STEM eğitimi 

konulu çalışmalar alanyazında oldukça sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışma Matematik öğretmen adayları 

ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Matematik öğretmenliği son sınıf öğrencilerine Temel Bilimsel 

Süreç ve Kavramlar seçmeli dersi kapsamında bir yarıyıl boyunca STEM eğitimi hakkında öğretim 

yapılmıştır. Öğretim teorik ve uygulamalı olarak yapılmıştır. Teorik kısımda STEM eğitimi hakkında 

temel bilgiler verilmiştir. Uygulamalı kısımda ise tasarıma dayalı STEM etkinlikleri 

gerçekleştirilmiştir. Ders kapsamında uygulanan etkinlikler şunlardır: Köprü Yapımı, Balonlu Araba 

Yarışı, Kartondan Sandalye ve Müzik Aleti Yapımı. Bu çalışmada yukarıda söz edilen etkinliklerden 

Balonlu Araba Yarışı etkinliği üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Matematik öğretmen 

adaylarının bir STEM etkinliği (Balonlu Araba Yarışı) boyunca neler yaşadıklarını incelemektir.   

 

YÖNTEM 

Çalışma özel durum yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar 

yarıyılında Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya Matematik öğretmenliği son sınıf öğrencileri katılmıştır. Çalışma seçmeli ders olan “Temel 

Bilimsel Süreç ve Kavramlar” dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu ders kapsamında öğretmen 

adaylarına STEM eğitimi hakkında öğretim verilmiştir. Öğretim teorik ve uygulamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Öğretimin uygulamalı kısmında dört tane (Köprü Yapımı, Balonlu Araba Yarışı, 

Karton Sandalye, Müzik Aleti Yapımı) tasarıma dayalı STEM etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu 

etkinliklerden biri de Balonlu Araba Yarışı’dır. Bu etkinlik ders kapsamında gerçekleştirilen ikinci 

STEM etkinliğidir. Etkinliğin geliştirilmesinde  www.jamesdysonfoundation.com sitesinden 

yararlanılmıştır. Etkinliğin Türkçeye adapte edilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. 

Seçmeli dersi alan 15 öğrencinin tamamı çalışmaya katılmıştır. Veriler yapılandırılmamış gözlemler 

ve etkinlik sürecinde kullanılan çalışma yaprağı ile toplanmıştır. Çalışma yaprağı üç bölümden 

oluşmaktadır. Çalışma yaprağının birinci ve ikinci kısmının geliştirilmesinde 

www.jamesdysonfoundation.com sitesinden yararlanılmıştır. Çalışma yaprağının üçüncü kısmı ise 

çalışmanın yazarları tarafından geliştirilmiştir. Çalışma yaprağının birinci bölümde etkinlikte 

kullanılacak malzemeler ve etkinliğin amacı, ikinci bölümde etkinliğin yapılışı, üçüncü bölümde ise 

etkinlik ile ilgili altı açık uçlu soru  (Kendi tasarımınızı daha iyi yapmak için neleri değiştirebilirsiniz? 

Bu değişikliği yapma amacınızı kısaca açıklayınız. / Tasarlanan arabayı hareket ettiren nedir? 

Aşağıdaki boşluğa şekil üzerinde çizerek gösteriniz. / Yaptığınız bu etkinlikte hangi fen kavramları yer 

almaktadır? Kısaca açıklayınız. / Yaptığımız etkinlikte hangi matematik kavramları yer almaktadır? 

Kısaca açıklayınız. / Yaptığımız bu etkinliğin mühendislik ile ilişkisi nedir? Kısaca açıklayınız. / Bu 

etkinlik STEM’midir? Cevabınız evet ise nedeninizi kısaca açıklayınız.) yer almıştır. Gözlemler 

çalışmanın birinci yazarı tarafından gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi 

yapılmıştır 

 

Öğretim süreci 

 

Balonlu Araba Yarışı etkinliği yukarıda da belirtildiği gibi ders kapsamında gerçekleştirilen ikinci 

STEM etkinliğidir. Öğretmen adayları bu etkinlikten önce köprü yapımı etkinliğini gerçekleştirmişler 

ve mühendislik tasarıma dayalı STEM eğitimini uygulamalı olarak tecrübe etmişlerdir. Balonlu Araba 

Yarışı etkinliğinin uygulanmasından bir hafta önce, öğretmen adaylarına etkinlikte kullanacakları 

malzemeler ve etkinliğin uygulanışı ile ilgili bilgi verilmiştir. Öğretmen adaylarından, balonlu araba 

tasarımlarının belirli kriter ve sınırlılıklara uygun olması istenmiştir. Bu kriterler; tasarlanan arabanın 

en az 1m mesafe gitmesi şeklinde belirlenmiştir. Sınırlılıklar ise, balon, çeşitli boylarda kağıt bardak, 

pipet, iplik makarası veya tekerlek olarak kullanabilecekleri nesneler, lastik bant-paket lastiği, makas, 

kalem gibi basit ve ucuz malzemelerin kullanımıdır. Öğretmen adaylarından bir sonraki derse 

malzemeleri temin etmeleri istenmiştir. Uygulama üç ders saatinde (her bir ders 50 dk.) 

http://www.jamesdysonfoundation.com/
http://www.jamesdysonfoundation.com/
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tamamlanmıştır. Öğretmen adayları basit ve ucuz malzemeleri kullanarak en uzun mesafe yol 

alabilecek arabalar tasarlamışlar ve arabalarını yarıştırmışlardır. Öğretmen adayları Balonlu Araba 

Yarışı etkinliği sürecinde gruplar halinde çalışmışlardır. Gruplar dersi veren öğretim üyesi tarafından 

belirlenmemiş, öğretmen adayları kendi gruplarını oluşturmuşlardır. Süreçte öğretmen adayları beş 

grup halinde çalışmışlardır.   

 

BULGULAR 

 

Bu bölümde gözlemlerden ve çalışma yapraklarından elde edilen bulgular ayrı başlıklar altında 

sunulmuştur.  

 

Yapılandırılmamış Gözlemlerin Analizinden Elde Edilen Bulgular 

 

Öğretmen adayları tarafından etkinlik için gerekli tüm malzemelerin eksiksiz bir şekilde sınıfa 

getirildiği gözlenmiştir. Çalışma yaprağının ikinci bölümünde her ne kadar etkinliğin yapılışı aşama 

aşama yazsa da, grupların etkinlik süresince zorlandığı görülmüştür. Her grup zorlandığı noktaları 

grup içerisinde tartışarak çözüme ulaşmış ayrıca arabalarını daha iyi yapabilmek için neler 

yapabilecekleri hakkında düşüncelerini paylaşmışlardır. Çalışma gruplarından sadece  bir grubun ilk 

45 dakika içerisinde balonlu arabasını tasarladığı (Bu grup araba kasası olarak standart boy köpük 

bardak ve araba tekerleği için iplik makarası kullanmıştır.), diğer grupların ise tasarımlarını 

gerçekleştirirken çok daha fazla zorlandıkları ve malzeme değişikliğine gittikleri görülmüştür. 

Arabasını kısa sürede tasarlayan grubun etkinlik için belirlenen 1m kriterini sağladığı da test 

edilmiştir. Sonrasında bu grup, tasarladıkları araba üzerinde bir takım değişikliklere giderek kalan 

zamanlarını değerlendirmişlerdir. Grup tarafından balonun daha fazla şişirildiği, balonun değiştirilerek 

etkinliğin farklı balon ile gerçekleştirildiği, balonun monte edildiği kısmın genişliğini değiştirerek 

hava çıkışının etkisini gözlemdikleri görülmüştür. Diğer gruplardan iki tanesi araba kasa malzemesi 

olarak, büyük boy köpük bardak kullanmıştır. Bu gruplar ilk denemelerinde, arabayı hareket 

ettirememişler, sonrasında küçük boy bardak kullanarak arabalarını yeniden tasarlamışlardır. 

Gruplardan iki tanesi de araba tekerleği olarak iplik makarası yerine küçük pet şişe kapağı 

kullanmıştır. Ancak pet şişe kapağının yüzeyinin tırtıklı olması ve kapakların büyüklüklerinin tam 

olarak uyuşmaması nedeni ile ilk denemelerinde başarısız olmuşlardır. İlk grup hariç diğer gruplarda 

karşılaşılan bir diğer sorun ise, araba tekerleğinin yerleştirildiği kısımda yer alan deliğin fazla büyük 

açılması olmuştur. Gruplar köpük bardakta değişikliğe giderek ve daha küçük delikler açarak bu 

sorunu çözmüşlerdir. Etkinlikte karşılaşılan bir diğer sorun araba tekerleklerini sabitlemek için 

kullanılan paket lastiklerinin araba için istenilenden fazla ağırlık yapması olmuştur. Özellikle paket 

lastiklerinin orantısız sarılması, arabaların hareketleri esnasında saga sola yönelmesine sebep 

olmuştur. Bazı gruplarda ise araba tekerleklerinin araba kasasına sürttüğü, bu nedenle arabanın 

hareketinde saga sola sapmalar olduğu gözlenmiştir. Tüm bu olumsuzlukların grup içerisinde 

tartışılarak çözüme ulaşıldığı gözlemlenmiştir.  

 

Çalışma Yapraklarının Analizinden Elde Edilen Bulgular 

 

Çalışma yaprağında altı adet açık uçlu soru yer almaktadır. Çalışma yaprağında yer alan birinci soru 

şöyledir: “Kendi tasarımınızı daha iyi yapmak için neleri değiştirebilirsiniz? Bu değişikliği yapma 

amacınızı kısaca belirtiniz. ”  Çalışma yaprağında yer alan birinci sorunun analizinden elde edilen 

bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1: Öğretmen adayları tarafından önerilen değişiklikler ve değişikliklerin amacı 

Gruplar Önerilen Değişiklik Değişikliğin Amacı 

Grup 1 

Balonu daha fazla şişirmek Etki kuvvetini arttırmak 

Balonun yerleştirildiği kısmın genişliğini arttırmak Hava çıkıp etki kuvveti oluşturabilmek için 

Tekerleğin zemine olan uzaklığı Tekerlerin yere daha iyi değmesini 

sağlamak 

Grup 2 Tekerlek malzemesi olarak makara kullanmak Açıklama yok 

Grup 3 Makara boyutlarını değiştirmek Daha büyük makaralar ile daha rahat 
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gidilebilir 

Paket lastiği yerine bant kullanmak Paket lastiklerinden kaynaklanan ağırlığı 

azaltmak 

Grup 4 Makaraların özdeş olması Özdeş makaralar kullanılırsa hareket daha 

düzgün olabilir 

Grup 5 

Tekerleklerin yerleşim düzenini değiştirmek Tekerleklerin iç kısmının bardağa temasını 

önlemek 

Balonu daha fazla şişirmek Arabanın daha hızlı gitmesini sağlamak 

Pipetlerin yerleşim düzeninde değişiklik Arabanın sağa sola çekmesini önlemek 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının önerdiği tüm değişikliklerin kendi deneyimleri sonucu 

oluştuğu görülmektedir. Gruplar etkinlik sırasında karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik 

uyguladıkları iyileştirme faaliyetlerini öneri olarak sunmuştur. Çalışma yaprağında yer alan ikinci soru 

şöyledir: “Tasarlanan arabayı hareket ettiren nedir? Aşağıdaki boşluğa şekil üzerinde çizerek 

gösteriniz.” Çalışma yaprağında yer alan ikinci sorunun analizinden elde edilen bulgular Tablo 2’de 

sunulmuştur.  

 

Tablo 2: Öğretmen adaylarının cevapları ve çizimleri 

Gruplar Grup Cevabı Grup Çizimi 

 

Grup 1 

Balonun içindeki hava 

Sürtünme kuvveti 

Kuvvete karşı oluşan tepki kuvveti 

 

Çizim yok 

 

 

Grup 2 

 

 

Balonun içindeki hava 

 
 

 

Grup 3 

 

 

Balonun içindeki havanın itme kuvveti, 

etki tepki kuvvetleri 

 
 

 

Grup 4 

 

 

Balonun içindeki hava 

Tekerlek 

 
 

 

Grup 5 

 

 

Balonun içindeki hava, etki tepki kanunu 

 
 

Tablo 2 incelendiğinde, üç grubun cevaplarında etki tepki kuvvetlerinin yer aldığı görülmektedir. Tüm 

gruplar cevaplarında balonun içindeki havayı belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, grup 1 sürtünme 

kuvvetinin de arabanın hareketinde etkili olduğunu ifade ederken, grup 4 tekerleklerin arabanın 

hareketinde etkili olduğunu ifade etmiştir. Çalışma yaprağında yer alan üçüncü soru şöyledir: 

“Yaptığınız etkinlikte hangi fen kavramları yer almaktadır? Kısaca açıklayınız.” Çalışma yaprağında 

yer alan üçüncü sorunun analizinden elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  
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Tablo 3: Öğretmen adaylarının cevapları ve cevaplara ilişkin açıklamaları 

Gruplar Grupların cevapları Açıklamalar 

Grup 1 Kuvvet / Sürtünme kuvveti / Etki 

tepki kanunu / Basınç 

                  Açıklama yok 

 

Grup 2 

Etki tepki Balondaki hava etki iken arabanın hareketi tepkidir. 

Basınç Balonun içindeki hava iç basınç 

Sürtünme kuvveti Tekerleklerin yerle teması sonucu harekete zıt yönde 

oluşan kuvvet 

Grup 3 Hız / Yol / İvme / Sürtünme 

Kuvveti / Güç / İtme Kuvveti 

                 Açıklama yok 

 

Grup 4 

Sürtünme kuvveti Tekerlekler bardak ile ne kadar az sürtünürse hareket o 

kadar kolaylaşır. 

Basınç kuvveti Balonun içindeki havanın gaz basıncındaki değişim 

(gazın dolup boşalması) arabayı hareket ettirmektedir.  

Grup 5 Basınç / Etki Tepki kanunu / Hız / 

Denge / Ağırlık / Sürtünme 

                  Açıklama yok 

 

Tablo 3 incelendiğinde, matematik öğretmen adaylarının etkinlik ile fizik kavramları arasında ilişki 

kurduğu görülmektedir. Tüm gruplar etkinlikte kullanılan fen kavramları arasında sürtünmeye 

değinmişlerdir. Yine bir önceki sorunun cevabında da görüldüğü gibi, matematik öğretmen adayları 

gerçekleştirdikleri etkinliğin, fizikteki etki tepki kanunu ile ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Tablo 3 

incelendiğinde, üçüncü grup hariç tüm gruplar etkinliği basınç kavramı ile de ilişkilendirmiştir. 

Çalışma yaprağında yer alan dördüncü soru şöyledir: “Yaptığınız etkinlikte hangi matematik 

kavramları yer almaktadır? Kısaca açıklayınız.” Çalışma yaprağında yer alan dördüncü sorunun 

analizinden elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4: Öğretmen adaylarının cevapları ve cevaplara ilişkin açıklamaları  

Gruplar Grupların cevapları Açıklamalar 

Grup 1 Oran orantı Açılan deliklerin oranı, karşılıklı olması 

Grup 2 Oran orantı Tekerleklerin kartona uzaklıklarının orantılı olması 

Grup 3 Oran Tekerleğin büyüklüğünün deldiğimiz deliklere oranı 

Grup 4 Ölçme Arabanın balonu şişirdikten sonra gittiği mesafenin ölçülmesi 

Grup 5 Oran orantı Pipetlerin birbirine olan uzaklığında, tekerleklerin pipetteki eşit 

konuma yerleştirilmesi, 

 

Tablo 4 incelendiğinde, beş gruptan dördü gerçekleştirilen etkinliği matematikte yer alan oran orantı 

kavramı ile ilişkilendirmiştir. Öğretmen adayları oran orantıyı tasarım sürecinde sıklıkla 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra grup 4, etkinlik ile ilgili matematik kavramı olarak 

ölçmeyi kullandıklarını ifade etmiştir. Öğretmen adayları, ölçmeyi tasarım sürecinde değil de, araba 

yarışı kısmında, arabanın aldığı yolu hesaplamada kullandıklarını ifade etmişlerdir.  Çalışma 

yaprağında yer alan beşinci soru şöyledir: “Yaptığınız bu etkinliğin mühendislik ile ilişkisi nedir? 

Kısaca açıklayınız.” Çalışma yaprağında yer alan dördüncü sorunun analizinden elde edilen bulgular 

Tablo 5’te sunulmuştur.  

 

Tablo 5: Öğretmen adaylarının cevapları ve cevaplara ilişkin açıklamaları 

Gruplar Grupların cevapları Açıklamalar 

Grup 1 Tasarım Araba tasarımı 

Grup 2 Tasarım Açıklama yok 

Grup 3 Tasarım Araba tasarımı 

Grup 4 Tasarım Fizik ve matematiği kullanarak araba tasarlama 

Grup 5 Tasarım Araba tasarımı 

 

Tablo 5 incelendiğinde, gruplardan hepsi, gerçekleştirilen etkinliğin tasarım boyutunda olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bir grup açıklama yapmazken, grup 4, fizik ve matematik bilgisini kullanarak araba 
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tasarladıklarını, diğer gruplar ise araba tasarımı gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Çalışma 

yaprağında yer alan altıncı soru şöyledir: “Bu etkinlik STEM eğitiminin doğasına uygun mudur? 

Cevabınız evet ise nedeninizi kısaca açıklayınız.” Çalışma yaprağında yer alan altıncı sorunun 

analizinden elde edilen bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.  

 

Tablo 6: Öğretmen adaylarının cevapları ve cevaplara ilişkin açıklamaları 

Gruplar Grupların cevapları Açıklamalar 

Grup 1 Evet Mühendislik, matematik, fen alanları ile ilişkilendirerek yapılan bir 

etkinliktir.  

Grup 2 Evet Mühendislik, matematik, sanat ve fen kullanarak tasarım yapıldı. 

Grup 3 Evet Fen, matematik ve mühendislik dallarını içeren bir etkinlik.  

Grup 4 Evet Matematik, fen, tasarım ve mühendisliği bir arada kullandık. 

Grup 5 Evet Tasarım temelli STEM etkinliğidir. 

 

Tablo 6 incelendiğinde, grupların hepsi, gerçekleştirilen etkinliğin STEM etkinliği olduğunu 

düşündüğü görülmektedir.  Yalnızca grup 5 tasarım temelli STEM etkinliği olarak adlandırırken, diğer 

gruplar açıklamalarında, STEM’i oluşturan disiplinlere yer vermişlerdir.  

 

Etkinliğin uygulanışı ile ilgili görseller: 
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SONUÇ 

 

Bu çalışma kapsamında, matematik öğretmen adaylarının, mühendislik tasarıma dayalı STEM 

etkinliği olan Balonlu Araba Yarışı boyunca neler yaşadıkları incelenmiştir. Öğretmen adaylarının 

tasarıma dayalı STEM etkinliği sürecinde bir takım zorluklar yaşadığı görülmüştür.  Ancak öğretmen 

adayları, grup çalışması içerisinde etkinlik süresince karşılaştıkları problemlere çözümler üreterek 

zorlukları aşmışlardır. Etkinliğin öğretmen adaylarında problem çözme, takım çalışması, eleştirel 

düşünme becerilerini destekleme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca mühendislik tasarıma 

dayalı STEM etkinliği olan Balonlu Araba Yarışı etkinliğinde, matematik öğretmen adaylarının fen ve 

matematik kavramlarını etkili bir şekilde kullandığı söylenebilir. Alan yazın incelendiğinde matematik 

öğretmenleri veya matematik öğretmen adayları ile STEM eğitimi üzerine çok fazla çalışma 

yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarına lisans eğitimleri boyunca STEM 

yaklaşımını tecrübe edecekleri fırsatların verilmesi, öğretmen adaylarının STEM yaklaşımının 

doğasını anlamalarına katkı sağlayabilir. Benzer şekilde alanda görev yapan matematik öğretmenleri 

için de STEM yaklaşımını tecrübe edebilecekleri hizmet içi eğitimler planlanabilir. Bu yolla 

matematik öğretmenlerinin derslerinde STEM eğitim yaklaşımını uygulamalarına katkı sağlanabilir.  

 

REFERANSLAR 
 

Allen, A. (2016). Don’t Fear STEM — You Already Teach It. School Age/After School Exchange, 

September/October 56-59. 

Bozkurt Altan, E., Yamak, H., & Buluş Kırıkkaya, E. (2016). A Proposal of the STEM Education for 

Teacher Training: Design Based Science Education. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

6(2), 212-232.  

Brophy, S. Klein, S., Portsmore, M., & Rogers, C. (2008). Advancing Engineering Education in P-12 

Classrooms. Journal of Engineering Education, July, 369-387.  

Çepni, S. (2017). Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi. Pegema Yayıncılık: Ankara.  

Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 

ve 8. Sınıflar), Ankara.  

Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 

ve 8. Sınıflar), Ankara.  

NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington, 

DC: The National Academies Press.   

National Academy of Engineering & National Research Council (2009). Engineering in K-12 

education understanding the status and improving the prospects. Edt. Katehi, L., Pearson, G. & Feder, 

M. Washington, DC: National Academies Press. 

National Research Council (NRC). (2011). Successful K-12 STEM education: Identifying effective 

approaches in science, technology, engineering and mathematics. Washington, DC: The National 

Academic Press.  

www.jamesdysonfoundation.com 

  



389 

 

Reflections from Implementation of an Explicit Reflective Nature of Science 

Instruction Acitivty with Pre-Service Mathematics Teachers 
 

 

           
Emine ÇİL 

Muğla Sıtkı Koçman University, 

 Turkey 

eminecil@mu.edu.tr 

Meryem GÖRECEK BAYBARS 

Muğla Sıtkı Koçman University  

Turkey 

mgorecek@mu.edu.tr  

                

 

Abstract 

 

This study was carried out in a state university located in the western region in Turkey in the spring 

term of 2017-2018 academic year. The students in their final year of bachelor’s studies in mathematics 

education participated in the study. The reason for choosing pre-service mathematics teachers is that 

when the studies about the nature of science in literature are examined, it is determined that the 

number of studies carried out with mathematics teachers is quite limited. The study was carried out in 

an elective course called “Basic Scientific Process and Concepts” and 15 students taking the course 

participated in the study. The study was performed using the case study. Qualitative data sources were 

used in the research. During the implementation process, the qualitative data sources included 

observation notes taken by a faculty member (or lecturer) and the activity sheets used in the process.  

Within the content of the Basic Scientific Process and Concepts course, different activities about 

nature of science were carried out with the pre-service teachers. These activities involve New Society, 

Tricky Tracks, Tangram and Mysterious Truth. Each of these activities has been implemented 

depending on explicit reflective teaching of nature of science. Within the context of this research, the 

focus was on tangram activity. The Tangram activity is an activity which facilitates pre-service 

teachers to acquire the following viewpoints: Scientific knowledge has a dynamic structure, it is based 

on observation and deduction, scientific knowledge is loaded with theory, and it consists of 

imagination and creativity.  In this activity, first of all, the pre-service teachers were given four-pieces 

of geometric shapes and the pre-service teachers were asked to compose shapes by using these pieces. 

Then, the pre-service teachers were asked to create a square or a rectangle using the same pieces.  

After that, the pre-service teachers were given another piece and they were asked to re-create a square 

or a rectangle with these five pieces. The pre-service teachers filled in the tangram activity worksheet 

individually during the activity. The activity was implemented in two course hours (each course 

lasting 50 minutes). Based on the findings obtained from the study, it was concluded that the Tangram 

activity was effective for mathematics teachers to develop adequate viewpoints about the differences 

between imagination and creativity, observation and deduction, and temporary aspects of the nature of 

science. 

 

Key words: Nature of science, explicit reflective instruction, tangram activity, pre-service mathematics 

teachers  
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Matematik Öğretmen Adayları İle Bilimin Doğası Doğrudan Yansıtıcı 

Yaklaşım Öğretim Etkinlik Uygulamasından Yansımalar 
 

Özet 

 

Bu çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan 

bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Matematik öğretmenliği son sınıf öğrencileri 

katılmıştır. Çalışma grubu olarak Matematik öğretmen adaylarının seçilmesinin sebebi, alanyazında 

bilimin doğası ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, matematik öğretmenleri ile gerçekleştirilen 

çalışmaların oldukça sınırlı olduğunun belirlenmesidir. Çalışma seçmeli ders olan “Temel Bilimsel 

Süreç ve Kavramlar” dersi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, dersi alan 15 öğrencinin tamamı 

çalışmada yer almıştır. Çalışma özel durum yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel veri kaynakları 

kullanılmıştır. Uygulama süresince dersi veren öğretim üyesi tarafından tutulan gözlem notları ve 

süreçte kullanılan etkinlik kağıtları nitel veri kaynaklarını oluşturmuştur. Temel Bilimsel Süreç ve 

Kavramlar dersi kapsamında, öğretmen adayları ile bilimin doğası konulu farklı etkinlikler 

gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler, Yeni Toplum Etkinliği, Hileli İzler, Tangram ve Gizemli Doğrular 

şeklindedir. Bu etkinliklerin her biri bilimin doğası öğretiminde doğrudan yansıtıcı yaklaşıma dayalı 

olarak uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında sadece Tangram etkinliği üzerine odaklanılmıştır. 

Tangram etkinliği, öğretmen adaylarına, bilimsel bilginin dinamik bir yapıya sahip olduğu, bilimsel 

bilginin gözlem ve çıkarımlara dayalı olduğu, bilimsel bilginin teori yüklü olduğu, bilimsel bilginin 

hayal gücü ve yaratıcılık içerdiği bakış açısının kazandırılmasında kullanılabilir bir etkinliktir. Bu 

etkinlikte, ilk olarak öğretmen adaylarına dört parçadan oluşan geometrik şekiller verilmiş ve 

öğretmen adaylarının bu parçaları kullanarak şekiller oluşturmaları istenmiştir. Daha sonra öğretmen 

adaylarından aynı parçaları kullanarak kare veya dikdörtgen oluşturmaları istenmiştir. Sonrasında 

öğretmen adaylarına bir parça daha verilmiş ve toplamda beş parça ile kare veya dikdörtgeni tekrar 

oluşturmaları istenmiştir.  Etkinlik süresince, öğretmen adayları tarafından tangram etkinliği çalışma 

kağıdı bireysel olarak doldurulmuştur.  Etkinlik iki ders saati süresince uygulanmıştır.  Çalışmadan 

elde edilen bulgulara dayalı olarak, Tangram etkinliğinin Matematik öğretmen adaylarının bilimin 

doğasının, hayal gücü ve yaratıcılık, gözlem ve çıkarım arasındaki fark ve geçici unsurları üzerine 

yeterli bakış açısı geliştirmelerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Bilimin doğası, doğrudan yansıtıcı yaklaşım, tangram etkinliği, matematik 

öğretmen adayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 



391 

 

 

Günümüzde bilimsel okuryazar bir bir toplum oluşturmak fen eğitiminin en temel amaçlarından biri 

olarak yaygın kabul görmektedir. Bilim alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bu gelişmelere bağlı olarak 

oluşturulan ürünler ve bunların yaşantımızı şekillendirmesi bilimsel okuryazarlığın önemini güm 

geçtikçe artırmaktadır. Bütün öğrencilerin bilimsel okuryazar olması fen eğitimi reform 

dokümanlarının Amerikan Bilim Geliştirme Kurulu (American Association for the Advancement of 

Science [AAAS], 1993), Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council [NRC], 1996) ve 

birçok ülkenin fen müfredatlarının merkezini oluşturmaktadır.  

 

Ulusal Fen Eğitimi Standartları (National Science Education Standards [NSES]), bilimsel 

okuryazarlığı, kişisel kararlar almada fen kavram ve süreçlerini bilmek, toplumsal ve kültürel olaylara, 

ekonomik üretkenliğe katılmak olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, bilimsel okuryazarlık fen 

konularını bilmeyi, bilimsel girişimi, bilim ile toplum arasındaki ilişkileri anlamayı gerektirir (AAAS, 

1993). Bu unsurların her biri bilimin doğasını içermektedir (Driver vd., 1996). Bu nedenle, bilimin 

doğası bilimsel okuryazarlığın en önemli bileşeni olarak ele alınmaktadır (Solomon, 2001). Bilim 

felsefecileri, tarihçileri, bilim insanları ve fen eğitimcileri, bilimin doğası tanımı üzerinde anlaşmaya 

varamamıştır. Fakat bilimin doğası, bilim epistomolojisine, bir bilme yolu olarak bilime veya bilimsel 

bilginin gelişmesinin doğasında var olan inanç ve değerlere atıfta bulunur (Lederman, 1992). Fen 

eğitimi reform dokümanlarında (örneğin; AAAS, 1993; NRC, 1996; Proje 2061) temel eğitimi 

tamamlamış bireylerin kavrayabilecekleri bilimin doğası unsurlarını şu şekilde sırlamaktadır: 

 

a) Bilimsel bilgiler geçicidir, 

b) Bilimsel bilgi deneyseldir, 

c) Bilimsel bilgiler kısmen insan yaratıcılığı ve hayal gücü ile üretilir, 

d) Bilimsel bilgi teori yüklüdür (özneldir), 

e) Bilimsel bilgi toplum ve kültür içinde oluşturulur, 

f) Gözlem ve çıkarımlar arasında far vardır. 

g) Teori ve kanunlar arsaında fark vardır.  

 

Bu noktada bilimin doğasını öğrenmenin fen eğitiminde niçin değerli bir amaç olduğu sorusu 

karşımıza çıkmaktadır. Bilimin doğasını anlamanın sağlayacağı yararları Driver vd. (1996) şu şekilde 

özetlemektedir:  

 

a) Bilimin doğasını anlamak, bilimi algılamayı, teknolojik aletleri kullanmayı ve günlük yaşamı 

ilerletmeyi sağlar. 

b) Günümüzde, küresel ısınma, çevre kirliliği, enerji sıkıntısı, nükleer enerji, kök hücre 

çalışmaları, klonlama, genetiği değiştirilmiş besinler gibi konular bütün dünyada 

tartışılmaktadır. Toplumun bir parçası olarak bireylerin bu tartışmalı konularda ileri sürülen 

fikirleri yorumlayabilmesi, tartışmalara katılabilmesi, kararlar alabilmesi gerekmektedir. 

Bilimin doğasını anlamak bu amaçların başarılmasında pay sahibidir. 

c) İlk çağlardan günümüze farklı ırklardan, ülkelerden, dinlerden birçok insan bilime katkı 

yapmıştır. Doğal dünya ile ilgili açıklamaların artması toplum yaşantısını değiştirmiştir. Bilim 

toplumun sorunlarından, gelenek, görenek, inanç, siyasi ve politik özelliklerinden hem 

etkilenmiş hem de bulduğu açıklamalar ile toplum yapısını etkilemiştir. Bilim tarihi içinde 

gerçekleşen olaylar, bugün oluşturulan çağdaş yaşamın kurulmasına katkı sağlamıştır. Bilimin 

doğasını anlamak, çağdaş kültürün bir parçası olarak bilimi takdir etmeyi sağlar.  

d) Bilim insan girişimleridir, insan topluluklarının belirli kurallar çerçevesinde yaşadığı gibi 

bilim insanları da belirli normlara sahip bilimsel topluluk içinde çalışırlar (McComas, 2000). 

Ayrıca bilimle uğraşanlar ister gruplar halinde isterse yalnız çalışsınlar, meslektaşları ile 

yoğun bir iletişim içindedirler (NRC, 1996). Yalnızca çalışmalarını sürdürürken değil elde 

ettikleri sonuçları paylaşırken de belirli kurallara uyarlar. Bilimin doğasını anlamak bilimsel 

topluluğun normlarını anlamayı geliştirir ve bunların toplumun genel değerleri ile 

birleştirmesini sağlar. 

e) Bilimin doğasını anlamanın fen konularını öğrenmeyi kolaylaştıracağına inanılmaktadır. 
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Yapılan çalışmalar temel eğitimden üniversiteye çeşitli öğretim kademelerinde öğrenci ve 

öğretmenlerin zihinlerinde bilimin doğası hakkında doğru olmayan birçok düşünce olduğunu ortaya 

koymuştur. Lederman (2006)’a göre; öğrenci ve öğretmenlerin bilimin doğasını istenilen düzeyde 

anlamamasının sebebi, bilimin doğası öğretim yaklaşımının altında yatan kabullerdir. Bilimin doğası 

öğretiminde dolaylı yaklaşıma göre; öğrenciler araştırmaya dayalı etkinliklere katıldıklarında, bilimsel 

süreç becerilerinin yanı sıra ikincil bir ürün olarak bilimin doğasını da anlarlar. Bu yaklaşım bilimin 

doğası bakış açılarını duyuşsal bir öğrenme ürünü olarak kabul etmektedir. Buna karşın doğrudan 

yansıtıcı yaklaşım bilimin doğasını bilişsel bir öğrenme ürünü olarak kabul eder. Bu yaklaşımda 

bilimin doğası unsurlarına yönelik etkinlikler geliştirilir ve planlı bir şeklide öğretime katılır, 

öğrencilerin bu unsurları fark etmeleri için üzerinde özellikle durulur. Öğrencilerin bilim ile ilgili 

kazanımları ile bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar arasında ilişkiler kurmaları beklenir ve 

öğrenciler bu konuda desteklenir. 

 

Alanyazında bilimin doğası ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların daha çok fen bilimleri 

dersi kapsamında öğrenciler ile veya fen alan öğretmenleri (fen bilimleri öğretmeni, fizik öğretmeni, 

kimya öğretmeni, biyoloji öğretmeni) ile gerçekleştirildiği görülmektedir. Matematik öğretmenliğine 

yönelik bilimin doğası konulu çalışmaların oldukça sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu 

çalışmanın amacı Matematik öğretmen adaylarının bilimin doğası öğretiminde doğrudan yansıtıcı 

yaklaşıma uygun olarak tasarlanmış “Tangram Etkinliği” boyunca neler yaşadığını incelemektir. 

 

YÖNTEM 
Çalışma özel durum yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar 

yarıyılında Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya Matematik öğretmenliği son sınıf öğrencileri katılmıştır. Çalışma seçmeli ders olan “Temel 

Bilimsel Süreç ve Kavramlar” dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Seçmeli dersi alan 15 öğrencinin 

tamamı çalışmada yer almıştır. Çalışmada nitel veri kaynakları kullanılmıştır.  Öğretim boyunca dersi 

veren öğretim üyesi tarafından tutulan gözlem notları ve öğrenciler tarafından tamamlanan etkinlik 

kağıdı yoluyla veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz kullanılmıştır.  

 

Öğretim Süreci 

Yukarıda belirtilen ders kapsamında öğrenciler ile bilimin doğasının doğrudan yansıtıcı yaklaşıma 

dayalı olarak öğretildiği farklı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Ders boyunca gerçekleştirilen bilimin 

doğası etkinlikleri sırasıyla şunlardır: Yeni Toplum, Hileli İzler Etkinliği, Tangram ve Gizemli 

Doğrular. Bu çalışma kapsamında sadece Tangram etkinliği üzerine odaklanılmıştır. Tangram 

etkinliği, Choi (2004) tarafından geliştirilmiş ve alan yazında bazı araştırmacılar tarafından Türkçe’ye 

adapte edilmiştir. Bu çalışmada etkinlik Özcan (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan haliyle 

uygulanmıştır. Tangram etkinliği, bilimsel bilginin dinamik bir yapıya sahip olduğunu diğer bilimsel 

bilginin değişime açık bir yapıya sahip olduğunu öğretmen adaylarına kazandırmayı sağlayan bir 

etkinliktir.  Ayrıca etkinlik ile öğretmen adaylarının bilimsel bilginin elde edilen yeni veriler ile 

ve/veya mevcut verilerin farklı bakış açıları yorumlanması ile değişebileceğini, aynı veriler kullanarak 

farklı yorumlar yapılabileceğini, bu yorumların bilim insanının yaratıcılığı, kültürü, eğitimi ve inancı 

ile ilişkili olabileceğini anlamaları sağlanabilmektedir.  

Etkinliğin uygulanışı:  
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               Resim 1   Resim 2  Resim 3  Resim 4 

 

 

Öncelikle Resim 1 de görülen şekil belirtilen parçalara bölünür. X ile işaretlenmiş kısım çıkarılarak, 

diğer kalan kısımlar numaralandırılır ve her bir parçanın bilimsel bir veriyi temsil ettiği ifade edilerek 

parçalar öğretmen adaylarına verilir. Yani ilk durumda öğretmen adaylarının elinde 1-2-3 ve 4 ile 

numaralandırılmış dört adet parça bulunur (Resim 2). Öğretmen adaylarının dört adet parçayı 

kullanarak şekiller oluşturmaları ve her bir şekle bir isim vermeleri istenmiştir. Sonra öğretmen 

adaylarından yine dört parçayı kullanarak kare veya dörtgen oluşturmaları istenmiştir (Resim 3). Aynı 

zamanda oluşturdukları şekillerin neyi temsil ettiği sorusu da yöneltilmiştir. Daha sonra her bir 

öğretmen adayına daha önce kesilerek çıkarılmış olan X parçası (X parçası, parçalar arası düzeni 

sağlamak için 5 ile numaralandırılmıştır.) verilmiştir. Öğretmen adaylarından verilen X parçasını 

kullanarak, yeni bütünler oluşturmaları istenmiştir. Burada amaç öğretmen adaylarının X ile 

işaretlenmiş parçayı bilimsel bilgi olarak görmeleri ve eldeki verileri düzenleyerek ilk başta resimde 

yer alan şekli bulmalarıdır (Resim 4). Etkinliğin son aşamasında ise öğretmen adaylarından bu etkinlik 

ile bilim ve bilimin doğası arasında bir ilişki kurmaları istenmiştir. Etkinlik iki ders saati süresince (her 

bir ders saati 50 dk) uygulanmıştır.  

 

BULGULAR 

 

Bu bölümde gözlemlerin analizinden ve etkinlik kağıtlarının analizinden elde edilen bulgular ayrı 

başlıklar altında sunulmuştur.  

 

Yapılandırılmamış Gözlemlerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Seçmeli ders kapsamında yürütülen bu etkinlikte, öğretmen adaylarının şekilleri oluşturmada oldukça 

zorlandığı görülmüştür. Öğretmen adayları etkinliğe başlar başlamaz düzgün geometrik şekil 

oluşturmaya çalışmışlardır. Daha sonra öğretmen adaylarına etkinlik çalışma kağıdını takip etmeleri 

gerektiği hatırlatılmış ve öğretmen adaylarından verilen dört parçayı kullanarak şekiller oluşturmaları 

istenmiştir. Öğretmen adayları tarafından oluşturulan şekillere örnek aşağıda sunulmuştur.  
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Ikinci aşamada öğretmen adaylarında verilen dört parçayı kullanarak geometrik bir şekil oluşturmaları 

istendiğinde hemen hemen her öğretmen adayının parçaları kullanarak kare oluşturduğu görülmüştür. 

Bu aşamada öğretmen adayları tarafından oluşturulan geometrik şekillere örnek aşağıda sunulmuştur.  

 

 
 

Etkinliğin uygulanış sürecinde öğretmen adaylarının en çok zorlandıkları nokta ilk başta kesilen X 

parçasının (beş numaralı parça) tekrar etkinliğe dahil edilmesidir. Burada özellikle öğretmen 

adaylarından iki kişi bu aşamayı kısa sürede gerçekleştirebilmiş, diğer öğretmen adayları ise hep dört 

parçalı şekil üzerinden işleme devam etmeye çalışmıştır. Daha sonra dersi veren öğretim üyesi 

tarafından öğretmen adaylarına hep aynı nokta üzerinde durdukları uyarısında bulunulmuş, parçaların 

yerini istedikleri gibi değiştirebilecekleri bilgisi verilmiştir. Tüm bu açıklamalar yapılmasına rağmen 

öğretmen adayları yeni parçayı bütün içerisine yerleştirmede oldukça zorlanmıştır. Bu aşamada 

öğretmen adayları tarafından oluşturulan geometrik şekillere örnekler aşağıda sunulmuştur.  

 

         

Dersin sonunda tüm öğretmen adaylarının beş numaralı parçayı kullanarak bir kare oluşturduğu 

gözlenmiştir.  

 

Etkinlik Kağıtlarının Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Tangram etkinliği boyunca etkinlik kağıdı kullanılmıştır. Etkinlik kağıdında beş adet açık uçlu soru 

yer almaktadır. Etkinik kağıdında yer alan sorular şu şekildedir:  

 

1-Elinizdeki numaralandırılmış parçaları kullanarak ne tür şekiller ortaya çıkarabilirsiniz? Parçalar 

belli olacak şekilde oluşturduğunuz her bir bütünün şeklini çizerek kendinize uygun birer isim veriniz.  
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2- Size verilen parçalardan bir kare veya dörtgen oluşturmaya çalışınız. Burada parçalar kare/dörtgen 

ya da diğer oluşturduğunuz şekiller neyi temsil etmektedir? 

3- Size ek olarak verilen parça ile yeniden yeni bütünler oluşturarak, oluşturduğunuz şekilleri çiziniz 

ve birer isim veriniz. 

4- Size ek olarak verilen parça neyi temsil etmektedir? Açıklayınız. 

5- Size verilen bütün parçaları kullanarak yeni bir kare veya dörtgen oluşturduktan sonra bu etkinlikte 

bilim ve bilimin doğası arasında nasıl bir ilişki kurarsınız? 

 

Etkinlik kağıdında yer alan birinci sorunun analizinden elde edilen bulgular incelendiğinde, tüm 

grupların verilen parçalar ile yamuk veya kare oluşturdukları görülmektedir. Öğrenci cevaplarına 

örnekler aşağıda sunulmuştur.  

 

        
 

Etkinlik kağıdında yer alan ikinci sorunun analizidnen elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

 

 

 

Tablo 1: Öğretmen adaylarının 1. soruya verdikleri cevap kategorileri ve örnekler 

Öğretmen 

Adayı 

Öğretmen Adayının Cevabı Örnekler  

1-9-10-13 Bilimdeki bilgi 

ÖA9: “Parçalardan bir bütün oluşturabilmek zor 

bir süreç. Parçalar bilimdeki bilgiyi temsil eder.” 

ÖA1: “Buradaki parçalar bizim gözlemlerimiz 

çalışmalarımız olabilir. Bu gözlemleri deneyleri 

çalışmaları birleştirerek bir bütün yani bir bilimsel 

bilgi elde etmiş oluruz.” 

2-6-11-12 Geometrik şekillerin parçalarını ÖA6: “Geometrik şekilleri temsil eder.” 

3-4-5-7-8-14-

15 
Parça bütün ilişkisi  

ÖA5: “Parça sayısı arttıkça oluşacak olan şeklin 

uzunluğu değişmektedir. Yeni gelen parça bir 

bütünün parçasıdır.” 

ÖA8: “Bir bütünü oluşturan parçaları temsil eder. ” 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının çok az bir kısmının yapmış olduğu etkinlik ile bilim ve 

bilimsel bilgi arasında ilişki kurduğu gözlenmiştir. Etkinlik kağıdında yer alan üçüncü sorunun 

analizinden elde edilen bulgular incelendiğinde, tüm grupların birinci soruda olduğu gibi verilen 

parçalar ile yamuk veya kare oluşturdukları görülmektedir. Öğrenci cevaplarına örnekler aşağıda 

sunulmuştur.  
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Etkinlik kağıdında yer alan dördüncü sorunun analizinden elde edilen bulgular Tablo 2’de 

sunulmuştur.  

 

Tablo 2: Öğretmen adaylarının 4. soruya verdikleri cevap kategorileri ve örnekler 

Öğretmen 

Adayı 

Öğretmen Adayının Cevabı Örnekler 

1-3-9-10-13 Bilimdeki bilgi 

ÖA13: “Ek olarak verilen parça bilimdeki yeni bir 

bilgi ile karşılaşınca onu aynı çerçeve içine dahil 

ederek bir bütün oluşturmayı temsil ediyor.” 

ÖA1: “Ek olarak verilen parça karedir. Yani 

elimde bulunan parçalara, gözlemlere, deneylere 

yeni bir bilgi daha eklendi ve tümüyle yeni bir 

bütün bilgi elde etmemiz sağlandı.  

2-6-11-12 Geometrik şekil 
ÖA6: “Kare” 

ÖA11: “Kare. Geometrik şeklin bir parçası.” 

4-5-7-8-14-15 Parça bütün ilişkisi  

ÖA5: “Parça sayısı arttıkça oluşacak olan şeklin 

uzunluğu değişmektedir. Yeni gelen parça bir 

bütünün parçasıdır.” 

ÖA8:“Bir bütünü parçaları” 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının cevaplarının, üç farklı kategoride toplandığı 

görülmektedir. Bu kategorilerden “bilimdeki bilgi” kategorisinde yer alan öğretmen adaylarının 

eklenen yeni parçayı bilimsel bir veri gibi ele aldığı ve yeni oluşan geometrik şekli bu veriye göre 

düzenlediği görülmektedir. Tablo 2 incelendiğinde, bazı öğretmen adaylarının yeni eklenen parçanın 

sadece geometrik yapısı ile ilgilendiği ve parça ile bilim arasında ilişki kurmadığı görülmektedir. 

Tablo 2 incelendiğinde, bazı öğretmen adayları ise eklenen yeni parçanın daha önce ellerinde var olan 

bütünün bir parçası olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Etkinlik kağıdında yer alan beşinci soruda, 

yukarıda da bahsedildiği gibi, öğretmen adaylarının gerçekleştirdikleri etkinlik ile bilim ve bilimin 

doğası arasında ilişki kurmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının beşinci soruya verdikleri cevapların 

bilimin doğası unsurları ile birlikte değerlendirilmesiyle elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  

 

 

Tablo 3: Öğretmen adaylarının 5. soruya verdikleri cevapların bilimin doğası unsurları ile ilişkisi 

Bilimin Doğası Unsuru Örnek cevap 

Değişebilirlik 

ÖA10: “Bilim parçalardan ilişki kurarak bütüne ulaşır. Bütün içerisinde 

fark edilmemiş parçalar olabilir. Yeni veriler ile bütünün parçalarını 

keşfedebiliriz. Bütünün çerçevesini bozmadan yeni veriler ekleyebiliriz. Bu 

da uzun bir uğraş gerektirir.” 

ÖA11: “Bilim bir bütün ve bütün yeni bilgiler eklendikçe genişler ama 

kendini anlamsızlaştırmaz. Her yeni bilgi ile bilim bilimleşir.” 

Hayal gücü ve yaratıcılık 

ÖA13: “Eklenen her yeni parka bize farklı yönde düşünmemizin 

gerektiğinin sinyallerini Verdi. Eski parçalar ile de kare yeni parçalar ile de 

kare yapabilmek bilimin doğasının karmaşık dünyası ile bağdaşabilir. O 

karmaşanın içinden aynı düzeni, farklı yöntemler kullanarak 

oluşturabilmek hayret verici. Bir sonuca varabilmek de mutluluk verici.” 

ÖA1: “Aslında parçalar bizim deneylerimiz çalışmalarımızdır. Biz bu 
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parçalardan bir büütn elde etmeye çelıştık. Ama sadece bir bütün değil. 

Deneyebileceğimiz tüm yolları deneyerek bir kaç tane şekil oluşturduk. 

Bilimde böyle. Önce insan doğayı, çalışmaları gözlemler. Bu bilgilerin 

hangilerini kullanacağını ya da gözlemlediği her şeyi kullanması mı 

gerekiyor bunu belirlemeli. Daha sonra tüm gözlemleri doğru bir şekilde 

bir araya getirerek bilimsel elde eder. ” 

Gözlem ve çıkarım  

ÖA9: “Bilimde de tangram parçaları gibi birçok farklı bilgiler 

birleştirilerek bir bütünü oluşturur. Burada önemli olan yeni bilgileri aynı 

çerçevede kullanabilmek, dikkatli gözlem yapabilmek ve uyumu görüp 

çıkarımlarınızı doğru bir şekilde belirleyebilmektir.” 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının Tangram etkinliği ile bilimin doğası unsurlarından 

“bilimsel bilginin değişebilirliği, bilim insanının hayal gücü ve yaratıcılığı, gözlem ve çıkarım 

arasındaki fark” arasında ilişki kurduğu görülmektedir.  

 

SONUÇ  

 

McComas, Clough ve Almazroa’a (2000) göre, bilimsel okuryazarlığın temel şartlarından bir tanesi 

de, bireyler tarafından bilimin doğasının anlaşılması olarak görülmektedir. Son yıllarda yenilenen 

öğretim programlarında her ne kadar bilimin doğası unsurlarına sıklıkla yer verilse de, alan yazın 

incelendiğinde bireylerin bilimin doğası ile ilgili yeterli bir anlayışa sahip olmadığı görülmektedir. Bu 

durumun sorumlularından biri de öğretmenlerdir (Lederman, 2007). Ancak bu sadece fen derslerinde 

öğrenilecek veya sadece fen bilgisi öğretmenleri tarafından öğretilebilecek bir durum olarak 

algılanmamalıdır. Öğretmenlerin sahip olduğu bilim anlayışı bireylerin öğrenme yaşantıları üzerine 

oldukça etkilidir. Bu nedenle aslında tüm branşlardaki öğretmenlerin bilimsel okur yazar olarak 

yetiştirilmesi ve aynı zamanda tüm öğretmenlerin bilimin doğası unsurlarını anlaması gerekmektedir. 

Bu noktada Tangram etkinliği, bilimin doğası unsurlarından bilimsel bilginin değişebilirliğini 

öğretmen adaylarına kazandırabilecek bir etkinlik olarak ele alınabilir. Ayrıca çalışma sonucunda 

Tangram etkinliğinin matematik öğretmen adaylarının, gözlem ve çıkarım arasındaki farkı, bilim 

insanının hayal gücü ve yaratıcılığını anlamalarına katkı sağlayacak bir etkinlik olduğu söylenebilir.   
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Abstract 

 

Eye movements are briefly defined as a result of a cognitive and perceptual relationship. For this 

reason, eye tracking technology is accepted as a powerful technology that can be used for many 

cognitive processes such as verbal data processing, memory, attention, social cognition and decision 

making. The 'eye tracking technique', one of the biometric measurements under the general title of 

neuromarketing, has been frequently used for the purpose of interpreting consumer behavior and 

analyzing the decision making stages. Being able to analyze eye maps while consumers are looking at 

products and advertisements during the purchasing process, are going to make marketing 

communication elements more effective and as a result buying behavior can mostly be predicted. 

Furthermore, it is possible to understand whether marketing communication messages are actually 

seen by the target audience by following the 'attention' levels via eye tracking method. Biometric 

measurements can largely reflect reality because of the inability to be individually controlled and 

consciously directed. Advertisements which have distractive contents or not used in context can 

partially or completely limit the perception of the persuasive messages and can negatively affect the 

cognitive decision-making process as it affects the attentiveness of the participants to the processes 

and reduces the influence of persuasive messages. This study is designed to analyze this effect, in 

Eskisehir Osmangazi University Behavioral Science and Biometric Measurement Laboratory with 20 

participants who follow the online news. Our study is based on the hypothesis that advertising via 

contextual marketing perspective can attract more attention to the given ads by the target audience. 

The hypothesis was tested with an experimental design that compared two situations in which news 

texts and advertisements had and did not have compatible contents. In the experiment stage, eye 

tracking technique was used to collect participants' fixations, scan paths, and saccades data. Our 

results (consistent with the related literature); attention levels to the advertisements used in the context 

are higher than the ones which were not used in the context. Additionally, participants have focused on 

the contextual advertisements and after the experiment, they remembered more brands which were 

used in context. Also, we found that the news texts which were given with the contextual 

advertisements are remembered more than the other news. 

 

Keywords: Consumer behaviour, neuromarketing, contextual advertising, eye tracking  
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Reklamlara Yönelik Dikkatin Göz İzleme Tekniği ile Ölçülmesi ve Bağlam 

Etkisi   
 

Özet 

 

Göz hareketleri kısaca ‘bilişsel ve algısal ilişkinin bir sonucu’ olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple 

göz izleme teknolojisi; sözel veri işleme, hafıza, dikkat, sosyal biliş ve karar verme süreçleri gibi 

birçok bilişsel süreç için kullanılabilecek güçlü bir teknoloji olarak kabul görmektedir. Nöropazarlama 

genel başlığı altında bulunan biyometrik ölçümlerden biri olan ‘göz izleme tekniği’, son yıllarda 

sıklıkla tüketici davranışlarını yorumlama ve karar verme aşamalarını analiz etme amacıyla 

kullanılmaktadır.  

Satın alma sürecinde tüketicilerin ürünler ve tamamlayıcı unsurları üzerinde izledikleri yolların 

bilinmesi ve göz haritalarının çıkarılabilmesi pazarlama iletişimi unsurlarının daha etkin hale 

getirilebilmesine ve neticede satın alma davranışının büyük ölçüde öngörülebilmesine imkan 

verecektir. Bununla beraber, büyük bütçeler kullanılarak hazırlanan pazarlama mesajlarının hedef kitle 

tarafından gerçekten görülüp görülmediği ya da istenilen düzeyde bilişsel aktiviteyi yaratıp 

yaratmadığının anlaşılması özellikle de yöntem özelinde sağlanan avantajlardan biri olan ‘dikkat’ 

düzeylerinin takip edilebilmesi ile mümkün kılınmaktadır. Biyometrik ölçümlerin özü itibari ile birey 

tarafından kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir özellikte olmaması ve katılımcının beyanı ile 

sınırlandırılmaması sayesinde elde edilen sonuçlar büyük oranda gerçeği ile eşdeğer olabilmektedir.  

Dikkat dağıtan uyaranlar katılımcıların seçim süreçlerine gösterdiği dikkati etkilediğinden ve ikna 

süreçlerinin etkisini azaltabileceğinden, iletilmek istenen ikna edici mesajın işlenmesini kısmen ya da 

tamamen sınırlayabilmekte, bilişsel seçim sürecini negatif etkileyebilmektedir. Söz konusu etkinin 

araştırılması için tasarlanan bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Davranış Bilimi ve 

Biyometrik Ölçüm Laboratuvarı’nda online haber ve dergi takip eden 20 kişi üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız, “bağlamında kullanılan reklamların etkinliğinin daha yüksek olması” 

önkabulüne dayanmakta olup, ilgili hipotez, haber metinlerinin dergi reklamları ile uygun sayfalarda 

verilmesi ve aksi durumlardaki dikkat düzeylerini karşılaştırmak üzere oluşturulan deney tasarımı ile 

test edilmiştir. Deney sürecinde kullanılan göz izleme tekniği ile katılımcıların odaklanma, seçilen yol 

takibi ve sıçrama verileri toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda literatüre de paralel olarak 

bağlamında kullanılan reklamların dikkat düzeyini artırdığı, marka üzerinde daha fazla odaklanma 

sağladığı ve hatırlanma oranının bağlamında kullanılmadığı durumlara göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, bağlamında kullanılan reklamların haber metinlerinin de daha fazla hatırlandığı 

ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışı, nöropazarlama, bağlamsal reklam, göz izleme 
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GİRİŞ  

 

Tüketiciyi anlamak ancak insanların genel anlamda tutum ve bunun sonucunda oluşan davranışlarını 

anlamakla mümkün olabilmektedir. Bireylerin tutum geliştirme süreçlerini şekillendiren çevresel, 

kişisel, psikolojik ve hatta biyolojik etkiler, pazarlama alanında da önemi günden güne artan ve 

sıklıkla çalışılan konular arasında yer almaktadır. Pazarlama araştırmalarında kullanılan anket, gözlem, 

odak grup toplantıları, simülasyon teknikleri, derinlemesine mülakatlar, projektif teknikler gibi 

geleneksel araştırma yöntemlerinin temel olarak bireyin kontrol edebileceği ve bilinçli olarak 

manipüle edebileceği cevaplardan oluşması sebebiyle ilgili araştırma metodlarını desteklemeye 

yönelik yeni yöntem arayışları doğmaya başlamıştır. Bu arayışın sonucu olarak bireyin bilinçaltı 

düzeydeki bilişsel faaliyetlerini kantitatif olarak ölçmeye imkan veren nöropazarlama teknikleri, yakın 

dönemde pazarlama araştırmacılarının dikkatini önemli ölçüde çekmektedir. Geleneksel araştırma 

yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak tanımlanan ve temelde bireyin uyaranlar karşısındaki biyolojik 

reaksiyonlarını, geçirdiği bilişsel süreci ve duygulanımı anlamak üzere kullanılan nöropazarlama, bir 

çok farklı girdinin bileşkesi olarak oluşan karmaşık insan davranışlarını çözümlemek için yeni bir 

yaklaşım olarak kabul görmektedir. Nöropazarlama kısaca; tüketicilerin bilinçli ve bilinçsiz olarak 

pazarlamaya nasıl tepki verdiklerini anlamak için nörobilim çalışmalarında kullanılan ölçme 

tekniklerinin uygulanmasıdır (Lee vd., 2007; 201). 

Gün içinde binlerce uyaranla karşı karşıya kalan insan beyni, enerjisini en verimli şekilde kullanmak 

üzere evrimleşmiştir. Bu doğrultuda geliştirdiği ‘seçici’ ve ‘bölünmüş’ dikkat sistemleri, algı eşiği ve 

bu eşiklerdeki farklılıklar gibi pek çok fonksiyonu ile beyin, bireyin hayatını sürdürmesine ve hayatını 

kolaylaştırmasına hizmet etmeyen tüm uyaranları bir bilişsel yük yaratmamak amacı ile ilk anda bloke 

etmektedir. Tüketiciye verilmek istenen mesajın iletilmesi için aşılması gereken algı eşiği de tam bu 

sebeple günden güne yükselmektedir. Pazarlama iletişimi elemanlarının en önemlilerinden olan görsel 

reklamların hedef üzerindeki etkinliğinin belirlenebilmesi için maruz kalan tüketicinin zihnindeki iz 

düşümünün anlaşılabilmesi bu sebeple büyük önem arz etmektedir. Literatürde, tüketicilerin 

bağlamında kullanılan reklamlara yönelik dikkatinin daha yüksek olduğu ve reklama yönelik 

tutumlarının daha olumlu olduğu bildirilmektedir (Kalyanaraman vd., 2005:28; Wedel ve Pieters, 

2008:128; Wojdynski ve Bang, 2016:2). 

 

1. İnternet ve Pazarlama  

1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen askeri bir proje sonucunda ortaya 

çıkan internet, zamanla bu ağa yeni bilgisayar ve sunucular bağlanması ile elektronik bir ağ halini 

almıştır. Günümüzdeki anlamı ile internet artık; bilgisayarlar arasında bağlantı kuran (networking), 

yalnızca bir birimdeki bilgisayarların birbiri ile iletişim halinde bulunmasını sağlayan (intranet) ve 

birden fazla birimin birbirleri arasında bağlantı kurmasını sağlayan (extranet) iletişim ağları anlamına 

gelmektedir (Parlak ve Balık, 2005:28). İnternetin World Wide Web aşamasına gelmesiyle ise 

kullanıcı sayısı büyük bir hızla artmış ve mobil cihazların da ağa katılımı ile vazgeçilmez bir iletişim 

kanalı halini almıştır.  

İletişim kanallarının bu denli hızlı gelişmesi pazarlama iletişimi faaliyetlerini de büyük oranda 

etkilemiştir. Bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında önemli bir değişim yaratan internet 

reklamları; düşük maliyetli, hızlı, konum ve zaman bazlı, interaktif, kişiye özel ve ölçülebilir olma 

özellikleri ile geleneksel pazarlama uygulamalarından ayrılmaktadır (Tosun, 2004:165; Altınbaşak ve 

Karaca, 2009:465). Ayrıca, Grönroos (2004:104) tarafından ‘ürün ve hizmetleri, sosyal etkileşimi, 

finansal süreçleri, bilgiyi ve ilişkili tüm boyutları içeren bir paylaşım süreci’ olarak isimlendirilen 

ilişkisel pazarlama uygulamalarında da internetin ve diğer tüm bilgi teknolojilerinin kullanımının 

önemi öne çıkarılmaktadır. Erdoğan (2009:47) tarafından ‘taraflarına değer yaratan değişim ilişkileri 

ağlarını oluşturmayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bir bilim’ şeklinde açıklanan 

ilişkisel pazarlama, belirtilen özellikleri sebebi ile internetin uygun ve etkin bir iletişim kanalı olarak 

kullanılabileceğini işaret etmektedir. İlişkisel pazarlama uygulamaları ve internet kullanımının bu 

büyük uyumu genel anlamda tüm taraflara değer yaratabilmek için hedef kitleye ihtiyaç duyulduğu an 

ulaşabilme imkanı vermesi, iletişimi özelleştirebilme şansının bulunması, en güncel ve doğru mesajın 

eşzamanlı iletilebilmesi, hedef kitlenin tepkisinin gözlemlenebilmesi ve ölçülebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda 2000’li yılların başından itibaren gündeme gelen ‘bağlamsal 
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pazarlama stratejileri’, ilişkisel pazarlama yaklaşımının en sık kullanılan araçlarından biri olarak 

görülmeye başlanmıştır (Kılıç ve Erdoğan, 2016:462).  

 

1.1 Bağlamsal Pazarlama  

Rayport ve Sviokla (1994:146) pazarlama faaliyetlerinin internet ortamında da devam edebileceğini 

belirtmişler ve bağlamsal pazarlamanın öncüleri olmuşlardır. Luck ve Lancaster (2003:215) tarafından 

‘teknolojinin yarattığı fırsatları değerlendirerek müşteri ile işletme arasındaki ilişkilerin gelişimine 

katkı sağlayabilmek’ olarak tanımlanan bağlamsal pazarlama stratejisi, ilerleyen yıllarda online 

iletişim kuran cihazların çeşitlenmesi ve yaygınlaşması ile çok daha fazla ilgi toplayan bir konu haline 

gelmiştir. Sanal ve gerçek dünyanın bir araya getirilmesi ile yarattığı değeri artıran bağlamsal 

pazarlama uygulamaları, gücünü dinamik bir etkileşim sağlamasından almaktadır (Demirağ ve 

Demireli, 2016:150) ve bu sayede gerçek zamanlı olarak marka değeri artırmak mümkün olmaktadır. 

Web sitelerinin içerik, altyapı ve bağlam bileşenleri ile tüketici için değer yaratmayı hedefleyen 

bağlamsal pazarlama faaliyetleri (Kılıç ve Erdoğan, 2016:464) hedef kitleleri üzerindeki etkinliğinin 

hızlı bir şekilde ölçülebilmesi ile de avantaj sağlamaktadır.  

 

2. Reklamların Etkinliğinin Ölçülmesi 

Reklamın etkinliği, pazarlama amaçlı iletişim stratejileri doğrultusunda belirlenen hedef kitlede arzu 

edilen tutum değişiminin boyutu ile ölçülebilmektedir. Reklamdan sonra hedef pazarın tepkisi ve 

iletişim etkililiği olmak üzere iki ayrı çerçevede değerlendirilebilen reklamın etkisi, bu kapsamda 

geliştirilen finansal ve davranışsal modeller ile değerlendirilebilir. Reklamın etkisi, bir kişideki tutum 

değişimi baz alınarak değerlendirilebileceği gibi pazar genelinde yarattığı ekonomik de davranışsal 

hareketlilikle de ölçülebilir (Vakratsas ve Ambler, 1999:28). Bununla beraber, reklam dışındaki diğer 

tüm tutundurma karması bileşenleri, bireylerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri ve hatta 

rakiplerin durumu bile ilgili reklamın etkinliği üzerinde etkili olabilmektedir (Beerli ve Santana, 

1999:12). Vakratsas ve Ambler’e (1999:27) göre reklamların iletişim kurma sürecindeki etkinliği, 

hedef kitlenin bilişsel ve duygusal tepki modelleri ile açıklanabilmektedir. Bilişsel tepki modelleri 

hedef kitlenin ürün hakkında edindiği bilgi ve bu doğrultuda geliştirdiği tutum ya da tutum değişimi 

anlamına gelirken, duygusal tepki modelleri ise reklamların hedef kitlede harekete geçirdiği duyguları 

tanımlamaktadır (Aaker vd. 1988:11). Her iki etki modeli tipi de hedef kitlenin ürün hakkındaki 

görüşünü ve dolayısıyla satın alma eğilimini doğrudan etkilemektedir. Çünkü bilişsel tutarlılık 

prensibinin gereği olarak; markaya yönelik geliştirilen olumlu bilişsel ve duygusal tutum boyutlarının, 

olumlu davranışsal tutumu beraberinde getirmesi beklenmektedir (Fishbein ve Ajzen, 1975:216; 

Baldinger ve Rubinson, 1996:30). Bu sebeple hem kaynakların etkin kullanımı hem de istenilen tutum 

değişiminin uzun süreli gerçekleştirilebilmesi için reklamların hedef kitle üzerindeki etkisinin 

ölçülebilmesi ve iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 

2.1 İnternet Reklamlarının Etkinliği 

Elektronik takip yöntemlerinden faydalanılarak gerçekleştirilen reklam etkinlik ölçümleri sayesinde 

hedef kitle olan müşteriler ile ilgili somut veri toplamak ve yayınlanan reklamların fayda maliyet 

analizlerini yapabilmek mümkün olmaktadır. Bu sayede kullanılan iletişim kanallarının işletmeye ve 

markaya olan katkısı ölçülebilir ve işletmenin medya stratejisi en etkin sonuçları verecek şekilde 

yeniden düzenlenebilir. Belirtilen temel fayda sebebi ile pazarlama alanında çalışan akademisyenler 

internet reklamlarının etkinliğini ölçebilmek için bir çok araştırma yapmışlar (Dou vd., 2001:34; 

Shamdasani vd., 2001:18; Griffith ve Chen, 2004:58) ve model önerilerinde bulunmuşlardır (Wang 

vd., 2002:158; Yoo vd., 2004:57).  

Geleneksel pazarlama araştırma yöntemlerinin yanı sıra, internet reklamlarında tıklama sayısı, 

gösterim sayısı, görüntüleme zamanı, arama motorlarında aranma sayısı ve benzeri pek çok farklı veri 

toplama yöntemi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte internet reklamlarının etkinliğinin değerlendirilmesi 

konusunda yakın zamanda sıklıkla kullanılmaya başlayan ve tamamlayıcı bir araştırma yöntemi olarak 

fayda sağlayan nöropazarlama yöntemleri de sunduğu somut veriler sayesinde giderek artan bir 

popülariteye sahip olmaktadır.  
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3. Nöropazarlama Uygulamaları 

Pazarlama kavramının tarihsel gelişimine bakıldığında günümüzde artık tamamen tüketici odaklı bir 

hal aldığı görülebilir. İlişkisel pazarlama anlayışı ile beraber bir adım daha ileri giderek bireysel 

düzeyde etkinliğini arttırmak üzere evrilen pazarlama iletişimi stratejileri, artık büyük grupları 

anlamak için bireysel düzeyde tutum ve davranışları inceleme ve bireye hitap edebilecek kadar 

özelleştirilebilme aşamasına gelmiştir.  

Birey düzeyinde tüketici davranışını analiz etme, anlamlandırma ve hatta öngörme amacı taşıyan 

nöropazarlama yöntemleri; biyometrik, nörometrik ve psikometrik ölçüm yöntemlerinin bütünüdür. 

Yaygın olarak sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren araştırmacılar tarafından kullanılan cihazlar 

(fMRI, PET, MEG, SST, EEG, GSR, EKG vb.) ile yapılan ölçümler, uyaranlar karşısında bireyin 

istemsiz oluşan (otonom) tepkilerini kayıt altına alabilen nöropazarlama yöntemleri ile 

birleştirildiğinde bireyin bilişsel süreçlerinin yakından izlenmesine olanak vermektedir.  Zaltman’ın 

(1997:429) pazarlama araştırmalarında ilk kez fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) 

kullanması ile konuşulmaya başlanan nöropazarlama, katılımcıların bilinçli olarak gerçekte 

düşündüklerinden farklı olarak dışa vurdukları söylemlerinin yarattığı sorunların çözümünde önemli 

rol oynayabilmektedir (Ural, 2008:426).  

İnsan davranışını şekillendiren bireysel ve çevresel değişkenlerin çeşitliliği göz önünde 

bulundurulduğunda, bilişsel yükü azaltmaya yönelik kısayollar kullanması ve bilinç altı düzeyde karar 

verme mekanizmalarına sahip olması anlaşılabilir olmaktadır. Karar verme aşamasında büyük etkiye 

sahip olan duyguların analiz edilebilmesi de ayrıca bir öngörü sağlayabilmektedir.  

Bu çalışmada sayılan avantajları sebebi ile nöropazarlamanın biyometrik ölçüm yöntemlerinden biri 

olan ‘göz izleme’ (eye-tracking) yöntemi, bağlamsal pazarlama aracı olarak internet reklamlarının 

etkinliğini ölçebilmek üzere kullanılmıştır.  

 

3.1 Göz İzleme Yöntemi 

Göz izleme tekniği; nöropazarlama araştırmalarında sıklıkla kullanılan biyometrik ölçüm 

tekniklerinden biridir. Sistem temel olarak gözbebeği boyutlarını ve göz hareketlerini kızılötesi bir 

ışınla takip eden bir donanım ve buradan gelen verileri gruplandırarak yorumlayan bir yardımcı 

yazılımdan oluşmaktadır.  

Göz izleme yöntemiyle üç temel ölçüm yapılmaktadır: odaklanma (fixation), sıçrama (saccade) ve 

izlenen yol (scanpath). Odaklanma o an için gözün nerede olduğunun ölçümüdür. Odaklanmayla 

birlikte odaklanma sayısı yani o noktaya kaç kez odaklandığı ve odaklanma süresi yani o noktaya ne 

kadar süre ile odaklandığı da yorumlanabilecek ölçüm verileri arasındadır. Odaklanma sayı ve 

süresinin az ya da çok olması olumlu ya da olumsuz çıkarımlar doğurabilir. Kişinin belirli bir noktaya 

görece daha fazla odaklanmasının sebebi, o noktadaki bir öğenin çok dikkat çekmesi ya da o öğenin 

anlaşılamamış olması anlamına gelebilir. Bu değerlendirmenin bağlama dayalı olarak ve diğer 

verilerle birlikte yapılması gerekmektedir.  

Odaklanma süresi, tek bir odaklanmanın süresi şeklinde kullanılabileceği gibi o noktaya yapılacak 

farklı odaklanmaların toplam süresi olarak da kullanılabilir. Göz izleme cihazı ile ölçümlenecek 

sıçrama verisi, gözün bir noktadan başka bir noktaya geçişini ifade etmektedir. Sıçrama verisi gözün 

bir odak noktasından diğerine geçişi gösterir. Bu sayede odaklanmaların sırasının da tespit edilmesi 

mümkündür. Sıçramanın uzun olması dikkatin bir alandan başka bir alana kaydığının göstergesi 

olabilir. Genellikle kısa mesafeli sıçramalarla bir odak noktasından diğerine geçildiği durumlarda 

dikkatin belirli bir alanda devamlılığı söz konusudur.  

Odaklanma ve sıçrama verilerinin birleşimiyle birlikte izlenen yol ortaya çıkmaktadır. İzlenen yol, 

görüş alanı içindeki gezinimin göstergesidir. Sonradan verilerin üst üste konulması ile sıcaklık 

haritaları oluşturulmakta ve deneklerin uyaranlara nasıl bir yoğunlukla baktıkları bu haritalar 

vasıtasıyla ortaya konmaktadır. 

 

YÖNTEM 

 

Örneklem, kolayda örnekleme yoluyla seçilen 11 erkek, 9 kadın toplam 20 katılımcıdan oluşmaktadır. 

Yaş ortalamaları 33 olan katılımcıların tamamı haberleri online takip ettiklerini belirtmişlerdir. Deney 

aşamasında tüm katılımcılara toplamda 8 haber metni ve 8 reklam görseli sunulmuştur. Tüm 

sayfalarda haber metinleri eşit sayıda kelime içerecek şekilde seçilmiş ve reklamlar aynı yönde ve 
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boyutta bulunmak üzere konumlandırılmıştır. Tüm sayfalarda yazı tipi ve harf boyutu standart 

tutulmuştur. Metinler düz beyaz zemin üzerine siyah yazı karakteri kullanılarak sunulmuş, reklam 

görselleri ise 1920x1080 çözünürlük düzeyinde ve renkli formatta tercih edilmiştir.  

Dikkat düzeyini manipüle etmemek için reklamları kullanılan markalar halihazırda yüksek bilinirliğe 

sahip olmayan markalar arasından seçilmiştir. Bu seçimin tarafsızca yapılabilmesi için bir pilot 

çalışma gerçekleştirilmiş ve 30 kişiye markaların ürün grupları sunularak bu gruplarda akıllarına gelen 

ilk üç markayı yazmaları istenmiştir. Deneyde kullanılan marka seti, bu listeye hiç giremeyen markalar 

arasından oluşturulmuştur. Deney tasarımında bulunan sayfaların dördünde reklamlar bağlamında 

kullanılmış, diğer dördünde ise metinle ilgisiz reklamlar konumlandırılmıştır.  

 

Tablo 1: Kullanılan reklamların ait olduğu markalar ve haber içerikleri 

Marka Haber Bağlam 

Varta Güvenlik açığı    X 

Hiking Deprem    X 

Sensitive Turizm   

Proton Güvenli sürüş   

Ducray Batan şehir    X 

Terra Kolera   

Orbit Kredi kartı     X 

Bergin Fındık üreticileri   

 

Katılımcılara göz takip cihazı takıldıktan sonra gerekli kalibrasyon yapılmış ve deney aşamasına 

geçilmiştir. Katılımcılar deneye tek kişi olarak kabul edilmiş ve deney öncesinde araştırmanın amacı 

ve uygulanacak prosedür hakkında bilgilendirilmiştir. Deney aşamasında haber metinleri ve reklamları 

içeren sayfalar 30 saniye hızla otomatik olarak değiştirilmiştir ve bu esnada katılımcıların göz 

hareketleri ile ilgili datalar Gazepoint GP3 HD Eye Tracker 150 Hz sistem vasıtası ile toplanmış 

cihazın orijinal yazılımı ile göz hareketleri sonucu oluşan sıcaklık haritaları ve izlenen yol analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Deney sonrasında katılımcıların inceledikleri sayfalarda bulunan marka ve 

haberlerden akıllarında kalanları tespit edebilmek amacı ile 2 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Ayrıca 

katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumu da demografik faktörler olarak kayıt altına alınmıştır. 

Anket yoluyla toplanan veriler ile frekans analizi gerçekleştirilmiş ve bu yolla hatırlanan marka ve 

haber içerikleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler göz hareketleri ile karşılaştırılmış ve doğrulanmıştır.  

 

SONUÇ 

 

Araştırma sonucunda ilgili literature de paralel şekilde; bağlamsal pazarlama gereği haber içerikleri ile 

ilgili markaların konumlandırıldığı reklam görsellerine katılımcıların daha fazla odaklandıkları ve 

deney sonrasında yapılan anket çalışmasında bu markaların daha fazla hatırlandığı görülmüştür.  

 

Tablo 2: Deneyde kullanılan marka seti ve deney sonrasında hatırlanma oranları 

 Marka 
Toplam hatırlanma 

sayısı 

Bağlamında 

konumlandırılan 

Bağlamında 

konumlandırılmayan 

Varta 3   3 

Hiking 6   6 

Sensitive 9 9   

Proton 8 8   

Ducray 3   3 

Terra 2 2   

Orbit 6   6 

Bergin 4 4   

Toplam   23 18 
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Araştırmanın özgün sonuçlarından biri olarak; bağlamında kullanılan reklamların bulunduğu metinler 

de diğer gruba göre daha fazla hatırlanmaktadır. Tablo 3’te gösterilen bu durum, bağlamsal pazarlama 

stratejisinin metinler ve görseller açısından çift yönlü etkiye sahip olduğunu göstermek bakımından 

önem taşımaktadır.  

 

Tablo 3: Deneyde kullanılan haber başlıkları ve deney sonrasında hatırlanma oranları 

 Haber 
Toplam hatırlanma 

sayısı 

Bağlamında 

konumlandırılan 

reklam ile birlikte 

sunulan metin 

Bağlamında 

konumlandırılmayan 

reklam ile birlikte 

sunulan metin 

Güvenlik açığı 9 

 

9 

Deprem 12 

 

12 

Turizm 11 11 

 Güvenli sürüş 11 11 

 Batan şehir 8 

 

8 

Kolera 9 9 

 Kredi kartı  5 

 

5 

Fındık üreticileri 13 13 

 Toplam   44 34 

 

Tablo 2 ve Tablo 3 verileri dikkate alındığında bağlamında konumlandırılmayan reklamların (haber 

içerikleri yüksek hatırlanma oranına sahip olsa bile) hatırlanmalarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Şekil 1’deki göz izleme yöntemi ile oluşturulan ortak sıcaklık haritalarında, metin üzerinde 

yoğunlaşma olduğu halde alakasız olarak yerleştirilen reklam ile ilgilenilmediği gösterilmektedir. 

Şekil 1.d)’deki “Kredi kartı – Orbit” içeriğinin 5-6 oranında hatırlanıyor olmasının, haber içeriğine 

olan ilginin reklam çevresinde yoğunlaşmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

a)  b)  

c) d)   

Şekil 1: Bağlamında konumlandırılmayan haber-reklam içeriklerinin ortak sıcaklık haritaları. a) 

Güvenlik açığı-Varta, b) Deprem-Hiking, c) Batan şehir-Ducray, d) Kredi kartı-Orbit 
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a) b)   

c) d)   

Şekil 2: Bağlamında konumlandırılan haber-reklam içeriklerinin ortak sıcaklık haritaları. a) Turizm-

Sensitive, b) Güvenli sürüş-Proton, c) Kolera-Terra, d) Fındık üreticileri-Bergin 

 

Şekil 2’de sıcaklık haritalarından anlaşılacağı gibi haber metni ile ilişkili reklam kullanımında göz 

hareketliliği daha fazladır. Şekil 2.a) ve Şekil 2.d), reklamlar ile ilgilenilmenin arttığını 

göstermektedir. Şekil 2.b) ve Şekil 2.c)’de göz hareketinin reklam üzerinde kısa süreli hareketi 

dolayısıyla diğer sıcaklık haritalarından farklı bir görüntü vermiştir. Tablo 4’de katılımcıların haber 

metni ile ilişkilendirilmiş reklamlara, ilişkilendirilmemiş olanlara nazaran fazla göz attığını sayısal 

olarak vermektedir. 

 

Tablo 4: Deneyde kullanılan reklamlara atılan bakış sayısı 

Reklam 

Katılımcı 
Varta Hiking Sensitive Proton Ducray Terra Orbit Bergin 

Katılımcı 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

Katılımcı 2 1 0 2 1 0 1 2 3 

Katılımcı 3 1 0 6 2 0 1 0 3 

Katılımcı 4 0 1 3 1 0 1 0 1 

Katılımcı 5 1 1 13 4 9 2 7 3 

Katılımcı 6 1 0 0 0 0 0 1 1 

Katılımcı 7 1 0 3 1 0 0 0 2 

Katılımcı 8 0 2 0 1 0 2 1 1 

Katılımcı 9 1 0 4 2 0 1 0 2 

Katılımcı 10 1 3 1 0 2 1 1 1 

Katılımcı 11 0 2 1 2 1 1 1 3 

Katılımcı 12 0 0 3 1 0 1 0 1 

Katılımcı 13 1 0 3 4 1 5 0 3 

Katılımcı 14 0 1 1 1 1 4 1 1 

Katılımcı 15 1 1 0 3 0 1 0 3 

Katılımcı 16 0 0 0 0 1 0 0 3 

Katılımcı 17 2 1 1 0 1 1 1 1 

Katılımcı 18 2 0 2 0 0 0 0 1 

Katılımcı 19 0 0 0 0 0 0 1 0 

Katılımcı 20 0 0 0 0 1 1 0 1 

Toplam 13 13 43 23 17 24 16 34 
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Katılımcıların göz hareketleri ile izledikleri yol ve sıcaklık haritaları incelendiğinde, hatırlanan 

markalara odaklanma sayılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum da yine literature 

uygun şekilde odaklanma ile hatırlama (hafıza) arasındaki ilişkiyi doğrulamaktadır (Wedel ve Pieters, 

2000:311). 

Araştırmanın bir diğer sonucu da; hazırlanan reklam setinde bulunmayan ve yalnızca haber metinleri 

içinde adı geçen markaların hatırlanma sıklığıdır. Hatırlanan markaların belirlenmesine yönelik 

hazırlanan sorularda yalnızca reklam görsellerinin ait olduğu markaların istendiği belirtilmesine 

rağmen 12 katılımcı marka setinde bulunan markaların yanı sıra metin içinde geçen markaları da 

bildirmişlerdir. Metinlerde bulunan markaların hatırlanma sayısı, marka setinde bulunan markaların 

hatırlanma sayısı ile kıyaslandığında frekansların oldukça yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuç, 

halihazırda yüksek bilinirliğe sahip markaların, bilinirliği nispi olarak düşük olan markalara karşı 

herhangi bir vurgu ya da görsel kullanılmasa dahi rekabet edebilecek düzeyde dikkat çekebildiğini 

göstermektedir. 

 

Tablo 5: Haber metinlerinde bulunan markalar ve hatırlanma oranları 

Marka Toplam hatırlanma sayısı 

Volvo 10 

Fiskobirlik 5 

Uber 5 
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Özet 

Türk Kültürünün çok eski çağlara dayanan oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Bu 

köklü kültürün geçmişten günümüze zengin bir içerikle hala varlığını devam ettirdiği görülmektedir. 

Türk Kültürü Altay çevresinde doğmuş ve zamanla üç kıtada gelişmiş ve bambaşka gelişmeler 

göstermiştir. Türk Kültürünün içeriğinde misafirperverlik, mimari, medeniyet, halk oyunları, müzikler, 

oyunlar, oyuncaklar, deyişler, mutfak, zanaatlar ve hemen her döneme ve yöreye ait geleneksel 

sanatları yer almaktadır. Bunlarla birlikte Türk kültüründe oyunlar ve oyuncaklar da önemli bir yer 

tutmaktadır. Oyuncağa, çok eski çağlardan beri en ilkel topluluklarda bile rastlanmaktadır. Sümer, 

Asur ve Mısır uygarlıklarında çocukları avutmak, eğlendirmek ve geliştirmek için oyuncağa önem 

verildiği, özellikle annelerin doğal malzemelerle çocukları için oyuncaklar yaptığı, bu oyuncaklar 

arasında bez bebeklerin yaygın olduğu görülmektedir. Alan yazında da, Türk toplumunda annelerin 

kolay erişilebilen kil, toprak, ahşap, yün vb. malzemeyi bir araya getirerek kız çocukları için bez 

bebekler yaptıkları görülmektedir.  Bu bez beklerin Anadolu’nun değişik yörelerde gelin, güçce, 

korçak, kurçak gibi isimlerle anıldığı; toplumsal bir gruba ait olan bilginin, semboller düzeninin 

yerleşik söylemlerle diğer kuşaklara iletilmesi süreci olarak tanımlanan kültür aktarımının bez 

bebekler aracılıyla etkili bir şekilde yapıldığı  vurgulanmaktadır. Bugün teknolojik oyuncaklara 

rağmen Türkiye’de bez bebek yapımının hala sürdürülüyor olmasının da kültürel aktarım sürecinin en 

somut göstergelerinden biri olup okul müfredatlarında, halk eğitim merkezi kurslarında, terapi 

uygulamalarında, tatil dönemlerine özel açılan mesleki kurslarda, yerel ya da ulusal proje 

uygulamalarında bez bebek yapımı çalışmalarıyla Türk Kültürünün aktarımına katkı sağlanabilir. Bu 

nedenle konunun ayrıntıları ile incelenerek bez bebeklere dikkat çekmek, Türk kültürünün bir 

parçasını oluşturan bez bebeklerin kültür aktarımındaki rolünün bilinmesi önemli görülmektedir. Bu 

düşünceden hareketle bildiride, Türk kültüründe geniş bir geçmişe sahip bez bebeklerin kültürel 

aktarım sürecindeki rolünün ortaya konması ve bez bebeklerle kültür aktarım arasındaki bağlantının 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bez bebeklerin öneminin gözler önüne serilmesi için uygulamalı 

çalışmaların yapılması önerilebilir.  

 

Anahtar Sözcükler: Türk Kültürü, Bez Bebekler, Kültür 

 

 

Abstract 

Toy is the most serious handle of the child and is always referred with child. The child's naive, fragile 

and innocent world is most likely expressed with the toy or the environment with toys in the sense of 

pleasure, satisfaction, and entertainment in the most meaningful way. Children without toys and toys 

without children are unthinkable. In the centuries-old history of childhood, how children are socialized 

with cultural values and how they are understood in adult life can be traced through toys as well as 

children's games. The relationship between children, games and toys is historical. In medieval Europe, 

children have either created toys or made their own toys from everyday objects. In medieval Europe, 

parents made baby dolls and hobbyhorses by using different materials or different fabrics for their 

children. Baby dolls were first discovered in ancient Egypt in the second century before milestone, and 

also masters who made baby dolls are seen in Greece in the sixth century. It is seen that these babies, 

which are cooked, dyed and dressed with the clay, have moving arms and legs. In the Middle Ages, 

simple babies made from clay for people in villages and cities were sold at very cheap prices in 

markets and fairs, but it was determined that they were also produced in quality way for noble 

children. It is understood from the researches that from 1980's onwards, some "customized" game 

objects such as Batman and Barbie have started to gain similar reactions in all cultures, becoming the 

touristic goods sold to tourists, not for themselves, in the traditional toys made by the children of the 
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globalizing world. When a child plays a game, he usually needs a real object suitable for his role in the 

game, or something that can take part in this object. Vehicles or toys play an important role in the 

realization of the game, which is one of the most important tasks of the child. A stick can replace a 

horse and a chair can replace a train or a bus. While the toy is a baby boy of the house and taken care 

of, the girl can be a mother and the boy can be a father or a bus driver. Among the toys that play an 

important role in the child's life, the appearance of the place of the baby dolls in the Turkish culture is 

considered important also in terms of showing the stages in which the cults are performed. It is aimed 

to study the continuing development of baby toys from past to the present with this thought. 

 

Keywords: Turkish Culture, Toy Maker, Baby Dolls. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde toplumsal olarak kültüre bağlılığın, hızla değişen dünya koşullarında çocuklara yeterince 

aktarılamadığı düşünülmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında zamanın hızlı akması, 

teknolojinin gelişimi, anne babaların iş yaşamları nedeniyle çocuklarına fazla zaman ayıramamalarının 

yer aldığı bilinmektedir. Aile olmanın koşulları değiştikçe, kent yaşamının sunduğu şartlar 

kapsamında, her geçen gün ailenin bir arada geçirdiği zamanın azalması da kültürel aktarım sürecini 

etkiyebilmektedir. Kültürel aktarım geçmişten günümüze birçok alanda değerlendirilebilir. Kültürel 

aktarımda kültürel olgular, milli ve dini değerlerle birlikte yaşantılar önemli yer tutmaktadır. Çocuklar 

için vazgeçilmez olan oyunlar için oyuncaklar da kültürel aktarımda vazgeçilmez unsurlar arasında yer 

almakta, oyun ve oyuncakların kültürden etkilendiği görülmektedir. Vygotsky’e göre oyun, çocuk 

gelişimi ile yakından ilişkili bir süreç olarak ifade edilmektedir (Nicolopoulou,1991). Piaget’e göre 

oyun ise, çocukları gelişime çağıran soyut destekleyici bir güç, aynı zamanda da çocuğun gelişimi 

açısında bir ayna olarak ifade edilmektedir (Dockett, 1999).  

Çocuğun sosyal çevresi, gelişim alanları ve gelecekteki yaşamı ile yakından ilgili olan oyun ve 

oyuncaklar çocukların kültürel gelişimleri üzerinde de etkili olabilmektedir. Çocuklar için oyuncaklar 

dikkat çekici, rengarenk, sesli birer materyalken bazen de rutin yaşamda yer alan ev eşyaları, aile 

üyelerinin kişisel eşyaları, bir tüy, taş gibi sıradan nesneler de olabilir (Kilvington ve Wood, 2010). 

Doğal materyallerden oluşan ya da sıradan olan nesneler bazen çocukların yaratıcılıklarını ortaya 

çıkarmak için ideal bir birer oyuncak. Bu yüzden çocuğun oyun sırasındaki isteğini ve potansiyelini 

ortaya çıkarabilecek her türlü nesne oyuncak olarak kabul edilebilmektedir (Tekin ve Tortamış 

Özkaya, 2012). Bu bakışla, kültürel aktarım sürecinde geçmişte oynanan oyuncakların, günümüzde 

müzelerde ya da evlerde hala kültür yansıması olarak etkili olduğu, özellikle kültür canlılığı 

oluşmasında oyuncakların, yaşam öykülerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Kültürel aktarımda 

etkili olan oyuncaklar arasında yer alan bez bebeklerin geçmişte de çocuklar ve anneler için önemli 

olduğu bilinmekte, kültürel aktarımın gözde oyuncakları olarak günümüzde de bez bebekler hala 

varlığını sürdürmektedir. Geçmişte annelerin çocukları için evlerindeki malzemelerle hazırladıkları 

yöresel bez bebekler günümüzde de hem kadınlar hem de çocuklar tarafından güncel kıyafetli olarak 

üretilerek varlıklarını sürdürmektedir.  Bu doğrultuda geçmişten günümüze kadar gelen bez beklerin 

Türk kültüründeki rolünün bilinmesi ve önerilerin sunulması önemli görülmektedir. Bu düşünceden 

hareketle bildiride, Türk kültüründe geniş bir geçmişe sahip bez bebeklerin kültürel aktarım 

sürecindeki rolünün ortaya konması ve bez bebeklerle kültür aktarım arasındaki bağlantının 

incelenmesi, bu doğrultuda önerilerin sunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bildiride öncelikle 

Türk kültürü açıklanacak daha sonra bez bebekler ve kültürel aktarıma ilişkin bilgiler sunulacak ve 

kültürel aktarımda bez bebeklerin rolü irdelenecektir. 

 

TÜRK KÜLTÜRÜ 

Kültür, bir toplumun tarihi boyunca ait olarak hissettiği dil, din, ırk, sanat, buluşlar, teknoloji, gelenek, 

görenek, örf, adet ve normlardan oluşan maddi manevi yaşam tarzlarının tümü olarak ifade 

edilmektedir. Kültür, insanlığın geçmişinden günümüze aktarabildiği her türlü soyut ya da somut 

aktarımlar olarak düşünüldüğünde, bir kültürün yaşadığı döneme ait olan her şeyden, her durumdan 

etkileneceği de unutulmamalıdır. Türk kültürü, temelde Andronova kültürü ile oluşturulmuştur. 

Zamanla Andronova kültürü Türk kültürünün içinde vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur. Türk 

kültürünün doğuşunda, Orta Asya’daki bozkır kültürünün varlığı, zaman içerisinde kültürü tabiat 

üzerindeki hakimiyet anlayışına zorlamıştır. Türk kültürü her zaman çevresindeki kültürlerle etkileşim 
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halinde olmuştur. Bu etkileşim süreci Türk kültürünün zenginleşmesini ve farklılıklara saygı 

duyulmasını sağlamıştır. Türk kültüründe aile kurumu kültürün sosyal temelinin çekirdeği olarak 

kabul edilmektedir (URL1).   

Türk kültürünün bugününe bakıldığında ise küresel kültürün gelişmesiyle, ailelerin çocuklarına 

aktarabildiği ölçüde çocuklarının yaşamına yansıyan milli bir kültürün asimilasyonunu önlemeye 

yönelik bir sürecin varlığı görülmektedir. Bugün küresel kültürle mücadele, tüm kültürlerin yaşadığı 

bir sorun haline gelmiştir. Türk kültüründe 19. yy ve sonrasında ciddi bir kimlik karmaşası kaygısı 

oluşturan küresel kültür ‘batılılaşma’, ‘çağdaşlaşma’ gibi kavramlar ve sosyolojik oluşumlar 

kapsamında toplumların milli kültürlerini tehdit etmeye başlamıştır. Kültür ve kimlik kavramları 

toplumları ifade eden sosyolojik kavramlar olarak kültürlerin nesilden nesile aktarılmasında sistematik 

bir sürecin olduğunu ifade etmektedir. Kültürel kimliğe sahip toplumların “biz duygusuna” sahip 

olabildiği bilinmektedir. Biz duygusunun korunması da milli kültürün nesilden nesile aktarılmasında, 

kültürün korunmasını ve değişen dünyaya uyum sağlayarak asimile olmamasını sağlaması olarak ifade 

edilmektedir (Özkul, 2015). Son dönemdeki araştırmalar, Türk kültürü ve halkın kültürel yaşamı 

sürdürebilmesine yönelik yaklaşımlar, hızlı kentleşmeden veya farklı nedenlere bağlı göçlerden Batı 

kültürünün Türk halkı üzerinde baskın olmasından, teknolojinin gelişiminden etkilenerek kimliğini 

kaybetmeyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etmektedir (Pultar vd., 2003). 

Türk kültürü tarihte de, bugün de kişisel bilgiler kapsamında dünyanın dört bir yanına dağılmış olsalar 

da, kültürel kimliklerini kültürel kaoslarını diğer kültürlere oranla korumayı başarmışlardır. Türk 

kültürünün güçlü karakterlerinden birisi de kültürel aktarımı gerçekleştirme de önemli ve gerçekçi rolü 

olan aileler ve çocuklardır. Türk toplumunda aile önemli bir yapı olup bu yapının korunması ve 

devamlılığının sağlanması çocuklar aracılığı ile gerçekleşmektedir (Özkul, 2015).  

 

BEZ BEBEKLER 

Oyuncaklar doğumdan itibaren çocukların yaşamına girmekte,  öncelikle kendi sesini ve bedenini 

tanırken öğrenen ve oynamaya başlayan bebek, büyüdükçe çevresinde merak duyduğu oyuncaklarla 

oynamaya başlamaktadır. Çocuklar kuralsız, kurallı, tek başına, materyalle olmak üzere oyunu, 

oyuncakları farklı aşamaları ile gelişim süreçlerinin gereklerine uygun olarak oynamaktadır (Egemen, 

Yılmaz, Akil, 2004). Geçmişte hangi dönem de olursa olsun oyuncaklar evlerde bulunan 

malzemelerden yapılmış, sanayinin gelişimi ile endüstriyelleşen materyaller olmaya devam etmiştir 

(Ergün, 1980).  

Tarihten günümüze oyuncaklar, kültürel ve teknolojik değişimlerden etkilenerek farklılıklar 

göstermişlerdir. Bu farklılıklar çocukların oyunlarına da yansımıştır. Çocukların genellikle  kapalı 

mekanlarda oyunlar oynadıkları, doğadan ve doğal olan her şeyden uzaklaştıkları görülmektedir. 

Bunun sonucunda da teknolojik bağımlılıklarda, davranış bozukluklarında ve obezitede önemli 

artışların olduğu,  küresel kültür sonucunda tüketim kültürünün  yaygınlaştığı, yalnız ve kültürden 

yoksun bir neslin oluştuğu vurgulanmaktadır (Williams, 2012).  

Oyuncaklar çocuklar için keyifli materyaller olmalarının yanı sıra, çocukların gelişim alanlarını 

desteklemeleri nedeniyle de çocukların gelişimleri açısından önemli bir yere sahiptir. Oyuncaklar, 

çocukların sanat, yaratıcılık ve estetik olarak gelişmelerini sağlamaları nedeniyle de oldukça 

önemlidir. Estetik nitelikleri ve estetik bakış açısına sağladığı katkı yönüyle yapılan değerlendirme de 

Çomakdağ ve Soğanlı bez bebeklere yapım aşamasında sanatsal ve estetik bir bilinç kazandırıldığı 

belirtilmektedir  (Okan Akın, 2017). İlk önce evlerdeki bez bebekler ve doğal malzemelerle yapılan 

oyuncaklar, zamanla atölyelerde farklı materyallerle hazırlanan çalışmalara dönüştürülmüştür. Zaman 

içerisinde sosyal alanların arttırılması ve anne babaların çocuklarıyla geçirdiği zamanın arttırılmasıyla 

uygulamalar, evlerden sahaya yansımıştır. Müze uygulama atölyeleri ile ilgili yapılan çalışmada, 

annelerle yapılan değerlendirmede, atölye çalışmalarının anne ve babaların çocukları ile birlikte 

eğlenme, öğrenme, iş birliği yapma ve çocuğun liderliğine izin verme yönlerinden yararlı ve öğretici 

olduğu ifade edilmiştir (Akgün vd., 2017). Günümüzde, çalışan annelerin artması ile erken çocukluk 

döneminde okula başlayan çocuklar, anne babalarını sosyal alanlarda oynamaya, materyal yapmaya 

teşvik etmektedir. Zamanla bireysel çalışmalardan atölye uygulamalarına dönüştürülen oyuncak veya 

materyal yapımı atölyelerin artmasına neden olmuştur (Begiç, 2016). Anne baba çocuk atölyelerinin 

artması oyuncak sayısı ve ücretinden çok çocuğa sağlayacağı gelişimsel nitelik açısından 

değerlendirilmesi ile ilgili duyarlılığın kazandırılması açısından önemli olup özellikle ev ortamında ve 

doğal materyallerle oyuncakların yapılması farkındalığı hem anne babalara hem de çocuklara 
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farkındalık kazandırmaktadır. Bez bebeklere ilişkin tarihi bilgi vermenin ötesinde değişen dünyada 

çocuklara olan yararlarına odaklanmanın önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, tarihe 

tanıklık eden oyuncakların çocuklara sanat, kültür ve bilimin tarihini kazandırmada etkili materyaller 

olduğu vurgulanmaktadır (Özyürek ve Erzurumluoğlu, 2016). 

Dünden bugüne kalan bez bebekler bugün atölyeler aracılığıyla farklı şehirlerde farklı amaçlarla farklı 

gruplarla çalışılmaktadır. Türkiye’de, Van Erciş bez bebekleri, Kahramanmaraş Ekinözü Mihriban bez 

bebekleri, Edirne Yöresel kıyafetli bez bebekler, Kayseri Soğanlı bez bebekleri, Kapadokya Soğanlı 

folklorik bez bebekleri, Artvin Hopa yöresel bez bebekleri, Ege yöresi, Efe bez bebekler, Iraz kadın 

bez bebekler, Hatçe gelin bez bebekler, Gaziantep yöresel bez bebekleri, Çomakdağ bez bebekleri, 

Yöresel kitre bebeklerin bez bebek modellemeleri, Bartın Kozağaç bez bebekleri, Manisa folklorik bez 

bebekler, Şanlıurfa Harran bez bebekleri, Ege’nin kozak köyleri bez bebekleri, Ayvalık Zeytin güzeli 

bez bebekleri, Erzurum, Kars ve Karadeniz yöresinde hazırlanan yöresel ve folklorik bez bebekler, 

Ezo Gelin isimli bez bebeklerin olduğu görülmektedir. Bu bez bebeklerle ilgili bazı görseller aşağıda 

sunulmuştur (URL2).  

       
     Yöresel Bartın Bez Bebek Örneği                Yöresel Çomakdağ Bez Bebekleri 

  

 
                                                 Yöresel Soğanlı Bebek Örnekleri 
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  Yöresel Tahta Kaşık Bebek Örnekleri                       Yöresel Adana Bebek Örneği 

 

Günümüzde ise bez bebeklere ilişkin ülkenin birçok şehrinde kişisel atölyelerin, belge veren kursların, 

müzelerde rutin atölye uygulamalarının, eğitici eğitimi veren kursların bulunduğu çalışmaların devam 

ettiği bilinmektedir. Bu çalışmaların çoğunun amaçlarına, uygulama örneklerine internet ortamında 

aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca bez bebek atölyelerinin sosyal medya hesaplarının olduğu da 

bilinmektedir. Atölye liderlerine, sosyal medya hesaplarından özellikle ‘instagram’ uygulaması 

aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Sosyal medya aracılıyla bez bebek çalışmaları yürüten, sürekli ebeveyn 

ve çocuk bez bebek atölyeleri uygulayan, moda tasarımı bakış açısıyla çocuklarla bez bebek çalışan ve 

kültürel bez bebeklere ilişkin projelere yeni başlayan üç atölye liderine (@bez_bebek_eğitimi (AL1), 

@banukurtbebekatölyesi (AL2),  @nonnuka (AL3)) aktif olarak bez bebek örneklerinin paylaşıldığı 

hesaplarından ulaşılmış, izinleri doğrultusunda uygulama örneklerinden resimli alıntılar yapılmıştır. 

 

    
                                               Meral Melahat Osmancıoğlu-@bez_bebek_eğitmeni 
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                                                     Banu KURT - @banukurtbebekatölyesi 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 @nonnuka  

Bazı atölyeler sadece çocuklar için açılırken, bazıları ise turizm amaçlı, para kazanmak amaçlı, anne 

baba eğitimi odaklı ya da rehabilitasyon amaçlı açılmaktadır. İnternet ortamında bez bebek 

uygulamalarına ilişkin haberler, bloglar ve güncel uygulamalara ilişkin web sayfaları incelendiğinde 

bir çok sayfanın olduğu görülmüştür. Bunlardan kurumsal yapıya sahip bez bebeklerle ilgili altı web 

sayfası incelenmiş ve bu web sayfalarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Bez bebeklerle ilgili incelenen web sayfaları 

TARİH BEZ BEBEK 

İSİMLERİ 

ÇALIŞMANIN ADI ÇALIŞILAN İL  

19-23 Nisan 

2017 

Güncel Kıyafetli Bez 

Bebek Uygulamaları 

Çocuklar 3 boyutlu bez 

bebek yapıyorlar 

Eskişehir  

20 Ocak 

2017  

Masal Kostümlü Bez 

Bebekler 

Anne Baba Çocuk Bez 

Bebek Masal Atölyesi 

İstanbul Sabancı Müzesi  

5 Kasım 

2010 

Güncel Kıyafetli Bez 

Bebekler 

Ünlülerden Lösemili 

Çocuklar için Bez 

İstanbul-NTV Haber  
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Bebekler 

2 Ağustos 

2016 

Aşhan Bacı ez 

Bebekleri  

MABASEM Kültür 

Atölyesi 

Malatya Büyükşehir 

Belediyesi-Kültür ve 

Sosyal İlişkiler Dairesi 

 

18 Nisan 

2018 

Bez Bebekler Savaş Mağduru 

Kadınların 

Rehabilitasyonu Bez 

Bebek Atölyesi 

İstanbul Türk Kızılay’ı 

Bağcılar Toplum Merkezi 

 

13 Haziran 

2015 

Mezopotamya 

Bebekleri 

Travmatik Kadınların 

Rehabilitasyonu Bez 

Bebek Atölyesi 

Mardin Kadın Ortak 

İşbirliği Derneği 

 

 

Tablo’da da görüldüğü gibi akademik çalışmalarda ifade edilen kültürel bez bebeklerden ziyade daha 

çok modern tasarımlı bez bebek çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Ayrıca genellikle kadınlarla 

eşleştirilen bez bebek atölyelerinin yine kadınlara geçim kaynağı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği 

de  belirlenmiştir. Baba adayları, babalar, erkekler için özellikle herhangi bir bez bebek atölyesine ya 

da kültürel aktarım temelli kültürü yansıtan bez bebek atölye çalışmasına rastlanmamıştır. Çocuk 

odaklı çalışmalara ilişkin sürdürülebilirlik adına herhangi bir programa ya da projeye 

rastlanılmamıştır. 

KÜLTÜREL AKTARIM  

Kültürel aktarımın devamlılığında, küresel kültüre rağmen toplumsal bir çabanın olması 

gerekmektedir. Yöresel ve güncel bez bebeklerin bugün hala uygulanabilir oluşu toplumsal çabayı 

somutlaştırmaktadır. Kültürel aktarımın doğal taşıyıcısı olan oyuncaklardan olan bez bebekler yaşadığı 

yöreye özgü kıyafet kültürünü, el-işi motif örneklerini, en çok tercih edilen renkleri, desenleri ve 

özellikle kadınlara yönelik bakış açısını giyim tarzını modellemektedir. Birçok amaçla üretimi 

değerlendirilen bez bebeklerin turizm sektörüne hizmet etmesi de dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra, 

çocuklara yararlı olması nedeniyle sanatsal ve estetik algının gelişimini desteklemesi bez bebek 

yapımının estetik niteliklerinin çocukların estetik bakış açısına algı alanı ve algılama yeteneğine katkı 

sağlaması açısından da önemli görülmektedir (Okan Akın, 2017). Bez bebekler Türkiye’nin farklı 

bölgelerinde üretilmekte ve satışa sunulmaktadır. Bez bebekler genellikle üretildiği bölgenin ismi ile 

anılmaktadır (Erinç, 1998). 

KÜLTÜREL AKTARIMDA BEZ BEBEKLER 

Bez bebekler kültürel aktarım sürecinde önemli oyuncaklar olup Türkiye’nin bir çok yerinde  o yöreye 

ait bez bebeklerin olduğu bilinmektedir. Bu bez bebeklerin bazıları evlerde bulunmakta bazıları ise 

müzelerde sergilenmekte ve korunmaktadır. Yapılanalan yazın taramasında bez bebeklerle ilgili 

yeterince araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Yapılan çalışmaların ise genellikle hala turistik olarak 

satışlarının devam ettiği Çomakdağ bebekleri, soğanlı bebekleri, Kapadokya ve Muğla yöresinde 

yapılan geleneksel yöreye özgü yapılan bez bebeklere yönelik olduğu görülmüştür (Okan Akın,2017). 

Sakin (2010)’in “Yerel Bir Kültür Ürünü Örneği: Soğanlı Bebekleri” çalışmasında Soğanlı Köyü 

bebeklerinin yerel bir kültür örneği olduğunu, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurduğunu ve 

küresel anlamda kültür alışverişini sağlayan özellikleri ile yöresel özelliklerini koruduğunu ifade 

etmektedir. Ayrıca Soğanlı bez bebeklerinin bazen yöresel kıyafetlerle, bazense bugünün giyim tarzına 

uygun olarak yapıldığını belirtmektedir. Zaman içerisinde bebeğin yapımında kullanılan malzemeler 

çeşitlilik gösterse de asıllarına uygun kıyafetlerle kalıcılık sağlanmakta ve sonraki nesillere kültürel 

değerler aktarılabilmektedir Bez bebek çalışmalarının kültürel aktarıma ilişkin, net bir vurgu 

yapamadığı görülse de, bugünkü teknolojiye rağmen işlevselliğini sürdürebilmesi, gelenekselliğine 

rağmen talep görebiliyor olması açısından değerlendirildiğinde başarılı bir gelişim ve değişim 

içerisinde olduğu kabul edilmelidir. Sakin (2016)’in “Türkiye’de Geleneksel Kıyafetlerin 

Yaşatılmasında ‘Folklorik Yapma Bebekler’” çalışmasında yöresel kıyafetlerin, bez bebeklerin 

yapımında kullanılan, bez bebeğin yapıldığı kültüre ait materyallerin olmasının kültürel aktarıma katkı 

sağladığı saptanmıştır. Araştırma yapılırken elde edilen bilgiler, kültürün yaşatılmasına ilişkin yeterli 

farkındalık sağlanamadığı yönde olmuştur. Bez bebeklerle ilgili yapılan araştırmaların azlığı dikkat 

çekicidir. Bu nedenle öncelikle literatürde kültürel aktarıma ilişkin gelecek nesillerin 

karşılaşabilecekleri çalışmaların ve ürün arşivleme çalışmalarının yapılmasının gerekliliği fark 

edilmiştir. Ayrıca, gerçekleştirilen atölyelerde kültüre yönelik çalışmaların yetersizliği dikkat 

çekicidir. 
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Türk kültüründe bez bebeklerin geçmişten günümüze kültürel aktarımına ilişkin özellikle literatürden 

alınan bilginin yanı sıra teknolojinin bugüne hakimiyeti ve sunduğu erişim kolaylığının fırsata 

çevrilmesiyle bez bebek atölye liderlerine ulaşılmaya çalışılmış ve ulaşılabilen atölye liderleri ile 

görüşmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda kültürel aktarım hakkında bez bekle uğraşan bez bebek atölye 

uygulayıcılarından görüşmeyi kabul eden üç atölye lideri (AL1, AL2, AL3) ile sosyal medya 

aracılıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan görüşmelerde “Türk kültürünün aktarımına ilişkin bez bebeklerin nesilden nesile aktarımının 

faydaları nelerdir?” sorusuna AL1 “Geçmişe dair veriler elde ediliyor fikrindeyim. Geleneksel 

kıyafetleri bebeklerin üzerinde  gördüğümüzde hangi yörede  nasıl giysiler giyiliyordu, dokumaları 

nasıldı, baş bağlama stili, iklim farklılıkları, danteli düğümü kullanılan ipler, hatta kilo ve boy gibi 

fiziksel özelliklerin bile  verilerini elde edebiliyoruz” diyerek yanıtlamış; AL2 ise “Çocuklar hayatı ve 

yaşadıkları coğrafyanın kültürünü oyuncaklarla öğreniyor. Bez bebekler bu amaç için bir araç 

olabilir.” diyerek yanıtlamış; AL3 de “Sanayileşmenin ve teknolojinin bu kadar hızlı olduğu 

günümüzde hayal gücünün ve bütün el emeğini çeşitleri üzerinde barındırıyor olması duygusal zekayı 

ve yaşanılan dönemin büyük oranda kültürünü üzerinde taşıyor olması diye düşünüyorum.” diyerek 

yanıtlamıştır. Atölye liderleri “Bugün bez bebek atölyelerini katılımcıların kültürel farkındalık 

kazanması açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna AL1 “Bu konuda bilgi verebilmem için 

geleneksel bebekleri çalışmış olmam gerekirdi. Ama fikrimi aktarayım. Bazı bebekler kitre, bazıları 

örgü, bazıları bez bebek. Bez bebekleri annelerimizden ninelerimizden gördüğümüze benzer şekilde 

kumaşı dikerek ya da doğada bulduğumuz dal parçalarına sararak şekillendiriyoruz. Çocuklarla 

yaptığımız bebeklerin saçlarında keçe ya da pamuklu ipler kullanıyoruz Böylelikle daha doğal bir 

görünüme kavuşuyor. Saçlar sentetik yüz makyajlı olduğunda doğaldan uzaklaşıyor ve yanlış 

yönlendirmeler çocuğun dünyasını bozuyor. Sadelik onların doğasına daha uygun. Boncuktan bir 

göz iğne, ardından bir dudak daha mutlu ediyor. İğne ile dikişi unutan annelerin dikiş diken çocukları 

olsun istiyorum. Ufacık bir kumaştan kendi kendine bir oyuncak yapabileceğini gösteriyorum.” 

diyerek yanıtlamış AL2 ise “Katılımcılar emeğin yolculuğunu öğreniyor. Bebeğin yapımında 

kullanılan malzemeleri tanıyor farklı bir bakış açısı kazanıyor.  diyerek yanıtlamış; AL3’ de “Bez 

bebek atölyelerine hiç katılmadım. Fakat edindiğim izlenimlere göre daha çok hediye etmek üzere 

katılıyorlar. Ben bireysel olarak odaklı tasarımı önemseyerek çalışmayı seviyorum.” diyerek 

yanıtlamıştır. 

Yapılan görüşmelerde de görüldüğü gibi atölye liderleri atölyelerde ya da bez bebek yapanların 

yöresel bez bebek uygulamaları yerine günümüz ilgi ve ihtiyaçlarına uygun  bez bebek uygulamalarına 

ağırlık verdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bez bebek yapan çocukların yaşadıkları kültürü, 

coğrafyadaki doğal malzemeleri ve yaşamdaki detayları bez bebek yaparak öğrenebileceklerini de 

ifade etmişlerdir. Özellikle bir atölye lideri AL1, yöresel bir bez bebekle çalışan çocuğun, bez bebeğin 

kıyafeti aracılığı ile ait olduğu yöreye ilişkin bilgi sahibi olabileceğini belirtmiştir. Aktif atölye 

liderlerinin gönüllü ve istekli olmaları nedeniyle  kültürel olarak destek yapılan atölye uygulamalarına 

olumlu bakacakları düşünülmektedir. Bu geliştirme süreci ile var olan sürecin çocuklar aracılığı ile 

gelecek nesiller adına kültürel aktarım sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, bez bebeklerle bugün yapılan atölye çalışmaları kültürel sürdürülebilirlik açısından 

olumlu bir süreç izlediği görülmektedir. Ancak bugün çalışılan bez bebek atölyelerinde güncel bez 

bebek uygulamalarının çalışıldığı belirlenmiştir. Kültürel ya da folklorik olarak bir çalışmanın etkin 

bir bez bebek atölyesi halinde uygulandığı ile karşılaşılmamaıştır.   

Toplumsal olarak kültürel değerlere ilişkin farkındalık yaratabilecek çalışma ve projelerin yapılması,  

Atölye liderlerinin sanat ve yaratıcılığı destekleyen, estetik gelişim odaklı çalışmaları da atölye 

uygulamaları sırasında bez bebeklerle çalışılabilmesi,  

Farklı şehirlerde yürütülen bez bebek atölyelerinde Türk kültürünün geçmişinde yer almış yöresel bez 

bebeklerin yapımına da yer verilmesi,  

Dijital dünyanın gelişimi ve ilerleyişine rağmen çocukların ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimlerini 

dikkate alarak yöresel kültürel aktarımı destekleyen projelerin yazılması ve topluma duyurulmasında 

tüm sosyal sınıfların haberinin olabileceği şekilde duyurulması şeklindeki çalışmaların yapılması 

önerilebilir.  
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Özet 

Bireysel Emeklilik Sistemi bireyleri tasarruflara yönlendirerek emeklilik dönemlerinde refah 

düzeylerinin artmasını ve ek bir gelir imkânını sağlayan gönüllülük esasına dayanan bir sistemdir. 

Türkiye’de 45 yaşını doldurmamış, özel sektörde veya kamu sektöründe çalışan kişilerin otomatik 

olarak Bireysel Emeklilik Sistemine katılmasına olanak veren “Otomatik Katılım Sistemi” adı verilen 

uygulama 01.01.2017 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı otomatik 

katılımlı bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlar için; ayrılma nedenlerini, sistemde kalmayı seçip 

devam edenler için ise kalma nedenlerini ortaya koymaktır. Isparta ilinde kamu ve özel sektör 

çalışanlarından oluşan 463 kişiye anket yapılmıştır. Bu kişilerin 203’ü sistemde kalmış geriye kalan 

260’ı ise sistemden ayrılmıştır. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminde olanların kalma 

nedenleri incelendiğinde devlet katkısı ilk sırayı almaktadır. Bunu yatırımcının eline ileride toplu para 

geçmesi ve sistemin yararlı olması düşüncesi takip etmektedir. Ayrılma nedenlerinin başında 10 yıllık 

sürenin çok uzun bulunması, prime esas kazancın %3’ünün kesilecek olması ve birikimlerin başka 

yatırım araçlarına yönlendirilmesi gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Otomatik Katılım, Çalışanlar 

JEL Kodu: G21, I13 

Private Pension System In Turkey And Reasons For The Withdrawal Of 

Workers From Automatic Enrollment: A Case Study In The İsparta Province 

Abstract 

A Private Pension Scheme is a voluntary retirement plan that allows those enrolled to increase their 

level of welfare during retirement, ensuring extra income by motivating them to save. In the 

“Automatic Enrollment System” that has been in effect since 01.01.2017, people who are under 45 and 

who are employed in the public or private sector in Turkey are obliged to enroll in the Private Pension 

Scheme. This study aims to understand why some people unsubscribe from private pension schemes 

with automatic enrollment, while others continue their membership of the scheme. For the study, 463 

people working in public and private sector in the Isparta province of Turkey took part in a survey, 

including 203 people who remained in the scheme and 260 who chose to unsubscribe from the system. 

As could be understood from the responses, those who decided to remain within the private pension 

scheme did so due to the state subsidies applied, along with other reasons such as the promise of 

compensation payments in the future and a belief that the scheme is useful. The most common reasons 

for unsubscribing from the scheme were that the 10-year participation period was considered too long 

and that a 3 percent deduction was made on earnings subject to premiums, and that the people opted to 

invest their savings in other instruments. 

Keywords: Private Pension System (PPS), Automatic Enrollment, Workers 

JEL  Codes: G21, I13 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde bireylerin sürekli artan istek ve ihtiyaçları arasında geleceğini güvence altına alma 

ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Devlet, toplumda yaşayan bireylerin geleceklerini güvence altına alma 

ile ilgili tedbir alma ve bu doğrultuda çalışmalar yapma rolünü üstlenmiş ve sosyal güvenlik sistemi 

oluşturulmuştur. Sosyal güvenlik sistemi zaman içinde yetersiz kalmaya başlamıştır. Mali 

sürdürülebilirliği de sağlamak adına sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik uygulamalarına yönelik 

yenilikler getirilmiş ancak sistemi tamamlayıcı nitelikte iyi bir emeklilik sistemine ihtiyaç 

duyulmuştur. 

Söz konusu sistemlerden biri olan çalışanların gönüllü katılımıyla işleyen Bireysel Emeklilik Sistemi 

1981 yılında Şili’de ortaya çıkmış, 1992 yılında Peru’nun ve 1997 yılında Meksika’nın uygulamaya 

aldığı sistem, yıllar içinde pek çok ülkeye örnek olmuştur. Türkiye’de ise 2001 yılında uygulanmaya 

başlamıştır (Akpınar ve Demirci,2018:138). 

Bireysel emeklilik, tasarruf sistemi olmasının yanında bir yatırım sistemidir. Bireysel emeklilik 

sistemi bireylerin düzenli tasarruf yapmalarını sağlayarak, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesiyle 

emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlayıp, refah seviyelerini yükseltmelerini amaçlar. Aynı zamanda 

istihdamı arttırmayı, kamunun finansman ihtiyacı için kaynak yaratmayı ve fonların yurtdışı piyasalar 

yerine ülke içinde değerlendirilmesini özetle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır (Natof, 2010, s. 59). 

Literatürde bireysel emeklilik sistemleri ile ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen Otomatik Katılımlı 

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili, çalışanların sistemden ayrılma nedenleri üzerine az sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Çalışma bu açıdan özgün bir çalışmadır. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik 

sistemine katılım, beklenen düzeyin altındadır. Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar bu 

sisteme yeterince ilgi göstermemiştir. Buradan yola çıkarak bu çalışmada otomatik katılımlı bireysel 

emeklilik sisteminden ayrılanlar için; ayrılma nedenlerini, sistemde kalmayı seçip devam edenler için 

ise kalma nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

2.BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 

Asıl amacı bireylerin emeklilik dönemlerindeki refah seviyesini artırmak olan bireysel emeklilik 

sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi, 

emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamak amacıyla refah düzeylerinin yükseltilmesi, ayrıca 

istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması ve amacıyla, gönüllülük esasına 

dayalı olarak ve belirlenmiş katkı hesabına göre oluşturulan bir sistemdir (İnneci, 2013: 106). 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Bireysel Emeklilik Sisteminin yasal 

dayanağını alt yapısını oluşturmuş ve 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Ekim 2001 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Emeklilik yatırım fonlarının faaliyete başlamasıyla da sistemin 27 Ekim 2003 

tarihinde faaliyet alanı oluşmuştur. Özellikle de; 01.01.2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik 

hesabı bulunan bireylerin, yatırımda bulunduğu her katkı payı için %25 oranında devlet katkısı alması 

ve beraberinde 01.01.2017 tarihinden itibaren 45 yaş altı çalışanların zorunlu otomatik katılımı; 

bireylerin bireysel emeklilik sisteminin gelişmesini ve günümüze kadar gelmesini sağlamıştır 

(Gülcan,2017:370). 

Bireysel emeklilik sisteminin bireyler arasındaki marjinal tasarruf eğilimini artırması, bireylerin risk 

ve getiri tercihi yapmasını sağlaması, bireyleri daha uzun süre çalışmaya ve katkı yapmaya teşvik 

etmesi, fonların belirli şirketler ve uzmanlar tarafından yönetilmesi gibi avantajlarını sıralamak 

mümkünken sistemin işleyebilmesi ve güvenilirliği için yüksek idari ve pazarlama maliyetleri 

gerekmesi, sistemin iyi işlemesi için detaylı düzenleme ve denetleme gerekmesi gibi dezavantajları da 

bulunmaktadır (Korkmaz ve diğ. 2007:58-59). 

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar, istedikleri zaman sistemden ayrılabilirler. Bireysel 

emeklilik sisteminden ayrılmak isteyen bireyler cayma talebini elektronik ortamdan ya da posta yolu 

ile şirket veya işverene bildirildikten iki ay sonra sözleşmeden vazgeçebilmektedir. Cayma 
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bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmiş olan katkı paylarını çalışana geri 

verilmektedir. Sistemde kalanlara ise devlet tarafından aylık katkı payının %25’lik kısmı kadar destek 

verilmekte ve bir kez olmak üzere 1000 lira ek katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca çalışan en az 10 yıl 

sistemde yer alır ve birikimlerini maaş olarak almak isterse toplam birikimlerinin %5’i kadar devlet 

tarafından bir katkı daha sunulmaktadır. BES’e katılan çalışanlar, katıldıkları tarihten itibaren 3 yıl 

gibi bir süre dolmadan sistemden ayrılmak istemeleri halinde devlet tarafından verilecek katkı payını 

da alamamaktadırlar (Merdan, 2017:2031). 

Türkiye’de 14.09.2018 itibarıyla bireysel emeklilik sistemi ile ilgili son durum: 

• Katılımcıların fon tutarı: 75.992,6 milyon TL 

• Devlet katkısı fon tutarı: 9.845,6 milyon TL 

• Şirketlerin katılımcılarının toplamı: 6.956.138 kişi 

• Katkı payı tutarı: 57.593,6 milyon TL 

•Yatırıma yönlenen tutar: 56.714,1 milyon TL şeklindedir (EGM, 18.09.2018 ). 

Ocak 2017 itibarıyla ise yürürlüğe giren otomatik katılımlı BES uygulaması zorunlu olarak 45 yaşın 

altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kamu ve özel sektör çalışanlarının tamamını 

kapsamaktadır. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak isteyenler 2 ay sonra 

maddi kayba uğramadan bu haklarını kullanabilmekte, ancak sistemde kalmayı tercih edenlere ise 

devlet her ay yapılan katkı paylarına %25 oranında ek katkı ve bir kereye mahsus olmak üzere 1000 

TL sağlamaktadır. Ayrıca otomatik katılımlı bireysel emeklilik kapsamında tüm kamu görevlileri ve 

işçilerin, bireysel emeklilik sistemine zorunlu katılımı ile birlikte aylık kazançlarının %3’ü oranında 

katkı yapması öngörülmektedir (Çetiner ve Gündoğdu, 2018:25). 

Sisteme katılımda yoğunluk yaşanmaması için de otomatik katılıma kademeli geçiş sağlanmış ve 

kademeli geçişin şu şekilde olması öngörülmüştür: 

Kademeli geçiş kapsamında kamu idarelerinde en erken 01/04/2017 en geç 01.01.2018 tarihinde 

sisteme dâhil olma zorunluluğu vardır. Özel sektörde ise; 

 Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden 

itibaren, 

  Çalışan sayısı iki yüz elli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı çalışanlar 

1/4/2017 tarihinden itibaren, 

  Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak iki yüz elliden az olan bir işverene bağlı olarak 

çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren, 

 Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 

1/1/2018 tarihinden itibaren, 

 Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 

1/7/2018 tarihinden itibaren,  

 Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 

1/1/2019 tarihinden itibaren, sisteme dahil olacaktır (T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 14.09.2018) 

Türkiye’de 14.09.2018 tarihi itibarıyla otomatik katılım ile ilgili son durum ise: 

• Çalışanların fon tutarı: 3.706 milyon TL 

• Katkı payı tutarı: 3.480 milyon TL 

•Çalışan sayısı: 5.007.609 kişi şeklindedir. 

(EGM,18.09.2018 ). 
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3.LİTERATÜR TARAMASI 

Bireysel emeklilik sistemini temel alarak yapılan pek çok araştırma içinde aşağıda bazılarına yer 

verilmiştir. 

Demir ve Yavuz (2004) bireysel emeklilik sisteminin sermaye piyasalarına etkisi ve sistemin 

gelişmesinde vergisel teşviklerin önemini ortaya koymak amacıyla çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Araştırma sonucunda Türkiye’de gerçekleştirilen bireysel emeklilik reform süreci ve sistem içerisinde 

biriken fonların ekonomik kalkınma ve mali piyasalar üzerindeki etkisi gelişmiş ülke örnekleri ile 

kıyaslanarak sistemin gelişmesi için uluslararası tecrübelerden yararlanılması ve vergisel teşviklerle 

desteklenmesinin gerekliliği tespit edilmiştir. 

Brook ve Whitehouse (2006) Türkiye’deki emeklilik sistemini demografik yapı, istihdam  gibi 

değişkenler açısından inceledikleri çalışmalarında emeklilik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve 

herkesin emeklilik dönemi endişelerini azaltacak bir emeklilik sistemi oluşturulması yönünde sonuca 

varmışlardır. Ayrıca, demografik yapı bakımından sistem incelendiğinde özellikle orta yaşlı 

emeklilerin çalışmaya devam etmeleri yönünde olumlu teşviklerin geliştirilmesini önermişlerdir. 

Bayraktutan ve Şahin (2007) yaptıkları çalışmalarında bireysel emeklilik sektörünün öneminin her gün 

arttığına ve bireysel emeklilik sistemi ile bilgi-bilişim teknolojilerinin birbirlerini karşılıklı olarak 

desteklediğini vurgulamak amacıyla çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bireysel emeklilik sisteminin ve 

sektörün gelişmesi açısından genç, teknolojik gelişmelere uyum kabiliyeti olan lisans mezunu nüfusun 

bilgi ve bilişim konusunda teknik koşulları uygun hale getirdiği ve böylece bireysel emeklilik 

sektöründe başarının bilgi ve bilişim teknolojilerini izleme, uyarlamaya ve geliştirmeye bağlı olacağını 

tespit etmişlerdir. 

Şener ve Akın (2010) anket yöntemini kullanarak bireylerin bireysel emeklilik sistemine bakış 

açılarını ve sisteme giriş kararlarını etkileyen unsurları belirlemek amacıyla çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda bireylerin sosyal güvenlik reformlarına olan güveninin zayıf 

olduğu ve gelir ve eğitim düzeyinin bireysel emeklilik sistemine giriş kararında önemli bir unsur 

olduğu ayrıca gelir düzeyinin bireylerin sisteme yatıracak oldukları katkı paylarının artmasında 

belirleyici olduğu sonucuna varmışlardır. 

Özer ve Çınar (2012) yaptıkları çalışmalarında bireysel emeklilik konusuna değinerek bir vakıf 

üniversitesi akademik personelinin bireysel emeklilik sistemine bakış açılarını değerlendirmişlerdir. 

Araştırma sonucunda yaş, cinsiyet, çalışılan yıl, gelir düzeyi gibi değişkenler ile bireysel emeklilik 

sistemine bakış açısı arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu ayrıca çalışma kapsamındaki bireylere göre 

emeklilik yaşamında sabit bir gelir sağlanacak olmasının bir sosyal güvenlik sistemine bağlı olmanın 

en önemli nedeni olduğu tespit edilmiştir. 

Coşkun ve Gürel (2014), Türkiye’de bireysel emeklilik sistemini değerlendirerek devlet katkısının 

BES’in gelişimine etkisini ölçmek amacıyla Bireysel Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden 

yararlanarak ayrıca anket yöntemiyle öğrencilerin bireysel emeklilik sistemi bilinirlik düzeyini tespit 

etmek amacıyla çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda BES’te bilinirlik düzeylerinin 

yeterli olmadığı, devlet katkısının sisteme katılımı olumlu yönde etkilediği üniversite öğrencileri 

arasındaki katılımın çok az olduğu ve katılımın az olmasının nedeni olarak da ekonomik durumun 

önemli bir etken olduğu sonucuna varılmıştır. 

Akın (2016) otomatik katılım sisteminin bireysel emeklilik sektörüne, çalışanlara, emeklilik 

şirketlerine, yurtiçi tasarruflara ve işverenlere etkisini ölçmek amacıyla çalışma gerçekleştirmiştir. 

Araştırma sonucunda otomatik katılım sistemi ile birlikte bireysel emeklilik sisteminde katılımcı 

sayısının artacağı, katılımcı sayısının artması ile toplam fon tutarının da artan oranda büyüyeceği 

vurgulanmıştır. Ayrıca otomatik katılım sisteminin yurtiçi tasarruflara etkisi kapsamında sistemin 

bireylere tasarruf alışkanlığı kazandırarak tasarruf açığı probleminin azaltılacağı yönünde olumlu 

etkilere değinilmiştir. 
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Merdan (2017) çalışmasında kamu sektörü ve özel sektör çalışanlarının bireysel emeklilik sisteminde 

zorunlu katılıma bakış açılarını değerlendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırma 

sonucuna göre katılımcıların sistem hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı, bireysel emeklilik 

sisteminin kendilerine fayda sağlayacağını düşünmedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışma sonucunda 

katılımcıların çoğunluğunun bu sebeplerden dolayı iki aylık cayma sürelerini kullanarak otomatik 

katılımlı bireysel emeklilik sisteminden sistemden ayrıldıkları tespit edilmiştir. 

Gülay, Işık ve Öztürk (2017) Süleyman Demirel Üniversitesi akademisyenlerinin otomatik bireysel 

emeklilik sistemine bakış açılarının cinsiyet, aylık gelir gibi demografik değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğini incelemek amacıyla çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda aylık 

gelir ile sistemden ayrılmak isteme arasında, cinsiyet ile sistemde kalıp kalmama konusunda anlamlı 

bir ilişkinin olduğu ve akademisyenlerin; otomatik katılım dönemi başladığında otomatik katılımın 

sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını hafifleteceği konusunda kararsızlık yaşadığı tespit edilmiştir. 

Polat ve Merdan (2018) Türkiye’de zorunlu bireysel emeklilik sisteminin uygulandığı kamu kurum ve 

kuruluşlarında ahlaki tehlikenin rolünü belirlemek amacıyla çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma 

sonucunda otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminin katılımcılar tarafından olumlu olarak 

düşünüldüğü ancak ahlaki tehlike kapsamında katılımcıların zorunlu katılım öncesi bireysel emeklilik 

sistemine kayıtlı olması ve zorunlu kelimesinin yarattığı olumsuz algının otomatik katılımlı bireysel 

emeklilik sisteminde ahlaki tehlikenin nedenleri olarak ortaya çıkmıştır. 

4.ARAŞTIRMA 

4.1.Veri Seti ve Materyal 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bireysel emeklilik sistemini genel olarak inceleyip otomatik katılımlı 

bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlar için;  sisteminden ayrılma nedenlerini, sistemde kalmayı 

seçip devam edenler için ise kalma nedenlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla Gülay, Işık ve Öztürk 

(2017) tarafından gerçekleştirilen  “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin 

Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Bir Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği” isimli 

çalışmada kullanılan ölçekten yararlanılmıştır.  

Araştırma katılımcıları Isparta ilinde kamu ve özel sektör çalışanlarıdır. Anketler 2017 yılı boyunca 

yapılmıştır. Ankette toplam üç bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde demografik özellikler sorulmuştur. 

İkinci bölümde otomatik katılımda olanların üçüncü bölümde ise otomatik katılımdan ayrılanların 

görüşlerini ölçmeyi amaçlayan sorulara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında toplam 463 kişiye anket 

uygulanmıştır. Bu kişilerin 203’ü sistemde kalmış geriye kalan 260’ı ise sistemden ayrılmıştır. 

4.2.Yöntem 

Araştırmaya dahil edilen anketler yüz yüze iletişim yolu ile elde edilmiş ve katılımcılar tesadüfen 

seçilmiştir. İlk olarak güvenilirlik analizi yapılmış ardından katılımcıların sorulara verdiği cevapların 

frekans ve yüzde dağılımları bulunmuştur. Ardından demografik özelliklere göre cevapları analiz 

edebilmek için gruplar arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Bu aşamada ilk olarak verilerin 

normal dağılım gösterip göstermedikleri test edilmiş, normal dağılım göstermedikleri için de 

parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U testi ile alt gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca Crosstabs testi ile de alt grupların cevapları analiz 

edilmiştir.   

4.3.Ampirik Bulgular 

Anketin öncelikle güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere otomatik 

katılımda kalanlar için kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha değeri %93, ayrılanlar için kullanılan 

ölçeğin ise %84’tür. Elde edilen Cronbach Alfa değerleri, anketin ve bütün bölümlerin oldukça 

güvenirliği olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2006). 
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Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuç Tablosu 

Ölçekler Cronbach's Alpha Soru Sayısı 

2. Bölüm: Otomatik katılım döneminde sistem kalmak isteme ,931 11 

3. Bölüm: Otomatik katılım döneminde sistemden ayrılmak isteme ,837 13 

 

Çalışmaya katılan kamu ve özel sektör çalışanlarının demografik bulgularına ise aşağıdaki tabloda yer 

verilmiştir.  

 

 

 

Tablo 2. Araştırma Katılımcılarının Demografik Bulguları 

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet                                                                  
Kadın 175 37,8 

Erkek 288 62,2 

Medeni Durum 
Bekâr 138 29,9 

Evli 324 70,1 

Yaş Grupları         

25 yaş altı 42 9,1 

26–35 197 42,5 

36–45 223 48,2 

Eğitim Durumu    

Okuryazar 5 1,1 

İlkokul 13 2,8 

Ortaöğretim 66 14,3 

Önlisans 105 22,7 

Lisans ve üzeri 274 59,2 

Yaklaşık Geliriniz 

Asgari ücret 60 13,0 

1600-3000 162 35,0 

3001 ve üzeri 241 52,1 

İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi 

mezunu musunuz? 

Evet 29 6,3 

Hayır 432 93,7 

Hangi sektörde çalışıyorsunuz? 
Kamu 337 72,8 

Özel 126 27,2 

Şu An Bireysel Emeklilik Sistemine Dâhil 

Misiniz? 

Evet 245 52,9 

Hayır 218 47,1 

Şu an Otomatik Katılımlı (Zorunlu) Bireysel 

Emeklilik Sistemine dahil misiniz? 

Evet 203 43,8 

Hayır 260 56,2 

 

Tablo 3. BES’te Otomatik Katılımda Kalmak İsteme Ölçeğinin Ortalama Değerleri 

 

Frekans Ortalama 

%25 devlet katkısına ek 1000 TL devlet katkısını faydalı buluyorum. 203 3,86 

İleride elime toplu para geçeceği için sistemdeyim. 203 3,7 

Otomatik katılımın yararlı olduğunu düşünüyorum. 203 3,61 

Sistemin güvenilirliğine inanıyorum. 203 3,55 
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Prime esas kazancımın %3’ünün kesileceğini biliyorum. 203 3,52 

Birikimlerimi profesyonel kişi ve kuruluşların yönlendirmesini doğru 

buluyorum. 
203 3,44 

Otomatik katılımın Türkiye’de de başarılı olacağına inanıyorum. 203 3,41 

10 yıllık süreyi yeterli buluyorum. 203 3,37 

Bireysel emekliliğin rahat bir emeklilik dönemi geçirmeme yardımcı 

olacağını düşünüyorum. 
203 3,24 

Aileme bırakacak bir mirasım olmadığı için sistemde kalmayı tercih 

ederim. 
203 3,19 

Sistemin sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını hafifleteceğine 

inanıyorum. 
203 3,17 

 

Tablo 3’e göre kamu ve özel sektör çalışanlarının diğer ortalamalara göre sisteme ilişkin en yüksek 

algısı “%25 devlet katkısına ek 1000 TL devlet katkısını faydalı buluyorum” ifadesi (3,86), bunu 

“İleride elime toplu para geçeceği için sistemdeyim” ifadesi (3,70) izlemektedir. En düşük algı ise 

“Sistemin sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını hafifleteceğine inanıyorum” ifadesi (3,17) olmuştur. 

Bu ifade çalışanların BES’te otomatik katılımın sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını hafifleteceğine 

inancının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Çalışanların otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminden ayrılma nedenlerinin sıralaması Tablo 

4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. BES’te Otomatik Katılımdan Ayrılma Ölçeğinin Ortalama Değerleri 

 
Sayı Ortalama 

10 yıllık süreyi çok uzun buluyorum. 260 3,61 

Prime esas kazancımın %3’ünün kesilecek olmasını uygun bulmuyorum. 260 3,57 

Birikimlerimi BES dışındaki yatırım araçlarına yönlendirmeyi tercih 

ederim. 
260 3,53 

%25 devlet katkısına ek 1000 TL devlet katkısını az buluyorum. 260 3,48 

Sistemin sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını hafifleteceğine 

inanmıyorum. 
260 3,45 

Otomatik katılımın yararlı olduğunu düşünmüyorum. 260 3,25 

Otomatik katılımın Türkiye’de başarılı olacağına inanmıyorum. 260 3,23 

Paraya ihtiyacım olduğu için sistemden çıktım. 260 3,2 

Emeklilik süresi çok uzun olduğu için ayrıldım. 260 3,18 

Sistemin güvenilirliğine inanmıyorum. 260 3,14 

Başka bir bireysel emeklilik sözleşmem olduğu için ikinci sözleşmem 

olsun istemiyorum. 
260 2,95 

Dini sebeplerden dolayı uygun bulmuyorum. 260 2,62 

Hükümetin politikalarını benimsemediğim için ayrıldım. 260 2,22 
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Çalışanların diğer ortalamalara göre sistemden ayrılmaya ilişkin en yüksek algısı “10 yıllık süreyi çok 

uzun buluyorum” ifadesidir (3,61). Bunu “Prime esas kazancımın %3’ünün kesilecek olmasını uygun 

bulmuyorum” ifadesi (3,57) izlemekte, en düşük algı ise “Hükümetin politikalarını benimsemediğim 

için ayrıldım” ifadesi (2,22) olmuştur. Çalışanların otomatik katılımdan ayrılmaları en çok 10 yıllık 

sürenin çok uzun olması en az etkileyen ifade ise hükümetin politikalarının benimsenmemesi olarak 

ortaya çıkmıştır. “Dini sebeplerden dolayı uygun bulmuyorum” ifadesi (2,62) ise ikinci en düşük 

algıyı oluşturmakta olup çalışanların BES’te otomatik katılıma dini yönden sakınca görmediklerini 

göstermektedir. Ortaya çıkan sonuç, çalışanların 10 yıllık süreyi çok uzun buldukları için sistemden 

ayrıldıklarını ve kesilecek miktarı fazla bulduklarını göstermektedir. 

Araştırmaya katılan kamu ve özel sektör çalışanlarının demografik özelliklere göre otomatik katılımlı 

bireysel emeklilik sistemine dahil olup olmamalarının farklılık gösterip göstermediğini anlamak için 

bu noktada ya parametrik testlere ya da parametrik olmayan testlere yönelmek gerekmektedir. 

Verilerin normal dağılım göstermemesi durumunda parametrik olmayan testlere yönelmek gerekir 

(Kalaycı, 2006). Bu aşamada veri setinin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Hipotezler aşağıda verilmiştir. 

H0:Veriler normal dağılmaktadır. 

H1:Veriler normal dağılmamaktadır. 

 

Tablo 5. Otomatik Katılımda Olanlar Ölçeğinin Normallik Testi 

Normallik Testi 

  

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Otomatik katılımın yararlı olduğunu 

düşünüyorum. 
0,277 202 0 0,86 202 0 

Otomatik katılımın Türkiye’de başarılı 

olacağına inanıyorum. 
0,21 202 0 0,894 202 0 

Birikimlerimi profesyonel kişi ve 

kuruluşların yönlendirmesini doğru 

buluyorum. 

0,261 202 0 0,876 202 0 

Sistemin sosyal güvenlik sisteminin 

sorunlarını hafifleteceğine inanıyorum. 
0,176 202 0 0,915 202 0 

Bireysel emekliliğin rahat bir emeklilik 

dönemi geçirmeme yardımcı olacağını 

düşünüyorum. 

0,193 202 0 0,908 202 0 

10 yıllık süreyi yeterli buluyorum. 0,249 202 0 0,871 202 0 

Prime esas kazancımın %3’ünün 

kesileceğini biliyorum. 
0,298 202 0 0,855 202 0 

%25 devlet katkısına ek 1000 TL devlet 

katkısını faydalı buluyorum. 
0,281 202 0 0,813 202 0 

Aileme bırakacak bir mirasım olmadığı için 

sistemde kalmayı tercih ederim. 
0,207 202 0 0,9 202 0 

Sistemin güvenilirliğine inanıyorum. 0,236 202 0 0,881 202 0 

İleride elime toplu para geçeceği için 

sistemdeyim. 
0,299 202 0 0,837 202 0 
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a. Lilli efors Significance Correction 

 

Tablo 6. Otomatik Katılımdan Ayrılanlar Ölçeğinin Normallik Testi 

Normallik Testi 

  Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Otomatik katılımın yararlı olduğunu düşünmüyorum. ,191 245 ,000 ,898 245 ,000 

Otomatik katılımın Türkiye’de başarılı olacağına 

inanmıyorum. 

,192 245 ,000 ,908 245 ,000 

Birikimlerimi BES dışındaki yatırım araçlarına 

yönlendirmeyi tercih ederim. 

,209 245 ,000 ,887 245 ,000 

10 yıllık süreyi çok uzun buluyorum. ,235 245 ,000 ,873 245 ,000 

Sistemin sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını 

hafifleteceğine inanmıyorum. 

,237 245 ,000 ,889 245 ,000 

Prime esas kazancımın %3’ünün kesilecek olmasını 

uygun bulmuyorum. 

,232 245 ,000 ,885 245 ,000 

%25 devlet katkısına ek 1000 TL devlet katkısını az 

buluyorum. 

,217 245 ,000 ,887 245 ,000 

Dini sebeplerden dolayı uygun bulmuyorum. ,191 245 ,000 ,881 245 ,000 

Sistemin güvenilirliğine inanmıyorum. ,162 245 ,000 ,902 245 ,000 

Başka bir bireysel emeklilik sözleşmem olduğu için 

ikinci sözleşmem olsun istemiyorum. 

,183 245 ,000 ,882 245 ,000 

Hükümetin politikalarını benimsemediğim için 

ayrıldım. 

,228 245 ,000 ,835 245 ,000 

Emeklilik süresi çok uzun olduğu için ayrıldım. ,183 245 ,000 ,892 245 ,000 

Paraya ihtiyacım olduğu için sistemden çıktım. ,207 245 ,000 ,875 245 ,000 

a. Lilli efors Significance Correction 

 

Veri setinin significant değerleri incelendiğinde hiçbir değerin 0,05’in (%5 anlamlılık düzeyinde) 

üzerinde olmadığı görülmektedir. Bu da bize verilerin normal dağılmadığını göstermektedir. H0 

hipotezi reddedilmiştir, alternatif hipotez (H1) reddedilememiştir. Bu bulgular bizi parametrik olmayan 

testlere yönlendirmektedir. Ankette yer alan demografik soruların yardımıyla veri seti otomatik 

katılımda olanlar ölçeği ve otomatik katılımdan ayrılanlar ölçeği için ayrı ayrı altı alt grupta 

incelenecektir. Bunlardan birincisi cinsiyete göre ankete verilen cevaplarda istatistiki olarak anlamlı 

bir fark olup olmadığı, ikincisi medeni duruma göre alt gruplar arasında bir fark olup olmadığı, 

üçüncüsü eğitim durumuna göre, dördüncüsü gelir durumuna göre, beşincisi İmam Hatip Lisesi veya 

İlahiyat Fakültesi mezunu olup olmama durumuna göre ve altıncısı özel veya kamu sektöründe 

çalışma durumuna göre otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminde olanlar ile otomatik katılımlı 
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bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlar arasında fark olup olmadığıdır. Bu aşamada SPSS programı 

aracılığıyla Mann Whitney U ve Crosstabs testleri yapılmıştır. Bu testler sonucunda alt gruplar 

arasında istatistiki olarak anlamlı fark olanlara ilişkin analizler aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 7. Eğitim ve Gelir Durumuna Göre Otomatik Katılımlı (Zorunlu) Bireysel Emeklilik Sistemine 

Dahil Olup Olmama 

Eğitim ve Gelir Durumuna Göre “Şu an Otomatik Katılımlı (Zorunlu) Bireysel Emeklilik 

Sistemine dahil misiniz?” İfadesinin Mann-Whitney U Test Sonuçları* 

Hipotez Sig. Karar 

 Eğitim Durumu 

Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sisteminde misiniz? 0,010 
Hipotez 

reddedilmiştir. 

 Gelir Durumu 

Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sisteminde misiniz? 0,009 
Hipotez 

reddedilmiştir. 

        *%5 Anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. 

Tablo 7’den de görüleceği üzere çalışanların eğitim ve gelir durumuna göre otomatik katılımlı 

(zorunlu) bireysel emeklilik sistemine dahil olup olmama konusunda farklılıklar elde edilmiştir. Bu 

farklılıkların hangi gruplar bazında olduğuna ise Tablo 8 ve Tablo 9’da yer verilmiştir. 

 

Tablo 8. Eğitim Durumuna Göre “Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemin demisiniz?” 

İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

Eğitim Durumu 

Toplam Okuryazar İlkokul Ortaöğretim Önlisans 

Lisans 

ve 

Üzeri 

Otomatik katılımlı 

bireysel emeklilik 

sisteminde misiniz? 

Evet 

Frekans 1 3 18 52 129 203 

Yüzde 0,5 1,5 8,9 25,6 63,5 100,0 

Hayır 

Frekans 4 10 48 53 145 260 

Yüzde 1,5 3,8 18,5 20,4 55,8 100,0 

Toplam 

Frekans 5 13 66 105 274 463 

Yüzde 1,1 2,8 14,3 22,7 59,2 100,0 
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Tablo 8’den de görüleceği üzere lisans ve üzeri eğitim durumunda olanların yaklaşık %63.5’i otomatik 

katılımlı bireysel emekliliğe dahildirler. Bu sonuçlara göre çalışanların eğitim düzeyi arttıkça otomatik 

katılımlı bireysel emeklilik sistemine katılım oranlarının arttığı sonucuna varılabilir. 

 

 

Tablo 9. Gelir Durumuna Göre “Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sisteminde misiniz?” 

İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

Gelir Seviyesi 

Toplam 

Asgari 

Ücret 

1600 TL - 

3000 TL 

arası 

3001 

TL ve 

Üzeri 

Otomatik katılımlı bireysel 

emeklilik sisteminde 

misiniz? 

Evet Frekans 16 70 117 203 

Yüzde 7,9 34,5 57,6 100,0 

Hayır Frekans 44 92 124 260 

Yüzde 16,9 35,4 47,7 100,0 

Toplam Frekans 60 162 241 463 

Yüzde 13,0% 35,0 52,1 100,0 

 

Çalışanların gelir durumuna göre otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemine dahil olup olmama 

durumları arasında da önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Tablo 9’a göre 3001 TL ve üzeri gelir 

grubunda olanların %57.6’sı otomatik katılımlı bireysel emekliliğe dahildir. Bu sonuca göre gelir 

durumu arttıkça otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemine katılımın arttığı insanların gelir 

durumu arttıkça daha çok tasarruf ederek tasarruflarını yatırıma yönlendirdiği de söylenilebilir. 

 

Tablo 10. Cinsiyete, Eğitim Durumuna ve İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu Olup 

Olmama Durumuna Göre Otomatik Katılımda Olma 

Cinsiyete, Eğitim Durumuna ve İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi Mezunu Olup Olmama 

Durumuna göre,  Otomatik Katılımda Olanların Sonuç Tablosu 

Mann-Whitney U Test Sonuçları* 

Hipotez Sig. Karar 

 Cinsiyet 

Prime esas kazancımın %3’ünün kesileceğini biliyorum 0,029 Hipotez reddedilmiştir. 

Sistemin güvenilirliğine inanıyorum. 0,022 Hipotez reddedilmiştir. 

 Eğitim Durumu 

Birikimlerimi profesyonel kişi ve kuruluşların yönlendirmesini 

doğru buluyorum 
0,045 Hipotez reddedilmiştir. 

 
İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat 

Fakültesi mezunu olup olmama 

Otomatik katılımın yararlı olduğunu düşünüyorum 0,023 Hipotez reddedilmiştir. 

*%5 Anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. 
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Cinsiyete, eğitim durumuna ve imam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olup olmama 

durumuna göre otomatik katılımda olanlar arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıkların hangi 

gruplar arasında olduğu ise sırasıyla aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

 

Tablo 11.Cinsiyet Durumuna Göre “Prime Esas Kazancımın %3’ünün Kesileceğini Biliyorum” 

İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

Prime esas kazancımın %3’ünün kesileceğini biliyorum. 

Toplam 

Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 

 

 

 

Cinsiyet 

Kadın Frekans  6 18 13 35 11 83 

Yüzde 
7,2 21,7 15,7 42,2 13,3 100,0 

Erkek Frekans 9 11 16 58 25 119 

Yüzde 
7,6 9,2 13,4 48,7 21,0 100,0 

Toplam Frekans 15 29 29 93 36 202 

Yüzde 
7,4 14,4 14,4 46,0 17,8 100,0 

 

Tablo 11’de erkeklerin kadınlara oranla prime esas kazancının %3’ünün kesileceği bilgisine daha 

yüksek oranla sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 12. Cinsiyet Durumuna Göre “Sistemin Güvenilirliğine İnanıyorum” İfadesinin Crosstabs Test 

Sonuçları 

  

Sistemin güvenilirliğine inanıyorum. 

Toplam 

Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 

 

 

 

Cinsiyet 

Kadın 

Frekans 8 11 22 30 12 83 

Yüzde 9,6 13,3 26,5 36,1 14,5 100,0 

Erkek 

Frekans 6 7 31 47 28 119 

Yüzde 5,0 5,9 26,1 39,5 23,5 100,0 

Toplam 

Frekans 14 18 53 77 40 202 

Yüzde 6,9 8,9 26,2 38,1 19,8 100,0 

 

Tablo 11 ile benzer şekilde, cinsiyet durumuna göre çalışanların otomatik katılımlı bireysel emeklilik 

sisteminin güvenilirliği konusunda, erkeklerin kadınlara göre sistemin güvenilirliğine daha fazla 

inandıkları görülmektedir. 
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Tablo 13. Eğitim Durumuna Göre “Birikimlerimi Profesyonel Kişi ve Kuruluşların Yönlendirmesini 

Doğru Buluyorum” İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

Birikimlerimi profesyonel kişi ve kuruluşların yönlendirmesini doğru 

buluyorum. 

Topla

m 

Kesinlikle 

Katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyoru

m 

Eğitim 

Durum

u 

Okuryazar Frekan

s 
0 0 0 0 1 1 

Yüzde 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

İlkokul Frekan

s 
0 0 0 3 0 3 

Yüzde 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Ortaöğreti

m 

Frekan

s 
1 4 4 7 2 18 

Yüzde 5,6 22,2 22,2 38,9 11,1 100,0 

Önlisans Frekan

s 
7 10 10 20 4 51 

Yüzde 13,7 19,6 19,6 39,2 7,8 100,0 

Lisans ve 

Üzeri 

Frekan

s 
10 10 30 54 25 129 

Yüzde 7,8 7,8 23,3 41,9 19,4 100,0 

Toplam Frekan

s 
18 24 44 84 32 202 

Yüzde 8,9 11,9 21,8 41,6 15,8 100,0 

 

Çalışanların eğitim durumuna göre “birikimlerini profesyonel kişi ve kuruluşların yönlendirmesini 

doğru bulup bulmama konusunda ise ayrım göze çarpmaktadır. Tablo 13’e göre lisans ve üzeri eğitim 

durumunda olan çalışanların diğer eğitim gruplarına göre birikimlerini profesyonel kişi ve kuruluşların 

yönlendirmesini doğru buldukları ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre çalışanların eğitim düzeyinin 

artmasının finansal okuryazarlık seviyelerini etkilediği ve çalışanların daha doğru karar vermek için 

profesyonel kişi ve kuruluşlara yönlendirdiği söylenilebilir. 

 

Tablo 14. İmam Hatip Lisesi Veya İlahiyat Fakültesi Mezunu Olup Olmama Durumuna Göre 

“Otomatik Katılımın Yararlı Olduğunu Düşünüyorum” İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

Otomatik katılımın yararlı olduğunu düşünüyorum. Toplam 

Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

İmam 

Hatip 

Lisesi veya 

İlahiyat 

Fakültesi 

mezunu 

musunuz? 

Evet 
Frekans 2 0 2 4 9 17 

Yüzde 11,8 0,0 11,8 23,5 52,9 100,0 

Hayır 

Frekans 12 20 36 84 33 185 

Yüzde 6,5 10,8 19,5 45,4 17,8 100,0 

Toplam 
Frekans 14 20 38 88 42 202 

Yüzde 6,9 9,9 18,8 43,6 20,8 100,0 
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İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olup olmama durumuna göre otomatik katılımın 

yararlı olduğunu düşünüyorum diyenlerin arasında da farklılıklar Tablo 14’te olduğu gibidir. Tabloya 

göre İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olup otomatik katılımın yararlı olduğunu 

düşünüyorum diyenlerin oranı İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmayanlara kıyasla 

daha fazladır. 

 

Tablo 15. Medeni Duruma, Eğitim Durumuna, Gelir Durumuna, İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat 

Fakültesi Mezunu Olup Olmama ve Özel veya Kamu Sektöründe Çalışma Durumuna Göre Otomatik 

Katılımdan Ayrılanlar 

Medeni Duruma, Eğitim Durumuna, Gelir Durumuna, İmam Hatip Lisesi Veya İlahiyat 

Fakültesi Mezunu Olup Olmama Ve Özel Veya Kamu Sektöründe Çalışma Durumuna 

Otomatik Katılımdan Ayrılanların Sonuç Tablosu 

Mann-Whitney U Test Sonuçları* 

Hipotez Sig. Karar 

  Medeni Durum 

Hükümetin politikalarını benimsemediğim için ayrıldım. 0,01 Hipotez reddedilmiştir. 

  Eğitim Durumu 

Birikimlerimi BES dışındaki yatırım araçlarına 

yönlendirmeyi tercih ederim 
0,01 Hipotez reddedilmiştir. 

Dini sebeplerden dolayı uygun bulmuyorum. 0,02 Hipotez reddedilmiştir. 

  Gelir Durumu 

Birikimlerimi BES dışındaki yatırım araçlarına 

yönlendirmeyi tercih ederim. 
0,02 Hipotez reddedilmiştir. 

  
İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat 

Fakültesi mezunu olup olmama 

10 yıllık süreyi çok uzun buluyorum. 0,04 Hipotez reddedilmiştir. 

Prime esas kazancımın %3’ünün kesilecek olmasını uygun 

bulmuyorum. 
0,04 Hipotez reddedilmiştir. 

  Sektör Durumu 

10 yıllık süreyi çok uzun buluyorum. 0,04 Hipotez reddedilmiştir. 

Sistemin sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını 

hafifleteceğine inanmıyorum. 
0,05 Hipotez reddedilmiştir. 

Prime esas kazancımın %3’ünün kesilecek olmasını uygun 

bulmuyorum. 
0,01 Hipotez reddedilmiştir. 

       *%5 Anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. 
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Tablo 15’te ise medeni duruma, eğitim durumuna, gelir durumuna, İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat 

Fakültesi mezunu olup olmama ve özel veya kamu sektöründe çalışma durumuna otomatik katılımdan 

ayrılanlar arasında farklılıklar gösterilmektedir. 

 

 

 

Tablo 16.Medeni Durumuna Göre “Hükümetin Politikalarını Benimsemediğim İçin Ayrıldım” 

İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

  

Hükümetin politikalarını benimsemediğim için ayrıldım. 
Toplam 

  Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Medeni 

Durum 

  

  

  

Bekar 
Frekans 19 26 21 9 7 82 

Yüzde 23,20 31,70 25,60% 11,00 8,50 100,00 

Evli 
Frekans 74 48 23 17 15 177 

Yüzde 41,80 27,10 13,00% 9,60 8,50 100,00 

Toplam 

  

  

Frekans 93 74 44 26 22 259 

Yüzde 35,90 28,60 17,00% 10,00 8,50 100,00 

 

Çalışanların hükümetin politikalarını benimseyip benimsemedikleri konusunda bekar ve evliler 

arasında ayrım bulunmaktadır. Evli olup sistemden ayrılan katılımcıların %69’u hükümet politikalarını 

ayrılma nedeni olarak görmemektedir.  

 

Tablo 17.Eğitim Durumuna Göre “Birikimlerimi BES Dışındaki Yatırım Araçlarına Yönlendirmeyi 

Tercih Ederim İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

  

Birikimlerimi BES dışındaki yatırım araçlarına yönlendirmeyi tercih 

ederim. 

Toplam 

Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Eğitim 

Durumu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Okuryazar 

Frekans 0 2 1 0 1 4 

Yüzde 0,00 50,00 25,00 0,00 25,00 100,00 

İlkokul 

Frekans 3 3 1 3 0 10 

Yüzde 30,00 30,00 10,00 30,00 0,00 100,00 

Ortaöğretim 

Frekans 4 7 13 17 7 48 

Yüzde 8,30 14,60 27,10 35,40 14,60 100,00 

Önlisans 

Frekans 3 10 14 13 13 53 

Yüzde 5,70 18,90 26,40 24,50 24,50 100,00 

Lisans ve 

Üzeri 

Frekans 11 10 35 46 43 145 

Yüzde 7,60 6,90 24,10 31,70 29,70 100,00 

Toplam 

  

  

Frekans 21 32 64 79 64 260 

Yüzde 8,10 12,30 24,60 30,40 24,60 100,00 
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Eğitim durumuna göre çalışanların birikimlerini BES dışındaki yatırım araçlarına yönlendirmeyi tercih 

etme konusunda, farklılıklar bulunmaktadır. Tablo 17’de görüldüğü üzere  lisans ve üzeri  eğitim 

durumunda olanların çoğunun  birikimlerini  BES dışındaki yatırım araçlarına yönlendirmeyi tercih 

ettikleri tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça BES dışı yatırım araçlarına yönelim artmaktadır. 

 

 

Tablo 18.Eğitim Durumuna Göre “Dini Sebeplerden Dolayı Uygun Bulmuyorum” İfadesinin 

Crosstabs Test Sonuçları 

  

  

Dini sebeplerden dolayı uygun bulmuyorum. 

 Topla

m 

Kesinlikle 

Katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyoru

m 

Eğitim 

Durum

u 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Okuryazar 

Frekan

s 0 3 0 0 1 4 

Yüzde 0,00 75,00 0,00 0,00 25,00 100,00 

İlkokul 

Frekan

s 3 2 0 3 2 10 

Yüzde 30,00 20,00 0,00 30,00 20,00 100,00 

Ortaöğreti

m 

Frekan

s 7 7 14 13 7 48 

Yüzde 14,60 14,60 29,20 27,10 14,60 100,00 

Önlisans 

Frekan

s 13 10 12 11 7 53 

Yüzde 24,50 18,90 22,60 20,80 13,20 100,00 

Lisans ve 

Üzeri 

Frekan

s 44 43 26 16 16 145 

Yüzde 30,30 29,70 17,90 11,00 11,00 100,00 

Toplam 

  

  

Frekan

s 67 65 52 43 33 260 

Yüzde 25,80 25,00 20,00 16,50 12,70 100,00 

Çalışanlara otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminden ayrılma gerekçesi olarak dini sebeplerin 

etkili olup olmadığı sorulmuştur. Bu ifadeye en düşük toplamla “kesinlikle katılıyorum” ve 

“katılıyorum” diyenler %22 ile lisans ve üzeri eğitim durumunda olanlardır. 

 

Tablo 19. Gelir Durumuna Göre “Birikimlerimi BES Dışındaki Yatırım Araçlarına Yönlendirmeyi 

Tercih Ederim” İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

  

Birikimlerimi BES dışındaki yatırım araçlarına yönlendirmeyi tercih 

ederim. 

Toplam 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Gelir 

Seviyesi 

  

  

  

  

  

Asgari 

Ücret 

Frekans 5 8 14 12 5 44 

Yüzde 11,40 18,20 31,80 27,30 11,40 100,00 

1600 TL - 

3000 TL 

arası 

Frekans 8 9 22 34 19 92 

Yüzde 8,70 9,80 23,90 37,00 20,70 100,00 

3001 TL 

ve Üzeri 

Frekans 8 15 28 33 40 124 

Yüzde 6,50 12,10 22,60 26,60 32,30 100,00 

Toplam 

  

  

Frekans 21 32 64 79 64 260 

Yüzde 8,10 12,30 24,60 30,40 24,60 100,00 



435 

 

 

Gelir durumuna göre Tablo 19’da görüldüğü üzere çalışanların gelir durumu 3001 TL ve üzeri 

olanların çoğu (%58,90)  birikimlerini BES dışındaki yatırım araçlarına yönlendirmeyi tercih 

etmektedir. 

 

 

 

Tablo 20.İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi Mezunu Olup Olmama Durumuna Göre “10 

Yıllık Süreyi Çok Uzun Buluyorum” İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

  

10 yıllık süreyi çok uzun buluyorum. 

Toplam 

Kesinlikle 

Katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyoru

m 

İmam Hatip 

Lisesi veya 

İlahiyat 

Fakültesi 

mezunu 

musunuz? 

  

  

  

Evet 

Frekan

s 2 4 2 2 2 12 

Yüzde 16,70 33,30 16,70 16,70 16,70 100,00 

Hayır 

Frekan

s 15 36 42 84 71 248 

Yüzde 6,00 14,50 16,90 33,90 28,60 100,00 

Toplam 

  

  

  

Frekan

s 17 40 44 86 73 260 

Yüzde 6,50 15,40 16,90 33,10 28,10 100,00 

 

Bireysel emeklilik sistemine göre, çalışan en az 10 yıl sistemde kalır ve birikimlerini maaş olarak 

almak isterse toplam birikimlerinin %5’i kadar devlet tarafından bir katkı daha sunulmaktadır. İmam 

hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olup olmama durumuna göre bu 10 yıllık süreyi çok uzun 

bulup bulmama konusunda farklılık tespit edilmiştir. İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu 

olmayanların, olanlara göre 10 yıllık süreyi daha uzun buldukları ortaya çıkmıştır. 

Tablo 21. İmam Hatip Lisesi Veya İlahiyat Fakültesi Mezunu Olup Olmama Durumuna Göre “Prime 

Esas Kazancımın %3’ünün Kesilecek Olmasını Uygun Bulmuyorum” İfadesinin Crosstabs Test 

Sonuçları 

  

  

Prime esas kazancımın %3’ünün kesilecek olmasını uygun 

bulmuyorum. 
Toplam 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

İmam Hatip 

Lisesi veya 

İlahiyat 

Fakültesi 

mezunu 

musunuz? 

  

  

  

Evet 
Frekans 

1 4 4 1 2 12 

Yüzde 
8,30 33,30 33,30 8,30 16,70 100,00 

Hayır 

Frekans 
13 34 50 90 61 248 

Yüzde 
5,20 13,70 20,20 36,30 24,60 100,00 

Toplam 

  

  

  

Frekans 14 
38 54 91 63 260 

Yüzde 5,40 
14,60 20,80 35,00 24,20 100,00 
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Otomatik katılımlı bireysel emeklilik kapsamında tüm kamu görevlileri ve işçilerin bireysel emeklilik 

sistemine zorunlu katılımı ile birlikte aylık kazançlarının %3’ü oranında katkı yapması öngörülmüştür. 

Tablo 21’den görüldüğü üzere İmam Hatip Lisesi Veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmayıp “prime 

esas kazancın %3’ünün kesilecek olmasını uygun bulmuyorum” diyenlerin oranı daha yüksektir. 

 

 

 

Tablo 22. Sektör Durumuna Göre “10 Yıllık Süreyi Çok Uzun Buluyorum” İfadesinin Crosstabs Test 

Sonuçları 

  

  

10 yıllık süreyi çok uzun buluyorum. 

Topla

m 

  

Kesinlikle 

Katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyoru

m 

Hangi 

sektörde 

çalışıyorsunuz

? 

  

  

  

Kam

u 

Frekans 13 33 34 57 48 185 

Yüzde 7,00 17,80 18,40 30,80 25,90 100,00 

Özel 

Frekans 4 7 9 29 25 74 

Yüzde 5,40 9,50 12,20 39,20 33,80 100,00 

Toplam 

  

  

  

Frekans 17 40 43 86 73 259 

Yüzde 6,60 15,40 16,60 33,20 28,20 100,00 

 

Çalışanların sektör durumuna göre 10 yıllık süreyi çok uzun bulma konusunda istatistiki olarak bir 

anlamlı fark bulunmaktadır. Tablo 22’de gösterildiği üzere özel sektörde çalışanların kamuda 

çalışanlara kıyasla 10 yıllık süreyi uzun buldukları ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 23. Sektör Durumuna Göre “Sistemin Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunlarını Hafifleteceğine 

İnanmıyorum” İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

  

Sistemin sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını hafifleteceğine 

inanmıyorum.     
Toplam 

  Kesinlikle 

Katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyoru

m 

Hangi 

sektörde 

çalışıyorsunuz

? 

  

  

  

Kam

u 

Frekan

s 
16 26 46 65 32 185 

Yüzde 
8,60 14,10 24,90 35,10 17,30 100,00 

Özel 

Frekan

s 
4 9 11 31 19 74 

Yüzde 
5,40 12,20 14,90 41,90 25,70 100,00 

Toplam 

  

  

  

Frekan

s 
20 35 57 96 51 259 

Yüzde 
7,70 13,50 22,00 37,10 19,70 100,00 
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Tablo 23’e göre özel sektörde çalışanların kamu sektöründe çalışanlara kıyasla sistemin sosyal 

güvenlik sisteminin sorunlarını hafifleteceğine daha az inandıkları tespit edilmiştir. 

 

 

 

Tablo 24. Sektör Durumuna Göre “Prime Esas Kazancımın %3’ünün Kesilecek Olmasını Uygun 

Bulmuyorum” İfadesinin Crosstabs Test Sonuçları 

  

  

Prime esas kazancımın %3’ünün kesilecek olmasını uygun 

bulmuyorum.       

  
Toplam 

  
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Hangi sektörde 

çalışıyorsunuz? 

  

  

  

Kamu 
Frekans 

13 30 41 63 38 185 

Yüzde 
7,00 16,20 22,20 34,10 20,50 100,00 

Özel 
Frekans 

1 8 12 28 25 74 

Yüzde 
1,40 10,80 16,20 37,80 33,80 100,00 

Toplam 

  

  

  

Frekans 
14 38 53 91 63 259 

Yüzde 
5,40 14,70 20,50 35,10 24,30 100,00 

Son olarak çalışanlar arasında sektör durumuna göre “prime esas kazancımın %3’ünün kesilecek 

olmasını uygun bulmuyorum” diyenler arasındaki farklılıklara Tablo 24’te yer verilmiştir. Özel sektör 

çalışanları ise kamu sektörü çalışanlarına kıyasla prime esas kazancın %3’ünün kesilecek olmasını 

daha yüksek oran ile uygun bulmamaktadır. 

 

5.SONUÇ 

Bireysel emeklilik sistemi tasarruf açığının azaltılmaya çalışılarak bu tasarrufların yatırıma 

yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir sistem olup ekonomik kalkınma ve mali sürdürülebilirlik 

açısından önem arz etmektedir. Bireysel emeklilik sisteminin büyümesi amacıyla devlet tarafından 

otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminin uygulanmaya başlamasıyla çalışanlar zorunlu olarak 

bireysel emekliliğe yönlendirilmiştir. Bu kapsamda çalışanların belli kısmı otomatik katılımlı bireysel 

emekliliğe devam ederken çoğunluğu ise cayma hakkını kullanıp sistemden ayrılmıştır. Bireysel 

emeklilik sistemleri ile ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili,  

özellikle çalışanların sistemden ayrılma nedenleri üzerine yapılan çalışmaların az sayıda olması 

sebebiyle de bu çalışma önem arz etmektedir. 

Kamu ve özel sektör çalışanlarının otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminden ayrılma 

nedenlerini, sistemde kalmayı seçip devam edenler için ise kalma nedenlerini ortaya koymak amacıyla 

Isparta ilinde gerçekleştirilen bu çalışmada demografik sorular dışında yirmi dört soru sorulmuştur. 

Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminden ayrılma veya devam etme nedenlerini ve sisteme 

bakış açısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında şu sonuçlar elde edilmiştir: 

 Isparta ilinde kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan 463 kişiye anket yapılmıştır. Bu 

kişilerin 203’ü sistemde kalmış geriye kalan 260’ı ise sistemden ayrılmıştır. Yani % %43’ü sistemde 

kalırken %57’si sistemden ayrılmıştır.  

 Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminde olanların kalma nedenleri incelendiğinde 

devlet katkısı ilk sırayı almaktadır. Bunu yatırımcının eline ileride toplu para geçmesi ve sistemin 

yararlı olması düşüncesi takip etmektedir.  



438 

 

 Ayrılma nedenlerinin ilk sırasında 10 yıllık sürenin çok uzun bulunması, prime esas kazancın 

%3’ünün kesilecek olması ve birikimlerin başka yatırım araçlarına yönlendirilmesi gelmektedir.  

 Çalışanlar, eğitim ve gelir durumuna göre otomatik katılımlı (zorunlu) bireysel emeklilik 

sistemine dahil olup olmama konusunda farklı davranış sergilemişlerdir. Lisans ve üzeri eğitim 

durumda olanların yaklaşık %63.5’i ve 3001 TL ve üzeri gelir grubunda olanların %57.6’sı otomatik 

katılımlı bireysel emekliliğe dahildir. En yüksek oranlar bu gruplardadır. 

 Cinsiyete, eğitim durumuna ve imam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olup olmama 

durumuna göre otomatik katılımda olanlar arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Erkeklerde kadınlara 

göre prime esas kazancın  %3’ünün kesileceği bilgisinin daha fazla olduğu ayrıca erkeklerin kadınlara 

göre sistemin güvenilirliğine daha fazla inandıkları tespit edilmiştir. 

  Lisans ve üzeri eğitim durumunda olan çalışanların ortaöğretim ve önlisans mezunlarına göre 

birikimlerini profesyonel kişi ve kuruluşların yönlendirmesini doğru buldukları ortaya çıkmıştır. 

 İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olmayıp otomatik katılımın yararlı olduğunu 

düşünüyorum diyenlerin oranı İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olanlara kıyasla 

daha azdır. 

 Medeni duruma, eğitim durumuna, gelir durumuna, imam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi 

mezunu olup olmama ve özel veya kamu sektöründe çalışma durumuna göre otomatik katılımdan 

ayrılanlar arasında farklılıklar tespit edilmiştir. 

 Lisans ve üzeri eğitim durumunda ve gelir durumu 3001 TL ve üzeri olanların çoğu 

birikimlerini BES dışındaki yatırım araçlarına yönlendirmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

 Özel sektörde çalışanların kamu sektöründe çalışanlara kıyasla 10 yıllık süreyi uzun buldukları 

ayrıca özel sektörde çalışanların kamu sektörü çalışanlarına kıyasla sistemin sosyal güvenlik 

sisteminin sorunlarını hafifleteceğine daha az inandıkları tespit edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik uygulanan otomatik katılımlı bireysel 

emeklilik sistemine zorunlu katılanların yarısından fazlasının kendilerine tanınan iki aylık cayma 

süresini kullanarak sistemden ayrıldığı görülmüştür. Bu durumun ortaya çıkmasında finansal 

okuryazarlık kavramı ön plana çıkmakta ve bireysel emeklilik sisteminin çalışanlar tarafından tam 

olarak anlaşılmadığı düşünülmektedir. Gerek bireysel emeklilik sistemi gerekse otomatik katılımlı 

bireysel emeklilik sistemi hakkında kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerin ve eğitimlerin yapılması 

katılım oranını yani sistemde kalma süresini uzatacaktır. Bu da Türkiye’de sermaye piyasalarında yerli 

yatırımcı oranını artıracak, piyasaların derinleşmesini sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçte aynı konu 

üzerine yapılacak geniş katılımlı alan araştırmaları ile çalışanların otomatik katılımlı bireysel emeklilik 

sistemi hakkındaki görüşleri tespit edilebilir. Akademi tarafından gerçekleştirilen araştırmalardan 

çıkan sonuçlar dikkate alınarak kamu otoritesi otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi süreçlerini 

daha başarılı şekilde yönetebilir. 
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Özet 

 
Medeniyetlerin ayakta kalışında, tesis edilen dinamiklerin ve ortaya konulan 

pratiklerin/uygulamaların sonraki nesillere aktarımı hayati derecede önemlidir. Bilgi ve kültürün 

sonraki nesillere aktarılamaması, yapıp edilenlerin ortaya konulduğu zamanla sınırlı kalması anlamına 

gelir ki; bu da yok olmanın aslında bir başka adıdır. Tesis edilen yeni nizamın, idealin, felsefenin, 

model davranışların... sürdürülebilir, devam edebilir olması; o nizam, felsefe veya ideal içerisinde 

yetişen, model davranışları ve bunların ortaya konulmasının arka planındaki temel saiklerin neler 

olduklarını gözlemleyen nitelikli insanların öğrenmiş oldukları bu bilgileri sonraki nesillere 

aktarmasına bağlıdır. Bunun en güzel örneğini İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in hayatında 

görmekteyiz. Nitekim O’nun sîretine baktığımızda birkaç genç insanın etrafında sıklıkla bulunduğunu 

müşahede etmekteyiz. Öyle ki bu genç insanlar O’nun olaylar karşısında veya dinin usûl ve esaslarına 

tealluk eden meselelerdeki davranışlarına, hatta A’dan Z’ye kadar diyebileceğimiz her alanda, en özel 

anlarına kadar tanık olmuş, adeta bir kayıt cihazı gibi her şeyi akıllarına kaydetmişlerdir. Bunlardan 

kimisi var ki eline kâğıt kalem veya buna benzer şeyler alarak kendilerince önemli olan olayları not 

etmişlerdir. Aslında Hz. Peygamber bu genç insanların kendi etrafında olmasına özel önem vermiş, 

onların yetişmesi, olaylara tanık olmasını sağlamıştır.  

Hz. Peygamber’in ashabı içerisinde yaşı genç olan birçok kişi vardır. Ancak bunlardan bazısı 

tarihi süreç içerisinde ilmi mirasın özellikle de sünnet malzemesinin aktarımında ön plana çıkmış, aktif 

rol oynamışlardır. Bu muvâceheden bakıldığında özellikle çocuk denilebilecek yaştaki üç şahsın 

önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bunlar Enes b. Mâlik (ö. 93/711), Câbir b. Abdillah (ö. 78/697) 

ve Abdullah b. Abbâs’dır (ö. 68/687). Bu üç şahıs; hadis ilminde muksirûn adı verilen binin üzerinde 

hadis rivayet eden yedi kişi arasındadır. Aslında bu şahıslar ashabın büyüklerinden daha fazla Hz. 

Peygamber’in sünnetine tanık olmuş kişiler değillerdir. Ancak tabii olarak ashabın büyükleri Hz. 

Peygamber’den ya önce ya da kısa bir müddet sonra ahirete irtihal etmiş oldukları için sünnetin 

aktarımı büyük oranda bu şahsiyetler vasıtasıyla olmuştur. 

Bu tebliğimizde Hz. Muhammed (s.a.s.) gibi hem devlet başkanı hem de bir dinin peygamberi 

olan büyük bir şahsiyetin, etrafında çocuk denilebilecek yaştaki insanlara yer vermesinin, onlara 

ihtimam göstermesinin sebeplerini, neticelerini, önemini ve bu örnek uygulamasının zamanımıza 

bakan yönünü açıklamaya çalışacağız.   

 

Prophet Muhammad's Genius In Children's Education 

Three Children Of Special Importance Of The Prophet And A Giant 

Inheritance Continuing Through The Ages - A Strategic Application Example 

Of Sunnah Transmission 
  

Abstract 

 
In the survival of the civilizations, the transfer of established dynamics and revealed practices 

to later generations is vitally important. The fact that knowledge and culture can not be passed on to 

the next generation means that what is done is limited to the time it is laid down; this is actually 

another name to disappear. The new order, ideal, philosophy, model behaviors ... are sustainable; it 

depends on the transfer of this knowledge to the next generations of qualified people who are 

mailto:veysel23@gmail.com


441 

 

observing what model behaviors and basic motives in the background of the presentation of that order, 

philosophy or ideal are. The best example of this is the Prophet of Islam. We see Muhammad in his 

life. As a matter of fact, when we look at his life, we are observing that a few young people are often 

around him. Such that; these young people have witnessed everything in their minds as if they were 

witnesses to their most special moments in every field where we can say their actions in the face of 

events or the principles of religion, even A to Z. Some of them have taken note of things that are 

important to them, such as taking a pencil or something like a handkerchief. In fact Hz. The Prophet 

gave special attention to the fact that these young people were around him, and he made them witness 

the events. 

There are many young people in the Prophet's companions. However, some of them have 

played an active role in the transfer of scientific legacy, especially sunnah, in the historical process. 

From this point of view, it seems that three age-olds, especially children, play an important role. These 

are Abdullah b. Abbas (d. 68), Jabir b. Abdullah (d. 78) and Enes b. Malik (d. 93). These three 

persons; are among the seven who narrated the hadith on the thousand known as muksirun in the 

hadith scholarship. Actually these people are not the ones who witnessed the Prophet's sunnah more 

than their elder companions. But, of course, the elder companions had been killed before or shortly 

after the Prophet, and the transmission of the sunnah was largely through these figures. 

In this study, we will try to explain the causes, consequences and importance of taking care of 

the elderly people, such as Muhammad, who is a president and a great prophet of religion, who can be 

called children around him and the direction that this sample application is giving to the present time. 

 

 

Giriş 
Hz. Peygamber Miladî 610 yılında Allah Teâlâ tarafından risâletle görevlendirildikten hemen 

sonra en yakınından başlamak üzere insanları bu yeni dine davet etmeye başlamıştır. Bir yandan da 

davetini kabul edenlere de bu yeni dini öğretmeye çalışmıştır. Özellikle Medine döneminde, müstakil 

bir devletleşme oluştuktan sonra eğitim faaliyetine hız vermiştir. Çünkü İslam yeni bir şeriat ortaya 

koymakta, tahrîfe uğramış eskilerini ise neshetmekteydi. Yüce Allah göndermiş olduğu bu son ve yeni 

dinin kıyamete kadar varlığını sürdüreceğini bildirmekteydi.139 Buna göre Hz. Peygamber Kur’an’ın 

ve onun yorumu olan sünnetinin aktarımı için özel tedbirler almaktaydı. Bu tedbirlerden birisi de hiç 

şüphesiz insan yetiştirme politikasıydı.  

Hz. Peygamber Mescid-i Nebî’yi tıpkı bir okul gibi kullanıyor, burada insanların eğitimi için 

bütün imkânları seferber ediyordu. Öyle ki savaş esirlerinden bile istifade yoluna gidiyor; okuma-

yazma bilenlerin Müslümanların çocuklarına okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest 

bırakılmalarını sağlıyordu. Bununla birlikte Müslümanlara hem kendisi ders veriyor hem de hoca tayin 

ederek onlardan ders aldırtıyordu.  

Hz. Peygamber, ayırım yapmadan tüm ashâbını yetiştirmeye özen göstermekle beraber bazı 

yaşı genç kişilere özel önem vermekteydi. Şüphesiz Hz. Peygamber’in önemsediği genç sahâbîler pek 

çoktur. Ancak tebliğ sınırlarını zorlayacağından bunlardan sadece üçü hakkında bilgi vererek, O’nun 

bilgiyi geleceğe intikal ettirme becerisini gözler önüne sermeye çalışacağız.  

Enes b. Mâlik (ö. 93/711)  
Asıl adı Enes b. Mâlik b. Nadr b. Damdam el-Ensârî’dir. Annesinin adı Ümmü Süleym b. 

Milhân, babasının adı ise Mâlik b. Nadr b. Damdam’dır. Kendi anlatımına göre Hz. Peygamber 

Medine’ye hicret edip geldiğinde on yaşında, vefat ettiğinde ise yirmi yaşındadır. Buna göre Enes, 612 

yılında doğmuştur.140 

Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde annesi elinden tutarak Hz. Peygamber’e götürmüş ve 

O’na hizmet etmesi için vermiştir. Kendisi yaklaşık on yıl boyunca hazarda ve seferde O’na hizmet 

etmiştir. Bu süre içerisinde Hz. Peygamber’in kendisine yaptığı bir yanlıştan dolayı kendisine 

kızdığını veya onu niçin yaptığını, yapmadığı bir şeyden dolayı bunu niye yapmadığını dahi 

                                                      
139 “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.” Hicr, 15/9. 
140 Şemsuddîn ez-Zehebî, Siyeru ‘alâmi’n-nübelâ, thk. Şu’ayb el-Arnaût vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 

1405/1985), 3: 329. 
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söylemediğini, daima iyi ve güzel davrandığını söylemiştir. Enes, Hz. Peygamber’in yanına 

verildiğinde yazmayı bilmekteydi.141 

Resûl-i Ekrem’in terbiyesinde yetişen Enes onunla birlikte Hudeybiye Antlaşması, Hayber 

seferi, Umretü’l-kazâ, Mekke’nin fethi, Huneyn Gazvesi, Tâif Muhasarası ve Vedâ haccı gibi önemli 

olaylarda bulunmuş, yaşının küçüklüğü sebebiyle savaşçı olarak katılamadığı Bedir Gazvesi’nde dahi 

Hz. Peygamber’in yanından ayrılmamıştır.142 

Enes, zaman zaman Hz. Peygamber’in bazı gizli işlerine ve sırlarına muttali olmasına rağmen 

bunları O’nun eşlerine dâhil hiç kimseye söylememiştir.143 Nitekim Hz. Peygamber onunla bazı gizli 

mektuplar göndermekteydi. Öyle ki bir defasında Hz. Peygamber’in gönderdiği bir mektubu 

götürdükten sonra evine gittiğinde annesi nerden geldiğini sormuş, o da Hz. Peygamber’in bir 

mektubunu ilettiğini söylemiş, bu defa annesi bu mektupta neler olduğunu sorunca, ona bunu 

söylememiştir.144 

Ebu Hureyre’nin belirttiğine göre ashabın içerisinde namaz kılışı Hz. Peygamber’e en çok 

benzeyen Enes idi.145 Hz. Ebû Bekir daha yirmili yaşlarındayken Enes’i Bahreyn’e vergi tahsildarı 

olarak göndermeyi düşünerek konuyu Hz. Ömer’e anlatmıştı. Hz. Ömer onun gençliğinin bu görev 

için engel olmayacağını belirtince, Hz. Ebu Bekir onu bu göreve tayin etmişti.146 

Enes, Basra’da 103 veya 107 yaşlarında iken vefat etmiştir. Vefat ettiği tarihle ilgili 91, 92 

veya 93 yılları zikredilmektedir.147 

Enes, rivayetleri binden fazla kaynaklara intikal ettiğinden dolayı muksirûn olarak adlandırılan 

yedi sahâbîden üçüncüsüdür. İbn Hazm, onun Bakî b. Mahled’in Müsned’inde 2286 rivayetinin 

bulunduğunu belirtmektedir.148 Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inin Müessesetü’r-Risâle baskısında 19-

21. ciltlerde tekrarları ile birlikte 2172 adet hadisi bulunmaktadır.149 Buhârî ve Müslim’de Enes’den 

gelen rivayetlerin sayısı 180’dir. Sadece Buhârî’de yer alan rivayetleri 80, Müslim’de ise 90 

kadardır.150 

Resûlullah’ın dışında Ebû Bekir, Ömer, Osman, Muâz b. Cebel, Üseyd b. Hudayr, Ebu Talha, 

annesi Ümmü Süleym, teyzesi Ümmü Haram, teyzesinin kocası Ubâde b. Sâmit, Ebu Zer, Ebu 

Hureyre, Hz. Fatıma ve daha başka sahâbîlerden de hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir. Kendisinden de 

Hasan-ı Basrî, Muhammed b. Sîrîn, Âmir eş-Şa‘bî, Ebû Kılâbe, Mekhûl, Ömer b. Abdilazîz, Sâbit el-

Bünânî, Bekr b. Abdillah el-Müzenî, Muhammed b. Şihâb ez-Zührî, Katâde b. Diâme, Muhammed b. 

el-Münkedir, Süleyman et-Teymî, Yahya b. Sa‘îd el-Ensârî gibi önemli tâbiî âlimler başta olmak üzere 

çok sayıda kişi rivayet etmiştir. Meşhûr ve sika (güvenilir) talebeleri 150 (767), zayıf talebeleri de 

170’li (786) yıllara kadar yaşamıştır.151 Kendisinden rivayet edenlerin sayısı yani talebeleri 200 

kadardır. Mizzî bunların birçoğunun isimlerini eserinde zikretmiştir.152 

Enes, hadis rivayeti hususunda titiz davranmış, çok hadis bilmesine rağmen hata yapma 

endişesinden dolayı az rivayet etmiştir.153 Hz. Peygamber’in ifadelerini tam aktaramama endişesinden 

                                                      
141 Muhammed b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî, Kitâbu’t-tabakâti’l-kebîr, thk. Ali Muhammed Ömer (Kahire: 

Mektebetü’l-Üsre, 2002), 5: 325. 
142 İbrahim Canan, “Enes b. Mâlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1995), 

11: 234. 
143 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 329. 
144 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 327. 
145 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 330. 
146 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 332. 
147 Zehebî, Siyer, 3: 406. 
148 Ebu Muhammed İbn Hazm el-Endelusî, Esmâu’s-sahâbe ve mâ likulli vâhidin minhum mine’l-‘aded, thk. 

Mis‘ad Abdulhamîd es-Sa’denî (Kahire: Mektebetü’l Kur’ân, tsz.), 17. 
149 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, thk. Şu‘ayb el-Arnaût, Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 

1421/2001), 19-21. 
150 Zehebî, Siyer, 3: 406. 
151 Zehebî, Siyer, 3: 396. 
152 Ebu’l-Haccâc Cemaluddîn Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzî, Tehzîbü’l-kemâl fi esmâi’r-ricâl, thk. Beşşâr 

Avvâd Ma‘ruf (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1400/1980), 3: 354-363. 
153 Zehebî, Siyer, 3: 403. 
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dolayı bazen rivayeti bitirdikten sonra “veya buna benzer, bunun gibi söyledi” ifadelerini söylemiştir. 

154 

Hz. Peygamber Enes’e büyük bir insanmış gibi değer vermiş ve onu önemsemiştir. Enes’e ve 

beraberinde oynayan çocukların yanına gittiğinde onlara büyük birer fertlermiş gibi selam vermiştir. 

Ayrıca onun, hicap ayeti inene kadar yanına izin almadan girip-çıkabilecek kadar yakın olmasına izin 

vermiştir. Hz. Peygamber ara sıra bu küçük arkadaşının evlerine uğramış, orada dinlenmiş, ikramlarını 

kabul etmiş ve orada namaz kılmıştır.155  

Hz. Peygamber Enes’e zaman zaman takılır, iki kulaklı diyerek şaka yapardı. Enes, Hz. 

Peygamber’in çok yakınında olduğundan dolayı sadece kendisinin bildiği bazı özel bilgilere sahipti.156 

Hz. Peygamber’in hizmetinde bulunduğu yıllarda ondan birçok hususu öğrenmesi, uzun hayatı 

boyunca Resûl-i Ekrem’den öğrendiklerini öğretmeye çalışması Enes b. Mâlik’in en önemli yönünü 

teşkil eder. Resûl-i Ekrem’in eğitim ve öğretim tarzına, insanlara, özellikle de çocuklara karşı 

hoşgörüsüne ve diğer ahlâkî davranışlarına dair birçok bilgi onun vasıtasıyla rivayet edilmiştir.157 

     

Câbir b. Abdillah (ö. 78/697) 
Tam adı Ebû Abdillâh Câbir b. Abdillâh b. Amr b. Harâm el-Ensârî’dir. Babasının adı 

Abdullah b. Amr b. Harâm, annesinin adı ise Üneyse bint Aneme b. Adî’dir. Hicretten on altı yıl önce 

607’de Medine’de dünyaya gelmiştir. 

İkinci akabe bi‘atına katılan en küçük kişidir. Babası sayıları dokuz olan kız kardeşlerine 

bakacak kimse bulunmadığı için onun Bedir savaşına katılmasına izin vermemiştir. Uhud gazvesine de 

aynı mazeretle katılamamıştır. Ancak Uhud savaşının hemen dönüşündeki Hamrâu’l-Esed seferi de 

dâhil olmak üzere 16 gazve ve seferde yer almıştır.158  

Câbir b. Abdillah, Resûl-i Ekrem’in özel iltifat ve ilgisine mazhar olan genç sahâbîlerden 

biridir. Hz. Peygamber bir defasında onu devesinin arkasına bindirmiş, hastalandığı zaman ziyaretine 

gitmiş, babasının şehadeti dolayısıyla üzüldüğünü görünce, onun Allah Teâlâ’nın iltifatına nâil 

olduğunu haber vererek kendisini teselli etmiştir. Câbir’in Peygamber’e olan yakınlığını gösteren bazı 

rivayetler hadis kitaplarında önemli bir yer tutar. Bunların en önemlileri şunlardır:  

Câbir babasının vefatı dolayısıyla sadece yetim kardeşlerine bakmaya değil aynı zamanda 

babasından kalan borçları da ödemeye mecbur olduğu için maddî bakımdan çok zor durumda 

kalmıştır. Çoğu yahudi olan alacaklılar hurmaların toplanma zamanı gelince Câbir’den alacaklarını 

istemişlerdir. O da hurma bahçesinden başka gelirleri olmadığını ve o yılki mahsulün borcunu 

karşılamaya yetmeyeceğini Hz. Peygamber’e arz etmiştir. Resûl-i Ekrem toplanan hurmaları birkaç 

öbek halinde yığdırmış. Sonra da bunlardan en büyük öbeğin yanına oturarak ölçeği eline aldı ve 

herkese alacağı nisbetinde hurma vermeye başlamış. Hz. Peygamber’in bir mûcizesi olarak Câbir’in 

bütün borçları ödendikten sonra da hurmaların eksilmediği görülmüştür. Daha sonra evlenen Câbir, 

Zâtürrika‘ Gazvesi’ne gidildiğini duyunca Hz. Peygamber’le birlikte savaşa katılmıştır. Bu gazveden 

dönerken onun zayıf ve bakımsız devesinin en geride kaldığını gören Resûl-i Ekrem Câbir’e devesini 

çöktürmesini söylemiş; sonra da eline aldığı bir sopa ile deveye vurunca dermansız hayvan birçok 

deveyi geride bırakacak kadar canlanıp süratlenmiştir. Bu sırada Câbir’le sohbet eden Hz. Peygamber 

onun evlendiğini öğrenince bir kızla mı, yoksa dul bir hanımla mı evlendiğini sormuştur. Evlendiği 

kadının dul olduğunu öğrenen Resûlullah’ın, bir kızla evlenmenin daha mutlu sonuçlar 

doğurabileceğini hatırlatması üzerine Câbir, çocukları başına toplayıp onlarla meşgul olabilecek bir 

kadını özellikle tercih ettiğini, kardeşlerinin arasına onların yaşında birini getirmeyi doğru bulmadığını 

söyleyerek Hz. Peygamber’in duasını almıştır. Yine bu yolculukta Hz. Peygamber, maddî sıkıntı 

içinde bulunduğunu bildiği Câbir’den devesini kendisine satmasını istemiştir. Uzun bir pazarlıktan 

sonra ve Medine’ye varınca teslim etmek şartıyla deveyi satın almıştır. Gazve dönüşü Câbir deveyi 

teslim etmek üzere götürünce, Resûlullah ona olan borcunu ödemiş ve deveyi de kendisine hediye 

                                                      
154 Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fi ‘ilmi’r-rivâye, thk. Hasen Abdulmun‘im Selbî (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle Nâşirûn, 

1340/2009), 227-28. 
155 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 327-30. 
156 Zehebî, Siyer, 3: 402. 
157 Canan, “Enes b. Mâlik”, 11: 234. 
158 İbn Sa’d, Tabakât, 4: 386; İbn Abdilberr, el-İstî‘âb fî ma‘rifeti’l-ashâb, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî 

(Beyrût: Dâru’l-Cîl, 1412/1992), 1: 220; ‘Izzuddîn İbnu’l-Esîr el-Cezerî, Üsdu’l-ğâbe fî ma‘rifeti’s-sahâbe, thk. 

Ali Muhammed Muavviz, Âdil Ahmed Abdulmevcûd (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1415/1994), 1: 492. 
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etmiştir. Bu olay “Leyletü’l-ba‘îr” (deve gecesi) diye anılmaktadır. Câbir o gece Resûl-i Ekrem’in 

kendisi için yirmi beş defa istiğfar ettiğini söymiştir.159 

Hayatının sonlarına doğru görme duyusunu kaybeden Câbir, 78 (697) yılında doksan dört 

yaşındayken Medine’de vefat etmiştir. Onun 73, 77 veya 78 yılında vefat ettiği de söylenmektedir. 

Akabe Biatı’na katılanların en son vefat edenidir.160  

Câbir, Hz. Peygamber’den çokça hadis öğrenip rivayet etmesinin yanında, Hz. Ebû Bekir, 

Ömer, Ali, Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Muâz b. Cebel, Zübeyr b. Avvâm ve diğer sahâbîlerden de hadis 

rivayet etmiştir. Kendisinden de Sa‘îd b. el-Müseyyeb, Atâ b. Ebi Rebâh, Sâlim b. Ebi’l-Ca‘d, 

Hasanu’l-Basrî, Hasan b. Muhammed el-Hanefiyye, Ebu Ca‘fer el-Bâkır, Muhammed b. el-Münkedir, 

Sa‘îd b. Minâ, Mücâhid b. Cebr, Âmir eş-Şa‘bî, ‘Amr b. Dînâr ve daha birçok kişi hadis öğrenmiş ve 

rivayet etmiştir.161 

Rivayet ettiği hadisleri binden fazla kaynaklara yansıyan sahâbîlerden biridir. Baki’ b. 

Mahled’in Müsned’inde 1540 hadisinin olduğu belirtilmektedir.162 Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inin 

Müessesetü’r-Risâle baskısında 22 ve 23. ciltlerde tekrarları ile birlikte 1188 hadisi bulunmaktadır. 

Buhârî ve Müslim’in Sahîhlerinde ittifakla aldıkları hadisleri 58’dir. Buhârî’nin tek başına aldığı hadis 

sayısı 26, Müslim’inki ise 126’dır.163  

Câbir, Medîne’nin müftüsü idi.164 Mescid-i Nebî’de meclis kurarak Hz. Peygamber’den 

öğrendiği hadisleri uzun yıllar rivayet etmiştir.165 Hadis rivayetinde oldukça titiz davranmıştır. 

Nitekim bizzat Resûlullah (s.a.s.)’den işitmediği bir hadisin Abdullah b. Üneys’den (ö. 54/674) rivâyet 

edildiğini duyunca, bu hadisi bizzat Abdullah’dan dinlemek için bir ay yolculuk yaparak Şam’a 

gitmiş,166 yine bir hadis için Mısır’a Ukbe’nin yanına yolculuk yapmıştır.167  

Câbir Hz. Peygamber’den hac ile ilgili öğrendiği bilgileri yazdığı Kitâbu’l-Mensek adlı küçük 

bir hadis kitabının olduğu rivayet edilmektedir.168 Öğrencilerinden Abdullah b. Muhammed b. Akîl (ö. 

140/757), Hasanu’l-Basrî, Muhammed b. el-Hanefiyye (ö. 81/700), Muhammed b. Müslim b. Tedrus 

(ö. 126/743), Mücâhid, Katâde, eş-Şa‘bî, Süleyman b. Kays el-Yeşkûrî (ö. 80/699) ve Vehb b. 

Münebbih (ö. 114/732) hadislerini yazarak almış ve rivâyet etmişlerdir.169 

 

Abdullah b. Abbâs (ö. 68/687) 
Tam adı Abdullah b. el-Abbâs b. Abdilmuttalib el-Kureşî’dir. Künyesi Ebü’l-Abbâs’dır. Hz. 

Peygamber’in amcasının oğludur. Kureyş’in özelde Hâşimoğulları genelde bütün Müslümanlara 

ambargo uyguladığı esnada, hicretten üç yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Babası Hz. Peygamber’in 

amcası Abbâs b. Abdilmuttalib, annesi ise Ümmü’l-Fazl Lübâbe bint el-Hâris’dir.170  

İbn Abbâs diye meşhûr olan Abdullah doğduğunda babası tarafından Hz. Peygamber’e 

götürüldü. Hz. Peygamber onu kucağına alarak dua etti. Kendisinin anlattığına göre Veda Haccı 

yılında ergen olmuştur. Hz. Peygamber vefat ettiğinde ise on üç yaşındadır. Mekke’nin fethi yılında 

                                                      
159 M. Yaşar Kandemir, “Câbir b. Abdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 1992), 6: 531. 
160 Zehebî, Siyer, 3: 192-94; Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Hacer el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, thk. Âdil 

Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavviz (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1425/2004), 1: 522. 
161 Zehebî, Siyer, 3: 189-190. 
162 İbn Hazm, Esmâu’s-sahâbe, 17. 
163 Zehebî, Siyer, 3: 194. 
164 Zehebî, Siyer, 3: 190. 
165 İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed 

Muavviz (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1415), 1: 546. 
166 Süleyman b. Ahmed et-Taberânî, Mu’cemu’l-kebîr, thk. Hamdi b. Abdilmecid (Kahire: Mektebetü İbn Teymiyye, 1415/1994), 13: 132, 14: 275; İbn 

Abdilberr el-Kurtubî, Câmi‘u beyâni’l-ilm ve fadlihi, (Beyrût: Dâru İbn Hazm, 1427/2006), 107. 
167 Hasen b. Abdirrahmân er-Râmehurmûzî, el-Muhaddisu’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâ‘î, thk. Muhammed Accâc 

el-Hatîb (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1391/1771), 223. 
168 Zehebî, Tezkiretü’l-huffâz, (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1419/1998), 1: 36. 
169 Muhammed Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, trc. Hulûsi Yavuz (İstanbul: İz Yayıncılık, 1993), 

51. 
170 İbn Sa’d, Tabakât, 6: 320; İbn Abdilberr, el-İstî‘âb, 3: 933-34; Zehebî, Siyer, 3: 332; İbn Hacer, el-İsâbe, 4: 

122. 
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Medine’ye hicret ettiği anlatılmaktadır. Hz. Peygamber ile yaklaşık otuz ay sohbeti yani aynı zaman 

ve mekânda yaşamışlığı bulunmaktadır.171 

Mümtaz bir kişiliğe sahip olan Abdullah b. Abbas, siyasî ve sosyal olaylar karşısında ilmî 

otoritesini ve siyasî itidalini daima muhafaza etmiştir. Meselâ Muâviye’nin vefatından sonra Ali 

taraftarları Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye davet ettiği zaman, Abdullah Kûfeliler’e güvenilemeyeceğini, 

davetlerine icâbet etmemesi gerektiğini ona söylemiş ve mutlaka bir yere gidecekse bu yerin Yemen 

olabileceğini, aksi halde bazı tatsız olaylarla karşılaşabileceğini kendisine hatırlatmışsa da sözünü 

dinletememiştir. Kerbelâ fâciasını haber alınca çok üzülmüş ve rivayete göre gözlerini kaybedecek 

derecede ağlamıştır. Abdullah b. Zübeyr’in halifeliğini ilân ederek Harem-i şerif’i kendisine karargâh 

edinmesi üzerine, hilâfete Emevîler’den daha lâyık olmasına rağmen Harem-i şerif’i karargâh 

yapmasına karşı çıkmış ve ona biat etmeyerek Tâif’e çekilmiştir. Hayatı boyunca müslümanların birlik 

ve beraberliğini savunan, bunun gerçekleşmesi için zaman zaman yetkilileri uyaran, gerektiğinde 

eleştiren ve kendisine yapılan halifelik tekliflerine iltifat etmeyen Abdullah b. Abbas, yetmiş 

yaşlarında iken Tâif’te vefat etmiş, cenaze namazını Hz. Ali’nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye 

kıldırmıştır.172 Vefat tarihi olarak 67 veya 68 yılları söylenmektedir.173 

Abdullah b. Abbâs’ın Hz. Peygamber ile otuz ay birlikteliği olmuştur. Bizzat O’ndan 

hadislerini öğrenmekle beraber Hz. Ömer, Ali, Mu‘az b. Cebel, babası Abbâs, Abdurrahman b. Avf, 

Ebû Süfyân, Ebû Zer, Übey b. Kâ‘b, Zeyd b. Sâbit ve daha başka sahâbîlerden de hadis öğrenmiş ve 

rivayet etmiştir. Kendisinden de çok sayıda tâbiûn hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir. Mizzî, kitabında 

onun 197 kadar öğrencisinin ismini sayar. Bunlar arasında daha sonraları önemli ve meşhûr olacak 

kişiler mevcuttur. Âzadlısı İkrime, Mücâhid b. Cebr, Atâ b. Yesâr, Atâ b. Ebi Rebâh, Saîd b. Cübeyr, 

Tâvûs b. Keysân, Saîd b. el-Müseyyeb, Urve b. ez-Zübeyr, Âmir eş-Şa‘bî, Hasanu’l-Basrî ve 

Muhammed b. Sîrîn bunlardan bazılarıdır.174 

Abdullah b. Abbâs da rivayetleri binden fazla kaynaklara yansıyan sahâbîlerden biridir. Baki’ 

b. Mahled’in Müsned’inde 1660 hadisinin olduğu belirtilmektedir.175 Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’inin Müessesetü’r-Risâle baskısında 3-5. ciltlerde tekrarları ile birlikte 1710 hadisi 

bulunmaktadır. Buhârî ve Müslim’in Sahîhlerinde ittifakla aldıkları hadisleri 75’dir. Buhârî’nin tek 

başına aldığı hadis sayısı 120, Müslim’inki ise 9’dur.176  

Yaşı küçük olmasına rağmen Hz. Peygamber’in uygulamalarını öğrenmek için sürekli O’nu 

takip eder, teyzesi Meymûne’nin yanında kaldığı sırada O’nun yanında geceler ve O’nunla birlikte 

teheccüd namazını kılardı. Bir defasında yine böyle kaldığında teheccüd namazı bittikten sonra Hz. 

Peygamber samimiyeti ve dini öğrenme isteğinden ötürü ona “Allah’ım, ona Kitab’ı öğret” diye dua 

etmiştir.177 Başka bir defasında da “Allah’ım onu dinde fakih/anlayışlı kıl!” diye dua etmiştir.178 

Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın inceliklerini bilmesi için duasına mazhar olan İbn Abbâs, 

gerçekten de bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olmuştur. Nitekim Abdullah b. Mes‘ûd onun için 

Kur’ân’ın anlamını, ayetlerin manalarını, sebeb-i nüzullerini iyi bilen anlamında “Tercumânu’l-

Kur’ân” demiştir.179 Ayrıca onun fıkıh ilminde de ayrı bir yeri vardır. Sahâbe arasında abâdile olarak 

bilinen fıkhı ile meşhûr dört Abdullah’tan biridir. Bu dört Abdullah; Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. 

Amr, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Zubeyr’dir.180 İbn Hazm’ın bildirdiğine göre Ebu Bekr 

Muhammed b. Musa b. Ya‘kûb, İbn Abbâs’ın fetvalarını yirmi ciltte bir araya getirmiştir.181 

                                                      
171 İbn Sa’d, Tabakât, 6: 321; Zehebî, Siyer, 3: 332-34. 
172 İsmail Lütfi Çakan, Muhammed Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs b. Abdülmuttalib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1988), 1: 77. 
173 İbn Abdilberr, el-İstî‘âb, 3: 934; Zehebî, Siyer, 3: 359. 
174 Mizzî, Tehzîbü’l-kemâl, 15: 155-161. 
175 İbn Hazm, Esmâu’s-sahâbe, 17. 
176 Zehebî, Siyer, 3: 359. 
177 Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahîh, thk. ‘Izzuddîn Dali, ‘Imadu’t-Tayyâr, Yâsir Hasen (Beyrût: 

Müessesetü’r-Risâle Nâşirûn, 1436/2015), “İlim”, 17. 
178 Buhârî, “Vudû‘”, 10 

179 Mizzî, Tehzîbü’l-kemâl, 15: 155. 
180 Ebû Amr Osman b. Abdirrahman İbni’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, thk. Nûreddîn Itr (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 

1986/1406), 296; Muhammed b. Abdirrahman es-Sehâvî, Fethu’l-muğîs bi şerhi Elfiyyeti’l-hadîs li’l-‘Irâkî, thk. 

Salâh Muhammed Uveydâ, (Beyrût: Mektebetü Dâri’l-Minhâc, 1996), 4: 46. 
181 Zehebî, Siyer, 3: 358. 
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İbn Abbâs sadece hadis, Kur’ân ve fıkıh alanında değil, Arap edebiyâtı, ensâb ve meğâzî 

alanlarında da uzman idi ve bu konularda da rivayet ederdi.182 Gittiği her yerde özellikle hadisleri 

öğretmeye gayret etmiştir. Onun bu çabası ömrünün sonuna kadar devam etmiştir. Hatta ömrünün 

sonlarına doğru gittiği Tâif’te yaşlılıktan dolayı rivayet ederken bazı hatalar yapınca, kendisinden daha 

önce yazılan hadisler kendisine arz edilerek/okunarak rivayet etmeye devam etmiştir.183 Ayrıca ‘Amr 

b. Dînâr (ö. 126/744), İbn Ebi Müleyke (ö. 117/735), ‘İkrime, Kureyb b. Ebi Müslim (ö. 98/716), 

Mücâhid, Necdet (bir Hâricî) ve Sa‘id b. Cübeyr (ö. 94/713) gibi öğrencileri İbn Abbâs’dan hadis 

yazmışlardır.184 

 

Sonuç 
Hz. Peygamber, sünnet bilgisinin sonraki nesillere intikali için yaşamı esnasında yaşı genç 

bazı kişilere özel ihtimam göstermiştir. Nitekim bu genç ve zeki sahâbîler O’nun sözlerini, 

yorumlarını, uygulamalarını, olaylar karşısındaki tepkilerini kısacası tüm yaşamını tabir-i câizse bir 

kamera kaydı gibi temiz ve parlak zekâlarına kaydetmişlerdir. Hz. Peygamber bu yaşı küçük 

sahâbîlerin kimilerinin gün boyu yanında kalmasına izin vermiş, kimisini ise yakın akraba olması 

sebebiyle dar olmasına rağmen hane-i saadetinde geceyi geçirmesine izin vermiştir. Zaman zaman da 

bunların hafızalarının iyi olması ve ileride bilgin kişiler olmaları için dualar etmiştir.  

Bu genç sahâbîler Yüce Allah’ın verdiği uzun yaşama nimeti sayesinde uzun yıllarca sünneti 

tebliğ etme görevini yürütmüşlerdir. Elbette örnek olarak verdiğimiz Hz. Peygamber’in sünnetinin 

aktarımında önemli rol oynayan genç sahabiler bu üç kişi ile sınırlı değildir. Hz. Âişe, Abdullah b. 

Amr b. el-Âs, Abdullah b. Ömer, Muaz b. Cebel… gibileri de bu sınıftan sayılabilir.  

Sonuç olarak Hz. Peygamber’in yaşı küçük kişilere verdiği değer ve onları sonrasına 

hazırlaması İslâm Tarihi’nde önemli sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla bu önemli tatbikatın günümüz 

liderlerince göz ardı edilmemesi ve yaşı genç kişilerin eğitimine özel önem verilmesinin hayırlı 

neticeler doğuracağı kanaatindeyiz.   
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ÖZET 
 

Bilginin önemli bir güç olduğu 21’inci yüzyılda, ulusal, uluslararası ve küresel ekonomiler, 

büyüme modellerini bilgi ve bilgi temelli değerler üzerinden şekillendirmektedirler. İşletmeler 

açısından bilgi ve bilgi temelli değerler entelektüel sermeye olarak ifade edilebilmektedir. Günümüzde 

entelektüel sermaye olarak ifade edilen değerlerin muhasebe bilgi sisteminde değerlemesine ilişkin 

ulusal ve uluslararası boyutta çok sayıda akademik çalışma yapıldığı görülmektedir. Yapılan 

çalışmalarda muhasebe bilgi sisteminde yer alması ve finansal tablolarda gösterilebilmesi adına 

entelektüel sermayenin finansal olarak ölçülmesi ve buna göre raporlanabilmesi için öneriler 

bulunmaktadır. Bunun yanında entelektüel sermayenin açık bir şekilde ölçülebilmesinin mümkün olup 

olmadığı ve finansal tablolarda gösterilmesinin sorunlu olduğu da başka bir tartışma konusudur.  

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin sahip oldukları entelektüel sermaye varlıkların tamamının 

finansal tablolarda gösterilmesi üzerine yapılan tartışmalar çerçevesinde, entelektüel sermayenin 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre Finansal Tablolarda gösterilebilmesi adına farklı 

bakış açısı ve önerileri sunabilmektir.  Bu bağlamda literatür çalışmalarından farklı olarak, giderek 

kullanımı yaygınlaşan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre entelektüel sermayenin 

finansal tablolarda raporlanabilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Finansal Tablolar, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları 

 

 

Accordıng To The Internatıonal Fınancıal Reportıng Standards Of The 

Intellectual Capıtal In The Informatıon Economy Multıple Vıew On 

Reportıng On Fınancıal Tables 
 

Abstract 

 
In the 21st century, where knowledge is an important force, national, international and global 

economies shape growth models based on knowledge and knowledge-based values. Values based on 

information and knowledge in terms of businesses can be expressed as intellectual capital. It is 

observed that there are many academic studies on the evaluation of the values expressed as intellectual 

capital in the accounting information system at the national and international level. There are 

suggestions for financial measures of intellectual capital in order to be included in the accounting 

information system and to be shown on the financial statements and to be reported accordingly It 

should also be debated whether it is possible to measure intellectual capital on a net basis and whether 

it is problematic to present it on financial tables. 

The purpose of this study is to be able to present different perspectives and suggestions for the 

intellectual capital to be shown in the Financial Statements in accordance with the International 

Financial Reporting Standards, within the framework of discussions on the representation of the entire 
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intellectual capital assets that the businesses have in the financial statements. In this context, in 

accordance with the International Financial Reporting Standards, which have become increasingly 

widespread in use, it has been tried to present solution suggestions for reporting the intellectual capital 

in the financial statements. 

 

Keywords: Intellectual Capital, Financial Tables, International Financial Reporting Standards 

 

1. GİRİŞ 

20.yy’ın ikinci yarısından başlayıp ve özellikle 21.yy’dan itibaren, özellikle bilgi ve bilişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilginin elde edilmesini ve yaygınlaşmasını kolaylaştırmış, bilgi 

çağı olarak adlandırılan 21’inci yüzyılda ülke ekonomileri, bilgi temelli büyüme modelleri üzerinde 

şekillenmişlerdir. Bu durum ürün çeşitlenmesine, bilgi odaklı üretimlerin yaygınlaşmasına ulusal ve 

uluslararası rekabetin seviyesinin giderek yükselmesine sebep olmuştur. Yaşanan rekabet ortamında, 

yeni oluşan ekonomik büyüme modelleri içinde, kurumlara rekabet avantajı sağlayan maddi olmayan 

varlıklar olarak da tanımlanan entelektüel sermaye kavramı, önemli bir yapı taşı olarak önemi ortaya 

çıkmaktadır.  

Bilgi ekonomisinin temeli, bilgiyi üretmek ve onu satılabilir hale getirmektir (Özdemir ve 

Karakoç;2018). Günümüzün çağdaş işletmecilik anlayışında bilginin önemli bir sermaye unsuru olarak 

kabul görmesi, günümüzde bilgi ve bilgi ekonomisinin yönetiminin işletmeler açısından önemini daha 

da artırmıştır. İşletmelerin bilgiyi toplaması, süreçten geçirip yorumlaması ve ekonomik bir değere 

dönüştürmesi bilgi ekonomisinde entelektüel sermayeye olan ilgiyi artırmıştır. Bilgi varlıkları yoğun 

olan işletmeler piyasada daha önce olmadığı ölçüde değer ve önem kazanmaktadır. Piyasalar artık en 

yüksek primi işletmelerin çalışanları, ilişkileri ve süreçleri ile oluşan ve entelektüel sermaye olarak 

adlandırılan bilgi altyapılarına vermektedir (Ertuğrul; 2005). Öte yandan, entelektüel sermayenin soyut 

(maddi olmayan) ve değişken olması geleneksel muhasebe uygulamalar aracılığıyla, entelektüel 

varlıkların doğru bir şekilde ölçülmesi, izlenmesi ve açık ve anlaşılabilir bir şekilde raporlanmasında 

çeşitli zorluklar oluşturmaktadır (Alagöz ve Peynirci; 2007). 

Yönetimin, bilgi teknolojilerine bağlı olarak gelişen ve değişen, maddi ve maddi olmayan finansal 

varlıklar ile ilgili kararlarında ihtiyaç duyduğu bilgilerin muhasebe tarafından sağlanması, muhasebe 

sistem ve bilgilerinin de bu gelişime uygun ve yeterli şekilde kendisini yenilemesi ihtiyacı söz 

konusudur (Çıkrıkçı ve Daştan; 2002). Bilgi ekonomisinde rekabetin arttığı düşünüldüğünde 

entelektüel sermayeye önem veren işletmelerin rekabette başarılı olacağı söylenebilir (Yelkikalan; 

2005). 

Doğru tespit edilemeyen işletme değerine dayalı olarak alınacak kararlarda hata yapma ihtimali 

olacaktır. Hatalı kararlar ise zincirleme olarak işletme ile ilgili tüm çıkar gruplarını etkileyebilecektir. 

İşletme ile ilgili grupların doğru hareket edebilmeleri açısından, işletmelerin sahip oldukları bilgi, 

deneyim, know-how, patent, telif hakkı, örgüt kültürü ve marka gibi entelektüel değerlerin tablolar 

yardımıyla raporlanması gerekir (Çıkrıkçı ve Daştan; 2002).  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi Kavramı 

Bilgi, günümüzde insan yaşantısının vazgeçilmez bir olgusu durumuna gelmiş bulunmaktadır. Günlük 

yaşamdan bilimsel yaşama kadar birçok alanda kullanılan bilgi, basit olarak tanımlanamayacak kadar 

karmaşık bir yapıya bürünmüş ve birçok bilim dalı tarafından farklı açılardan değerlendirilmiştir 

(Erkuş; 2006). Bilgiyi birçok farklı şekilde tanımlamak mümkündür. Türk Dil Kurumu (TDK) 

sözlüğünde bilgi (http://tdk.gov.tr; Erişim; 25.08.2018); insan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve 

ilkelerin bütününe verilen ad, öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek, insan 

zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü. 

Bilgi, onu ortaya çıkaran ve kullanan yöneticiler, çalışanlar, örgütler ve toplumla anlam kazanan bir 

varlıktır. Örgütler için bilginin anlamlı olması ve değer kazanması için üretimden pazarlamaya kadar 

bütün yönetim fonksiyonlarında sistematik bir şekilde kullanılması gereklidir (Erkuş; 2006). 

Ekonomik faaliyet, rekabet ve büyüme açısından bilginin üretim ve rekabette önem kazanması gibi 

gelişmeler, bilgi temelli ekonominin temelini oluşturmuştur (Özcan; 2008). 

Bilgi toplumunun, bilgiye dayalı bir toplumsal yapıyla ilgili olduğu ifade edilebilir (Ertürk ve 

Kahvecioğlu; 2002). Bilgi toplumu ifadesi, 20.yy sonları ve 21.yy başlarında yeni bir kavram olarak 

http://tdk.gov.tr/
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ortaya çıkmış ve bu kavram ile beraber, bilgi yönetimi ve Entelektüel Sermaye gibi birçok yeni 

kavram da birlikte kullanılmaya başlanmıştır (Yıldız; 2010). Bu kavramları; entelektüel sermaye, bilgi 

sermayesi, bilgi varlıkları, maddi olmayan varlıklar, gizli varlıklar, insan varlıkları olarak sıralanabilir.  

Geleneksel muhasebe anlayışının örgütlerin entelektüel sermayelerini ölçme ve raporlamadaki 

yetersizliği, yeni ekonomik yapıda işletmelerin sahip olduğu görünmeyen varlıkların pazar 

değerlerinin ortaya konulmasındaki gereklilik, entelektüel sermayenin ölçüm ve raporlanması ile ilgili 

farklı uygulamaların ve bakış açıklarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Blumentritt ve Ron; 1999). 

Geleneksel anlayışta ürünün değeri ve üretimin maliyeti, ürüne harcanan fiziki değerlerin ve emeğin 

toplamından oluşurken; bilginin en önemli üretim maliyeti olmasıyla birlikte ürünlerin, madde 

yoğunlu ürünlerden bilgi yoğunlu ürünlere doğru kaydığı görülmektedir. Bu durum ürün ve hizmet 

maliyetinin tespitini zorlaştıran bir konu olarak ortaya çıkmıştır (Savaş ve Karadal; 2002). 

Bilgi toplumunda yaşanmakta olan iktisadi şartlar, günümüzde bilgi ekonomisi olarak ifade 

edilmektedir. Bilgi ekonomisinde bilgi; üretilen, satılan ve satın alınan birçok şeyin temel unsuru 

haline gelmiştir (Öztürk; 2005). 

Özellikle bilgi tabanlı işletmelerde, bilginin değere dönüştürülmesini sağlayan müşteriler, işletmenin 

örgütsel yapıları, işletme personeli ve işletmenin kullandığı teknolojiler gibi unsurları da 

kapsamaktadır. Bu unsurlar bir araya getirilerek, doğru biçimde yönlendirildiğinde Entelektüel 

Sermaye ortaya çıkmakta ve işletmeler rekabet üstünlüğü kazanarak, piyasa değerlerini arttırmaktadır 

(Kayalı ve Ada; 2008).  

Bilişim ve bilgi teknolojileri ile ortaya çıkan yeni ekonomik sistemin özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

(Belyalova; 2003): 

 Bilgi ekonomisi, bilgi temelli bir ekonomidir, 

 Bilgi ekonomisi, dijital bir ekonomidir, 

 Bilgi ekonomisi, sanal bir ekonomidir, 

 Bilgi ekonomisi, moleküler bir ekonomidir, 

 Bilgi ekonomisi, iletişim ve ağ ekonomisidir, 

 Bilgi ekonomisi, aracısız bir ekonomidir, 

 Bilgi ekonomisi, yenilik yoğun bir ekonomidir, 

 Bilgi ekonomisi, hız ekonomisidir, 

 Bilgi ekonomisi, küresel bir ekonomidir.   

Bilgi çağında bilgi; üretilen, hızla yayılan ve kullanılan bir unsur olarak dikkat çekmeye başlamıştır 

(Yalçınkaya; 2010). Küresel boyutta yaşanan ve yaşanmakta olan köklü değişim ile birlikte, sanayi 

toplumundan, bilginin giderek hammadde, işgücü ve finansal sermayenin yerini alması sonucunda, 

bilgi toplumuna geçildiğini göstermektedir (Çelme ve İşevi; 2002).  

2.2 Entelektüel Sermaye Kavramı 

Entelektüel sermaye konusu ilk olarak 1969 yılında ekonomist John Kenneth Galbraith tarafından 

kullanılmıştır. Galbraith entelektüel sermayeyi, yalnızca insan zekâsı ile ortaya çıkan bir varlık değil, 

entelektüel faaliyetler toplamı olarak tanımlamıştır.  

Günümüzdeki anlamıyla ise ilk olarak Thomas Stewart tarafından 1991’de “Brainpower” başlıklı 

makale ile gündeme taşınmıştır (Ertuğrul; 2000). Stewart, 1997 yılında çıkan kitabında entelektüel 

sermayeyi “zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulabilen entelektüel malzeme, bilgi, enformasyon, 

entelektüel mülkiyet ve deneyimler” (Stewart; 1997) şeklinde tanımlanmıştır. Annie Brooking ise 

“işletmenin işlev göstermesini sağlayan kombine maddi olmayan varlıklara verilen isim” (Brooking; 

2000) olarak tanımlanırken, Edvinson ve Malone, “bilgiye sahip olma, uygulamalı tecrübe, örgütsel 

teknoloji, müşteri ilişkileri ve şirkete pazarda rekabet sağlayan profesyonel beceriler” olarak 

tanımlamıştır (Lev; 2001). Larry Prusak’da “formalize edilen, yakalanan ve kullanılmasıyla şirketi 

ayağa kaldıran entelektüel materyal” (Edvinsson ve Sullivan; 1996) olarak tanımlamışlardır. 

Bir başka görüşe göre, 1980 yılında Itami tarafından yapılan “Görünmeyen Varlıkları Harekete 

Geçirmek” isimli çalışmada, entelektüel sermaye yönetimi kavramına ilk kez değinildiği ifade 

edilmektedir. Itami Japonya’daki işletmelerde görünmeyen varlıkların yönetiminin, işletmelerdeki 

etkilerini tespit ederek, görünmeyen varlıklar üzerine yeni bir tartışma açmış Kurt; 2008) ve bu 

varlıkların değerinin belirlenmesi konusunda altyapı oluşmasına katkıda bulunmuştur (Emrem; 2002). 
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OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development-Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü), entelektüel sermayeyi, işletmelerin sahip olduğu maddi olmayan unsurların bir başka 

ifadeyle; yapısal sermayenin, müşteri sermayesinin ve insan sermayesinin finansal değeri olarak 

açıklamaktadır (Nerdrum ve Ericson; 2001). entelektüel sermaye, bir işletmenin içinde bulunan bilgi 

ile alakalı, elle tutulamaz değerleri temsil etmektedir (Chang ve Chen; 2006). Muhasebe gözüyle 

entelektüel sermaye, maddi olmayan varlıklar olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda entelektüel 

sermayenin, “sabit finansal olmayan varlıklar” olarak somut anlamda var olmayan, buna karşın 

gözetim altında tutulabilen ve yasalarla korunabilen varlıklar olarak tanımlanabileceği ve kontrol 

edilebileceği belirtilmektedir (Erkuş; 2006). 

Literatürde entelektüel sermaye kavramı, farklı yönetim perspektiflerinden tanımlanmaktadır. 

Görüldüğü gibi entelektüel sermayenin iyi ve yeterli bir tanımı konusunda tam bir görüş birliği yoktur 

(Marr ve Moustaghfir; 2005). Geleneksel muhasebe sisteminde ise bir işletmenin entelektüel 

sermayesi “muhasebeleştirilemez sermaye” şeklinde düşünülebilir (Abeysekera; 2005).  

Günümüzde, örgütlerin kendini yenileyen, dinamik bir yapı içerisinde değişim dalgalarında ayakta 

kalabilmeleri önemlidir. Hızlı bir değişim dalgası içerisindeki ekonomik hayatta gelecek hiç olmadığı 

kadar belirsizdir. Bunun için strateji gelecek için devamlı yaratıcı fikirler üretmek ve hızlı öğrenmektir 

(Çelme ve İşevi; 2002). 

2.3. Entelektüel Sermayenin Unsurları 

Entelektüel sermaye ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, entelektüel sermayenin 

sınıflandırılmasının birbirinden farklı şekilde ortaya konulduğu görülmektedir. Malone, göre 

entelektüel sermaye, insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi unsurlarından meydana 

geldiğini (Karacan; 2007), benzer şekilde, Meritum,da  entelektüel sermayeyi, bir işletmenin insan, 

yapısal ve müşteri kaynaklarının birleşimi olarak tanımlamıştır (İpçioğlu; 2007).  

Literatürde entelektüel sermaye unsurlarının sınıflandırılması konusunda bazı araştırmacıların ve 

kurumların ileri sürdükleri farklı yaklaşımlar Tablo 1’de olduğu gibidir.  

Tablo 1. Entelektüel Sermaye Unsurlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Yaklaşımlar (Erkal; 2006); 

Yazar ve Kurumlar Entelektüel Sermaye Unsurlarını Sınıflandırma Biçimi 

N. Bontis, T. Stewart, B. Brinker İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye, Müşteri Sermayesi 

M. Malone ve L. Edvinson, OECD İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye 

Mark Mc Elroy İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye, Sosyal Sermaye 

T. Droper İnsan, Yapısal, Sosyal ve Süreç Sermayesi 

Annie Brooking Entelektüel Varlıklar, İnsan ve Bilgi Varlıkları 

 

Bu çalışmada, entelektüel sermayenin unsurlarının sınıflandırılmasına ilişkin Tablo 1’ de ifade edilen 

bu temel yaklaşımlardan; insan sermayesi, sosyal sermaye, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi 

entelektüel sermayenin unsurları olarak ele alınmıştır.  

2.3.1. İnsan Sermayesi 

Entelektüel sermaye unsurlarının en temel bileşeni olarak kabul edilen insan sermayesi, bir işletmenin 

çalışanlarına ait bireysel bilgi stoku olarak tanımlanabilir ve çalışanların bilgi, beceri, tecrübe, 

deneyim, eğitim düzeyi, motivasyon ve iş yapma tarzları bireysel bilgi stokunu etkileyen unsurlardır 

(Stewart; 2000).  

Entelektüel sermaye unsurlarından tanımlanması ve muhasebeleştirilmesi en zor olanı da insan 

sermayesidir. Çünkü insan sermayesi maddi olmayan varlıklardan oluşur ve insan potansiyeli para ile 

ifade edilemediğinden finansal tablolar da açık şekilde yansıyamaz (Kerimov; 2011). 

İnsan sermayesini oluşturan değer, o örgütün çalışanlarıdır. İnsan sermayesi bilgi ve teknik 

yetenekleri, bunların yan sıra zekâ, enerji, tavır, güvenilirlik, bağlılık, hayal gücü, yaratıcılık, bilgi 

paylaşma isteği, bir takma adapte olma isteği ve işletmenin hedeflerini benimseme gibi kişisel 

özellikleri içermektedir. İşletmeler insan sermayesini ancak kiralayabildikleri için çalışanlar 

işletmeden ayrıldıklarında insan sermayesinin de önemli bir bölümü kaybedilmiş olmaktadır (Keskin; 

2005). İnsan sermayesinin öncelikli amacı, gerek yeni ürünler veya hizmetler gerekse iş süreçlerinde 

yenilik yaratmaktır. Yöneticiler, insan sermayesini, çalışanlara eğitimler sağlayarak, çalışanların iş 

tatmin düzeylerine artırarak ve motivasyonla geliştirilebilir (Mouritsen; 1998). 

İnsan sermayesinin sahibi çalışanlardır. İnsan sermayesi, entelektüel sermayenin yenilenebilir 

parçasını oluşturması, örgütteki yenilikçi-yaratıcı ve değişimci yeteneğin asıl kaynağını oluşturması 

bakımlarından çok önemlidir (Uzay ve Savaş; 2003).   
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İnsan sermayesi değer yaratmada en önemli unsurdur (Malhotra; 2000). Bireyler mevcut ekonomik ve 

ruhsal yararlarını hayatları boyunca maksimize edecek bir meslek veya işi tercih ederler (Swart; 2005). 

Bu açıdan tercih edilen meslek veya işteki bireysel bilgi ve yetenekler yalnızca bireyin refahı için 

değer taşımakla kalmayıp ilgili firmanın sahip olduğu tüm değerlere ilave katkıda bulunacaktır.  

 İnsan sermayesi bir anlamda işletme bünyesinde çalışanların sahip oldukları aşağıdaki bileşenlerden 

oluşur (Guthrie; 2001); 

 Teknik bilgi (know –how), 

 Eğitim, 

 Mesleki yeterlilik, 

 Bilgi üretimine yönelik çalışmalar, 

 Yetenek/beceri oluşturmaya yönelik çalışmalar, 

 Girişimcilik coşkusu, mucitlik, kabullenici ve reddedici yetenekler, değişimcilik. 

2.3.2. Sosyal sermaye 

Sosyal sermaye, “sosyal organizasyonun, koordine eylemlere imkân tanıma vasıtasıyla toplumun 

etkinliğini artırabilen güvenlik, normlar ve ağlar gibi özellikleridir” (Schultz, O’Brien ve Tadesse; 

2006). Sosyal sermaye, işletme yönetiminde, siyasal bilimlerde ve sosyolojide temel bir kavram olarak 

öne çıkmaktadır. Sosyal sermaye, insan sermayesinin bağlamsal tamamlayıcısı olarak da algılanabilir 

ve iyi durumda olan bireylerin daha iyi bağlantıları olduğunu anlatır. Bazı yazarlar, iktisatçıların 

sermaye kavramını tanımlarken uzun süre sosyal sermayeyi gözden kaçırdıklarını öne sürmekte ve 

sosyal sermayenin sürdürülebilir gelişmenin kayıp halkası olduğunu ifade etmektedirler (Sargut; 

2006). 1980’lerin başında eğitimde sosyal sermaye ve rolü konusuna verilen önem artmaya başlamıştır 

(Anderson; 2008). Geleneksel makro tanımlamaların aksine, bu mikro seviyedeki tanımlama mümkün 

olduğunca birey için mevcut veya potansiyel kaynakların toplamından oluşan sosyal sermayeye 

odaklanmaktadır (Waldstrom ve Svendsen; 2008). Tanımlamalar arasındaki temel farklılıklar, analizin 

bireysel organizasyonlar içinde veya onlar arasında yapılıp yapılmadığına bağlıdır.  

2.3.3. Yapısal Sermaye,   

Yapısal sermaye, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesine imkan sağlayan teknolojiler, yöntemler ve 

süreçlerdir. Temel olarak, işletmenin çalışma ya da işlerlik sistemi olarak da adlandırılabilecek sistemi 

oluşturan varlıklardır. Yapısal sermaye, yönetim felsefesi, örgüt kültürü, organizasyon süreçleri ve 

bilgi teknolojisinden oluşur. Örgüt kültürü, risk tahmin yöntemleri, satış gücü yönetiminde kullanılan 

yöntemler, finansal yapı, pazar ve müşteriler ile ilgili veri tabanlar gibi iletişim sistemleri yapısal 

sermaye olarak gösterilebilir (Yeniçeri ve İnce; 2005).   

İşletmelerin müşterileri için ürün üretmesi ve teslimini sağlayan strateji, yapı, sistem ve süreçlerin 

toplamını ifade eden yapısal sermaye, işletmede oluşturulan bilgi birikimi ve düzeyi, verilerin elde 

edilmesi, işlenmesi ve uygulanması sürecini kapsar. Yapılan başka bir tanımda ise, işletmelerin 

verimliliğini ve kârlılığını arttırmak için uygulanan her türlü yönetim araçları, geliştirme teknikleri, 

bilgi teknolojisi, donanım, yazılım, veri tabanı, araştırma-geliştirme çalışmaları, örgütsel yapı ve 

yetenekler, patentler, markalar, amblemler ve diğer benzeri şeyler yapısal sermaye kapsamında yer alır 

(Yereli ve Gerşil; 2005).  

İşletmelerde insan sermayesini oluşturan bilginin önemi küçümsenemez. Fakat insan sermayesini 

işletme başarısı için performansa dönüştürecek kurum ise işletme yönetimidir. İşletme yönetimi ise 

diğer bileşenleri ile birlikte yapısal sermayeyi meydana getirmektedir. Bu nedenle yapısal sermaye 

insan sermayesinden daha önemli olmaktadır (Çıkrıkçı ve Daştan; 2002). İşletmeden işletmeye 

farklılık arz etmekle birlikte örgüt içerisinde yapısal sermayeyi oluşturan unsurları aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür;  

Entelektüel Mülkiyete İlişkin Varlıklar Altyapı Varlıkları 

 Patentler 

 Telif hakları 

 Dizayn hakları 

 Ticari sırlar 

 Ticari amblemler 

 Hizmetle ilgili amblemler 

 Yönetim felsefesi 

 Örgüt kültürü 

 Yönetim süreçleri 

 Bilgi sistemleri 

 Ağ sistemleri 

 Finansal ilişkiler 
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Yapısal sermaye, bireysel üyelerin mülkiyeti olan insan sermayesi dikkate alınmadığında işletme 

içinde geriye kalan bilgi değerlerini ifade etmektedir. Organizasyonel sermaye ve müşteri sermayesini 

kapsar. İnsan sermayesinin aksine yapısal sermaye toplum tarafından sahiplenilebilir ve 

ticarileştirilebilir (Malhotra; 2000). Yapısal sermaye organizasyonların, müşterileri için mal üretimi ve 

teslimini sağlayan strateji, yapı, sistem ve süreçlerin toplamını ifade eder. 

2.3.4. Müşteri sermayesi,  
Müşteri sermayesi, insan sermayesi ve yapısal sermayeden farklı olarak işletme içi unsurları değil, 

işletme dışı unsurları, yani işletmenin çevresindeki tüm paydaşları temel almaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında müşteri (ilişki) sermayesinin oluşturulması ve denetimi daha zordur. Bunun sebebi ise, 

ilişki sermayesinin temelini oluşturan ilişkilerin oluşturulmasında müşteri veya tüketici konumundaki 

kişi ve kuruluşların işletmeden daha aktif ve güçlü pozisyonda olmasıdır. Çünkü ilişkilerin 

kurulmasında bizzat etkili olan onların seçimleridir (Kurt; 2008).  

Müşteri sermayesi, insan sermayesi gibi geçici özellik taşımaktadır. Çalışanlar gibi müşteriler de 

zaman içerisinde kendilerine daha çok fayda sağladıklarını düşündükleri işletmelere yönelebilirler. Bu 

nedenle de Entelektüel Sermaye yönetimi açısından müşteri sermayesinin de yapısal sermayeye 

dönüştürülerek kalıcılığının sağlanması büyük önem arz etmektedir (Kerimov; 2011). 

Kültürümüzde yer alan “müşteri velinimetimizdir” özdeyişi, müşteri sermayesinin eski versiyonu 

olarak bugünkü manada değerini ortaya koyuyor olmalı. İnsanların müşterilere karşı doğal ve samimi 

davranıştan uzak müşteri memnuniyetine yönelik rol yapıyor olmaları işletmelerin sahip oldukları 

müşteri sermayesinden yeterince istifade edememelerinin bir nedeni olarak görülebilir. 

Müşteri sermayesinin unsurlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür(Çıkrıkçı ve Daştan; 2002); 

 Markalar 

 Müşteriler 

 Müşteri sadakati 

 İşletme adı 

 Dağıtım kanalları 

 İşle ilgili işbirliği 

 Lisans anlaşmaları 

 İstenen nitelikteki sözleşmeler 

 Franchising anlaşmalar 

 

3. ENTELEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ RAPORLANMASI YAKLAŞIMLARI 

Kredi kurumlarının, potansiyel yatırımcıların ve işletme ile çalışan tedarikçilerin, işletmeyi bir bütün 

olarak değerlendirmek istemeleri, Entelektüel sermaye’nin işletme düzeyinde ölçülmesini gerekli 

kılmaktadır. Entelektüel Sermaye’nin işletme düzeyinde ölçülmesinde kullanılan piyasa değeri/defter 

değeri oranı, Tobin’in Q oranı ve maddi olmayan varlıkların değerinin hesaplanması şeklindeki başlıca 

üç ölçme yöntemine ön değerleme yöntemleri adı da verilmektedir.  

Entelektüel sermayenin unsurlarını raporlamaya dayanan yaklaşımlar, işletmenin entelektüel 

sermayesini oluşturan unsurları bulmayı ve bu unsurlarda zaman içinde oluşan gelişmeleri izleyerek, 

işletme içi ve işletmeler arası karşılaştırmalara olanak verecek şekilde raporlamayı amaçlamaktadır. 

Bu yaklaşımlar, çalışma alanları üzerinden belirli işletmelerde uygulanmış olmakla birlikte, bu 

yaklaşımların, işletmenin özel şartları dikkate alınarak her işletmeye uygulanabileceği belirtilmektedir 

(Ertuğrul; 2005). 

Entelektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanmasına ilişkin farklı çalışmalar mevcuttur. Bu 

çalışmalardan birinde, entelektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanmasına ilişkin üç yaklaşım 

(bütünsel yaklaşım, bağımsız yaklaşım ve karma yaklaşım) belirtilmiştir. Bütünsel yaklaşım; 

entelektüel sermayeyi oluşturan varlıklar, işletmenin sahip olduğu diğer varlıklar gibi bilançoya dâhil 

edilmelidir. Bu durumda mevcut finansal tablolarda entelektüel sermayenin tamamını yer almış olur. 

Bağımsız yaklaşım; Entelektüel sermayeye ilişkin bilgiler, işletmenin mevcut bilançosuna ek olarak 

yayınlanacak olan ilave bir entelektüel sermaye tabloları ile sunulmaktadır. Karma yaklaşım; Bu 

yaklaşım ise önceki her iki yaklaşımı birleştirmektedir. Yani karma yaklaşım, bazı entelektüel sermaye 

unsurlarının finansal tablolara dâhil edilmesini, bazılarının ise ayrı raporlar halinde yayınlanması 

gerektiğini savunmaktadır. 

Literatürde entelektüel sermaye unsurlarının raporlanması için yaygın olarak kullanılan yaklaşım, 

tamamlayıcı mali tablo yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre işletme, mali tablolarına; özellikle 

bilânçosuna ek olarak entelektüel sermaye kaynaklarını ve değerlerini tablolar halinde göstermektedir. 

İlk olarak 1980’li yıllarda İsveç’te Konrad adlı bir grup, işletme bilançosuna ek olarak finansal 

olmayan 35 adet entelektüel sermaye göstergesinin ve bunlara ilişkin değerlerinin yer aldığı 
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görünmeyen bilanço adlı tabloyu hazırlamıştır. Bu göstergeler dört ayrı bölümde toplanmaktadır. İlk 

bölüm, işletmenin ortalama yaşı, ortalama profesyonel deneyimleri, kapasitesi gibi temel 

göstergelerden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise, işletmenin müşteri ilişkileri ve yapısı ile ilgili 

göstergeleri içermektedir. Üçüncü bölüm, çalışanların sürekliliğini, bilgisini, işletme verimliliğine 

katkısını raporlamaktadır. Son bölüm ise, işletmenin satış gelirlerinin ölçümü ile ilgili unsurlardan 

oluşmaktadır (Yereli ve Gerşil; 2005).  

Türkiye açısından bakıldığında entelektüel sermayenin raporlanması ile ilgili farklı üç yaklaşımdan 

söz edilebilir. Bunlardan birincisi, bilançolarda entelektüel sermaye unsurlarının bir varlık olarak 

gösterilmesi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın bazı eksiklikleri vardır. Özellikle “entelektüel sermaye 

unsurlarının tam olarak değer tespitinin yapılamaması, gelecekte şirkete sağlayacağı getirinin 

bilinememesi ve bu görünmeyen varlıklar üzerindeki kontrol problemi”, mevcut muhasebe sisteminde 

(Uluslararası Muhasebe Standardı 38 ve Türkiye Muhasebe Standartları 8) bu varlıkların bilançolarda 

gösterilmesini imkansız kılmaktadır. Ayrıca bu varlıklara yapılacak yatırımların varlık mı yoksa gider 

mi kayıt edileceği de tartışmalı bir konudur. İkinci yaklaşım ise finansal tablolara ek olarak bir 

raporlama yolunun seçildiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda entelektüel sermaye unsurlarına ait ölçüt ve 

bilgilerin bağımsız raporlama şeklinde yayınlanması söz konusudur. Günümüzde ülkemiz açısından 

henüz geçerli olmasa da bu yaklaşımın Avrupa’da kullanılmaya başlandığı gözlenmektedir. Üçüncü 

yaklaşım da ise her iki yöntem birlikte kullanılmakta ve bazı entelektüel sermaye unsurları gider veya 

aktifleştirilmekte bazıları ise raporlanmaktadır (Erkal; 2006). Ayrıca entelektüel sermayeye bilanço 

dipnotlarında da yer verilebilmektedir.   

 

4. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİNANSAL TABLOLARDA RAPORLANABİLMESİ 
Entelektüel sermaye, muhasebecilere şirketleri değerli kılan şeylerin neler olduğu konusunda ölçüm 

yapmak ve hesapları denetlemek için bir fırsat sunmaktadır. Bu açıdan entelektüel sermaye 

değerinin belirlenmesi ve ölçümlerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu yeni durumun gereklerini 

karşılayabilmek içinde muhasebe bilgi sistemi ve standartlarını,  süreç ve uygulamalarını buna adapte 

etmelidir. Entelektüel sermayenin değerini belirlemek ve raporlamak, diğer bir ifade ile maddi 

olmayan duran varlıklara parasal ve finansal bir değer biçme beraberinde potansiyel suiistimallere yol 

açabilir. Çünkü bu konuda, hesapları denetleme işlemini ve onaylanmış ölçüm yöntemlerini içeren bir 

standardizasyonun sağlanamamış olması en önemli engellerden biridir. 

 

Finansal tablolardan işletme ilgililerinin fayda elde edebilmeleri için, kamuoyuna iletilen bilgilerin, 

doru, güvenilir, gerçekçi ve yararlı olması gerekir. Entelektüel sermaye bilgilerinin finansal tablolarda 

sunulmasının muhasebenin temel kavramlarından sosyal sorumluluk, dönemsellik, önemlilik ve tam 

açıklama kavramlar açısından da gerekli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Karacan; 2007).  

Günümüzde artık pek çok işletme entelektüel sermayeyi işletme içi raporu olarak hazırlamaktadır. 

Entelektüel sermayenin işletme içi raporlanmasını gerekli kılan faktörler şunlardır (Weir ve Wykes; 

2001): 

 Faaliyetlerin verimliliğini ve entelektüel sermayenin yönetimi, ölçümlenmesi ve 

değerlendirilmesine yardımcı olması,  

 Entelektüel sermayeden kaynaklanan mevcut ve gelecek dönemlere ilişkin gelir tahminlerinin 

yapılmasına yardımcı olması,  

 Etkili teşvik uygulamalarının tespitine yardımcı olması, 

 Çalışan katkılarını entelektüel sermaye ve kârlarla ilişkilendirmeye imkan tanıması,  

 Entelektüel sermaye kaynaklarını stratejik vizyonla birleştirmeye imkan tanınması,  

 Çalışanların motivasyonu artırması,  

 Çalışanların ve müşterilerin bilgi, müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırmak için politikalar 

geliştirilmesine yardımcı olması,  

 Yöneticilerin değer ifade eden varlıkların korunması ve geliştirilmesi üzerine odaklanmalarını 

zemin oluşması.  

Bilançolarda gösterilmeyen fakat firma değerini etkileyen entelektüel sermaye unsurlarının varlığı, 

işletme değerinin tespiti ve dolayısıyla karar alıcıların süratli ve isabetli kararlar almasını engelleyecek 

ve yatırımcının risk payını artıracaktır. Bu durum, geniş entelektüel sermaye kaynaklarına sahip 
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işletmelerin yüksek düzeyde maddi duran varlığa sahip olan işletmelere göre yatırımcı ve uygun 

şartlarda kredi bulamama sorununu da doğurabilir (Kooistra ve Zuilstra; 2001).  

Entelektüel sermayeyi işletme dışına raporlama zorunluluğunu doğuran nedenler şöyle sıralanabilir 

(Weir ve Wykes; 2001):  

 Soyut varlıkların etkili yönetimi için büyüyen talep,  

 Sosyal ve çevresel raporlamaların örnek olması,  

 İşletme değerini daha doru bir biçimde yansıtması ve mevcut ve potansiyel yatırımcıların 

doğru bilgilendirilmesi,  

 Hisse senetlerinin değerinin arttırılmasının kurumsal bir hedef haline gelmesini desteklemesi, 

 İşletme farkındalığının desteklenmesi veya sürdürülmesi, 

 Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü oluşturması, g) Sürekli gelişme ve değişime 

odaklanmayı güçlendirmesi, 

 Stratejik pozisyon almayı ve stratejik pozisyon almanın sermaye maliyeti üzerine etkisini 

ortaya koyması. 

Entelektüel sermayenin muhasebeleştirilme ve raporlamasında karşı karşıya kalınan zorluklar şu 

şekilde sıralanabilir (IFAC; 1998:  

 İnsan yeteneklerine, bilgi temeline ve teknolojik kapasiteye yapılan yatırımları yönetmek için 

daha iyi araçlara gereksinim,  

 Entelektüel sermayelerini artıran işletmeler ile azaltan işletmeler arasındaki farkı ortaya 

koyabilecek muhasebe ölçülerine gereksinim, 

 Uzun dönemde insan yeteneklerine, bilgi temeline ve örgütün teknolojik kapasitesine yapılan 

yatırımın getirisini ölçebilme gereksinimi. 

Khan, entelektüel sermayesini ifşa etmeyi başaramayan organizasyonların, işletme değerinin bir 

göstergesi olarak finansal durum tablolarını sunmalarının artık önemli algılanmadığını saptamıştır 

(Khan; 2008). 

Günümüzde işletmelerin entelektüel sermaye yapılarını belirtilen yöntemlerle ölçülme ve 

raporlanması, aynı zamanda bu verilerin finansal veri haline getirilip “Finansal Durum Tablosu”na da 

entegre edilmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda bu duruma çözüm aranmaya çalışılmıştır.  Leif 

Edvinsson, işletmelerin kullandıkları mevcut finansal durum tablolarının birçok gerçeği 

yansıtmadığını ileri sürmüştür. Edvinsson’un önerdiği yeni finansal durum tablosunda, varlıklar 

finansal sermaye olarak yer almaktadır. Finansal olmayan sermayenin bir başka ifadeyle; insan 

sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermayenin kaynağı ise, Entelektüel Sermaye olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Edvinsson’un önerdiği yeni finansal durum tablosu, aşağıda sunulmuştur. 

Önerilen bu finansal durum tablosunda göre gizli değerler, entelektüel sermayeyi ifade etmektedir. Bu 

yaklaşım aracılığı ile entelektüel sermaye, finansal durum tablosunda görülebilir hale getirilmiştir 

(Sarıay; 2016). 

BİLANÇO 

Finansal 

Sermaye 

I.Dönen Varlıklar 

II.Duran Varlılar 

     A.Maddi Duran Varlıklar 

     B.Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

III.Kısa Vadeli Borçlar 

IV.Uzun Vadeli Borçlar 

V.Özsermaye 

    1-Ödenmiş Sermaye 

    2-Ödenmemiş Sermaye (-) 

     

Yasal 

Finansal 

Durum 

Tablosu 

Finansal 

Olmayan 

Sermaye 

     C.Entelektüel Varlıklar 

            1-İnsan Sermayesi 

            2- Müşteri Sermayesi 

            3- Yapısal Sermaye 

    3-Entelektüel Sermaye 

Gizli 

Değerler 

Kaynak; Sarıay, 2016. 

Bilançonun bu şekilde düzenlenmesinden sonra sahip olunan entelektüel varlıklar bilançonun altında 

unsurlar şeklinde dipnotlarda açıklanabilir. 



456 

 

Entellektüel sermayenin bir gelir veya gider unsuru olmaması durumu göz önüne alınırsa gelir tablosu 

hesaplarına yansıtılmasının doğru olmayacağı düşünülebilir. Entelektüel sermayede meydana gelen 

değer artışı veya azalışı, doğrudan aktif (265 Entelektüel Sermaye Unsurları) ve pasif hesapların (510 

Entellektüel Sermaye) karşılıklı mahsubuyla gösterilebilir. Böylelikle gelir veya gider unsurları 

arasında gösterilmemiş olur (Kutlu; 2009). 

Bengü ve Türk (2010), entelektüel sermayenin finansal durum tablosunda raporlanması konusunda 

yeni bir öneri getirerek, entelektüel sermaye maddi olmayan duran varlıklar içerisinde değil, 

entelektüel varlıklar adı altında ayrı bir grupta raporlanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

BİLANÇO 

I.Dönen Varlıklar 

II.Duran Varlılar 

     A.Maddi Duran Varlıklar 

     B.Maddi Olmayan Duran Varlıklar                

     C.Entelektüel Varlıklar 

            1-İnsan Sermayesi 

            2- Müşteri Sermayesi 

            3- Yapısal Sermaye 

III.Kısa Vadeli Borçlar 

IV.Uzun Vadeli Borçlar 

V.Özsermaye 

    1-Ödenmiş Sermaye 

    2-Ödenmemiş Sermaye (-) 

    3-Entelektüel Sermaye 

Kaynak; Türk ve Bengü, 2010. 

Entelektüel varlıkların finansal durum tablosunda raporlanabilmesine imkan olmadığı koşullarda, 

işletmenin entelektüel varlıkları hakkında detaylı bilgi sağlayan ve işletmenin finansal raporuna ek 

olarak,  işletmenin entelektüel sermayesini değerleyen, geliştiren ve raporlayan ve başarı faktörlerinin 

sistematik olarak izleyen bir araç olarak ( Mertins, Wang ve Will; 2009), entelektüel sermaye raporu 

tanımlanabilir (Bornemann ve Leither; 2002).  

 

5. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN RAPORLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER  
Entelektüel sermayenin raporlanması ile ilgili olarak literatürde yer alan yöntemler kısaca şöyledir:   

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu(IFAC) Tarafından Yapılan Çalışmalar 

IFAC tarafından yapılan çalışmalarda, Entelektüel Sermayenin öncelikle muhasebe tabanlı olarak 

raporlanması ve sonrasında buradan hareketle örgüt içerisinde yönetilmesi süreçleri ele alınmıştır. Bu 

süreçteki değer katma, tanımlama, katılım sağlama, raporlama görevi olan bütün yönetim muhasebesi 

konuları yönetim sürecinde dikkate alınan konulardır. IFAC’ın Entelektüel Sermaye yaklaşımında 

muhasebeciler, örgütlerdeki bilgininin yaratılmasında, bütünleştirilmesinde ve yeteneklerinin 

kullanılmasında önemli bir role sahiptirler (Erkuş; 2006).   

Kuzey Avrupa Rehberi 

İskandinav ülkeleri hükümetlerinden gelen çalışma grupları ve iş dünyasından katılımcıların 

işbirliğiyle oluşturulan rehber; Entelektüel Sermayenin kullanılmasında, yönetilmesinde ve 

raporlanmasında kullanabilecek yaklaşımları ortaya koymaktadır. Rehber, İskandinav ülkelerindeki 25 

işletmede yapılan araştırmalar sonucunda oluşturulmuştur. Rehberde dört temel nokta bulunmaktadır 

(Nordika; 2001): 

 Entelektüel sermaye ana düşüncesinin tüm paydaşlara tanımlanması 

 Örgütsel hazırlığın belirlenmesi 

 Entelektüel sermaye ile ilgili geçmiş tecrübelerden faydalanma 

 Entelektüel sermayenin ölçülmesinin ve raporlamasının maliyetlerinin belirlenmesi 

Meritum Rehberi 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Meritum projesi, yaklaşık 30 ay sürmüştür. Projeye İspanya, 

Fransa, Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka gibi Avrupa’nın bilişim sektöründe önde gelen ülkeleri 

katılmıştır. Proje sonunda Meritum rehberi yayımlanarak Entelektüel Sermayenin yönetilmesine ve 

raporlamasına ilişkin model önerisinde bulunulmuş, süreçler açıklanmış ve uygulamaya ilişkin 

örneklere yer verilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda projenin dört temel hedefi ise şöyledir (Erkuş; 

2006): 

 Entelektüel sermayenin sınıflandırılması 

 Yönetim kontrol sistemlerinin oluşturulması 

 Sermaye piyasalarındaki Entelektüel Sermayeye olan ilgiyi değerlendirmek 
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 Entelektüel sermayenin ölçümü ve raporlanması  

Danimarka Rehberi 

Danimarka hükümeti tarafından desteklenen projeye, Danimarka devleti, özel sektörde faaliyet 

gösteren 17 firma ve Danimarka’nın bu alanda ileri gelen araştırmacıları katılmıştır. İlk aşama 

sonunda örgütlerin sahip oldukları bilgi kaynaklarını etkin olarak kontrol edebilecekleri ve 

yönetebilecekleri bir modelin geliştirilmesinin yanında, birçok firmanın katılımının sağlanmasıyla, 

tecrübelere ve araştırmalara dayalı, Entelektüel Sermayenin açıklanması ve raporlanması konusunda 

“Entelektüel Sermaye Açıklamaları Rehberi” geliştirilmiştir. Geliştirilen bu rehber 2000 yılında 

yayınlanmıştır (Bukh ve Johanson; 2003). Projenin ikinci aşaması daha geniş bir katılımla 

gerçekleşmiş rehber revize edilerek, “Entelektüel Sermaye Açıklamaları - Yeni Rehber” adı altında 

tekrardan yayınlanmıştır (Erkuş; 2006).  

 

6. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE 

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ  
Sermaye piyasalarında meydana gelen gelişmelerle birlikte, ülke ekonomilerinin hızla uluslararası 

ekonomik sisteme entegre olmaları, muhasebe alanında da finansal tabloların karşılaştırılabilmesi, 

gerçeğe uygun bilgi üretilebilmesi ve standart uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için, ortak bir dilin 

kullanılması gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

tarafından Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(UFRS) yayınlanmıştır. Türkiye’de bu standartlara uyumu sağlamak amacıyla Türkiye Muhasebe 

Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Resmi Gazete’de yayınlanmış 

ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte uygulama yasalaşmıştır. 

Türkiye Muhasebe Standartları incelendiğinde, entelektüel sermayeyi bütünüyle kapsayan bir standart 

olmadığı görülmektedir. Ancak, entelektüel sermaye finansal durum tablosunda raporlandığında, bu 

durumun TMS’de yer alan standartlar açısından değerlendirilmesi gerekmektedir (Sarıay; 2016); 

 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve 

 TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı 

 TFRS-13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 

 TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı 

 TFRS–3 İşletme Birleşmeleri Standardı 

6.1. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve 

Kavramsal çerçeve genel olarak; finansal raporlamanın hedeflerini, yararlı olabilecek finansal 

bilgilerin temel niteliksel özelliklerini, finansal tabloları oluşturan unsurların tanım, tahakkuk ve 

ölçümleme esaslarını ve son olarak sermaye ve sermayenin korunması kavramlarını düzenlemektedir. 

Kavramsal Çerçeve açısından finansal raporlamanın hedefi, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, borç 

veren kişi, kurum ve kuruluşlara ve kredi verenlere finansal tabloları sunan işletmeye kaynak temin 

ederken, yararlı olacak gerçeğe uygun bilgileri sağlamaktır (TMS; 2011). 

Kavramsal Çerçevede bir unsurun finansal durum tablosunda raporlanabilmesi için, varlık olarak 

nitelendirilebilme koşullarını taşıması gerekmektedir. Buna göre varlık, geçmişte olan işlemlerin 

sonucunda ortaya çıkan ve halihazırda işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik 

fayda sağlaması beklenen değerlerdir (TMS; 2011). Entelektüel sermaye unsurları ile birlikte 

değerlendirildiğinde, Kavramsal Çerçevede ifade edilen varlık olarak nitelendirilebilme koşullarını 

tam olarak karşılayamamaktadır. Dolayısıyla, entelektüel sermayenin işletmelerin finansal durum 

tablolarında raporlanabilmeleri için, Kavramsal Çerçevede varlık tanımının güncellenmesi 

gerekecektir. 

Kavramsal Çerçeveye göre yararlı finansal bilginin temel niteliksel özelliklerinden bir diğeri, gerçeğe 

uygun şekilde sunumdur. Kavramsal Çerçevede ifade edilen bu özelliğe göre, finansal tablolarda 

raporlanan bilgilerin, ihtiyacı tam anlamıyla karşılayabilmesi için, muhasebeye konu teşkil eden 

olayın, bu tablolarda raporlanması yeterli değildir. Raporlanan bu bilgilerin, açıklamayı amaçladığı 

finansal işlemleri gerçeğe uygun bir şekilde sunma görevi de bulunmaktadır. Gerçeğe uygun bir 

sunumun, eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için ise, üç temel özelliğe sahip olması 

gerekmektedir. Bu anlamda sunum; tam, tarafsız ve hatasız olmalıdır (Güler; 2012). 

6.2. TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı 
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Standardın hedefi, işletmelerin finansal raporlarının karşılaştırılabilirlik kriterini gerçekleştirebilmeleri 

için, ihtiyaç duyulan; ilkeleri, kuralları, tanımlamaları ve kapsam ile ilişkili en alt düzeyde şartları 

ifade etmektir (TMS; 2011). Buna göre işletmeler, TMS’ye göre raporlanan finansal tabloları bu 

standart çerçevesinde hazırlamak zorundadır. 

TMS–1’e göre finansal tablolar; işletmelerin finansal yapısını ve finansal performansını gerçeğe 

uygun olarak raporlamak zorundadır. Gerçeğe uygun raporlamanın ortaya konulabilmesi için, mali 

işlemlerin tahakkuk bölümünde ifade edilen varlık, borç, gelir ve giderlerin taşıması gereken 

özellikleri ve muhasebeleştirme ölçütlerini sağlayarak, raporlanması gerekmektedir (TMS; 2011). 

TMS-1’de finansal durum tablosu olarak ifade edilen bilançoda sunulacak asgari gruplar belirtilmiştir. 

Buna göre entelektüel sermayeye ilişkin bir bilgi verilmemiştir. Ancak, finansal durum tablosunda 

sunulacak bilgilerin asgari düzeyde belirtilmiş olması, finansal durum tablosuna yeni unsurların 

eklenmesine engel olmayacağını göstermektedir.  

TMS-1  (2011), değişik varlıklar için değişik ölçüm yöntemleri uygulanması, özellik veya görevlerinin 

değişik olması durumunda, bu unsurların ayrı olarak sunulmasını önermektedir. TMS-1’de yeni ya da 

ek unsurlara ilişkin ifade edilen bu bilgilere göre entelektüel sermaye, maddi olmayan duran varlıklar 

içerisinde raporlanmayacaktır.  Sonuç olarak, entelektüel sermaye; ölçüm esaslarının farklılığı, 

özelliğinin ve görevinin farklı olması gibi nedenlerle yeni bir hesap grubu altında raporlanmalıdır.  

6.3. TFRS-13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 

TFRS–13’e göre gerçeğe uygun değer işletmeye özgü bir ölçüm değil, piyasa temelli bir ölçümdür. 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün hedefi, mevcut piyasa koşullarında, bilgili ve istekli gruplar arasında 

bir varlığın satışına ya da bir borcun devrine ilişkin olarak ölçümün gerçekleşeceği tarihte bir 

işlemdeki değerin tahmin edilmesidir.   

 Finansal raporların güvenilir finansal bilgi üretmesi amacı ile tarihi maliyet esası benimsenmiştir 

(Tokay ve Deran; 2008). Ancak, tarihi maliyet esasına dayanan bilgiler, zaman içerisinde gerçeğe 

uygun olma kalitesini kaybetmekte, sonuç olarak işletmeye kaynak sağlayanların yanlış kararlar 

vermesine neden olmaktadır. 

Yayınlanan uluslararası finansal raporlama standartları ile bu standartlarla uyumlu bir şekilde 

hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarında, finansal raporlarda sunulacak finansal bilginin 

güvenilirliği kadar, gerçeğe uygun olmasına ilişkin, gerçeğe uygun değer ölçüsünün önemle üzerinde 

durulduğu görülmektedir (Tokay ve Deran; 2008). Sonuç olarak, güvenilir bilgi üretmek amacı ile 

tarihi maliyet esasına göre sunulan finansal tabloların, zaman içerisinde işletmenin gerçek değerini 

ortaya koymaktan uzaklaştığını ifade etmek mümkündür.   

6.4. TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı 

Standardın çalışmada incelenmesinin nedeni, entelektüel sermayenin bazı unsurlarının maddi olmayan 

duran varlıklar içerisinde ifade edilmiş olmasıdır.  

İşletmelerin sahip oldukları bazı entelektüel sermaye unsurlarının parasal değerleri belirli koşulları 

gerçekleştirdiklerinde, finansal durum tablosunda maddi olmayan duran varlık olarak sunulmaktadır. 

Literatür incelendiğinde bazı kaynaklarda, entelektüel sermaye ile maddi olmayan duran varlığın aynı 

anlamda kullanıldığı görülmektedir. Ancak, bu iki kavram birbirinden faklıdır. Entelektüel sermaye;  

değere dönüşen bilgi olarak ifade edilirken, maddi olmayan duran varlık ise, mevcut uygulamalarda 

muhasebede kendisine yer bulmuş olan bir kavramıdır ve bu anlamda entelektüel sermaye ile 

karıştırılmamalıdır.  (Deran ve Savaş; 2013).  

Entelektüel sermaye ve maddi olmayan duran varlıklar birbirinden farklı kavramlar olduğu için, bu 

çalışmanın önceki bölümlerinde maddi olmayan duran varlıklar içerisinde değil, ayrı bir grup olarak 

raporlanmıştır. Buna karşın TMS–38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardında entelektüel 

sermayenin bir takım unsurlarına yer verilmesi, bu standardın incelenmesini gerekli kılmıştır. 

TMS–38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı, işletmelerin maddi olmayan duran varlıklarını 

önceden tespit edilmiş koşulları yerine getirmesi durumunda muhasebeleştirmesini ifade etmektedir. 

TMS-38’e göre maddi olmayan duran varlık; fiziksel özelliği olmayan, ancak tanımlanabilir ve parasal 

niteliği olmayan varlıktır. Bu Standart açısından dikkate alınacak bir kalem, maddi olmayan duran 

varlık tanımına uymuyorsa onu elde etmek veya işletme içinde üretmek için yapılan harcamalar, gider 

olarak muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu unsur, işletme birleşmesi esnasında ortaya çıkmışsa, 

edinme tarihinde aktifleştirilen şerefiyenin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 

TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı ile KOBİ TFRS Bölüm 18 Şerefiye Dışındaki 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar bölümünde bir varlığın maddi olmayan duran varlık olarak 
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tanımlanabilmesi için; belirlenebilirlik, bir kaynak üzerindeki kontrol ve gelecekte ekonomik yarar 

sağlama kriterlerini karşılaması gerekmektedir.  Buna göre bir maddi olmayan duran varlığın 

belirlenebilirlik koşullarını gerçekleştirmesi için;  

 İşletmeden ayrılabilme özelliğine sahip olması ve satılabilir, devredilebilir, lisanslanabilir, 

kiraya verilebilir olması, 

 İlgili hakların, sözleşmede yer alan haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması 

gerekmektedir.   

TMS–38’e göre işletme içi yaratılan şerefiye, varlık olarak muhasebeleştirilmez. İşletme içi yaratılan 

şerefiye, güvenilir bir şekilde maliyetten ölçülebilen, işletme tarafından kontrol edilen tanımlanabilir 

bir kaynak olmadığından, (yani ne ayrılabilir bir durumdadır ne de sözleşme veya diğer yasal 

haklardan kaynaklanmaktadır) bir varlık olarak muhasebeleştirilmez. Bir işletmenin gerçeğe uygun 

değeri ile herhangi bir zamanda belirlenebilir net varlıklarının defter değeri arasındaki fark, işletmenin 

gerçeğe uygun değerini etkileyen bir dizi etkenden kaynaklanabilir. Ancak bu farklar, işletmenin 

kontrolündeki maddi olmayan duran varlıkların maliyetini temsil etmez. 

Bir işletmenin, bir maddi olmayan duran varlık yaratılmasına ilişkin işletme içi bir projenin araştırma 

safhasını geliştirme safhasından ayırt edememesi durumunda, söz konusu projeye ilişkin harcamaları 

sadece araştırma safhasında yapılmış gibi dikkate alınır.  

Araştırmadan veya işletme içi bir projenin araştırma safhasından kaynaklanan herhangi bir maddi 

olmayan duran varlık muhasebeleştirilmez. Araştırma veya işletme içi bir projenin araştırma safhası 

harcamaları gerçekleştiğinde gider olarak muhasebeleştirilir. İşletme içi bir projenin araştırma 

safhasında, işletmenin gelecekte ekonomik yararlar sağlayacak bir maddi olmayan duran varlığın 

mevcudiyetini göstermesi mümkün değildir. Bu nedenle, bu harcamalar gerçekleştiklerinde gider 

olarak muhasebeleştirilir.   

TMS – 38’de maddi olmayan duran varlık sadece ve sadece; varlıkla ilişkilendirilen beklenilen 

gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın 

maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda muhasebeleştirilebilir denilmektedir. 

Standarda göre maddi olmayan duran varlık sınıfları aşağıdaki gibidir: 

 Ticari başlıklar, 

 Telif hakları, patent ve işletme hakları, 

 Geliştirilme aşamasında olan maddi olmayan duran varlıklar, 

 Markalar, 

 Bilgisayar yazılımları, 

 Formüller ve tasarımlar, 

 Lisans ve imtiyazlar.  

Yukarıda ifade edilen bu varlıklar esasında entelektüel sermayenin unsurları arasında yer almaktadır. 

Ancak, TMS–38 bu unsurları maddi olmayan durak varlık olarak nitelendirmiş olmasına karşın, 

belirlenebilirlik, kontrol edilebilirlik ve gelecekteki ekonomik fayda kriterlerini sağlamadıkları 

gerekçesiyle, bu unsurların muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. Özellikle işletme içerisinde 

ortaya çıkarılmış olan maddi olmayan duran varlık unsurları sadece geliştirme safhasında belli 

koşulları gerçekleştirebildiği takdirde muhasebeleştirilmektedir.  

Entelektüel sermaye unsurlarının TMS-38 standardına göre maddi olmayan duran varlık kapsamına 

girmesi şu şekildedir (Bozdemir; 2017);  

 İnsan sermayesi, teknik bilgi, eğitim seviyesi, mesleki yeterlilik, çalışanların beceri ve 

yetenekleri, girişimcilik ruhu, yenilikçilik, değişimcilik gibi çalışanlara yönelik sermaye 

unsurları işletmelerin bunları ayrı bir değer olarak görebilmeleri, kontrol edebilmeleri ve 

gelecekteki ekonomik yararlar sağlama hususunda yetersiz oldukları için maddi olmayan 

duran varlık niteliğini taşımamaktadır.   

 Müşteri sermayesi, Yine markalar, müşteri ilişkileri, müşteri sadakati, şirket isimleri, dağıtım 

kanalları,  ticari işbirlikleri, müşteri portföyü, pazar payları gibi entelektüel müşteri sermayesi 

unsurları müşterinin işletmeye olan sadakatini koruyan, kontrol altında tutan ve gelecekteki 
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ekonomik yararlar üzerindeki kontrolü genellikle yetersiz olduğu için maddi olmayan duran 

varlık özelliğini taşımamaktadır.  

 Yapısal sermaye, entelektüel sermayenin yapısal unsurları olan patentler, telif hakları,  dizayn 

hakları, tasarım, ticari sırlar, ticari markalar ve hizmet markaları işlemeler tarafından diğer 

varlıklarından ayırt edilebilir, yasal olarak kontrol gücüne sahip olunabilir ve gelecek 

ekonomik fayda sağlaması muhtemel olduğu için maddi olmayan duran varlık niteliğini 

taşımaktadır.   

6.5. TFRS–3 İşletme Birleşmeleri Standardı 

TFRS-3 İşletme Birleşmeleri Standardı ilk olarak 31 Mart 2006 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. Bu Standardın hedefi, raporlayan işletmenin finansal tablolarında, bir işletme 

birleşmesi ile ilgili ortaya konulan finansal bilginin ihtiyaca uygunluğunu, güvenilirliğini ve 

karşılaştırılabilirliğini arttırmaktır.   

İşletme birleşmelerinde ortaya çıkan şerefiye ve entelektüel sermaye, maddi olmayan duran varlıklarda 

olduğu gibi birbirinden farklı kavramlardır. TFRS-3 standardında şerefiye; genellikle birleşme 

tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümü gerektiren transfer edilmiş bedeli; devreden 

tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların birleşme tarihindeki net tutarlarından 

fazla ise, şerefiye olarak muhasebeleştirilecektir. Dolayısıyla şerefiye, aynı zamanda devralan 

işletmenin, devreden işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değerindeki payını aşan 

satın alma maliyeti olarak da ifade edilebilmektedir. Sarıoğlu ve Esen’e göre (2007), bu açıdan 

bakıldığı zaman şerefiye, işletmenin gerçeğe uygun değerinden, daha yüksek bir ödeme yapılmasıdır.   

İşletme birleşmelerinde satın alma maliyeti, devreden işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının 

gerçeğe uygun değerindeki payının üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir. Bu durum, negatif 

şerefiye olarak nitelendirilmektedir. Negatif şerefiye, devralan işletme tarafından birleşme tarihinde 

zarar olarak muhasebeleştirecektir (TMS; 2011).  

TFRS – 3’e göre devralan işletme, bir işletme birleşmesinde devraldığı tanımlanabilir maddi olmayan 

duran varlıkları şerefiyeden ayrı olarak muhasebeleştirir. Öte yandan bazı durumlarda, gelecekte 

ekonomik fayda sağlamak için işletme tarafından katlanılan harcamalar, TMS–38’de ifade edilen 

muhasebeleştirilme kriterlerini karşılayan maddi olmayan duran varlığın ortaya çıkarılması sonucunu 

doğurmamaktadır. Bu tür bir harcama genellikle içsel olarak üretilmiş şerefiyeye katkı olarak 

tanımlanmaktadır. İçsel olarak üretilmiş şerefiye, maddi olmayan duran varlık koşullarını 

sağlamadığından varlık olarak muhasebeleştirilmemektedir (Akbulut; 2012). 

 

7. SONUÇ 

Bilginin yoğun olarak kullanıldığı ve bilgi teknolojilerinin öneminin giderek arttığı günümüzde, 

işletmelerde maddi varlıklardan daha çok maddi olmayan duran varlıklar ve entelektüel sermayenin 

önemli bir değer ifade etmesi, doğal olarak maddi varlıklara dayalı oluşturulan finansal 

raporlamaların, entelektüel sermayenin değerini ortaya koymada çıkar grupları için istenilen 

performansı yakalayamadığı söylenebilir. 

Bilgi ekonomisinin önemli ve yoğun olduğu işletmelerde, entelektüel sermaye önemli bir maddi 

olmayan varlık durumundadır. Bunun yanında maddi olmayan duran varlıklar temelinde entelektüel 

sermaye işletmelerin uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemi yüksek stratejik 

varlıklardır. Bu bağlamda maddi olmayan duran varlıklar temelinde entelektüel sermayenin işletme 

faaliyetleri doğrultusunda etkili bir şekilde yönetilmesine değerlemesine ihtiyaç vardır. Bu açıdan 

Etkin entelektüel sermaye varlıklarının ölçülmesi ve raporlanması önemlidir. 

 Entelektüel sermayenin ve diğer maddi olmayan duran varlıkların soyut varlıklardan oluşması ve 

sübjektif ölçme ve değerlendirme yapılabilmesi entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi ve 

finansal raporlarda yer almasını zorlaştırmaktadır. Ölçme raporlama yöntemlerinin  bir takım 

sakıncalarına karşın entelektüel değerlerin en uygun yöntemlerle ölçülmesi muhasebe standartlarına 

göre muhasebeleştirilmesi ve finansla raporlama standartlarına göre raporlanması gerekir. Bu konuda 

literatürde, entelektüel sermayenin muhasebe kayıtlarında ve finansal raporlarda görünmesinin çokta 

gerekli olmadığını, gerektiğinde performans değerlemesinin gerekliği üzerinde durmaktadırlar. 

Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde, entelektüel sermaye ölçümü ile ilgili makalelerde kullanılan 

ölçüm yönteminin, öncelikle entelektüel sermayeyi unsurları bazında ölçen yöntemler olduğu 

gözlemlenmiştir (Yıldız; 2010). Entelektüel sermayenin insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri 
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sermayesi unsurlarından oluştuğu ve entelektüel sermaye ölçümün bir bütün olarak sadece finansal 

göstergeler dikkate alınarak ölçülmemesi gerektiği, çünkü bu değerin tek başına yeterli olmadığı 

söylenebilir. Bunun bir diğer nedeni piyasaya dayalı bütünsel ölçümlerin spekülasyonlara maruz 

kalabilmesi ve istikrarlı bir ölçümü yansıtmaması olabilir.  

Bunun yanısıra, entelektüel sermayenin unsurları bazında ölçümünün yapıldığı çalışmalarda yoğun 

olarak tercih edilen ölçüm yöntemi, unsurların algısal ölçümü olduğu (Yıldız; 2010), özellikle 

entelektüel sermaye unsurlarının objektif verilere dayanmaması, entelektüel sermayenin algısal 

ölçülmeye zorlandığı söylenebilir. Bu bağlamda tüm sektörler için olmasa bile belli sektörlere göre 

(bankacılık) kriterlerin nicel olarak sayısal bir şekilde objektif ölçüme imkân tanınması için gerekli 

girişimler yapılmalıdır.       

Bilançoda entelektüel sermayenin bir aktif olarak gösterilmesi veya gelir tablosunda bir gider olarak 

entelektüel sermaye unsurlarına yapılan yatırımların gösterilmesi konusu, tam olarak değer tespitinin 

yapılamaması nedeniyle zordur.  

Belirtildiği gibi söz konusu yöntemlerin bir takım sakıncalar taşımalarına rağmen yine de mevcut 

verilerle işletmenin sahip olduğu entelektüel değerlerin ölçülmesi ve temel finansal tablolar 

aracılığıyla sunulması gerekir. Entelektüel sermaye unsurlarının finansal tablolara 

yansıtılabilmesindeki problemler, muhasebe standartları açısından da çözülmeye çalışılmasına rağmen, 

soyut bir özelliğe sahip olan entelektüel sermayenin yapısındaki değişkenliklerden dolayı muhasebe 

standartları ve finansal raporlama standartları belli ölçülerde yetersiz kalmaktadır.  

Bu nedenle, entelektüel sermaye unsurlarının ölçüm yöntemi ve şekilleri, muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanması alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde fikir birliği ve standardizasyon sağlanmalıdır. 

Bu standartlaşma entelektüel sermayenin finansal olarak raporlanmasına katkı sağlayabileceği gibi, 

entelektüel sermaye raporlarının değerine katkı sağlayabilir. Bu konuda standartlaşmanın sağlanması, 

eş zamanlarda işletmeler arası değerlerin geçerli ve güvenilir karşılaştırmasının yapılabilmesine imkan 

verebilir.  

Günümüzde yaşanan dinamik ekonomik hayat, ulusal ve uluslararası rekabet, işletmeleri bu noktada 

mevcut ve potansiyel tüm varlık ve kaynakların değerlendirilmesine yöneltmektedir. Nitelikli insan 

kaynağı, bilgi temelli teknik yatırımlar, bireysel gelişim ve değişime verilen önem, bilinçli stratejik 

kararlar gibi konularda işletmelerin doğru ve etkili davranmaları beklenen bir durumdur. Bu açıdan 

entelektüel sermayenin, piyasadaki gerçek değerleriyle raporlanabilmesi, işletmelerin, finansal kaynak 

bulmalarında, borçlanma imkanlarının oluşmasında ve bununla bağlantılı yatırımlarının artması, 

gelişimi ve büyümesinde önemli rol oynayabileceği söylenebilir. Bu bağlamada işletmelerin 

piyasadaki ekonomik değerinin artması ve güçlenmesinin sağlanabileceği belirtilebilir. 

Sonuç olarak, muhasebe standartları ve finansal raporlama standartları entelektüel sermaye ve maddi 

olmayan varlıklar ile ilgili verilerin çıkar grupları için faydalı bir bilgi olarak sunulabilmesi adına, 

entelektüel sermayenin piyasadaki gerçek değeri veya gerçek değerine yakın ölçmenin yapılabilmesi 

ve ulusal/uluslararası piyasa koşullarına göre raporlanabilmesine dair daha fazla çözüme dayalı 

standartların geliştirilmesi ve en uygun raporlamaya imkan verebilecek çalışmaların ve düzenlemelerin 

yapılması gerektiği söylenebilir. Bu durum işletmenin dili olan muhasebe ve finansal raporlamanın, 

ulusal ve uluslararası alanda rekabet eden işletmelerin yatırımlarında deyim yerindeyse tercümana 

gerek kalmadan aynı dili konuşabilmeleri için gerekli olduğu söylenebilir. 
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Özet 

 
Bilim ve teknolojinin ileri seviyelere ulaştığı günümüzde, her alanda olduğu gibi işletmelerin finansal 

yapısı üzerinde de ciddi değişimler meydana gelmiş, firmaların üretim ve pazarlama gibi konularda 

bakış açıları ve stratejileri bulunduğumuz bilişim çağı ile birlikte yenilenme sürecine girmiştir. Bunun 

neticesinde işletmelerin sahip oldukları değerler sadece maddi varlıklar ile değil, aynı zamanda maddi 

olmayan varlıklarla birlikte değerlendirilmektedir. Ortaya çıkan bu değişimde toplum yapısının, 

ekonomideki yaklaşım ve dalgalanmaların, yeni düşünce akımlarının ve bilişim çağının ortaya 

çıkardığı gereksinimlerin büyük rolü bulunmaktadır. Böylece geleneksel sanayi toplumunun ve 

ekonomisinin temelini oluşturan taşınmazlar, makineler ve araç gereçler gibi maddi varlıklara verilen 

önem, yerini bilgi, beceri ve iletişim gibi maddi olmayan varlıkları bünyesinde barındıran bilgi 

ekonomisine bırakmıştır. 

İşletmelerin geçmişten itibaren sahip oldukları, entelektüel birikim olarak adlandırılan ve sermayenin 

önemli bir bileşeni olan bilginin elde edilmesi, yönetilmesi ve kullanılması o işletmenin bilgi değeri 

olarak ifade edilir ve bir bütün olarak entelektüel sermayeyi oluşturur. Entelektüel sermaye ile 

işletmeler yerel veya küresel piyasalarda rakipleri ile rekabete girmede ve neticesinde ayakta kalmada 

önemli kazanımlar elde eder.  

Geleneksel şerefiye tanımından çok daha geniş yapıya sahip olan ve temelini bilgi, deneyim, beceri ve 

enformasyonun oluşturduğu entelektüel sermaye ile işletme değeri artmakta ve bununla birlikte 

firmanın mevcut ve ileriki başarıları ve bekası direkt etkilenmektedir. Bu nedenle günümüz 

koşullarında işletme değeri gibi finansal değerlemelerde entelektüel sermayenin etkisi ve önemi bu 

çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Kapsamlı bir literatür taraması ile bu etki ve önem ortaya 

konulmuş, mevcut güncel çalışmalardan örnekler verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Firma Değerlemesi 
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The Role Of Intellectual Capital In Valuation 
 

Abstract 

 
As science and technology have reached advanced levels, serious changes have taken place in the 

financial structure of businesses, such as every other area, and companies have entered the process of 

renewal with the information age and strategies that we are looking at such as production and 

marketing. As a result, the values they possess are evaluated not only with tangible assets but also with 

intangible assets. The resulting change has a major role in the structure of society, the approaches and 

fluctuations in the economy, the new trends of thought and the emerging needs of the age of 

information. Thus, the importance given to tangible assets such as immovables, machines and tools 

which form the basis of the traditional industrial society and the economy has left its place to the 

information economy which contains intangible assets such as knowledge, skills and communication. 

The acquisition, management and use of information, which is an important component of the capital, 

which businesses have in the past, called intellectual accumulation, is expressed as the information 

value of that operator and forms the intellectual capital as a whole. With intellectual capital, businesses 

gain significant gains in competitiveness in the local and global markets as well as in entering and 

maintaining business. 

The intellectual capital, which has a much larger structure than the definition of traditional goodwill 

and has the basis of knowledge, experience, skills and information, increases the business value, and 

the present and future achievements and expectations of the company are directly affected. For this 

reason, the effect of intellectual capital on financial assets such as business value in today's conditions 

and the precaution constitute the basis of this study. This impact and importance has been put forward 

by a comprehensive literature search, and examples from recent current studies have been given. 

 

Keywords: Intellectual Capital, Firm Valuation 

 

1.GİRİŞ 

Son zamanlarda ortaya çıkan bilişim yönlü gelişmeler işletmelerin varlıklarını fiziksel (maddi) 

yönünden ziyade maddi olmayan yönüyle ele almalarını zorunlu kılmış, işletmelerin finansal 

tablolarında yer alan maddi varlıklar yerine maddi olmayan varlıklar işletmeye değer katan olarak 

algılanmaya başlanmıştır. Zamanla pazarlamanın temel kriterlerinden biri haline gelen müşteri 

odaklılık ile çağdaş işletmecilik anlayışında bilginin önemi, bu yönelimi ortaya çıkarmıştır. 

İşletmelerin bilgiyi titizlikle toplaması, belirli süreçten geçirip yorumlaması ve nihayetinde işletme 

açısından ekonomik bir değere dönüştürmesi son yıllarda entelektüel sermaye kavramına olan ilgiyi 

artırmıştır. 

Bununla birlikte işletmelerin değerlerini tam anlamıyla belirleyebilmek, rekabet avantajı elde 

edebilmelerini sağlamak ve etkinliklerini arttırabilmek amacıyla sahip oldukları maddi olmayan duran 

varlıklar olarak bilinen entelektüel sermayeyi bilmek, geliştirmek ve kısaca yönetmek işletmeler için 

önemli hale gelmektedir. Çünkü bir işletme rakibine karşı avantajlı olmak istiyorsa, diğer işletmelerde 

bulunmayan değerli varlıkları elinde bulundurmak mecburiyetindedir. Geçmişte hammadde, sermaye 

ve makine gibi kaynaklar işletmelerin en önemli varlıklarını oluşturuyorken günümüzde patent, marka, 

müşteri memnuniyeti ve sadakati, teknik bilgi (know- how), buluşçuluk gibi kaynaklar işletme 

varlıkları açısından önem kazanmaktadır. 

Bir işletmeyi rakiplerinden ayıran ve her yönüyle avantajlı konuma gelmesini sağlayan, mevcut 

başarısını geliştirip ileriye aktaracak olan ve en önemlisi işletmeye değer katan, mayasını bilgi, beceri, 

deneyim ve enformasyonun oluşturduğu bilgi, bilgi sistemleri, süreçler, patent, telif hakları ve lisans 

anlaşmaları gibi maddi olmayan –soyut- varlıkların belirlenmesi, ölçülmesi ve gelişiminin sağlanması 

işletme değerlemesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

Geleneksel şerefiye tanımından çok daha geniş yapıya sahip olan entelektüel sermaye ile işletme 

değeri artmakta ve bununla birlikte firmanın mevcut ve ileriki başarıları ve bekası direkt 

etkilenmektedir. Bu nedenle günümüz koşullarında işletme değeri gibi finansal değerlemelerde 

entelektüel sermayenin etkisi ve önemi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Kapsamlı bir literatür 

taraması ile bu etki ve önem ortaya konulmuş, mevcut güncel çalışmalardan örnekler verilmiştir. 
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2.ENTELEKTÜEL SERMAYE’YE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI VE ORTAYA ÇIKIŞI 

Literatür incelendiğinde entelektüel sermaye kavramını ifade eden birçok tanım vardır. Bu tanımlara 

yer vermeden önce bu kavramı oluşturan “entelektüel” ile “sermaye” kelimelerinin anlamlarını 

incelemek entelektüel sermaye kavramının anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. “Entelektüel” 

kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel 

öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver” şeklinde açıklanmaktadır. “Sermaye” kelimesi ise yine 

TDK’nın sözlüğünde “bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya 

çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal” şeklinde açıklanmaktadır. 

Ayrıca sermaye kelimesi bakış açılarına göre farklılık arz etmektedir. Muhasebe açısından, “bir 

işletme üzerinde bulunan bütün iktisadi kazanımların kaynağı”; işletme bilimi bakış açısına göre ise, 

“işletmenin üretim amaçlarını ve çabalarını da içeren sahip olduğu maddi ve maddi olmayan 

varlıkların tamamının toplamı” olarak belirtilmektedir  (Pamukçu ve Öğüz, 2014). 

Entelektüel sermaye kavramının bir bütün olarak tanımı birçok kişi tarafından ortaya konulmuştur. 

Entelektüel sermaye, işletmenin bilançosunda tam olarak gösterilemeyen ancak işletmenin gerçek 

değerini yansıtan, akla ve bilgiye dayalı, görünmeyen nitelikteki hayati varlıklardır (Yıldız, 2010). 

Hermanson 1960’lı yıllarda yayınladığı “İnsan Varlıkları Muhasebesi” kitabında entelektüel 

varlıklardan söz etmektedir. Hermanson bu kavram ile çalışanların kas güçlerinin ötesinde bir değeri 

ifade ettiklerini ve işletmelerin bu değerlerini finansal tablolara yansıtılması gerektiğine vurgu 

yapmıştır (Uzay ve Savaş, 2003; Aktaran: Alagöz ve Özpeynirci, 2007:169).  

Entelektüel sermaye kavramını ilk kullanan ekonomist John Kenneth Galbraith ise 1969 yılında 

entelektüel sermayenin insan zekâsından ortaya çıkan bir kavram olmanın yanında, bir entelektüel 

faaliyetler bütünü olduğunu ifade etmiştir (Pena, 2002).  

Itami’nin 1980 yılında yapmış olduğu “Görünmeyen Varlıkları Harekete Geçirmek” isimli 

çalışmasında, “entelektüel sermayenin yönetimi” kavramının ilk defa kullanıldığı ifade edilmektedir. 

Itami, Japonya bulunan işletmelerde maddi olmayan –soyut- varlıkların yönetiminin, işletmelerdeki 

etkilerini belirleyerek, maddi olmayan –soyut- varlıklar üzerine yeni bir tartışma ortaya koymuştur 

(Kurt, 2008:32). 

Stewart (1991), editörlüğünü yaptığı Fortune dergisinde yayınlanan “Beyin Gücü” isimli makalesinde 

bu kavramı, işletmeye rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayan çalışanların bildiği her şey olarak 

tanımlamıştır. Ayrıca sonraki çalışmalarında da işletmede çalışanların kabiliyetleri, patentler, müşteri 

ve tedarikçiler, işletme süreçleri ve teknolojileri gibi maddi olmayan varlıkların entelektüel 

sermayenin birer oluşturucu kaynakları olarak ifade etmiştir (Stewart, 1997). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) entelektüel sermaye tanımı ise; bir işletmenin 

sahip olduğu maddi olmayan –soyut- duran varlıkların, yani diğer bir ifade ile insan sermayesi ile 

yapısal sermayenin ekonomik değeri şeklindedir (Nerdrum ve Erikson, 2001; Aktaran: Pamukçu ve 

Öğüz, 2014:71). 

Edvinssom ve Sulliuan (1996) entelektüel sermaye kavramını işletmenin sahip olduğu ve işletme için 

değer haline dönüştürülebilecek tüm bilgiler olarak tanımlamaktadır. Demediuk ve Sims (2003)’e göre 

entelektüel sermaye, organizasyonlar için rekabetçi üstünlüklere ve karlılığa dönüştürülebilen, 

organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan bilgi ve bu bilgilere dayandırılmış örgütsel süreçler 

toplamıdır (Kanıbir, 2004; Aktaran: Erdoğan ve Dönmez, 2014). 

Yapılan tüm tanımlar dikkate alındığında tümünün en belirgin ortak özelliği entelektüel sermayenin 

maddi olmayan –soyut- varlıklardan teşekkül etmesi ve bu varlıkların işletmenin finansal durumu 

açısından değerli bir konumda olması gösterilebilir. Bununla birlikte entelektüel sermayenin önemli 

özelliklerinden birisi de bilginin değere dönüşmesi gösterilebilir. 

Entelektüel sermayenin diğer önemli özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Sarıay, 2016:52-

53; Aktaran: Özdemir ve Karakoç, 2018:447):  

 Entelektüel sermaye; bilgi, beceri, deneyim ve enformasyonun oluşturduğu, bilgi tabanları, 

bilgi-iletişim sistemleri, patentler, telif hakları, ticari markalar, lisans anlaşmaları gibi maddi 

olmayan varlıkların bütünüdür.  

 Entelektüel sermaye, saptanabilir ve ölçülebilir. Entelektüel sermayeyi ölçmek ve 

raporlayabilmek için sistematik bir yöntem, işletmelerin türüne, büyüklüğüne, yapısına, 

bakılmaksızın giderek artan bir şekilde önemli hale gelmektedir.  
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 Entelektüel sermayede meydana gelebilecek artış veya azalışların, işletmenin entelektüel 

performansında değişim olarak ifade edilmesi mümkündür.  

 Entelektüel sermaye, işletmelerin rekabet üstünlüğünün temel kaynaklarından biridir.  

 Entelektüel sermayenin yönetimi ve gelişimi önemli bir yönetim sorumluluğu haline gelmiştir.  

 Entelektüel sermaye, bir işletmenin fark edilebilir ve değer biçilebilir servetidir.  

 Entelektüel sermayenin asıl kaynağı bilgidir.  

 Entelektüel sermayenin unsurları genel olarak, insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri 

sermayesinden meydana gelmektedir.  

 Entelektüel sermayenin tanımı ile ilgili MERITUM projesi gerçekleştiren Avrupa Birliği, entelektüel 

sermaye tanımında uzlaşma sağlayamasa da entelektüel sermayenin insan sermayesi, yapısal (örgütsel) 

sermaye ve müşteri (ilişki) sermayelerinin bileşimi olarak tanımlaması aslında entelektüel sermayenin 

unsurlarını ortaya çıkarmıştır (Ergun ve Yılmaz, 2013). 

2.1. Entelektüel Sermayenin Unsurları 

Entelektüel sermayenin unsurları konusunda her ne kadar farklı görüşler bulunsa da bu görüşler küçük 

farklılıklar arz etmekte çoğunlukla ortak noktalarda buluşmaktadır. Tüm görüşlerin hemen hemen 

ortak olduğu unsurlar insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olarak ifade edilebilir. 

Literatürde entelektüel sermayenin unsurları konusunda yaygın olarak karşımıza çıkan görüşler şu 

şekildedir: 

OECD, M. Malone ve 1994 yılında Skandia şirketinin yıllık finans raporunda ilk kez entelektüel 

sermayenin unsurlarından bahseden L. Edvinsson, entelektüel sermayeyi İnsan Sermayesi ve Yapısal 

Sermaye olarak iki ana unsur altında ele almışlardır.  

N. Bontis, B. Brinker ve entelektüel sermayenin tanım ve unsurlarını ayrıntılı bir şekilde 1991’deki 

“Beyin Gücü” ve 1997’deki “Örgütlerin Yeni Zenginliği” çalışmalarında ele alan T.Stewart,  

entelektüel sermayeyi İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye ve Müşteri Sermayesi olarak üç ana unsur 

altında ele almışlardır. 

Annie Brooking tarafından ele alınan ayrım ise entelektüel piyasa varlıkları, insan odaklı varlıklar, 

altyapı varlıkları ve bilgi sermayesi varlıkları şeklindedir. 

Elroy ise çalışmalarında entelektüel sermayenin unsurlarını insan sermayesi, yapısal sermaye ve sosyal 

sermaye olarak ifade etmiştir. 

2.1.1. İnsan Sermayesi 

Entelektüel sermayenin genel kabul görmüş unsurları arasından en temel bileşeni olarak ifade edilen 

insan sermayesi, bir işletmenin çalışanlarının sahip olduğu bireysel bilgi deposu olarak tanımlanabilir 

ve işletmede çalışan bireylerin zamanla oluşan tecrübe, bilgi, deneyim, beceri, eğitim seviyesi, iş 

yapma biçimleri ve motivasyonları bireysel bilgi depolarını etkileyen unsurları olarak gösterilebilir 

(Stewart, 1997). İnsan sermayesi, çalışanların sahip olduğu bilgi, deneyim, eğitim ve iş becerileri 

temelinde işletmenin karşılaştığı sıkıntıların çözülmesi ve AR-GE çalışmalarında önemli rol 

oynamaktadır. Her ne kadar işletmenin sahip olduğu değerleri, işletmenin kültür ve felsefesini kapsasa 

da insan sermayesi işletmeye ait değil çalışanlarına aittir. 

İnsan sermayesinin geliştirilmesi için çalışanların buluşçuluk yönünü takviye etmek, bilgi ve 

tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak ve bu anlamda fikir ve önerilerine önem vermek büyük önem 

arz etmektedir. Bu nedenle odağında insan, yönetiminde katılımcı felsefe anlayışı olan işletmelerin 

rakip işletmelere karşı gücü artacak bununla birlikte işletme değeri yükselmiş olacaktır (Şamiloğlu, 

2002). 

İnsan sermayesi tanımlanması ve muhasebeleştirilmesi en zor olan unsurdur. İnsan sermayesinin 

maddi olmayan –soyut- varlıklardan oluşması ve temelinde olan insanın sahip olduğu potansiyelin 

parasal olarak ölçülememesi bunun en büyük nedeni olarak gösterilebilir.  Bu nedenle insan sermayesi 

finansal tablolarda net bir şekilde görülmez (Kerimov, 2011). 

Bilgi çağının gereksinimlerinden biriside işletmelerin temel hedefi olan insan sermayesini işletmeye 

en faydalı olacak bir şekilde kullanmaktır. İşletmelerin rakipleriyle olan piyasada tutunma rekabeti 

içinde insan sermayesini verimsiz kullanma lüksü bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı işletmeler, 

işletme bünyesinde bulunan tüm insanları işin içine katmakta ve onların sahip oldukları bilgi, tecrübe 
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ve önerilerden en iyi şekilde yararlanma yoluna gitmektedirler. Bünyesinde bulunan insanların sahip 

oldukları bilgilerden en iyi biçimde yararlanmada işletmenin kollektif yeteneği olarak da belirtilen 

insan sermayesinin bileşenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Guthrie, 2001; Aktaran: 

Çıkrıkcı ve Daştan, 2002); 

- Mesleki yeterlilik, 

- Bilgi üretimine yönelik çalışmalar, 

- Teknik bilgi (know –how), 

- Eğitim, 

- Girişimcilik coşkusu, mucitlik, kabullenici ve reddedici yetenekler, değişimcilik, 

- Yetenek/beceri oluşturmaya yönelik çalışmalar. 

 

2.1.2. Yapısal (Örgütsel) Sermaye 

Örgütsel sermaye ya da organizasyonel sermaye olarak ifade edilen yapısal (örgütsel) sermaye, işletme 

bünyesinde çalışan insanların verimliliğini artırmaya yönelik örgütsel yapı, yazılım, donanım, veri 

tabanları, patentler, markalar gibi önemli değerlerden oluşur. Kısacası işletme çalışanlarının işten 

çıktıklarında işletmede geriye bıraktıkları tüm bilgi ve deneyimler olarak ifade edilebilir (Çetin, 2005). 

L. Edvinsson ise yapısal sermayeyi, insan sermayesini yenileme ve enerjisini işletmenin bünyesine 

katma amacıyla biçimlendiren, yetkilendiren ve destekleyen bir altyapı olarak tanımlanmıştır. 

İşletmelerin ürünün üretilmesinden müşteriye teslim edilmesine kadar uyguladığı her türlü aşama, 

sitem, strateji ve süreçlerin bir bütünü olarak ifade edilen yapısal sermaye, işletmede ortaya konulan 

bilginin toplanması ve değerlendirilmesi, her türlü verinin elde edilmesi, düzenlenmesi ve işleme 

konulması sürecini kapsamaktadır. Özetle, piyasalaşın gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

geliştirilen örgütsel kapasitedir (Edvinsson ve Malone, 1997).  

Yapısal sermaye ile insan sermayesini birbirinden ayırmak mümkün değildir çünkü ikisi çok yakın bir 

ilişkiye sahiptir. Yapısal (örgütsel) sermayenin olmadığı bir işletmede entelektüel sermaye yalnızca 

insan sermayesinden ibaret kalır. İşletme çalışanlarının bilgi, deneyim ve uzmanlıkları yanlız başına 

bir anlam ifade etmez. Bunların yetkinlik haline gelmesinde işletmenin kaynak dağılımı, fiziksel ve 

sosyal yapılarının etkisi oldukça büyüktür (Pamukçu ve Öğüz, 2014).  

Yapısal sermaye kavramı ile ilgili bir başka bakış açısına göre ise, işletmelerin sahip olduğu kârlılığı 

ve verimliliği arttırmak amacıyla ortaya konulan her türlü yönetim yöntemleri, AR-GE çalışmaları, 

geliştirme teknikleri, bilgi teknolojisi, yazılım, donanım, veri tabanı, örgütsel yapı ve markalar, 

amblemler, yetenekler, patentler ve diğer benzeri şeyler yapısal sermaye bünyesinde yer almaktadır. 

Yapısal sermaye, bilginin işletme faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılmasını, öğrenmeyi ve 

öğrenilenleri paylaşmayı özendiren bir kültürel yapıdır (Yereli ve Gerşil, 2005).  

İşletmeden işletmeye farklılık arz etmekle birlikte örgüt içerisinde yapısal sermayeyi oluşturan 

unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Önce, 1999); 

                     Entelektüel Mülkiyete İlişkin;                 Altyapı Varlıkları; 

-  - Telif hakları, -  - Yönetim süreçleri, 

-  - Dizayn hakları,   -  - Bilgi sistemleri kültürü, 

-  - Patentler,   -  - Yönetim felsefesi, 

-  - Ticari amblemler,   -  - Örgüt Kültürü, 

-  - Hizmetle ilgili amblemler, -  - Finansal İlişkiler, 

-  - Ticari sırlar. -  - Ağ sistemleri. 
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2.1.3. Müşteri (İlişki) Sermayesi 

İşletmeler nasıl ki işçilerine ve örgütlenmelerine yatırım yapıyorlarsa, müşterilerine de yapmak 

durumundadırlar. Bir işletmenin müşteri sermayesi, güvenilir, kaliteli hammadde, ara mal tedarikçileri 

ile vefalı ve aynı zamanda doyum sağlamış tüketicilerden oluşan örgütsel değerdir. Müşteri tatmini, 

müşterilerin işletmenin mal veya hizmetlerine olan talepleriyle ölçülebilir. Bu talepler daha sonra 

işletmeye insan ve örgütsel sermaye olarak geri dönerler ve dağıtım kanalları ile hizmet düzeyinde 

değişikliklere neden olurlar (Önce, 1999; Aktaran: Yereli ve Gerşil, 2005). 

Müşteri sermayesi, insan sermayesi ve yapısal sermayeden farklı olarak işletme içi unsurlardan ziyade, 

işletme dışı unsurları, yani işletmenin çevresindeki tüm paydaşları kapsamaktadır. Bu nedenle müşteri 

sermayesinin ortaya çıkarılması ve gözetimi insan sermayesi ve yapısal sermayeye göre daha zordur. 

Çünkü müşteri sermayesinin odağı olan ilişkilerin inşa edilmesinde müşteri veya tüketici 

konumundaki kişi ve kuruluşlar işletmeden daha aktif ve güçlü pozisyondadırlar ve ilişkilerin 

kurulmasında bizzat etkili olan onların seçimleridir (Kurt, 2008).  

Müşteri sermayesi, entelektüel sermayenin para haline dönüştüğü kısmıdır ve işletmenin iş yaptığı 

herhangi kişi ve kurumlarla olan ilişkilerinin doğal olarak ortaya çıkan değeridir. İşletmelerin finansal 

raporlama sistemleri noktasında müşteri sermayesini ölçmeye ve değerlendirmeye elverişli olmasa da 

bu değeri yansıtan müşteri başına karlılık, müşteri tutma ve kaçırma oranları, piyasa payı gibi gösterge 

verilerini takip etmek nisbi olarak daha kolaydır (Pamukçu ve Öğüz, 2014). 

İşletmenin çalışanları gibi müşterileri de zamanla kendilerine daha faydalı gördükleri işletmelere 

yönelip kendi işletmelerini bırakabildikleri için müşteri sermayesi de insan sermayesi gibi geçici 

özelliğe sahiptir. Bu sebepten dolayı entelektüel sermaye yönetimi bakımından müşteri sermayesinin 

de yapısal sermayeye dönüştürülerek işletme bünyesinde kalıcılığının sağlanması büyük önem arz 

etmektedir (Kerimov, 2011). 

Müşteri sermayesinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Guthrie, 2001); 

 

- Müşteriler    - Dağıtım kanalları 

- Markalar    - Müşteri sadakati 

- Lisans anlaşmaları   - İstenen nitelikteki sözleşmeler 

- Franchising anlaşmalar  - İşletme adı 

- İşle ilgili işbirliği 

3.İŞLETMELERİN DEĞERLEMESİ AÇISINDAN ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖNEMİ 

İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirmekteki temel amaçları maksimum kazanç elde etmenin 

temelinde işletmenin finansal anlamda da değerini maksimum yapmaktır. Bu hedefe ulaşmak için 

elindeki her türlü sermayeyi verimli bir şekilde kullanıp değerlendirmesi gerekmektedir. Bu 

sermayelerden birisi –belki de en önemlisi- entelektüel sermayedir. Değerlemede entelektüel 

sermayenin önemine geçmeden önce “değer” ifadesinin ne anlamlara karşılık geldiğini incelmekte 

fayda vardır. 

“Değer” kelimesi TDK’da şu anlamlarda kullanılmaktadır: 

 Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet 

 Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör 

 Üstün nitelik, meziyet, kıymet 

Ayrıca literatür de incelendiğinde “değer” kavramının kullanım alanının oldukça geniş olduğu 

görülebilir. İşletmelerin faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan değer ise, işletmelerin finansal anlamda 

yapmış oldukları sermaye yatırımının getirisinin, yapılan yatırım maliyetini aşan kısmı olarak ifade 

edilebilir. 

İşletmelere yönelik değerleme yapılırken birkaç açıdan bakılabilir: İşletme ekonomisi bakımından 

değerleme, sayısal değerlerle ifade edilen her türlü varlığın para birimi şeklinde ifade edilebilmesidir. 

Muhasebe açısından değerleme, bir işletmenin sahip olduğu pasif ve aktif kalemlerin ve diğer iktisadi 

kıymetlerin belirli bir tarihteki değerini para ile ifade etmektir. Vergi kanunları açısından değerleme, 

iktisadi varlıkların vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda sahip oldukları değerler temel 

alınarak iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir (Ataman, 1974; Aktaran: Pamukçu ve Öğüz, 2014).   
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Bir işletmenin sahip olduğu varlıkların değerinin belirlenme süreci, değerleme faaliyetleri olarak ifade 

edilir. Değerleme; işletmenin finansal varlıklarının değerinin maddi olarak hesaplanması; arsa, 

makine, bina, teçhizat ve mal stoku gibi aktiflerin toplam değerinin tahmin ve takdiri şeklinde ifade 

edilebilir. Bununla birlikte finansal açıdan değerleme kavramı tam ve yalın bir tanıma sahip değildir. 

Bu nedenle değerleme geniş bir tanım yelpazesine sahiptir. Diğer taraftan finansal yönden 

değerlemenin en geniş tanımı “Bir finansal varlığın değeri, söz konusu varlığın gelecekte sağlayacağı 

nakit akımlarının belirli bir iskonto oranıyla bugüne indirgenmesiyle bulunan değerdir.” şeklinde ifade 

edilebilir (Pamukçu ve Öğüz, 2014). Diğer bir ifadeyle hisse senedi değerlemesinde, hisse senedinin 

sağlayacağı net nakit akımı ile taşıdığı risk esas değişkenler olarak alınmakta, hisse senedinin 

değerinin bu değişkenlerden büyük ölçüde etkileneceği kabul edilmektedir. Değerlemede geçmiş değil 

gelecek önemlidir. Her varlık değerlenebilir niteliktedir. Ancak, bazı varlıkları değerlemek daha 

kolaydır ve değerlemeye ilişkin detaylar duruma göre değişebilmektedir. Bunun yanında değerlemede 

bir belirsizlik söz konusudur ve bu belirsizlik genellikle değerlenen varlıktan kaynaklanmaktadır. 

Değerlemeye ilişkin iki varsayım söz konusudur. Bunlardan ilki piyasanın etkin olmadığı, piyasanın 

değerinin hesaplanmasında yanlışlar yaptığı ve bu etkinsizliğin düzeltileceği varsayımıdır. İkinci 

varsayım ise etkin bir piyasada, piyasa fiyatının değerin en iyi tahmini olduğu ve değerleme modelinin 

amacının bu değerin haklılığını ve doğruluğunu ortaya koymak olduğudur (Tevfik, 2005; Aktaran: 

Pamukçu ve Öğüz, 2014). 

Bir işletmenin firma değerlemesi yapılırken, bu süreçte yatırım uzmanının takip etmesi gereken beş 

temel basamak aşağıda belirtilmiştir (Sipahi ve diğ. 2011; Aktaran: Pamukçu ve Öğüz, 2014):  

1. Basamak: İlk olarak işletmenin yapısı güzel bir şekilde anlaşılmaya çalışılır. Bu yapılırken, 

işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün temel özellikleri, rakip firmalarla arasında olan rekabetçi 

konumu ve işletmenin belirlemiş olduğu stratejileri bir bütün olarak ele alınır. Uzmanlar bu basamakta 

elde ettikleri bilgileri finansal tablolar analizi yardımıyla daha sonrasında performans tahmini 

yaparken kullanırlar.  

2. Basamak: Firmanın ilerleyen dönemlerdeki performansı tahmin edilmeye çalışılır. Bu basamakta; 

firmanın yapmış olduğu satışlara, elde ettiği kazançlara ve mevcut finansal durumuna ilişkin 5-10 

yıllık bir dönemi kapsayan tahminler yapılır. Yapılan tahmin sonucu elde edilen yaklaşık veriler firma 

değeri hesaplanırken kullanılan tahmini verilerdir.  

3. Basamak: Firma açısından en uygun olan değerleme modeli tespit edilir. Bu basamakta, firma 

değerlemesi yapılırken en uygun yöntem tespit edilir. Uygulamada genellikle birden fazla değerleme 

yöntemine göre firma değerlemesi yapılmakta, daha sonra bulunan firma değerlerinin ağırlıklı 

ortalaması hesaplanmaktadır. 

4. Basamak: Yapılan tahminlerin, bir değerlemeye dönüştürüldüğü bu basamakta, ileriye dönük 

yapılan tüm tahminler, firma değerine dönüştürülmesi amacıyla en uygun değerleme yöntemi seçilir 

ve bunun neticesinde bu basamakta firma değeri hesaplanmış olur.   

5. Basamak: Uzman, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde firma ile alakalı yatırım veya yatırım 

tavsiyesi kararı verir. Bu basamakta, temel verilerde herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece 

yatırım uzmanı ilgilenilen firma için hesapladığı gerçek değer ile piyasa değerini karşılaştırmakta ve 

firmanın primli ya da iskontolu işlem gördüğünü ortaya koymaktadır. 

SONUÇ 

İşletmelerin rakipleri ile olan rekabetlerini artırmaya ve üstünlük sağlamaya yönelik ortaya koydukları 

faaliyetleri süresince ürettikleri bilgi ve deneyim temelli entelektüel sermaye olarak adlandırılan 

varlıklar, son yüzyılın işletmeciliği açısından oldukça dikkat çekmiştir. Bunun neticesinde işletmeler 

yatırımlarını maddi varlıklardan ziyade bilgi sistem ve teknolojilerine yönlendirmişlerdir. Çünkü artık 

modern pazarlama anlayışında maksimum karlılığın yanında müşteri memnuniyeti kavramı hayat 

bulmuş, işletmeler mal satışından ziyade müşteri taleplerini dikkate almaya başlamıştır.  

Toplumsal anlamda bilginin ve bilgiye dayalı sistemlerin gelişmesi ile birlikte entelektüel sermaye 

kavramı ortaya çıkmıştır. İşletmelerde var olan bu entelektüel varlıklar, işletme çalışanlarınca üretimin 

her adımında hem bireysel hem toplumsal hem de kurumsal seviyede ortaya çıkmaktadır.  Bu anlamda 

entelektüel sermaye somut olarak, işletmelerde elde edilen patent, teknik bilgi, müşteri sadakati, lisans 

anlaşmaları, sahip olunan markalar ve işletme adı gibi değerlerde rahatlıkla görülebilmektedir. 
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Böylece günümüzde entelektüel sermaye firma değerini etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Entelektüel sermaye, özellikle bilginin yoğun bir şekilde kullanıldığı işletmeler açısından öncelikli 

konular arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, entelektüel sermaye firmaların fiziki ve iktisadi 

anlamda uzun vadeli hedeflerine ulaşma noktasında önemli rol oynayan varlıklardır. Bu bakımdan 

işletmelerin entelektüel sermayeyi geliştirici politikalar izlemesi ve üzerinde önemle durması 

işletmenin geleceği açısından oldukça önemlidir.  

Entelektüel sermayenin geleneksel işletmecilik anlayışından farklı olarak firmaya kattığı en büyük 

kazanım firma değerlemesidir.  Bu nedenledir ki rakipleri ile olan rekabette başarılı olmak isteyen 

işletmeler bilginin bir değer olduğunu fark ederek ve bu bilgiyi verimli kullanarak ayakta kalmakta ve 

rakiplerine avantaj sağlamaktadır. Firmaların değerlerinin artmasındaki temel faktör firma çalışanları, 

ilişkileri ve süreçlerinden meydana gelen bilgi alt yapısına dayalı olan entelektüel sermayedir. 

Kısacası, işletmenin değerini artırması, hedeflerine ulaşması ve rekabet avantajı sağlaması aşamasında 

en önemli görev işletmenin entelektüel sermayesine düşmektedir. Bu nedenle firma değerlemesi 

yapılırken entelektüel sermaye unsurları tek tek incelenmelidir. Bununla birlikte gelişen işletmecilik 

anlayışında entelektüel sermayeyi oluşturan yeni varlıklar tespit edilerek bu varlıkların geliştirilmesine 

yönelik çalışmalara hız verilmelidir.  

  



474 

 

KAYNAKÇA 

Akgüç, Ö., (1998). Finansal Yönetim 7. Baskı, İstanbul, Avcıol Basım Yayın, 845. 

Ataman, Ü., (1974). Hisse Senetlerinin Değerlemesi, Doktora Tezi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademisi Matbaası, 17. 

Bontis, N., (1996). There’s A Price On Your Head: Managing İntellectual Capital Strategically. Ivey 

Business Journal (formerly Business Quarterly), 60(4), 40-47. 

Brooking, A., (1997). The Management of Intellectual Capital. Long Range Planning, 30(3), 364-365. 

Chambers, N., (2005). Firma Değerlemesi, Birinci Basım, İstanbul Avcıol Basım Yayın, 6. 

Çetin, A., (2005). Entelektüel Sermaye ve Ölçülmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 359-

378. 

Çıkrıkcı, M. ve Daştan, A., (2002). Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla 

Sunulması. Bankacılar Dergisi. Sayı 43. 

Demediuk P., Sims R., (2003). “Measuring The Development and Application of Intellectual Capital 

in Local Government” , Public Sector Newsletter, s.23-25. 

Edvinsson, L., Sullivan, P., (1996). “Developing a Model For Managing Intellectual Capital”, 

European Management Journal, S.14, s.356-364. 

Edvinsson, L. ve Malone, M., (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by 

Finding Its Hidden Brainpower. New York: Harper Collins Publishers. 

Erdoğan, M. ve Dönmez A., (2014). Entelektüel Sermaye ile İşletme Performansı Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi: Panel Veri Uygulaması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 362-

369. 

Ergun, E. & Yılmaz, O., (2013). Entelektüel Sermayenin, Rekabet ve Yenilikçilik ile İlişkisine 

Literatür Açısından Genel Bir Bakış. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, VIII(I), 129-134. 

Guthrie, J., (2001). “The Management, Measurement and the Reporting of Intellectual Capital”, 

Journal of Intellectual Capital, Cilt.2, Sayı:1, s.24-41.  

Kanıbir, H., (2004). “Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entelektüel Sermaye ve 

Organizasyonel Performansa Yansımaları”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt,1, S.3, s. 77-

85. 

Kerimov, R., (2011). “Entelektüel sermayenin ölçülmesi, raporlanması ve işletme performansına 

etkisi: Örnek bir uygulama”. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Kurt, M., (2008). “Entelektüel Sermayenin Temel Unsurları”, Entelektüel Sermaye, Teori, Uygulama 

ve Yeni Perspektifler, Editörler: Rıza Aşıkoğlu, Mustafa Kurt, Kerim Özcan, Gazi Kitap Evi, Ankara, 

30-44. 

Nerdrum, L. &Erikson, T., (2001). Intellectual Capital: A Human Capital Perspective. Journal of 

Intellectual Capital, 2(2), 127-135 

Önce, S., (1999). Muhasebe Bakış Açısı ile Entelektüel Sermaye, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

Eskişehir, 1 - 44. 

Pamukçu A. ve Öğüz A.A., (2014). Firma Değerlemesinde Entelektüel Sermayenin Yeri ve Önemi, 

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 2, Sayı 42, 69-87. 

Pena, I., (2002). Intellectual Capitaland Business Start-up Success. Journal of Intellectual Capital, 

3(2), 180- 198. 

Sipahi, B. & Yanık, S. & Aytürk Y., (2011). Şirket Değerleme Yaklaşımları, İstanbul, Nobel Yayın 

Dağıtım, 7. 

Stewart, T.A. &Kirsch, S.L., (1991). Brain power. Fortune, 123(11), .44-50. 

Steawart, A. T., (1997). Entelektüel Sermaye, Örgütlerin Yeni Zenginliği, Nurettin Elhüseyni (çev.), 

İstanbul, MESS Yayınları. 

Şamiloğlu, F., (2002). Entelektüel Sermaye. Ankara: Gazi Kitabevi. 

Tevfik, T. A., (2005). Hisse Senedi Değerlemesi, İstanbul, Literatür Yayınları, 4. 

Uzay, Ş. ve Savaş, O., (2003). “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe 

Karşılaştırmalı Bir Uygulama Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, Sayı: 20, s.164. 

Yereli, A. N. ve Gerşil, G., (2005). “Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri”, 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 17-29. 

Yıldız, S., (2010). Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir 

Araştırma, İstanbul, Marmara Üniversitesi SBE Doktora Tezi. 



475 

 

  



476 

 

Aile Bütünlüğünü Etkileyen Etmenler: Dünya’da ve Türkiye’de 

Yayginlaşan Çok Kültürlü Yaşamlar 
 

 

Emine Arslan Kiliçoğlu     Neriman Aral 

    Kto Karatay Üniversitesi    Ankara Üniversitesi 

 

Çok kültürlülük, farklı kültürlerin aynı çevrede yaşadıkları zenginlikleri içeren bir olgu olarak 

ifade edilmektedir. İlk olarak Kanada’da kullanılan bu terim, geçmişten günümüze farklı alanlar 

tarafından çalışılmış olup, toplumsal etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Geçmişte de göçler nedeniyle 

disipline edilmesi gereken çok kültürlü yaşamların toplumlara sağladığı yararlar ve zararlarına ilişkin 

durumlar sürekli gündemin konusu olmuştur. Eski dönemlerde, bazı ülkelerin bazı kısımlarında 

belirginleşen çok kültürlülük olgusu zamanla tüm Dünya’da etkin olarak yaşanan bir durum haline 

gelmiştir. Günümüzde toplumlarda yaşanan sorunlar ya da insanların ihtiyaçlarına bağlı olarak göç 

ettikleri bilinmektedir. Bu göç süreci bazen isteğe bağlı olurken, bazense savaşlar, felaketler, ideolojik, 

dini çatışmalar nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu yer değişikliği sürecinde 

bireyler ve aileler sosyolojik olarak bir entegrasyon süreci geçirmek durumdadırlar. Bu entegrasyon 

süreci bazı ailelerin kültürel yapılarını koruyabilme mücadelelerinde başarılı olduklarını gösterirken, 

bazı ailelerinse göç ettikleri toplumlar içerisinde asimile olduklarını göstermektedir. Tüm Dünya’nın 

sorunsalı olan çok kültürlü yaşamların giderek artması ve kalabalıklaşması nedeniyle, toplumların en 

önemli birliği olan ‘aile’ bu durumdan farklı şekillerde etkilenebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı 

çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan çok kültürlü yaşamların aile bütünlüğüne etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan çok kültürlü 

yaşamların aile bütünlüğüne etkileri konusunda yapılan çalışmalar incelenerek analiz edilmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda Dünya’da ve Türkiye’de, gittikçe artan çok kültürlü yaşamların 

yaygınlaştığı, bu durumun hem sürekli belli bir yerde yaşayan toplumlar, hem de göç etmek zorunda 

kalan toplumlar için aile bütünlüğüne olumsuz yönde etki yaptığı ve bu etkinin ilerleyen zamanlarda 

da artarak devam edebileceği ifade edilmektedir.  Yapılan çalışmalarda savaşlar nedeniyle parçalanan 

ailelerin göç ettikleri ülkelerden yeni bireylerle yeniden aile kurdukları, işsizlik nedeniyle kendi 

kararları doğrultusunda göç eden ailelerin ise parçalandıkları görülmektedir. Bu durumun Dünya’da ve 

Türkiye’de ele alınarak çözüm önerilerinin üretilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler; Aile, Kültür, Çok Kültürlülük, Aile Bütünlüğü. 

 

Abstract 

 

Multiculturalism is expressed as a phenomenon involving the riches that different cultures 

experience in the same environment. This term, first used in Canada, has been worked on by diverse 

fields from the past and tried to explain social influences. In the past, the benefits and harms of the 

multicultural lives that have to be disciplined due to migration have always been a matter of day-to-

day affairs. In the old days, the phenomenon of multiculturalism, which became evident in some parts 

of some countries, eventually became a living condition throughout the world. It is known that today 

they are migrating depending on the problems experienced in society or the needs of people. While 

this immigration process is sometimes voluntary, it is sometimes seen as a result of wars, catastrophes, 

ideological and religious conflicts. Hence, in this displacement process, individuals and families have 

to sociologically undergo an integration process. While this integration process shows that some 

families are successful in their struggle to protect their cultural heritage, some families show that they 

are assimilated within the communities they emigrate to. The 'family', which is the most important 

unity of the societies, can be influenced in different ways because of the increasingly multicultural life 

of the whole world and its crowd. For these reasons, the study aimed to examine the effects of 

multicultural life of the family unity became widespread in the world and Turkey. For this purpose the 

studies about the impact of multicultural life to the family unity in the world and in Turkey which 

becomes widespread were analyzed by examining them. Based on the research results it is expressed 

that the multicultural life in the world and in Turkey is increasingly spreading and this situation has 
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negative effects to the family unity of constant communities living in a particular place and also of 

families that immigrate and that this effect may continue to increase in the future. In the studies 

conducted, it is seen that the families broken up due to wars re-established families with new 

individuals from the countries where they migrated and the families migrated in the direction of their 

own decisions due to unemployment are broken up. This situation needs to be considered and 

proposed solutions should be made in the world and Turkey. 

 

Keywords: Family, Culture, Multiculturalism, Family Integrity. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde değişen toplumların kültürel yapılarını koruyabilmelerinin her gün geçtikçe daha 

da zorlaştığı görülmektedir. Toplumsal değişimler, toplumsal olaylar, doğal afetler, savaşlar, bir 

bölgede çok kültürlü yaşamların kontrolsüz oluşumu gibi etmenlerin varlığı toplumların aile 

yapılarının varlığını ve sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir. Aile yapısını 

olumsuz anlamda etkileyen etmenler Dünya ülkelerinde farklılıklar gösterdiğinden, her bölgenin 

çözüm önerilerinin de farklılaşacağı öngörülmektedir. Değişen Dünya’da aile yapısının, aile 

bütünlüğünün ve aileyi sürdürebilen aile dinamiklerinin korunabilmesi tüm Dünya’nın ortak sorunu 

olarak görülmektedir. Dünya’da aile yapısına ilişkin değişimler, bilimsel olarak farklı disiplinlerin 

çalışma konusu olarak güncelliğini koruduğu bilinmektedir.  

Toplumsal yapıya etki eden sosyolojik ve teknolojik gelişmeler nedeniyle toplum farklılaşan 

her yeni dönemde istemeyerek de olsa önemli dönüşümler yaşamıştır. Modernleşme, sanayileşme, 

kentleşme, dijital yaşam, insanın yapabildiği her şeyin robot teknolojisine modellenmesi gibi süreçler 

toplumların yapısını beklenmedik şekillerde etkilemiştir. Tüm toplumu etkileyen bu süreçler, 

toplumun en küçük yapı taşı olan aile oluşumu üzerinde de farklılaşan etkiler göstermiştir. Aile olmak 

veya evli olmak da bu değişim sürecinden etkilenerek “biz” oluşumundan “ben” oluşumuna 

dönüşmüştür. Bu durumun etkileri toplumun en küçük yapısı olan aileden başlayarak, toplumun 

genelini olumsuz anlamda etkileyen algıları oluşmuştur. Bugün yaşananlar değerlendirildiğinde, bu 

durumun gelecek zamanlarda da sürekliliğinin devam edeceği öngörülmektedir (Şentürk, 2008). 

Bu araştırma da Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan çok kültürlü yaşamların aile 

bütünlüğünü etkileyen etmenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, aile, aile 

bütünlüğü ve Dünya’da aile bütünlüğünü etkileyen etmenler başlıkları ile incelenmiştir. Araştırma da 

güncel olarak sinema filmlerinde, değişen aile yapıları ve değişen aile yapılarının topluma 

yansımalarına ilişkin çekilen yapımlardan bahsedilmiştir. 

AİLE 

Aile yapısı toplumların her türlü gelişimini etkilemektedir. Toplumsal olarak aile kurumunu 

inceleyen uzmanlar insan davranışları ile insan ihtiyaçları arasında ilişkinin olduğunu savunurlar. Bu 

ihtiyaçlar fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar olarak bilinmektedir. Bebeklikten ölüme kadar 

devam eden süreçte insanların ihtiyaçları aileleri tarafından karşılanmaktadır. İhtiyaç denildiğinde akla 

gelen, bir eksikliğin fark edilmesi, organizmada fizyolojik olarak yetersizliklerin fark edilmesi, insan 

yaşamındaki dengenin değişmesi anlamına gelmektedir. İhtiyacı olan insanın her zaman doyuma 

ulaşabileceği kurum ailedir. Aile, insan için, samimiyet, güçlü hissetmek, anlamlı olmakla ilgili tüm 

ihtiyaçların karşılanabildiği kurumdur. Aile kendi içinde farklı kültürler ve farklı yapılar açısından 

incelendiğinde sosyal bir kurumdur. Aile bireyleri, aile oluşumunun dengelerini ve gücünü 

koruyabilmek için, her birey kendi rolüne uygun olarak gerekli çabaları gösterir. Bu doğrultuda bir 

insan için aile kurumu vazgeçilmez bir değere sahiptir. Aile kurumu bireylerin en doğal 

davranabildikleri yer olması nedeniyle de önemlidir. Bu doğal ortamda yaşayamayan bireylerin 

yaşadığı sosyolojik çöküntülere (bağımlılık, suç işleme oranlarındaki artış vs.) ilişkin durumlar her 

geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Toplumun üzerinde etkili olan aile kurumunun varlığı ve 

korunmasına yönelik uygulamalarda devletlerde ana yasalarında yer vermişlerdir. Tüm Dünya’da aile 

kurumunun bütünlüğünün korunmasına ilişkin çalışmalar devlet politikaları olarak da 

sürdürülmektedir (Nazlı, 2018).   

 

Aile kavramına ilişkin tek yönlü ortak bir tanımlama ya da olgusal bir açıklama yapabilmek 

söz konusu değildir. Aile türü her ne olursa olsun (çocuksuz, çekirdek, tek ebeveynli, geniş vs.) tüm 
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dünyada farklı kombinasyonlarda, farklı anlayışlarla, farklı toplumsal etkilerle varlığını 

sürdürmektedir. 

Murdock aileyi, kadın ve erkeğin bir araya gelerek, bir çocuk sahibi olması, kadın ve erkek 

arasındaki cinsel beraberliğin toplumun kabul etmesi ve iyi çocuklar yetiştirmek için gerekli şartların 

bulunduğu kurum olarak tanımlamaktadır (Akt. Jones vd., 1995). 

Bell’e göre ailenin dört farklı açıdan incelenerek tanımlandığı görülmektedir. Birinci tanımda, 

aile psikolojik olarak tanımlanmış ve aile bireylerinin, kendi özelliklerini fark ederek tüm ailenin 

fikirlerini duygularını özelliklerini tanımak olarak ifade edilmektedir. İkinci tanımda aile sosyoloji ve 

sosyal psikoloji açısından ele alınmış ve ailenin kültürel yaklaşım odağında kuramsal olarak ele 

alınması gereken nükleer bir kurum olduğu belirtilmiştir. Üçüncü tanımda ise aile, sosyal bir birim 

olduğuna ve küçük bir grubu temsil ettiğine vurgu yapılmıştır. Farklı aile yapılarını temsil eden 

bireylerin bir araya gelmesi ile ailenin oluştuğuna dikkat çekilmiştir. Dördüncü tanımda da, toplumun 

değer verdiği ölçüde değerli olabilen bir grup olduğu belirtilmiştir (Nazlı, 2018). Özellikle sosyoloji 

olmak üzere farklı bilim dallarında ailenin ve ailenin topluma etkilerinin incelendiği görülmektedir. 

Bu tanımlar incelendiğinde, aile ile ilgili tanımlar arasında bilim alanlarına yönelik farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Tanımlarda farklılıklar olmasına rağmen ailedeki ortak noktaların sevgi ve bütünlük 

olduğu görülmektedir. Aynı zamanda aile yapısı farklı ülkelerde, farklı kültürlerde farklı yapıları ifade 

etse de ortak noktaları sevgi ve bütünlük dahilinde oluşmaları ve sürdürülmesindeki hassasiyetler 

olarak bilinmektedir. Aile yapısı hem toplumsal, hem de cinsiyet açısından, kadın ve erkeğe toplumsal 

bir statü kazandırması nedeniyle önemsenmektedir. Ailede bireylerin yaşamsal olumsuzluklara karşı 

kendilerini güçlü hissettirmesi ile aile bütünlüğü arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Aile 

bütünlüğünün bir parçası olma duygusu bireyleri mutlu hissettirmektedir. Ayrıca, belirginlik, istikrar, 

düzen, hayat amacına sahip olmak ve aidiyet duygusu bireylerin aile bütünlüğüne olan bağlılıkları 

sürekli hale getirmektedir (Şentürk, 2008).  

AİLE BÜTÜNLÜĞÜ 

Aile bütünlüğü, ailenin birbirine karşı sorumluluklarını samimi ve sevgi dolu duygularla 

sürdürmesi olarak ifade edilmektedir. Bireylerdeki benlik bütünlüğü ile aile bütünlüğü arasında da 

olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle bütünlük duygusu ailelerin devamlılığını sağlamak için 

aile bireylerinin hissetmesi gereken, aile bireylerinin önemsemesi gereken bir duygudur. (Antonovsky, 

1993). Bütünlük duygusuna sahip ailelerin, aile içinde yaşadıkları problemlerin hepsinin çözümünde 

güçlü oldukları ve olumsuz olan her bir olaydan aile bütünlüğünün önemini vurgulayan bir sonuç 

çıkarabilmeleri açısından farklı duygusal güçlere de sahip oldukları saptanmıştır (Wickens ve Greef, 

2005). 

Aile bütünlüğüne ilişkin bir toplumda geçmiş aile yapıları ile bugünün aile yapıları arasındaki 

fark incelendiğinde, insan davranışlarında değişiklikler olduğu, kültürel ve sosyal şokların yaşandığı, 

toplumlarda güncel problemlerin olduğu görülmektedir. Aile yapısı, çift ebeveynli ve erkeğin temel 

prensip olarak maddi güç sahibi temelinde yapılandırılan bir oluşum olarak kabul edildiğinde, bu 

yapının değişen dünya koşullarında cinsiyetçilik, kuşak çatışması, ebeveyn rolleri gibi olumsuz 

durumlara neden olmaktadır Evrensel olarak toplumlarda kadınların rolü ve aile yapısı içerisindeki 

ebeveyn rolünün değişmesi ile aile yapısında da ciddi farklılaşma söz konusu olmaktadır (Ullmann, 

vd., 2014). 

DÜNYA’DA AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN ETMENLER 

Bugün Dünyada devletler arasında yaşanan, sosyal ve doğa olayları sonucunda insanlara 

yönelik isteyerek ya da istemeyerek göç etmektedir. Ailelerin dağılmasına neden olan göç olayları 

hem toplumu hem de aile bireylerini etkilemektedir. Göç olgusu birçok kuramcı tarafından kuramsal 

olarak ele alınırken, toplumsal yapıyı ve dolayısıyla aileyi ilgilendirmesi açısından antropolojik açıdan 

incelemektedir. Göç kuramları göç eden bireyler göç alan ve göç veren yerler açısından bütüncül 

olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle bazı zamanlarda yaşanan göç toplumsal iyilikler sağlarken 

bazı zamanlarda ise sıkıntılara sebep olmuştur. Bu nedenle aile bütünlüğünde, nedeni her ne olursa 

olsun, tüm göçler aile yapısına zarar vermekte, aile bütünlüğünün sürdürülmesine engel olabilecek 

olayların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bir ülkenin aile bütünlüğüne ilişkin bir değerlendirme 

yapılacağında, göç sosyolojisinin de iyi incelenmesi gerekmektedir. Tüm Dünya ülkelerinde göç her 

geçen gün farklı sebeplere bağlı olarak artmakta ve henüz olumsuz etkilerine yönelik kalıcı bir çözüm 

bulunamamaktadır (Çakır, 2008). 
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Aile içindeki değişiklikler açısından Dünya ülkelerinde farklılıklar olsa da yapılan 

araştırmalarda ön plana çıkan durum daha çok ailelerin bütünlüğünün korunmasına ilişkin politikalar 

oluşturmak ve yasal çerçevede kurallar sistemi yapılandırmak şeklinde önlemlerin alınması olarak 

görülmektedir. Aile bütünlüğüne ilişkin çalışmalar taranırken, aile ile ilgili yapılan araştırmaların 

farklı disiplinler tarafından çalışıldığı görülmüştür. Özellikle, sosyoloji, psikoloji, iktisat, sosyal 

hizmetler, ekonomi, hukuk alanları aile bütünlüğünün korunması ile ilgili önlem alınmasında çalışan 

disiplinler arasında yer almaktadırlar. Özellikle Amerika gibi bazı yoğun göç alan ülkelerde aile 

bütünlüğü çalışmaları çok boyutlu olarak çözülmesi gereken bir sorunsal boyut olarak ele 

alınmaktadır. 

Amerika’da aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen durumlardan biri, sosyal güvenlik haklarına 

ve sigorta erişimine ulaşmadaki pahalılık olmaktadır. Bu durumu aileler bir arada yaşamaktan 

uzaklaştırmakta ve toplumları bireyselleştirmektedir (Alper, 2008).  

Aile bütünlüğüne ilişkin Türkiye’deki değişimlerin incelenmesi sonucunda ihtiyaç üzerine 

yeni modeller oluşturulmuştur. Kağıtçıbaşı (2012), “Çocuğun Değeri” araştırmasında modernleşme 

kuramının dünyadaki tek tip aile yapısından farklı olarak bağımsızlaşan aile yapısına geçmesiyle 

birlikte Aile Değişim Modeli üzerinde çalışmıştır. Bu model de, bireysel olarak değerlendirilen aile 

bireyleri, aile bütünlüğü bakış açısıyla, aile içi etkileşim, aile biçimleri ve ailenin kültürel yapısı yer 

almaktadır. Dolayısıyla bu model bütünlüğü dağılmakla karşı karşıya kalan ailenin bütüncül bir yapı 

olarak ele alınmasını sağlayacak bir model olması nedeniyle önemsenmektedir. Aile Değişim Modeli 

ve Karşılıklı Bağımlı Aile Modeli birlikte içerikleri de kendi içinde geliştirilen bir model olması 

nedeniyle aile bütünlüğüne ilişkin önemli değişimlerin gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır 

(Kağıtçıbaşı, 2012). 

Batı toplumlarında aile bütünlüğü hızla dağılmaya devam etmekte, Avrupa ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nde boşanma oranları artmaktadır. Bu durumda, aile içi büyümeler çocuklarla 

değil, hayvan sahibi olarak sağlanmaktadır. Aile yapısının çöküşü ve tüm dünyada aile bütünlüğünün 

korunamaması bireysel özgürlük kavramının dahilinde incelenen sınır tanımayan serbestlik anlayışı ve 

norm tanımazlıkların normalleşmesi ve yaygınlaşması olarak ifade edilmektedir (Kağıtçıbaşı ve 

Cemalcılar 2012).  

Avrupa Birliği istatistik ofisi “EUROSTAT” tarafından yayımlanan verilere dayanarak, yüz 

evlilikten ellisinin boşanma ile sonuçlandırıldığı belirtilmiştir. Ayrıca dünyaya evlilik dışı gelen çocuk 

sayısı oranı da bugün tüm doğumlara oranlandığında %40 oranına ulaşmıştır. Bu oran İzlanda, 

Bulgaristan ve Estonya’da yüksek seviyelere ulaşmıştır. Yunanistan, Kıbrıs ve İsviçre de ise evlilik 

dışı çocuk doğum oranının düşük olduğu görülmektedir (URL, 2018a). 

Aileden ayrı yaşayan, aile ortamından uzakta yetiştirilen çocukların varlığı ülkelerin fark edilir 

yeni sorunlarla uğraşmasına neden olmaktadır. Avrupa ülkelerinde aile ortamından uzakta farklı 

koşullarda yetişen çocukların psikiyatrik sorunları nedeniyle toplumda suç oranlarını yükselmekte 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu suç oranı artışı toplumsal güvenlik anlamında bir kaos ortamı 

yaratmaktadır. Bu durum ülkeler için gelecekte toplumun aile kültürünü ve toplumun sosyolojisini 

bozabileceği düşüncesi ile çözülmesi gereken devlet sorunu olarak kabul edilmektedir. Özellikle Batılı 

ülkeler sorunların azalması ve aile bütünlüğünün ortadan kalkmaması için önlemler alma gereksinimi 

duymaktadırlar. Bu sorunlara çözüm arayan ülkeler henüz aile bütünlüğünü koruyamazken, 

uyuşturucu kullanımının yasallaştırılması toplumsal yozlaşmanın desteklenmesi ve aile bütünlüğünü 

bozan başka bir tehdit olarak sürecin çözümünü güçleştirdiği bilinmektedir (URL, 2018b). 

Aile yapısında son on yıldır eskiye oranla olumlu anlamda değişmeler görülen Latin 

Amerika’da, aile yapısını sarsan ve aile bütünlüğüne engel olabilecek etmenler bulunmaktadır. 

Bunların başlıcaları aile gelişimi için uygun olmayan gelir dağılımı, ailelerin sosyal güvenlik 

imkanlarının olmayışı gelmektedir. Yirmi yıl öncesine oranla çift ebeveynli aileler yerine tek 

ebeveynli nükleer aileler bulunmaktadır. Çift ebeveynli ailelerde de çocuk tercih edilmemekte, sadece 

yoksul topluluklarda maddi imkansızlıklar nedeniyle geniş aile yapısına rastlanmaktadır (Ullman vd., 

2014). 

Yapılan araştırmaların yanı sıra toplumun dikkatini çekebilmek amacıyla film sektörü de aile 

yapısına ilişkin gerçeklerin gün yüzüne çıkmasına yönelik gerçek temalı filmler çekmiştir. Beyaz 

perde aracılığıyla, toplumlardaki ailelerin sorunlarına odaklanmak amaçlanmıştır. Film perdesinde 

yasaklı ya da evlerin içine hapsolmuş gerçekler topluma açıklanmış ve senaryolar aracılığıyla 

aktarılmıştır. Bu amaçla çekilen filmler ve detayları aşağıda kısaca açıklanmıştır;  
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- Aile bütünlüğünün önemi ve toplumlardaki aile yapısının değişimi devletlerin olduğu gibi 

sanatında konusu olmuştur. “Mildreal Pierce” isimli film 1945 yılında Amerikan 

Banliyosu’ndaki ailelerin zorluklarını gündeme getirmiştir. “Cat on a that Tin Roof” isimli 

film 1958 yılında o dönemin maddi olarak güçlü olan ailelerinin iç çatışmaları sonucunda 

çocukların psikolojik sorunlarını nasıl çözemedikleri ve yansıttıklarını gündeme 

getirmiştir. “II. Gattepordo” isimli film 1963 yılı ondokuzuncu yüzyıl Avrupa 

Devletleri’nde politika, sanayileşmenin gücü ile aile yapısının gündeme ayak uydurulan 

aile bütünlüğünün zedelenmesine ilişkin durumları gündeme getirmiştir. “Kramer vs. 

Kramer” isimli film 1979 yılında klasik çekirdek aile yapısının nasıl dağılmaya başladığını 

gündeme getirmektedir. “Ordinary People” isimli film 1980 yılındaki topluma, aile 

içindeki bireylerin çözemedikleri psikolojik travmaların intihar gibi, yeni aile yapılarının 

olabileceği fikrini zihinlere yerleştirmektedir. “Aaah Belinda” isimli film 1986 yılı Türk 

yapımı film göç eden kentli bir aileyi sosyal deney olarak gündeme getirmektedir. “The 

Ice Storm” isimli film 1997 yapımı film doksanlı yıllarda modern Amerika ailesinin iç 

dinamiklerini gerçekleriyle yansıtarak, aile bütünlüğüne ilişkin bir olgunun önemsendiğini 

ifade etmektedir. “The Incredible” isimli film 2004 yapımı animasyon filmi aracılığı ile ilk 

kez aile yapısını çocuk grubunun farkındalığına sunmaktadır. 21. Yüzyılın dağılan aile 

kurumuna ve bozulan aile bütünlüğü travmalarına dikkat çekmek amacıyla “Little Miss 

Sunshine” isimli film 2006 yılında her şeye rağmen aile bütünlüğünü korumaya çalışan bir 

ailenin öyküsü ile fedakarlıklarla aile bütünlüğünün korunabileceği anlatılmıştır. 2011 

yılında “Atlı Karınca” isimli film, Türkiye’de hiç dillendirilmeyen aile içi ensest ve 

tecavüz olaylarını gündeme getirmiştir. Aile bütünlüğünü yok eden istismar olayını 

gündeme getiren ve güzelleşebilmesi gereken toplumu cesaretlendiren bir film olmuştur. 

“August” isimli film, 2013 yılında aile bütünlüğünün korunmasında muhafazakarlığın dahi 

etkisinin olmadığını gündeme getiren sosyolojik bir filmdir (URL, 2018c).  

SONUÇ 

 Sonuç olarak, aile bütünlüğünü etkileyen farklı etmenlerin olduğu görülmüştür. Bu etmenlerin 

aile yapısına ve aile oluşumlarına etkileri ele alınmıştır. Dünya ülkelerinin neredeyse tamamında, aile 

bütünlüğünün olumsuz etkilenmesindeki başlıca etmenlerin; göç, boşanmalar ve suç olgusu olduğu 

belirtilmiştir. Aile bütünlüğüne ilişkin sorunların çözümünde farklı disiplinlerle iş birliği içinde çalışan 

ülkelerin çözüm arayışlarının devam ettiği görülmüştür. 

Bireylerin ailelerine aidiyet duyguları, aile bütünlüğünün korunmasına destek olmaktadır. 

Ayrıca aile bütünlüğü duygusu bireyin benlik saygısını da geliştirmektedir. Bu şekilde birey yaşam 

doyumunu anlamlı hale getirme çabası kazanmakta ve aile bütünlüğünü korumak için çabalamaktadır 

(Çeçen 2008). Yukarıda açıklanan filmlerde de görüldüğü gibi ailedeki değişimi ve ailenin 

bütünlüğüne olumsuz yönde etki eden durumlar ele alınarak incelenmiş, kamu hakkında dikkat 

çekilmeye çalışılmıştır.  

Aile bütünlüğü ülkelerin önemsemesi gereken bir gelecek sorunu olması nedeniyle, ülke 

içindeki çocuk ve aileyi ilgilendiren tüm kurumlar tarafından ve yasal olarak değerlendirilmesi 

gereken bir konu olarak ele alınması önerilmektedir. 
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Aile Bütünlüğünü Etkileyen Etmenler: Çok Kültürlü Yaşamlar 
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Çok kültürlülük, farklı kültürlerin aynı çevrede yaşadıkları zenginlikleri içeren bir olgu olarak 

ifade edilmektedir. İlk olarak Kanada’da kullanılan bu terim, geçmişten günümüze farklı alanlar 

tarafından çalışılmış olup, toplumsal etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Geçmişte de göçler nedeniyle 

disipline edilmesi gereken çok kültürlü yaşamların toplumlara sağladığı yararlar ve zararlarına ilişkin 

durumlar sürekli gündemin konusu olmuştur. Eski dönemlerde, bazı ülkelerin bazı kısımlarında 

belirginleşen çok kültürlülük olgusu zamanla tüm Dünya’da etkin olarak yaşanan bir durum haline 

gelmiştir. Günümüzde toplumlarda yaşanan sorunlar ya da insanların ihtiyaçlarına bağlı olarak göç 

ettikleri bilinmektedir. Bu göç süreci bazen isteğe bağlı olurken, bazense savaşlar, felaketler, ideolojik, 

dini çatışmalar nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu yer değişikliği sürecinde 

bireyler ve aileler sosyolojik olarak bir entegrasyon süreci geçirmek durumdadırlar. Bu entegrasyon 

süreci bazı ailelerin kültürel yapılarını koruyabilme mücadelelerinde başarılı olduklarını gösterirken, 

bazı ailelerinse göç ettikleri toplumlar içerisinde asimile olduklarını göstermektedir. Tüm Dünya’nın 

sorunsalı olan çok kültürlü yaşamların giderek artması ve kalabalıklaşması nedeniyle, toplumların en 

önemli birliği olan ‘aile’ bu durumdan farklı şekillerde etkilenebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı 

çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan çok kültürlü yaşamların aile bütünlüğüne etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan çok kültürlü 

yaşamların aile bütünlüğüne etkileri konusunda yapılan çalışmalar incelenerek analiz edilmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda Dünya’da ve Türkiye’de, gittikçe artan çok kültürlü yaşamların 

yaygınlaştığı, bu durumun hem sürekli belli bir yerde yaşayan toplumlar, hem de göç etmek zorunda 

kalan toplumlar için aile bütünlüğüne olumsuz yönde etki yaptığı ve bu etkinin ilerleyen zamanlarda 

da artarak devam edebileceği ifade edilmektedir.  Yapılan çalışmalarda savaşlar nedeniyle parçalanan 

ailelerin göç ettikleri ülkelerden yeni bireylerle yeniden aile kurdukları, işsizlik nedeniyle kendi 

kararları doğrultusunda göç eden ailelerin ise parçalandıkları görülmektedir. Bu durumun Dünya’da ve 

Türkiye’de ele alınarak çözüm önerilerinin üretilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Sözcükler; Aile, Kültür, Çok Kültürlülük, Aile Bütünlüğü. 

 

ABSTRACT 

 

Multiculturalism is expressed as a phenomenon involving the riches that different cultures 

experience in the same environment. This term, first used in Canada, has been worked on by diverse 

fields from the past and tried to explain social influences. In the past, the benefits and harms of the 

multicultural lives that have to be disciplined due to migration have always been a matter of day-to-

day affairs. In the old days, the phenomenon of multiculturalism, which became evident in some parts 

of some countries, eventually became a living condition throughout the world. It is known that today 

they are migrating depending on the problems experienced in society or the needs of people. While 

this immigration process is sometimes voluntary, it is sometimes seen as a result of wars, catastrophes, 

ideological and religious conflicts. Hence, in this displacement process, individuals and families have 

to sociologically undergo an integration process. While this integration process shows that some 

families are successful in their struggle to protect their cultural heritage, some families show that they 

are assimilated within the communities they emigrate to. The 'family', which is the most important 

unity of the societies, can be influenced in different ways because of the increasingly multicultural life 

of the whole world and its crowd. For these reasons, the study aimed to examine the effects of 

multicultural life of the family unity became widespread in the world and Turkey. For this purpose the 

studies about the impact of multicultural life to the family unity in the world and in Turkey which 

becomes widespread were analyzed by examining them. Based on the research results it is expressed 

that the multicultural life in the world and in Turkey is increasingly spreading and this situation has 

negative effects to the family unity of constant communities living in a particular place and also of 

families that immigrate and that this effect may continue to increase in the future. In the studies 

conducted, it is seen that the families broken up due to wars re-established families with new 
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individuals from the countries where they migrated and the families migrated in the direction of their 

own decisions due to unemployment are broken up. This situation needs to be considered and 

proposed solutions should be made in the world and Turkey. 

Keywords: Family, Culture, Multiculturalism, Family Integrity. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde değişen toplumların kültürel yapılarını koruyabilmelerinin her gün geçtikçe daha 

da zorlaştığı görülmektedir. Toplumsal değişimler, toplumsal olaylar, doğal afetler, savaşlar, bir 

bölgede çok kültürlü yaşamların kontrolsüz oluşumu gibi etmenlerin varlığı toplumların aile 

yapılarının varlığını ve sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir. Aile yapısını 

olumsuz anlamda etkileyen etmenler Dünya ülkelerinde farklılıklar gösterdiğinden, her bölgenin 

çözüm önerilerinin de farklılaşacağı öngörülmektedir. Değişen Dünya’da aile yapısının, aile 

bütünlüğünün ve aileyi sürdürebilen aile dinamiklerinin korunabilmesi tüm Dünya’nın ortak sorunu 

olarak görülmektedir. Dünya’da aile yapısına ilişkin değişimler, bilimsel olarak farklı disiplinlerin 

çalışma konusu olarak güncelliğini koruduğu bilinmektedir.  

Toplumsal yapıya etki eden sosyolojik ve teknolojik gelişmeler nedeniyle toplum farklılaşan 

her yeni dönemde istemeyerek de olsa önemli dönüşümler yaşamıştır. Modernleşme, sanayileşme, 

kentleşme, dijital yaşam, insanın yapabildiği her şeyin robot teknolojisine modellenmesi gibi süreçler 

toplumların yapısını beklenmedik şekillerde etkilemiştir. Tüm toplumu etkileyen bu süreçler, 

toplumun en küçük yapı taşı olan aile oluşumu üzerinde de farklılaşan etkiler göstermiştir. Aile olmak 

veya evli olmak da bu değişim sürecinden etkilenerek “biz” oluşumundan “ben” oluşumuna 

dönüşmüştür. Bu durumun etkileri toplumun en küçük yapısı olan aileden başlayarak, toplumun 

genelini olumsuz anlamda etkileyen algıları oluşmuştur. Bugün yaşananlar değerlendirildiğinde, bu 

durumun gelecek zamanlarda da sürekliliğinin devam edeceği öngörülmektedir (Şentürk, 2008). 

Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan çok kültürlü yaşamların aile bütünlüğünü etkileyen etmenlerin 

incelendiği bu çalışmada; aile, aile bütünlüğü, aile bütünlüğünü etkileyen etmenler ele alınmış, 

değişen aile yapıları ve değişen aile yapılarının topluma yansımalarına ilişkin güncel sinema 

filmlerinde konu incelenerek açıklanmıştır. 

AİLE 

Aile yapısı toplumların her türlü gelişimini etkilemektedir. Toplumsal olarak aile kurumunu 

inceleyen uzmanlar insan davranışları ile insan ihtiyaçları arasında ilişkinin olduğunu savunurlar. Bu 

ihtiyaçlar fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar olarak bilinmektedir. Bebeklikten ölüme kadar 

devam eden süreçte insanların ihtiyaçları aileleri tarafından karşılanmaktadır. İhtiyaç denildiğinde akla 

gelen, bir eksikliğin fark edilmesi, organizmada fizyolojik olarak yetersizliklerin fark edilmesi, insan 

yaşamındaki dengenin değişmesi anlamına gelmektedir. İhtiyacı olan insanın her zaman doyuma 

ulaşabileceği kurum ailedir. Aile, insan için, samimiyet, güçlü hissetmek, anlamlı olmakla ilgili tüm 

ihtiyaçların karşılanabildiği kurumdur. Aile kendi içinde farklı kültürler ve farklı yapılar açısından 

incelendiğinde sosyal bir kurumdur. Aile bireyleri, aile oluşumunun dengelerini ve gücünü 

koruyabilmek için, her birey kendi rolüne uygun olarak gerekli çabaları gösterir. Bu doğrultuda bir 

insan için aile kurumu vazgeçilmez bir değere sahiptir. Aile kurumu bireylerin en doğal 

davranabildikleri yer olması nedeniyle de önemlidir. Bu doğal ortamda yaşayamayan bireylerin 

yaşadığı sosyolojik çöküntülere (bağımlılık, suç işleme oranlarındaki artış vs.) ilişkin durumlar her 

geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Toplumun üzerinde etkili olan aile kurumunun varlığı ve 

korunmasına yönelik uygulamalarda devletlerde ana yasalarında yer vermişlerdir. Tüm Dünya’da aile 

kurumunun bütünlüğünün korunmasına ilişkin çalışmalar devlet politikaları olarak da 

sürdürülmektedir (Nazlı, 2018).   

Aile kavramına ilişkin tek yönlü ortak bir tanımlama ya da olgusal bir açıklama yapabilmek 

söz konusu değildir. Aile türü her ne olursa olsun (çocuksuz, çekirdek, tek ebeveynli, geniş vs.) tüm 

dünyada farklı kombinasyonlarda, farklı anlayışlarla, farklı toplumsal etkilerle varlığını 

sürdürmektedir. 

Murdock aileyi, kadın ve erkeğin bir araya gelerek, bir çocuk sahibi olması, kadın ve erkek 

arasındaki cinsel beraberliğin toplumun kabul etmesi ve iyi çocuklar yetiştirmek için gerekli şartların 

bulunduğu kurum olarak tanımlamaktadır (Akt. Jones vd., 1995). 

Bell’e göre ailenin dört farklı açıdan incelenerek tanımlandığı görülmektedir. Birinci tanımda, 

aile psikolojik olarak tanımlanmış ve aile bireylerinin, kendi özelliklerini fark ederek tüm ailenin 
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fikirlerini duygularını özelliklerini tanımak olarak ifade edilmektedir. İkinci tanımda aile sosyoloji ve 

sosyal psikoloji açısından ele alınmış ve ailenin kültürel yaklaşım odağında kuramsal olarak ele 

alınması gereken nükleer bir kurum olduğu belirtilmiştir. Üçüncü tanımda ise aile, sosyal bir birim 

olduğuna ve küçük bir grubu temsil ettiğine vurgu yapılmıştır. Farklı aile yapılarını temsil eden 

bireylerin bir araya gelmesi ile ailenin oluştuğuna dikkat çekilmiştir. Dördüncü tanımda da, toplumun 

değer verdiği ölçüde değerli olabilen bir grup olduğu belirtilmiştir (Nazlı, 2018). Özellikle sosyoloji 

olmak üzere farklı bilim dallarında ailenin ve ailenin topluma etkilerinin incelendiği görülmektedir. 

Bu tanımlar incelendiğinde, aile ile ilgili tanımlar arasında bilim alanlarına yönelik farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Tanımlarda farklılıklar olmasına rağmen ailedeki ortak noktaların sevgi ve bütünlük 

olduğu görülmektedir. Aynı zamanda aile yapısı farklı ülkelerde, farklı kültürlerde farklı yapıları ifade 

etse de ortak noktaları sevgi ve bütünlük dahilinde oluşmaları ve sürdürülmesindeki hassasiyetler 

olarak bilinmektedir. Aile yapısı hem toplumsal, hem de cinsiyet açısından, kadın ve erkeğe toplumsal 

bir statü kazandırması nedeniyle önemsenmektedir. Ailede bireylerin yaşamsal olumsuzluklara karşı 

kendilerini güçlü hissettirmesi ile aile bütünlüğü arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Aile 

bütünlüğünün bir parçası olma duygusu bireyleri mutlu hissettirmektedir. Ayrıca, belirginlik, istikrar, 

düzen, hayat amacına sahip olmak ve aidiyet duygusu bireylerin aile bütünlüğüne olan bağlılıkları 

sürekli hale getirmektedir (Şentürk, 2008).  

AİLE BÜTÜNLÜĞÜ 

Aile bütünlüğü, ailenin birbirine karşı sorumluluklarını samimi ve sevgi dolu duygularla 

sürdürmesi olarak ifade edilmektedir. Bireylerdeki benlik bütünlüğü ile aile bütünlüğü arasında da 

olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle bütünlük duygusu ailelerin devamlılığını sağlamak için 

aile bireylerinin hissetmesi gereken, aile bireylerinin önemsemesi gereken bir duygudur. (Antonovsky, 

1993). Bütünlük duygusuna sahip ailelerin, aile içinde yaşadıkları problemlerin hepsinin çözümünde 

güçlü oldukları ve olumsuz olan her bir olaydan aile bütünlüğünün önemini vurgulayan bir sonuç 

çıkarabilmeleri açısından farklı duygusal güçlere de sahip oldukları saptanmıştır (Wickens ve Greef, 

2005). 

Aile bütünlüğüne ilişkin bir toplumda geçmiş aile yapıları ile bugünün aile yapıları arasındaki 

fark incelendiğinde, insan davranışlarında değişiklikler olduğu, kültürel ve sosyal şokların yaşandığı, 

toplumlarda güncel problemlerin olduğu görülmektedir. Aile yapısı, çift ebeveynli ve erkeğin temel 

prensip olarak maddi güç sahibi temelinde yapılandırılan bir oluşum olarak kabul edildiğinde, bu 

yapının değişen dünya koşullarında cinsiyetçilik, kuşak çatışması, ebeveyn rolleri gibi olumsuz 

durumlara neden olmaktadır Evrensel olarak toplumlarda kadınların rolü ve aile yapısı içerisindeki 

ebeveyn rolünün değişmesi ile aile yapısında da ciddi farklılaşma söz konusu olmaktadır (Ullmann, 

vd., 2014). 

ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAMLAR  
Aile bütünlüğünde çok kültürlü yaşamların birçok etkisinin olduğu, bunlardan göç, yoksulluk, 

boşanma ve suç olgusunun aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Aile 

bütünlüğündeki etkileri aşağıda açıklanmıştır. 

Bugün Dünyada sosyal ve doğa olayları sonucunda insanların isteyerek ya da istemeyerek göç 

ettikleri görülmektedir. Ailelerin dağılmasına neden olan göç olayları hem toplumu hem de aile 

bireylerini etkilemektedir. Göç olgusu birçok kuramcı tarafından kuramsal olarak ele alınırken, 

toplumsal yapıyı ve dolayısıyla aileyi ilgilendirmesi açısından antropolojik açıdan incelemektedir. Göç 

kuramları göç eden bireyler göç alan ve göç veren yerler açısından bütüncül olarak 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle bazı zamanlarda yaşanan göç toplumsal iyilikler sağlarken bazı 

zamanlarda ise sıkıntılara sebep olmuştur. Bu nedenle aile bütünlüğünde, nedeni her ne olursa olsun, 

tüm göçler aile yapısına zarar vermekte, aile bütünlüğünün sürdürülmesine engel olabilecek olayların 

yaşanmasına sebep olmaktadır. Bir ülkenin aile bütünlüğüne ilişkin bir değerlendirme yapılacağında, 

göç sosyolojisinin de iyi incelenmesi gerekmektedir. Tüm Dünya ülkelerinde göç her geçen gün farklı 

sebeplere bağlı olarak artmakta ve henüz olumsuz etkilerine yönelik kalıcı bir çözüm 

bulunamamaktadır (Çakır, 2008). Aile içindeki değişiklikler açısından Dünya ülkelerinde farklılıklar 

olsa da yapılan araştırmalarda ön plana çıkan durum daha çok ailelerin bütünlüğünün korunmasına 

ilişkin politikalar oluşturmak ve yasal çerçevede kurallar sistemi yapılandırmak şeklinde önlemlerin 

alınması olarak görülmektedir. Aile bütünlüğüne ilişkin çalışmalar taranırken, aile ile ilgili yapılan 

araştırmaların farklı disiplinler tarafından çalışıldığı görülmüştür. Özellikle, sosyoloji, psikoloji, 

iktisat, sosyal hizmetler, ekonomi, hukuk alanları aile bütünlüğünün korunması ile ilgili önlem 
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alınmasında çalışan disiplinler arasında yer almaktadırlar. Özellikle Amerika gibi bazı yoğun göç alan 

ülkelerde aile bütünlüğü çalışmaları çok boyutlu olarak çözülmesi gereken bir sorunsal boyut olarak 

ele alınmaktadır. 

Aile bütünlüğünde uygun olmayan gelir dağılımı, yoksulluk ve ailelerin sosyal güvenlik 

imkanlarının olmayışı ailelerin sosyal güvenlik haklarına ve sigorta erişimine ulaşmada sorunlar 

yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum da aileleri bir arada yaşamaktan uzaklaştırmakta ve 

toplumları bireyselleştirmektedir (Alper, 2008). Yirmi yıl öncesine oranla çift ebeveynli aileler yerine 

tek ebeveynli nükleer aileler bulunmaktadır. Çift ebeveynli ailelerde de çocuk tercih edilmemekte, 

sadece yoksul topluluklarda maddi imkansızlıklar nedeniyle geniş aile yapısına rastlanmaktadır 

(Ullman vd., 2014) Batı toplumlarında aile bütünlüğü hızla dağılmaya devam etmekte, Avrupa ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nde boşanma oranları artmaktadır. Bu durumda, aile içi büyümeler 

çocuklarla değil, hayvan sahibi olarak sağlanmaktadır. Aile yapısının çöküşü ve tüm dünyada aile 

bütünlüğünün korunamaması bireysel özgürlük kavramının dahilinde incelenen sınır tanımayan 

serbestlik anlayışı ve norm tanımazlıkların normalleşmesi ve yaygınlaşması olarak ifade edilmektedir 

(Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar 2012).  

Avrupa Birliği istatistik ofisi “EUROSTAT” tarafından yayımlanan verilere dayanarak, yüz 

evlilikten ellisinin boşanma ile sonuçlandırıldığı belirtilmiştir. Ayrıca dünyaya evlilik dışı gelen çocuk 

sayısı oranı da bugün tüm doğumlara oranlandığında %40 oranına ulaşmıştır. Bu oran İzlanda, 

Bulgaristan ve Estonya’da yüksek seviyelere ulaşmıştır. Yunanistan, Kıbrıs ve İsviçre de ise evlilik 

dışı çocuk doğum oranının düşük olduğu görülmektedir (URL, 2018a). 

Aileden ayrı yaşayan, aile ortamından uzakta yetiştirilen çocukların varlığı ülkelerin fark edilir 

yeni sorunlarla uğraşmasına neden olmaktadır. Avrupa ülkelerinde aile ortamından uzakta farklı 

koşullarda yetişen çocukların psikiyatrik sorunları nedeniyle toplumda suç oranlarını yükselmekte 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu suç oranı artışı toplumsal güvenlik anlamında bir kaos ortamı 

yaratmaktadır. Bu durum ülkeler için gelecekte toplumun aile kültürünü ve toplumun sosyolojisini 

bozabileceği düşüncesi ile çözülmesi gereken devlet sorunu olarak kabul edilmektedir. Özellikle Batılı 

ülkeler sorunların azalması ve aile bütünlüğünün ortadan kalkmaması için önlemler alma gereksinimi 

duymaktadırlar. Bu sorunlara çözüm arayan ülkeler henüz aile bütünlüğünü koruyamazken, 

uyuşturucu kullanımının yasallaştırılması toplumsal yozlaşmanın desteklenmesi ve aile bütünlüğünü 

bozan başka bir tehdit olarak sürecin çözümünü güçleştirdiği bilinmektedir (URL, 2018b). 

Aile bütünlüğüne ilişkin Türkiye’deki değişimlerin incelenmesi sonucunda ihtiyaç üzerine 

yeni modeller oluşturulmaya başlamıştır. Kağıtçıbaşı (2012), “Çocuğun Değeri” araştırmasında 

modernleşme kuramının dünyadaki tek tip aile yapısından farklı olarak bağımsızlaşan aile yapısına 

geçmesiyle birlikte Aile Değişim Modeli üzerinde çalışmıştır. Bu model de, bireysel olarak 

değerlendirilen aile bireyleri, aile bütünlüğü bakış açısıyla, aile içi etkileşim, aile biçimleri ve ailenin 

kültürel yapısı yer almaktadır. Dolayısıyla bu model bütünlüğü dağılmakla karşı karşıya kalan ailenin 

bütüncül bir yapı olarak ele alınmasını sağlayacak bir model olması nedeniyle önemsenmektedir. Aile 

Değişim Modeli ve Karşılıklı Bağımlı Aile Modeli birlikte içerikleri de kendi içinde geliştirilen bir 

model olması nedeniyle aile bütünlüğüne ilişkin önemli değişimlerin gerçekleşebileceği 

vurgulanmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2012). Bireylerin ailelerine aidiyet duyguları, aile bütünlüğünün 

korunmasına destek olmaktadır. Ayrıca aile bütünlüğü duygusu bireyin benlik saygısını da 

geliştirmektedir. Bu şekilde birey yaşam doyumunu anlamlı hale getirme çabası kazanmakta ve aile 

bütünlüğünü korumak için çabalamaktadır (Çeçen 2008). 

Yapılan araştırmaların yanı sıra toplumun dikkatini çekebilmek amacıyla film sektörü de aile 

yapısına ilişkin gerçeklerin gün yüzüne çıkmasına yönelik gerçek temalı filmler çekmiştir. Beyaz 

perde aracılığıyla, toplumlardaki ailelerin sorunlarına odaklanmak amaçlanmıştır. Film perdesinde 

yasaklı ya da evlerin içine hapsolmuş gerçekler topluma açıklanmış ve senaryolar aracılığıyla 

aktarılmıştır. Bu amaçla çekilen filmler ve detayları aşağıda kısaca açıklanmıştır;  

Aile bütünlüğünün önemi ve toplumlardaki aile yapısının değişimi devletlerin olduğu gibi 

sanatında konusu olmuştur. “Mildreal Pierce” isimli film 1945 yılında Amerikan Banliyosu’ndaki 

ailelerin zorluklarını gündeme getirmiştir. “Cat on a that Tin Roof” isimli film 1958 yılında o dönemin 

maddi olarak güçlü olan ailelerinin iç çatışmaları sonucunda çocukların psikolojik sorunlarını nasıl 

çözemedikleri ve yansıttıklarını gündeme getirmiştir. “II. Gattepordo” isimli film 1963 yılı 

ondokuzuncu yüzyıl Avrupa Devletleri’nde politika, sanayileşmenin gücü ile aile yapısının gündeme 

ayak uydurulan aile bütünlüğünün zedelenmesine ilişkin durumları gündeme getirmiştir. “Kramer vs. 
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Kramer” isimli film 1979 yılında klasik çekirdek aile yapısının nasıl dağılmaya başladığını gündeme 

getirmektedir. “Ordinary People” isimli film 1980 yılındaki topluma, aile içindeki bireylerin 

çözemedikleri psikolojik travmaların intihar gibi, yeni aile yapılarının olabileceği fikrini zihinlere 

yerleştirmektedir. “Aaah Belinda” isimli film 1986 yılı Türk yapımı film göç eden kentli bir aileyi 

sosyal deney olarak gündeme getirmektedir. “The Ice Storm” isimli film 1997 yapımı film doksanlı 

yıllarda modern Amerika ailesinin iç dinamiklerini gerçekleriyle yansıtarak, aile bütünlüğüne ilişkin 

bir olgunun önemsendiğini ifade etmektedir. “The Incredible” isimli film 2004 yapımı animasyon 

filmi aracılığı ile ilk kez aile yapısını çocuk grubunun farkındalığına sunmaktadır. 21. Yüzyılın 

dağılan aile kurumuna ve bozulan aile bütünlüğü travmalarına dikkat çekmek amacıyla “Little Miss 

Sunshine” isimli film 2006 yılında her şeye rağmen aile bütünlüğünü korumaya çalışan bir ailenin 

öyküsü ile fedakarlıklarla aile bütünlüğünün korunabileceği anlatılmıştır. 2011 yılında “Atlı Karınca” 

isimli film, Türkiye’de hiç dillendirilmeyen aile içi ensest ve tecavüz olaylarını gündeme getirmiştir. 

Aile bütünlüğünü yok eden istismar olayını gündeme getiren ve güzelleşebilmesi gereken toplumu 

cesaretlendiren bir film olmuştur. “August” isimli film, 2013 yılında aile bütünlüğünün korunmasında 

muhafazakarlığın dahi etkisinin olmadığını gündeme getiren sosyolojik bir filmdir (URL, 2018c).  

SONUÇ 

 Sonuç olarak, aile bütünlüğünü etkileyen farklı etmenlerin olduğu görülmüştür. Bu etmenlerin 

aile yapısına ve aile oluşumlarına etkileri ele alınmıştır. Dünya ülkelerinin neredeyse tamamında, aile 

bütünlüğünün olumsuz etkilenmesindeki başlıca etmenlerin; göç, boşanmalar ve suç olgusu olduğu 

belirtilmiştir. Aile bütünlüğüne ilişkin sorunların çözümünde farklı disiplinlerle iş birliği içinde çalışan 

ülkelerin çözüm arayışlarının devam ettiği görülmüştür.Yukarıda açıklanan filmlerde de görüldüğü 

gibi ailedeki değişimi ve ailenin bütünlüğüne olumsuz yönde etki eden durumlar ele alınarak 

incelenmiş, kamu hakkında dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Aile bütünlüğü ülkelerin önemsemesi 

gereken bir gelecek sorunu olması nedeniyle, ülke içindeki çocuk ve aileyi ilgilendiren tüm kurumlar 

tarafından ve yasal olarak değerlendirilmesi gereken bir konu olarak ele alınması önerilmektedir. 
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Abstract 

 

Today companies are engaged in some activities other than the profit-making activities. Using 

renewable energy resources instead of scarce resources, considering not harming nature in their 

activities, helping to solve social problems are some of these activities.  

In this research it has been examined that individuals’ perception toward companies’ environmental 

social responsibility activities. The purpose of the study is to determine that the effect of companies’ 

environmental social responsibility campaigns on the individual's’ eco-centric view. In the context of 

the study a survey was conducted with Şırnak University students and the data were obtained about 

students’ eco-centric views, their environmental behaviors and perceptions toward companies’ 

environmental activities. The regression analysis showed that there is a positive relationship between 

the individuals’ perception toward companies’ environmental social responsibility activities, their 

environmental behaviors and eco-centric views. This result shows that the individuals who perceive 

the companies’ environmental social responsibility activities are more likely to perform environmental 

behaviors. It can also be concluded that as individuals’ perception toward companies’ environmental 

activities increase, their awareness toward the problems of nature increase. 

 

Keywords: Environmental social responsibility, eco-centric view, environmental behavior 

 

 

INTRODUCTION 

 

Nowadays, individuals are beginning to realize the problems in the environment created by 

unconscious consumption. These problems include environmental pollution, extinction of animals and 

plant, drought, etc. Consumers who are aware of these problems tend to change their consumption 

preferences. Conscious consumers aware of environmental problems tend to buy products produced by 

environmentally friendly techniques.  

The firms which are involved in production activities could not ignoring the problems in the 

environment anymore. In this context, they are trying to carry out various activities aiming to protect 

the environment. For example, Coca-Cola company has improved the efficiency of its water 

use by 20%. Pepsi company identifies climate change, water scarcity and public health issues 

as core sustainability challenges in its annual financial filings. Thus, they can attract the 

conscious consumers and make them buy their own products. The firms like these can also be 

effective on the environmentalist behavior of consumers who are aware of environmental problems.  
 

LITERATURE REVIEW 

 

The impact of businesses on society is quite large. Firms use media tools to persuade 

individuals to buy products. Some businesses are quite successful in this matter so that individuals can 

even buy a product they do not need. However, the effect of businesses on individuals is not limited to 

this. Not only the conscious consumers but also business have to consider the environment in their 

activities due to the problem of scarce resource depletion in the environment. They do this by using 

environmentally friendly techniques and arranging activities to solve the problems in the environment.  
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Non-profit activities towards the environment can be defined as environmental social responsibility 

activities. It can be counted among environmental social responsibility activities such as using 

sustainable energy sources such as solar and wind energy, making production using materials that do 

not harm nature, planting activities etc. The firms in these activities announce these activities to the 

consumers through media tools. The campaigns about firms' social responsibility activities can raise 

awareness among individuals. In other words, firms become a role model for the consumers to 

protect their environment. According to Karaca, keeping environmental issues on the agenda can 

attract attention individuals to environmental problems (Karaca, 2013). A study conducted in Turkey, 

it was determined that implementing the programs related to the environmental problems raise 

environmental awareness in individuals (Gelibolu & Madran, 2013). According to Roberts (1996), 

when individuals face environmental problems, they act to solve the problem. Business-oriented 

advertisements facilitate the creation of awareness and perception of the environment in the individual 

(Rahbar & Wahid, 2011). According to Pelletier et al. (1999), individuals should be informed about 

the relationship between recycling, buying environmentally friendly products, energy and water use, 

and environmental protection. It is thought that the firms can make this information through 

advertisements. As a result of advertisements made by firms about the activities they carry out for 

environmental social responsibility activities, individuals will be able to conduct environmental 

behaviors.  (Pelletier, Dion, Tuson, & Green-Demers, 1999). A study conducted in Canada found that 

individuals who think that environmental problems are insignificant do not tend to be environmentally 

friendly (Pelletier, Dion, Tuson, & Green-Demers, 1999). In a study conducted in America, it has been 

found that individuals with an environmentally friendly attitude have an environmentalist attitude 

(Meinhold & Malkus, 2005). 

Participants in a survey in China expressed that environmentalist advertisements led them to 

buy environmentally friendly products (Chan, 2004). Another study in U.S. showed that the 49 % of 

the participants stated that they want to purchase a product/service to support solving a problem (Ross, 

Stutts, & Patterson, 1991). 

Holbert and his friends (2003) found that television viewing has positive effect on individuals’ 

environmental behaviors (Holbert, Kwak, & Shah, 2003). 

Based on these studies two hypotheses were established: 

H1: Firms’ environmental social responsibility activities have positive effect on eco-centric 

view. 

H2: Firms’ environmental social responsibility activities have positive effect on 

environmentally behavior. 
 

 

RESEARCH METHOD 

 

The research model that established considering the hypotheses is shown below: 

 

 
Figure 1: Research Method 
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Individuals’ perception toward firms’ environmentally social responsibility activities were 

measured with the scale consist of eight items which developed by Ece and Ergeneli (2015). Eco-

centric view was measure with the scale developed by Dunlap et al. (2000). Finally, the scale which 

developed by Roberts (1996) was used to measure environmental behavior. 

Simple regression analysis was used to test the hypotheses. Data were collected from students 

studying at Şırnak University in Turkey. 

 

Findings  

 

The average age of the participants is 23 and 33% are female and 67% are male. The descriptive 

statistics of the scales were shown below: 
 

Table 1: Descriptive Statistics 
Variables Mean SD 1 2 3 

PFESRA 3,51 0,55 (.62)   

ECV 3,90 0,63 .35** (.61)  

EB 3,50 0,56 .33** .20* (.84) 

N=165; PFESRA: Perception toward Firms’ Environmentally Social Responsibility Activities; ECV: 

Eco-Centric View; EB: Environmentally Behavior 

*p<0.05; **p<0.01 

 

As seen in the Table 1 all scales are reliable and three variables are correlate with each other. 

Testing H1 hypothesis simple regression analysis was conducted, and results is shown in the 

Table 2: 
 

Table 2: Result of the Analysis of H1 Hypothesis 

 Beta t R R² F p 

PFESRA .35 4.62 .35 .12 21.29 .000 
 

Independent Variable: Perception toward Firms’ Environmentally Social Responsibility Activities 

Dependent Variable: Eco-Centric View 
 

According to results which is shown in the Table 2, there is positive relationship between 

individuals’ perception toward firms’ environmentally social responsibility activities and individuals’ 

eco-centric view. This finding is supporting the H1 hypothesis.  

For testing H2 another simple regression analysis was conducted, and results is shown in Table 

3: 

 

Table 3: Result of the Analysis of H2 Hypothesis 

 Beta t R R² F p 

PFESRA .33 4.31 .33 .11 18.61 .000 

Independent Variable: Perception toward Firms’ Environmentally Social Responsibility Activities 

Dependent Variable: Environmentally Behavior 

 

As seen in the Table 3, there is positive relationship between individuals’ perception toward 

firms’ environmentally social responsibility activities and individuals’ environmental behavior. This 

finding is supporting the H2 hypothesis. 

Based on the findings the research model can be shown as below: 
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 Figure 2: Research Method After Analysis 

 

 

CONCLUSION 

 

The impact of businesses on society is not limited to consumption preferences and 

employment alone. It also affects the daily life of consumers through media tools. In this study, it was 

investigated how the firms’ environmental social responsibility activities affect the individuals’ 

environmental behavior. The findings of the research showed that the firms’ environmental activities 

increase the awareness of the individuals about the environmental problems. It has also been 

determined that these activities led the individuals to engage in environmentalist behavior while 

purchasing products. 

 The one of results of this study showed that there is a positive relationship between 

individuals’ perception toward firms’ environmentally social responsibility activities and eco-centric 

view. It can be said that the campaigns of the companies regarding environmental social responsibility 

activities can give an eco-centric view to individuals. The other result is showed that there is also a 

positive relationship between individuals’ perception toward firms’ environmentally social 

responsibility activities and environmental behavior. This mean the campaigns of the companies 

regarding environmental social responsibility activities can enable individuals to engage in 

environmental behavior. 

 In the literature there are limited studies about this topic. This study is important in that 

showing that businesses can influence the community's awareness of the environment. Businesses can 

raise awareness by carrying out environmental social responsibility activities and announcing these 

activities to individuals. Individuals who are aware of the environmental effects of their consumption 

activities begin to consume more consciously. This may contribute to the formation of a society 

consist of conscious individuals with environmental awareness. 
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Abstract 

 

This study aimed to investigate teacher opinions on art activities. The study was conducted with 

teachers employed at state preschools and elementary schools in Ankara city center. The qualitative 

study adopted the interview technique. The study employed the semi-structured “Interview Form for 

Art Activities” developed by the researchers to examine teacher opinions about art activities. The 

study results showed that the teachers generally had a positive view of art, art activities and 

educational utilization of art activities, and that they were interested in art and art activities. Although 

the majority of the teachers characterized art as self-expression of the human being, some teachers 

focused on the artwork. The teachers also expressed a tendency towards the belief that talent was 

determinative in having an interest in art. In addition, the teachers believed that the curriculum was a 

determinant in the utilization of art activities in education, viewed the integration of art into all classes 

and activities favorably and, particularly classroom teachers, collaborated with private instructors for 

holidays and observances, as well as, for performances. 

 

Keywords: Preschool education, art activity, education 

 

 

INTRODUCTION 

Art is essential for people of all ages and has an important place in human life, acting as a method of 

finding equilibrium in life’s most critical stages (Krensky  and Steffen, 2008). When general education 

is regarded as a whole, art education is considered to be a part of general education (Hickman, 2008). 

Art education is necessary for the child to get to know and to change the world. Art education is a 

sensitivity training, and children engaged in artistic activities are more adaptable, being more sensitive 

and tolerant to events and their environment. At the same time, visual literacy promotes critical and 

creative thinking, as well as, intuition and expressive skills (Hodge, 2010). Art education should be 

viewed as a field of education that should be taught in all levels of education beginning from a young 

age (Hickman, 2008). Realization of the indispensability of art and art activities and their 

implementation as a part of general education are the responsibility of every educator as the 

perpetuation of culture and civilization through art can only be attained through developing a love and 

consciousness of art in childhood (Mercin and Alakuş, 2007). Research shows that education 

programs enriched with art activities have a positive effect on general student well-being (Duran and 

Tezer, 2016), promote visual perception (Akaroğlu and Gülriz, 2014), and improve performance tasks 

in middle school (Bangir Alpan and Ekici, 2017). Teachers who plan and implement art activities play 

a determinative role in introducing children to all fields of art and correct art activities. Nevertheless, 

there are no studies aimed at determining the opinions of teachers working in multiple levels of 

education regarding art activities. Identifying teacher opinions on art activities is also critical to 

promoting the artistic development of children. Thus, this study aimed to investigate teacher opinions 

on art activities. 

 

METHODS 

This study adopted the interview technique, a qualitative research method, in the examination of 

teacher opinions on art activities (Yıldırım and Şimşek, 2009). The study group was selected with 

criterion sampling, a purposive sampling method. 20 teachers (10 preschool teachers and 10 classroom 

teachers) who fulfilled the criteria of being employed at state preschools and elementary schools 

located in Etimesgut, Ankara, being 35 years-old or older, and having an undergraduate degree and a 
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minimum length of service of 10 years were included in the study. Demographic characteristics of the 

teachers are presented in Table 1. 

 

 

Table 1: Teacher demographic characteristics 

 
Teacher 

Gender n 

Female 19 

Male 1 

Age 
 

36-40 7 

41 and older 13 

Education 
 

Undergraduate Degree 20 

Length of Service 
 

11-15 years 8 

16-20 years 10 

21 years and more 2 

  

The study employed the semi-structured Interview Form developed by the researchers to 

investigate teacher opinions on art activities. The draft interview form constructed after a review of 

literature was submitted to four domain specialists for review and the draft form was finalized to be 

employed in administration. The study objective was conveyed to the teachers and interviews were 

conducted with those who agreed to participate voluntarily. During the interviews, the replies were 

recorded on paper by the interviewer as audio recording was not permitted. After data collection, the 

teachers were assigned codes by the researchers (i.e. T1, T2, T3…). Teacher replies to each question 

were grouped by similarity and interpreted, and salient replies were directly quoted. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results of the study conducted to determine teacher opinions on art activities are presented 

below: 

When the teachers participating in the study were inquired whether they were interested in art, 

17 teachers reported having an interest in art while three teachers said they were not interested. T7 

expressed the foundation for her lack of interest as “I don’t have much interest because I have no 

talent for art.” Enjoyment, socialization, happiness, self-expression, relaxation and love of creating 

and of watching children create were the reasons the teachers offered for their interest in art. One of 

the teachers (T1) stated her interest in art as “Of course, art is everywhere; but one must be able to 
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recognize it.” Almost all of the teachers (19) said they were interested in art activities, while one 

teacher expressed a lack of interest. Although one of the teachers (T7) reported an interest in art 

activities, two teachers (T7, T15) added that they had no talent for art. Although the majority of the 

teachers expressed an interest in art, the results also revealed the prevalent fallacy that only the 

talented should be interested in art. 

 

When the teachers were requested to defineart,14 teachers emphasized self-expression and reflection 

of the inner world. T16 said “Stuff talented people do,” and T18 said “A domain of talented, gifted 

people,” stressing the artist and the connection of art with talent. Some of the teachers also mentioned 

art’s relationship with aesthetics and beauty, characterized art as respect for diversity and accentuated 

its reflection of social phenomena. 

Four elements, namely the artist, the artwork, the art consumer and the physical and social 

environment that contains all the previous elements, i.e.  the outer world, are required to characterize 

art (San, 2008). Participant replies showed that the teachers who expressed the aspect of aesthetics and  

beauty of art highlighted the artwork, while those who emphasized the reflection of social phenomena 

examined art in the environment in which it existed. The teachers are expected to place emphasis on 

the creative artistic process in art activities conducted with children. 

The teachers were requested to give examples of the fields of art. The most common replies were 

painting, music, sculpture and theatre, followed by cinema, opera, ballet, literature and dancing. The 

term art is mostly associated with visual or plastic arts whereas it should be viewed with a wider 

perspective, encompassing fields such as literature and music (Buyurgan and Buyurgan, 2012). 

Children express themselves through artistic activities. They should be assisted in finding the form and 

method of art they have the highest affinity and interest for. Therefore, children should be encouraged 

to engage in different fields of art and to participate in diverse art activities. 

The teachers were queried as to their first associations about art activities. 5 of the teachers 

listed fields of art such as theatre, music and painting, while 14 teachers offered replies like concerts, 

music recitals and painting exhibitions. In addition, one teacher (T18) replied as “Original works 

made with all kinds of materials.” 

When the teachers were inquired about which art activities they conducted with children, all of the 

classroom teachers reported carrying out music, painting and drama activities. On the other hand, the 

preschool teachers listed art activities designated in the Preschool Education Program such as 

activities with paper and waste materials, painting activities, music activities with Orff instruments 

and singing. One preschool teacher said, “We discover the details in nature.” The study by Bilir 

Seyhan and Ocak Karabay (2018) reported that older teachers used a greater number of words in 

defining aesthetics and art education than younger teachers, suggesting a lack of artistic experience 

among younger teachers. The results of the present study showed that the teachers offered examples 

concerning the art activities in their own curriculums and fields of teaching, which indicates their need 

for art activities in every stage of their education alongside their undergraduate curriculum 

The teachers had varying opinions as to the utilization of art activities in education. More than 

half of the teachers (12) said that the utilization of art activities in education provided children with an 

opportunity for self-expression. T3 expressed her opinion as “It is very important to me because 

children express themselves through art,” and T9 said “To understand children, using art in education 

is a must.” Some of the teachers (4) opined that the curriculum was as important as the utilization of 

art activities in education. There were also teachers who reported that children enjoyed art activities 

and that art activities facilitated learning, improved children’s observational skills and was conducive 

to discovering children’s talents.T8 suggested that art facilitated learning in children, saying “Art is 

one of the most effective methods for education. It provides permanent learning,” and T14said “Art 

must be used in education because if we had been given proper guidance when we were young, 

perhaps we would be better at it,” emphasizing the importance of art in helping children to discover 

their talents. Teachers do not have to be artists for conducting art activities; they should have artistic 

sensitivity, be able to connect children with art and artists, and integrate art into education rather than 

just trying to abide by the curriculum.  

When the teachers were requested to elaborate their implementation of art activities in 

education, more than half of the teachers reported carrying out painting activities with materials such 

as finger paint, crayons, watercolor paint and shaving cream, followed by activities with modeling 
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clay or other kneading materials. Some of the teachers reported organizing folk dance or other dance 

shows. Some teachers also said they organized dramatization and singing activities and read poetry to 

the children. T6, who reported organizing dramatization activities, said “When we read the text, they 

understand better that is what we are performing, which allows them to get more involved and 

experience the story.” The results indicated that the majority of both preschool and classroom teachers 

predominantly preferred painting activities, while only preschool teachers utilized activities with 

modelling clay. Painting activities are preferred because they are easily implemented, and the 

materials are readily found. The classroom teachers mostly organized dance performances and 

recruited private instructors for these activities. In their study on graduate theses in the field of fine 

arts education in Turkey, Özer, Yazar and Eren (2013)  found that the Department of Art Education 

was the department with the highest number of published graduate theses and university students were 

the most frequently studied population. 

When the teachers were inquired as to whether they had received any training in art 

throughout their education, almost all of the teachers (17) reported having no art training. However, 

there were teachers who had attended painting, traditional handicrafts, sculpting and creative drama 

courses by their own means. The emphasis of the few teachers who had received art training courses 

on the fact that they had attended these courses by their own means demonstrates the imperative for in-

service art training to all teachers. 

The teachers participating in the study replied mostly positively (18) when asked whether they 

would like to attend art training, while only 2 teachers said that they did not wish to receive any art 

training. The majority of the teachers wanted to attend a training course on sculpture and painting, and 

some of the teachers expressed a desire to learn music and folk dancing. The enthusiasm of the great 

majority of the teachers to attend art training, notwithstanding the lack of any previous experience, 

indicates their openness to change, to new experiences and, most importantly, to art, which is a 

favorable characteristic. Children require artistic skills to be able to freely express their thoughts and 

emotions through drawings, paintings and clay. Implementing diverse art activities in the educational 

process should be a part of teachers’ responsibilities. Therefore, teachers should be adequately 

educated and knowledgeable about art activities (Bilir Seyhan and Ocak Karabay, 2018). 

The teachers were queried about their opinions on the society’s perspective of art. The 

majority of the teachers opined that the society had a negative view of art, that art was not duly 

appreciated, and that people did not have an awareness of art. In addition to the teachers who believed 

that the society had a positive view of art, one teacher (T14) denoted the interest in music, saying “I 

think there is a particular interest in music.” T2 (“Art is not a popular subject because it’s not given 

due importance by the society.”), T6 (“They are not open to art because they see think they can’t earn 

a living through art.”) and T18 (“The society does not have much art awareness because they 

appreciate art only visually. They should also keep in mind the fact that art is born out of emotions.”) 

stressed the negative perspective of the society towards art, while T1 replied as “There are many 

artists, but they can’t discover themselves.” Children’s engagement in art activities from an early age 

might positively impact their perspective of art, and teachers have a determining role in introducing 

children to art and art activities. The study by Aslan and Sadık (2014) found that the low interest in art 

education at schools resulted from perspectives resulting from sociocultural and socioeconomic rules, 

the education system, teachers and school administrations. 

Most of the teachers highlighted the necessity of art training for teachers for the utilization of 

art activities in education, while some teachers asserted the requisite of artistic talents. There were also 

teachers who advocated that art activities should be given priority, that children’s creativity should be 

promoted, that children’s love of art should be encouraged and that teachers should provide guidance 

to their students.T8 emphasized encouraging children’s love of art, saying “The teacher must find and 

implement methods to promote love of art in children. Implementation should be in accordance with 

the child’s talent, readiness, interest and needs,” while T6 said “The teacher must firstly receive art 

training. With good planning, the teacher should be able to adapt art into education. Drama is 

necessary for mathematics, as well; it is necessary for all classes,” stressing the need for art training 

for teachers. In addition to art education teachers attend in their early years, art courses provided in 

undergraduate education is critical to the utilization of art activities in education by teachers. All 

individuals are expected to participate in artistic activities due to the benefit of art to the human being. 

The results once more emphasized the significance of providing art training to teachers, whose 
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profession allows them to reach a great number of children. Karabay and Seyhan (2018) highlighted 

that theoretical and practical undergraduate courses were an important opportunity for teachers to 

successfully implement artistic activities in their professional lives. Bolat Aydoğan (2017) expressed 

the contribution of the Museum Education and Practices course teacher candidates attended during 

undergraduate education to their skills in planning museum tours and activities, developing materials 

for museum tours, and anticipating and solving possible problems in museum education. 

Almost all of the teachers demand the provision of in-service training for the utilization of art 

activities in education from administrators. T1 expressed her opinion as “Teachers should not be given 

tasks concerning art without first providing in-service training.” Some teachers expected greater 

support from administrators and one teacher stated her desire for efforts to increase awareness among 

colleagues and parents about art. On the subject, T6 said “Administrators should also be 

knowledgeable so that they can facilitate our job. Administrators must believe in the necessity of art in 

the first place,” and T2said “Administrators must take risks and initiative, not just direct through the 

regulations, because art has no place in the regulations. Art must be on the agenda.” Participant 

replies indicated the requirement for the provision of in-service art training not just to teachers but also 

to administrators. 

According to Aslan and Sadık (2014), the need for more physical space because of the 

increasing number of students and the perception that school will be given due importance if students 

can successfully proceed to the next level of education with non-art classes negatively impact art 

activities at schools. The study by Yavuncu (2017) revealed that school administrators could not 

provide the space and materials for art education classes, that teachers did not share their professional 

problems with school administrators, that school administrators did not assign due importance and 

imperative to art education classes, and that they failed to solve problems pertaining to these classes. 

When the teachers were inquired as to which adjustments they would do if they were 

authorized with the administration of art activities, more than half (12) of the teachers stated they 

would open a workshop and 2 teachers said that they would establish an art department in every 

school and assign art administrators. There were also teachers who declared that they would authorize 

the principal, raise awareness among parents, reward teachers, found sizable art schools, ensure equal 

opportunities for every school and identify the interests and desires of students. Kahraman (2014) 

reported the lack of necessary art workshops and equipment at school, and Altınkurt (2005) 

emphasized the need for efforts to develop art programs and content, increase art class hours and fulfill 

space and equipment requirements. In their study, Aslan and Sadık (2014) stressed the significance of 

improving the physical conditions at schools for art activities and organizing exhibitions to share these 

activities with parents and the community. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The results of the study aimed at determining teacher opinions about art activities indicated 

that the teachers generally had a positive view of art, art activities and educational utilization of art 

activities and that they were interested in art and art activities. Although the majority of the teachers 

characterized art as self-expression of the human being, there were some teachers who focused on the 

artwork. The teachers also revealed a tendency towards the belief that talent was determinative in 

having an interest in art. In addition, the teachers believed that the curriculum was a determinant in the 

utilization of art activities in education, viewed the integration of art into all classes and activities 

favorably and particularly classroom teachers collaborated with private instructors for holidays and 

observances, as well as, for performances. 

In view of the study results, the researchers would like to make the following 

recommendations: 

 Making efforts to introduce teacher candidates to art and art activities during undergraduate 

education, 

 Providing in-service training opportunities to teachers and administrators about art and art 

activities,  

 Organizing parent training programs about art, 

 Ensuring cooperation between institutions at ministerial level to facilitate easy access to art 

activities for schools, 

 Planning empirical studies for investigating the art activities of teachers, 
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 Conducting similar studies with administrators. 
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Abstract 

 

In this study, it is aimed to determine whether or not the demographic characteristics of employees 

involved in the service sector have influence over the emotional labor.In the study in which the field 

research technique was applied, a questionnaire consisting of demographic variables and emotional 

labor scale  was used. The modeling of the study is formed by the corporate sale team staff of a firm 

contained in the service sector bearing the trade and announcement platform qualification of Turkey. 

While the working universe consisted of 320 employees, the data were collected with the participation 

of 180 employees. According to the study findings, the gender variable has no effect on the sub-

dimensions of emotional labor. Age, educational status, marital status, working time and working 

position variables have an effect on the sub-dimensions of superficial role-playing, deep role-playing 

and natural emotions of emotional labor. 

 

Key Words: Emotional Labor, Working Life, Personality 

 
                                  

 

 

Çalışanlarının Duygusal Emek Gösterimleri Demografik Özelliklerine Göre 

Farklılık Gösterir Mi? Elektronik Ticaret ve İlan Platformunda Çalışanlar 

Üzerine Bir Uygulama 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı hizmet sektöründe yer alan çalışanların demografik özelliklerinin duygusal 

emeğin alt boyutları üzerine etkisini tespit etmektir. Alan araştırması tekniğinin kullanıldığı çalışmada 

veri toplama aracı olarak demografik özellikleri ve duygusal emek ölçeğini kapsayan anket formu 

kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, Türkiye’de hizmet sektöründe faaliyet gösteren elektronik ticaret 

ve ilan platformu olan firmanın kurumsal satış ekibi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 

Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformu olma özelliğini taşıyan hizmet sektöründe 

yer alan firmanın kurumsal satış ekibi personelinden oluşmaktadır. Çalışma evreni 320'e yakın 

çalışandan oluşurken, 180 çalışanın katılımıyla veriler toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre cinsiyet 

değişkeninin duygusal emeğin alt boyutları üzerinde hiçbir etkisi yokken;  yaş, eğitim durumu, medeni 

durum, çalışma süresi ve çalışma pozisyonu değişkenlerinin duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, 

derinden rol yapma ve doğal duygular alt boyutları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit 

edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Çalışma Hayatı, Kişilik  
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GİRİŞ  

 

Artan işsizlik rakamları, esnekleşme, çalışma hayatında kuralsızlaştırma, yeni teknolojiler, iş 

güvencesi yerine istihdam edilebilirlik kavramına geçiş çalışma hayatında büyük bir değişim 

başlatmıştır. İşgücü aleyhine giderek belirsizleşen çalışma hayatında çalışanın kişiliği iş güvencesi 

sağlayan bir vurgu olarak göze çarpmaktadır.  Bu yüzden çalışma hayatında yaşanan değişimin ortaya 

çıkardığı duygusal emek kavramı daha da ön plana çıkmaktadır. 

Çalışanın kendi duygularını ve kişiliğini maskeleyerek çalışma hayatında profesyonel duygu 

sergilemesini ifade eden duygusal emek kavramı günümüz çalışma hayatında giderek daha da ön plana 

çıkmaktadır. Çalışanın kişiliğini pazarlanabilir bir vasıf olarak ortaya çıkaran değişimle duygusal 

emek yönü güçlü olması gereken bir işgücü doğmaktadır.  

Bu çalışma demografik özelliklerin duygusal emek üzerine etkisini değerlendirerek duygusal 

emeğin alt boyutlarının hangi demografik faktörlerden etkilendiğinin tespitini amaçlamaktadır. Bu 

tespitle çalışanların istihdam edilebilirliğini güçlendirmek adına demografik özelliklerin gücü 

ölçümlenmek istenmektedir. Çalışanların eğitim durumu, yaş, cinsiyet, kıdem, pozisyon gibi 

unsurların yüzeysel rol yapma, derinden rol yama ve doğal duygular alt boyutlarında bir etki yaratıp 

yaratmadığı araştırılmaktadır.   

Bu doğrultuda çalışmada duygusal emeğin kavramsal çerçevesi ifade edildikten sonra yöntem 

kısmında çalışmanın amaç, hipotez, veri toplama aracı, araştırmanın evren ve örneklemine 

değinilecektir. Araştırmanın bulguları kısmında analizlerle detaylandırılacaktır. Sonuç kısmında ise 

elde edilen bulgulardan yola çıkılarak çalışma hayatı ile ilgili çıkarımlarda bulunulacaktır.   

 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: DUYGUSAL EMEK 

 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında 

uyandırdığı izlenim” olarak tanımlanan duygunun yalnızca içsel dünyamızı ilgilendirmediği, aynı 

zamanda çevre ile uyumu sağlayıcı ya da bu uyumu bozucu, kişiyi harekete geçiren veya 

durağanlaştıran yönleri de olduğu ifade edilmiştir (Hebb,1958, ss. 109-113). Bu bağlamda çalışma 

hayatındaki değişim çalışan duygularını da etkilemeye başlamaktadır. 

Duygusal emek, işverenler tarafından istenen işin gereksinimlerine uygun duyguların 

gösterilmesi için çalışanda bir baskı yaratarak çalışanın uygun duyguyu sergilemesine 

yönlendirmektedir. Çalışanlar,  sahte bir tavır sergileyerek gerçek hislerine ve gerçek kendilerine 

yabancılaşmaktadır (Lupton, 2002:  39). Çalışanlar kendi kimliklerini askıya almakta (Kart, 2010: 

325), işverenler tarafından verilen yeni kimliklerine bürünmek zorunda bırakılmaktadır. . İlk kez 

Hochschild (1983) tarafından kullanılan kavram,  bir ücret için duyguların yönetilmesi olarak ifade 

edilmiştir (Grandey, 2000: 95).  Duygusal emek, işletmelerin istediği davranış kurallarını 

sergileyebilmeleri için kişilerin duygularını düzenleme, yönetme süreci şeklinde tanımlanmaktadır 

(Diefendorff ve Gosserand, 2003). 

Duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygulardan (samimi 

davranış) oluşan üç boyutu vardır (Hochschild, 1983; Asforth ve Humphrey, 1993).  Yüzeysel rol 

yapma çalışanın gerçekte hissettiği duygulardan farklı duygular sergilemesidir. Çalışanların firma 

tarafından istenen duyguları dış görünüşlerinde değişiklikler yaparak (yüz ifadesi, jest ve ses tonu gibi) 

hissediyormuş gibi görünmesi olarak tanımlanmaktadır (Chu ve Murrmann, 2006: 1182). 

Derinlemesine rol yapma boyutu çalışanın sadece dış görünüşünde değil aynı zamanda duygularını da 

değiştirdiği durumu ifade etmektedir (Chu ve Murrmann, 2006: 1182). Bu boyut, çalışanların içsel 

duygularına odaklanmakta firmanın sergilenmesini istediği duyguları gerçekten yaşamayı ve 

hissetmeyi denemesini içermektedir (Ashforth ve diğerleri, 1993: 93). Doğal duygular ise 

dışadönüklük ve geçimlilik özellikleriyle açıklanarak, bireylerin olumlu duygular içinde olması ve 

olumlu ilişkiler aramaları dolayısıyla, rol yapmadan bu şekilde davranabildiklerini ifade etmektedir  

(Diefendorff ve diğerleri, 2005, s. 352). 
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2. METODOLOJİ  

 

2.1. Araştırmanın amacı 

Çalışanların sahip olduğu demografik özelliklerinin duygusal emeğin alt boyutları  olan 

yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki 

yaratıp yaratmadığı tespit etmektir.  

 

2.2. Evren ve örneklem 

Çalışmanın evrenini, Türkiye’de hizmet sektöründe faaliyet gösteren elektronik ticaret ve ilan 

platformu olma özelliğini taşıyan firma oluşturmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini elektronik ticaret 

ve ilan platformunda yaygın kullanımıyla öne çıkan, ancak firmanın prosedürüne göre isminin 

kullanılmasını istemeyen alanındaki en büyük ve kurumsal olduğu bilinen X işletmesinin kurumsal 

satış ekibidir.  2018’ de söz konusu firma çalışan kurumsal satış elemanı sayısı 320 kişidir. Örneklem 

büyüklüğü 175 kişi olarak hesaplanmış ve geçerli 180 veri girişi yapılmıştır.   

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine ait bilgilere, ikinci bölümde Duygusal Emek 

ölçeğine yer verilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda çalışanların demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik sorular araştırmacı tarafından uzman görüşlerine de başvurularak oluşturulmuştur. 

Duygusal Emek Ölçeği, Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından, Grandey (2003) ve Kruml ve 

Geddes’ın (2000) duygusal emek ölçeklerinin bazı maddelerinin alınarak uyarlanması ve bazı 

maddelerin ise geliştirilmesiyle oluşturulan ölçektir.  Kullanılan ölçek,  Basım ve Begenirbaş (2012) 

tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular 

olmak üzere üç boyutu içermekte ve 5’li Likert tipi ifadelerden oluşmaktadır. (1=Hiç Katılmıyorum, 

5= Tamamen Katılıyorum). 

 

2.4. Verilerin Analiz Yöntemi  

T testi, ölçeklerin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının analizi için tek 

faktörlü varyans analizi (ANOVA)  kullanılmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

 

3.1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 

Ankete katılanların %54,4’ü (98 kişi) erkek, %45,6’sı (82 kişi) kadın; %56,7’si (102 kişi) 

bekâr, %26,7’si (48 kişi) evli ve %16,7’si (30 kişi) eşinden ayrılmıştır. Katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu (%58,3) 26-37 yaş aralığında iken, sektörde çalışma sürelerinin %46,7 oranla 6-10 yıl 

arasında olduğu görülmektedir. Kurumda çalışma sürelerinin ise %62,2 lik oranla (112 kişi) 1-5 yıl 

arasında değiştiği görülmektedir. Söz konusu çalışanların büyük çoğunluğu (%68,9-124 kişi) 

Lisansüstü eğitime sahip iken, pozisyonlarına bakıldığında %39,4’ ünün (71 kişi) personel statüsünde, 

%28,9 ‘unun (52 kişi) alt düzey yönetici pozisyonunda çalıştığı görülmektedir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 
 n %  n % 

Cinsiyet(n=180)   Çalışma Süresi(n=180)   

Erkek 98 54,4 1 yıldan az 2 1,1 

Kadın 82 45,6 1-5 yıl  53 29,4 

Medeni Durum(n=180)   6-10 yıl 84 46,7 

Evli 48 26,7 11-15 yıl 2 1,1 

Bekar 102 56,7 16-20 yıl  25 13,9 

Boşanmış 30 16,7 20 yıldan fazla 14 7,8 

Eğitim Durumu(n=180)   Kurumda Çalışma Süresi(n=180)   

Önlisans 4 2,2 1 yıldan az 38 21,1 

Lisans  52 28,9 1-5 yıl 112 62,2 

Lisansüstü 124 68,9 6-10 yıl 23 12,8 
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Yaş(n=180)   11-15 yıl 7 3,9 

25 ve altı 34 18,9 Pozisyon(n=180)   

26 - 37 105 58,3 Üst düzey yönetici 23 12,8 

38 - 57 35 19,4 Orta düzey yönetici 34 18,9 

58 ve üstü 6 3,3 Alt düzey yönetici 52 28,9 

XXX XX XX Personel 71 39,4 

 

3.2.  Duygusal emek boyutlarının cinsiyete göre karşılaştırılması 

 

Duygusal emek boyutlarını çalışanların cinsiyetine göre karşılaştırmak için T-testi yapılmıştır.  

 

Tablo 2:  Duygusal Emek Boyutlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

 
 Cinsiyet N Ort. Std.Sapma t-değeri p-değeri 

Doğal Duygular Kadın 82 2,61 ,63 -0,561 .576 

  Erkek 98 2,66 ,62   

Yüzeysel rol yapma Kadın 82 3,95 ,44 0,213 .831 

  Erkek 98 3,91 ,59   

Derinden Rol Yapma Kadın 82 4,03 ,41 -1,301 .195 

  Erkek 98 4,11 ,35   

 

Tabloda görüldüğü gibi her üç boyut da cinsiyete göre farklılık göstermemektedir (P>,05). Yani 

çalışanların kadın ya da erkek olmaları işlerinde doğal duyguları, yüzeysel rol yapma ve derinden rol 

yapma durumları üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir fark yaratmamaktadır. 

 

3.3. Duygusal emek boyutlarının eğitim durumlarına göre karşılaştırılması 

 

Duygusal emek boyutlarının çalışanların eğitim seviyesine göre farklılığını test etmek için T-

testi yapılmıştır.  

 

Tablo 3: Duygusal Emek Boyutlarının Eğitim Seviyesine Göre Karşılaştırılması 

 
 Eğitim 

Seviyesi 

N Ort. Std.Sapma t-değeri p-değeri 

DOĞAL DUYGULAR Üniversite 56 3,00 ,62 5,713 .000*** 

  Yükseklisans 124 2,47 ,55   

YÜZEYSEL ROL YAPMA Üniversite 56 3,86 ,62 -1,320 .189 

  Yükseklisans 124 3,98 ,47   

DERİNDEN ROL YAPMA Üniversite 56 3,98 ,41 -4,258 .000*** 

  Yükseklisans 124 4,16 ,34   

 

 

Tabloda görüldüğü gibi duygusal emek boyutlarından doğal duygular ve derinden rol yapma 

durumları çalışanların eğitim seviyesine göre değişirken (P<,05) yüzeysel rol yapma durumlarında 

herhangi bir anlamlı fark görülmemektedir (P>,05). Ayrıca tablodan görüldüğü üzere ön lisans ve 

lisans mezunları tek kategori altında toplandığı için (30 ≤ N) araştırmacı tarafından üniversite 

mezunları olarak yorumlanması uygun görülmüştür. Ortalamalara baktığımızda yüksek lisans 

mezunlarının (4,16) derinden rol yapma durumlarının üniversite mezunlarına göre (3,98) daha yüksek 

olduğunu görülmektedir. Ayrıca üniversite mezunu olan katılımcıların (3,00) doğal duygu 

davranışlarını yüksek lisans mezunlarına göre  (2,47)   daha çok sergilediği göze çarpmaktadır.  

 

 

3.4. Duygusal emek boyutlarının yaş aralıklarına göre karşılaştırılması 

 

Duygusal emek boyutları ile çalışanların yaşları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

belirlemek için gerçekleştirilen ANOVA sonuçları Tablo: 4’ de görülmektedir.  
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Tablo 4: Duygusal Emek Boyutlarının Yaş Aralıklarına Göre Karşılaştırılması 

 

 

Bağımlı 

Değişkenler 

(I) Yaş (J) Yaş N Ortalama Farkı 

(I-J) 

Std. Hata p Sonuç 

Doğal duygular 

25 ve altı 

26-37 34 -,17199 ,11676 ,340 Fark Yok 

38 ve 

üzeri 
-,63343* ,13725 ,000* 

Fark Var 

26-37 

25 ve altı 105 ,17199 ,11676 ,340 Fark Yok 

38 ve 

üzeri 
-,46144* ,10897 ,000* 

Fark Var 

38 ve üzeri 
25 ve altı 41 ,63343* ,13725 ,000* 

Fark Var 

26-37 ,46144* ,10897 ,000* 
Fark Var 

Yüzeysel rol 

yapma 

25 ve altı 

26-37 34 ,17068 ,09424 ,197 Fark Yok 

38 ve 

üzeri 
,65949* ,11078 ,000* 

Fark Var 

26-37 

25 ve altı 105 -,17068 ,09424 ,197 Fark Yok 

38 ve 

üzeri 
,48881* ,08796 ,000* 

Fark Var 

38 ve üzeri 
25 ve altı 41 -,65949* ,11078 ,000* Fark Var 

26-37 -,48881* ,08796 ,000* Fark Var 

Derinden rol 

yapma 

25 ve altı 
26-37 34 ,11373 ,07550 ,324 Fark Yok 

38-57 ,01291 ,08875 ,989 Fark Yok 

26-37 

25 ve altı 105 -,11373 ,07550 ,324 
Fark Yok 

38 ve 

üzeri 
-,10081 ,07046 ,361 

Fark Yok 

38 ve üzeri 
25 ve altı 41 -,01291 ,08875 ,989 

Fark Yok 

26-37 ,10081 ,07046 ,361 
Fark Yok 

 

 

Çalışanların doğal duygular sergilemeleri ve yüzeysel rol yapma durumları ile yaş kategorileri 

arasında anlamlı farklılıklar yer alırken, derinden rol yapma durumları ile yaş kategorileri arasında 

anlamlı bir fark görülmemektedir. 25 ve altı yaş aralığındaki çalışanlarla 38 ve üzeri yaş aralığında 

çalışanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup (P<0,05), 38 ve üzeri yaş aralığında olan 

çalışanların 25 ve altı yaş aralığındaki çalışanlara oranla işlerinde daha fazla doğal duygular 

sergiledikleri görülmektedir.  Çalışanların işlerinde yüzeysel rol yapma durumlarına bakıldığında da 

durum farklı değildir. Yaşları 38’in üzerinde olan çalışanların 38 yaş altı çalışanlara göre işlerinde 

doğal duygularını sergileme ve yüzeysel rol yapma durumları konusunda daha iyi durumda oldukları 

göze çarpmaktadır.  

 

3.5.  Duygusal emek boyutlarının medeni duruma göre karşılaştırılması 

 

Duygusal emek boyutları ile çalışanların medeni durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olup olmadığını test etmek amacıyla ANOVA uygulanmıştır.  
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Tablo 5: Duygusal Emek Boyutlarının Medeni Duruma Göre Karşılaştırılması 

 

Bağımlı 

Değişkenler 

(I) Medeni 

Durum 

(J) Medeni 

Durum 

N Ortalama 

Farkı (I-J) 

Std. Hata p Sonuç 

Doğal 

duygular 

bekar 
evli 102 -,37408* ,10606 ,002* Fark Var 

bosanmıs -,33971* ,12585 ,028* Fark Var 

evli 
bekar 48 ,37408* ,10606 ,002* Fark Var 

bosanmıs ,03437 ,14102 ,971 Fark Yok 

bosanmıs 
bekar 30 ,33971* ,12585 ,028* Fark Var 

evli -,03437 ,14102 ,971 
Fark Yok 

Yüzeysel rol 

yapma 

bekar 
evli 102 ,07680 ,09246 ,709 

Fark Yok 

bosanmıs ,16013 ,10971 ,347 
Fark Yok 

evli 
bekar 48 -,07680 ,09246 ,709 

Fark Yok 

bosanmıs ,08333 ,12293 ,795 
Fark Yok 

bosanmıs 
bekar 30 -,16013 ,10971 ,347 

Fark Yok 

evli -,08333 ,12293 ,795 
Fark Yok 

Derinden rol 

yapma 

bekar 
evli 102 ,02145 ,06745 ,951 

Fark Yok 

bosanmıs -,05980 ,08004 ,757 
Fark Yok 

evli 
bekar 48 -,02145 ,06745 ,951 

Fark Yok 

bosanmıs -,08125 ,08969 ,664 
Fark Yok 

bosanmıs 
bekar 30 ,05980 ,08004 ,757 

Fark Yok 

evli ,08125 ,08969 ,664 
Fark Yok 

 

 

Tabloya bakıldığında çalışanların işlerinde yüzeysel ve derinden rol yapmaları ile medeni 

durumları arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. Doğal duygular davranışlarının ise medeni 

durumlarına göre değiştiği görülmektedir. Çalışanların evli olması ya da boşanmış olması durumu 

işlerinde doğal duygularını sergilemeleri konusunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yaratmamaktadır (P>,05). Ancak tablodan da görüldüğü üzere; bekâr olan çalışanlar ile evli ve eşinden 

boşanmış çalışanların doğal duygularını sergileme konusunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

(P<,05) yer almaktadır. Ortalamalara bakıldığında ise; evli olan ve eşinden boşanmış çalışanların 

bekâr olan çalışanlara oranla doğal duygularını işlerine daha fazla yansıttıkları görülmektedir. 

 

3.6. Duygusal emek boyutlarının sektörde çalışma süresi aralıklarına göre karşılaştırılması 

 

Duygusal emek boyutları ile kişinin sektörde çalıştığı süre arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olup olmadığını belirlemek amacıyla ANOVA uygulanmıştır.  
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Tablo 6: Duygusal Emek Boyutlarının Sektörde Çalışma Süresi Aralıklarına Göre 

Karşılaştırılması 

 

Bağımlı 

Değişkenler 

(I) Çalışma 

Süresi 

(J) Çalışma 

Süresi 

N Ortalama 

Farkı (I-J) 

Std. Hata p. Sonuç 

Doğal 

duygular 

5 yıldan az 
6-10 yıl 55 -,26088* ,10366 ,045* Fark Var 

15 yıl ve üzeri -,56641* ,12330 ,000* Fark Var 

6-10 yıl 
5 yıldan az 84 ,26088* ,10366 ,045* Fark Var 

15 yıl ve üzeri -,30553* ,11385 ,029* Fark Var 

15 yıl ve 

üzeri 

5 yıldan az 41 ,56641* ,12330 ,000* Fark Var 

6-10 yıl ,30553* ,11385 ,029* Fark Var 

Yüzeysel 

rol yapma 

1 yıldan az 
6-10 yıl 55 ,17973 ,08251 ,096 Fark Yok 

15 yıl ve üzeri ,63917* ,09815 ,000* Fark Var 

6-10 yıl 
5 yıldan az 84 -,17973 ,08251 ,096 Fark Yok 

15 yıl ve üzeri ,45945* ,09062 ,000* Fark Var 

11-15 yıl 
5 yıldan az 41 -,63917* ,09815 ,000* Fark Var 

15 yıl ve üzeri -,45945* ,09062 ,000* Fark Var 

Derinden 

rol yapma 

1 yıldan az 
6-10 yıl 55 ,03420 ,06674 ,877 

Fark Yok 

15 yıl ve üzeri -,05233 ,07939 ,805 
Fark Yok 

6-10 yıl 
5 yıldan az 84 -,03420 ,06674 ,877 

Fark Yok 

15 yıl ve üzeri -,08653 ,07330 ,500 
Fark Yok 

11-15 yıl 
5 yıldan az 41 ,05233 ,07939 ,805 

Fark Yok 

6-10 yıl ,08653 ,07330 ,500 
Fark Yok 

 

 

Sektörde çalışma süresi 5 yıldan az olan çalışanlar ile 6-10 yıl ve 15 yıl ve üzeri olan 

çalışanların işlerinde doğal duygularını sergilemeleri konusunda istatistiki olarak anlamlı fark 

görülmektetir (P<,05). Bununla birlikte sektörde çalışma süresi 6-10 yıl ve 15 yıl ve üzeri olan 

çalışanların doğal duygularını sergilemeleri konusunda da istatistiki olarak anlamlı fark vardır (P<,05). 

Ortalama farklarına baktığımızda sektörde çalışma süresi 15 yıl ve üzeri olanların 5 yıldan az çalışana 

ve 6-10 yıl arasında çalışana göre işlerinde daha fazla doğal duygu sergilerken, 6-10 yıl arasında 

sektör tecrübesine sahip olanlar 5 yıl ve altı iş tecrübesine sahip olan çalışanlara göre doğal 

duygularını işlerine yansıtabilmektedirler. Yüzeysel rol yapma davranışlarına baktığımızda sektörde 

çalışma süresi 1 yıl ve altı olanlar ile 6-10 yıl arasında değişenlerin sektör tecrübesi 15 yıl ve üzeri 

olanlar ile aralarında istatistiki olarak anlamlı fark görülürken (P<,05), 1 yıldan az sektör tecrübesi ile 

6-10 yıl arasında sektör tecrübesine sahip olanların 15 yıl ve üzeri sektör tecrübesine sahip olanlara 

göre işlerinde daha fazla rol yaptıklarını görülmektedir. Sektör tecrübesi 11-15 yıl arasında olanların 

ile 5 yıldan az olan ve 15 yıl ve fazlası olan çalışanların yüzeysel rol yapma durumlarında da anlamlı 

fark olduğu görülmektedir (P<,05). Ortalamalarını değerlendirdiğimizde ise; sektörde çalışma süresi 5 

yıldan az olan ve 15 yıl ve üzeri olan çalışanların işlerinde 11-15 yıl sektör tecrübesine sahip olanlara 

göre işlerinde daha fazla yüzeysel rol yapma davranışına bürünmektedirler. Çalışanların derinden rol 

yapma davranışını sergileme durumları ile sektörde çalışma süreleri arasında ise istatistiki olarak 

anlamlı bir fark görülmemektedir (P>,05). 
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3.7. Duygusal emek boyutlarının kurumda çalışma süresi aralıklarına göre karşılaştırılması 

 

Duygusal emek boyutlarının kişinin kurumda çalıştığı süreye göre değişip değişmediğini 

belirlemek amacıyla  ANOVA uygulanmıştır.  

 

Tablo 7: Duygusal Emek Boyutlarının Kurumda Çalışma Süresi Aralıklarına Göre 

Karşılaştırılması 

 

Bağımlı 

Değişken 

(I) 

Kurumda 

Çalışma 

Süresi 

(J) Kurumda 

Çalışma Süresi 

N Ortalama 

Farkı (I-J) 

Std. Hata p. Sonuç 

Doğal 

duygular 

1 yıldan az 
1-5 yıl 38 ,13557 ,11266 ,486 Fark Yok 

6 yıl ve üzeri -,40877* ,14656 ,022* Fark Var 

1-5 yıl 
1 yıldan az 112 -,13557 ,11266 ,486 Fark Yok 

6 yıl ve üzeri -,54435* ,12336 ,000* Fark Var 

6 yıl ve üzeri 
1 yıldan az 30 ,40877* ,14656 ,022* Fark Var 

1-5 yıl ,54435* ,12336 ,000* Fark Var 

Yüzeysel rol 

yapma 

1 yıldan az 
1-5 yıl 38 -,00987 ,08744 ,994 Fark Yok 

6 yıl ve üzeri ,67485* ,11375 ,000* Fark Var 

1-5 yıl 
1 yıldan az 112 ,00987 ,08744 ,994 Fark Yok 

6 yıl ve üzeri ,68472* ,09575 ,000* Fark Var 

6 yıl ve üzeri 
1 yıldan az 30 -,67485* ,11375 ,000* Fark Var 

1-5 yıl -,68472* ,09575 ,000* Fark Var 

Derinden rol 

yapma 

1 yıldan az 
1-5 yıl 38 -,19925* ,07039 ,020* Fark Var 

6 yıl ve üzeri -,27544* ,09157 ,012* Fark Var 

1-5 yıl 
1 yıldan az 112 ,19925* ,07039 ,020* Fark Var 

6 yıl ve üzeri -,07619 ,07708 ,614 Fark Yok 

6 yıl ve üzeri 
1 yıldan az 30 ,27544* ,09157 ,012* Fark Var 

1-5 yıl ,07619 ,07708 ,614 Fark Yok 

 

 

Kişinin söz konusu kurumda 1 yıldan az çalışması ile 6 yıl ve üzeri çalışması arasında işlerinde 

doğal duygularını sergilemeleri, yüzeysel ve derinden rol yapma durumlarında istatistiki olarak 

anlamlı fark vardır (P<,05). Ortalamalara baktığımızda ise; kurumda çalışma süresi 6 yıldan daha fazla 

olan çalışanların doğal duygularını ve derinden rol yapma durumlarını 1 yıldan daha az çalışanlara 

göre daha fazla sergilerken, kurumda çalışma süresi 1 yıldan az olanlar çalışma süresi 6 yılı geçmiş 

kişilere göre işlerinde daha fazla yüzeysel rol yapmaktadır. Ayrıca kişinin 1-5 yıl ile 6 yıldan daha 

fazla süre aynı kurumda çalışması durumunda işlerine doğal duygularını sergilemeleri ve yüzeysel rol 

yapma durumları arasında anlamlı fark görülmektedir (P<,05). Ortalamalarına bakıldığında ise; 

kurumda çalışma süresi 6 yıldan fazla olanların 1-5 yıl olanlara göre işlerinde doğal duygularını daha 

fazla yansıtırken, konu yüzeysel rol yapma olduğunda 1-5 yıl aynı kurumda çalışanların 6 yıldan daha 

fazla çalışanlara göre daha fazla ortalamaya sahip olduğunu görülmektedir. Ayrıca kişinin kurumda 1 

yıldan az çalışması ile 1-5 yıl arasında derinden rol yapma boyutunda da anlamlı fark vardır (P<,05). 

Söz konusu kurumda çalışma süresi 1-5 olanlar 1 yıldan az süre ile kurumda çalışanlara göre işlerinde 

daha fazla derinden rol yapmaktadır. 
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3.8. Duygusal emek boyutlarının pozisyona göre karşılaştırılması 

 

Duygusal emek boyutlarının kişinin kurumda çalıştığı pozisyona göre farklılığını test etmek 

amacıyla ANOVA uygulanmıştır.  

 

Tablo 8: Duygusal Emek Boyutlarının Pozisyona Göre Karşılaştırılması 

 

Bağlımlı 

Değişken 

(I) Pozisyon (J) Pozisyon N Ortalama 

Farkı (I-J) 

Std. Hata p. Sonuç 

Doğal 

duygular 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

alt düzey 

yönetici 

57 
,35062* ,11616 ,012* 

Fark Var 

personel ,40703* ,10773 ,001* Fark Var 

alt düzey 

yönetici 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

52 
-,35062* ,11616 ,012* 

Fark Var 

personel ,05641 ,11057 ,878 Fark Yok 

personel 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

71 
-,40703* ,10773 ,001* 

Fark Var 

alt düzey 

yönetici 
-,05641 ,11057 ,878 

Fark Yok 

Yüzeysel rol 

yapma 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

alt düzey 

yönetici 

57 
-,28239* ,09811 ,017* 

Fark Var 

personel -,32419* ,09098 ,002* Fark Var 

alt düzey 

yönetici 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

52 
,28239* ,09811 ,017* 

Fark Var 

personel -,04180 ,09338 ,905 Fark Yok 

personel 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

71 
,32419* ,09098 ,002* 

Fark Var 

alt düzey 

yönetici 
,04180 ,09338 ,905 

Fark Yok 

Derinden rol 

yapma 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

alt düzey 

yönetici 

57 
,01080 ,07406 ,989 

Fark Yok 

personel ,01730 ,06869 ,969 
Fark Yok 

alt düzey 

yönetici 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

52 
-,01080 ,07406 ,989 

Fark Yok 

personel ,00650 ,07049 ,996 
Fark Yok 

personel 

Üst ve orta 

düzey yönetici 

71 
-,01730 ,06869 ,969 

Fark Yok 

alt düzey 

yönetici 
-,00650 ,07049 ,996 

Fark Yok 

 

 

Üst ve orta düzey yönetici pozisyonunda çalışanlar ile alt düzey yönetici ve personel 

pozisyonunda çalışanların işlerinde doğal duygularını sergilemeleri arasında istatistiki olarak anlamlı 
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fark vardır (P<,05). Ortalamalara bakıldığında; yönetimin üst ve orta kademesinde bulunan 

çalışanların alt düzey yönetici ve personel pozisyonunda çalışanlara göre işlerine doğal duygularını 

daha fazla yansıttıklarını görmekteyiz. Yüzeysel rol yapma durumlarına bakıldığında da üst ve orta 

düzey yönetim pozisyonunda çalışanlar ile alt düzey yönetici ve personel pozisyonunda görev alanlar 

arasında anlamlı fark görülmektedir (P<,05). Ancak ortalamalara bakıldığında alt düzey yönetici ile 

personel pozisyonunda çalışanların üst ve orta düzey yöneticilere göre işlerinde daha fazla yüzeysel rol 

yapma eğiliminde oldukları görülmektedir. Derinden rol yapma boyutu ile kişinin kurumda çalıştığı 

pozisyon arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir (P>,05). 

 

 

SONUÇ 

 

Artan işsizlik rakamları, işgücü piyasasındaki rekabet, iş güvencesi yerine istihdam edilebilirlik 

kaygısı çalışanları kişiliklerinden tavizler vererek performansların üzerinde bir çalışma davranışına 

yönlendirmektedir.  Kendi kişiliklerini gizleyerek çalışma hayatının istediği profesyonel kimliğe 

bürünmeyi ifade eden duygusal emek kavramı daha da ön plana çıkmaktadır.   

 Çalışmada demografik özelliklerin duygusal emeğin alt boyutlarını etkileyen yönler 

araştırılmıştır. Cinsiyet değişkeni ile duygusal emek arasında istatistiksel anlamlı bir fark 

görülmemektedir. Eğitim değişkenini ele aldığımızda; duygusal emeğin yüzeysel rol yapma davranışı 

ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken; doğal duygular ve derinden rol yapma 

davranışı ile arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Yaş değişkeni ile 

kıyasladığımızda, derinden rol yapma davranışı ile arasında anlamlı bir fark yokken, doğal duygular 

ve yüzeysel rol yapma davranışı ile arasında istatistiksel anlamlı farklar görülmektedir. Medeni durum 

değişkeni ile ele aldığımızda, sadece derinden rol yapma boyutu ile istatistiksel anlamlı farklar tespit 

edilmiştir.  Çalışma süresi ile duygusal emeğin alt boyutlarını kıyasladığımızda her üç boyutta da 

anlamlı farklar görülmektedir. Son olarak pozisyon değişkeni ile kıyasla yapıldığında derinden rol 

yapma boyutu ile istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken, doğal duygular ve yüzeysel rol yapma 

boyutu arasında anlamlı farklar tespit edilmektedir.  

Kıdem süresi uzun olan çalışanların üst ve orta düzey yönetici kademesinde olan çalışanlara 

göre duygusal emeğin doğal duygular boyutu daha da ön plandadır. Yaşı 25 ve altı olan özellikle 

personel ve alt düzey yönetici olan çalışanlarda yüzeysel rol yapma boyutu daha da ön plana 

çıkmaktadır. Buna göre; istihdam kaygısı en fazla 25 yaş ve altı çalışanlarda hissedilmekte, işlerini 

kaybetmemek adına kendi kişiliklerinden tavizler vererek yaptıkları işlerde çalışma hayatının 

öngördüğü duygu kalıbına girmek zorunda kalmaktadırlar. Bu yüzden, bu yaş grubunda duygusal 

emek kavramı daha da ön plana çıkmaktadır.  
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Abstract 

 

The aim of this study is to determine career barriers in tourism students' perceptions by using 

clustering method and to evaluate them with hopelessness scores. The data were collected from the 

students who were studying in the field of Tourism by the Vocational School of Higher Education in 

the Black Sea Region.  Social sciences data analysis program was used for data analysis. Factor 

analysis, clustering analysis was performed and students' hopelessness scores were determined by 

scoring method. Career barriers are explained in six dimensions according to student perceptions. 

those who were positive and negative thoughts on career bariers and their lack of motivation in career 

barriers. In addition, although the level of hopelessness is not very high, we cannot say that they are 

very hopeful. 

 

Key Words: Career, Career Barriers, Hopelessness. 

 
                                  

 

Turizm Öğrencilerinin Algilarindaki Kariyer Engellerinin Kümelenmesi ve 

Umutsuzluk Düzeyi Skorlari 
Özet 

Bu çalışmanın amacı turizm öğrencilerinin algılarındaki kariyer engellerinin kümeleme yöntemi ile 

belirlenerek, umutsuzluk düzeyleri skorları ile değerlendirilmesidir. Araştırmada veriler anket formu 

aracılığıyla, Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren orta büyüklükteki bir devlet üniversitesine bağlı 

meslek yüksekokulu Turizm alanında eğitim gören öğrencilerden toplanmıştır. Verilerin analizi için 

sosyal bilimler veri analiz programlarından faydalanılarak, faktör analizi, kümeleme analizi 

gerçekleştirilmiş ve puanlama yöntemi ile öğrencilerin umutsuzluk düzeyi skorları belirlenmiştir. 

Kariyer engelleri öğrenci algılarına göre altı boyut ile açıklanarak,  “kariyer engelleri konusunda 

olumlu-olumsuz algıya sahip olmayanlar” ve “kariyer engellerinde motivasyon eksikliği ve yetersiz 

hazırlanmayı ön planda tutanlar” şeklinde iki kümede toplanmıştır. Ayrıca geleceğe dair umutsuzluk 

düzeyleri çok yüksek olmamakla birlikte çok umutlu olduklarının da söylenemeyeceği bir sonuca 

ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Kariyer, Kariyer Engelleri, Umutsuzluk. 

 

 

 

GİRİŞ  

 

Kariyer süreci dinamik bir süreç olup, meslek öncesi eğitimi meslek sonrası görevleri, toplumda 

üstlenilen rolleri ve hayat boyu gelişimi de içeren bir kavramdır.(Özgüven, 2008). İşgücü piyasasına 

giriş öncesinde kişinin kendisini tanıması hedeflerini seçmesi ve buna uygun bir eğitimi alması 

önemlidir.  Bu yüzden kariyer planlamanın ilk doğru noktası seçilen kariyer hedefine uygun eğitime 

yönlenmektedir. Kariyer gelişiminin sorumluluğu bu noktada bireyin kendisindedir.  Bu farkındalık, 

kişiyi hedeflerine ulaştırabilecek yolları kapsamaktadır. Hedef ve yollar arasında uyumsuzluk varsa 

kişi kariyer engelleri ile karşılaşacaktır.   
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Bu çalışma ile öğrencilerin seçtikleri kariyer rotalarında ne gibi unsurları kariyer engeli olarak 

gördüklerini saptayarak bu bulguları kümeleme yöntemi ile değerlendirmek amaçlanmaktadır.  Bu 

noktada umutsuzluk düzeyi skorları da değerlendirilecektir. Bu doğrultuda ilk bölümde kavramsal 

çerçeveye değinildikten sonra analiz kısmında demografik faktörler değerlendirilip kariyer engelleri 

ölçeğine ilişkin faktör analizi yapılacaktır. Sonrasında kariyer engelleri kümelenerek umutsuzluk 

düzeyi skorları değerlendirilecektir.  

 

4. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Kariyer; bireysel ve örgütsel hedeflerle doğrudan bağlantılı olarak, kişinin hayatı boyunca 

yaşayacağı ve kısmen kontrol altında tutacağı iş deneyimleri ile bireyin belirli bir işte gösterdiği 

ilerleme ya da yaşamı boyunca yapmış olduğu işlerin toplamını kapsayan bir süreçtir (Sabuncuoğlu, 

2000:148). Latin kökenli olan “carraria”dan türemiş olan kavram, kariyerin yolculuk kelimesi ile 

özdeşleştirilmesini sağlamıştır. 

 

Kariyer seçimi yapılırken süreç çok karmaşık bir yapıya dönüşebilmektedir. Sosyolojik, 

ekonomik, politik, eğitimsel farklılık, psikolojik( yetenek, zeka, kişilik özellikleri, değerler)  gibi 

unsurlar kariyer kavramını etkilemektedir. Bu unsurlar kişinin kariyerine devam etmesinin önünde 

engel olarak yapılanıyorsa kariyer süreci sekteye uğrayacaktır. Bu noktada devreye kariyer engelleri 

girmektedir. Kariyer engelleri kişinin içinde veya çevresinde yer alan ve kariyer gelişimini güçleştiren 

olaylar ve şartlar olarak ifade edilmektedir (Swanson ve Woitke, 1997).  Mesleğin geleceği ve iş 

piyasası kısıtlamaları, yetenek ve ilgi azlığı ile ilgili engeller, cinsiyet ayrımcılığı, çevresel 

etkileşimsel engeller, kişisel problemler (sorumluluklar) ve çalışma koşullarının zorluğu, motivasyon 

eksikliği ve yetersiz hazırlanma çalışmada kariyer engelleri olarak ifade edilmektedir.  

 

Umutsuzluk ise geçmişte yaşanılan durumların geleceğe atfedilmesidir. Kişinin hissettiği 

çaresizliği ifade eden nihai bir sonuçtur ( Üngüren ve  Ehtiyari, 2009).  Bireylerin geleceğe ilişkin 

olumsuz beklentiler, kötümserlik derecesidir (O’Conner, Cennery ve Cheyne, 2000). Kişinin kendisini 

olumsuz özellikler ile tanımlayarak geleceği ile ilgili olarak olumsuz beklentileri genel kabul etmesi 

anlamına gelmektedir. Umutsuzlukta başarısızlık yargısı vardır. Bu yargı öğrencilerin kariyer 

yollarında kendisini hissettirirse kişinin meslek sahibi olmasını engelleyecek bir sonuçta 

yaratabilecektir.  

 

5. METODOLOJİ  

 

5.1. Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın amacı turizm öğrencilerinin algılarındaki kariyer engellerinin kümeleme 

yöntemi ile belirlenerek, umutsuzluk düzeyleri skorları ile değerlendirilmesidir.  

 

5.2. Evren ve örneklem 

 

Bu çalışmanın evrenini devlet üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu turizm alanında eğitim 

öğrenimine devam eden önlisans öğrencileri oluşturmaktadır. Turizm alanı kendi içerisinde eğitim 

öğretim anlamında bölümlere ayrılmaktadır. Bu çalışmanın evreni turizm alanının tüm bölümlerini 

kapsadığı için genel evren turizm öğrencileri olarak ele alınmıştır. Ancak genel evrenin tamamına 

ulaşmak zaman sorunu ve maddi kısıtlardan dolayı zor olduğu için çalışma evrenine indirgenmiştir. 

Çalışma evreni en yalın haliyle ulaşılabilen evren olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle; 

araştırmacının doğrudan gözlem, ya da belirlenen örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden 

yararlanarak görüş bildirebildiği evrendir (Karasar, 2014: 110). Bu bilgiden hareketle çalışma evreni 

Karadeniz Bölgesinde devlet üniversitesi kapsamında eğitim ve öğrenimine devam eden ön lisans 

düzeyi turizm öğrencilerinden oluşmaktadır. Bilimsel araştırmalarda çalışma evreni, içerisinden belirli 

bir yöntem ile seçilebilecek örneklem aracılığıyla da temsil edilebilmektedir (Ural ve Kılıç, 2013: 31). 

Bu çalışmanın örneklemini ise Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren orta büyüklükteki bir devlet 

üniversitesine bağlı Önlisans Turizm Programı öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada önlisans 

düzeyinde öğrenim gören turizm öğrencilerinin seçilmesindeki amaç ise; çalışmanın amacı 
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doğrultusunda önlisans düzeyindeki öğrencilerin lisans düzeyine göre kariyer hedefleri konusunda 

daha bilinçsiz hareket ettiklerinin düşünülmesidir. Bu nedenle önlisans turizm öğrencilerinin 

algıladıkları kariyer hedeflerinin belirlenerek, umutsuzluk düzeylerinin tespitinin önem arz ettiği 

düşünülmektedir. 

Kolayda örnekleme yoluyla öğrencilere ulaşılmıştır. Bu yöntemde amaç, belirli bir mekandaki 

herkese belirli bir zaman diliminde ulaşmaya çalışmaktır (Kozak, 2015:118). Veriler 10.10.2017-

01.04.2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Söz konusu dönemde meslek yüksekokulu turizm alanı 

kapsamında öğrenim gören öğrenci sayısı 180 kişidir.  Buna bağlı örneklem büyüklüğü aşağıdaki 

şekilde hesaplanmıştır (Ural ve Kılıç, 2013, s.  45). 

 

N =        N. t2. p.q 

       d2. (N-1) + t2.p.q 

Yukarıdaki formülden hareketle örneklem büyüklüğü 122 kişi olarak hesaplanmış ve 123 

geçerli ankete ulaşılmıştır. 

 

5.3. Veri Toplama Aracı 

 

Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine ait bilgilere, ikinci bölümde “Algılanan Kariyer 

Engelleri Ölçeği” ne, üçüncü bölümde ise “Umutsuzluk Ölçeği” ne yer verilmiştir. 

Önlisans turizm öğrencilerinin algıladıkları kariyer engellerini ölçmek amacıyla Sürücü (2011) 

tarafından geliştirilen Algılanan Kariyer Engelleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek cinsiyet ayrımcılığı, 

mesleğin geleceği ve iş piyasası kısıtlamaları, mesleğin eğitiminin ve çalışma koşullarının zorluğu, 

yetenek ve ilgi azlığı, motivasyon eksikliği ve yetersiz hazırlanma, taşınma, kişisel problemler 

(sorumluluklar) ile aile ve çevre etkisi olmak üzere 8 alt boyutta toplam 33 maddeden oluşmaktadır. 

Bu ölçeğin yanıt kategorileri “1:Hiç Katılmıyorum, 3:Ne katılıyorum, Ne Katılmıyorum 5:Tamamıyla 

Katılıyorum” olarak beşli Likert derecelemesinde ifade edilmiştir. Beck Umutsuzluk Ölçeği, bireylerin 

umutsuzluk düzeylerini ölçmek amacıyla Beck, Weismann, Lester ve Trexler (1974) tarafından 

geliştirilmiştir. Bu çalışmada ise Durak ve Palabıyıkoğlu (2006) tarafından ölçeğin geçerlilik 

çalışmasını gerçekleştirdikleri çalışmalarından faydalanılmıştır. 

  

5.4. Verilerin Analiz Yöntemi  

 

Çalışmada faktör analizi ve kümeleme analizi uygulanmıştır.  

 

6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

 

6.1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 

Örneklem, 123 kişiyi kapsamaktadır.  Ankete katılanların %48,8’i (60 kişi) erkek, %51,2’si 

(63 kişi) kadındır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%46,7-84 Kişi) lisede Anadolu Lisesi mezunu 

iken, turizm meslek lisesi mezunu olduğunu belirten öğrenci sayısı 53 kişi (%29,4) dir. Düz lise ve 

endüstri meslek lisesi mezunu olduğunu belirten öğrenci sayısı ise sadece 4 kişidir. Öğrencilerin 

ailelerin aylık ortalama gelirlerine baktığımızda ise; çoğunluğunun (%50,4) 1000-2000 TL arasında 

olduğu görülmektedir. %24,4’ünün ailesinin gelir seviyesinin 2000-3000 TL arasında değişirken, 

%16,3’ünün 1000 TL’ den az olduğu, geriye kalan %9 gibi küçük bir oranın ise 3000 TL’ den fazla 

olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%67,5-83 kişi) okuduğu bölümden memnun 

olduğunu belirtirken, zorunlu staj dışında sektörde çalışan sayısı 60 kişi ile sınırlı kalmaktadır. 

Sektörde çalışan öğrencilere neden çalıştıkları sorulduğunda ise; hemen hemen yarısının para 

kazanmak amaçlı, diğer yarısının ise mesleğini sevdiğinden dolayı sektörde çalışmayı tercih ettiğini 

görülmektedir.    
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 
 N %  n % 

Cinsiyet(n=123)   Mezun Olunan Lise (n=123)   

Erkek 60 48,8 Düz Lise 2 1,1 

Kadın 63 51,2 Turizm Meslek Lisesi 53 29,4 

Ailenin Ortalama Geliri (n=123)   Anadolu Lisesi 84 46,7 

1000 TL’den az 20 16,3 Endüstri Meslek Lisesi 2 1,1 

1000-2000 TL 62 50,4 Bölüm Memnuniyeti (123)   

2000-3000 TL 30 24,4 Evet  83 67,5 

3000-4000 TL  5 4,1 Hayır  40 32,5 

4000 TL üstü 6 4,9 Çalışma Nedeni (n=60)   

Sektörde Çalışma Durumu (n=123)   Para Kazanmak 29 23,6 

Evet  60 48,8 Meslek Sevgisi 31 25,2 

Hayır  63 51,2 XXX XX XX 

 

 

6.2.   Algılanan kariyer engelleri ölçeğine ilişkin faktör analizi   

 

Algılanan Kariyer Engelleri Ölçeğinin KMO değeri 0,799’dur.  Faktör analizine devam 

edebilmek için KMO değerinin 0,50’den yüksek olması beklenmektedir. Söz konusu değerin 

yüksekliği ölçekte yer alan değişkenlerin, diğer değişkenler tarafından tahmin edilebileceğinin 

işaretidir (Kaya, 2013: 180).  Bartlett Küresellik testi sonuçları da anlamlıdır (x²=1027,750; p<0,001). 

Her iki testin sonucuna bakıldığında, Algılanan Kariyer Engelleri Ölçeği’ ne ilişkin verilere faktör 

analizi yapılmasının uygun olacağı belirlenmiştir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda; ölçekte 

yer alan on bir madde iki faktöre yük verdiğinden ve yükler arasındaki fark 0,100’den düşük olduğu 

için ölçekten çıkarılmıştır. Geriye kalan 22 madde 6 faktör altında toplanmış ve varyansın yaklaşık 

%63’ünü açıklamaktadır. Algılanan Kariyer Engelleri Ölçeği’nin ilk faktörü yedi maddeden 

oluşmaktadır. Bu faktör varyansın yaklaşık %17’sini açıklamaktadır. Bu faktörde toplanan maddelerin 

daha çok turizm öğrencilerinin algılarına göre mesleğin geleceği ve iş piyasası kısıtlamalarını kariyer 

engeli olarak gördükleri görüşünden hareketle “mesleğin geleceği ve iş piyasası kısıtlamaları” olarak 

adlandırılmıştır. İkinci faktörde toplanan madde sayısı 4, üçüncü faktörde 3, dördüncü faktörde 2, 

beşinci faktörde 4 ve altıncı faktörde 2’dir. İkinci faktör varyansın yaklaşık %12’sini, üçüncü faktör 

%9’unu, dördüncü faktör %9’unu, beşinci faktör %8’ini ve altıncı faktör de %8’ini açıklamaktadır. 

Faktörler altında toplanan maddeler incelenmiş ve alan yazından hareketle ikinci faktör “yetenek ve 

ilgi azlığı ile ilgili engeller”, üçüncü faktör “cinsiyet ayrımcılığı”, beşinci faktör “kişisel problemler 

(sorumluluklar) ve çalışma koşullarının zorluğu”, altıncı faktör “motivasyon eksikliği ve yetersiz 

hazırlanma” olarak adlandırılmıştır. Dördüncü faktöre baktığımızda ise; alan yazından farklı olarak; 

cinsiyet ayrımcılığını içeren iki maddenin turizm öğrencileri tarafından farklı algılanarak ayrı bir 

faktör altında toplandığı görülmektedir. Söz konusu maddeler ve alan yazın incelendiğinde aile ve 

çevreden kaynaklı cinsiyet ayrımcılığının engel görüldüğü düşünülerek bu faktör “çevresel 

etkileşimsel engeller” olarak adlandırılmıştır (Ulaş ve Kızıldağ, 2018: s.7-8). 
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Tablo 2:   Algılanan Kariyer Engelleri Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 

 

Algilanan Kariyer Engelleri Ölçeği Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

Mesleğin Geleceği ve İş Piyasası Kısıtlamaları  2,758 17,158 3,775 

Mesleğin iş olanaklarının az olması ,791 
3,106   

Mesleğin geleceğinin olmaması ,729 
2,748   

Meslekte yükselme olanağının az olması ,718 
2,894   

Türkiye’de o mesleğin yeterince gelişmemiş olması ,694 
2,325   

Mesleğin iş bulma olanaklarının sınırlı olması ,611 
3,081   

O mesleğin toplumda itibar görmemesi ,609 
2,500   

Mesleğin ekonomik getirisinin az olması ,554 
2,652   

Yetenek ve İlgi Azlığı İle İlgili Engeller  2,625 12,283 2,702 

Seçmeyi istediğim meslekle ilgili derslerde yeterince başarılı 

olamamam 
,759 2,795   

Mesleğin gerektirdiği derslere(konulara) yeterince ilgi 

duymamam 
,736 2,650   

Meslek hakkında yeterli bilgiye sahip olmamam 
,599 2,561   

Motivasyonumun az olması 
,584 2,495   

Cinsiyet Ayrımcılığı  2,274 9,096 2,001 

O meslekte, benim cinsiyetimdeki çalışanlara fazla terfi 

hakkı verilmemesi 
,793 2,325   

Seçmek istediğim meslekte daha çok erkeklerin/kadınların 

çalışıyor olması 
,613 2,254   

Seçmek istediğim meslekte daha çok karşı cinsten kişilerin 

çalışıyor olması 
,560 2,243   

Çevresel Etkileşimsel Engeller 
 2,194 8,676 1,909 

Çevremdeki önem verdiğim kişilerin, mesleğin cinsiyetime 

uygun olmadığını düşünmeleri 
,774 2,243   

Çalışma koşullarının cinsiyetime uygun olmaması 
,747 2,146   

Kişisel Problemler (Sorumluluklar) ve Çalışma 

Koşullarının Zorluğu 
 2,643 8,238 1,812 

Hem okula gitmek hem de çalışmak zorunda olmam 
,715 2,325   

Mesleğin dinlenme zamanlarının (hafta sonu, bayram tatili, 

yıllık izin vb.) bana uygun olmaması 
,587 2,739   

Aile sorumluluklarımın fazla olması 
,585 2,688   

Mesleğin gerektirdiği öğrenimin (çok) stresli olması 
,544 2,821   

Motivasyon Eksikliği ve Yetersiz Hazırlanma 
 3,098 7,706 1,695 

YGS-LYS Puanımın yetersiz olması 
,795 3,393   

YGS-LYS puan türümün o mesleğe uygun olmaması 
,567 2,803   

KMO Değeri: 0,799;  Bartlett Testi Sonucu: 1027,750;  Toplam Açıklanan Varyans: %63,158;  Genel ortalama: 2,662 

Genel Güvenirlik: 0,884 
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6.3.  Öğrenci algılarına göre kariyer engellerinin kümelenmesi  

   

Önlisans turizm öğrencilerinin algıladıkları kariyer engellerinin hangi unsurda toplandığını 

belirlemek için araştırmacı tarafından kümeleme analizi yapılması uygun görülmüştür. Kümeleme 

analizi, veri tabanlarındaki verilerin gruplar veya kümeler altında toplanarak, benzer özelliklere sahip 

nesnelerin bir araya gelmesini sağlayan bir veri madenciliği tekniğidir (Suner ve Çelikoğlu, 2010: 46). 

Kümeleme analizinin temsil kabiliyetinin güçlü olabilmesi için 1,000 veya daha fazla gözlem değerine 

sahip olmanın yanı sıra 100 gözlem değeri de yeterli olabilir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010). 

Öncelikli olarak hiyerarşik kümeleme analizi yapılmış ve aglomerasyon katsayıları (agglomeration 

coefficients) incelenerek 2 ya da 3 kümenin oluşabileceği sonucuna varılmıştır. Daha sonra, K-means 

kümeleme analizi kullanılarak 2 kümenin uygun olacağı görülmüştür (3 küme oluşturulduğunda 2 

kümenin gözlem değerleri 30’ün altında kalmaktadır). 

 

Tablo 3:   Öğrenci Algılarına Göre Kariyer Engellerinin Kümelenmesi 

   
Boyutlar Küme 1 (n = 56) Küme 2 (n = 67) 

Mesleğin Geleceği ve İş Piyasası 

Kısıtlamaları 

3,43 2,31 

Yetenek ve İlgi Azlığı ile İlgili Engeller 3,07 2,25 

Cinsiyet Ayrımcılığı 2,94 1,68 

Faktör (Cinsiyet Ayrımcılığı) 2,99 1,59 

Kişisel Problemler (Sorumluluklar) ve 

Çalışma Koşullarının Zorluğu 

2,98 2,36 

Motivasyon Eksikliği ve Yetersiz 

Hazırlanma 

3,55 3,92x 

Küme Adı Kariyer Engelleri Konusunda 

Olumlu-Olumsuz Algıya 

Sahip Olmayanlar 

Kariyer Engellerinde Motivasyon 

Eksikliği ve Yetersiz 

Hazırlanmayı Ön Planda 

Tutanlar 

x = Kümede yer alan boyutların ortalamalarını temsil etmektedir. 

 

Küme 1: Bu küme 56 kişiden oluşmaktadır. Faktörlerin hemen hemen hepsinin 3 ve 3’e yakın 

ortalamaya sahip olmasından dolayı kümede yer alan katılımcıların “olumlu-olumsuz algıya sahip 

olmadıkları” belirtilebilir. Bu durum, katılımcıların kariyer engelleri konusundaki düşüncelerinin 

“karmaşık” bir yapı içerisinde olduğunu da göstermektedir. Likert ölçek puanlamasının mantıksal 

kurgusu amacına hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır ve gerçekte şöyle düşünülmelidir; öncelikle 

“undecided/kararsızım” bir “sıfır/0” noktası değildir. Yani ölçülmek istenilen özelliğe (ki yalıtılmıştır) 

karşı pozitif ve negatif duyguları ayıran bir referans noktası olarak kabul edilemez. 

Undecided/kararsızım, ölçülmek istenilen özellikle ilgili olarak cevaplayıcının “olumlu düşünmediği” 

ancak ”olumsuz da düşünmediği” bir duygusal/içsel tepkisel durumu ifade etmek için tasarlanmıştır. 

Yani cevaplayıcı ölçülmek istenilen özellikle ilgili “tam olarak” kararsızdır. Bu durum Likert'in 

"simpler metod" adını verdiği puanlama kategorilerinde kendini ifade eder; Likert puanlama 

kategorileri bir (1) puandan başlatmaktadır. Ölçekleri cevaplayan bireyler hiçbir koşulda sıfır (0) puan 

alamazlar (Bayat, 2014: 18). Bu nedenle bu küme “Kariyer Engelleri Konusunda Olumlu-Olumsuz 

Algıya Sahip Olmayanlar” olarak adlandırılmaktadır. 

Küme 2: Bu küme 67 kişiden oluşmaktadır. Bu kümede yer alan bireylerin “Kariyer 

Engellerinde Motivasyon Eksikliği ve Yetersiz Hazırlanmayı Ön Planda” tutmuşlardır. Motivasyon 

Eksikliği ve Yetersiz Hazırlanma boyutunun ortalaması 4.00’a yakın olduğu için bu kümeye “Kariyer 

Engellerinde Motivasyon Eksikliği ve Yetersiz Hazırlanmayı Ön Planda Tutanlar” adı verilmiştir. 
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6.4. Umutsuzluk düzeyi skorları 

 

Tablo 4’de Beck Umutsuzluk Düzeyi Ölçeği aracılığıyla toplanan verilerin analiz sonuçları 

görülmektedir. Yirmi maddeden oluşan Beck Umutsuzluk Ölçeği 0-1 arası puanlanmaktadır. Ölçekteki 

maddelerin 11 tanesinde evet yanıtı için, 9 tanesinde ise hayır yanıtı için bir puan verilmektedir. 

Ölçekte bulunan 1.-3.-5.-6.-8.-10.-13.-15.-19. maddelere “hayır” yanıtı için 1 puan, 2-4-7-9-11-12-14-

16-17-18-20. maddelere ise “evet” yanıtı için bir puan verilmektedir. Puan ranjı 0 (sıfır) ile 20 arasında 

değişmektedir. Alınan puanlar yükseldikçe bireyin umutsuzluk düzeyinin de yüksek olduğu kabul 

edilmektedir (Durak ve Palabıyıkoğlu, 2006). Önlisans Turizm Programı öğrencilerinin umutsuzluk 

düzeyi skorlarına baktığımızda; 16 kişinin 5 puan, 15 kişinin 4 puan, 15 kişinin 3 puan, 13 kişinin 7 

puan, 11 kişinin 8 puan, 8 kişinin 6 puan, 6 kişinin 9 ve 6 kişinin de 10 puan aldığını görmekteyiz. 

Toplamda 20 puanla değerlendirilen ölçek skorlarının puanlarının yükseldikçe kişi sayılarının azaldığı 

söz konusu tabloda görülmektedir. Gerçekleştirilen analiz sonucu da göstermiştir ki; umutsuzluk 

düzeyi ortalamaları (Mean) 7,2033; Standart sapmaları ise; 3,91’dir.  Bu çalışmada 84 öğrencinin puan 

toplamları 10’un altında ve umutsuzluk düzeyleri düşük, geriye kalan 39 öğrencinin ise 10’un 

üzerindedir ve umutsuzluk düzeyleri yüksektir. Ancak; umut düzeyi ortalamalarının da 7,20 olması 

durumunu ele aldığımızda geleceğe dair çok da umutlu oldukları yorumunu yapmak doğru 

olmayacaktır.   

 

 

Tablo 4:  Umutsuzluk Düzeyi Skorları 

 
Umutsuzluk düzeyi skoru n % 

5 16 8 

4 15 12,2 

3 15 12,2 

7 13 10,6 

8 11 8,9 

6 8 6,5 

11 6 4,9 

10 6 4,9 

9 6 4,9 

2 6 4,9 

12 5 4,1 

14 4 3,3 

13 4 3,3 

16 3 4,4 

15 2 1,6 

18 1 0,8 

17 1 0,8 

1 1 0,8 

Toplam 123 100 

 

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışma turizm öğrencilerinin kariyer engellerini kümeleyerek umutsuzluk düzeylerini 

ölçümlemektedir. Çalışmada kariyer engelleri öğrenci algılarına göre altı boyut ile açıklanarak, 

“kariyer engelleri konusunda olumlu-olumsuz algıya sahip olmayanlar” ve “kariyer engellerinde 

motivasyon eksikliği ve yetersiz hazırlanmayı ön planda tutanlar”  şeklinde iki kümede toplanmıştır.  

Ayrıca geleceğe dair umutsuzluk düzeyleri çok yüksek olmamakla birlikte çok umutlu olduklarının da 

söylenemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Çalışma, öğrencilerin geleceğe ilişkin kariyer planlarında algıladıkları kariyer engellerine dair 

algıları araştıran alana katkı sağlamakta ve gelecek kaygısı ile daha da artan umutsuzluk düzeylerine 

dikkat çekmektedir. Öncelikli olarak öğrencilerin üniversite bölüm tercih etmeden önce kendi 

kişiliklerine uygun bir bölüme yönlendirilmesi kariyer engelleri noktasında ilk önemle durulması 
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gereken noktadır. Bu doğrultuda isteyerek kendi kişiliğine uygun olarak seçtiği bir meslek hayatında 

hissedeceği kariyer engelleri algısı da düşmeye başlayacak ve umutsuzluk düzeyleri düşmeye 

başlayacaktır.   
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Urban public spaces in urban life and urban life have played very important roles and functions in the 

social life in history. Social organization and economic forms of production, spatial uses and structures have 

been identified. Firstly, the existing spatial facilities such as waterways were used, then build roads and railways 

followed by highways and air routes. No spatial means of transportation is completely destroyed over time 

(neither walk nor ride or ride a bike). Space production is a global process. The new mode of production and 

society are rearranging according to their purpose, owning the pre-existing, pre-shaped space. While these 

transformations already penetrate into a solid space, they can sometimes overturn him. B.C. 3. The process from 

irrigated agriculture and the emergence of the plus product in the Nile, Dicle and Indus valleys to the present 

global cities makes it possible to examine the historic adventure of cities and the settlement revolution of the 

people from the first world circles. The concept of “public space” shaped in the classical period of the antiquity 

has reached to the day-to-day form differently in the process of urban history. Public space or space can be 

expressed as “place belonging to everyone and open to the use of all citizens”. Habermas, kamusal alan 

kavramının, 18. yüzyılın sonlarında Batı’daki modernizm projesine paralel olarak gelişerek, kamusal ve özel 

sektöre bölünmesinin bir sonucu olduğunu ve bu bölünmenin köklerinin; Antik Çağ’da Yunan şehir 

devletlerinde şekillendi. The public sphere is a field in which you can get out in common and talk about the 

truth. In this sense, we see that the first structures showing public space are in the antique period: Agora, Stoa, 

Theater, Stadium and Gymnasion. 

The structures of the city and the city are shaped according to the political socio-cultural characteristics 

of the period. The spaces, the structures in the spaces, and even the architectural forms and decorations of these 

structures are a natural laboratory feature to read the city. In the Roman period, cities and city structures reflect 

the administrative understanding of the central empire, and are changing in a different way from the previous 

periods. It can be said that the structures of the public space and the public space that took shape in the classical 

period of antiquity differed in terms of meaning and content with the developments of the middle ages and the 

recent ages and the developments of all these periods when they reached to the central or centralized form during 

the roman period. In this study, it is aimed to examine the concept of public space and the structures in the urban 

areas in which this concept is shaped by comparing it with the Roman period and today's modern urban 

understanding and examine them from the point of view of change, differentiation, meaning and function. 

Keywords: Public Space, Urban Constructions, Ancient Rome, Pisidia Region. 

 

ANTİK ROMA’DAN GÜNÜMÜZE KAMUSAL ALAN VE YAPILARI: 

PİSİDİA BÖLGESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 
                  

 

Tarihsel süreçte toplum yaşamında kentler ve kent yaşamında da kentsel kamusal mekânlar çok önemli 

roller ve işlevler üstlenmişlerdir. Toplumsal örgütleniş ve ekonomik üretim biçimleri, mekânsal kullanımları ve 

yapılanmaları belirlemiştir. Öncelikle suyolları gibi mevcut mekânsal olanakları kullanılmış, sonra karayollarını 

ve demir yollarını ardından da otobanlar ve hava yollarıyla inşa edilmiştir. Mekânsal olarak hiçbir ulaşım aracı 

zaman içinde tamamen yok olmamıştır (ne yürümek ne ata ya da bisiklete binmek). Mekân üretimi küresel 

olarak devam eden bir süreçtir. Yeni üretim tarzı ve toplum, önceden var olan, önceden şekillenmiş mekânı 

sahiplenmekte, amaçlarına göre yeniden düzenlemektedir. Bu dönüşümler zaten sağlam bir mekâna nüfuz 

ederlerken, kimi zaman onu sertçe altüst de edebilmektedir. M.Ö. 3. binde Nil, Dicle ve İndus vadilerinde 

gerçekleştirilen sulu tarım ve artı ürünün ortaya çıkışından, günümüz küresel kentlerine kadar olan süreç 

kentlerin ilk çağdan küresele kadar uzanan tarihsel serüvenine ve insanın yerleşim devrimini incelemeyi 

mümkün kılar. Antik çağın klasik döneminde şekillenen “kamusal alan” kavramı, kent tarihselliği sürecinde 

farklı şekillenerek günümüze ulaşmıştır. Kamusal alan ya da mekân, “herkese ait olan ve tüm yurttaşların 

kullanımına açık yer” olarak ifade edilebilir. Habermas kamusal alan kavramının, 18.yy sonunda Batıda 

modernizm projesine paralel biçimde gelişerek hayatın kamusal ve özel olmak üzere ikiye ayrılmasının bir 

sonucu olduğunu ve bu ayrımın köklerinin Antik Çağda Yunan şehir devletlerinde şekillendiğini ifade eder. 

mailto:nilufernegiz@sdu.edu.tr
mailto:niran_ozalp@hotmail.com
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Kamusal alan ortak çıkarın ve gerçeğin konuşularak elde edildiği bir alandır.  Bu anlamda kamusal alan niteliğini 

gösteren ilk yapıların antik dönemde oluştuğunu görmekteyiz: Agora, Stoa, Tiyatro, Stadyum ve Gymnasion 

gibi.  

Kent ve kentin yapıları, dönemin siyasal sosyo-kültürel özelliklerine göre şekillenir. Mekânlar, 

mekânlardaki yapılar hatta bu yapıların mimari biçim ve bezemeleri, kenti okumak için doğal bir laboratuvar 

özelliğindedir. Roma Döneminde kentler ve kent yapıları merkezi imparatorluk olarak biçimlenen yönetsel 

anlayışı yansıtır ve önceki dönemlerden farklı olarak biçim değiştirir. Antik çağın klasik döneminde şekillenen 

kamusal alan ve kamusal alanın yapıları, Roma döneminde merkezi ya da merkeziyetçi bir forma geçerken, 

günümüze kadar gelişlerinde orta çağ- yeni ve yakın çağ ve tüm bu dönemlerin gelişmeleri ile anlam ve içerik 

açısından farklılaştığı söylenebilir. Bu çalışmada, kamusal alan kavramı ve bu kavramın şekillendiği kentsel 

alanlardaki yapıların Roma dönemi ile günümüz modern kent anlayışı çerçevesinde bir karşılaştırması yapılarak 

değişim, farklılaşma, mana-işlev açılarından irdelenmesi amaçlanmaktadır.   

 
Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Kentsel Yapılar, Antik Roma, Pisidia Bölgesi. 

 

GİRİŞ 

Tarihsel süreçte toplum yaşamında kentler ve kent yaşamında da kentsel kamusal mekânlar 

çok önemli roller ve işlevler üstlenmişlerdir. Toplumsal örgütleniş ve ekonomik üretim biçimleri, 

mekânsal kullanımları ve yapılanmaları belirlemiştir. Öncelikle suyolları gibi mevcut mekânsal 

olanakları kullanmış, sonra karayollarını ve demir yollarını inşa etmiş, otobanlar ve hava yollarıyla 

devam etmiştir. Mekânsal olarak hiçbir ulaşım aracı zaman içinde tamamen yok olmamıştır (ne 

yürümek ne ata ya da bisiklete binmek). Mekân üretimi küresel olarak devam eden bir süreçtir. Yeni 

üretim tarzı ve toplum, önceden var olan, önceden şekillenmiş mekânı sahiplenmekte, amaçlarına göre 

yeniden düzenlemektedir. Bu dönüşümler zaten sağlam bir mekâna nüfuz ederlerken, kimi zaman onu 

sertçe altüst de edebilmektedir. M.Ö. 3. binde Nil, Dicle ve İndus vadilerinde gerçekleştirilen sulu 

tarım ve artı ürünün ortaya çıkışından, günümüz küresel kentlerine kadar olan süreç kentlerin ilk 

çağdan küresele kadar uzanan tarihsel serüvenine ve insanın yerleşim devrimini incelemeyi mümkün 

kılar. Antik çağın klasik döneminde şekillenen “kamusal alan” kavramı, kent tarihselliği sürecinde 

farklı şekillenerek günümüze ulaşmıştır.  

Kamusal alan ya da mekân, “herkese ait olan ve tüm yurttaşların kullanımına açık yer” 

olarak ifade edilebilir. Habermas kamusal alan kavramının, 18.yy sonunda Batıda modernizm 

projesine paralel biçimde gelişerek hayatın kamusal ve özel olmak üzere ikiye ayrılmasının bir sonucu 

olduğunu ve bu ayrımın köklerinin Antik Çağda Yunan şehir devletlerinde şekillendiğini ifade eder. 

Kamusal alan ortak çıkarın ve gerçeğin konuşularak elde edildiği bir alandır (Kedik, 2008:40). Bu 

anlamda kamusal alan niteliğini gösteren ilk yapıların antik dönemde oluştuğunu görmekteyiz: Agora, 

Stoa, Tiyatro, Stadyum ve Gymnasion gibi.  

Kent ve kentin yapıları, dönemin siyasal sosyo-kültürel özelliklerine göre şekillenir. Mekânlar, 

mekânlardaki yapılar hatta bu yapıların mimari biçim ve bezemeleri, kenti okumak için doğal bir 

laboratuvar özelliğindedir. Roma Döneminde kentler ve kent yapıları merkezi imparatorluk olarak 

biçimlenen yönetsel anlayışı yansıtır ve önceki dönemlerden farklı olarak biçim değiştirir. 

Antik çağın klasik döneminde şekillenen kamusal alan ve kamusal alanın yapıları, roma 

döneminde merkezi ya da merkeziyetçi bir forma geçerken, günümüze kadar gelişlerinde orta çağ- 

yeni ve yakın çağ ve tüm bu dönemlerin gelişmeleri ile anlam ve içerik açısından farklılaştığı 

söylenebilir.  

“Kamusal alan”, toplumsal gelişmeleri ve değişmeleri anlayabilmek adına 

sıkça çalışmalara konu olan kavramlardan biridir. Farklı biçimlerde 

kavramsallaştırılmakla birlikte “kamusal alan” çerçevesinde yapılan tartışmalar 

1980’lerin sonu ile 1990’ların başlarında oldukça yoğunlaşmıştır. Bu dönemden 

itibaren yapılan kamusal alan kavramsallaştırmalarından en yaygın olarak bilineni 

Jürgen Habermas’a aittir. Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlüğünde kamu 

sözcüğünün anlamları ise, “1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, 2. Bir 

ülkedeki halkın bütünü, halk, amme ve 3. (sıfat) Hep, bütün” olarak belirtilmiştir. 

“Kamusal alan” kavramında yer alan “kamusal” da; “herkes”e, “bütün”e açık 

anlamında olup tarihsel kökleriyle örtüşmektedir. Dolayısıyla, kamusal alan ya da 
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mekân, “herkese ait olan ve tüm yurttaşların kullanımına açık yer” olarak ifade 

edilebilir. Kavram ilk kez Jurgen Habermas (2010) tarafından “Kamusallığın Yapısal 

Dönüşümü” eserinde ele alınmıştır (Yükselbaba, 2012:89). 

“Kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını 

belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve 

geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına işaret etmek için kullanılan kavram ve 

özel şahısların, kendilerini ilgilendiren ortak bir mesele etrafında akıl yürüttükleri, 

rasyonel bir tartışma içine girdikleri ve bu tartışmanın neticesinde o mesele hakkında 

ortak kanaati, kamuoyunu oluşturdukları araç, süreç ve mekânların tanımladığı hayat 

alanı.”  

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılan kamusal alanın sivil ile politik alanın arasında olduğudur. 

Toplumsal ve politik alan yani, aile ile kamusal alan arasındaki ayrım, ilk olarak Aristotales’te 

görülür. Eseri Politika’ da sivil toplum kavramını ilk kez “koinonia politike- societas civilis” şeklinde 

kullanmıştır. “Koinonia” kavramı Antik Yunan’da; birlikte yaşam, dayanışma, ortaklık, paylaşım gibi 

değerleri çağrıştırdığı gibi; her türlü insan topluluğu anlamına da gelmekteydi. Aristoteles’e göre, her 

yurttaş iki varoluş düzenine aittir, kendinin olan (idion) ve kamusal (koinon) olan. Ve Aristotales‟e 

göre; Kent, eşit ve benzer insanların ortak çıkar doğrultusunda bir araya gelmelerinden oluşur ve bu 

yönüyle kent alanı, kamusal alandır (Durmaz, 2013:5). 

Kamusal alan "insanların normal günlük rutinlerinde ya da dönemsel şenliklerde (festival, 

bayram) fonksiyonel ve törensel aktiviteleri gerçekleştirdikleri, toplumu birbirine bağlayan ortak bir 

zemin" olarak nitelendirilebilir (Erdönmez, 2005:72). 

Kamusal alan için sosyolojik- felsefi zeminde bir tartışmanın altı çizilse de; kavramın somut 

bir alana taşınabildiği de açıktır. “İnsanların toplanabildiği, bir araya gelebildiği her yer kamusal adı 

altında anılabilirken, kentler için de “kamusal yaşamın odağı” ve “kamusal alanın mekânda var olma 

zemini”dir (Kedik, 2008:233) denilebileceği gibi Sennet’in de kavramı somutlayan tanımından da 

faydalanılabilir. Buna göre kamusal alan, “kentsel veya kentsel olmayan bir topluluğun içinde yer alır 

ve meydan, cadde gibi somut bir alanı içerir. Kamusal alan kentin ruhu, kentin ambiyansıdır. Bu 

alanlar fiziki, sosyal ve sembolik olarak kenti dönüştürmek yeniden biçimlendirmek için birer araçtır” 

(Gökgür, 2008:13). 

Alan, TDK’nda “Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha” olarak tanımlanmaktadır 

(www.tdk.gov.tr). Alan coğrafi bir parça olup, mekânları içinde barındıran görece daha geniş saha 

olarak anlaşılmaktadır. Mekân ise, bir yerde var olabilmek için gerekli olan yerdir. Genel olarak 

mimari alanının konusu içinde olsa da; pek çok disiplinde de ele alınmaktadır. Mekân; “belli bir 

kullanışa en elverişli ve en uygun “yer” olarak tanımlanabilir (Sirel vd., 2007). Mekân denildiğinde 

soyut ve boş bir yer akla gelmektedir: “Tüm sınırlı büyüklükleri içine alan uçsuz bucaksız büyüklük” 

(Cevizci, 1999:359). Ancak kavramın köklerini bulduğumuz Aristoteles, mekânın içi boş bir yer değil, 

bir şeyin etrafının bir başka şeyle sarılması, çevrelenmesi anlamına geldiğini belirtmiştir (Hisarlıgil, 

2008:24). Bu haliyle mekân, sınırlanabilen ve içinde çeşitli varlıkların bulunduğu (canlı-cansız) yer 

olarak algılanabilir. 

Kamusal mekân ise, kamusal aktiviteyi barındıran, toplumsal yaşantıyı besleyen ve 

yönlendiren yerdir. İnsanların bir arada olabildiği, sosyal yaşamın bir parçası ve ona anlam katan 

yerler olarak düşünülebilir. Antik dönemde toplumsal hayatı, çeşitli dış mekânlarda canlı biçimde 

görebilmekteyiz. Grek kültüründe gördüğümüz ve kamusal mekân olarak adlandırılan bu yerlerin, 

zaman içerisinde (Roma imparatorluğundan modern çağa uzanan süreçte) dönüştüğünü ve kamusal dış 

mekân olarak adlandıracağımız bu yerlerdeki toplumsallığın iç mekânlara ya da kapalı mekânlara 

geçtiğini de görmekteyiz.  

 

ROMA’DA KAMUSAL ALAN ANLAYIŞI VE YAPILARI 

Geç Hellenistik- Erken Roma İmparatorluk Dönemi’nden itibaren kentlerin bağımsızlığı ve 

otonomileri kaybolurken, kent alanlarında büyük boyutlu Roma kamu binalarının sayısı giderek 

artmaya başlamıştır. Bunun nedeni, Roma’nın ele geçirdiği toprakların tamamına uygulanmak üzere, 

siyasi nüfuzun Roma dünyasının her yerine ulaşmasını sağlayan, Roma’nın küçültülmüş ölçülerde bir 

imajını değil ama belli bir kent ve yerleşim modelini dayatmasından kaynaklanmaktadır. Sosyal ve 

kültürel öğeler kadar Roma İmparatorluğu’nun egemen olduğu bölgelerde Romalılaştırma için görsel 
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olarak da bir imparatorluk imajına ihtiyaç duyulmaktaydı. Görsel algılama Romalılara göre en etkin 

algılama biçimidir. Görselliğin her zaman ilk planda olduğu gerek sanatta, gerekse mimari yapılarda 

Roma'nın gücünü vurgulayarak çağdaş tasarım diliyle halkı etkilemek ve Romalılığın övüncünü onlara 

yaşatmak resmi bir politika aracına dönüşmüştür. Roma'da başlayan bu fikir imparatorluk topraklarına 

da yayılmış; Roma'yla denk bir şekilde eyaletlerde de bu kültür politikası sürdürülmüş; yani güç 

oralara da aktarılmıştır (Özcan, 2008:58). Roma İmparatorluğu’nun uyguladığı bu politikanın en 

önemli aracı da mimarisi olmuştur. Roma’nın Augustus ile başlayan barış döneminde, imar 

faaliyetlerinin hem Roma merkezde hem tüm imparatorluk topraklarında hızlandığı görülür. Bu süreç 

imparatorluk gücünün yansıtılması kadar; Romalılaştırma politikasının da yansımasıdır aslında. 

Roma döneminde, kentin dizaynının daha düzenli ve yönetsel anlayışa göre sistematik olarak 

Roma değerleri ile siyasetini yansıtır tarzda biçimlendiğini görmekteyiz. Cumhuriyet idaresinden 

imparatorluğa geçen Roma’da kamusal alanın devletin kontrolünde geliştiği söylenebilir. Roma 

döneminde kamusal alan kavramı Yunan kültürüne göre değişmiştir. Artık merkezi bir imparatorluk 

olan Roma’da kamusal alan, “toplumsal ve siyasal gösteri alanı” olarak tasvir edilebilir. Toplumun 

hizmetine sunulan “herkese açık alanlar” mantığı çerçevesinde bu dönem yapılarını ve mekânlarını 

işlevlerine göre sınıflamak mümkündür. 

Alt yapı ile ilişkili yapılar arasında; Hamamlar, Tuvaletler ve Çeşmeler,  

Kültürel Mekânlar arasında; Tiyatro, Odeon, Kütüphane ve Gymnasium, 

Eğlence Mekânları arasında; Stadium, Colesseum, 

Ekonomi ile ilişkili yapılar arasında da; Emporium, Horrea, Forum ve Kapalı çarşılar ve 

Basilica sayılabilir. Bu mekanlar içerisinde en geniş olanı Forum’dur.  

 

FORUM; 

Forum, Roma kentinin kalbi. Siyasi, sosyal ve ekonomik etkileşimin yaşandığı kamusal alan. 

Kapitol ve Palatin arasındaki vadinin zamanla çevredeki yerleşmelerin birleşmesi sonucu olarak ticari 

hayatın merkezi olmuş ve bu alana Cumhuriyet Dönemine kadar Roma’nın en gösterişli anıtsal 

yapıların, Cumhuriyet döneminde de yasama kurumları ve halkın toplanma mekânlarının yapıldığı 

alandır (Özcan, 2017). Grek kültüründe görülen kentin merkezi niteliğindeki “Agora”nın bu dönemde 

değişen halidir forum. Roma İmparatorluk kent merkezlerinin siyasal, sosyal ve idari merkezi olan 

forumları, agoralardan farklı olarak açık bir mimari yapı ve genellikle dikdörtgen biçimdedir. 
         

         Resim: İmparatorluk Forumları 

  
Kaynak:http://anibal.gyte.edu.tr/hebe/AblDrive/73746022/w/Storage/326_2011_1_281_73746022/Downloa  

ds/9-antik-roma-mimarl-roma-imparatorluk-forumlari.pdf, e.t.07.06.2017. 

 

MACELLUM 

Macellum kamusallık niteliğinde bakıldığında “ekonomi-alışveriş” işlevi üstlenen bir mekân 

olmakla birlikte; kurulum düzeni ve yapısı ile bireylerin sosyal ilişki kurmasına imkân veren bir 

yapıdır. Macellum (Macella) Roma dünyasının kent merkezlerinde iyi bilinen başlıca mekânlardan 

birisidir. Gıda ürünlerinin perakende satışı için oluşturulan bu yer, Romanın cumhuriyet dönemi 

boyunca görülmüştür. Genel olarak et ve balık ürünlerinin satıldığı yer olarak tanımlanan Macellum 
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için bunların yanında iyi bir ziyafet için gerekli olan ürünlerin de (örneğin, meyveler, sebzeler, kaliteli 

ekmek) satıldığı yer olarak tanımlamaktadır (Richard, 2014:256).  

 
                             Resim: Macellum (Pompeii) 

 
                                           Kaynak: N. Negiz 2016 Arşiv. 

 

TİYATRO  

Tiyatro yapısı Roma döneminde de önemini geliştirerek korumuştur. Biçim olarak değişen 

yapı, mana ve işlev açısından da dönüşüme uğramıştır. Kamu yapıları arasında İmparatorluk dönemi 

propagandası için tiyatrolar ayrı ve özel bir yere sahiptir. Özellikle scaenae fronslar (sahne binası) 

yapıyı yaptıranın gücünün gösterisi için oldukça değerli bir araç olmuştur (Özcan, 2008:116-117). 

Augustus döneminde hareketlenen tiyatro inşası, I. yüzyılın sonlarında artış göstermiştir. Roma’da 

tiyatro, Yunan’daki gibi din kadar hatta daha önemli bir değer, bir toplumsal kurum değil; yalnızca 

eğlenceye dayalı bir mekândır. Tiyatroda yerlerin dağılımında toplumsal sınıflama rahatlıkla 

görülebilmektedir (Yıldız, 2017:429). (İmparatorun sahnenin yanında özel locası, senatörler için 

orkestranın içinde bir yer, sıralardan ilk 14’ü soyluların, sonraki sıralar ise vatandaşlar için 

düzenlenmiştir. Son sırada ise önemsiz ve yoksul vatandaşlar oturmuştur)  

 

HAMAM 

Roma hamamlarının Yunanistan’dan örnek alınarak geliştirildiği kabul ediliyor olsa da; 

Roma’nın hamam kültüründe Yunanistan’ı geride bıraktığı da söylenebilir.  M.Ö. 1. yüzyılda Roma’da 

anıtsal hamam binalarının yapıldığı düşünülmektedir(Ürük, 2016:189). Romalılar imparatorluk devrinde çok 

büyük hamamlar inşa etmişlerdir. Bunların en önemlileri Caracalla, Titus, Diocletianus ve Constantinus hamamlarıdır (Ertuğrul, 2009:245). 

Roma hamamlarının bilinen diğer önemli örnekleri ise, Pompei’de bulunur. Stabia Hamamı gibi. Kamu yaşantısında önemli bir 

yeri olan hamamlar gündüz iş, spor, kültür; gece ise eğlence merkeziydiler. Her önemli kentte büyük 

hamamlar yapılmıştır. Roma hamamları M.Ö. I. yüzyılda yapılan örneklerinde düzensiz bir planlamaya sahip olup; M.S. I. yüzyılda 

planlamada simetrinin görülmeye başladığı ve hamam yapısının kendi içinde bölümlere ayrıldığı görülmektedir (Ertuğrul, 

2009:244).  
 

TEPIDARIUM – Ilık oda 

CALDARIUM – Sıcak oda 

FRIGIDARIUM – Soğuk oda – Havuz 
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 Resim: Tiyatro 

 

 

Kaynak:http://anibal.gyte.edu.tr/hebe/AblDrive/85407024/w/Storage/326_2011_1_281_8540702

4/Downloads/6-antik-yunan-mimarligi-kentler-ve-kent-yapilari.pdf?, e.t.12.06.2017 

            

                             Resim: Roma Hamamı 

 
                              Kaynak: www.webdetarih.com, e.t.15.06.2017 

 

BASİLİCA 

Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk Dönemi’nde mahkeme salonu, ticaret merkezi ve halk 

toplantı salonu olarak da kullanılan yapıdır (Er, 2004:50). Roma Döneminde, yargı ve ticaret amacıyla 

kullanılan, çoğunlukla üç bölüme ayrılmış, yarım dairesel bir ya da iki apsisi olan dikdörtgen planlı 

olan yapı toplantı salonu hizmeti de verir. Bazilikanın bir diğer tanımı ise üstü kapalı dikdörtgen 

biçiminde, içte bir ya da çift sütun dizileriyle nef ve koridorlara bölünmüş apsisli ya da apsissiz yapılar 

biçimindedir (Er, 2004:50-51). 
                

                                        Resim: Basilica 

 
                                      

   Kaynak: Fikret ÖZCAN, SDÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, 2017 yılı Ders Notları 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic6Lz3vd7XAhXHIuwKHaX1A7EQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.webdetarih.com%2Fders-notlari%2Fbir-romalinin-gunluk-hayati.html&psig=AOvVaw1VHnfqXq7j7XoP-eJ7svXj&ust=1511862779655500
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KÜTÜPHANE  
Bilginin kayıt altına alınması antik çağda da önemsenen bir konu olmuştur. Bu nedenle 

günümüze uzanan pek çok kütüphane yapısının olduğu bilinmektedir. Forum Romanum içerisinde bir 

kütüphane yapısı olmamakla birlikte; devlet kayıtlarının tutulduğu bir arşiv binası olarak Tabularium 

MÖ. 78 yılında inşa edilmiştir. Roma’nın erken dönemlerinde kanunlar, anlaşmalar ve senato 

kararlarının kamuya açık biçimde Forum’da veya Kapitol’da halka gösterildiği, forum içerisinde 

belirli Tapınaklarda da çeşitli kanunların muhafaza edildiği bilinmektedir (Özcan, 2017:39). 

Roma kültürünü yansıtır biçimde özerk bir kütüphane binası örneğini Ephesos’taki Celsus 

Kütüphanesi sunmaktadır.  Yine bir diğer Anadolu örneği de Sagalassos’ta bulunmaktadır. 

Roma kültüründe yukarıda bahsedilen kamusal yapılar ilk akla gelen örnekler olmakla birlikte; 

önemli bir sosyal mekân olan Latrina yani Tuvaletler, kentlinin su ihtiyacını karşılayan ama aynı 

zamanda anıtsal bir yapı niteliği taşıyan çeşmeler, tiyatroya ek olarak özellikle Roma’nın imparatorluk 

gücünü kente yansıttığı mekânlardan birisi olarak doğan Odeon’lar (müzik yapılan, dinlenen 

mekanlar) yine halkı hem eğlendirmek ve hem de spor ile meşgul edebilmenin aracı olarak karşımıza 

çıkan Gymnasium ve Stadium’lar da kamusal yapılar arasında sayılmalıdır.  

 
                                            Resim: Kütüphane 

 
                                  

Kaynak:http://www.selcuk.bel.tr/Files/dosyalar/unesco_beyan/unesco%20katalog%2

0TR.pdf, e.t. 17.07.2017. 

 

ROMA DÖNEMİ VE GÜNÜMÜZDE KAMUSAL YAPILAR 

Pisidia, Anadolu’nun güneybatı kısmında günümüzde Isparta ve Burdur illerini tümüyle ve 

Antalya ilinin kuzey kesimini içine alan dağlık bölgenin antik adıdır. Pisidia Üst Paleolitik Çağ’dan 

itibaren kesintisiz yerleşim görmüş ve Anadolu’nun önemli Neolitik ve Kalkolitik yerleşimlerini ve 

Tunç Çağı’nın değişik kültür bölgelerini, sınırları dahilinde barındırmıştır. Bölge adını burada yaşamış 

en eski yerli halk olan Pisidialılar’dan almaktadır. Pisidia Bölgesinin, Phryg ( M.Ö. 9.yy ), Lydia 

(M.Ö. 6.yy), Pers (M.Ö. 546) uygarlıklarının egemenliği altında kaldığı söylense de; antik yazarlar 

Ksenophon ve Herodotos’un anlattıkları kadarı ile bilinen Pisidia Bölgesi’nin tarih sahnesine çıkışı 

Büyük İskender’le başlayan Hellenistik Dönemdir (Alparslan, 2015:18). Büyük İskender’in 

ölümünden sonra M.Ö. 307’de Antigonos Monophtalmos’un yönetimine giren Pisidia Bölgesi, M.Ö. 

301 yılında İpsos savaşında galip gelen Seleukoslar’a bağlandı. Bölge, Apameia barışı (M.Ö. 188) ile 

birlikte Bergama kralı II. Eumenes’e bırakıldı.  M.Ö. 49 yılına kadar Kilikia Eyaleti’ne, bu tarihten 

sonra da Asia eyaletine bağlı kalan bölge; M.Ö 39 yılında Antonius tarafından Galatia kralı Amyntas’a 

bırakıldı (Özsait1985:81). Amyntas’ın M.Ö. 25’teki ölümünden sonra Augustus zamanında (M.Ö. 25 

yılında) Roma’nın Galatia eyaletine dâhil edildi ve bu dönemde bölgenin önemli şehirleri olan 

Antiokheia, Kremna, Parlais, Olbasa ve Komama kolonileştirildi. Bölge Cladius, Vespasian ve Traian 
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dönemlerinde de; Lykia-Pamphylia Eyaleti, Galatia-Kappadokia Eyaleti’ne ve Galatia eyaletine 

bağlandı. Diocletianus Döneminde (MS. 284-305) imparatorluk 12 dioikesis’e ayrılır ve eyaletler 

tekrar düzenlenir. Pisidia Bölgesi de tarihte ilk defa Pisidia Antiokheia’sı başkenti olmak üzere başlı 

başına bir eyalete dönüşür (M.S. 297) (Özden, 2007). 

 
 Resim: Pisidia Bölgesi 

 
 Kaynak: http://www.arkeolojidunyasi.com/bolgeler/pisidia.html, e.t. 15.08.2018 

 

Günümüzde ise Pisidia bölgesi, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Yöresi adı verilen 

bölge ile Antalya’nın kuzeyini kapsamakta olup; bölgede iki kent yer almaktadır. Isparta ve Burdur. 

Bu iki kentin Roma dönemi kamusal yapılarını barındıran ve kazısı yapılarak günümüze kadar ulaşan 

iki önemli antik kenti ise Sagalassos (Burdur) ve Antiokheia’dır (Isparta-Yalvaç). 

Sagalassos Pisidia bölgesinin Roma imparatorluk döneminde en önemli şehridir. Şehirde 

bulunan yapıların büyük bir çoğunluğu Roma dönemine aittir. Hadrian’ın 120’li yıllarda Sagalassos’u 

Pisidia imparatorluk kültünün resmi merkezi seçmesi üzerine başlayan çok daha büyük çaplı 

ekonomik büyüme, bir yüzyıl sürecek imar büyümesini başlatmıştır. 6. yüzyılın ortasına kadar 

gelişmeye devam eden kent, MS. 590 yılında yaşanan büyük depremde ortadan kalkmıştır. Sagalassos 

kentinde Roma dönemini anlayabileceğimiz pek çok yapı bulunur. Bu yapılardan kamusal nitelikli 

olanlar aşağıda irdelenmiştir. 

 
                Resim: Sagalassos 

  
               

Kaynak:http://www.tursaga.com/usrfiles/files/yayinlar/sagalassos_ziyaretci_kilavuzu.pdf,e.t.

08.06.2017 
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1-Yukarı Agora 

2- Onursal Sütunlar (MS 5-14)  

3- Antoninler Çesmesi (MS 160- 180)  

4- Tychè Anıtı (MÖ 25-0) 

5- Claudius Kemeri (MS 37-41)  

6- Meclis Binası (MÖ 100 civarı) 

7- Dor Tapınağı (MÖ 50-25) 

8- Kuzeybatı Heroon (MS 1 civarı)  

9- Macellum (MS 180-192) 

 
Antiokheia kenti ise, MÖ. 281 yılında Seleukoslar tarafından kurulmuş bölgedeki koloni 

kentlerindendir. Kent asıl önemine, İskender sonrası Roma İmparatorluk Döneminde kavuşmuştur. 

MÖ. 25 yılında kent, Roma koloni kentine dönüştürülmüş ve koloniler arasında başkent seçilmiş, bu 

önemini yaklaşık iki yüz yıl boyunca korumuştur. Merkez Roma’nın Roma imar faaliyetleri ve 

bayındırlık çalışmaları ile Antiokheia’ya pek çok mimari yapı eklenmiştir. Augustus Tapınağı, 

Tiberius Forumu, Nymphaeum ve Stadion gibi. Bu yapılar günümüze dek uzanan kamusal yapıların 

örneklerindendir.  

 
                     Resim: Pisidia Antiokheia Kenti 

 
                     Kaynak: Mehmet. ÖZHANLI, “Pisidia Bölgesi ve Antik Kentleri”, Sunum Notları, 

                     Isparta, 2017. 

 

Modern döneme geldiğinde bugünün Burdur ve Yalvaç kentlerinde kamusal yapıları olarak; 

sokaklar, parklar, kentin yönetimine dair binalar (Belediye ve Valilik/Kaymakamlık), kahvehaneler ve 

alışveriş merkezleri sayılabilir. Kamusallık tanımında insanların bir araya gelebildiği ve ücret 

ödemediği ayrıca kamusal ve sosyal ilişkilerini tanımladığı ya da geliştirdiği mekânlar olarak 

düşünmekteyiz. Ancak modern dönemle birlikte kamusallık anlayışının siyasal etkinlikler ya da 

“yurttaş yetkinliği” sağlayan yerler olma özelliğini kapitalizmin etkisiyle kaybettiğini görüyoruz. Bu 

nedenle, kamusallık anlam olarak sosyalleşilebilen alan-mekânlar olmaktan çıktığı gibi; modern kent 

anlayışı ile ticaretin etkisiyle alışveriş merkezleri gibi yeni kamusal alanların ortaya çıkarıldığını da 

unutmamak gerekir.  

Kenti yöneten mekânlar. Kent meclisleri. Bugünün Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi kentin 

meclisleridir. Antik dönemin katılımcılığından uzak ve kentlisine yabancı. Mevzuat kentlinin 

katılımına açık bir sistem sunsa da; uygulamada kentlinin adını, oluşumunu ve hatta yerini dahi 

bilmediği mekânlar olarak karşımızdadır. Modern toplum ve modern kent, kentin yönetim sistemini de 

bu modern anlayış içerisinde demokratik yönetim anlayışın farklı uygulamalarına yönlendirmektedir. 

Artık kentler nüfus olarak binli rakamlarda değil, yüz binlerdedir. Bu kalabalıklaşma elbette yönetime 

katılım meselesini de zorlaştırmaktadır. Kent devleti anlayışından ulus devletine geçilirken artık halkın 

antik dönemde gördüğümüz “yurttaş” tanımından çok farklılaştığını söyleyebiliriz. Roma birinci 
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yüzyılda imparatorluk haline geldiğinde, vatandaşını yönetsel-siyasal sistemden uzaklaştırmayı da 

sistematik olarak gerçekleştirdi. Tek bir imparatorun yanında senatörlerin de olduğu meclisli sistem, 

sade vatandaşın siyasal sistemde klasik yunan kültüründe olduğu gibi katılmasına imkân vermiyordu. 

Siyasal katılım anlamında zayıf bir görünüm sunsa da; halkına seslenme, konuşmalar yapabilme ve 

etkileyebilme eylemleri için kentin dizaynı uygundu. Forum bu anlamda en önemli kamusal alan idi.  

Bugün ise ulus devlet sistemi içinde kentler merkezi yönetimin birer parçası görünümünde, 

idari ve kısmi özerkliği olan ama siyasal özerkliği olmayan yönetsel birimlerdir. Modernleşme, 

kapitalist ekonomi, küreselleşme ve teknoloji dönüşümü insanları ve onların oluşturduğu siyasal 

yönetsel düzenleri şekillendirmiştir. Kentlerin insanı özgür kılan havaya sahip olup olmadığı bile 

sorgulanabilir. Elbette mevcut demokratik düzenle merkezi idarenin bir parçası olarak kent 

yönetimlerinin oluşumunda vatandaş katılımının yolu açıktır. Hem seçimle oluşumunda hem de 

oluştuktan sonra çalışma süresince. Ancak bugünün kentlilerinin bu konuda antik dönem vatandaşı 

kadar bilinçli ya da istekli olduğu söylenemez. 

İnsanın aklıyla oluşturduğu dönüşüm ile sadece sistemler değil; insanın kendisi de oluşturulan 

yapay dünyanın bir parçası konumundadır. Kentli için ideal olarak planlanan kentlerden; ekonomik-

siyasal gerekçelerle kentlinin dışarıda bırakıldığı kentler kurgulamak ya da kent gelişim yönü 

belirlenmek suretiyle, ruhu olmayan kentler dizayn edilmektedir.  20. yüzyılın ikinci yarısında, daha 

önce politik, ekonomik, sosyal ve mekânsal olarak üretimin etrafında organize olan kent yapısı, 

tüketim odaklı bir yapı kazanmış; ekonomik, politik, sosyal ve kültürel süreçlerde global olarak bir 

yeniden yapılanma dönemi yaşanmıştır. Bu dönüşümde, 1970’lere kadar geçerli olan fordist toplu 

üretimden postfordizme geçilmesi büyük bir etkendir. Yüksek üretim, düşük maliyet, toplu üretim ve 

tüketim, standardizasyon, modernizasyon, tekdüzelik ve sınıf ayrımı yaratan bürokratik yapı gibi 

ifadelerle karakterize edilen fordist dönem yerini; üretimde esneklik, ürün tiplerinde çeşitlilik, 

tasarlanan-üretilenreklamı yapılan-satılan ürün, yeni teknolojilerin üretimde esnekliğe olanak 

sağlaması, ihtiyaca göre üretim, oluşan yeni sosyal sınıfın taleplerini karşılama gibi özelliklerle 

tanımlanan postfordizme bırakmıştır (Şahin, 2015:990). Dünyada tüketim temeline dayanan yeni bir 

sosyal düzen şekillenmiş ve her şey tüketim nesnesi haline gelmiştir. Tüketime neden oluşturan, yeni 

kulanım olanakları sunarak çekicilik taşıyan alışveriş merkezleri, spor salonları, güzellik merkezleri 

gibi yeni mekânlar, kamusal yaşamın önemli birer parçası haline gelmiştir. Bu mekânlar aynı zamanda 

kentlilerin sosyalleşmelerini de sağlayarak temelde kamusal olmadıkları halde kamusal yaşamın 

varlığını sürdürdüğü yeni ortamlar olarak geçerlik kazanmıştır. Kamusal yaşam, kamusal mekân ve 

ilgili değerler de böylelikle değişmiş; kamusal dış mekânlar, kamusal yaşamın merkezi olmaktan 

uzaklaşmış; özel kamusal mekânlar, sosyal yaşamın önemli birer parçası haline gelmeye başlamıştır. 

Modernitenin bir getirisi olarak insanlar bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kompleks 

alanları/mekanları tercih eder hale gelmişlerdir.  

Kamusal açık alanlar olarak parklar modern kentlerde yerini korumakla birlikte antik döneme 

göre işlev değiştirmiş, sadece boş zaman geçirme alanı ya da gezinti alanları haline gelmiştir. Kamusal 

alanlar açısından modern kentlerin en önemli kurgu eksiği “meydan” kavramından uzaklaşılmasıdır. 

Antik dönemden sonra orta çağ kentinde de varlığını sürdüren meydanlar, modern kent planlamasında, 

“sosyalleştirici” özelliği, kentin merkezi, toplanma alanı gibi değerler gözetilmediği için geçmişe 

nazaran geçiştirilebilen bir yer olarak görülmüştür. Bugün ülkemizde büyük ama antik geçmişi zengin 

kentlerin dışında orta ölçekli ve küçük kentlerde böylesi meydanlara az rastlanmaktadır. Mevcut 

meydan olarak algılanan alanlar, kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan ve trafiğe de 

kapalı olmayan, ölçek olarak küçük alanlar niteliğindedir.  

Kamusallık anlamında bir araya gelinebilen ve bunun için de bir ücret ödenmeyen alanlar ise 

parklar, sokaklar ve caddelerdir. Sokaklar modern zamanların agorası olarak, kalabalıkların politika 

yapmayı öğrendikleri ve yaptıkları bir kamusal alandır. Agoradan daha eşitlikçidir, çünkü herkes 

katılabilir, forum gibi görsellik üzerine kurulu değildir, insanların tüm duyu organlarına seslenir 

(Çetin, 2006:49). Sokaklar ve meydanların antik dünyanın Forum’unu hatırlatan en önemli benzerliği, 

ülkenin siyasal kadrolarının halka seslenme, kamuoyu oluşturmak için konuşmalar yapma için 

kullanımlarıdır. Tıpkı Roma dünyasında olduğu gibi.  

Kamusal mekân açısından antik dönemde bugüne en önemli anlam değişimi geçiren 

yapı/mekân hamamlar olmuştur. Hamam kültürünün ilk izleri Yunan medeniyetinde görülmesine 

rağmen, hamam yapılarının gelişimi Roma uygarlığı ile birlikte oluşmuştur. M.Ö. 1. yüzyılda 

Roma’da anıtsal hamam binaları yapılmıştır. Romalılar teknik ve mimari yönden mükemmel banyolar 
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inşa etmişlerdi. Bugün hala ayakta olan örnekleri mevcuttur. Roma için hamam daha doğrusu su, çok 

önemli olduğu için suyu kente getirme konusunda da oldukça başarılı mimari yapılar ortaya 

çıkarmışlardır. Roma hamamlarının Yunanistan’dan örnek alınarak geliştirildiği kabul ediliyor ancak 

Roma hamamları, zamanla Yunanistan örneklerinden çok daha büyük yapılar haline gelmiştir. 

Hamamlar, yüzme havuzu, bahçeler, kütüphaneler ve heykellerin olduğu, spor yarışmalarının 

yapıldığı, özel günler ve bayramlarda şiirlerin okunup, şarkıların söylendiği büyük bir kompleks 

özelliğini taşımaktaydı. Hamam, Roma yaşantısında çok önemli bir yerde olduğu için, toplumsal 

tabakalanmaya göre farklı biçimlerde inşa edilmişlerdir. Küçük boyutlu hamamlar genellikle 

zenginlere ait olup, çok büyük araziye oturtulan villalarının içinde de yer almıştır. Devlete ait 

hamamlar çok büyük olup, halk ücret ödemezdi. İmparatorluk için önemli bir gösterge olan 

İmparatorluk hamamlarına “Thermae” denilirdi ve imparatorun gücünü gösterdiği için büyük ve 

mimari açıdan mükemmel yapılar olarak inşa edilmişlerdi. İmparatorluk hamamları, kent dışındaki 

arazilerde inşa edilir ve içinde kütüphane, oyun alanları ve çevresinde gezinti bahçeleri olurdu. Roma 

Caracalla’nın yaptırdığı örnekte olduğu gibi. Küçük hamamlara kadınlar sabah, erkekler de öğleden 

sonra giderdi. İmparatorluk hamamlarında kadın ve erkekler için ayrı giriş kapıları ve bölmeler olurdu. 

Roma’da hamam sadece “temizlenilen yer” olmanın çok ötesinde, yeme, içme, sohbet etme, eğitim 

alma (bilgilenme) ve diğer ihtiyaçların giderildiği, günün dolu dolu geçirildiği ve sosyalleşmenin 

sağlandığı mekânlar olarak kurgulanmıştır. 

 

SONUÇ 

Bir kentin kişiliği ve kimliğini sadece yapıların mimari değerinde ve doğal çevresinin 

özelliklerinde aramak yeterli değildir. Bu oluşum, ancak içinde geçirilen yaşam deneyimleriyle 

tamamlanmaktadır. Bu bağlamda kent insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli sosyal, 

kültürel ve ekonomik gereksinimleri karşılayarak barındıkları yerleşimlerdir. 

Kentlerdeki mekânsal biçimlenmeler, mekân, anlam, iletişim ve zamanın bileşenleri ile 

yakından ilişkilidir. Ve bunlar bireylerin ve toplumun fiziksel çevredeki seçimlerini etkilerler. Bu 

süreçte kendileri ve çevrelerince geliştirilen imgeler, şemalar, anlamların şekillenmesi bakımından da 

önemli rol oynamaktadır.  

Kamusallık, sadece toplumsal ilişkiler ile ilgili bir kavram değil aynı zamanda mekânsal bir 

kavramdır. Kamusal mekânın kamusal alan olma olanağını harekete geçiren şey, insanların onu 

kullanabilme imkânları ve dereceleridir.  

Mekânın düzeni toplumsal hayatın düzeninin yansımasıdır. Mekânsal kısıtlılıklar, bir kamusal 

mekânın kamusal alan olma olanağını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. İnsanların toplu halde bir 

araya geldiği/gelebildiği mekânlar olarak kentler yönetici elitin sorumluluğundadır. 

Kentler, insan hayatını şekillendiren ve insana göre şekillenen alanlardır. Tarih boyunca 

insanların yaşam biçimleri, yönetim biçimleri, otoriteryen/demokrat yapıları, bürokrasi ve kuralları 

hakkında her tür bilgiyi alabileceğimiz mekânlar toplamını oluştururlar. Bu çalışmada Antik 

Roma’dan günümüz kentine kamusal alan/mekan kavramlarının kente yansımaları kentsel yapılar 

üzerinden ele alınmaya çalışılmıştır. Roma I. yüzyıldan itibaren imparatorluk olması hasebiyle 

gücünü, merkezci anlayışını sadece Roma’ya değil; imparatorluğun hüküm sürdüğü tüm topraklara 

yanstımıştır. Roma’ya bağlı kentler, yarı otonom kentler bazen de özgür kentler, antik Roma’nın izni 

ve kontrolü dâhilinde şekillenmekte idi. Roma dönemine gelmeden önce Antik Yunan’ın özgür, 

kimliği ve ruhu olan kent yapısı yani, “polis” olarak tanımlanan kentleri, Helenistik dönemle birlikte 

yavaş yavaş kimlik kaybına uğramış ve yeni şekillenen hellenizim ve ardılı Romanın politikasına göre 

kentler özgür /özerk yapılarından uzaklaşmış ve yeniden şekillenmişti. Otonom yapılarını kaybeden 

kentler, artık merkezi otoritenin (imparatorluğun) politika ve gücünü yansıtan bir tarz içine girdiler. 

Çalışmada Pisidia bölgesinde antik geçmişi olan Sagalassos ve Antiokheia kentleri, bugün 

sınırları içinde olduğu Burdur ve Isparta kentleri, kamusal alan/mekân kavramını her iki dönemde aynı 

coğrafyada ele almaya çalışılmıştır. Sagalassos ve Antiokheia dönemin gözde ve güçlü kentleri olarak, 

günümüze ulaşan arkeolojik bulgu ve mimari yapıları ile kamusal alan ve mekân örneklerini gözler 

önüne sermektedir. Özellikle Sagalassos’ta Bouleterion, muhteşem agorası (aşağı ve yukarı), çeşme 

yapıları, tiyatro ve hamam kompleks yapısı ile; Yalvaç’ta, Decumanus Maximus ve Cordo Maximus 

caddeleri, Augustus kutsal alanı, çeşmesi ve tiyatrosu ile kamusallığın siyasal yönü ile baskın bir 

görüntü vermese de; sosyalleştirici yönü ile kentte varlığını görebilmekteyiz. 
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Burdur ve Yalvaç ise, sanayi sonrası modern kentlerde görülen, en başta ulus devletin parçası 

olarak ona bağlı ve özerkliği olmayan yapısı ile kamusallıktan ve kamusallaştırmaktan uzaklaşmış bir 

kurguya sahiptir. Diğer kentler gibi. Kentin yönetim mekânları ve sosyal mekânları görece kent 

merkezinde konumlandırılmış ancak anlam ya da vatandaş nezdindeki kullanımı ya da değeri antik 

dönemin felsefesinden oldukça uzaktır. Bunun temelinde “vatandaş” tanımlamasının değişmesi, 

modernleşmesi, eşitlikçi bir hukuk ile düzenlemesi kadar; toplumların kalabalıklaşması ile ulus devlet 

yapısına geçilince oluşturulan yeni demokratik sistem ve bunların uygulama araçları yer alır.  

Kamusallık, kamusal mekânlar açısından herkesin ulaşabildiği mekânlar/alanlar olarak 

tanımlanır. Roma’da dahi yönetim sisteminin sonucu, kentli için sınırlı bir kamusallık mevcuttu. 

Romalı vatandaş siyasal sisteme uzak bırakılsa da; katılamayan olsa da kentte sosyalleşebilme 

imkânlarına sahipti. Bu yönüyle sonuç olarak denebilir ki, kamusallık siyasal anlam yüklendiğinde 

gerçek anlamını Yunan kentlerinde özellikle de Atina örneğinde bulmaktadır. Elbette nüfus en önemli 

değişken olarak zamanla kalabalıklaşma sonucu yönetim biçimlerinde ve araçlarında da değişimi 

zorunlu kılmıştır. 

Yapıların anlam kaybı açısından kentler benzerlik göstermesine rağmen; yapıların sayısı, 

konumu ve vatandaşın erişimi açısından antik dönemin kentlerinin, kentlisine muazzam bir çeşitlilik 

sunmuş olduğu da açıktır. 
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Özet 

 

Medeniyetlerin ayakta kalışında, tesis edilen dinamiklerin ve ortaya konulan 

pratiklerin/uygulamaların sonraki nesillere aktarımı hayati derecede önemlidir. Bilgi ve kültürün 

sonraki nesillere aktarılamaması, yapıp edilenlerin ortaya konulduğu zamanla sınırlı kalması anlamına 

gelir ki; bu da yok olmanın aslında bir başka adıdır. Tesis edilen yeni nizamın, idealin, felsefenin, 

model davranışların... sürdürülebilir, devam edebilir olması; o nizam, felsefe veya ideal içerisinde 

yetişen, model davranışları ve bunların ortaya konulmasının arka planındaki temel saiklerin neler 

olduklarını gözlemleyen nitelikli insanların öğrenmiş oldukları bu bilgileri sonraki nesillere 

aktarmasına bağlıdır. Bunun en güzel örneğini İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in hayatında 

görmekteyiz. Nitekim O’nun sîretine baktığımızda birkaç genç insanın etrafında sıklıkla bulunduğunu 

müşahede etmekteyiz. Öyle ki bu genç insanlar O’nun olaylar karşısında veya dinin usûl ve esaslarına 

tealluk eden meselelerdeki davranışlarına, hatta A’dan Z’ye kadar diyebileceğimiz her alanda, en özel 

anlarına kadar tanık olmuş, adeta bir kayıt cihazı gibi her şeyi akıllarına kaydetmişlerdir. Bunlardan 

kimisi var ki eline kâğıt kalem veya buna benzer şeyler alarak kendilerince önemli olan olayları not 

etmişlerdir. Aslında Hz. Peygamber bu genç insanların kendi etrafında olmasına özel önem vermiş, 

onların yetişmesi, olaylara tanık olmasını sağlamıştır.  

Hz. Peygamber’in ashabı içerisinde yaşı genç olan birçok kişi vardır. Ancak bunlardan bazısı 

tarihi süreç içerisinde ilmi mirasın özellikle de sünnet malzemesinin aktarımında ön plana çıkmış, aktif 

rol oynamışlardır. Bu muvâceheden bakıldığında özellikle çocuk denilebilecek yaştaki üç şahsın 

önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bunlar Enes b. Mâlik (ö. 93/711), Câbir b. Abdillah (ö. 78/697) 

ve Abdullah b. Abbâs’dır (ö. 68/687). Bu üç şahıs; hadis ilminde muksirûn adı verilen binin üzerinde 

hadis rivayet eden yedi kişi arasındadır. Aslında bu şahıslar ashabın büyüklerinden daha fazla Hz. 

Peygamber’in sünnetine tanık olmuş kişiler değillerdir. Ancak tabii olarak ashabın büyükleri Hz. 

Peygamber’den ya önce ya da kısa bir müddet sonra ahirete irtihal etmiş oldukları için sünnetin 

aktarımı büyük oranda bu şahsiyetler vasıtasıyla olmuştur. 

Bu tebliğimizde Hz. Muhammed (s.a.s.) gibi hem devlet başkanı hem de bir dinin peygamberi 

olan büyük bir şahsiyetin, etrafında çocuk denilebilecek yaştaki insanlara yer vermesinin, onlara 

ihtimam göstermesinin sebeplerini, neticelerini, önemini ve bu örnek uygulamasının zamanımıza 

bakan yönünü açıklamaya çalışacağız.   

 

Prophet Muhammad's Genius In Children's Education 
 

 Abstract 

In the survival of the civilizations, the transfer of established dynamics and revealed practices 

to later generations is vitally important. The fact that knowledge and culture can not be passed on to 

the next generation means that what is done is limited to the time it is laid down; this is actually 

another name to disappear. The new order, ideal, philosophy, model behaviors ... are sustainable; it 

depends on the transfer of this knowledge to the next generations of qualified people who are 

observing what model behaviors and basic motives in the background of the presentation of that order, 

philosophy or ideal are. The best example of this is the Prophet of Islam. We see Muhammad in his 

life. As a matter of fact, when we look at his life, we are observing that a few young people are often 

around him. Such that; these young people have witnessed everything in their minds as if they were 

witnesses to their most special moments in every field where we can say their actions in the face of 

events or the principles of religion, even A to Z. Some of them have taken note of things that are 

important to them, such as taking a pencil or something like a handkerchief. In fact Hz. The Prophet 



535 

 

gave special attention to the fact that these young people were around him, and he made them witness 

the events. 

There are many young people in the Prophet's companions. However, some of them have 

played an active role in the transfer of scientific legacy, especially sunnah, in the historical process. 

From this point of view, it seems that three age-olds, especially children, play an important role. These 

are Abdullah b. Abbas (d. 68), Jabir b. Abdullah (d. 78) and Enes b. Malik (d. 93). These three 

persons; are among the seven who narrated the hadith on the thousand known as muksirun in the 

hadith scholarship. Actually these people are not the ones who witnessed the Prophet's sunnah more 

than their elder companions. But, of course, the elder companions had been killed before or shortly 

after the Prophet, and the transmission of the sunnah was largely through these figures. 

In this study, we will try to explain the causes, consequences and importance of taking care of 

the elderly people, such as Muhammad, who is a president and a great prophet of religion, who can be 

called children around him and the direction that this sample application is giving to the present time. 

 

 

Giriş 

Hz. Peygamber Miladî 610 yılında Allah Teâlâ tarafından risâletle görevlendirildikten hemen 

sonra en yakınından başlamak üzere insanları bu yeni dine davet etmeye başlamıştır. Bir yandan da 

davetini kabul edenlere de bu yeni dini öğretmeye çalışmıştır. Özellikle Medine döneminde, müstakil 

bir devletleşme oluştuktan sonra eğitim faaliyetine hız vermiştir. Çünkü İslam yeni bir şeriat ortaya 

koymakta, tahrîfe uğramış eskilerini ise neshetmekteydi. Yüce Allah göndermiş olduğu bu son ve yeni 

dinin kıyamete kadar varlığını sürdüreceğini bildirmekteydi.185 Buna göre Hz. Peygamber Kur’an’ın 

ve onun yorumu olan sünnetinin aktarımı için özel tedbirler almaktaydı. Bu tedbirlerden birisi de hiç 

şüphesiz insan yetiştirme politikasıydı.  

Hz. Peygamber Mescid-i Nebî’yi tıpkı bir okul gibi kullanıyor, burada insanların eğitimi için 

bütün imkânları seferber ediyordu. Öyle ki savaş esirlerinden bile istifade yoluna gidiyor; okuma-

yazma bilenlerin Müslümanların çocuklarına okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest 

bırakılmalarını sağlıyordu. Bununla birlikte Müslümanlara hem kendisi ders veriyor hem de hoca tayin 

ederek onlardan ders aldırtıyordu.  

Hz. Peygamber, ayırım yapmadan tüm ashâbını yetiştirmeye özen göstermekle beraber bazı 

yaşı genç kişilere özel önem vermekteydi. Şüphesiz Hz. Peygamber’in önemsediği genç sahâbîler pek 

çoktur. Ancak tebliğ sınırlarını zorlayacağından bunlardan sadece üçü hakkında bilgi vererek, O’nun 

bilgiyi geleceğe intikal ettirme becerisini gözler önüne sermeye çalışacağız.  

Enes b. Mâlik (ö. 93/711)  

Asıl adı Enes b. Mâlik b. Nadr b. Damdam el-Ensârî’dir. Annesinin adı Ümmü Süleym b. 

Milhân, babasının adı ise Mâlik b. Nadr b. Damdam’dır. Kendi anlatımına göre Hz. Peygamber 

Medine’ye hicret edip geldiğinde on yaşında, vefat ettiğinde ise yirmi yaşındadır. Buna göre Enes, 612 

yılında doğmuştur.186 

Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde annesi elinden tutarak Hz. Peygamber’e götürmüş ve 

O’na hizmet etmesi için vermiştir. Kendisi yaklaşık on yıl boyunca hazarda ve seferde O’na hizmet 

etmiştir. Bu süre içerisinde Hz. Peygamber’in kendisine yaptığı bir yanlıştan dolayı kendisine 

kızdığını veya onu niçin yaptığını, yapmadığı bir şeyden dolayı bunu niye yapmadığını dahi 

söylemediğini, daima iyi ve güzel davrandığını söylemiştir. Enes, Hz. Peygamber’in yanına 

verildiğinde yazmayı bilmekteydi.187 

Resûl-i Ekrem’in terbiyesinde yetişen Enes onunla birlikte Hudeybiye Antlaşması, Hayber 

seferi, Umretü’l-kazâ, Mekke’nin fethi, Huneyn Gazvesi, Tâif Muhasarası ve Vedâ haccı gibi önemli 

                                                      
185 “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.” Hicr, 15/9. 
186 Şemsuddîn ez-Zehebî, Siyeru ‘alâmi’n-nübelâ, thk. Şu’ayb el-Arnaût vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 

1405/1985), 3: 329. 
187 Muhammed b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî, Kitâbu’t-tabakâti’l-kebîr, thk. Ali Muhammed Ömer (Kahire: 

Mektebetü’l-Üsre, 2002), 5: 325. 
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olaylarda bulunmuş, yaşının küçüklüğü sebebiyle savaşçı olarak katılamadığı Bedir Gazvesi’nde dahi 

Hz. Peygamber’in yanından ayrılmamıştır.188 

Enes, zaman zaman Hz. Peygamber’in bazı gizli işlerine ve sırlarına muttali olmasına rağmen 

bunları O’nun eşlerine dâhil hiç kimseye söylememiştir.189 Nitekim Hz. Peygamber onunla bazı gizli 

mektuplar göndermekteydi. Öyle ki bir defasında Hz. Peygamber’in gönderdiği bir mektubu 

götürdükten sonra evine gittiğinde annesi nerden geldiğini sormuş, o da Hz. Peygamber’in bir 

mektubunu ilettiğini söylemiş, bu defa annesi bu mektupta neler olduğunu sorunca, ona bunu 

söylememiştir.190 

Ebu Hureyre’nin belirttiğine göre ashabın içerisinde namaz kılışı Hz. Peygamber’e en çok 

benzeyen Enes idi.191 Hz. Ebû Bekir daha yirmili yaşlarındayken Enes’i Bahreyn’e vergi tahsildarı 

olarak göndermeyi düşünerek konuyu Hz. Ömer’e anlatmıştı. Hz. Ömer onun gençliğinin bu görev 

için engel olmayacağını belirtince, Hz. Ebu Bekir onu bu göreve tayin etmişti.192 

Enes, Basra’da 103 veya 107 yaşlarında iken vefat etmiştir. Vefat ettiği tarihle ilgili 91, 92 

veya 93 yılları zikredilmektedir.193 

Enes, rivayetleri binden fazla kaynaklara intikal ettiğinden dolayı muksirûn olarak adlandırılan 

yedi sahâbîden üçüncüsüdür. İbn Hazm, onun Bakî b. Mahled’in Müsned’inde 2286 rivayetinin 

bulunduğunu belirtmektedir.194 Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inin Müessesetü’r-Risâle baskısında 19-

21. ciltlerde tekrarları ile birlikte 2172 adet hadisi bulunmaktadır.195 Buhârî ve Müslim’de Enes’den 

gelen rivayetlerin sayısı 180’dir. Sadece Buhârî’de yer alan rivayetleri 80, Müslim’de ise 90 

kadardır.196 

Resûlullah’ın dışında Ebû Bekir, Ömer, Osman, Muâz b. Cebel, Üseyd b. Hudayr, Ebu Talha, 

annesi Ümmü Süleym, teyzesi Ümmü Haram, teyzesinin kocası Ubâde b. Sâmit, Ebu Zer, Ebu 

Hureyre, Hz. Fatıma ve daha başka sahâbîlerden de hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir. Kendisinden de 

Hasan-ı Basrî, Muhammed b. Sîrîn, Âmir eş-Şa‘bî, Ebû Kılâbe, Mekhûl, Ömer b. Abdilazîz, Sâbit el-

Bünânî, Bekr b. Abdillah el-Müzenî, Muhammed b. Şihâb ez-Zührî, Katâde b. Diâme, Muhammed b. 

el-Münkedir, Süleyman et-Teymî, Yahya b. Sa‘îd el-Ensârî gibi önemli tâbiî âlimler başta olmak üzere 

çok sayıda kişi rivayet etmiştir. Meşhûr ve sika (güvenilir) talebeleri 150 (767), zayıf talebeleri de 

170’li (786) yıllara kadar yaşamıştır.197 Kendisinden rivayet edenlerin sayısı yani talebeleri 200 

kadardır. Mizzî bunların birçoğunun isimlerini eserinde zikretmiştir.198 

Enes, hadis rivayeti hususunda titiz davranmış, çok hadis bilmesine rağmen hata yapma 

endişesinden dolayı az rivayet etmiştir.199 Hz. Peygamber’in ifadelerini tam aktaramama endişesinden 

dolayı bazen rivayeti bitirdikten sonra “veya buna benzer, bunun gibi söyledi” ifadelerini söylemiştir. 

200 

Hz. Peygamber Enes’e büyük bir insanmış gibi değer vermiş ve onu önemsemiştir. Enes’e ve 

beraberinde oynayan çocukların yanına gittiğinde onlara büyük birer fertlermiş gibi selam vermiştir. 

Ayrıca onun, hicap ayeti inene kadar yanına izin almadan girip-çıkabilecek kadar yakın olmasına izin 

                                                      
188 İbrahim Canan, “Enes b. Mâlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1995), 

11: 234. 
189 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 329. 
190 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 327. 
191 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 330. 
192 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 332. 
193 Zehebî, Siyer, 3: 406. 
194 Ebu Muhammed İbn Hazm el-Endelusî, Esmâu’s-sahâbe ve mâ likulli vâhidin minhum mine’l-‘aded, thk. 

Mis‘ad Abdulhamîd es-Sa’denî (Kahire: Mektebetü’l Kur’ân, tsz.), 17. 
195 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, thk. Şu‘ayb el-Arnaût, Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 

1421/2001), 19-21. 
196 Zehebî, Siyer, 3: 406. 
197 Zehebî, Siyer, 3: 396. 
198 Ebu’l-Haccâc Cemaluddîn Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzî, Tehzîbü’l-kemâl fi esmâi’r-ricâl, thk. Beşşâr 

Avvâd Ma‘ruf (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1400/1980), 3: 354-363. 
199 Zehebî, Siyer, 3: 403. 
200 Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fi ‘ilmi’r-rivâye, thk. Hasen Abdulmun‘im Selbî (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle Nâşirûn, 

1340/2009), 227-28. 
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vermiştir. Hz. Peygamber ara sıra bu küçük arkadaşının evlerine uğramış, orada dinlenmiş, ikramlarını 

kabul etmiş ve orada namaz kılmıştır.201  

Hz. Peygamber Enes’e zaman zaman takılır, iki kulaklı diyerek şaka yapardı. Enes, Hz. 

Peygamber’in çok yakınında olduğundan dolayı sadece kendisinin bildiği bazı özel bilgilere sahipti.202 

Hz. Peygamber’in hizmetinde bulunduğu yıllarda ondan birçok hususu öğrenmesi, uzun hayatı 

boyunca Resûl-i Ekrem’den öğrendiklerini öğretmeye çalışması Enes b. Mâlik’in en önemli yönünü 

teşkil eder. Resûl-i Ekrem’in eğitim ve öğretim tarzına, insanlara, özellikle de çocuklara karşı 

hoşgörüsüne ve diğer ahlâkî davranışlarına dair birçok bilgi onun vasıtasıyla rivayet edilmiştir.203 

     

Câbir b. Abdillah (ö. 78/697) 

Tam adı Ebû Abdillâh Câbir b. Abdillâh b. Amr b. Harâm el-Ensârî’dir. Babasının adı 

Abdullah b. Amr b. Harâm, annesinin adı ise Üneyse bint Aneme b. Adî’dir. Hicretten on altı yıl önce 

607’de Medine’de dünyaya gelmiştir. 

İkinci akabe bi‘atına katılan en küçük kişidir. Babası sayıları dokuz olan kız kardeşlerine 

bakacak kimse bulunmadığı için onun Bedir savaşına katılmasına izin vermemiştir. Uhud gazvesine de 

aynı mazeretle katılamamıştır. Ancak Uhud savaşının hemen dönüşündeki Hamrâu’l-Esed seferi de 

dâhil olmak üzere 16 gazve ve seferde yer almıştır.204  

Câbir b. Abdillah, Resûl-i Ekrem’in özel iltifat ve ilgisine mazhar olan genç sahâbîlerden 

biridir. Hz. Peygamber bir defasında onu devesinin arkasına bindirmiş, hastalandığı zaman ziyaretine 

gitmiş, babasının şehadeti dolayısıyla üzüldüğünü görünce, onun Allah Teâlâ’nın iltifatına nâil 

olduğunu haber vererek kendisini teselli etmiştir. Câbir’in Peygamber’e olan yakınlığını gösteren bazı 

rivayetler hadis kitaplarında önemli bir yer tutar. Bunların en önemlileri şunlardır:  

Câbir babasının vefatı dolayısıyla sadece yetim kardeşlerine bakmaya değil aynı zamanda 

babasından kalan borçları da ödemeye mecbur olduğu için maddî bakımdan çok zor durumda 

kalmıştır. Çoğu yahudi olan alacaklılar hurmaların toplanma zamanı gelince Câbir’den alacaklarını 

istemişlerdir. O da hurma bahçesinden başka gelirleri olmadığını ve o yılki mahsulün borcunu 

karşılamaya yetmeyeceğini Hz. Peygamber’e arz etmiştir. Resûl-i Ekrem toplanan hurmaları birkaç 

öbek halinde yığdırmış. Sonra da bunlardan en büyük öbeğin yanına oturarak ölçeği eline aldı ve 

herkese alacağı nisbetinde hurma vermeye başlamış. Hz. Peygamber’in bir mûcizesi olarak Câbir’in 

bütün borçları ödendikten sonra da hurmaların eksilmediği görülmüştür. Daha sonra evlenen Câbir, 

Zâtürrika‘ Gazvesi’ne gidildiğini duyunca Hz. Peygamber’le birlikte savaşa katılmıştır. Bu gazveden 

dönerken onun zayıf ve bakımsız devesinin en geride kaldığını gören Resûl-i Ekrem Câbir’e devesini 

çöktürmesini söylemiş; sonra da eline aldığı bir sopa ile deveye vurunca dermansız hayvan birçok 

deveyi geride bırakacak kadar canlanıp süratlenmiştir. Bu sırada Câbir’le sohbet eden Hz. Peygamber 

onun evlendiğini öğrenince bir kızla mı, yoksa dul bir hanımla mı evlendiğini sormuştur. Evlendiği 

kadının dul olduğunu öğrenen Resûlullah’ın, bir kızla evlenmenin daha mutlu sonuçlar 

doğurabileceğini hatırlatması üzerine Câbir, çocukları başına toplayıp onlarla meşgul olabilecek bir 

kadını özellikle tercih ettiğini, kardeşlerinin arasına onların yaşında birini getirmeyi doğru bulmadığını 

söyleyerek Hz. Peygamber’in duasını almıştır. Yine bu yolculukta Hz. Peygamber, maddî sıkıntı 

içinde bulunduğunu bildiği Câbir’den devesini kendisine satmasını istemiştir. Uzun bir pazarlıktan 

sonra ve Medine’ye varınca teslim etmek şartıyla deveyi satın almıştır. Gazve dönüşü Câbir deveyi 

teslim etmek üzere götürünce, Resûlullah ona olan borcunu ödemiş ve deveyi de kendisine hediye 

etmiştir. Bu olay “Leyletü’l-ba‘îr” (deve gecesi) diye anılmaktadır. Câbir o gece Resûl-i Ekrem’in 

kendisi için yirmi beş defa istiğfar ettiğini söymiştir.205 

                                                      
201 İbn Sa’d, Tabakât, 5: 327-30. 
202 Zehebî, Siyer, 3: 402. 
203 Canan, “Enes b. Mâlik”, 11: 234. 
204 İbn Sa’d, Tabakât, 4: 386; İbn Abdilberr, el-İstî‘âb fî ma‘rifeti’l-ashâb, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî 

(Beyrût: Dâru’l-Cîl, 1412/1992), 1: 220; ‘Izzuddîn İbnu’l-Esîr el-Cezerî, Üsdu’l-ğâbe fî ma‘rifeti’s-sahâbe, thk. 

Ali Muhammed Muavviz, Âdil Ahmed Abdulmevcûd (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1415/1994), 1: 492. 
205 M. Yaşar Kandemir, “Câbir b. Abdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 1992), 6: 531. 
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Hayatının sonlarına doğru görme duyusunu kaybeden Câbir, 78 (697) yılında doksan dört 

yaşındayken Medine’de vefat etmiştir. Onun 73, 77 veya 78 yılında vefat ettiği de söylenmektedir. 

Akabe Biatı’na katılanların en son vefat edenidir.206  

Câbir, Hz. Peygamber’den çokça hadis öğrenip rivayet etmesinin yanında, Hz. Ebû Bekir, 

Ömer, Ali, Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Muâz b. Cebel, Zübeyr b. Avvâm ve diğer sahâbîlerden de hadis 

rivayet etmiştir. Kendisinden de Sa‘îd b. el-Müseyyeb, Atâ b. Ebi Rebâh, Sâlim b. Ebi’l-Ca‘d, 

Hasanu’l-Basrî, Hasan b. Muhammed el-Hanefiyye, Ebu Ca‘fer el-Bâkır, Muhammed b. el-Münkedir, 

Sa‘îd b. Minâ, Mücâhid b. Cebr, Âmir eş-Şa‘bî, ‘Amr b. Dînâr ve daha birçok kişi hadis öğrenmiş ve 

rivayet etmiştir.207 

Rivayet ettiği hadisleri binden fazla kaynaklara yansıyan sahâbîlerden biridir. Baki’ b. 

Mahled’in Müsned’inde 1540 hadisinin olduğu belirtilmektedir.208 Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inin 

Müessesetü’r-Risâle baskısında 22 ve 23. ciltlerde tekrarları ile birlikte 1188 hadisi bulunmaktadır. 

Buhârî ve Müslim’in Sahîhlerinde ittifakla aldıkları hadisleri 58’dir. Buhârî’nin tek başına aldığı hadis 

sayısı 26, Müslim’inki ise 126’dır.209  

Câbir, Medîne’nin müftüsü idi.210 Mescid-i Nebî’de meclis kurarak Hz. Peygamber’den 

öğrendiği hadisleri uzun yıllar rivayet etmiştir.211 Hadis rivayetinde oldukça titiz davranmıştır. 

Nitekim bizzat Resûlullah (s.a.s.)’den işitmediği bir hadisin Abdullah b. Üneys’den (ö. 54/674) rivâyet 

edildiğini duyunca, bu hadisi bizzat Abdullah’dan dinlemek için bir ay yolculuk yaparak Şam’a 

gitmiş,212 yine bir hadis için Mısır’a Ukbe’nin yanına yolculuk yapmıştır.213  

Câbir Hz. Peygamber’den hac ile ilgili öğrendiği bilgileri yazdığı Kitâbu’l-Mensek adlı küçük 

bir hadis kitabının olduğu rivayet edilmektedir.214 Öğrencilerinden Abdullah b. Muhammed b. Akîl (ö. 

140/757), Hasanu’l-Basrî, Muhammed b. el-Hanefiyye (ö. 81/700), Muhammed b. Müslim b. Tedrus 

(ö. 126/743), Mücâhid, Katâde, eş-Şa‘bî, Süleyman b. Kays el-Yeşkûrî (ö. 80/699) ve Vehb b. 

Münebbih (ö. 114/732) hadislerini yazarak almış ve rivâyet etmişlerdir.215 

 

Abdullah b. Abbâs (ö. 68/687) 

Tam adı Abdullah b. el-Abbâs b. Abdilmuttalib el-Kureşî’dir. Künyesi Ebü’l-Abbâs’dır. Hz. 

Peygamber’in amcasının oğludur. Kureyş’in özelde Hâşimoğulları genelde bütün Müslümanlara 

ambargo uyguladığı esnada, hicretten üç yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Babası Hz. Peygamber’in 

amcası Abbâs b. Abdilmuttalib, annesi ise Ümmü’l-Fazl Lübâbe bint el-Hâris’dir.216  

İbn Abbâs diye meşhûr olan Abdullah doğduğunda babası tarafından Hz. Peygamber’e 

götürüldü. Hz. Peygamber onu kucağına alarak dua etti. Kendisinin anlattığına göre Veda Haccı 

yılında ergen olmuştur. Hz. Peygamber vefat ettiğinde ise on üç yaşındadır. Mekke’nin fethi yılında 

Medine’ye hicret ettiği anlatılmaktadır. Hz. Peygamber ile yaklaşık otuz ay sohbeti yani aynı zaman 

ve mekânda yaşamışlığı bulunmaktadır.217 

Mümtaz bir kişiliğe sahip olan Abdullah b. Abbas, siyasî ve sosyal olaylar karşısında ilmî 

otoritesini ve siyasî itidalini daima muhafaza etmiştir. Meselâ Muâviye’nin vefatından sonra Ali 

                                                      
206 Zehebî, Siyer, 3: 192-94; Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Hacer el-Askalânî, Tehzîbu’t-tehzîb, thk. Âdil 

Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavviz (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1425/2004), 1: 522. 
207 Zehebî, Siyer, 3: 189-190. 
208 İbn Hazm, Esmâu’s-sahâbe, 17. 
209 Zehebî, Siyer, 3: 194. 
210 Zehebî, Siyer, 3: 190. 
211 İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed 

Muavviz (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1415), 1: 546. 
212 Süleyman b. Ahmed et-Taberânî, Mu’cemu’l-kebîr, thk. Hamdi b. Abdilmecid (Kahire: Mektebetü İbn Teymiyye, 1415/1994), 13: 132, 14: 275; İbn 

Abdilberr el-Kurtubî, Câmi‘u beyâni’l-ilm ve fadlihi, (Beyrût: Dâru İbn Hazm, 1427/2006), 107. 
213 Hasen b. Abdirrahmân er-Râmehurmûzî, el-Muhaddisu’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâ‘î, thk. Muhammed Accâc 

el-Hatîb (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1391/1771), 223. 
214 Zehebî, Tezkiretü’l-huffâz, (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1419/1998), 1: 36. 
215 Muhammed Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, trc. Hulûsi Yavuz (İstanbul: İz Yayıncılık, 1993), 

51. 
216 İbn Sa’d, Tabakât, 6: 320; İbn Abdilberr, el-İstî‘âb, 3: 933-34; Zehebî, Siyer, 3: 332; İbn Hacer, el-İsâbe, 4: 

122. 
217 İbn Sa’d, Tabakât, 6: 321; Zehebî, Siyer, 3: 332-34. 
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taraftarları Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye davet ettiği zaman, Abdullah Kûfeliler’e güvenilemeyeceğini, 

davetlerine icâbet etmemesi gerektiğini ona söylemiş ve mutlaka bir yere gidecekse bu yerin Yemen 

olabileceğini, aksi halde bazı tatsız olaylarla karşılaşabileceğini kendisine hatırlatmışsa da sözünü 

dinletememiştir. Kerbelâ fâciasını haber alınca çok üzülmüş ve rivayete göre gözlerini kaybedecek 

derecede ağlamıştır. Abdullah b. Zübeyr’in halifeliğini ilân ederek Harem-i şerif’i kendisine karargâh 

edinmesi üzerine, hilâfete Emevîler’den daha lâyık olmasına rağmen Harem-i şerif’i karargâh 

yapmasına karşı çıkmış ve ona biat etmeyerek Tâif’e çekilmiştir. Hayatı boyunca müslümanların birlik 

ve beraberliğini savunan, bunun gerçekleşmesi için zaman zaman yetkilileri uyaran, gerektiğinde 

eleştiren ve kendisine yapılan halifelik tekliflerine iltifat etmeyen Abdullah b. Abbas, yetmiş 

yaşlarında iken Tâif’te vefat etmiş, cenaze namazını Hz. Ali’nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye 

kıldırmıştır.218 Vefat tarihi olarak 67 veya 68 yılları söylenmektedir.219 

Abdullah b. Abbâs’ın Hz. Peygamber ile otuz ay birlikteliği olmuştur. Bizzat O’ndan 

hadislerini öğrenmekle beraber Hz. Ömer, Ali, Mu‘az b. Cebel, babası Abbâs, Abdurrahman b. Avf, 

Ebû Süfyân, Ebû Zer, Übey b. Kâ‘b, Zeyd b. Sâbit ve daha başka sahâbîlerden de hadis öğrenmiş ve 

rivayet etmiştir. Kendisinden de çok sayıda tâbiûn hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir. Mizzî, kitabında 

onun 197 kadar öğrencisinin ismini sayar. Bunlar arasında daha sonraları önemli ve meşhûr olacak 

kişiler mevcuttur. Âzadlısı İkrime, Mücâhid b. Cebr, Atâ b. Yesâr, Atâ b. Ebi Rebâh, Saîd b. Cübeyr, 

Tâvûs b. Keysân, Saîd b. el-Müseyyeb, Urve b. ez-Zübeyr, Âmir eş-Şa‘bî, Hasanu’l-Basrî ve 

Muhammed b. Sîrîn bunlardan bazılarıdır.220 

Abdullah b. Abbâs da rivayetleri binden fazla kaynaklara yansıyan sahâbîlerden biridir. Baki’ 

b. Mahled’in Müsned’inde 1660 hadisinin olduğu belirtilmektedir.221 Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’inin Müessesetü’r-Risâle baskısında 3-5. ciltlerde tekrarları ile birlikte 1710 hadisi 

bulunmaktadır. Buhârî ve Müslim’in Sahîhlerinde ittifakla aldıkları hadisleri 75’dir. Buhârî’nin tek 

başına aldığı hadis sayısı 120, Müslim’inki ise 9’dur.222  

Yaşı küçük olmasına rağmen Hz. Peygamber’in uygulamalarını öğrenmek için sürekli O’nu 

takip eder, teyzesi Meymûne’nin yanında kaldığı sırada O’nun yanında geceler ve O’nunla birlikte 

teheccüd namazını kılardı. Bir defasında yine böyle kaldığında teheccüd namazı bittikten sonra Hz. 

Peygamber samimiyeti ve dini öğrenme isteğinden ötürü ona “Allah’ım, ona Kitab’ı öğret” diye dua 

etmiştir.223 Başka bir defasında da “Allah’ım onu dinde fakih/anlayışlı kıl!” diye dua etmiştir.224 

Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın inceliklerini bilmesi için duasına mazhar olan İbn Abbâs, 

gerçekten de bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olmuştur. Nitekim Abdullah b. Mes‘ûd onun için 

Kur’ân’ın anlamını, ayetlerin manalarını, sebeb-i nüzullerini iyi bilen anlamında “Tercumânu’l-

Kur’ân” demiştir.225 Ayrıca onun fıkıh ilminde de ayrı bir yeri vardır. Sahâbe arasında abâdile olarak 

bilinen fıkhı ile meşhûr dört Abdullah’tan biridir. Bu dört Abdullah; Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. 

Amr, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Zubeyr’dir.226 İbn Hazm’ın bildirdiğine göre Ebu Bekr 

Muhammed b. Musa b. Ya‘kûb, İbn Abbâs’ın fetvalarını yirmi ciltte bir araya getirmiştir.227 

İbn Abbâs sadece hadis, Kur’ân ve fıkıh alanında değil, Arap edebiyâtı, ensâb ve meğâzî 

alanlarında da uzman idi ve bu konularda da rivayet ederdi.228 Gittiği her yerde özellikle hadisleri 

öğretmeye gayret etmiştir. Onun bu çabası ömrünün sonuna kadar devam etmiştir. Hatta ömrünün 

sonlarına doğru gittiği Tâif’te yaşlılıktan dolayı rivayet ederken bazı hatalar yapınca, kendisinden daha 

                                                      
218 İsmail Lütfi Çakan, Muhammed Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs b. Abdülmuttalib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1988), 1: 77. 
219 İbn Abdilberr, el-İstî‘âb, 3: 934; Zehebî, Siyer, 3: 359. 
220 Mizzî, Tehzîbü’l-kemâl, 15: 155-161. 
221 İbn Hazm, Esmâu’s-sahâbe, 17. 
222 Zehebî, Siyer, 3: 359. 
223 Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahîh, thk. ‘Izzuddîn Dali, ‘Imadu’t-Tayyâr, Yâsir Hasen (Beyrût: 

Müessesetü’r-Risâle Nâşirûn, 1436/2015), “İlim”, 17. 
224 Buhârî, “Vudû‘”, 10 

225 Mizzî, Tehzîbü’l-kemâl, 15: 155. 
226 Ebû Amr Osman b. Abdirrahman İbni’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, thk. Nûreddîn Itr (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 

1986/1406), 296; Muhammed b. Abdirrahman es-Sehâvî, Fethu’l-muğîs bi şerhi Elfiyyeti’l-hadîs li’l-‘Irâkî, thk. 

Salâh Muhammed Uveydâ, (Beyrût: Mektebetü Dâri’l-Minhâc, 1996), 4: 46. 
227 Zehebî, Siyer, 3: 358. 

228 İbn Sa’d, Tabakât, 6: 334; Zehebî, Siyer, 3: 350. 
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önce yazılan hadisler kendisine arz edilerek/okunarak rivayet etmeye devam etmiştir.229 Ayrıca ‘Amr 

b. Dînâr (ö. 126/744), İbn Ebi Müleyke (ö. 117/735), ‘İkrime, Kureyb b. Ebi Müslim (ö. 98/716), 

Mücâhid, Necdet (bir Hâricî) ve Sa‘id b. Cübeyr (ö. 94/713) gibi öğrencileri İbn Abbâs’dan hadis 

yazmışlardır.230 

 

Sonuç 

Hz. Peygamber, sünnet bilgisinin sonraki nesillere intikali için yaşamı esnasında yaşı genç 

bazı kişilere özel ihtimam göstermiştir. Nitekim bu genç ve zeki sahâbîler O’nun sözlerini, 

yorumlarını, uygulamalarını, olaylar karşısındaki tepkilerini kısacası tüm yaşamını tabir-i câizse bir 

kamera kaydı gibi temiz ve parlak zekâlarına kaydetmişlerdir. Hz. Peygamber bu yaşı küçük 

sahâbîlerin kimilerinin gün boyu yanında kalmasına izin vermiş, kimisini ise yakın akraba olması 

sebebiyle dar olmasına rağmen hane-i saadetinde geceyi geçirmesine izin vermiştir. Zaman zaman da 

bunların hafızalarının iyi olması ve ileride bilgin kişiler olmaları için dualar etmiştir.  

Bu genç sahâbîler Yüce Allah’ın verdiği uzun yaşama nimeti sayesinde uzun yıllarca sünneti 

tebliğ etme görevini yürütmüşlerdir. Elbette örnek olarak verdiğimiz Hz. Peygamber’in sünnetinin 

aktarımında önemli rol oynayan genç sahabiler bu üç kişi ile sınırlı değildir. Hz. Âişe, Abdullah b. 

Amr b. el-Âs, Abdullah b. Ömer, Muaz b. Cebel… gibileri de bu sınıftan sayılabilir.  

Sonuç olarak Hz. Peygamber’in yaşı küçük kişilere verdiği değer ve onları sonrasına 

hazırlaması İslâm Tarihi’nde önemli sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla bu önemli tatbikatın günümüz 

liderlerince göz ardı edilmemesi ve yaşı genç kişilerin eğitimine özel önem verilmesinin hayırlı 

neticeler doğuracağı kanaatindeyiz.   
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Abstract 

  

1,3-Amide groups are found in the structure of many compounds with biological importance. 

Studies to understand the reactions, properties and occurrences of these group compounds contribute 

to their development in areas such as polypeptide and protein chemistry. In this study, we aimed to 

determine the possible cytotoxic activity of 1,3-diaminopropane bis (2-furan carboxamide) ligand and 

the Co (III) complex of this ligand on human prostate cancer cells. 

Concentrations of ligand and complex were used at 1, 5, 25, 50 and 100 μg / mL. Cells were 

treated with different concentrations of compounds for 24 hours. After the change of cell viability was 

determined by MTT assay. Changes in cell viability was expressed as %. 

As a result of the study, it was determined that PC3 cell viability was decreased significantly 

in both compounds treated on the cells compared to the control. As a result, 1,3-diaminopropane bis 

(2-furan carboxamide) ligand and the Co (III) complex of this ligand can be an important therapeutic 

agent due to the strong cytotoxic activity shown in the in-vitro. 

 

Keywords: Carboxamide, Co (III) Complexes, Prostate Cancer, Cytotoxicity. 

 

 

Furan-2-Karboksamit Türevi ve Co (III) Bileşiklerinin İnsan Prostat Kanseri 

Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkisi 
 

Özet 

 

1,3-Amit grupları biyolojik önemi olan birçok bileşiğin yapısında bulunur. Bu grup 

bileşiklerin reaksiyonları, özellikleri ve oluşumlarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar polipeptit ve 

protein kimyası gibi alanlarda gelişmelere katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada 1,3-diaminopropan bis 

(2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksinin insan prostat kanseri hücreleri 

üzerine muhtemel sitotoksik etkinliğini belirlemeyi amaçladık. 

Çalışmada kullanılan ligand ve kompleksin 1, 5, 25, 50 ve 100 μg / mL’lik konsantrasyonları 

hazırlandı. Hücreler bileşiklerin farklı konsantrasyonları ile 24 saaat süresince muamele edildi. 

Sonrasında hücrelerin canlılık değişimleri MTT yöntemi ile belirlendi. Hücre canlılığındaki değişimler 

% olarak ifade edildi. 

Çalışma sonucunda hücreler üzerine uygulanan her iki bileşiğinde PC-3 hücre canlılığını 

kontrole kıyasla anlamlı düzeyde azalttığı belirlendi. Sonuç olarak, 1,3-diaminopropan bis (2-furan 

karboksamit)  ligandı ve bu ligandın Co (III) kompeksi in-vitro ortamda göstermiş olduğu güçlü 

sitotoksik etkinliği sayesinde önemli bir terapötik ajan olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karboksamit, Co (III) Kompleksleri, Prostat kanseri, Sitotoksisite. 
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GİRİŞ 

    

Kanser, bir dizi genomik ve epigenomik değişiklik ile karakterize edilen (Taylor vd. 2017)  ve 

oldukça karmaşık moleküler yolakların bozulmasıyla kendini ifade eden (Sivanandam vd. 2010; 

Varkaris vd. 2014) heterojen bir hastalık grubunu temsil eder. Bu heterojenite, kanser vakalarının 

tedavisini güçleştiren en önemli etmenlerden biri olup, hassas bir tıp şekli olarak moleküler hedefli 

terapinin gelişimini yavaşlatır. Bu kapsamda kanser prosesinin gelişim evrelerini iyi analiz etmek ve 

doğru tedavinin uygulanması kişinin sağlığına kavuşması için oldukça önemlidir. Oldukça karmaşık 

bir süreç içeren bu hastalığın kesin olarak bir tedavi yöntemi günümüzde maalesef mevcut değildir. 

Kanser tedavileri arasında kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve hedefe yönelik terapiler gibi anti-kanser 

özellikte olan ilaçlar kullanılmaktadır (Huang vd. 2010). Kanserin karmaşık süreci ve kişilerin farklı 

fizyolojik özellikleri göz önüne alındığında, bu hastalıkların tedavisinde daha etkili ilaçların keşfi veya 

etkin ilaçların üretilmesi oldukça önemli bir araştırma alanıdır. 

Amitler, erime ve kaynama dereceleri oldukça yüksek olan, polar çözücülerde iyi çözünen 

bileşiklerdir. Amit grupları biyolojik önemi olan birçok bileşiğin yapılarında bulunurlar. Karboksamit 

kısmı peptitler, P-laktamlar ve makrolaktamlar gibi doğal biyoaktif bileşiklerin en önemli 

bileşenlerinden biridir (Shiina ve Kawakita 2003). Bu grup bileşiklerin reaksiyonları, özellikleri ve 

oluşumlarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar polipeptit ve protein kimyası gibi alanlarda gelişmelere 

katkıda bulunmaktadır. Yeni sentezlenen karboksamit türevlerinin biyolojik etkinliklerinin 

araştırılması, bu bileşik grubunun biyolojik önemini anlamamıza katkı sunacaktır. Bu çalışmada daha 

önce sentezlenen 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı (Şekil 1A) ve bu ligandın Co 

(III) kompleksinin (Şekil 1B)  insan prostat kanser hücre (PC-3) serisi üzerine sitotoksik etkisini 

belirlemeyi amaçladık. 

 

 
 

Şekil 1. 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı (A) ve Co (III) kompleksinin (B) 

moleküler yapısı (Hamurcu vd. 2008). 

 

MATERYAL METOT 

 

Hücre Hatları ve Kültür Şartları 

 

Çalışma, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirildi. 

Çalışmada hücre tipi olarak insan prostat kanser hücresi (PC-3) kullanıldı. Hücreler RPMI-1640 

medyum (Sigma-Aldrich, ABD; içerisine %10 FBS, 100U/mL penisilin ve 0.1mg/mL streptomisin 

ilave edilerek hazırlanan) kullanılarak beslendi.  
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Hücreler 75 cm2 kültür flasklarında tutuldu ve nemlendirilmiş bir inkübatöre (% 5 CO2, 37 °C) 

yerleştirildi. Ortam her 3-4 günde bir değiştirildi ve hücreler % 80-90 yoğunluğa ulaştığında 

pasajlandı. 

 

Test bileşiği ve MTT Assay 
 

1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksi RPMI-

1640 medium içerisinde 1, 5, 25, 50 ve 100 μg/mL’lik konsantrasyonlarda hazırlandı. Ligandın ve 

kompleksin kanser hücre serisi üzerine sitotoksik etkisi MTT (3-(4,5- dimetiltiazol-2-il)-difenil 

tetrazolium bromid) yöntemine göre belirlendi. Konfulent olan hücreler Tripsin-EDTA solüsyonu 

kullanılarak flaskların tabanlarından kaldırıldı ve mikroskop altında sayıldı. Hücreler 96 kuyucuk 

içeren plaklara her bir kuyucuğa 15x103 hücre gelecek şekilde ekildi. Ekilen hücreler 24 saat süreyle 

CO2’li inkübatörde 37 °C’lik ısıda inkübasyona bırakıldı. İnkübasyonu takiben medyumlar değiştirildi 

ve hazırlanan ligand ve kompleksin farklı konsantrasyonları hücrelerin içinde bulunduğu kuyucuklara 

eklenerek 24 saat inkübasyona bırakıldı (Koran vd. 2017). Sonrasında kuyucuklardaki medyum çekildi 

ve steril PBS içerisinde hazırlanan MTT solüsyonu (0.5 mg/mL) herbir kuyucuğa eklendikten sonra 

plakalar 3 saat inkübasyona bırakıldı. Sonrasında kuyucuklardaki solüsyon çekildi ve her bir kuyucuğa 

100 µL DMSO eklenerek inkübasyon tamamlandı. Plakalardaki hücrelerin optik dansiteleri 570 nm 

dalga boyunda spektofotometre ile okundu (Mosmann 1983). Kontrol kuyucuklarından elde edilen 

absorbans değerlerinin ortalaması alınarak bu değer %100 canlı hücre olarak kabul edildi. Ligand ve 

kompleks uygulanan kuyucuklardan elde edilen absorbans değerleri, kontrol absorbans değerine 

oranlanarak yüzde (%) canlılık değerleri belirlendi.  

 

 

İstatistiksel Analiz 

 

Analizlerde IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows paket programı kullanıldı. Normal 

dağılıma uygunluk Shapiro Wilk testi ile incelendi. Nicel değişkenlerin gruplar arası 

karşılaştırılmalarında tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Önemli farklılık belirlendiğinde çoklu 

karşılaştırmalar Tukey tesiti ile gerçekleştirildi. Veriler ortalama ± standart hata (SH) olarak ifade 

edildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

 

SONUÇLAR 

 

1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksi insan 

prostat kanseri hücre serisi üzerine gösterdiği sitotoksik etkileri Şekil 2 ve Şekil 3’de sırasıyla 

gösterilmiştir. Buna göre 1 μg/mL ligand uygulanan grup hariç,  1,3-diaminopropan bis (2-furan 

karboksamit) ligandının uygulanan bütün konsantrasyonları kontrole kıyasla hücre canlılığını anlamlı 

düzeyde azalttı (Şekil 2; p<0.05).  
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Şekil 2. 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligand uygulamasından 24 saat sonra PC-3 

hücre canlılık düzeyi (%). (L-1; Ligand 1 μg/mL, L-5; Ligand 5 μg/mL, L-25; Ligand 25 μg/mL, L-50; 

Ligand 50 μg/mL ve L-100; Ligand 100 μg/mL. Veriler ortalama ±SH olarak ifade edildi. * p<0.05 

kontrele kıyasla diğer gruplar) 

 

Bu ligandın Co (III) kompleksinin uygulanan bütün konsantrasyonları PC-3 hücre canlılığını 

kontrole kıyasla önemli düzeyde azalttı (Şekil 3; p<0.05).  Genel olarak ligandın Co (III) kompleksi 

ligandına kıyasla hücre canlılığını daha fazla azalttı. Bu durum sentezlenen ligandın metal 

kompeksinin daha etkili olduğunu bizlere göstermektedir. 
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Şekil 3. Ligandın Co (III) kompleksinin  uygulamasından 24 saat sonra PC-3 hücre canlılık düzeyi 

(%). (K-1; Komplek 1 μg/mL, K-5; Komplek 5 μg/mL, K-25; Komplek 25 μg/mL, K-50; Komplek 50 

μg/mL ve K-100; Komplek 100 μg/mL. Veriler ortalama ±SH olarak ifade edildi. * p<0.05 kontrele 

kıyasla diğer gruplar) 
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Abstract 

Today, poverty is one of the most important problems the world.  Women in the disadvantaged group 

are among the most affected groups of poverty. When examined in the literature, it is seen that 

women's poverty is the subject of many studies. However, the need for a more detailed analysis 

emerged when the elderly, another disadvantaged group, were taken into consideration. In this context, 

it is thought that this study will contribute a great deal to the literature. In the study, the women aged 

and the poor were included in the scope of the study. For this reason, data from 2011 to 2016 have 

been analyzed in the 6-year period.   

In this study, data sets made by Turkish Statistical Institute were used to determine the poverty of 

elderly women compared to the years in Turkey.  When a 6-year process is analyzed, it is observed 

that the poverty of old women is generally higher than the poverty of old men. 

 

Keywords:  old age, women, poverty 

 

 

Türkiye’de Yaşlı Kadın Yoksulluğunun Güncel Verilerle İncelenmesi 

 
Özet 

Günümüzde yoksulluk, dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biridir.  Dezavantajlı 

grup içinde yer alan kadınlar yoksulluktan en çok etkilenen kesimlerdendir. Literatüre incelendiğinde 

kadınların yoksulluğu birçok çalışmaya konu olduğu görülmektedir. Ancak bir diğer dezavantajlı grup 

olan yaşlılar da ele alındığında daha detaylı bir analizin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu 

çalışmanın literatüre büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada kayıt altına alınmış 

yoksul yaşlılardan cinsiyete göre ayrım yapılarak kadın yaşlı yoksullar çalışma kapsamına alınmıştır. 

Bu sebeple 2011’den 2016 yılına kadar geçen 6 yıllık süreçteki veriler analiz edilmiştir.   

Çalışmada, Türkiye’deki yıllara göre yaşlı kadın yoksulluğunu tespit edebilmek için, Türkiye İstatistik 

Kurumunun yapmış olduğu veri setlerinden yararlanılmıştır.  6 yıllık bir süreç analiz edildiğinde yaşlı 

kadın yoksulluğunun yaşlı erkek yoksulluğundan genellikle yüksek olduğu görülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, kadın, yoksulluk 
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1. GİRİŞ 

 

Teknolojinin artması, bilimin gelişmesi ile birlikte günümüzün önemli gelişmelere ve 

değişimlere sahne olduğu görülmektedir. Teknoloji ve bilimin ilerlemesi ile yaşam şartlarının 

iyileşmesi, ayrıca sağlık alanındaki ilerlemeler ile birçok ölümcül hastalığın önceden önüne geçilmesi 

ortalama yaşam süresinin uzaması ile sonuçlanmaktır. Ayrıca değişen yaşam koşulları ve ağırlaşan 

çalışma şartları ile doğurganlık oranı da azaltmaktadır. Öyle ki yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. 

1945’ten 2010’lu yıllara kadar gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1945’li yıllara kadar 

ki dönemde yüksek doğum oranı ve yüksek ölüm oranın olduğu bir zamandır. 1945 ile 2000’li yıllar 

arası incelendiğinde ölüm oranın hızlı bir ivme ile azalırken, doğum oranın nispeten azaldığı 

görülmektedir. Ancak 2000’li yıllardan sonra hem doğum oranı hem de ölüm oranı azalış ivmesi 

hızlanmıştır. Gelecek yıllarda da bu oranın giderek azalacağı kanaati ortaya koyulmaktadır (HÜNEE, 

2010:48-55, Aysan, 2014: 71). Bu bağlamda, 2000’li yıllardan sonra yeni bir döneme giren Türkiye, 

yüksek doğurganlık ve ölüm oranına sahip olma özelliği olan genç nüfus özelliği geride bırakılarak, 

düşük doğurganlıktan ve düşük ölüm oranına doğru taşınmaktadır (Danış, 

http.//www.acikders.org.tr/pluginfile.pho/4151/mod_ resource/content/1/TUBA7.pdf). 

Yaşlılık, önceki yaş dönemlerine göre bireyin birçok risk faktörüne maruz kaldığı bir 

dönemdir. Kişinin fiziksel yetisini önemli ölçüde kaybetmesi,  gelir kaybı ile karşı karşıya kalmasına 

neden olmaktadır. Yaşlılık döneminin sosyal risk olarak değerlendirilmesi yaşlıların dezavantajlı grup 

içine alınması ile sonuçlanmıştır. Günümüzde yaşam süresinin uzaması ve dolayısıyla yaşlı nüfusun 

genel nüfus içindeki payının artması, bir risk grubu olarak yaşlıların ve onlara yönelik oluşturulacak 

sosyal politika önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır (Karadeniz ve Öztepe, 2013, 78 

) 

Yaşlıların maruz kaldığı risklerden bir tanesi olan yoksulluk, birçok çalışmaya konu 

edinilmiştir. Yoksulluğun herkes tarafından genel kabul görmüş kesin bir tanımı yok iken, genel 

olarak yoksulluk, göreceli olarak insanların yaşamın gerektirdiği temel gereksinimlerini 

karşılayamama durumu olarak ifade edilmektedir.  Dar anlamda, açlıktan ölme ve barınacak yeri 

olmama durumu iken; geniş anlamda yoksulluk, gıda, giyim ve barınma gibi olanakları ile yaşamı 

devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmaktır (TÜİK, 2008: 32). 

Yoksulluğun geniş anlamına göre, insanların kendileri için yeterli kabul edebilecekleri doyum 

düzeyini sağlamaya yetecek bir gelire sahip olup olmadıklarına ilişkin durumları tanımlamalarının 

sonucu olarak da adlandırılabilir (Dağdemir, 2002: 2). 

Dezavantajlı grup içinde yer alan hem yaşlıların yoksulluk ile mücadelelerinde kadının bu pay 

içindeki yerini araştırmaya yönelik yapılan bu çalışma, sosyal riskin önemini ortaya koyacaktır.  

 

2. KADIN YOKSULLUĞU 

 

Elbette ki yoksulluk kadınlara özgü bir sorun değildir. Ancak yapılan çalışmalar kadınların 

yoksulluğu daha farklı düzeylerde ve biçimlerde yaşadığını, cinsiyete dayalı olarak kadınların ve 

erkeklerin yoksulluktan farklı şekillerde etkilendikleri ortaya konmuştur (McLanahan ve Kelly, 2006: 

130). 

Buvinic (1998) kadın yoksulluğu için; kadının işgücü piyasası içindeki konumu ve eğitim 

açısından eşitlik durumuna bakılması gerektiğini savunmaktadır. İstatistikler gösteriyor ki, işgücü 

piyasasındaki eşitsizlikten dolayı kadın, işgücü piyasasında ikincil plandadır. İş gücü piyasasına 

katılımın erkeklere göre daha düşük olması kadınların erkeklere daha bağımlı olması sonucu da 

göstermektedir (Şener, 2012, 55). 

Ayrıca kadınların kayıtdışı olarak da yaygın şekilde çalıştıkları görülmektedir. Eğitimini 

tamamlayamamış kadınların mesleki anlamda yetkin olamamaları, kadının aile içindeki rolü, 

örgütlenme eksiklikleri, kanuni haklarını tam olarak bilmemeleri kadınların kayıtdışı çalışma nedenleri 

arasındadır. Bu bağlamda kayıtdışı sektörde kadın oranının artması kadın yoksulluğunu arttırmaktadır 

(Şener, 2012, 56). 
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3. YAŞLI KADIN YOKSULLUĞU 

 

Türkiye’de mevcut durumda yaşlı yoksulluğunun nedenlerine bakıldığında büyük ölçüde 

yaşlıların geçmişte çalışma hayatlarındaki çalışma koşulları (ücret, kazanç düzeyi, sosyal güvenlik vb.) 

ve yaşlılara yönelik sosyal güvenlik uygulamalarının etkinliği ile yakından ilgili olduğu görülmektedir. 

Yukarıda yine bahsedildiği gibi geçmişte kayıtdışı çalışan kişiler, çalıştıkları işin karşılığı gereği 

faydalanabileceği sosyal korumadan büyük ölçüde yoksun kalmaktadır. Ayrıca yaşlılara yönelik 

sosyal yardım programlarının kapsam darlığı ve yararlanma koşullarının zorluğu da yaşlılık 

dönemindeki yoksulluğu arttırabilmektedir (Karadeniz  ve Öztepe, 2013: 78). Tüm bunlar ile kadın 

yoksulluğu kısmında bahsedilenler ile birleştirildiğinde kadınların yaşlandıklarında yaşadığı yoksulluk 

durumunun erkeklere göre daha fazla olacağı düşüncesi hakimdir.  

4. BULGULAR 

 

Araştırmalara göre 2016 yılı itibari ile Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 

%8’dir. Bu oranın 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8 olacağı öngörülmektedir (TUİK,2016: 3) 

Bu öngörülen durumun kadınlar üzerinde etkisinin daha fazla olacağı düşüncesi, geçmiş yıllara 

bakılarak geleceğe ışık tutma amacı ile bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Çalışmada kayıt altına alınmış yoksul yaşlılardan cinsiyete göre ayrım yapılarak kadın yaşlı 

yoksullar çalışma kapsamına alınmıştır. Bu sebeple 2011’den 2016 yılına kadar geçen 6 yıllık 

süreçteki veriler analiz edilmiştir.  

Çalışmada, Türkiye’deki yıllara göre yaşlı kadın yoksulluğunu tespit edebilmek için, Türkiye 

İstatistik Kurumunun yapmış olduğu veri setlerinden yararlanılmıştır.  2011 yılından 2016 yılına kadar 

Türkiye için yapılan eşdeğer hane halkı kullanılabilir medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan 

yoksulluk oranları cinsiyet faktörüne göre ayrıştırılarak incelenmiştir.  

 

Tablo1. Yıllara Göre Kadın-Erkek Yaşlı Yoksulluğu Oranları 

  Yaşlı Kadın Yoksulluğu Yaşlı Erkek Yoksulluğu 

2011 % 17,9 % 15,9 

2012 % 19,4 % 17,7 

2013  % 18,2 % 17,4 

2014 % 18,2 % 17,4 

2015 % 18,6 % 17,8 

2016 % 17 % 14,7 

Kaynak: TUİK, (2011,2012,2013,2014,2016), İstatistiklerle Yaşlılar verilerinden derlenmiştir. 

 

Veriler incelendiğinde 2011 yılında yaşlı kadın yoksulluğunun %17,9 iken yaşlı erkek 

yoksulluğunun kadınlara göre %2’lik bir farkla daha düşük olduğu görülmektedir. 2012 yılında bu 6 

yıllık süre içinde yaşlı kadın yoksulluğunun en yüksek seviyeye geldiği görülmektedir.  

Yaşlı erkek yoksulluğuna bakıldığında 2011 yılında %15,9 olan oran, 2012 yılından 2016 

yılına kadar aynı seviyelerde seyretmiş, 2016 yılında yaşlı erkek yoksulluğunda %3’lük önemli ölçüde 

bir düşük olmuştur. 

Ancak yaşlı kadın yoksulluğuna bakıldığında 2012 yılından sonra küçük bir düşüş 

gerçekleştirse de 2013,2014 ve 2015 yıllarında %18 civarında seyretmiştir. 2016 yılında %17 olarak 

görülen yaşlı kadın yoksulluğunun yine yaşlı erkek yoksulluğundan fazla olduğu görülmektedir.  

 

4.SONUÇ 
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Bu bağlamda yaşlılara yapılan özellikle yine dezavantajlı grup içinde bulunan yaşlı kadınlara 

yönelik sosyal politika uygulamalarının arttırılması, sosyal güvenlik bağlamında belki de tekrar 

değerlendirilmesi gerekliliği öngörülmektedir. 

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 

%8 ile %10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, %10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu 

anlamına gelmektedir. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında 

%10,2’ye yükseleceği ve “çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir (TUİK, 

2015: 1). Bu kapsamda yaşlı nüfus için önemlerin arttırılması gerekliliği çalışmanın da literatüre 

katkısını açıkça göstermektedir.  
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Abstract 

 

This study emphasizes the importance of considering the wage as the cause or sub-dimension of a 

factor in our country, that there is not a lot of research aimed at the satisfaction of the wage, and that 

the studies which are carried out in addition are usually based on the private sector. It is a fact that the 

importance of wages is undeniable. Wage satisfaction, job stress, intention to leave the job, 

organizational commitment, etc. it is one of the factors that causes these cases in cases.  

Considering that academia is a respectable profession in the conditions of our country, it is the main 

subject of the study in which academics are satisfied with the wages they receive when considering the 

current physical, environmental and social working conditions. 

This study covers the research staff of Suleyman Demirel University, Faculty of Economics and 

Administrative Sciences.  

In this study, face-to-face questionnaires were applied and the data obtained were evaluated in SPSS 

package program. 

 
Key Words: Cardiopulmonary Resuscitation, Cardiopulmonary Resuscitation 

 

Akademisyenlerin Demografik Özelliklerine Göre Ücret Tatminlerinin 

Değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği 
Özet  

Ülkemizde ücretin daha çok bir faktörün nedeni ya da alt boyutu olarak ele alınması, yani ücret 

tatminine yönelik araştırmaların çok fazla olmaması, ayrıca yapılan çalışmaların genellikle özel sektör 

bazlı olması bu çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Ücretin öneminin yadsınamaz olduğu bir 

gerçektir. Ücret iş tatmininde, iş stresinde, işten ayrılma niyetinde, örgütsel bağlılıkta vb. durumlarda 

bu olgulara neden olan faktörlerden biridir.  

Akademisyenliğin ülkemiz şartlarında saygıdeğer bir meslek olduğu göz önüne alındığında, 

akademisyenlerin mevcut fiziksel, çevresel ve sosyal çalışma koşulları ele alındığında almış oldukları 

ücretin kendilerini ne ölçüde tatmin ettiği çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. 

Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde çalışan 

araştırma görevlilerini kapsamaktadır.  

Çalışmada yüz yüze anket uygulanmış olup, elde edilen veriler SPSS paket programında 

değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akademisyenler, Demografik Özellikler, Ücret Tatmini 
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1.GİRİŞ 

Örgütün sağladığı ekonomik olanakların başında ücret gelmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun 

32/1. Maddesine göre genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 

tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Para, kişilerin maddi hatta bazen manevi ihtiyaçlarını 

gideren bir araç niteliği taşır. Kişileri tatmin etmesi ve istenilen bir amaca ulaşma aracı olmasından 

dolayı çalışan kişiler için önem arz etmektedir. Kişiyi tatmin eden bir ücret seviyesi çalışan kişinin 

motivasyonunun yükselmesine, işe bağlılığının artmasına, performansının yükselmesine, iş tatmin 

derecesinin artmasına ve işten ayrılma niyetinin azalmasına bir araç olmaktadır. 

Toplumsal bir statüye sahip olan akademisyenlerin, günümüzde motiv kaynakları 

incelendiğinde ücret önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Örneğin yüksek lisans ya da doktorasını 

yapmakta olan bir araştırma görevlisinin, aynı bölümün lisans mezunu bazı devlet memurlarından bile 

daha az maaş alması çelişkili bir durumu ortaya koymaktadır. Üstelik pratikte mesaisi ve iş güvencesi 

olmadığı düşünüldüğünde, bu iş karşılığında alınan ücretin araştırma görevliliği için yeterli olmadığı 

düşünülmektedir. Bu durum, yüksek düzeyde akademik beceriye sahip olan yetenekli ve nitelikli 

lisans mezunu kişilerin akademik alandan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Araştırma görevlilerinin 

en fazla şikayetçi oldukları unsurlardan biri olan maddî yetersizlik, araştırma görevlilerinin 

motivasyonunu ve iş memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir (Çinemre, 2014: 284). 

Muştan vd. (1999:33), araştırma görevlilerinin yaşadığı maddi sıkıntıların işten ayrılma 

kararına etki eden en önemli faktör olduğunu belirtmiştir. Murat (2003:34) ise çalışmasında maddi 

sorunları, öğretim elemanlarını rahatsız eden ikinci önemli sorun olarak tespit etmiştir. Bu bağlamda 

maddi olarak yetersizlik yaşayan araştırma görevlilerinin, iş tatminlerinin, örgütsel bağlılıklarının da 

maddi sıkıntılardan dolayı etkileneceği düşünülmektedir (Bülbül, 2006)  

 

2. ÜCRET TATMİNİ 

Ücret tatmini, çalışanların verdikleri emeğin karşılığının zamanında ve adil bir şekilde 

karşılanıyor olması, ayrıca aldıkları ücretin kendi tatminlerini sağlamasının yanında, aynı ya da benzer 

işleri yapanlarla eşit olması birincil derecede önem taşımaktadır. Çalışanlar aldıkları ücreti 

bulundukları mevki, sahip olunan statü ve sosyal rollerine göre bir değerlendirmeye tabi tutarlar 

(Barlı, 2012: 346).    

Lawyer’a göre bireyin aldığı ücret ile alması gerektiğini düşündüğü ücreti kıyaslaması 

sonucunda ortaya çıkan değerlendirme, ücret tatminini ya da tatminsizliğini ortaya çıkarmaktadır 

(Barlı, 2012: 347).  Bunun sonucunda ücret tatminsizliği yaşanırsa çalışan ya bu dengesizliği 

eşitlemek için çalışacak ya da işe karşı tutumunu değiştirerek iş tatmini azalacak ve işten ayrılma 

niyeti artacaktır (Baysal ve Tekarslan, 1997, 21). 

Ücretin bireyi güdüleyici yönü karşılığında sergilenen çabadır. Bu bakış açısına göre 

anlamıyla, bireyin çaba karşılığı elde ettiği yaşam standartlarının onun çabalarını yönlendireceği ve 

tatmin ya da tatminsizliğine neden olacağı söylenebilir (Ataay, 1985:12).  

 

3. UYGULAMA 

 

3.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi 

Araştırma görevliliği akademisyenlik yolunun başlarında ve en önemli mertebelerinden biridir.  

İlgili kanun kapsamında araştırma görevlilerinin görev tanımlarının oldukça geniş olması, süreçte 

yapılan işlerin birbirinden farklılaşmasına ve motiv kaynaklarının yetersizliğine neden olmaktadır. Bu 

motiv kaynaklarından önde geldiği düşünülen ücretten yola çıkılarak, araştırma görevlilerinin ücret 

tatminlerinin demografik özelliklerine göre nasıl değiştiği amaçlanmaktadır. 

 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
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Araştırma kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 

akademisyenler ele alınmıştır. Araştırma döneminin akademik takvim dışında olması nedeni ile yeterli 

örnekleme ulaşılması zor olduğu için araştırma görevlileri olarak sınırlandırılmıştır. 

 

3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

 H11: Araştırma görevlilerinin cinsiyetleri ile ücret tatminleri arasında anlamlı bir ilişi vardır. 

 H21:Araştırma görevlilerinin medeni durumları ile ücret tatminleri arasında anlamlı bir ilişi 

vardır. 

 H31:Araştırma görevlilerinin yaşları ile ücret tatminleri arasında anlamlı bir ilişi vardır. 

 H41:Araştırma görevlilerinin eğitim durumları ile ücret tatminleri arasında anlamlı bir ilişi 

vardır. 

 H51:Araştırma görevlilerinin hizmet yılları ile ücret tatminleri arasında anlamlı bir ilişi vardır. 

 

3.4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma örneklemini; Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışmakta olan araştırma 

görevlileri oluşturmaktadır. Araştırmaya konu olan ücret tatmini ölçeği Sharma ve Bajpai (2011)’den 

alınmış olup,  105 araştırma görevlisi ile görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. SPSS programına 

aktarılan verilerin geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik analizi sonucunda 

cronbach’s alpha değeri 0,795 çıktır. Verilerin normal dağılıma uygunluğuna bakma amaçlı tek 

örneklem Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi uygulanmış olup,  test sonucunda örneklemin 

normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür. Normal dağılıma uyduğu için çalışmada parametrik 

testlere kullanılmıştır. Sonuçların değerlendirilirken tanımlayıcı istatistikler, faktör ortalamaları ve 

korelasyon analizleri kullanılmıştır. 

 

3.6. Araştırma Görevlilerinin Demografik Özelliklerinin Frekans Değerleri 

 Sayı  Yüzde  

EĞİTİM DURUMU 

Yüksek Lisans 56 53% 

Doktora 42 40% 

Doktor 7 6,6% 

Toplam 105 100% 

CİNSİYET 

Kadın 40 37,10% 

Erkek 65 61,90% 

Toplam 105 100% 

YAŞ   

30 yaş altı 52 49,50% 

30 yaş üstü 53 50,50% 

Toplam 105 100% 

MEDENİ DURUM 

Evli 85 81% 

Bekar 20 19% 

Toplam 105 100% 

HİZMET YILI 

1-5 yıl 55 52,38% 

5-10 yıl 40 38,09% 

10-15 yıl 10 9,52% 

Toplam 105 100% 
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3.7.Araştırmanın Bulguları 

Yapılan t-testi  cinsiyet, medeni durum ve yaş değişkenleri ile ücret tatmini arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir.  Bu durumda H11, H21, H31 hipotezleri kabul edilirken, H41 ve H51 hipotezleri 

reddedilmektedir.  

Buna göre özellikle bekar erkeklerin bekar kadınlara göre ücret tatmin düzeylerinin daha yüksek 

olduğu, ancak evli erkekler ile evli kadınlar karşılaştırıldığında evli erkeklerin ücret tatminlerinin evli 

kadın akademisyenlere göre daha düşük olduğu görülmüştür.  

Yaş değişkeni incelendiğinde 30 yaş ve altı grubun ücret tatmininin, 30 yaş ve üstünden daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 

Eğitim durumu ve hizmet yılları değişkenleri incelendiğinde, eğitim durumu ve hizmet yılları ile ücret 

tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

 

4.SONUÇ 

Sonuç olarak araştırmaya konu olan araştırma görevlilerinin ücret tatminleri orta düzeyde 

çıkmıştır. Akademisyenliğin önemi göz önüne alındığında, bilimsel üretkenlik açısından ücret 

tatmininin verimliliği olumlu yönde etkileyeceği varsayıldığında işin değerine göre iş değerleme 

yöntemi ile maaşların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Evli olan bireylerin özellikle erkeklerin ücret tatminin daha düşük çıkması, günümüzde 

erkeğin ailesinin geçimini sağlamada daha baskın olmasındandır.  

Yaş değişeninde de 30 yaş altı kişilerin 30 yaş ve üstü kişilere nazaran gerekli ihtiyaç 

durumunun daha fazla olması, özellikle çoğunun evli olduğu göz önüne alındığında bakmakla 

yükümlü olduğu kişinin artması nedeni ile 30 yaş üstü kişilerin ücret tatminlerinin düşük çıkması 

hipotezi destekler niteliktedir. 
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Abstract 

 

Mushroom poisoning in Turkey is a serious public health problem. This is the most important reason; 

the fungi that are used as foodstuffs are not well recognized by our people. By going out of here; In 

this study, students who are going to pre-school education have been investigated general knowledge 

about fungi, recognition of poisonous and fungus fungi and ability to use fungi correctly and 

consciously. As a data collection instrument, a triple Likert type scale, which was developed by the 

researchers and whose Cronbach Alpha reliability value was 0.74, was used. The universe of the 

research was composed of students who attended pre-school education in 2017-2018 education year in 

Isparta province center and the sample is composed of 23 students who are going toSüleyman Demirel 

University kindergarten in the same year. In the scope of the research, sampling was applied as scale 

pre-test. Later students were presented with a presentation about mushrooms, students were 

accompanied by picnics, the mushrooms were observed in the forest, and finally the mushrooms were 

examined in laboratory. After the training, the same group was applied again as a scale post-test. The 

data obtained within the scope of the research will be analyzed in the SPSS computer package 

program and the research results will be reached. 

In this study, after examiming the level of knowledge of fungi about nursery students It has been 

observed that the applied education has a positive effect about the level of general knowledge about 

fungi and their conscious use levels after training   
 

Keywords: Mushroom, Poisoning, Pre-school   
                                   

Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Mantar Bilgisi 
 

Özet 

 

Türkiye’de mantar zehirlenmeleri çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu durumun en önemli nedeni; 

besin maddesi olarak kullanan mantarların halkımız tarafından yeterince tanınmamasıdır. Buradan 

yola çıkarak; bu çalışmada okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerinin mantarlar hakkındaki genel 

bilgileri ile zehirli ve yenebilen mantarları tanıma ve mantarları doğru ve bilinçli kullanabilme 

becerileri araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Cronbach 

Alpha güvenirlik değeri 0.74 olarak belirlenen üçlü Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın 

evreni Isparta il merkezinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim alan öğrenciler, 

örneklemini ise aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokuluna devam etmekte olan 23 

öğrenci oluşturmuştur. Araştırma kapsamında örneklem gruba ölçek ön-test olarak uygulanmıştır. 

Daha sonra öğrencilere mantarlar hakkında sunum yapılmış, öğrencilerle birlikte pikniğe gidilerek 

mantarlar doğada gözlenmiş ve son olarak laboratuvara gezi düzenlenerek mantarlar incelenmiştir. 

Eğitim sonrası ölçek son-test olarak tekrar aynı gruba uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde 

edilen veriler, SPSS bilgisayar paket programında analiz edilerek araştırma sonuçlarına ulaşılacaktır. 

Yapılan bu çalışmada, eğitimin ilk basamağı olan kreş öğrencilerinin mantarlar konusundaki bilgi 

seviyeleri irdelenmiş ve yapılan eğitim çalışmalarıyla mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeylerinin ve 

mailto:omersamsunlu@sdu.edu.tr
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bilinçli kullanma düzeylerinin eğitimden sonra artmış olduğu, uygulanan eğitimin olumlu yönde 

etkisinin olduğu görülmüştür.           

 

Anahtar kelimeler: Mantar, zehirlenme, okulöncesi 
 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemiz, doğal mantarların yetişebilmesi için uygun iklim özelliklerine sahiptir ve yapılan taksonomik 

çalışmalar sonucunda da yaklaşık 2500 makrofungus türü belirlenmiştir (Sesli ve Denchev 2014; 

Solak ve ark. 2015). Mantar biyoçeşitliliği bakımından oldukça zengin olan ülkemizde, Lactarius sp. 

ve Morchella sp. gibi birçok lezzetli ve yenilebilir türler yetişmektedir. Özellikle, bazı yenilebilir 

türler yerel halk tarafından tanınmakta ve doğadan toplanarak tüketilmektedir. Son yıllarda, mantarlar 

önemli bir besin maddesi olarak görülmekte ve bazı türlerin ticareti yapılmaktadır (Metin ve ark. 

2013; Allı ve Şen 2016). Nitekim, mantarların doğadan toplanarak besin maddesi olarak tüketilmesi 

sonucunda, sık sık zehirlenme vakaları ortaya çıkmakta ve bazı durumlarda bu zehirlenmeler ölümle 

sonuçlanmaktadır. Oysaki Dünya’da beş binden fazla mantar türü olmasına rağmen, bunlardan en 

fazla 100 türün zehirli olduğu, ölümcül zehre sahip mantar türü sayısının da bir düzineyi geçmediği 

belirtilmektedir (Mat 1998; Çolak ve ark. 2017).  

Ülkemizde, özellikle sosyoekonomik nedenlerden dolayı doğadan mantarların toplanarak tüketilmesi 

sonucunda sıklıkla mantar zehirlenmeleri görülmektedir. Zehirlenme vakalarının en önemli nedeni, 

yenen ve zehirli mantar türlerinin birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumun en 

tipik örneği;  İstanbul’da 1994 yılının Kasım ayında çok sayıda kişinin (yaklaşık 150 kişi) yenebilen 

mantar türü olan Macrolepiota procera (Scop.) Singer ile öldürücü zehre sahip olan Amanita 

phalloides (Vaill. Ex. Fr.) Link’in birbirine karıştırılmasıyla ortaya çıkan zehirlenme vakaları 

gösterilebilir (Işıloğlu ve ark. 1995). Bununla beraber,  2004 yılı içerisinde Sivas’ta 58 (Eren ve ark. 

2005) ve 2006 yılında Kırıkkale’de 62 (Deniz ve Saygun, 2008) kişi doğal mantarları besin maddesi 

olarak tüketmesi sonucunda zehirlenmiştir. Benzer şekilde, Erzincan’da 2006 yılının Kasım ayında 

sadece bir günlük sürede 37 hastanın mantar zehirlenmesi şikâyetiyle hastanelere başvurması, mantar 

zehirlenmelerinin ülkemizde ne kadar ciddi boyutlarda bir sorun olduğunu göstermektedir (Akdur ve 

ark. 2007). Ayrıca, Isparta’da aile büyükleri tarafından toplanan Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.’un 

tüketilmesi sonucunda, 11 yaşındaki ilköğretim öğrencisinin hayatını kaybettiği rapor edilmiştir 

(Işıloğlu ve ark. 2009). Son örneği yine Isparta’da 2017 yılında yaklaşık 20 kişinin aynı mantardan 

(Paralepistopsis amoenolens (Malençon) Vizzini) yemek suretiyle zehirlendiği ve bazılarının uzun 

süre hastanede kaldığı bilinmektedir (Çolak ve ark. 2017). 

Işıloğlu ve ark. (2011) Burdur yöresinden Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm.’un tüketilmesi sonucu 

ortaya çıkan dört zehirlenme bulgusunu rapor etmişlerdir. Bu türün tüketilmesi sonucunda ortaya 

çıkan zehirlenme vakası dünyada ilk defa ülkemizden rapor edilmesi, bu durumun ciddiyetini 

göstermektedir. 

Mantar zehirlenmelerinin en önemli nedeni, aile büyüklerinden kalan güvenilmez teşhis metotları veya 

yanlış inanışlar ile mantarların birbirinden ayırt edilmesidir (Işıloğlu ve ark. 1995; Mat 1998; Işıloğlu 

ve ark. 2009). Bu kapsamda, okul öncesi öğrencilerinin mantarlar hakkındaki algıları ve bilgi 

düzeyleri, doğru bilginin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla, 

sunulan çalışma kapsamında ülkemizdeki örgün eğitimin ilk basamağı olarak kabul edilen okul öncesi 

öğrencilerinin mantarlar konusundaki bilgileri tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, okul öncesi 

öğrenciler için bir eğitim çalışması yapılarak öğrencilerde mantarlar konusunda farkındalık 

oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece, okul öncesi öğrencilerin doğaya olan ilgilerinin artırılması ve 

bu çalışmanın bir diğer sonucu olarak öğrencilerin gelecekte ekoloji, canlı çeşitliği ve doğanın 

korunması üzerine bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır.   

 

MATERYAL VE METOD 

 
Örneklem 

Betimsel yönteme dayalı olarak yürütülen bu araştırmanın örneklemini, seçkisiz olarak Isparta Süleyman 

Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulu’na kayıtlı 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında öğrenim gören kreş 
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öğrencileri (n: 23) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler 5 yaşında olup cinsiyetlerine göre dağılımı 

Tablo 1’deki gibidir. 

 

Tablo 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı. 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kız 15 65,2 

Erkek 8 34,8 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen üçlü likert tipi ölçeğin kullanılmasıyla toplanmıştır. Ölçme aracı  

“genel bilgi düzeyi”  ve “bilinçli kullanma düzeyi” olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçme aracının 

benzer başka bir grupta ön uygulamasından elde edilen verilere dayalı olarak yapılan güvenirlik analizi 

sonucunda son şekli verilmiştir. Buna göre 14 maddelik ölçeğin ön test Cronbach Alpha güvenirlik değeri 0,68, 

son test Cronbach Alpha güvenirlik değeri ise 0,82 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği alan uzman 

görüşleri doğrultusunda sağlanmıştır. Hazırlanan anket formu ön test uygulaması yapıldıktan sonra eğitim 

uygulanmış ve sonrasında aynı anket formu aynı öğrencilere son test olarak tekrardan uygulanmıştır. Toplanan 

veriler, SPSS Statistics 23 paket programında analiz edilmiştir.   

 
BULGULAR 

 

Öğrencilerin Mantarlar Hakkındaki Genel Bilgilerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeyleri ön test sorularına verdikleri 

cevaplara göre betimsel analiz sonuçları Tablo 2’deki gibidir. 

 

Tablo 2: Mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeyleri ön test verilerine ilişkin bulgular. 

N Min. Max. Ort.  �̅� Std. Spm. σ 

23 3 15 10,78 2,75 

 

Kreş öğrencilerinin mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeyleri ön test ortalaması 15 üzerinden 10,78 seviyesinde 

bulunmaktadır.  

Bu durum, öğrencilerin mantarlar hakkındaki bilgilerinin orta düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin, uygulanan eğitim sonrası mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeyleri son test 

sorularına verdikleri cevaplara göre betimsel analiz sonuçları ise Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeyleri son test verilerine ilişkin bulgular. 

N Min. Max. Ort.  �̅� Std. Spm. σ 

23 9 16 14,13 2,26 

 

Kreş öğrencilerinin mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeyleri son test ortalaması 16 üzerinden 14,13 

seviyesinde bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeylerinin eğitimden 

sonra artmış olduğu ve ileri düzeylerde olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrencilerin ölçekte yer alan genel bilgi düzeyleri ön test uygulaması ifadelerine katılma düzeyleri madde 

bazında Tablo 4’de olduğu gibi verilmiştir. 

 

Tablo 4. Mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeyleri ön test verilerine ilişkin madde bazında yüzde değerleri. 
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1. Her mantarın bir adı vardır. 21,7 56,5 21,7 

2. Mantarların bazıları zehirlidir. 78,3 13,0 8,7 

3. Mantarlar bitkilerden ve hayvanlardan farklı canlılardır. 60,9 13,0 26,1 

4. Mantarlar sıcak ve nemli bölgelerde yetişirler. 56,5 26,1 17,4 

5. Mantarlar besin değeri yüksek olan yiyeceklerdir. 56,5 21,7 21,7 

6. Mantarlar iyi bir zayıflama besinidir. 69,6 13,0 17,4 
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7. Zehirli mantarlara dokunursak zehirleniriz. 78,3 13,0 8,7 

8. Zehirli mantarlar yenildiğinde ortaya çıkan ilk etkiler (semptomlar) mide 

bulantısı ve kusmadır. 

82,6 0,0 17,4 

 

Tablo 4’de de görüleceği üzere; araştırmaya katılan okul öncesi öğrencilerin her mantarın adı olduğu konusunda 

yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Mantarların bitkilerden ve hayvanlardan farklı canlı olduğu ve 

mantarların yetişme koşulları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları da tabloda açıkça görülmektedir. 

Öğrencilerin mantarların besin değerleri, zayıflamadaki rolü ve zehirli mantarlara dokununca zehirlenme olacağı 

konusunda da bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Bu durum, mantarlar hakkında 

öğrencilere bir eğitim verilerek bilgi düzeylerinin artıp artmayacağı konusunda bir çalışma için yönlendirici 

niteliktedir.  

Bununla birlikte öğrencilerin çoğunluğunun mantarların bazılarının zehirli olduğunu ve mantar zehirlenmesi 

semptomları konusunda bilgi sahibi oldukları tabloda açıkça görülmektedir.   

Ön test uygulaması sonucunda yapılan eğitim sonrası aynı öğrencilere tekrar uygulanan ölçekte yer alan genel 

bilgi düzeyleri son test uygulaması ifadelerine katılma düzeyleri de madde bazında Tablo 5’de olduğu gibi 

verilmiştir. 

 

Tablo 5. Mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeyleri son test verilerine ilişkin madde bazında yüzde değerleri. 
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1. Her mantarın bir adı vardır. 87,0 4,3 8,7 

2. Mantarların bazıları zehirlidir. 87,0 0,0 13,0 

3. Mantarlar bitkilerden ve hayvanlardan farklı canlılardır. 82,6 8,7 8,7 

4. Mantarlar sıcak ve nemli bölgelerde yetişirler. 82,6 4,3 13,0 

5. Mantarlar besin değeri yüksek olan yiyeceklerdir. 91,3 4,3 4,3 

6. Mantarlar iyi bir zayıflama besinidir. 69,6 13,0 17,4 

7. Zehirli mantarlara dokunursak zehirleniriz. 47,8 0,0 52,2 

8. Zehirli mantarlar yenildiğinde ortaya çıkan ilk etkiler (semptomlar) mide 

bulantısı ve kusmadır. 

95,7 0,0 4,3 

 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi öğrencilerin eğitim sonrası mantarlar hakkındaki genel 

bilgi düzeylerinde % 80’lerin üzerinde olduğu açıkça görülmektedir. Fakat “mantarların iyi bir zayıflama besini” 

olduğuna dair ifade de herhangi bir değişiklik olmadığı, “zehirli mantarlara dokunursak zehirleriz” ifadesinde ise  

% 52,2’e kadar çıkmasına rağmen öğrenciler tarafından tam olarak anlaşılamadığı görülmektedir.   

Genel olarak değerlendirildiğinde ise uygulanan eğitimin etkili olduğu aşağıda yer alan grafikte de açıkça 

görülmektedir. 
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Grafik 1: Mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. 

 

Öğrencilerin Mantarlar Hakkındaki Bilinçli Kullanma Düzeylerine İlişkin bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin mantarlar hakkındaki bilinçli kullanma düzeyleri ön test sorularına verdikleri 

cevaplara göre betimsel analiz sonuçları Tablo 6’daki gibidir. 

 

Tablo 6. Mantarlar hakkındaki bilinçli kullanma düzeyleri ön test verilerine ilişkin bulgular. 

N Min. Max. Ort.  �̅� Std. Spm. σ 

23 2 11 7,39 2,06 

 

Öğrencilerin mantarları doğru ve bilinçli kullanabilme düzeylerinin ortalaması 11 üzerinden 7,39 seviyesinde 

bulunmuştur (Tablo 6). Bu durum, araştırmaya katılan öğrencilerin mantarları doğru ve bilinçli kullanabilmeleri 

düzeylerinin yeterli seviyede olmadığını göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin mantarlar hakkındaki bilinçli kullanma düzeyleri son test sorularına verdikleri 

cevaplara göre betimsel analiz sonuçları ise Tablo 7’deki gibidir. 

 

Tablo 7. Mantarlar hakkındaki bilinçli kullanma düzeyleri son test verilerine ilişkin bulgular. 

N Min. Max. Ort.  �̅� Std. Spm. σ 

23 6 12 9,30 2,09 

 

Kreş öğrencilerinin mantarlar hakkındaki doğru ve bilinçli kullanabilme bilgi düzeyleri son test ortalaması 12 

üzerinden 9,3 seviyesinde bulunmuştur. Bu durum, öğrencilerin mantarlar hakkındaki bilgilerinin eğitimden 

sonra artmış olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrencilerin ölçekte yer alan mantarları doğru ve bilinçli kullanabilme ön test uygulaması ifadelerine katılma 

düzeyleri madde bazında Tablo 8’de olduğu gibi verilmiştir. 

 

Tablo 8. Mantar hakkındaki bilinçli kullanma bilgi düzeyleri ön test verilerine ilişkin madde bazında yüzde 

değerler. 
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9. Mantarlar pişirilirken şapkanın altındaki kısımlar (lameller) atılmalıdır. 60,9 17,4 21,7 

10. Mantarların çiğ olarak tüketilmesinden mümkün oldukça kaçınılmalıdır. 69,6 8,7 21,7 

11. Yol kenarı ve sanayi kuruluşları etrafındaki mantarlar toplanmamalıdır. 78,3 8,7 13,0 

12. Mantarı yoğurt ile birlikte yemek zehirlenmeyi önler. 73,9 8,7 17,4 
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13. Zehirli mantar pişirildiği zaman mantarın zehri etkisiz hale gelir. 56,5 21,7 21,7 

14. Tuzlu ya da zehirli suda kaynatmak mantarın zehirliliğini ortadan 

kaldırır. 

52,2 26,1 21,7 

 

Tablo 8 incelendiğinde; öğrencilerin mantarlar pişirildiğinde şapkanın altındaki kısımlarının atılması gerektiği ve 

yoğurt ile birlikte mantarın yenmesinin zehirlenmeyi önlediği şeklinde yanlış bir algı içinde oldukları açıkça 

görülmektedir.  

Yine aynı şekilde tuzlu ya da zehirli suda kaynatma yoluyla ve pişirilme neticesinde zehirli mantarların zehrinin 

etkisiz hale geleceği gibi bir düşüncede olmaları da yeterli bir bilgi seviyesine sahip olmadıklarını 

ispatlamaktadır. Nitekim zehirli mantarların, özellikle öldürücü zehre sahip Amanita phalloides’in yüksek ısıyla 

yapısının bozulmadığı belirtilmekte ve dondurucuda saklanan bazı mantar türlerinden dolayı da mantarların 

yetişmediği mevsimlerde de mantar zehirlenme vakalarının ortaya çıktığı bildirilmektedir (Himmelmann vd. 

2001).  1986’da zehirli bir mantar türü olan Lepiota helveola’nın ayran içinde bekletilip tüketilmesiyle bir 

zehirlenme vakasının ortaya çıktığı belirtilmektedir (Gücin 1991). 

Bununla birlikte yol kenarı ve sanayi kuruluşlarının etrafından mantar toplanmaması gerektiği konusunda hem 

fikir olmakla birlikte çiğ olarak tüketilmemesi konusunda da ortalamadan biraz daha iyi bir bilgiye sahip 

oldukları görülmektedir.  

Öğrencilerin ölçekte yer alan mantarları doğru ve bilinçli kullanabilme son test uygulaması ifadelerine katılma 

düzeyleri madde bazında Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Mantar hakkındaki bilinçli kullanma bilgi düzeyleri son test verilerine ilişkin madde bazında yüzde 

değerler 
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9. Mantarlar pişirilirken şapkanın altındaki kısımlar (lameller) atılmalıdır. 52,2 0,0 47,8 

10. Mantarların çiğ olarak tüketilmesinden mümkün oldukça kaçınılmalıdır. 87,0 0,0 13,0 

11. Yol kenarı ve sanayi kuruluşları etrafındaki mantarlar toplanmamalıdır. 78,3 8,7 13,0 

12. Mantarı yoğurt ile birlikte yemek zehirlenmeyi önler. 56,5 0,0 43,5 

13. Zehirli mantar pişirildiği zaman mantarın zehri etkisiz hale gelir. 47,8 8,7 43,5 

14. Tuzlu ya da zehirli suda kaynatmak mantarın zehirliliğini ortadan 

kaldırır. 

52,2 0,0 47,8 

 

Eğitim sonrası aynı öğrencilere tekrar uygulanan ölçekte yer alan  bilinçli kullanma bilgi düzeyleri son test 

uygulaması ifadeleri incelenecek olursa; mantarlar  pişirildiğinde şapkanın altındaki kısımlarının atılması 

gerektiği ve yoğurt ile birlikte mantarın yenmesinin zehirlenmeyi önlediği ifadelerinde % 26,1’lik olumlu yönde 

bir artış gözlemlenmiştir. 

Yine aynı şekilde tuzlu ya da zehirli suda kaynatma yoluyla mantarın zehrinin etkisiz hale geldiği ifadesinde 

%26,1 ve pişirilme neticesinde zehirli mantarların zehrinin etkisiz hale geleceği ifadesinde ise %21,8’lik bir 

artışın olduğu açıkça görülmektedir. 

Bununla birlikte yol kenarı ve sanayi kuruluşlarının etrafından mantar toplanmaması gerektiği konusunda eğitim 

sonrası oranları aynı şekilde kalmış, çiğ olarak tüketilmemesi konusunda da  %17.4’lük olarak görülen artış oranı 

yapılan eğitimin etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Grafik 2 bu ifadeyi destekler 

nitelikte olup aşağıda yer almaktadır. 
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Grafik 2: Mantarlar hakkındaki bilinçli kullanma bilgi düzeylerinin karşılaştırılması 

 

Mantarlar Hakkındaki Algıların Uygulanan Eğitime Göre Dağılımı 

Verilerin analizinde Non-parametrik testlerden Wilcoxan Signed Rank Test kullanılmış olup elde edilen analiz 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 10. Mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeylerinin ön test ve son test değişkenine ilişkin Wilcoxon Signed 

Ranks Testi sonuçları 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Genel bilgi son test 

toplam puan - Genel 

bilgi ön test toplam 

puan 

Negative Ranks 3a 6,00 18,00 

Positive Ranks 18b 11,83 213,00 

Ties 2c   

Total 23   

a. genel bilgi düzeyi son test toplam puan < genel bilgi düzeyi ön test toplam puan 

b. genel bilgi düzeyi son test toplam puan > genel bilgi düzeyi ön test toplam puan 

c. genel bilgi düzeyi son test toplam puan = genel bilgi düzeyi ön test toplam puan 

 

 

Tablo 10 incelendiğinde; öğrencilere yapılan eğitim sonrasında ön test ifadesine göre son test puanını düşüren 

öğrenci sayısının 3, ön teste göre son test puanını yükselten öğrenci sayısının 18 ve ön test ile son test puanı eşit 

olan öğrenci sayısının 2 olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 11. Mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeylerinin ön test ve son test değişkenine ilişkin Wilcoxon Signed 

Ranks Testi test istatistikleri sonuçları 

 Genel bilgi son test 

toplam puan - Genel 

bilgi ön test toplam puan 

Z -3,398b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

%95 güvenle anketten önceki ve sonraki genel bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

vardır (p< 0,05). Kreş öğrencilerinin mantarlar hakkındaki genel bilgi düzeylerini artırmaya yönelik olarak 

uygulanan eğitimin olumlu yönde etkisinin olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 12. Mantarlar hakkındaki bilinçli kullanma düzeylerinin ön test ve son test değişkenine ilişkin Wilcoxon 

Signed Ranks Testi sonuçları 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
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Bilinçli kullanma son 

test toplam puan - 

Bilinçli kullanma ön test 

toplam puan 

Negative Ranks 4a 4,88 19,50 

Positive Ranks 13b 10,27 133,50 

Ties 6c   

Total 23   

a. bilinçli kullanma düzeyi son test toplam puan < bilinçli kullanma düzeyi ön test toplam puan 

b. bilinçli kullanma düzeyi son test toplam puan > bilinçli kullanma düzeyi ön test toplam puan 

c. bilinçli kullanma düzeyi son test toplam puan = bilinçli kullanma düzeyi ön test toplam puan 

 

Tablo 12 incelendiğinde; öğrencilere yapılan eğitim sonrasında ön test ifadesine göre son test puanını düşüren 

öğrenci sayısının 4, ön teste göre son test puanını yükselten öğrenci sayısının 13 ve ön test ile son test puanı eşit 

olan öğrenci sayısının 6 olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 13. Mantarlar hakkındaki bilinçli kullanma düzeylerinin ön test ve son test değişkenine ilişkin Wilcoxon 

Signed Ranks Testi test istatistikleri sonuçları 

 

 Bilinçli kullanma son 

test toplam puan - 

Bilinçli kullanma ön test 

toplam puan 

Z -2,711b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

%95 güvenle anketten önceki ve sonraki bilinçli kullanma bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p< 0,05). Kreş öğrencilerinin mantarlar hakkındaki bilinçli kullanma bilgi düzeylerini artırmaya 

yönelik olarak uygulanan eğitimin olumlu yönde etkisinin olduğu söylenebilir. Eğitim öğrenciler üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etki yapmıştır.  

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Mantarlar gastronomik ve ekonomik özellikleri bakımından yüzyıllardır insanların ilgisini çekmektedir. Son 

yıllarda yapılan doğa gezileri ve mantar toplama etkinlikleriyle de oldukça popüleriteleri artmaktadır. Fakat, 

gerek damak zevki gerekse ekonomik nedenlerle doğadan bilinçsizce toplanan mantarlar zehirlenme vakalarının 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle, makrofungus biyoçeşitliliği bakımından oldukça zengin olan 

ülkemizde, mantarların toplanması ve besin maddesi olarak tüketilmesi sonucunda her yıl bir çok zehirlenme 

vakasıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, ülkemizde mantarlar konusundaki bilgiler 

genellikle aile büyüklerinin tecrübe ve bilgilerinin yeni nesillere aktarılmasıyla öğrenilmektedir. Aktarılan bazı 

yanlış bilgiler vahim sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle, yapılan bu çalışmada, eğitimin ilk basamağı olan 

kreş öğrencilerinin mantarlar konusundaki bilgi seviyeleri irdelenmiş ve yapılan eğitim çalışmalarıyla mantarlar 

hakkındaki genel bilgi düzeylerinin ve bilinçli kullanma düzeylerinin eğitimden sonra artmış olduğu, uygulanan 

eğitimin olumlu yönde etkisinin olduğu görülmüştür.  
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Abstract 

 

In this paper the relatinoshion between totem union and crime, Malinowski and Freud’s views on 

primitive societies considered. Paper also reveals the totem union’s stable laws over the tension 

between conscience and crime. 

 

Keywords: Totemism, incestuous, crime, legitimacy. 

 

Totem ve Suç  
 

Özet 

 

Bu çalışmada totem birliği ve suç arasındaki ilişki ele alınmakta Malinowski ve Freud’un ilkel 

topluluklarla ilgili görüşleri incelenmektedir. Vicdan ve suç arasındaki gerilim üzerinden totem 

birliğinin sarsılmaz yasalarına değinilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Totemism, incestuous, crime, legitimacy. 

 

Giriş 

İnsana ilişkin bütünsel ve karşılaştırmalı bir bilginin üretilebilme olanağı, disiplinlerarası bir bilgi 

alışverişini zorunlu kılmaktadır. Felsefenin insanı ele alırken, onu doğal bir varlık, tarihsel bir varlık, 

akıllı-duygulu ve sosyal bir varlık olarak özetlenebilecek tanımlamalar kapsamına sokuşu şu anlama 

gelir: Günümüzde felsefe insanı sorun edindiğinde, özellikle psikolojinin, antropolojinin ve tarihin 

verilerini, bütünlüklü bir insan anlayışı ortaya koyabilmek için kullanır. Bunu yapmış olmakla felsefe, 

disiplinlerarası etkileşimi, genellemeler yoluyla insanın ne’liğine dair sorunun çözümüne odaklandırır. 

Felsefenin diğer disiplinlerden farkını açığa çıkaran özelliği tam da bu noktada belirginleşir. İnsanı 

sahip olduğu kimi özellikleriyle araştırma konusu yapan diğer disiplinlerden farklı olarak felsefe, bu 

özelliklerin tümünün öznesi olan insanı mümkün olan en genel belirleme ve tanımlamalarla konu 

edinir. Bu insan anlayışı ne tek başına tarihsel bir gelişimin izlenebildiği bir tür varlığıdır, ne de psişik 

süreçlerin şekillendirdiği genel eğilimleri gösteren düşünsel bir varlıktır. İnsan felsefenin konusu 

olduğunda bunların her ikisidir de. Hatta aynı zamanda toplumsal, siyasal bir varlık, Aristoteles’in 

deyimiyle bir zoon politikon’dur.  

 Aslında sözü edilen tüm disiplinler “insan nedir?” sorusuna, daha da özelleştirilmiş ve sorunlu 

haliyle “insan doğası nedir?” sorusuna cevap arar. İnsanı diğer canlı türlerinden ayıranın ne olduğu 

sorusu, her düşünsel çabada bu çabaya ait olan bakış açısıyla yanıtlanmaya çalışılır. Maddeci felsefe 

insan doğası kavramını, insanı nesnel ve somut koşullarıyla birlikte ele alan bir anlayışla tartışır. İlkel 

ve modern insan karşılaştırmasında insanda değişmeyen özün bulunup bulunmadığı sorusu 

idealizmden kopuk bir insan anlayışı benimseyen tüm düşünce sistemlerinde benzer şekilde 

cevaplanır. Bu cevap en sade şekliyle örneklendirilmek istenirse B. Malinowski’nin “Bilimsel Bir 

Kültür Teorisi” adlı çalışması, tüm maddeci anlayışların “insan doğası” konusundaki görüşlerini 

özetler. Bu düşünceye göre görüşlerimizi dayandıracağımız temel olgu, her insanın hayvansal bir türe 

ait olduğudur.  

 Malinowski organizma olarak insanın, yalnızca varlığının devamını değil, sağlıklı ve normal 

bir metabolizmaya izin veren koşullarda yaşaması gerektiğini düşünür. Yani her insan grubu ve grup 

içindeki her birey için belli asgari koşulların sağlanması kültürün devamlılığı için zorunludur. İnsan 
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doğası kavramını Malinowski bu gerçeklik üzerinden belirler: “Hangi kültür tipine ait olursa olsun her 

insan yaşadığı sürece yemek yemeye, soluk almaya, uyumaya, üremeye, ve yararsız maddeleri 

organizmadan atmaya muhtaçtır. Yani insan doğası denilince, insan soluk almak, uyumak, dinlenmek, 

beslenmek, dışkılamak ve üremek zorunda olduğu sürece her kültüre ve bireye dayatılan biyolojik 

zoru anlıyoruz.”(Malinowski, 1992: 95) 

Kısaca insan doğası kavramı, maddeci görüş açısında göre, insanın doğal bir varlık olduğunu ifade 

etmekten öte bir anlam taşımaz. Onu hayvandan ayıran şey ise sahip olduğu biyolojik zorunluluklar 

için geliştirdiği kültürel etkinliklerinde yatar. Üretim araçlarını üreten insan ve bu araçlarla yeniden 

üretime katılan insan, bu anlamda hayvandan insana geçişin tartışılmaz örneğidir.  

 Marx’ın insanı hayvandan ayıranın ne olduğu sorusuyla uğraşırken amacı, insanı “özel, 

değerli, üstün bir tür varlığı” olarak tanımlamak değildir. Darwinci evrim teorisinin biyoloji 

bakımından taşıdığı önem, insanın her şeyden önce bir hayvan türü olduğu kabulünü zorunlu kılar. 

Dolayısıyla sahip olduğu biyolojik zorunluluklarıyla insan çoğu kez yaşam ve doğa karşısında 

hayvandan daha korunmasız ve daha az güçlüdür. İster emek, ister sahip olduğu ve geliştirdiği dil 

yeteneği, ister ulaştığı uygarlık düzeyi ile hayvandan ayrı bir varlıkmış gibi gösterilsin, tüm bunlar 

“insan doğası” kavramının içeriği olamaz. Bütün bu özellikleriyle insan, “toplumsallığı”na, dolayısıyla 

da kültürel etkinliklerine vurguda bulunulan bir tür varlığıdır. Doğa ve kültür ise birbirine karşıt iki 

öğe gibi değildir. Kültür doğa üzerinde işleyen insani etkinliktir. İnsanın üstün bir tinsel varlık olarak 

betimi ise idealist çizginin en temel dayanağıdır. İlkel ya da yüksek bir uygarlık aşamasında olduğu 

her iki durumda da bir inanç sistemi geliştirmiş olması, insanı hayvandan ayıranın inanç düzlemi 

olduğunu söylemeye yetmez. İlkel zamanlarda gelişmiş bir inanç sisteminin ilk çekirdeğine işaret 

edebileceği tartışmalı olan totem sisteminin varlığı, ancak ve ancak o döneme dek uzanan kültürel 

öğelerden biri olarak görülebilir. İlkelin varlığına inandığı öncelikli güç totem değildir. O, öncelikle 

üstesinden gelemediği doğa güçlerine yenik düşebilecek bir canlı olduğuna inanır. George Thomson 

“İnsanın Özü” adlı çalışmasında totemciliğin, insanı hayvandan ayıran bir belirleyen olmadığını ancak 

o zamanlara kadar geri giden bir geçmişe sahip olduğunu anlatan şu açıklamayı yapar: “Totemcilik, 

insan toplumunun hayvan dünyasından ayrıldığı ilk aşamaya kadar uzanır. O aşamada insan daha 

kendini gerek nesnel olarak, gerekse öznel olarak doğadan ayırmış değildi. Nesnel bakımdan, insan 

öteki insanlarla toplumsal değil, doğal bir ilişki içindeydi; öznel bakımdansa, insanlararasındaki 

ilişkiler insanın doğayla olan ilişkileri açısından dile getiriliyordu.” (Thomson, İnsanın Özü, 1998 :54-

55). 

Bu açıklama ışığında düşünüldüğünde bir inanç sistemi olarak değerlendirilebilecek olan 

totemcilik, insanın doğayla ilişkisinde ortaya çıkan doğrudan bir savunma aracı gibi iş görür. Totem 

bir tür dinsel öğe bile olsa insan bununla canlılar dünyasında özel bir konuma sahip olmaz. 

Totemcilik yalnızca insanın kendini hayvandan ayırdığı ilk aşamaya kadar geri gider.  

 Thomson’ın totemciliğin izlerinin görüldüğü en eski aşamada, insanın durumuna ilişkin sahip 

olduğu fikrin kaynağı Marx’tır. Marx’ın “Alman İdeolojisi” adlı yapıtındaki insan-doğa ilişkisi 

Thomson tarafından özetlenir. Buna göre insanın doğayla özdeşleşmesi, insanın insanla ve insanın 

doğayla kurduğu sınırlı ilişkinin niteliğini belirler. Marx insanın çevresindeki bireylerle ilişki kurma 

zorunluluğunun bilincine varmasını, toplumda yaşadığının bilincine varışının başlangıcı olarak görür. 

Doğaldır ki Marx’a göre bu başlangıç, sözü edilen aşamadaki toplumsal yaşamın kendisi kadar 

hayvansıdır. Bu aşamada herhangi bir inanç pratiğinin insanı özel ve ayrıcalıklı bir taşıması söz 

konusu değildir. Aksine gelişmiş uygarlık düzeyi bir inanç pratiğini özel ve ayrıcalıklı kılar. Kaldı ki 

totemin yalnızca dinsel değil, toplumsal bir yapı olduğu da unutulmamalıdır.  

 Freud, “Totem ve Tabu”da totemizm kavramını tartışır. Totemciliğin, bazı ilkel Avustralya, 

Amerika ve Afrika kavimlerinde dinin yerini tuttuğunu ve toplumsal organizasyonun ilkelerini 

sağladığını, antropolojinin verilerinden hareketle ortaya koyan Freud, onun dinsel ve toplumsal 

anlamını şöyle anlatır: “Din bakımından, totemizmin, insanla totemi arasındaki saygı ve itibar 

ilişkilerinden; toplumsal bakımdan ise, klân üyeleri arasındaki karşılıklı yükümlülüklerle, kabileler 

arasındaki karşılıklı yükümlülüklerden ibarettir. Totemizmin gelişme seyri içinde, onun bu iki cephesi 

gitgide birbirinden ayrılma eğilimi gösterir; dinsel sistem kaybolduğu halde, sosyal sistem varlığını 

sürdürür, ya da bunun tersine olarak, bir ülkede totemizme dayanan sosyal sistem ortadan kalkmış 

olduğu halde, o ülkenin dininde hâlâ totemizm kalıntılarına rastlanır.” (Freud, 2002: 40-41). 

Freud, totemciliğin kaynağı hakkındaki bilgisizliğin, onun dinsel ve toplumsal cephesi 

arasında başlangıçta varolan ilişkilerin niteliği konusunda kesin bir şey söylemeye engel olduğunu 
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düşünür. Kesin olan tek şey ise ilkel olsun modern olsun insanın kendisine yasalar koyan bir canlı 

olduğudur. Totemcilik bu anlamda bir dinin özü olarak değil, yasalılığın temel prensibi olarak 

görülmelidir. Modern antropoloji için vazgeçilmez isimlerden biri olan Malinowski, bu yasalılığın 

yasa ve töreler tarafından değil, “vicdan” tarafından zorlanmayı içerdiğini belirtmektedir. 

Malinowski’nin ilkel halklar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu vardığı sonuç “Büyü, Bilim ve Din” 

adlı çalışmada şöyle özetlenmiştir: “İlkelin tabuya uymasının nedeni korkması değildir. Toplumsal 

cezadan ya da genel kanıdan korktuğu için uymaz tabuya. Ona karşı çıkmaya çekinir; bu kısmen, bir 

tanrının ya da yüce güçlerin isteğiyle doğabilecek olan kötü sonuçlardan korktuğu içindir, ama 

öncelikle, kendi kişisel sorumluluğu ve vicdanı bunu ona yasakladığı içindir.” (Malinowski, 2000: 53). 

Bu anlamda toteme duyulan “saygı” duygusu, yasaya duyulan saygı ile özdeştir. Evrensellik 

ilkesi totem birliğine sahip klanlar ekseninde daraltılırsa, yasa ile vicdan arasındaki ilişki, Kantçı 

kategorik imperativ ve yasanın içsel bir zorlamada ifade bulduğu “saygı duygusu arasındaki ilişkiye 

benzetilebilir. Yasa aynı toteme sahip tüm insanlar için geçerlidir ve yasaya uymayı zorunlu kılan 

bireysel sorumluluk duygusudur. Burada sözü edilen “vicdan” ya da yasaya zorunlulukla uymayı 

emreden saygı duygusu, tarihsel ve toplumsal bir belirleyen olmaktan çok, doğuştan getirilen ya da 

nasıl kazanıldığı belli olmayan nitelikler gibi durmaktadır. Oysa herhangi bir duygu, devindirici bir 

sebep ya da sahip olunan bir deneyim olmadan nesnellik kazanamaz. Bu noktada Freud’un “Totem ve 

Tabu”sunda dinlerin kökenini değil, totemciliğin kökenini açıklamak amacını taşıdığını belirttiği 

görüşlerini hatırlamak yol gösterici olabilir.  

 Freud spekülatif olmakla beraber tarihselliği ve toplumsallığıyla ele aldığı insanı, bir ilksel 

duyguya, bir tür “kökensel günah”a geri götürür. Ona göre totemciliğin bir din sayılıp sayılmaması 

gerektiğini tartışmak hiçbir amaca hizmet etmez. Önemi olan tek şey, en eski ama en temel ahlaki 

kısıtlamaların –insan öldürme ve ensest yasaklamalarının- totemcilikte ortaya çıkmış olmasıdır. Bu 

durumun totem birliğinin toplumsal yansıması olarak önemi tartışılmazdır. “Bir Yanılsamanın 

Geleceği” adlı yapıtında Freud, “Totem ve Tabu”daki görüşlerinin kabul edilmemesi durumunda bile 

bu yapıtla ilgili umudunu dile getirir. Freud o kitapta çok dikkate değer ama birbiriyle ilişkisiz çok 

sayıda gerçeğin birbirini tamamlayan bir bütün haline getirilmiş olduğunun gözden kaçırılmamasını 

ümit ettiğini belirtir. Soru konusu olan şey yeniden formüle edilebilir: İnsanları yasaya ya da yasak 

olana uymaya iten “içsel duygu” hangi maddi zeminden kaynaklanır? Sorunun bu yeni şekli, insanın 

toplumsallığıyla yasalılığı arasındaki ilişkinin zorunlu bağına işaret eder. Kısaca belli durumlarda 

insanı yasak ve engellenmeye rıza gösteren bir canlı türü olarak tanımlamak, nedensiz bir kökensel 

duygunun önderliğinde mümkün değildir. Bu ilişki toplumsaldır. Vicdanın kuruluşu toplumsal 

nedenlerle açıklanmadığı sürece, yasaya uymaya dair sorumluluk rasyonel olarak kavranamayacaktır. 

Freud spekülatif olmakla birlikte, bu zorunluluk ve vicdan arasındaki ilişkinin toplumsal niteliğini 

vurgulayan görüşler ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler birbirinden bağımsız gibi duran, öldürme yasağı, 

ensest ve egzogaminin birbirleriyle olan bağını da ortaya koyan bütünsel bir yapıyı açıklamaktadır.  

 Freud, dinin, ahlakın, toplumun ve sanatın başlangıçlarını bulduğu, aynı zamanda bütün 

nevrozların çekirdeğini taşıdığını düşündüğü somut bir noktadan söz etmektedir. Oidipus kompleksi 

olarak bilinen bu başlangıç noktası, kavimlerin psişik hayatıyla ilgili problemlerin çözülebileceği yer 

olarak görülmüştür. Özetle psikanalize konu olan insanla ve toplumla ilgili tüm problemler, Freud’a 

göre baba karşısındaki tavırdan hareketle anlaşılabilir.  

 Freud’un temel bir kabul noktası olarak iş görebilecek öncülü “kolektif ruh”un varlığı 

düşüncesidir. Bu kolektif ruhun içinde bireysel ruhta geçen süreçlere benzer süreçlerin cereyan ettiği 

baştan kabul edilmiştir. Freud bir sorumluluk duygusunun binlerce yıl boyunca kuşaktan kuşağa 

geçerek varlığını sürdürmesini bu ilk kabule dayandırarak açıklar. Sorumluluk duygusunun maddi 

zemini Freud’a göre, insanların artık en ufak bir anısına dahi sahip olamayacakları kadar eski olan bir 

“suç”tur. İnsanlığın psişik hayatının sürekliliği “Totem ve Tabu”da şu şekilde ortaya konulmaktadır: 

“Bir kuşağa ait psişik süreçler, diğer bir kuşağa devrolmasaydı, başka bir kuşakta devam etmeseydi; 

her kuşak hayatı kendi hesabına yeni baştan öğrenmek zorunda kalırdı ki, bu da her türlü ilerlemeyi, 

her türlü gelişmeyi imkânsız kılardı.” (Freud, 2002: 219). 

Sonuç olarak kaynağı nesilden nesile unutulsa bile sonuçları aktarılan ve “suçluluk 

duygusu”nda sabitlenen yasaya uyma zorunluluğu tarihsel bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlkel toplumlarda ilk etik kuralların, ilk ahlaki kısıtlamaların, failleri için suç kavramının kaynağı ve 

çıkış noktası olan bir fiilin uyandırdığı tepkiye bağlar. İşledikleri suçtan dolayı pişmanlık duyan suç 

failleri, babayı öldüren oğullara karşılık gelmektedir. Freud’un bu konudaki yorumları ise şöyledir: 
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 Oğullarının doğrudan cinsel itkilerinin doyurulmasını engelleyen ilksel baba, oğullarını 

yoksunluğa, böylelikle de amaçları dizginlenmiş bağlara zorlamıştır. Baba katlini gerçekleştirmek için 

bir araya gelen erkek kardeşlerden her biri babaya eşit hale gelme isteğini taşır. Freud’a göre babaya 

karşı olan ve onun öldürülmesine yol açan duygu, uzun gelişme seyri içinde, yavaş yavaş körelerek 

yerini sevgiye ve ilkel babaya karşı mutlak bir boyun eğişe bırakmıştır. Totemizmin bizi ilgilendiren 

iki temel tabusunu doğurmuş olan Oidipus kompleksini ilkel toplumdaki öldürme ve ensest suçlarına 

uzanarak bağlantılandıran Freud şöyle düşünmektedir: “Babanın sağlığında yapılmasını bizzat 

varlığıyla engellediği şeyi, şimdi oğullar, bir ‘geriye dönük boyun eğme’ ile kendi kendilerine 

yasaklamaktaydılar. Psikanalizin bize yakından tanıttığı bir psişik durumun karakteristiğidir bu. 

Oğullar, Baba’nın yerini tutan totemin öldürülmesini yasaklayarak, kendi yaptıkları işi lanetliyor ve 

kurtardıkları kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayı reddederek, bu işin meyvelerini toplamaktan 

vazgeçiyorlardı.” (Freud, 2002: 199). 

              Freud, “Totem ve Tabu”da ortaya koyduğu bu düşüncelerini bir adım daha öteye taşıyarak 

vaktiyle öldürülmüş bir babanın Tanrı mertebesine çıkarılması olgusunu Oidipus kompleksiyle 

ilişkilendirir. Hıristiyanlık mitosunu örnek gösteren Freud, ilk günahın Baba Tanrı’ya karşı işlenen bir 

suçun doğurduğu sonuç olduğunu düşünür. İsa’nın kendi hayatını kurban ederek ilk günahın bedelini 

tek başına yüklenmesini, bu günahın aslında bir cinayet olduğunu kanıtlayan bir sav olarak görür. 

Kendi kendini kurban etmenin anlamı Freud’a göre, kefareti ödenecek suçun baba katli olduğunu 

ifade etmektedir. Freud babaya karşı bu en büyük kefareti ödeyen oğulun, babanın yanında, daha 

doğrusu babanın yerine Tanrı oluşunu ise “çifte değerli duyguların psikolojik önlenemezliği” olarak 

tanımlamaktadır. “Uygarlık, Toplum ve Din” adlı yapıtta bu çifte değerli duygulara daha geniş yer 

verilmiştir. İnsanın suçluluk duygusunu ilksel babanın öldürülmesine dek geriye götüren Freud, bu 

pişmanlığın babaya yönelik varolan çifte değerli duyguların bir sonucu olduğunu düşünmektedir. 

Oğullar babalarından nefret etmişler ama aynı zamanda da onu sevmişlerdir. Freud’un insan 

anlayışını tamamlayan vazgeçilmez öğe olan babayla özdeşleşme, süper egoyu kurmakta ve bu öğeye 

babanın gücünü vermektedir. Bu şekilde aynı eylemin yenilenmemesini sağlayan kısıtlamalar 

yaratılmıştır. Bu düşüncelerinden hareketle vicdanın kuruluşu konusundaki görüşlerini ortaya koyan 

Freud, iki şeyin mükemmel bir açıklıkla kavranabileceğinden söz etmektedir: “Vicdanın kökeninde 

sevginin oynadığı rol ve suçluluk duygusunun ölümcül kaçınılmazlığı. İnsanın babasını öldürmüş 

olması ya da bunu yapmaktan kaçınması böylece gerçekten belirleyici değildir. Her iki durumda da 

insan suçluluk duyacaktır çünkü suçluluk duygusu çifte değerliliğin yol açtığı bir çatışmanın Eros ile 

yıkım ya da ölüm içgüdüsü arasındaki ebedi savaşımın bir ifadesidir. Bu çatışma insanlar birlikte 

yaşama göreviyle yüz yüze gelir gelmez başlar. Topluluk aile dışında hiçbir biçimi kabul etmediği 

sürece çatışma kendini Oidipus çatışması biçiminde dışa vurmak, vicdanı kurmak ve ilk suçluluk 

duygusunu yaratmak zorundadır.” (Freud, 2004: 300-301). 

                                  Sonuç  

Freud’un bu görüşlerinin bu çalışma açısından taşıdığı önem, her ne kadar spekülatif yanı fazla da 

olsa, vicdanın ve yasaya uyma zorunluluğunun kendiliğinden değil, toplumsal açıdan oluşturulmuş – 

kurulmuş olduğunu belirtmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca totem sisteminin psikanalizi 

ilgilendiren özelliği, felsefe açısından da önemli argümanlar sunmaktadır. Bu özellik, bu sistemin 

geçerli olduğu hemen her yerde öldürme ve enseste yasak getiren kuralların ortaya konmuş olmasıdır. 

Totem sistemin ayrılmaz parçası olarak görülen egzogami yasası, tek ve aynı totem grubunun 

üyelerinin aralarında cinsel ilişkide bulunamaması ve dolayısıyla birbirleriyle evlenmemelerinden 

kaynaklanır. Freud egzogami ve totemizm arasında ister derin olsun ister olmasın, böyle bir bağın 

olduğunu ve görünüşe göre bu bağın çok kuvvetli olduğunu belirtir. İlkel insan ensest ilişkilere karşı 

büyük bir duyarlılığa sahiptir. Freud’a göre bu korku ve duyarlılık, modern insanın iyice 

anlayamadığı, kan akrabalığının yerine totem akrabalığının geçmesine yol açan bir özelliğe bağlıdır. 

Freud bu görüşlerini antropolojinin verileriyle de destekler. Avustralya’nın ilkel yerlilerinden, en 

yakın komşuları olan Malenezya, Polinezya ve Malaya kavimlerinden örnekler verir. Ona göre ne ev, 

ne sağlam kulübe yapmasını bilen bu yerliler, en yakın akrabalar arasında enseste karşı ciddi yasaklar 

koymuşlardır. Yine de bu örnekler, insanın bu tarz ilişkileri doğuştan varolan bir içgüdü gereği 

istemediğini ve uygulamadığını göstermez. Freud da totem ve egzogami arasındaki bağa dikkat 

çekmiş olmasına rağmen, psikanaliz deneylerinin, insanoğlunda ensest cinsinden ilişkilere karşı 

doğuştan bir nefretin bulunmadığını ispatladığını ifade etmektedir. Freud’a göre herhangi bir nefretin 

tersine ergin insanın ilk cinsel istekleri daima ensest niteliğindedir. Freud bastırılan bu duyguların 
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ileride nevroz olaylarının belirleyici nedenleri olarak çok önemli bir rolü olduğunu bu deneylere 

dayanarak aktarmaktadır. Ancak bu iki görüşü de genellemek, insana ilişkin yanlış bir yargıda 

bulunmak anlamına gelir. İnsanı anlamak için girişilen her düşünsel çaba, öncelikli olarak insanın 

daima başka türlü de davranabilir olan bir canlı oluşu kabulünden yola çıkmalıdır. Özgürlüğün tanımı 

olan en yaygın kabuldür bu. Dolayısıyla oluşturulan yasa ve ahlâki zorlamaların varlığı, aksi yöndeki 

davranışların ortaya çıkma ihtimalinin insan söz konusu olduğunda daima mümkün olduğunun 

kanıtıdır. Toplumsal yapının en ilkel halinde de modern halinde de değişmeyen ortak özellik budur. 

Freud ilkel insan ve nevrozlu insan arasındaki farkın düşünce ile eylem arasındaki ilişkide kendini 

gösterdiğini düşünür. Buna göre düşünce ve eylem arasındaki farkı ne ilkel ne de nevrozlu tanır. 

Nevrozluda eylem, tamamen ket vurulmuş haldedir, yerini tamamen fikre bırakmıştır. İlkel insanda ise 

eylem neredeyse fikrin yerini almıştır. Eyleme engel yoktur, onun fikirleri hemen eyleme dönüşür. 

Freud bu yüzden kesin ve mutlak bir hükümle kapatmak iddiasında olmadan şu son sözü tekrarlar: 

“Başlangıçta eylem vardı.” Ancak yasanın ortaya çıkışı ve vicdanın toplumsal kuruluşu konusundaki 

düşünceler hatırlandığında bu sözün şu şekilde yeniden ifade edilmesi daha uygun olur: Başlangıçta 

suç vardı. 
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Özet:  

Medya-Din-Eğitim isimli çalışmamızda, öncelikle medyanın kısa bir tanımını yapıp kısa tarihçesinden 

söz ettik. Daha sonra Dinin tanımını yaparak medyanın din üzerindeki etkilerinden söz ettik. 

Çalışmamızda ayrıca televizyonlarda yayınlanan dini programlardan örnekler verdik. Daha sonra 

çalışmamızın diğer bir ayağı olan eğitim konusuna değindik. Eğitimin kısa tanımını yaparak medya-

din-eğitim ilişkisini irdeledik. Daha sonra medyanın eğitim işlevindeki önemine değindik. 

Anahtar Kelimeler: medya, din, eğitim. 

 

Medıa-Educatıon-Relıgıon 

Abstract 

In this article “Media-Education-Religion”, First we have given the short definition of the media. Then 

we have talked about the short history of the media. We have also given the short definition of the 

religion and we have talked about the influences of the media on the religion. We have also given 

some examples of the religious programs broadcasted on television channnels.We have given the 

definition of the education and we have talked about the relationship between the education and the 

media. Finally we have talked about the educative functions of the media. 

Key Words: media, education, religion. 

 

Giriş 
        Gelişen teknolojilerle birlikte medya ağları gün geçtikçe büyüyor ve genişliyor. Medya 

denilince akla başta televizyon geliyor. Bunun en önemli nedeni insanları en çabuk etkileyen 

araçtır. Diğer medya araçları olarak radyo, internet, gazete, dergi, sinema, afişler gibi pek çok 

araç bulunuyor. Küreselleşmenin de etkisiyle dünyanın neresinde olursak olalım, medya 

dünyada olan olayları önümüze seriyor. Bunu yaparken de yayın politikası, hedef kitlesi, 

yayın kimliği gibi kurallara dikkat ederek biz izleyicilere veriyor. 

 

        Tüm dünyada tartışılan pek çok düşünürün farklı fikirler ortaya koyarak tanımladığı din 

kişisel ve sosyal yaşam üzerinde çok önemli etkilere sahiptir. Toplum hayatını düzenleyen 

metalardan biri olan din ülkemize göre incelediğimizde medyanın dini nasıl kullandığını ya da 

dinin medyayı nasıl kullandığını inceleyen kaynak çok azdır. Medya ve din ilişkisi üzerine 

çok az çalışma vardır. Oysa yayınlarını hedef kitlesine göre belirleyen medya grupları hedef 

kitlesi dine yönelik yayınlar görmek isterse, medya grupları da reyting, tiraj kaygısıyla 

yayınlarını belirler. Böylece dini sömürür. Çalışmamızın ikinci bölümünde özellikle 

televizyon medyasında dini yayınlara dikkat ederek bizim gibi Müslüman bir ülkenin 

medyada din denilince aklımıza Ramazan Ayı geliyor. Biz de bu dönemlerde medyanın dini 

programları nasıl ön plana çıkardığını, yayınlarını buna göre belirlediğini göstereceğiz.  

         Çalışmamızın üçüncü bölümünde toplumda en az din kadar önemli olan, eğitim 

kavramını inceleyeceğiz. Hayatımızda sadece okulla bitmeyen eğitim her an her yerde ihtiyaç 

duyduğumuz bir konudur. Bireylerin ve toplumun gelişmesi açısından son derece önemli olan 

eğitimin, medyanın en önemli işlevlerinden olan medyanın eğitme işlevi bağlamında medya 

eğitim ilişkisini inceledik. Daha sonra medyanın eğitim işlevini yerine getirirken avantajları 

ve dezavantajları, son yıllarda ülkemizde etkili olan ilköğretim ve lise öğrencilerinin 
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düzeyinde medyayı anlamak için verilen medya okuryazarlığı dersi ve medyanın eğitim 

işlevindeki aksaklıklarına yönelik eleştirel bir tutumla çalışmamızı sonlandırdık.   

 

  

1.Bölüm Medya 
1.1. Medyanın Tanımı 

      Medya- din ve eğitim ilişkisini incelemeden önce medyanın tanımını yapmak konuyu 

daha iyi anlamamız açısından faydalı olacaktır. Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma 

aktaran, eğlence, bilgi, ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel 

hem işitsel araçların tümüne medya denmektedir.  

 Kitle iletişim araçları, “mass media”, Latince araçlar anlamına gelen “media” ve 

İngilizce kitle anlamına gelen ”mass” kelimeleri birleştirilerek türetilmiştir. Çok büyük 

topluluklara, bu toplulukların bireyleri arasında fark gözetmeksizin hitap eden iletişim 

araçlarını anlatır. Kitle iletişim araçları gerçekte basını, radyoyu, televizyonu, sinemayı ve 

birtakım yeni iletişim teknolojilerinin ürünlerini video, kablolu televizyon, mikro bilişim vb.- 

kapsamaktadır. Basın, radyo, televizyon, sinema, afişlerin, “mass” sözcüğü olmadan sadece 

“media” terimiyle ifade edilmesinin nedeni, dilde sadeleştirmeye gidilmesinin yanında, bu 

alanda giderek artan bireyselleşmenin yaygınlaşmasıdır.231 

Medya dediğimizde kitle iletişim araçları kapsamına giren, gazeteler, televizyonlar, 

radyolar ve dergiler anlaşılmaktadır. Kitle iletişim araçları, bütün dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de teknolojinin tüm gelişmelerini kullanarak kamuoyunu aydınlatma ve 

bilgilendirme görevini sürdürmektedir.232 

 Medya insanın kendisiyle, çevresiyle, dış dünyasıyla kurduğu her tür ilişkinin toplamı 

olarak nitelendirilen kültürün çağdaş değer ve normlarla yeniden şekillendirilmesinde en etkili 

araçlardan biri olarak kabul edilir. Medya ayrıca, bireylerin gelişen uluslararası değerlerle, 

politikalarla, düşüncelerle, davranış biçimleri ile tanışmalarına özdeşleşmelerine, kitlesel 

yaşamın gerektirdiği çağdaş kuralları benimseyip, bütünleşmelerine, kimi zaman taşıyıcı kimi 

zaman yardımcı, kimi zaman da itici faktör olarak etkide bulunmaktadır.233 

Bireyler dış dünyayla kurmuş olduğu ilişkilerini kitle iletişim araçları yani medya 

aracılığıyla yaşadığı topluma ait ya da uluslararası düzeyde bilinç geliştirmesini sağlar. 

Medya insanın dış dünyaya açılan gözüdür diyebiliriz.  

1.2.Medyanın Tarihçesi 

      Medya sözcüğü isim olarak yeni varlık olarak eskiye dayandığını söylemek mümkündür. 

Medya hem kamusal hem özel alandaki faaliyetlerin çoğunu kapsadığı için insanların iletişim 

araçları ile birbirleriyle etkileşimde olması bu sözcüğün ortaya çıkmasından çok daha eskilere 

dayandığını gösterir.  

 

        

         İnsanların medya sözcüğünü kullanmaya başlamaları Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre 

ancak 1920’lerde bir iletişim devriminden söz edilmeye başlanmıştır. Ancak iletişim 

araçlarıyla ilgili olarak bunun gündeme gelmesi çok daha eskilere dayanır. Sözlü yazılı 

iletişim sanatı olan retorik (hitabet), antik Yunan ve Roma’da çok ciddi bir şekilde ele 

alınmıştır. Medya, Orta Çağlarda ve Rönesans döneminde daha fazla ilgi görmüştür.234 

                                                      
231 Milliyet, (1994), Tematik Ansiklopedi, İstanbul, Milliyet Yayınları 502 

232 Özgür Gönenç, Medya Dünyası, İstanbul, İst. Ünv. İletişim Fakültesi yayınları, 2004 s.33 

 
233 Ali Murat Vural İletişim Fakültesi Dergisi, Medyanın Kültürel Kalkınmayı Sağlama ve Eğitim İşlevi, s10 

234Asa Briggs,Peter Burke, Medyanın Toplumsal Tarihi,İstanbul, İzdüşüm Yayınları, 2004 s. 7 
  

http://eglence.nedir.com/
http://bilgi.nedir.com/
http://egitim.nedir.com/
http://medya.nedir.com/


572 

 

         Kitle iletişim araçlarının dünyada etkili olarak kullanılması yazılı basın ile başlamıştır. 

Daha sonra 1930’lardan 1950’lere kadar radyonun etkili bir elektronik basın aracı olduğu 

görülmüştür. Özellikle bu dönemde radyo, siyasi iktidarların propaganda aracı olarak 

kullanılmış, 1950’lerden sonra televizyon, çok hızlı bir biçimde toplum hayatı içinde yerini 

almaya başlamıştır.  

Teknoloji alanındaki gelişmeler, iletişim araçlarına da yansımış ve  hızlı bir değişim 

dönemine girilmiştir. Günümüzde iletişim araçları alanında yaşanan hızlı gelişmelerden 

dolayı, iletişim ‘toplumu kavramı’ çağımızı anlatmak için çokça kullanılır olmuştur. Diğer 

taraftan, iletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek bile artık zorlaşmıştır.  

Türkiye’de ise medya sektörünün gelişimi, 1980’lere kadar, gazetecilikten yetişme aile 

işletmelerinin hâkimiyetinde ortaya çıkmıştır.235 Daha sonra  reklam gelirlerindeki artış ve 

teknolojideki hızlı ilerlemelerle medya, medya sektörüne yatırım yapan grupların elinde 

olmuştur. 

1.3.Medyanın işlevleri 
      İfade özgürlüğünü kullanabilmenin önemli bir aracı olan medya, başlangıcından 

günümüze değin özellikle siyasal yaşam alanında olmazsa olmaz niteliğini korumuştur. İlkeli 

ve sorumlu bir yayımcılık yapmak kaydıyla medya, devlet otoritesini sınırlayan ve bireylerin 

özgürlüklerini koruyan bir faktör olarak, zaman zaman bu amaçlara yönelik diğer bir çok 

etkenden ve kurumdan daha başarılı olabilmekte ve bu nedenle yasama, yürütme ve yargı 

erklerinin yanı sıra "dördüncü kuvvet" kabul edilmektedir.  

Kamuoyunun oluşumunda önemli rol oynayan medya, yönetenler ile yönetilenler 

arasında sürekli bir iletişim ve denetim organıdır. 

Okuyucuyu devlet politikaları, iktidarın icraatları hakkında bilgilendirdiği gibi, 

bireylere de kendisi aracılığıyla düşüncelerini ifade etme olanağı sunabilir ve bu şekilde de 

yönetenin yönetilene karşı sorumluluk hissetmesini sağlar.236 

Medyanın en temel işlevi haber vermek, böylelikle de bireyi içinde yaşanılan çevre, 

toplum ülke ve de uluslararası ortamdaki gelişen olaylara ilişkin aydınlatarak, onun, 

kanaatlerini sürdürmesini, güçlendirmesini ya da değiştirmesini sağlamaktır. Bunun 

gerçekleştirmenin temel koşulu, öncelikle bireyin bilgi edinme, haber alma, özgürce düşünme 

haklarını kullanabilmesidir.  

      

          

       Sağlıklı bir kamuoyunun oluşabilmesi için, düşünce ve kanaatleri ifade edebilme ve 

yayma özgürlüğünün bulunması da, olmazsa olmaz bir koşuldur. Ancak uygulamada bütün 

önlemlere rağmen bu özgürlük, siyasal tutumlar ve konomik koşullar nedeniyle 

kısıtlanabilmektedir. 

İfade özgürlüğünün kısıtlanması, başka bir deyişle kanaat sahibi kimselerin ya da 

grupların kanaatlerini ifade edememeleri ya da duyuramamaları, yalnızca yasaların gücüne ve 

siyasal iktidarın uygulamasına bağlı değildir. İfade özgürlüğünün gerçekleşmesinde bu 

özgürlüğün kullanılmasına olanak sağlayan kitle iletişim araçlarının yöneticilerinin görev 

anlayışları ve bu araçların toplumdaki işlevleri de önemli bir rol oynar. 

Basının görev anlayışı bu anlayışın uygulanış biçimi, yayın politikası, hedef kitlenin 

beklentileri, ifade özgürlüğünü gerçekleşmesi ve dolayısıyla kamuoyunun biçimlenebilmesini 

doğrudan etkiler.237 

         Bir basın organının öncelikli görevi kuşkusuz kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu 

yansıtmaktır. Bunun dışında; haber vermek, bilgilendirmek, eğitmek, denetlemek, eleştirmek, 

                                                      
235 Hıfzı Topuz . II.Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi 2003 s.329 

236Nevin Ünal Özkorkut, “Basın Özgürlüğü ve Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü”  (Çevrimiçi): 

http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2002-51-03/AUHF-2002-51-03-Ozkorkut.pdf 30.09.2015  
237 Prof.DrAtilla Girgin,  Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İnkılâp Yayınları, 2001 s.141-142 

http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2002-51-03/AUHF-2002-51-03-Ozkorkut.pdf
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eğlendirmek, dinlendirmek, yönetimle yönetilenler arasında köprü işlevi görmek, ilan ve 

reklâmlarıyla ekonomik yaşama yardımcı olmak, uluslararası iletişimi sağlamak vb. basının 

görevleri arasında yer almaktadır.238 

          Kitle iletişim araçları ya da son yıllardaki adlandırılış biçimiyle medya, toplumsal bir 

iletişim kurumudur ve içinde bulunduğu toplumun en önemli toplumsal dinamiklerinden 

biridir. Toplumsal gelişmeyi hızlandırma, topluma yeni ufuklar açma, toplumun kültürel 

düzeyini yükseltme yönünde de rol oynayabilir tüm bunlarda geri kalmasında da. Özellikle 

demokratik toplumlarda son derece toplumsal işlevleri vardır. Bunar; haber verme, kamuoyu 

adına denetim ve eleştiride bulunma, kamuoyunu aydınlatma ve serbest oluşumunu sağlama, 

eğitme ve eğlendirme işlevidir.239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Bölüm Medya ve Din 

2.1.Dinin tanımı 

      

 Din kavramı en çok tartışılan kavramlardan biridir. Dinin pek çok tanımı vardır. Türk dil 

kurumuna göre “Din” kavramının üç farklı tanımını verilmiştir. Birincisi Hüseyin Cahit 

Yalçın’ın tanımı ile Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı 

sistemleştiren toplumsal bir kurumdur. İkinci din tanımı olarak Refik Halit Karay’ın 

tanımıyla, inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan 

düzendir. Üçüncü tanım ise İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kültdür.240 

Görüldüğü gibi her üç tanımda da insanın inanç noktasında kesişir. İnsanların inanma 

ihtiyacından dolayı her çağda, her yerde din var olmuştur. Din, bireylere amaç sahibi olmayı 

ve yaşamın ideallerini sağladığından dolayı kişisel ve sosyal yaşamda önemli bir etkendir. 

Aynı zamanda din önemli bir kültürel değişken olup, bireylerin değerleri, alışkanlıkları ve 

tutumları üzerinde kayda değer etkisi bulunmaktadır.  

Dini değerler bireylerin ruh yapısından sosyal ilişkilerine kadar birçok tutum ve davranışına 

çerçeve oluşturmaktadır. 241 Hem ülkemize hem dünyaya baktığımızda din olgusu tüm 

                                                      
238 Rıdvan Bülbül, İletişim ve Etik, Ankara, Nobel Yayın Dağıtıcılık,2001 s.39 

239 Vural, age s.105-106 
240Din tanımı, Çevrimiçi:  

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.56169523008ba2.75812821 

08-10-2015 

 
241 Mete Çamdereli, Medya ve Din, Köprü Kitapları, İstanbul, 2004 s.327 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.56169523008ba2.75812821
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toplumlarda büyük önem taşır. Dostoyevski’ye göre, “Eğer biri, laboratuarda bana Tanrı’nın 

olmadığını ispatlasa çıkar kendime başka bir Tanrı bulurdum” der. 

       Bu tanımdan dinin insanlık için vazgeçilmez olduğunu, kişisel ve toplumsal olarak 

insanları etkilediği yadsınamaz. 

        Din teriminin pek çok tanımlaması da din sosyoloğu farklı şekillerde tanımlamıştır. 

Geçmişten günümüze pek çok tartışmada din kavramı yer almıştır. Dünyada var olan pek çok 

inanıştan dolayı din kelimesinin tanımı da farklılık göstermiştir.  

        Batılı din bilimciler dini özsel ve işlevsel olarak iki şekilde incelemişlerdir. Özsel 

tanımlar dinin ne olduğunu; işlevsel tanımlar ise dinin ne yaptığını bize anlatır. 

           Southwold, din tanımı ile ilgili olarak, aşağıdaki geçici ve muhtemelen de 

tamamlanmamış listeyi önerir: 

 1. Tanrı vb. kutsallara yönelik merkezi ilgi ve insanların onlarla ilişkisi.  

2. Dünyevi unsurların kutsal ve profan halinde dikotomik ayrışması ve kutsala yönelik 

merkezi ilgi.  

3. Dünveyi varlığın sıradanlığından kurtuluşa doğru bir yönelim. 4. Dinî pratikler. 

 5. Yanlış olduğunu düşünmeksizin, “mistik nosyonlar” gibi ne mantıki olarak ne de emprik 

olarak açıklanabilir ya da yüksek derecede muhtemel inançlar. 

6. Bu tür inançlara dayanan ahlaki kod. 

7. Bu kodun ihlali durumunda doğaüstü müeyyideler. 

8. Herhangi bir mitoloji. 

9. Bir kutsal metin ya da aynı şekilde yüceltilen sözlü 

gelenekler. 

10. Ruhbanlık ya da uzman dinî elit. 

11. Manevi bir topluluk, bir kilisede bütünleşme  

12. Etnik ya da benzeri grupla bütünleşme. 242 

 

2.2.Medyanın Din Üzerine Etkileri 

        Pew araştırma kuruluşunun yayınladığı 2010 yılı raporuna göre Türkiye nüfusunun %98'i 

Müslüman'dır. Bu yüzden medyanın din üzerine etkilerini incelerken Müslüman çoğunluğa 

göre hareket etmek faydalı olacaktır. Ayrıca Hıristiyan ülkeler biz Müslüman ülkelere göre 

daha seküler olduğu için medyanın bizim gibi Müslüman ülkelerde dini nasıl kullandığını 

incelemek gerekir. Özellikle günümüzde artan sayıda dini televizyon kanalları, dini radyolar 

ve dini programlar vardır. Bu nedenle çalışmamızda bu çerçeveden ilerledik. 

      Bireylere amaç sahibi olmayı ve yaşamın ideallerini sağladığından dolayı kişisel ve sosyal 

yaşamda etkili olan din, kültürel değişkenler, insanların değerleri üzerindeki etkileri medya 

dünyasını da etkilediği yadsınamaz. Yaşamış olduğumuz toplumda medya da haberler, 

programlar, diziler, filmler hazırlanırken dinsel öğeleri işlemese de ister istemez 

Müslümanlığa aykırı bir yayın olduğunda toplumun birçok kesimi tarafından eleştirilecektir. 

Bunun nedeni de din, bireylerin kişisel ve sosyal yaşamını etkilediği için izlediği, dinlediği, 

okuduğu herhangi bir kitle iletişim aracında da din duygularını yansıtacak ve ona göre hareket 

edecektir. Herhangi bir şeye inanmayanlar için bile düşünürsek, bu sefer de dinleyici-okuyucu 

ya da izleyici din öğeleri ağır basmayan yayınları ya da yayımları tercih edecektir.  

        Medyanın din üzerine etkilerine bakarken, dinin özselliğine değil işlevselliğine 

bakmamız gerekir. Çünkü dinin özselliği dinin ne olduğudur. Biz bu bölümde dinin ne 

olduğuna değil, dinin insan ve toplum üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerine yani dinin 

işlevselliğine bakacağız. 

                                                                                                                                                                      
 

242Kurt, age, s.81,82  
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       Medyanın Din konularını yansıtması insanları birleştirebilir ya da ayrıştırabilir. Din 

bireylere sağladığı psikolojik desteğin yanı sıra toplumu da bir düzene sokabilir. Toplumdaki 

dinsel farklılık toplumsal dengenin bozulmasına neden olabileceği gibi, bir toplumda farklı 

inanışlara sahip insanları medya aracığıyla yansıtılan dini öğeler farklı dinlere inanan 

bireyleri- toplumu ayrıştırabilir. Bu noktada medya dini unsurları kullanırken dinselliği ön 

plana çıkarırken çok dikkatli olmalıdır. Ülkemizi dikkate alacak olursak bugün bir gazete dini 

konularda çok fazla yazılar verirken, başka bir gazete dini konulara hiç yer vermeyebilir. 

Bunlar tamamen hedef kitlesi, yayın kimliği ve yayın politikasına göre değişkenlik gösterir. 

Medya tiraj-reyting gibi kaygılar taşıdığı için insanların dini duygularını zedeleyebilir.  

          Yazılı ve görsel medyada yer alan; dini içerikli yazılar, televizyonda drama ve diziler, 

dini içerikli yayınlar (sır dizileri, çizgi film ve türevleri), özelikle 11 Eylül sonrasında kitle 

iletişim araçlarındaki Müslüman ve İslam İmajı, televizyonda dini programlar ve hemen 

hemen her programda uzman olan ve olmayan kişiler tarafından tartışmaya açılan dini konular 

vb. Bu bağlamda yine dini hassasiyeti olan gazeteler, televizyondaki dini içerikli programlara 

bu sayfalarda daha fazla yer ayırırken, magazin, yarışma, eğlence türü programların 

tanıtımlarına olabildiğince az yer vermeye çalışmaktadırlar.243 

       Kitle iletişim araçlarının en önemli özellikleri, uzaktaki olayları, kısa bir süre içinde 

büyük kitlelerin yakınına getirebilmeleri, onların dünyalarına sokabilmeleri, bu olayların 

sunuş ve yorumlayış biçimleriyle bireylerin kanaatlerini değiştirmelerini 

güçlendirmeleridir.244 

      Buna göre her kitle iletişim aracı kendi ideolojik perspektifine, yayın politikasına ve hedef 

kitlesine göre programlarını belirler ve buna göre hareket eder. Bu etkenlerden dolayı hem 

yazılı hem görsel basında yer alan yayınların içeriklerinde dini konuların yer alıp almayacağı 

medya sahiplerinin izledikleri politikalara bağlıdır.  

      Günümüzde bazı siyasi liderlerin “din” unsurunu da öne katarak halka hitap etmeleri ve 

bir takım medya araçları ile egemen siyasi iktidarların desteklediği dini söylem ve simgelerle 

kurgulanması, hedef kitleleri etkilemek adına dinin ideolojik anlamda kullanılabileceğini 

düşündürmektedir. Tarihsel süreçte değişen din siyaset ilişkileri günümüzde daha farklı bir 

boyut almıştır. Kurulduğu ilk yıllarda daha laik bir yapıda modernleşmeye çalıştığını iddia 

eden devlet, son yıllarda dini dışlamak yerine siyasi sistemin içerisine biraz daha entegre 

etmeye başladığı söylenebilir. Nitekim bu konuda “ABD’deki Dışişleri Derneği’nin 25 Eylül 

2003’te yaptığı toplantıda dönemin Dışişleri Bakanlığını yapan Abdullah Gül konuşmasında; 

“Türkiye’nin yeni rejimi ılımlı İslam’dır.” der. 245  

         Buna göre günümüzde dini, ideolojik anlamda kullanan siyasi liderler medyanın da kendi 

dinsel ideolojisine göre hareket etmesini ister. Bazı medya grupları da devletin başında 

bulunan hükümete göre, hükümetteki siyasi liderlerin isteklerine göre yayın politikalarını 

belirler.  

        Siyasi liderlerin dini ideolojik anlamda kullanmasına paralel olarak, medya da sırf kâr 

gütme, medya piyasasında ayakta kalabilmek adına dini ideolojik açıdan kullanabilir. 

İdeolojisini dine yönlendirebilir. 

        

2.3.Televizyondaki Dini Programlar 

                                                      
243 Sultan Unkun Ülger,  Medya din ilişkisi üzerine sosyolojik bir araştırma ‘Kahramanmaraş Örneği’, 

Kahramanmaraş,2007 yüksek lisans tezi,  
244 Nurettin Güz,  Türk Basınında Gündem Oluşturma, Yeni Türkiye, 1996 Sayı12, s.982 

 
245 Kamil Kanıpek, İsmail Balıkçıoğlu, Bir iletişim Aracı Olarak Sinema Filmlerinde Dini 

İdeolojinin Kullanımı: Takva, Akademik Bakış Dergisi, sayı 39, 2013  
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       Modern teknolojinin en önemli ürünlerinden olan kitle iletişim araçları, özellikle görsellik 

alanında daha etkin olan televizyon, gösterişin ve bu arada dini gösterişin inşa olunmasında 

daha işlevsel olabilmektedir.246 Bu nedenle medyanın görsellikte en etkin araçlarından biri 

olan televizyonu dini programlar açısından bakmak çalışmamız için faydalı olacaktır. 

        Özel televizyonların yaygınlaşmasının ardından ülkemizde pek çok kanal kuruldu. Bu 

kanallar arasında dini programların yanı sıra sadece dini yayınlar veren kanallar da vardır. 

Özellikle bizim gibi Müslüman ülkelerde kandillerde, Ramazan ayında ya da Kurban 

Bayram’ında televizyon ve basılı medya dini konuları çok fazla işleyebiliyor ya da dini 

konularda ek yayınlar, programlar verebiliyor.  

Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde daha çok izleyici çekerek reyting sağlamak 

amacıyla tanınmış din adamlarına birçok kanal program yaptırıyor. Bu din adamlarından 

örnek vermek gerekirse,  Prof . Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Prof. Dr. 

Bayraktar Bayraklı ve Mehmet Fatih Çıtlak gibi pek çok hoca farklı farklı kanallarda dini 

konuları işleyerek Ramazan ayı boyunca yaptıkları programlardan çok ciddi paralar 

kazanıyorlar. Herhangi bir dini gün olmadığı zaman kanalların reyting sağlamak amacıyla 

dizileri aynı anda başlatıp aynı anda reklam vermeleri gibi, Ramazan ayında da farklı farklı 

kanallarda, farklı farklı hocaların din konulu programları reyting uğruna yarıştırılıyor. 

         Kanal D, ATV, Show TV ve Star  TV’nin, Ramazan ayındaki yayın akış ile normal 

günlerdeki yayın akışlarının karşılaştırmalarını incelersek konu daha iyi anlaşılacaktır. 

Kanalların yayın akışlarını vermiş oldukları sitelerinden araştırılarak oluşturulan tablolar 

şöyle; 

                                                      
246 Ejder Okumuş, Gösterişçi Dindarlık, İstanbul, Ark kitapları, 2002 s.233 
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Tablo1: Ramazan ayında ATV yayın akışı;                       

00.40 Hz. Ömer 

01.25 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 

03.55 Kırgın Çiçekler 

06.00 Hz. Ömer 

07.00 Çocuklar Duymasın 

08.40 Hz. Ömer 

10.25 Nihat Hatipoğlu ile 

Resulullah’ın izinde 

11.00 Kırgın Çiçekler 

13.00 Kızlar ve Anneleri 

15.00 Çocuklar Duymasın 

16.00 Zahide İle Yetiş Hayata 

18.45 Atv Ana Haber Bülteni 

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftar Özel 

21.15 Döndür Şansını 

23.30 Cevap Sende 

 

 

Tablo 2: 11.10.2015 ATV yayın akışı; 

07.00 Kertenkele 

10.00 Nihat Hatipoğlu İle 

Kur’an ve Sünnet 

11.30 Aşağı yukarı yemişliler 

12.45 Evli ve Öfkeli 

13.50 Eve Dönüş 

16.00 ATV Ana Haber 

19.00 Evli ve Öfkeli 

20.00 Evli ve Öfkeli 

22.30 Kazan Kazan 

00.45 Eve Dönüş 

05.00 Doksanlar 

 

 

 

  

       Tablolara bakacak olursak, özellikle son zamanlarda  ATV’nin Ciner medya grubunun 

ardından Turkuvaz Medya Grubuna satılması ile  daha muhafazakâr daha AKP Hükümeti 

yanlısı bir kanal haline geldi. Yayın politikasını da bu şekilde belirleyen ATV daha 

muhafazakâr bir hedef kitlesine yönelik, dini programlara, din içerikli dizilere yer veriyor. 

ATV Ramazan ayı, Kurban Bayramı ya da kandiller gibi dini bir gün olmadığı zamanda, 

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet adlı bir tane dini program yayınlarken; Ramazan ayında 

dini programlarının sayısını altıya çıkarıyor. Bu programlar ise şöyle; bir günde iki kere 

yayınlanan Hz. Ömer, Nihat Hatipoğlu ile Sahur, Nihat Hatipoğlu ile Resulullah’ın izinde, 

Nihat Hatipoğlu ile İftar Özel. Bir gün içinde aynı programları, dizileri tekrar tekrar verdiği de 

tabloda görülüyor.  
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Tablo 3: Ramazan Ayında Show TV yayın akışı 

00.30 Nursel’in Mutfağı: Ramazan 

Özel 

01.30 Mustafa Karataş İle Sahur 

03.30 Acil Aşk Aranıyor 

05.30 Asla Vazgeçmem 

06.30 Cennet Mahallesi 

08.00 Şoför Nebahat 

10.00 Acil Aşk Aranıyor 

12.00 Nursel’in Mutfağı Ramazan 

Özel 

13.15 Ev Kuşu 

14.30 Ateş Parçası 

16.30 Asla Vazgeçmem 

18.30 Show Ana Haber 

19.30 Mustafa Karataş ile İftar vakti 

21.00 Kapışma 

 

Tablo 4: 11.10.2015 Show TV yayın akışı 

 

06.30 Yaban 

08.30 Nursel’in Mutfağı Tekrar 

10.00 Yabancı Sinema 

13.00 Ev Kuşu- Tekrar 

14.00 Turgay Başyayla ile Lezet 

Yolculuğu 

15.15 Yılanların Öcü- Tekrar 

18.30 Hafta Sonu Ana Haber 

19.45 Yabancı Sinema 

21.30 Acil Teslimat 

23.30  Yılanların Öcü- Tekrar 

03.30 Türk Sineması 

05.30 Yaban 

 

 

     

     Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olarak kurulan Show TV,  90'ların başında "kırmızı 

nokta" uygulamasıyla gece yarısı yayınlanan Tutti Frutti gibi programlarla erotik yayın 

yapmıştır.  Bu erotik yayın daha sonradan RTÜK aracılığıyla kaldırılmış ve kaldırıldığı ilk 

aylarda, gece teletekst yayını ve ünlü yabancı dizilerin yayını yapılmıştır. Günümüze 

baktığımızda Ciner Medya Grubunun kanalı olan Show TV erotik yayınlardan uzak durarak 

hedef kitlesini ATV kadar muhafazakâr olmasa da “Doğu” temalı dizilerin çoğunlukta olduğu 

dizi ve eğlence programlarına yer vererek belirliyor. Show Tv  yayın akışlarını 

incelediğimizde, normal zamanda dini programlara hiç yer verilmediğini, Ramazan ayında ise 

Mustafa Karataş ile Sahur, Mustafa Karataş ile İftar vakti adlı iki dini programa yer verildiği 

görülüyor.  Yine aynı şekilde ATV’de olduğu gibi aynı program ve dizileri tekrar tekrar 

izleyicileri gösteriliyor. 
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Tablo 5: Ramazan ayında Kanal D yayın 

akışı 

01.00 Galip Derviş 

01.40 Bayraktar Hoca ile 

Kur’an- Kerim’i Anlamak 

03.30 Ulan İstanbul 

05.00 Geniş Aile 

06.00 Acemi Cadı 

08.00 Akasya Durağı 

09.30 Güllerin Savaşı 

11.00 Aşk-ı Memnu 

13.00 Çok Güzel Hareketler 

Bunlar 

14.15 Küçük Ağa 

16.30 Arka Sokaklar 

19.00 Kanal D Ana Haber 

Bülteni 

20.00 Manda Yuvası 

22.30 Beş Kardeş 

 

Tablo 6: 11.10.2015 Kanal D Yayın akışı 

 

06.00 Kanal D Çocuk Klubü 

07.15 Ulan İstanbul 

09.30 Galip Derviş 

11.00 Hititya Madalyonun Sırrı 

12.45 Bizim Lezzetlerimiz 

14.00 Sürgün 

16.15 Güneşin Kızları 

19.00 Ana Haber Bülteni 

20.00 Batman: Kara Şövalye 

Dönüyor. 

22.45 Halam Geldi 

00.30 Batman: Kara Şövalye 

Dönüyor 

02.30 5N1K 

03.30 Karanlık Saat 

 

        Kanal D’yi incelediğimizde, diziler sayesinde reyting rekorları kırıyor. Hedef kitlesini 

dizi izleyen, eğlence programları gibi yayınlar seven insanlara göre belirliyor.  Show TV gibi 

normal zamanda herhangi bir dini programa yer vermediğini, Ramazan ayında ise Bayraktar 

Hoca ile Kur’an-ı Kerim’i Anlamak adlı dini programı yayınladığı görülüyor. 
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Tablo 7: Ramazan Ayında Star Tv Yayın 

Akışı 

01.30 Fatih Çıtlak ile Sahur 

Bereketi 

03.40 Çilek Kokusu 

05.30 Aramızda Kalsın 

07.00 Kadın İsterse 

08.00 Dürüye’nin Güğümleri 

10.30 Acemi Cadı 

12.15 Güzel Köylü 

14.30 Ben Olsam 

16.15 Kalbimin Efendisi 

18.30 Star Haber 

19.15 Çarkıfelek 

20.30 Fetih 1453 

 

 

Tablo 8: 11.10.2015 Star TV yayın akışı 

 

01.00 Tetikçiler 

03.00 Sevemez Kimse Seni 

04.30 Geniş Aile  

06.00 Benim Hala Umudum Var 

07.45 Ayşecik ile Ömercik 

10.00 Tülin Şahin ile Moda 

11.00  Kalbimin Efendisi 

13.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 

14.00 En Güzel Bölüm 

14.30 Senede Bir Gün 

16.30 Kaderimin Yazıldığı Gün 

19.00 Star Ana Haber 

20.00 Hatırla Gönül 

22.30 Hatırla Gönül 
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         Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star TV’ye baktığımızda, kurulduğu günden beri maç 

yayınları, diziler, eğlence programlarına yer veren Star TV günümüzde de bu yayın politikası 

ile ilerliyor.  Tıpkı Show TV ve Kanal D gibi normal günlerde dini programlara yer 

vermediğini Ramazan ayında Fatih Çıtlak İle Sahur Bereketi adlı bir tane dini program 

yayınlandığını görüyoruz 

.  Müslüman bir ülke olarak hiç dini programa yayın vermeyen kanalların bile, 

dini günlerde dini programlara yer verdiğini tablolardan anlıyoruz. Televizyon medyasının 

reyting kaygısı ile dini günlerde, dini programlara yer verildiği ve seküler bir ülke 

olamadığımızdan medyanın da bunu bildiğinden insanların dini duygularının sömürüldüğü 

açıktır.  

                  Din ve dinsel olgular bugün maalesef bir popüler kültür aracı halini almış, bir 

popüler kültür ürünü haline getirilmiştir. Popüler kültürün bir ürünü olarak din, kendine özgü 

bir mecrada ve kendi marka değerini haiz pop-ikonlarla sunulur, anlatılır ve anlaşılır 

durumdadır. Medyatik düzeyde eğlence haline gelen ve magazinleşen dinin asıl hedefi 

örselenmiş, gerçek kıblesi perdelenmiş, en azından bildik geleneğinden koparılmıştır. 

Medyatik sesin de, görüntünün de kıblesini bulmak artık imkansızlaşmıştır. Bunlar sorundur 

ve çözüme ihtiyaç vardır.247 

        

3. Bölüm Medya ve Eğitim 
       3.1.Eğitimin Tanımı 

         Eğitim, toplumların gelişmesi ve ilerlemesi açısından son derece önemlidir. Bireylerin 

gelişmesi, meslek edinebilmesi en önemlisi de bilinçli birer vatandaş olabilmesi için eğitim 

gereklidir. Bireylerin eğitiminde eğitim kurumları kadar medyaya da görevler düşmektedir. 

Eğitim kavramının tanımlarını incelediğimizde pek çok düşünür, pek çok yazar eğitim 

kavramını farklı şekillerde tanımlamış, farklı bakış açılarıyla yaklaşmışlardır. 

      

         Eğitim bireyin hayatını dengeli bir şekilde sürdürebilmesi ve içinde yaşadığı topluma 

sağlıklı bir şekilde uyum sağlayıp, yapıcı bir üye olarak katkıda bulunabilmesi için gerekli 

davranış örüntüleriyle donanmış olması gerekmektedir. Birey ve toplum açısından çok büyük 

önem taşıyan bu durum toplumda uyumlu bireyler yetiştirebilmek, topluma katkılar 

sağlayabilmek için eğitim toplumdaki tüm bireyler için gereklidir. Eğitim yönünde verilen 

uğraşlar insanlık tarihi kadar eskidir ve hâlâ da varlığını devam ettirmektedir. 

       

        Eğitim kelimesi eski Türkçede “terbiye” kelimesi ile ifade edilmekteydi. Toplumda güzel 

konuşan, ahlaklı, hal ve hareketleri benimsenen kişiye terbiyeli, aksi durumdaki kişiye ise 

terbiyesiz deniyordu. Görüldüğü üzere eğitim insanın davranışlarının istenen niteliklere 

dönüştürülmesi şeklinde düşünülmektedir. 248 

 Eğitimin sosyal, ekonomik ve politik görevleri vardır. Eğitim sistemi bireyleri 

sosyalleştirecek, bilinçli birer vatandaş olarak yetiştirecek, en iyi üretici ve tüketici düzeyine 

çıkaracaktır. Bu durumda eğitim sisteminin amaçları çevreye dönük olacak ve çevreye göre 

değişecektir.249 

3.1.1.Eğitim Kuramcıları 
           Eğitimin tanımını yaparken dünyadaki eğitim kuramcılarından bahsetmek gerekir. 

Eğitim üzerine düşünürlerden bazıları, Lester Ward, Emile Durkheim ve John Dewey’dir.  

3.1.2.Lester Ward 

                                                      
247 Mete Çamdereli- Medya ve Din Sempozyumu,   

Çevrimiçi:http://metecamdereli.blogspot.com.tr/2015/04/medya-ve-din-icin-panorama.html#more 11.10.2015 
248 Hasan Hüseyin Özkan, (Mart 2006), Popüler kültür ve eğitim, Kastamonu eğitim dergisi, s.35 

249 M. Durdu Karslı . Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Yayıncılık. Ankara. 2008 S.360 361 

http://metecamdereli.blogspot.com.tr/2015/04/medya-ve-din-icin-panorama.html#more
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     Amerikan sosyolog Lester Ward, 1883 yılında yayınlanan “Dinamik Sosyoloji” başlıklı 

eserinde eğitimin toplumsal değişme sürecinde ne kadar önemli bir etken olduğuna değinir. 

Ward’a göre son yüzyıl içinde bilim alanında yaşanan gelişmeler, insanlığın en büyük 

kazanımıdır. Bununla birlikte toplum ve bilim arasındaki uzaklıktan dolayı halk, bilimsel 

araştırmaların ortaya koyduğu gerçeklerden yalnızca yüzde birinden yararlanmaktadır. Bu 

nedenle, toplumsal değişme sürecinde eğitimin toplum içinde yaygınlaştırılması ve zorunlu 

kılınmasının açık bir gereklilik olduğunu ifade etmiştir. 

 

 

3.1.3.EmileDurkheim 

      Fransız, yapısal işlevci sosyologlarından Emile Durkheim’a göre eğitim, toplumdan 

bağımsız bir alan değildir. Eğitimin yapısını toplum sistemi belirler. Her eğitim sistemi içinde 

bulunduğu yapının ekonomik, kültürel, politik biçimlenişine bağlıdır. Durkheim eğitim 

kurumunun bazı işlevlerinden bahseder bunlar şöyledir; 

-Eğitim kurumunun toplumsallaştırma ve kültür aktarıcılığı işlevi 

-Okulun bireylere dayanışma kültürü aşılayan kurumlar olduğu 

-Okul, bencilliğin sınırsız isteklerin disipline ve boyun eğmeye alıştırır. 

-Okul bireylerin gelişimini destekler, her birinde özerklik, bağımsız düşünme ve seçim 

duygusu yaratır.  

3.1.4. John Dewey 

         Eğitim sosyolojisinin kurucu isimlerinden biri olan Amerikalı eğitim kuramcı John 

Dewey’dir. Eğitim kurumunu toplumsal değişmenin itici gücü olarak gören Dewey, klasik 

sosyologlara temel bir eleştiri getirmiştir. Dewey’e göre eğitim kurumunu toplumsal 

değişmede etkili bir güç olmakla birlikte, gerçekte hiçbir kurum tek başına toplumsal 

değişmeyi sağlayabilecek güçte değildir. Eğitim kurumunun toplumsal değişmede etkili 

olabilmesi, toplumdaki diğer toplumsal, ekonomik ve politik kurumların aynı anda ve aynı 

doğrultuda değişiyor olmasına bağlıdır. Dewey’e göre toplumda bir değişiklik olacaksa 

eğitimin yanında sosyal, siyasi, ekonomik, hukuk yönünden de değişikliğe gidilirse 

toplumdaki değişiklikler başarılı olur. Eğitim tek başına yeterli olmaz.250 

 

      Görüldüğü gibi, Lester Ward ve Emile Durkheim eğitimin toplumsal yönlerini ele alarak 

eğitimin, bireylerin toplumsallaşmasında bir arada yaşamasında gerekli olduğunu, toplumda 

bir değişiklik olduğunda eğitim ile topluma yayılabileceğini insanların birlik beraberlik içinde 

yaşayabilmelerinin bencil olmamalarının yine eğitim sayesinde olabileceğini 

vurgulamışlardır. John Dewey’de tıpkı Ward ve Durkheim gibi toplumsallaşma sürecinde 

eğitimin gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ancak Dewey’in bu konuda bazı eleştirileri 

olmuştur. Eğitim, toplumda bir değişikliğe gidilmek istendiğinde tek başına yeterli olmadığını 

eğitimin yanında siyasi, hukuki, sosyal yönlerinde birlikte hareket etmesi gerektiğini 

vurgulamıştır.  

3.1.5. Türk Eğitim Kuramcıları 

           Eğitime yönelik dünyadan sosyologların yanında Türk sosyologların eğitim konusunda 

ne düşündüğüne de bakacak olursak, eğitim sosyolojisinin Türkiye’deki kurucularının eğitim 

ile ilgili düşünceleri ise şu şekilde; 

 

3.1.6.ZiyaGökalp 
     

       Türk eğitim sosyoloğu Ziya Gökalp’e göre eğitim ulusların kendi milli değerlerine ve 

niteliklerine göre olmalıdır. Eğitim dili Türkçe olmalı, yeni kuşaklara Türklük ve İslam 

                                                      
250 Mehmet Devrim Topses, Eğitim Sosyolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık Ankara 2012  s.8-10 
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terbiyesi kazandırılmalıdır. Gökalp yaşadığı dönemle ilgili olarak Türkiye’nin en büyük 

hastalığının eğitim sistemindeki dağınıklık olduğunu belirtmektedir. Oysa eğitim 

sistemimizde Türklük ideali değil, kozmopolitzm (dünya yurttaşlığı ya da Arap ve Acem 

taklitçiliği egemen durumdadır.251 

Ziya Gökalp’in düşüncelerini incelediğimizde görüyoruz ki Türk toplumunun kendine 

ait bir eğitim sistemi olmadığını eleştirerek kendi milli kültür ve değerlerine özgü bir eğitim 

sistemi yaratılmasını vurgulamıştır. Gelecek nesillere Batı ya da Doğu hayranlığını aşılamak 

yerine Türk eğitimin milli unsurları göz önüne alınarak Türklere ait bir eğitim sistemi 

kurulması gerektiğini vurgular. Gökalp 1924 yılında vefat etmiştir bunları söylediği tarihten 

bu yana Türk eğitim sistemindeki aksaklıklar başka ülkelerinin eğitim sistemini kendi 

ülkemizde uygulama çabaları ise hâlâ devam etmektedir.  

 

3.1.7.Ethem Nejat 
        Bir diğer Türk Eğitim Sosyoloğu Ethem Nejat, kendi döneminde Fransız eğitim 

sisteminden etkilenen Osmanlı eğitim sistemine karşıydı. Osmanlı okullarında Fransız eğitim 

sisteminin etkisinin bütünüyle ortadan kalkmasını isteyen Ethem Nejat, bu eğitim sisteminin 

tamamen kokuştuğuna inanmaktaydı. Ona göre gençlerimize kendi başına hareket kabiliyeti 

verecek, kendi kendisinden sorumlu, özgüveni olan ve kendi değerini kavratacak bir eğitim 

sistemi gerekmektedir. Eğitim ile ilgili olarak 2 önemli görüş ortaya koymuştur. “Öncelikle 

yurttaşları milli ülkülerle donatmak, onlara milli aidiyet bilinci kazandırmak önemlidir” der. 

İkinci olarak ise Nejat’a göre lköğretim kurumlarında ziraata önem verilmeli ayrıca 

öğrencileri köy hayatını medenileştirecek yönde yetiştirmesi gerektiğini vurgular.252 

        Eğitimin iki karakteristik özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, eğitim bireyleri 

toplumun normlarına, değerlerine ve kurumlarına uyum sağlaması yolunda toplumsallaştırır. 

Bu birçok açıdan doğaldır. Çünkü okullar devletin kurumları olarak hâkim kültürün genç 

kuşaklara aktarılmasını sağlar. Aslında herhangi bir toplumun devamını sağlamak için 

kültürel aktarım ve yeniden üretim dışında başka bir yol da yoktur.  İkinci olarak eğitim, aynı 

zamanda araştırma ve kabul edilmiş doğruları sorgulama ruhu aşılama kapasitesine sahiptir. 

Eğitim, insanları toplumdaki hâkim değerleri ve normları sorgulatacak potansiyele ve onları 

toplumsal sınırlamalara karşı gelmeye, toplumsal çelişkilere mevcut sistemin dışında 

çözümler üretmeye zorlayacak güce de sahiptir.253 

Günümüzde eğitim Her ülkede temel bir hak ve çalışma alanı olarak kabul 

edilmektedir. Unesco 1970 yılını eğitim yılı olarak kabul etmiş ve eğitime ilişkin tasarısı şu 

şekilde özetlemiştir; 

1.Eğitim okulla bitmez, bütün yaşam boyunca devam eder. 

2.Dünya sürekli olarak değişmektedir. 

3.Okullarda öğrenilen bilgiler bir süre sonra yetmemeye başlar. 

4.Yeni sorunları çözebilmek, yeni koşulları anlayabilmek, çevremizdeki 

gelişmeleri izleyebilmek için yeni bilgiler gerekir. 

5.Yetişkinlerin eğitimi, halk eğitimi, okul dışı eğitim, radyo ve televizyon ile 

eğitim, olgunlaşma kursları hep sürekli eğitimin kapsamına giren şeylerdir. 

 

3.2.Medya Eğitim İlişkisi 

                                                      
251 Yahya Akyüz, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, Doğan yayınları Ankara,  1978 

S162 
252 Hamza Altın, Summer  Ethem Nejat ve Eğitim Tarihimizdeki Yeri, International Periodical For the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2008 Volume 3/4 s76-77 
253Ahmet Eskicumalı ,Eğitim ve Toplumsal Değişme: Türkiye’nin Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü, 1923-

1946 Boğaziçi üniversitesi eğitim dergisi s.27  
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       Medyanın işlevleri arasında belki de en önemli işlevi eğitme işlevidir. Medya toplumun 

okulu gibidir. Eğitim okulla bitmediği için, yaşamın her an her yerinde gerekli olduğu için ve 

küreselleşen dünyada her an her şey değiştiği için yeni bilgileri öğrenmeye kamuoyu ihtiyaç 

duyar. Bu yüzden medya değişen ve küreselleşen bu dünyada toplumu eğitme görevini 

yaşamın her anında üstlenir. Okul gibi belli bir noktaya kadar sürmez. Gelişen teknolojilere 

uyum sağlayarak varlığını yaşam boyunca sürdürür. Bu nedenle de bilgi verme ve eğitme 

işlevi medya için süreklilik gösterir. 

      

 Medya kurumları bir işletme gibi kurulabilir ama dördüncü kuvvet olmasının vermiş 

olduğu belirli sorumluluklar ve yükler vardır. Para kazanma amacı elbette olmalıdır ama bu 

amaç sorumluluklarının önüne geçmemelidir. Eğitme gibi büyük bir işleve sahip olan medya 

bu işlevini göz ardı ederse toplumda bazı aksaklıklar meydana gelecektir. Eğitim kavramını 

açıklarken pek çok düşünürün ortak noktası toplumu bütünleştiren birleştiren bir yapıya sahip 

olan eğitim özellikle bilgi yayma aracı olarak medyayı kullandığı için, medya da eğitme 

işlevini yerine getirmezse toplumdaki aksaklıklar haliyle baş gösterecektir. 

        Kitle iletişim araçlarının hepsinde öğretmekten çok eğitme işlevi vardır. Meslek, bilgi 

yeterlilik kazandırmaya yönelik bir çaba olan öğretmek okulların işidir. Ancak eğitmek; 

kültürleştirme, davranış, düşünce, kanaat, tartışma, analiz gücü geliştirmeye ve yaşam 

biçimini zenginleştirmeye yönelik bir çabadır ki bundan da diğer kurumlar kadar medyada 

sorumludur.254 

       Toplumumuzda eğitim ile ilgili haberler, sınavlara giren pek çok öğrenci ve veli için 

ihtiyaç olmuştur. Ülkemizde son yıllarda bazı gazetelerde özellikle üniversite ve liseye giriş 

sınavlarında eğitim konularında öğrenci ve velileri bilgilendirmeye yönelik haberlere yer 

veriliyor. Ancak bu konuda sadece sınav dönemlerinde eğitime yönelik haberler ve yazılar 

çoğalıyor. Kamuoyu her an eğitimle ilgili haberlere gelişmelere ihtiyaç duyacağı için 

medyanın bu alanda daha fazla yayına yer vermesi şarttır.  

 

     3.3.Medyanın Eğitim ilişkisindeki Avantajlar ve Dezavantajlar 

     Medyanın eğitim işlevinde, öncelikle medyanın eğitim işlevini yerine getirirken belli 

avantajları ve dezavantajları vardır. Bu avantajla şöyle 

 

a) Geliştirilen ve daha da geliştirilecek yeni eğitim seçenekleri ile tüm bireylerin eğitimden 

eşit olarak yararlanmaları sağlanabilir.  

b) Mevcut kurumlardan ve insan gücünden daha etkin ve daha verimli olarak faydalanılabilir.  

c) Ülkemizin gerek coğrafi yapısı gerekse diğer etkenlerden kaynaklanan fırsat eşitsizliği ve 

sayısal uçurum, kitle iletişim araçlarının kullanılmasıyla önemli oranda giderilebilir.  

d) Bilgi teknolojilerinin sağladığı yeni teknikler öğrenmeyi daha hızlı ve kalıcı olarak 

sağlayabilir.  

e) Sınıf psikolojisi ortadan kaldırılarak ev, okul, işyeri ve diğer tüm mekânlarda eğitim-

öğretim imkânı sağlanabilir. 

f) Yine sınıf psikolojisinin ortadan kalkması ile bireyler de öğrenci psikolojisinden arınmış 

olarak daha çok motivasyon kazanabilir. 

 

 

 

g) Bireysel öğrenme, bağımsız öğrenme, aktif katılımlı, bireysel hız ve kapasiteye bağlı yani 

“öğrenen merkezli” öğrenim gerçekleşebilir. 

 

                                                      
254Vural,age,s112 
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h) Hedef kitlenin yaş, yetenek, sosyal ve kültürel farklılık, meslek farklılıkları ve bir önceki 

eğitimden kaynaklanan farklılıklar giderilebilir. 

i) Kaliteli eğitim-öğretimin genellikle özel sektör bünyesinde ve pahalı oluşundan 

kaynaklanan eşitsizlik ortadan kaldırılabilir. 

j) Üretilen bilgi ve teknolojilerin anında geniş kitlelere duyurulması ile uluslararası iletişim 

ortamında evrensel bir eğitim-öğretim süreci, yaşam boyu eğitim, çok yönlü ve sürekli olarak 

sağlanabilir. 

k) Yeni olanaklarla eğitim-öğretim sürecinin demokratikleşmesi sağlanarak, çağdaş bireylerin 

yetiştirilmesi sağlanabilir.255  

         Bu avantajlardan anlıyoruz ki kitle iletişim araçları mekân farklılıklarını ve uzaklıklarını 

yok ederek öğrenmeyi herkes için mümkün kılan, yeni eğitim teknolojilerinin gelişmesine de 

yol açmıştır. Bu avantajların yanında medya eğitim ilişkisi içinde dezavantajlar da vardır. 

Dezavantajlar ise şöyle; 

a) Yüz yüze eğitim-öğretimdeki karşılıklı ilişkinin sağlanamaması ve karşılıklı ilişki eksikliği 

nedeniyle tepkilerin anında ölçülememesi 

b) Kitle iletişimin yapısından kaynaklanan geri besleme (feedback) sürecinin ya geç işleyişi 

ya da hiç işlememesi 

c) Sınıf psikolojisinin kaybolması sonucunda kontrol mekanizmasında oluşacak boşluklar 

d) Kitle iletişim araçlarının fiziki şartlarından kaynaklanan dezavantajlar 

e) Hedef kitlenin gerekli teknik donanım ve kişisel bilgi ve beceri eksikliği 

f) Uygulamaya yönelik (laboratuvar deneyi gerektiren, dil öğretimi vb.) derslerin tam 

anlamıyla gerçekleştirilememesi 

 

g) Ülkemizi ele aldığımızda kitle iletişim araçlarının –özel radyo ve televizyonların 

kurulmasında olduğu gibi- hızlı, hazırlıksız ve alt yapı eksikliği giderilmeden kullanılmasıyla 

oluşan sorunlar 

h) Sistemin kötü amaçlı kullanımı ve suistimal edilmesi256 

         Kitle iletişim araçlarının dezavantajlarına baktığımızda ise en etkili iletişim şekli olan 

yüz yüze iletişimden yararlanılamadığını, ülkemizdeki kitle iletişim araçlarının alt yapı 

eksikliği giderilmeden kullanılması, uygulamaya yönelik eğitim sistemlerinin eksik 

kalabileceği gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra insanların sosyalleşmesini de 

olumsuz yönde etkileyebilir. 

 

 

3.4.Televizyon ve Eğitim ilişkisi 

       Kitle iletişim araçlarına bakıldığında belki de en etkili araç televizyondur. İnsanın 

öğrenmede duyma, görme işlevini bir arada yapabildiği için televizyon toplumu eğitme 

işlevinde en etkili kitle iletişim aracıdır diyebiliriz. Televizyon karşısında en çok vakit geçiren 

hiç kuşkusuz ki çocuklardır. Araştırmalar göstermektedir ki; endüstrileşmiş çoğu ülkede 

çocuklar okulda ya da uykunun dışında herhangi bir aktiviteden çok televizyonda daha fazla 

zaman harcar.257  

Bu durumda çocukların televizyon medyasının eğitim işlevini incelemek gerekir. 

Çocuklar medyadan özellikle medyadaki şiddetten biz yetişkinlerden daha fazla etkilenirler. 

                                                      
255Feridun Nizam, Eğitim Öğretimde Kitle İletişim Araçlarının Kullanım Olanakları ve 

Avantajları s.13  

 

 
256 Nizam, Age, s.14 

257David Buckingham,  Media Education Literacy, Learning and Contemporary Culture, 2003 s 5 
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Bu nedenle medya çocuklara yönelik yayınlar yaparken daha dikkatli olmalı ve eğitme 

işlevini ön planda tutmalıdır. Çocuklar kitle iletişim araçlarından en çok televizyonla iç içe 

olduğu için televizyon programları çocuklara bilgi verici programlar yapılmalıdır. 

      Ailelerin de çocukların medyayı kullanırken çok dikkatli olması gerekir. Ne kadar eğitici 

yayın olursa olsun kitle iletişim araçlarından televizyonun çok fazla izlenmesi çocukları 

yararlı etkinliklerden alıkoyabilir çocuk edilgenleştirilir, yaratıcılıktan ve etkinlikten 

uzaklaşır. Çocukta tek tip değer yargıları gelişir. Duygusal yönde güven içinde olmayan 

çocuklarda korkular ve endişeler geliştirilebilir.  

İlkokul yıllarında kişiliklerin biçimlendiği yıllarda çocuklarda saldırganlık duyguları 

gelişebilir. ABD’de özellikle çocuklarda obezite yaygındır. Bunun nedeni televizyon 

karşısında saatlerce kıpırdamamaktan ve sürekli abur cubur yemekten kaynaklanır. 

Televizyonda gördükleri her şeyi gerçek olarak algılayabilirler. Çocuklar medyayı toplumun 

modellerini öğrenmek için değil, günlük ve anlık tatmini için kullanırlar.258 

Bugün en etkili kitle iletişim aracı olan TV’de metin türleri çoklukla eğlence, maç 

yayını, sinema ve reklamlardan oluşur. Haber metinleri bile reklama göre düzenlenip 

kesilmekte, metinler içeriğe ya da izleyiciye göre değil, reklamlara uygun olarak 

biçimlenmektedir.259Hâl böyle olunca medyanın eğitim işlevini yerine getirmesi bir yana 

televizyonun boş zaman etkinliği geçirme işlevi daha ağır basar. Televizyon yayıncılığı yapan 

yayın sahipleri vermiş oldukları haber yayınlarında bile eğitici olsun insanları bilgilendireyim, 

medyanın dördüncü kuvvet olduğunun kamuoyunun farkına varmasını sağlayayım demek 

yerine, kâr elde edebilmeyi reklam pastasından en çok payı alabilmeyi amaçlar.  

 

 

3.5.Medyanın Eğitim İşlevindeki Sorunlar 
        Medya birçok insanın günlük hayatının büyük bir kısmını doldurmaktadır. Medya 

tarafından yapılan programlar, yayınlar ülkemizde hızlı olması için ve pek çok alt yapı 

eksikliğinden dolayı bazı işlevlerini yerine getirirken eksik kalır. Bu eksikliklerde elbette 

medyanın etkin olduğu alanlarda ve işlevlerini yerine getirmesinde bazı boşluklara yol açar. 

       Medyanın eğitme işlevi özellikle gençler ve çocuklar üzerinde etkili olması 

beklenmektedir. Bugün Türkiye medyasına baktığımızda televizyon, radyo, gazete vb. kitle 

iletişim araçları “eğitme işlevini ne kadar yerine getiriyor?” diye sorgulamak burada yerinde 

olacaktır. 

Eğer medya tarafından çocuklara ve gençlere kapalı karmaşık, karışık iletiler verilirse, 

gençlerin bunu anlaması güçleşiyor ve anlamadığı zaman kızgınlık ve öfke daha çok ortaya 

çıkıyor. Verilen iletilerde, iletiyi veren kişinin her şeyi bilen adam olması en doğruyu 

kendinin bilmesi ve özellikle çocuklara ve gençlere öğüt verir gibi, bizim dönemimizde, bizim 

devrimizde biçiminde konuşması yine kızgınlık ve öfkeyi doğuran neden olmuştur.260 

        Bizler kitle iletişim araçlarından almış olduğumuz bilgileri bize verilen kadar bilebiliriz. 

Televizyonu baz alırsak, televizyonda verilen bir haber kameramanın gördüğü, yayın 

politikasına göre yapılan montajlarla biz o haberi görebiliriz. Bu da bizim kitle iletişim 

araçlarından almış olduğumuz bilgilerin ne kadar gerçekçi olduğu sorusunu doğurur. 

Böylelikle pek çok insan medyanın yapmış olduğu yayınlara güvensizlik duyar. 

                                                      
258 Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları Ankara, 1985 

s.203 
259Ömer Demircan, İletişim, Dil, Eğitim, 1996, İ.Ü İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul s.146 

 

  
260 Özcan Köknel, Kitle İletişim Araçları Çocukları Nasıl Etkiliyor, Eğitim Yayınları İstanbul, s.65 
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       Yaşadığımız şu günlerde yetişkinler, gençler ve çocuklar kendini geliştirmesi eğitmesi 

için medyaya sık sık başvurur; ama medya ne yazık ki eğitme işlevini çoğu zaman yerine 

getirememektedir. Medya grupları artık sadece kâr gütmek amacıyla işleyen birer mecra 

haline geldiği için haliyle eğitme işlevi de yarım kalmaktadır. Televizyon programlarına 

baktığımızda gündüz kuşağında eğiticilik bir yana dursun tam tersi insanları hipergeçekliğe 

(gerçek üstü) çıkaran yayınlar görüyoruz. Örneğin evlilik programları. Hiçbir eğitici yanı 

olmayan o kadar ki insanlar hipnoz edercesine saatlerce başından kaldırmayan programlardır. 

Diğer yandan prime time dediğimiz televizyonların en çok izlendiği saat 20.00’dan sonra tüm 

kanallar birbirine benzeyen diziler vermeye geçiyor. Çok az kanal eğitici öğretici programlar 

yapıyor. Belgesellerin sayısı gün geçtikçe azalıyor.  

       RTÜK aralarında en çok izlenen kanallardan Kanal D ve Fox’un da bulunduğu 63 kanala, 

7 Haziran 2015 seçimlerinde yayın yasağı olmasına rağmen seçim ile ilgili yayınlar yaptığı 

gerekçesiyle kanallara dizi verdikleri saatlerde belgesel yayınlama cezası verdi.261 Bu belgesel 

yayını birçok internet haberinde kanallara ağır ceza şeklinde yansıdı. Kanalların vermiş 

olduğu dizilerin eğitici programlardan çok da önemliymiş gibi gösterildi. Kamuoyu da hiçbir 

eğitici yanı olmayan o gün kaldırılan dizilerine medyanın belgeselleri ceza niteliğinde 

göstermesi ile üzüldü. 
3Sonuç olarak medya, belgeseller gibi eğitici programlar verildiğinde insanların bu 

programlara sıkıcıymış gibi bakmalarına neden oluyor.  

      Gazetelere baktığımızda televizyonların durumundan çok da farklı değildir. Haberler 

insanları bilgilendirmek, haber vermek eğitmekten çok eğlendirme işlevini yerine getiriyor. 

Birkaç ciddi gazetenin dışında gazetelerin çoğunlukla işlevlerini yerine getirmediğini 

magazinsel yönünün ağır bastığını görebiliriz.      

          Özellikle darbe dönemlerinden sonra olan apolitikleşme maalesef bugün de baş 

göstermekte. Gazeteler satılsın diye gazetelerin yanında verilen promosyonlar, magazin 

dergileriyle, magazin haberleriyle,  varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Kitle iletişim 

araçlarından gazete de ne yazık ki eğitim işlevini tam anlamıyla yerine getiremiyor.  

      Yerel gazetelerle eğitim arasındaki ilişkiye bakıldığında, yerel basın bireye daha yakın 

olması ve yereli incelemesi bakımından daha ilgi odaklı bulunabilir. Öğrenme teorileri 

açısından da yakından uzağa doğru öğrenmenin daha kalıcı ve geçerlidir. Bu bakımdan yerel 

gazetelerden eğitimde daha etkili yararlanılabilir. Yerel gazeteler yakın eğitim kurumlarını 

denetleyen bir işlev görebilirler. İşbirliği içinde farklı eğitsel proje ve uygulamalar ortaya 

koyabilirler.262 

Günümüzde baktığımızda yerel basının bunları yerine getirebilmesi neredeyse 

imkânsızdır. Yerel basının ülkemizde yok olacak düzeye gelmesinden dolayı yerel basın ve 

eğitim arasındaki ilişki de zedelenir. Ülkenin her köşesine erişebilen yerel basının geri 

kalması medyanın eğitici özelliklerinin geri kalmasına neden olur. Demokratik işlev açısından 

çok büyük öneme sahip olan yerel basın, küreselleşmenin etkisiyle birlikte tekelleşen medya 

gruplarından dolayı etkinliğini sürdüremiyor. Böylece medya toplumun her bölgesine 

erişemediğinden demokratik işlevini yerine getiremiyor. Toplumun her köşesine erişebilen, 

tüm kamuoyunun görüş ve önerilerini dinleyebilecek olan yerel medya varlığını 

sürdürebildikçe toplumun her köşesinden insan medyanın eğitme işlevinden 

yararlanabilecektir.  Sonuç olarak medyanın eğitim işlevini yerine getiremedikçe bilinçsiz bir 

toplum, amaçsız bir neslin yetişmesine neden olacaktır.  

                                                      
261 Tv kanalları dizi saatinde neden belgesel yayınladı? 

Çevrimiçi:http://www.medyafaresi.com/haber/tv-kanallari-dizi-saatinde-neden-belgesel-

yayinladi/717324 16.10.2015 
262Turan Erkılıç, Eğitimle İlgili Yazıların Eskişehir Yerel Gazetelerinde Dağılımı, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 8, s.163       
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       Medya eğitim işlevleri arasında medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili olarak da bazı 

aksaklıklar vardır. Medya okuryazarlığı dersi sanki medya düşman yetiştiriyor algısı vardır. 

Oysa medya okuryazarlığı dersi ile çocuklar, gençler ve yetişkinlikler kitle iletişim araçlarını 

daha verimli kullanacaklardır.  

        Medya okuryazarlık dersi farkındalık oluşturmak, eleştirel düşünebilmek, sunulan 

mesajın, içeriğinin, arka planını görebilmek adına konmuş bir derstir.  

         Medya okuryazarlığının, iletişim fakültesi mezunları için bir istihdam alternatifi 

oluşturacağı gibi dar bir bakış açısından değil de gerçek amacıyla yani medya karşısında 

savunmasız durumdaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin vatandaşlarımızın 

bilinçlendirilmesi için verilecek çok önemli bir eğitim meselesi olduğu gerçeğiyle ele alınması 

gerekmektedir.263 

Günümüzde özellikle kitle iletişim araçlarından internetin kullanımı artmış ve internet 

aracılığıyla bilgiye ulaşan insan sayısı da buna paralel olarak doğru orantı göstermiştir. 

İnternet ortamında o kadar fazla bilgi var ki bilgiyi hemen alıp hemen tüketiyoruz. İnternet 

anlıktır ve bu hıza ulaşabilmek için bilginin doğruluğu kontrol edilmeden internet sitelerinden 

bilgiler dolaşır.  

Böylece ortaya bir bilgi kirliliği çıkar. İnternet gibi televizyonda da aşırı televizyon 

izlemenin vermiş olduğu zararlar ortaya çıkar. İnsanlar gerçekliklere ayırt edemez hale 

gelebilirler. Tüm bunlardan başta çocuklar olmak üzere, tüm kamuoyunu bilinçlendirmek ve 

doğru bilgiyi alarak bilgiden doğru bir şekilde faydalanabilmesi için medya okuryazarlığı 

özellikle okullarda önemli hale gelmiştir. Medya okuryazarlığı dersi ülkemiz için bu kadar 

önemliyken maalesef günümüzde geri planda kalmıştır.  

        Medyanın eğitim konusunda üzerine görev düştüğü kadar, bu görev okuyuculara, 

izleyicilere ve dinleyicilere de düşüyor.  Kamuoyu hangi alana daha çok ilgi gösterirse medya 

da buna göre hareket ediyor ve yayınlarını belirliyor. Bu yüzden kamuoyu ne kadar çok eğitici 

yayınlara yönelirse o kadar çok bilgilenecek, toplum bir adım daha ileriye taşınacaktır. Medya 

işlevlerini yerine getirirken, medya görevlilerinin de üzerine düşen görevleri yerine getirip 

getirmediğine bakılması gerekiyor. En basiti medya da görev yapan kişilerin belli 

eğitimlerden geçmesi gerekiyor. 

    Günümüzde televizyonların yayın saatleri 24 saate çıktı ve sınırsız bir hal aldı. Hâl böyle 

olunca yayın saatlerini dolduracak ıvır-zıvır programlarla doldurmaya başladılar. Gençler en 

kaliteli saatlerini televizyon karşısında geçirirken dizi kahramanlarını değil, bilgi veren 

önemli programların konuşulması sağlanmalı. Eğitici kaliteli programlar yapılmalı.36 Tekin’in 

sempozyumda yapmış olduğu açıklamalardaki gibi medya özellikle gençlere yönelik eğitici 

programlara yer vererek gençlerin bilinçli gençler olarak yetişmesine yardımcı olmalı, 

gençlerde toplumu ileriki yıllarda yaşamış oldukları toplumu bilinçli birer toplum haline 

getirmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

Sonuç 

 

        Medyanın günümüzde insanlar üzerinde etkileri göz ününe alındığında, toplumun 

öğeleri, değerleri ve kültüründen ayrı düşünülemez. Her toplum kendi kimliğine göre 

                                                      
263 Adnan Altun, Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Eleştirel Bir 

Yaklaşım, Aralık 2009,Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:3, s.108 
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politikalarını belirlediği gibi medya da buna göre belirler. Medya için önemli olan “hedef 

kitle”dir. Toplum ne isterse medya bize onu verir. Tabi bunu yaparken kendi bakış açısından 

gösterir. Yani kendi yayın politikası ve yayın kimliğine göredir. Bir olay bize gösterilirken 

olayın geçtiği tüm alana yer verilmez. Kameraman yayın politikasına göre olayı görüntüler 

ardından o görüntüler yine yayın politikasına göre montajlanır. Haber biz izleyicilere gelene 

kadar pek çok şekil değiştirir. İşte bu yüzden kamuoyunun medyaya olan güveni 

sorgulanmalıdır. Medyanın işlevlerinden bilgilendirme en önemli işlevdir.  

 

        Çalışmamızda da belirttiğimiz gibi toplumları yönlendiren, belli bir düzene sokan din 

bizim gibi seküler olmayan ülkelerde medya tarafından nasıl kullanıldığını gördük. Sadece 

medyanın değil, politikacılarında medya gibi insanların dini duygularını sömürdüğünü bunu 

yaparken de medyanın aracılık ettiğini gözlemledik. İnsanların dini duygularının 

sömürülmemesi adına medyanın daha laik bir çerçevede yayınlar yapmasına ihtiyaç vardır. 

Çünkü sırf kâr sağlayabilmek ve ayakta kalabilmek adına medya grupları dini kullanıyor, 

demek yanlış olmaz. Dini haberlerde ve programlarda medyanın din bilgisinin de zayıf 

olduğunu birkaç örnekle gözlemledik. Yani medya bunu yaparken de insanları yanlış 

yönlendirebiliyor. 

        Medyanın önemli işlevlerinden eğitim çalışmamızın bir diğer konusuydu. Eğitim 

bireylerin gelişimi açısından ve toplumun bilgi düzeyini artırması açısından önemlidir. Her 

geçen gün daha da hızla gelişen teknoloji, okullar ve öğrenme biçimlerimizi etkilemede çok 

etkili olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Medya, gelişen teknolojilerle birlikte eğitim 

alanında pek çok yenilik yapılmıştır. Özellikle internet, eğitim alanında yeni bir çığır açmıştır 

ve yüzyılımıza damgasını vurmaya aday en güçlü kitle iletişim araçlarında birisidir. İnternetin 

gelişimi ile birlikte uzaktan eğitim gibi internet aracılığıyla yapılan eğitim programlarında 

gelişmeler oldu. Bunun yanı sıra medyanın eğitim işlevinin yer yer yerine getiremediğini de 

görüyoruz.  

Özellikle televizyon medyası, eğitim konusunda çoğu zaman eksik kalmıştır. 

ABD’den sonra en çok televizyon izleyen ülke olarak televizyon medyasının eğitme işlevine 

değinilmesi önemlidir. Diziler ve eğlence programları gibi medyanın eğlendirme işlevini ön 

planda tutan televizyon medyası eğitme işlevini yeterince yerine getiremediğinden, gençleri 

yeterince eğitime yönelik yayınlar yapmadığından, boş bir nesil meydana gelmektedir. 

Gazetelerde de aynı şekilde üçüncü sayfa haberleri ve magazine çok fazla yöneldiği için 

gazetelerinde eğitim gibi konulara sadece üniversiteye, liseye giriş sınavlarında yer verdiği 

görülmektedir. Toplumun da bu noktada üzerine düşen görevler vardır. Toplum ne kadar 

eğitici programları yayınları ister, tercih ederse medya da buna göre yayınlarını çoğaltacaktır. 

Diziler, eğlence programları, gündüz kuşaklarında yer alan programlar gibi insanları 

hipergerçekliğe geçiren yayınlar yapan televizyon medyası insanları hipnoz edecek yayınların 

yerine; gençleri, çocukları geliştirecek olan eğitici programlara medya daha fazla yer 

vermelidir. 
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Abstract 

On October 30, 1961, the "Labour Purchase Agreement" was signed between Turkey and 

Bonn/ Germany. There are about 3 million Turks today, reaching the third generation, in Germany, 

where the first 2,500 Turks migrated after the agreement. The Turks, who migrated in time as workers 

with their children, continue to work and live mostly as German citizens. 

In the literature, can be seen researches such as "the dynamics of young generation German-

Turkish music production in Berlin", "transformations of music in immigrant Turkish life, amateur 

musician and entertainment venues for weddings and folk bars" or "music culture and integration 

politics of Turks living in Germany". Although studies on the music production of the Turks have 

been carried out in particular, there is no study comparing German and Turkish university students 

with music consumption according to various variables. 

Gelsenkirchen and Essen are two cities that Turkish people intensely live in. In this study, the 

question is; is there a difference between the music appreciation and consumption of German and 

Turkish university students living in Gelsenkirchen and Essen, in terms of various variables such as 

education, age, gender and the psychological situation they are in? Answers to the questions were 

searched. Randomly chosen students from the Gelsenkirchen University and Essen University from 

the cities of Gelsenkirchen and Essen were formed the study group of the research [n = 40 (20 + 20)]. 

Turk and Germen students had been chosen equally and randomly in this study. 

The research was a qualitative study and the interview form “MAF” (Musical Appreciation form) 

consisting of open- ended questions developed by the researcher was used for determining the general 

music consumption of the study group. The obtained data were analyzed by descriptive analysis.  

The music appreciation and consumption of the two groups have been compared and the results had 

been interpreted and made some evaluations according to the students’ answers.  

 

 

Keywords: Music Education, Music Culture, Music, Turks in Germany, Music Appreciation 
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GIRIŞ 
Almanya'da ilk resmi Türk işgücü göçü, Türkiye ile Almanya arasında 31 Ekim 1961'de, 

“Türk iş gücü Antlaşması”nın imzalanması ile başladı. 2. Dünya Savaşı'nın 1945 yılında sona ermesi 

ile Batı Avrupa ülkeleri hızlı bir kalkınma sürecine girerken işgücü ihtiyaçlarını daha ucuz olan 

yabancı işçi çalıştırarak karşılama yoluna gittiler. Almanya'da ülkede çığ gibi büyüyen işçi açığını 

gidermek için 1955 yılından itibaren İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinden işçi 

almaya başladı. 31 Ekim 1961'de de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Almanya federal Cumhuriyeti 

Devleti arasında “Türk işgücü antlaşması” imzalandı ve böylece ilk resmi Türk işgücü göçü başladı 

(cevdetalbay.wordpress.com). 

O dönemde Almanya iş gücü eksiğinin yüzde 60’lık kısmını Türk işçiler ile kapatmıştır. 1973 

yılına kadar Türklerin Almanya’ ya göçleri devam etti. İşçilerin yanı sıra eşleri ve çocukları da 

Almanya’ ya gelince Türk nüfusu büyük bir artış gösterdi. 1973 yılında yabancı işçi sayısı 2,6 

milyondu. Aileleriyle birlikte yaşayan yabancı sayısı da 4 milyona ulaştı. Ekonomik krizler sebebiyle 

1974 yılında Almanya, yabancı işçi alımını durdurdu. Türkiye de krizden etkilendi. Almanya’ ya işçi 

olarak gidenler hem kendi durumlarını düzeltmek hem de ülkelerine katkıda bulunmak için Almanya’ 

da Türk ortaklı işler kurmaya başladılar. 1980’li yıllardan sonra oldukça hızlı bir gelişme yaşandı. 

1999 yılında Almanya’ da Türk işletmeleri hatırı sayılır ölçüde artış gösterdi. 1984 yılında Almanya 

“Geri Dönüşe Teşvik Yasası” adı altında, önceden gelen Türklerin ülkelerine geri dönmesini teşvik 

amacıyla bir yasa çıkarttı. Bu vesileyle 290 bin civarında Türk, Türkiye’ ye geri döndü 

(daszeitung.com). 

31 Aralık 1999 rakamlarına göre, Almanya’daki 7 milyon 343 bin 591 yabancının 2 milyon 53 

bin 564’ü Türk vatandaşı oluşturmakta idi. 30 Haziran 1999 itibariyle ise, çalışan 2 milyon 33 bin 590 

yabancının 570 bin 648’ini Türkler oluşturmaktaydılar(arsiv.ntv.com.tr). 

Türkiye’ den göç eden göçmenler veya bilinen adıyla “Gurbetçiler”, daha çok el sanatları ve 

yemek sektöründe de etkin rol oynamakta idiler. Günümüzde geçmişe göre 2. ve 3. nesil Türkler, 

Almanya` da daha iyi iş imkânlarına sahiptir. Ana vatanlarına olan bağlarını Türkiye’ ye yaptıkları 

yıllık tatillerle devam ettiren Göçmen ailelerinin birçoğu, Hıristiyan yaşam biçiminin hâkim olduğu 

Almanya’ da, İslamî değerlere göre yaşamayı sürdürmektedir (daszeitung.com). 

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın 2016 rakamlarına göre 

Almanya’da yaşayan Türk kökenliler, Almanya’nın toplam nüfusunun % 3.9’unu teşkil etmekte ve 

Almanya’daki sayıları 3 milyon 100 bin civarındadır. 

Almanya’da yaşayan Türklerin çoğu Alman vatandaşlılığına geçmiş durumdadır(milliyet.com).  

 

Almanya’da yaşamakta olan Türkler Alman nüfusu içinde büyük bir yer tutmaktadır.  

Literatürde “Genç kuşak Alman-Türklerin Berlin’deki müzik üretiminin dinamikleri(Güney ve Ark., 

2013)”,“Göçmen Türk yaşamında müzik zevkinin geçirdiği dönüşümleri, amatör müzisyenliği ve 

düğün ve türkü barlar özelinde eğlence ortamları(Şenel, 2014)” veya “Almanya’da yaşayan Türklerin 

müzik kültürü ve entegrasyon politikaları (Terzi, 2009)” gibi göçmen Türklerin özellikle müzik 

üretimleri üzerine çalışmalar yapılmış olsa da, Alman ve Türk üniversite öğrencilerinin çeşitli 

değişkenlere göre müzik tüketimlerini, beğenilerini inceleyerek kıyaslayan bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

 

2. AMAÇLAR 

 

Bu çalışma, “Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden ikisi olan 

Gelsenkirchen ve Essen’de Alman ve Türk üniversite öğrencilerinin dinledikleri müziklerin aldıkları 

eğitim, yaş, cinsiyet ve içinde bulundukları psikolojik durumlar gibi çeşitli değişkenler bakımından 

incelenerek karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. 
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3. YÖNTEM 

 

Çalışma Grupları 

Gelsenkirchen şehrinden “Westfalische Hochschule” Üniversitesi Öğrencileri ve Essen’den 

“Essen Duisburg” Üniversitesi öğrencileri n= 40(20+20) bu araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturmaktadır. Araştırmada eşit sayıda Alman ve Türk öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrenciler Random 

olarak çeşitli bölümlerden seçilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırma nitel bir çalışma olup, çalışma grubunun genel müzik tüketim ve beğenilerini 

belirleme aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan mülakat formu 

MAF (Musical Appretiation Form) kullanılmıştır. Elde edilen veriler Nitel bir yaklaşımla betimsel 

analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Yapılan bu nitel çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen ve çalışma grubuna yöneltilen 

açık-uçlu sorulara verilen cevaplar tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Cevapların analizi için betimsel 

analiz ve içerik analizi yaklaşımları kullanılmıştır.  Yıldırım ve Şimşek(2000)’e göre, betimsel analizin 

amacı, elde edilen verilerin okuyucular için düzenlenmesi ve yorumlanmasıdır. İçerik analizinin amacı 

ise toplanan verilerin arasında yeni ilişkilere ve kavramlara ulaşmaktır(Akt. Modiri, 2018).  

 

4. BULGULAR  

Bu bölümde çalışma grubuna ait bilgiler ve vermiş oldukları cevaplar tablolaştırılmış ve 

yorumlanmıştır. Daha kolay anlaşılabilmesi açısından her bir soruya verilen cevaplar için ayrı ayrı 

tablolar oluşturulmuştur.   

Tablolarda Katılımcı Öğrenci için “KÖ”, Gelsenkirchen için “G.” ve Essen için “E.” 

kısaltmaları kullanılmıştır.  
 

 

KÖ Cinsiyeti Yaşı Üniversitede hangi 

bölümün öğrencisi 

olduğu 

Aslen 

nereli 

olduğu 

Aslen başka 

ülkeden geliyorsa 

kaç yıldır 

Almanya’da 

yaşadığı 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

Erkek 23, 24, 27, 22, 

24 

Bilişim, 

Mühendislik, İngiliz 

dili edebiyatı 

Türkiye Doğduğumdan beri 

7, 8, 9, 10 Bayan 22, 28, 22, 27 Ekonomi, 

Mühendislik, Bilişim 

Türkiye Doğduğumdan beri 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19 

Bayan 22, 21, 21, 22, 

20, 20, 20, 23, 

24 

Gazetecilik, İletişim, 

Bilişim ve iletişim 

Almanya  

20 Erkek 24 Mühendislik Almanya  
Tablo 1(a): Gelsenkirchen’de yaşayan katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, öğrenim gördükleri bölüm, aslen 

nereli oldukları ve Almanya’da yaşamakta oldukları süre ile ilişkin bilgiler                  

Tablo 1(a) incelendiğinde, araştırmaya Gelsenkirchen şehrinden 7 erkek, 13 kız öğrenci olmak 

üzere toplamda 20 kişinin (n=20) katıldığı anlaşılmaktadır. Bu öğrencilerin yarısının Almanya’da 
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doğma büyüme Türk asıllı olduğu, diğer yarısının ise Alman asıllı olduğu görülmektedir. Katılımcı 

öğrencilerin yaş ortalaması 22.95’tir. Bu öğrenciler Gelsenkirchen üniversitesinde Bilişim, 

Mühendislik, İngiliz Dili Edebiyatı, Ekonomi, Gazetecilik, İletişim gibi çeşitli bölümlerde öğrenim 

görmektedirler. Çalışma grubu random olarak seçildiğinden, öğrenim gördükleri bölümler çeşitlilik 

göstermektedir. 

 

KÖ Cinsiyet

i 

Yaşı Üniversitede 

hangi bölümün 

öğrencisi olduğu 

Aslen 

nereli 

olduğu 

Aslen başka 

ülkeden geliyorsa 

kaç yıldır 

Almanya’da 

yaşadığı 

1, 6, 7 Erkek 20, 22, 22 Öğretmenlik Türkiye Doğduğumdan beri 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 

10 

Bayan 20, 19, 20, 21, 

20, 20, 21 

Öğretmenlik, 

Psikoloji 

Türkiye Doğduğumdan beri 

11, 14, 15, 16, 

17, 18, 20 

Bayan 20, 26, 24, 28, 

23, 24, 27 

Öğretmenlik, 

Psikoloji, İletişim 

Almany

a 

 

12, 13, 19 Erkek 28, 28, 27 Öğretmenlik Almany

a 

 

Tablo 1(b): Essen’de yaşayan katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, öğrenim gördükleri bölüm, aslen nereli 

oldukları ve Almanya’da yaşamakta oldukları süre ile ilişkin bilgiler                  

Tablo 1(b) incelendiğinde, araştırmaya Essen şehrinden 6 erkek, 14 kız öğrenci olmak üzere 

toplamda 20 kişinin (n=20) katıldığı anlaşılmaktadır. Bu öğrencilerin yarısının Almanya’da doğma 

büyüme ve Türk asıllı olduğu, diğer yarısının ise Alman asıllı olduğu görülmektedir. Katılımcı 

öğrencilerin yaş ortalaması 23’tür. Bu öğrenciler Essen üniversitesinde Öğretmenlik, Psikoloji, 

İletişim gibi çeşitli bölümlerde öğrenim görmektedirler. Çalışma grubu random olarak seçildiğinden, 

öğrenim gördükleri bölümler çeşitlilik göstermektedir. 
 

KÖ Şehir Beğendikleri Müzik Türleri (Beğeni 

sırasına göre) 

1 G. Hip- Hop Pop Slow 

2 G. Hip- Hop Pop Klasik 

3 G. Pop R&B Hip- Hop 

4 G. Pop R&B Hip- Hop 

5 G. Pop R&B Rock 

6 G. R&B Pop Slow 

7 G. Pop R&B Hip- Hop 

8 G. Pop R&B Elektronik 

Müzik 

9 G. Pop R&B Rock 

10 G. Hip- Hop Pop R&B 

11 E. Hip- Hop Pop Jazz 

12 E. Hip- Hop Pop Rock 

13 E. Hip- Hop Pop Arabesk 

14 E. Pop Slow Arabesk 

15 E. Arabesk R&B Pop 

16 E. Pop R&B Hip- Hop 

17 E. Pop R&B Hip- Hop 

18 E. Pop Jazz Hip- Hop 

19 E. Arabesk Türkü İlahi 

20 E. Pop Slow İlahi 
Tablo 2(a): Türk asıllı katılımcı öğrencilerin beğeni sırasına göre dinlemeyi en çok tercih ettikleri müzik 

türleri 
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Tablo 2(a)’ya göre Türk asıllı öğrencilerin müzik beğenilerini 1. Sırada %30 Hip-Hop, %55 

Pop müzik, %5 R&B, %10 Arabesk müzik oluşturmaktadır.  

2. Sırada ise %35 Pop, %45 R&B, %10 Slow, %5 Jazz ve %5 Türkü tarzında müzikler 

oluşturmaktadır. 

 3. Sırada %10 Slow, %5 Klasik, %30 Hip-Hop, %15 Rock, %5 Elektronik müzik, %5 R&B, 

%5 Jazz, %5 Pop, %10 Arabesk, %10 ilahi müzikler oluşturmaktadır. 

 

KÖ Şehir Beğendikleri Müzik Türleri (Beğeni sırasına 

göre) 

1 G. Latin Hip- Hop R&B 

2 G. Avantgarde Klasik Jazz 

3 G. Avantgarde Hip- Hop Easy Listening 

4 G. Avantgarde Pop R&B 

5 G. Pop R&B Latin 

6 G. Pop R&B Hip- Hop 

7 G. Hip- Hop Latin Pop 

8 G. Pop R&B Klasik 

9 G. Pop R&B Hip- Hop 

10 G. Pop Hip-Hop Jazz 

11 E. Easy 

Listening 

Klasik Hip- Hop 

12 E. Pop R&B Avantgarde 

13 E. Pop R&B Rock 

14 E. Pop Hip-Hop Rock 

15 E. Pop Easy 

Listening 

Latin 

16 E. Avantgarde Blues Klasik 

17 E. Pop R&B Hip- Hop 

18 E. Pop R&B Easy Listening 

19 E. Rock Pop Country 

20 E. Latin Klasik Pop 
Tablo 2(b): Alman asıllı katılımcı öğrencilerin beğeni sırasına göre dinlemeyi en çok tercih ettikleri müzik 

türleri 

 

Tablo 2(b)’ye göre Alman asıllı öğrencilerin müzik beğenilerini 1. Sırada %10 Latin müzik, 

%20 Avantgarde müzik, %55 Pop müzik, %5 Hip- Hop, %5 Easy Listenning, %5 Rock müzik tarzları 

oluşturmaktadır.  

2. sırada %20 Hip-Hop, %15 Klasik, %10 Pop, %40 R&B, %5 Latin, %5 Easy Listenning, %5 

Blues müzikler oluşturmaktadır.  

3.sırada %10 R&B, %10 Jazz, %10 Easy Listenning, %10 Latin, %20 Hip-Hop, %10 Pop, 

%10 Klasik, %10 Rock, %5 Avantgarde, %5 Country müzikler oluşturmaktadır. 

 

 

KÖ Şehir Dinlediği Müziği Tercih Sebebi 

1, 2 G. Anlamlı 

3, 5, 6, 9, 15, 20 G. E. keyiflenmek 

4 G. Tam anlamıyla kendimi hissediyorum 

7 G. Sakinleşmek, eğlenmek 

8, 10 G. Ruh durumunu iyileştirmek, motive olmak 

11 E. Motivasyon veriyor 
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12 E. Kendimi iyi hissettiriyor. Dans edebilirim, eşlik 

edebilirim. 

13 E. Bana en fazla uyduğu için 

14 E. Benimle candan konuştuğu için 

16,17 E. Başka şeylerden beni soyutladığı için 

18 E. Söz ve vuruşları hoşuma gidiyor 

19 E. Tinsellik, ruhaniyet için 
Tablo 3(a): Türk asıllı katılımcı öğrencilerin en çok dinlediği müzik türünü tercih sebebi 

Tablo 3(a)’ya göre Almanya’da yaşayan Türk asıllı öğrenciler dinledikleri müzikleri tercih 

etme sebebi olarak aşağıdaki sebepleri sıralamışlardır: 

Öğrencilerin %30’u müziği keyiflenmek için dinliyorlar. Geriye kalan öğrenciler: 

“ müzik anlamlı geldiği için, kendilerini hissetmek için, sakinleşmek, eğlenmek, ruh 

durumunu iyileştirmek, motive olmak, kendini iyi hissetmek, dans etmek, eşlik etmek, kendilerine 

uyduğu için, onlarla candan konuştuğu için, başka şeylerden onları soyutladığı için, söz ve vuruşları 

hoşlarına gittiği için, tinsellik ve ruhaniyet için” gibi sebepler sıralamışlardır. 

 

KÖ Şehir Dinlediği Müziği Tercih Sebebi 

1, 8, 10, 14, 17, 18, 

19 

G. E. Keyiflenmek 

2, 4 G. Besteler ve sözler hoşuma gidiyor 

3 G. Sözleri güzel. Yaşam tarzımı yansıtıyor 

5 G. Kolay akılda kalan ve eşlik etmesi kolay melodileri olduğu 

için 

6 G. Basit melodiler ve ünlü sanatçılar 

7 G. Ruh halini rahatlatan, ritmik, dans edilebilen şarkılar olduğu 

için 

9, 15 G. E. Rahatlatıyor 

11 E. Başka bir şey yaparken müzik dinlemek keyif veriyor 

12 E. Şarkıyla birlikte dans etmek, eşlik etmek hoşuma gidiyor 

13 E. Ruh halimi iyileştiriyor, motive ediyor, dinlendiriyor 

16 E. Yaratıcılığımı artırıyor 

20 E. İletişimimi iyileştiriyor 
Tablo 3(b): Alman asıllı katılımcı öğrencilerin en çok dinlediği müzik türünü tercih sebebi 

Tablo 3(b)’ye göre Almanya’da yaşayan Alman asıllı öğrenciler dinledikleri müzikleri tercih 

etme sebebi olarak aşağıdaki sebepleri sıralamışlardır: 

Öğrencilerin %35’i müziği keyiflenmek için dinliyorlar. Geriye kalan öğrenciler “beste ve 

sözler hoşlarına gittiği için, yaşam tarzlarını yansıttığı için, kolay akılda kalan ve eşlik etmesi kolay 

melodileri olduğu için, ünlü sanatçılar tarafından seslendirildiği için, ruh halini rahatlatan, ritmik, dans 

edilebilen şarkılar olduğu için, başka işler yaparken müzik dinlemek keyif verdiği için, motive ettiği, 

dinlendirdiği için, yaratıcılığı artırdığı ve iletişimi iyileştirdiği için” gibi sebepler sıralamışlardır. 

KÖ Şehir Müzik Türleri 

1, 5, 6, 14, 20 G. E. Slow 

2, 3, 4, 11, 13, 

15 

G. E. Türkü 

7, 9, 16, 17 G. Pop 

8, 10 G. Klasik 

12 E. Hip- Hop 

18 E. R&B 

19 E. Enstrümantal 
Tablo 4(a): Türk asıllı katılımcı öğrencilerin üzgün ya da mutsuzken en çok dinledikleri müzik türü 
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Tablo 4(a)’ya göre üzgün ya da mutsuzken Türk asıllı öğrencilerin %25’i Slow müzikler, 

%30’u Türkü, %20’si Pop, %10’u Klasik, %5’i Hip-Hop, %5’i R&B ve %5’i Enstrümantal müzikler 

dinlemektedirler.  

 

KÖ Şehir Müzik Türleri 

1 G. Latin 

2, 8, 10, 12, 18, 

20 

G. E. Klasik 

3, 9, 11, 13 G. E.  Easy Listenning 

4 G. Hint Müziği 

5, 14, 15 G. E. Pop 

6, 17 G. E. R&B 

7 G. Hip-Hop 

16 E. Avantgarde 

19 E. Rock 
Tablo 4(b): Alman asıllı katılımcı öğrencilerin üzgün ya da mutsuzken en çok dinledikleri müzik türü 

Tablo 4(b)’ya göre üzgün ya da mutsuzken Alman asıllı öğrencilerin %5’i Latin, %30’u klasik 

müzik, %20’si Easy Listenning, %5’i Hint müziği, %15’i Pop müzik, %10’u R&B, %5’i Hip-Hop, 

%5’i Avantgarde ve %5’i Rock müzikler dinlemeyi tercih etmektedirler. 

 

 

KÖ Şehir Dinledikleri Müziklerin Yarattığı Etki 

1, 3, 5, 6, 12, 14, 

19 

G. E. Sakinleştirici, stres giderici 

2, 18 G. E. Rahatlatıcı 

4, 11, 15, 20 G. E Üzüntüm şiddetleniyor 

7, 9 G. Bana çok yardım ediyor 

8 G. Beni avutuyor, ilaç gibi etki ediyor 

10 G. Teselli ediyor 

13 E. İçinde bulunduğum ruh haline yardımcı 

oluyor 

16 E. Mutlu ediyor 

17 E. Cesaretlendiriyor 
Tablo 5(a): Türk asıllı katılımcı öğrencilerin üzgün ya da mutsuzken dinledikleri müziklerin onlar 

üzerinde yarattığı etki 

Tablo 5(a)’ya göre üzgün yada mutsuz hissettiklerinde Türk asıllı öğrencilerin %35’i 

dinledikleri müziklerin onlar üzerinde sakinleştirici, stres giderici etkisi olduğunu, %20’si ise 

üzüntülerinin şiddetlendiğini ifade etmişlerdir. Geriye kalan öğrenciler üzgün yada mutsuzken 

dinledikleri müziklerin etkisini “rahatlatıcı, yardım edici, teselli edici, ilaç gibi etkilediği, içinde 

bulundukları ruh haline yardımcı olduğu, mutlu edici, cesaret verici” olarak tarif etmişlerdir.   
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KÖ Şehir Dinledikleri Müziklerin Yarattığı Etki 

1, 2, 3, 6, 14, 

15 

G. E. Ruh halimi iyileştiriyor 

4, 17, 18, 20 G. E. Üzüntümü şiddetlendiriyor 

5, 8, 9, 12, 16 G. E. Sakinleştirici, stres giderici  

7 G. Keyiflendiriyor, düşüncelerimi özgür bırakıyor 

10, 19 G. E. Motive ediyor, duygularımı dışarı çıkarıyor 

11 E. Klasik müzik dinlemek beni daha da üzüyor, Hip- 

Hop dinlemek daha da mutlu ediyor 

13 E. Çok değişiklik yaratmaz 
Tablo 5(b): Alman asıllı katılımcı öğrencilerin üzgün ya da mutsuzken dinledikleri müziklerin onlar 

üzerinde yarattığı etki 

Tablo 5(b)’ye göre üzgün yada mutsuz hissettiklerinde Alman asıllı öğrencilerin %30’u 

dinledikleri müziklerin ruh hallerini iyileştirdiğini, %25’i sakinleştirici ve stres giderici etkisi 

olduğunu, %20’si ise üzüntülerini şiddetlendirdiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %5’i dinledikleri 

müziklerin üzerlerinde bir etkisi olmadığını, %5’i klasik müzik dinlemenin daha da üzücü etkisi 

olduğu ancak Hip-Hop dinlemenin daha da mutlu edici etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Geriye kalan 

öğrenciler üzgün ya da mutsuzken dinledikleri müziklerin kendileri üzerindeki etkisini “keyiflendirici, 

düşünceleri özgür bırakıcı, motive edici” olarak tarif etmişlerdir.   

 

KÖ Şehir Süre 

1, 2, 3, 6, 8, 18, 

19 

G. E. 2 sene 

4 G. 4 yıl (teori ve pratik) 

5, 17 G. E. 6 yıl 

7, 13, 16 G. E. 8 yıl 

9, 12 G. E. 7 yıl  

10, 14 G. E. 10 yıl 

11, 15 E. 5 yıl 

20 E. 11 yıl 
Tablo 6(a): Türk asıllı katılımcı öğrencilerin okulda kaç sene müzik eğitimi aldıklarına ilişkin bilgiler 

Tablo 6(a)’dan anlaşılacağı üzere Türk asıllı öğrencilerin %35’i okulda 2 sene kadar eğitim 

almışlardır. Geriye kana öğrencilerin %15’i 8 yıl, %10’u 6 yıl, %10’u 7 yıl, %10’u 5 yıl, %10’u 10 yıl, 

%5’i 4 yıl, %5’i 11 yıl müzik eğitim almışlardır.  

Müzik eğitimi seçmeli olduğundan öğrencilerin okulda almış oldukları müzik dersi süresi 

çeşitlilik göstermektedir. Türk öğrencilerin müzik dersi alma ortalamalarını 5,45 yıldır. Öğrencilerin 

%35’i tüm öğrencilik hayatları boyunca okulda 2 yıl müzik dersi almayı seçmişlerdir. Buna karşılık 

6,7,8,10,11gibi uzun yıllar müzik eğitimi alan öğrenciler ise çalışma grubunun %50’sini 

oluşturmaktadır.  

 

KÖ Şehir Süre 

1 G. 8 yıl 

2, 4, 5, 6, 7, 16 G. E. 12 yıl (Nota ve müzik Tarihi) 

3 G. 1 yıl piyano, 3 yıl blok flüt (Toplamda 4 

yıl) 

8, 9, 18 G. E. 7 yıl 

10, 13 G. E. 5 yıl(Teorik ve pratik) 

11, 14, 20 E. 10 yıl(Şarkı söyleme ve müzik teorisi) 

12 E. 3 yıl (blok flüt) 

15, 17 E. 6 yıl 
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19 E. 13 yıl 
Tablo 6(b): Alman asıllı katılımcı öğrencilerin okulda kaç sene müzik eğitimi aldıklarına ilişkin bilgiler 

Tablo 6(b)’ye göre Alman asıllı öğrencilerin %30’u 12 yıl, %15’i 7 yıl, %15’i 10 yıl, %10’u 5 

yıl, %10’u 6 yıl, %5’i 8 yıl, %5’i 4 yıl, %5’i 3 yıl, %5’i 13 yıl okulda müzik eğitimi almışlardır. 

Müzik eğitimi seçmeli olduğundan öğrencilerin okulda almış oldukları müzik dersi süresi 

çeşitlilik göstermektedir. Alman öğrencilerin müzik dersi alma ortalamalarını 8,65 yıldır. Öğrencilerin 

%80’i uzun yıllar (6, 7, 8, 10, 12, 13 yıl) okulda müzik eğitimi almayı seçmişlerdir. Öğrencilerin 

verdikleri cevaplardan okulda verilen müzik eğitiminin; müzik teorisi, müzik tarihi, şarkı söyleme ve 

enstrüman eğitimini kapsadığı anlaşılmaktadır.  
 

 

KÖ Şehir Cevaplar 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 

G. E. Hayır 

Tablo 7(a): Türk asıllı katılımcı öğrencilerin okulda almış oldukları müzik eğitiminin müzik beğenilerini 

etkileyip etkilememiş olduğuna ilişkin düşünceleri 

Tablo 7(a)’ya göre Türk asıllı öğrencilerin tamamı (%100’ü) okulda aldıkları müzik eğitiminin 

müzik beğenilerini etkilemediği görüşünü paylaşmaktadırlar. Verdikleri cevaplardan bu durumun 

sebebi olarak okulda aldıkları müzik eğitiminin çok kısa olduğu gerekçesini sunmuşlardır.  
 

KÖ Şehir Cevaplar 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 

G. E. Hayır 

2, 4, 12 G. E. Evet 
Tablo 7(b): Alman asıllı katılımcı öğrencilerin okulda almış oldukları müzik eğitiminin müzik 

beğenilerini etkileyip etkilememiş olduğuna ilişkin düşünceleri 

Tablo 7(b)’ye göre Alma asıllı öğrencilerin çoğu (%85’i) okulda aldıkları müzik eğitiminin 

müzik beğenilerini etkilemediği görüşünü paylaşmaktadırlar. Verdikleri cevaplardan bu durumun 

sebebi olarak okulda sadece klasik müzik eğitimi veriliyor olduğu gerekçesini sunmuşlardır.  

KÖ Şehir Okul Dışı Müzik 

Eğitimi 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19, 20 

G. E. Hayır 

5, 8, 10, 11, 15 G. E. Evet  
Tablo 8(a): Türk asıllı katılımcı öğrencilerin okul dışında müzik eğitimi alıp almadıklarına ilişkin bilgiler 

Tablo 8 (a) ’dan anlaşılacağı üzere Türk asıllı öğrencilerin çoğunluğu(%75’i) okul dışında 

müzik eğitimi almadıklarını belirtmişlerdir.  

KÖ Şehir Okul Dışı Müzik 

Eğitimi 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 20 G. E. Evet 

4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19 

G. E. Hayır 

Tablo 8(b): Alman asıllı katılımcı öğrencilerin okul dışında müzik eğitimi alıp almadıklarına ilişkin 

bilgiler 

 

Tablo 8 (b)’den anlaşılacağı üzere Alman öğrencilerin %45’i okul dışında müzik eğitimi 

aldıklarını, öğrencilerin %55’i ise okul dışında müzik eğitimi almadıklarını belirtmişlerdir.  Yüzdeler 

birbirine çok yakın olduğundan öğrencilerin yarısının okuldaki müzik dersleriyle yetinmeyip okul 

dışında da müzik eğitimi aldıklarını söyleyebiliriz.  
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KÖ Şehir Çaldığı 

Enstrüman 

Süre Seviye 

1 G. Saz, gitar 1 yıl Başlangıç 

seviyesi 

2, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 

20 

G. E. Hayır ---- ---- 

3 G. Keman 5 Yıl Orta seviye 

5 G. Piyano 2 yıl Başlangıç 

seviyesi 

8 G. Keman 3 yıl Başlangıç 

seviyesi 

9, 12, 14 G. E. Gitar 1 yıl Başlangıç 

seviyesi 

10 G. Gitar 4 yıl Orta seviye 

11 E. Piyano, saz, 

klarnet 

5 Yıl Orta seviye 

13 E. Flüt 3 yıl Başlangıç 

seviyesi 

15 E. Piyano 4 yıl Orta seviye 
Tablo 9(a): Türk asıllı katılımcı öğrencilerin çaldıkları enstrümanlar ile ilgili bilgiler 

Tablo 9(a) incelendiğinde Türk asıllı öğrencilerin %45’i bir enstrüman çalmazken, geriye 

kalan %55’i saz, gitar, keman, piyano, klarnet ve flüt gibi çeşitli enstrümanları 1-5 yıl arası eğitim 

alarak çeşitli seviyelerde çaldıkları anlaşılmaktadır. Tablo 8(a)’daki veriler göz önüne alındığında, bu 

öğrencilerin %75’i okul dışında müzik eğitimi almadıklarını belirtmişlerdi. Buradan okuldaki müzik 

eğitiminin sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp çeşitli enstrümanların performanslarının da 

profesyonel seviyelere kadar öğretildiği anlaşılmaktadır.  

KÖ Şehir Çaldığı Enstrüman Süre Seviye 

1, 3, 6, 8, 13, 14, 17, 

18 

G. E. Hayır ---- ---- 

2 G. Trompet, piyano,  10 yıl İleri seviye 

4 G. Gitar 7 yıl İleri seviye 

5 G. Piyano, üçgen zil 5 yıl Orta seviye 

7 G. Gitar 10 yıl İleri seviye 

9 G. Piyano 2 yıl Başlangıç düzeyde 

10 G. Org ve yan flüt 2 yıl Başlangıç düzeyde 

11 E. Blok flüt, gitar 3 yıl Başlangıç düzeyde 

12 E. Blok flüt 2 yıl Başlangıç düzeyde 

15 E. Blok flüt, Trompet 8 yıl ileri seviye 

16 E. Alto blok flüt, Tulum 5 yıl İleri seviye 

19 E. Gitar 1 yıl Başlangıç düzeyde 

20 E. Piyano  4 yıl Orta seviye 
Tablo 9(b): Alman asıllı katılımcı öğrencilerin çaldıkları enstrümanlar ile ilgili bilgiler 

 

Tablo 9(b) incelendiğinde Alman asıllı öğrencilerin %40’ı herhangi bir enstrüman 

çalmadıklarını belirtmişlerdir. Buna karşılık öğrencilerin çoğu (%60’ı) Trompet, Piyano, Gitar, Üçgen 

zil, Org, Yan flüt, Blok flüt gibi çeşitli enstrümanları 1-10 yıl arası eğitim alarak çalmaktadırlar.  
 

 

 

5. SONUÇ  



 

602 

 

Bu çalışma, “Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden ikisi olan 

Gelsenkirchen ve Essen’de Alman ve Türk üniversite öğrencilerinin dinledikleri müziklerin aldıkları 

eğitim, yaş, cinsiyet ve içinde bulundukları psikolojik durumlar gibi çeşitli değişkenler bakımından 

incelenerek karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Gelsenkirchen şehrinden “Westfalische Hochschule” Üniversitesi Öğrencileri ve Essen’den 

“Essen Duisburg” Üniversitesi öğrencileri n= 40(20+20) bu araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturmuşturlar. Araştırmada eşit sayıda Alman ve Türk öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrenciler Random 

olarak çeşitli bölümlerden seçilmiştir. 

Araştırma nitel bir çalışma olup, çalışma grubunun genel müzik tüketim ve beğenilerini 

belirleme aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan mülakat formu 

MAF (Musical Appretiation Form) kullanılmıştır. Elde edilen veriler Nitel bir yaklaşımla 

tablolaştırılıp yorumlanarak betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.  

 

Çalışma gruplarından elde edilen veriler her bir soru için daha kolay anlaşılma ve 

karşılaştırmayı sağlamak için Tablo (a) ve Tablo (b) olarak sunulmuş ve iki tablo arasında 

karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Karşılaştırmalar sırayla aşağıda verilmiştir: 

 

 

Karşılaştırma 1: Tablo 1(a) ve 1(b) karşılaştırıldığında, Gelsenkircken ve Essen şehirlerinde 

yaşamakta olan üniversite öğrencilerinden oluşturulan çalışma gruplarının sayı, cinsiyet, yaş 

ortalamaları ve milliyet olarak birbirine eşdeğer oldukları görülmektedir.  

Karşılaştırma 2: Tablo 2(a) ve 2(b) karşılaştırıldığında, Türk asıllı öğrencilerin de Alman 

öğrencilerin de çoğunluğunun 1. Sırada Pop müzik dinledikleri görülmektedir. Aynı şekilde Türk ve 

Alman öğrencilerin çoğunluğu 2. Sırada R&B, 3. Sırada Hip-Hop müzik dinledikleri görülmüştür. İki 

tablo karşılaştırıldığında her iki grubun ilk üç sıradaki müzik beğenilerinin birbirine benzer olduğu 

anlaşılmıştır.  

Karşılaştırma 3: Tablo 3(a) ve 3(b) karşılaştırıldığında, Türk asıllı öğrencilerin %30’u, Alman 

öğrencilerin ise %35’i müziği keyiflenmek için dinliyorlar. Geriye kalan Türk ve Alman öğrenciler 

dinledikleri müzikleri seçme sebebi olarak yine benzer sebepler sıralamışlarıdır.  

Karşılaştırma 4: Tablo 4(a) ve 4(b) karşılaştırıldığında, mutsuz ya da üzgünken Türk 

öğrencilerin 1. Sırada (%30’unun) Türkü, Alman öğrencilerinse 1. Sırada (%30’unun) Klasik müzik 

dinledikleri anlaşılmıştır. Mutsuz ya da üzgünken Türk öğrenciler 2. Sırada (%25) Slow, Alman 

öğrenciler (%20) Easy Listenning müzikler dinlemektedirler. Buradan Türk ve Alman öğrencilerin 

mutsuz ya da üzgün hissettiklerinde kendi ülkelerine, kendi kültürlerine ait müzikleri dinlemeyi tercih 

ettikleri anlaşılmaktadır.  

 

Karşılaştırma 5: Tablo 5(a) ve 5(b) karşılaştırıldığında, üzgün ya da mutsuz hissettiklerinde 

Türk asıllı öğrencilerin %35’i dinledikleri müziklerin onlar üzerinde sakinleştirici, stres giderici etkisi 

olduğunu, %20’si ise üzüntülerinin şiddetlendiğini ifade ederken, Alman asıllı öğrencilerin %30’u 

dinledikleri müziklerin ruh hallerini iyileştirdiğini, %25’i sakinleştirici ve stres giderici etkisi 

olduğunu, %20’si ise üzüntülerini şiddetlendirdiğini ifade etmişlerdir. Buradan yine her iki grubun 

vermiş olduğu cevapların birbirine benzer olduğu görülmektedir.  

Karşılaştırma 6: Tablo 6(a) ve 6(b) karşılaştırıldığında Türk öğrencilerin okulda müzik dersi 

alma ortalamalarının 5,45 yıl, Alman öğrencilerin 8,65 yıl olduğu görülmektedir. Türk asıllı 

öğrencilerin %35’i tüm öğrencilik hayatları boyunca okulda 2 yıl, %50’si ise 6,7,8,10,11gibi uzun 

yıllar müzik eğitimi almayı seçmişlerdir. Alman öğrencilerin %80’i uzun yıllar (6, 7, 8, 10, 12, 13 yıl) 

okulda müzik eğitimi almayı seçmişlerdir. Buradan Alman öğrencilerin okulda müzik eğitimine daha 

çok önem verdikleri, seçimlerini daha uzun yıllar müzik dersi alma yönünde kullandıkları 

anlaşılmaktadır.  
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Karşılaştırma 7: Tablo 7(a) ve 7(b) karşılaştırıldığında hem Türk asıllı öğrencilerin, hem de 

Alman öğrencilerin çoğunluğunun okuldaki müzik eğitiminin şu anki müzik beğenilerini etkilememiş 

olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır.   

Karşılaştırma 8: Tablo 8(a) ve 8(b) karşılaştırıldığında Türk asıllı öğrencilerin 

çoğunluğu(%75’i) okul dışında müzik eğitimi almazken, Alman öğrencilerin hemen hemen yarısının 

(%45’i) okul dışında müzik eğitimi aldıkları görülmektedir. Bu sonuçtan yine Alman öğrencilerin 

Müzik eğitimine Türk asıllı öğrencilerden daha çok önem verdikleri anlaşılmaktadır. 

 

Karşılaştırma 9: Tablo 9(a) ve 9(b) karşılaştırıldığında Türk asıllı öğrencilerin %45’inin, 

Alman öğrencilerin ise %40’ının herhangi bir enstrüman çalmadığı görülmektedir. Türk öğrencilerin 

%55’i çeşitli enstrümanları 1-5 yıl arası eğitim alarak başlangıç ve orta seviyelerde icra etmektedirler. 

Alman öğrencilerin ise %60’ı çeşitli enstrümanları 1-10 yıl arası eğitim alarak başlangıç, orta ve ileri 

seviyelerde çalabilmektedirler. Türk öğrencilerin %75’inin, Alman öğrencilerin ise %55’inin okul 

dışında müzik eğitimi almamış olduklarını göz önünde bulundurursak, okuldaki müzik derslerinin 

müzik teorisi, müzik tarihi gibi teorik derslerin yanında şarkı söyleme ve enstrüman eğitimini de 

kapsadığı ve bir enstrümanı ileri seviyelere kadar okulda öğrenmenin mümkün olduğunu 

anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde ise çeşitli araştırmacı ve eğitimciler göre okullarda müzik eğitimi hep yetersiz 

olmuştur. Okay (1980), bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

Bugüne kadar ne anaokullarımızda, ne de ilkokullarımızda bir temel müzik eğitimi ele alınmış 

değildir. Özellikle anaokullarımızda bu alan, ya yeterli müzik eğitimi almamış okulöncesi 

eğiticilerinin, ya da okulöncesi eğitimi dalında yeterince uzmanlaşmamış profesyonel müzikçilerin 

elindedir. Çok kısır ve hatta çoğu kez zararlı bir müzik eğitimine tanık oluyoruz. İlkokullarımızda da 

durum hemen hemen aynıdır. Ortak bir şarkı dağarı bile yoktur. Temel müzik eğitiminin her çocuğu 

kapsaması gerektiği halde, özellikle büyük kentlerin ilkokullarında, müzik daha çok «yetenekli ya da 

olanaklı seçkinlerin» uğraş alanı olmaktadır. Seçkin koro ve çalgı toplulukları bu eğilimin kanıtlarıdır. 

Bu gidişin gerisinde, okullarımızdaki eğitsel boşluğu dolduran «ticari» mekanizmaları görüyoruz. 

Böylesine yetersiz ve yanlış bir müzik eğitiminden geçerek, daha doğrusu yaygın bir temel müzik 

eğitiminden yoksun olarak ortaokula gelen çocuklar burada da doyum sağlayamamaktadırlar. Müzik 

öğretmenlerinin giderek artan nicel ve nitel yetersizliklerinin yanı sıra, ders dağıtım çizelgelerinde 

müzik ve genellikle sanat eğitimi için ayrılan ders içi ve ders dışı sürelerin yetersizliği, okullarımızda 

gözlenen kıyasıya bilgi yarışı, yarışma sınavlarına dayalı eğitim ortamı, sınıf ve öğrenci sayılarının 

yüksekliği, çalışma yeri ve eğitim araçlarındaki yetersizlikler, okul yöneticilerinin sanat eğitimine 

karşı duyarsızlıkları ve daha nice nedenler, ortaokullarımızda da gerçek bir müzik eğitimine şans 

tanımamaktadır(Okay,1980).  

 

 Yapılan tüm bu karşılaştırmalar özetlenirse, Almanya’da yaşayan doğma büyüme 

Türk asıllı ve Alman asıllı üniversite öğrencilerinin müzik beğeni ve tüketimi açısından birbirlerine 

çok yakın oldukları, Türk asıllı öğrencilerin ancak mutsuzluk ya da üzgünlük durumlarında çoğunlukla 

kendi öz müziklerini dinlemeyi tercih ettikleri görülmüştür. Alman öğrencilerin okulda ve okul dışında 

müzik ve enstrüman eğitimine Türk asıllı öğrencilerden daha çok önem verdikleri, söz konusu 

eğitimler için daha fazla zaman harcadıkları görülmüştür. Ülkemizde devlet okullarında verilen 

yetersiz müzik eğitiminin aksine, Almanya’daki devlet okullarında alınan müzik eğitimi ile müzik 

tarihi ve müzik teorisi gibi teorik derslerin yanı sıra iyi bir enstrüman eğitimi alarak, çeşitli çalgıları 

ileri seviyelere kadar geliştirmenin mümkün olduğu çıkan sonuçlar arasındadır. Okulda veya okul 

dışında alınan müzik eğitimlerinin üniversite çağına ulaşıldığında öğrencilerin müzik zevklerini ve 

tercihlerini etkilemediği sonucuna varılmıştır.   

  

Kaynaklar 

 



 

604 

 

Güney, S.; Pekman, C. ve Kabaş, B. (2013). Sokaklardan “club”lara: Alman-Türk gençliğinin müzik serüveni, 

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 27. Sayı, 2013/2, 251-271. 

Modiri, I. G. (2018). Comparison of General Music Culture of Citizens Living in Neighnor Metropolises 

Trabzon/Turkey and Batumi/Georgia, The Online Journal of New Horizons in Education , April 2018, Volume 8, 

Issue 2 

 

OKYAY, E. (1980). Yükseköğretime giriş sorunları, Türk Eğitim Derneği Bilim Dizisi Yayını  

 

Şenel, O. (2014). Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, Journal of World of Turks, Volume  6 /3 

Terzi, C. (2009). Almanya’da yaşayan Türklerin müzik kültürü ve entegrasyon politikaları, Folklor ve 

Edebiyat dergisi, Volume 15/ 7, 133-144  

http://arsiv.ntv.com.tr/news/115944.asp (Erişim Tarihi: 09.02.2018) 

https://cevdetalbay.wordpress.com/2011/01/23/almanyadan-turkiyeye-gocun-tarihi/(Erişim Tarihi: 

22.02.2018) 

http://www.daszeitung.com/gurbetciler-almanya-ya-goc/(Erişim Tarihi: 06.03.2018) 

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/gungor-uras/almanya-da--3-1-milyon-turk-2311665/ (Erişim 

Tarihi: 23.03.2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://arsiv.ntv.com.tr/news/115944.asp
https://cevdetalbay.wordpress.com/2011/01/23/almanyadan-turkiyeye-gocun-tarihi/
http://www.daszeitung.com/gurbetciler-almanya-ya-goc/
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/gungor-uras/almanya-da--3-1-milyon-turk-2311665/%20(Erişim


 

605 

 

Salvage of Waste Steel Powder: Its Potential Use on Ceramic Manufacturing 
 
           

Suna Avcıoğlu  

Research Assistant, Ondokuz Mayıs 

University, Turkey 

suna.avcioglu@omu.edu.tr 

Sinem Çevik 

Asst. Prof. Dr, Ondokuz Mayıs 

University, Turkey 
sinemu@omu.edu.tr 

Berke Kovacı 

Graduate Student, Ondokuz 

Mayıs University, Turkey 

berke.kovanci@gmail.com 

                

 

Abstract 

 

Waste management is one of the biggest problems of the today's industry in the aspect of the 

environmental concerns and the correct use of natural resources. Despite all efforts on recycling, an 

enormous amount of metal and metal oxide-based waste materials is produced by foundry industry. 

Due to this reason the foundry industry had to deal with controlling, collecting and storing of the 

waste, which is produced in the metal casting process. Finding a suitable application for these waste 

materials in ceramic manufacturing might be the best solution. 

The aim of this study is to investigate the potential use of waste steel powder on ceramic 

manufacturing. To achieve this goal, starting ceramic powder compositions were designed with 

respect to the amount of binder and lubricant materials. Starting powder mixtures were prepared by 

mixing in an aqueous medium. Then dried and sieved by using 200 mesh sieves. The dried powder 

mixture was shaped by means of a hydraulic manual press in 20 mm cylindrical stainless-steel mold 

and punches. The sintering of the green bodies was carried out under atmospheric conditions at 

1200°C. The densities of final products were measured by the Archimedes’ principle in distilled water. 

The results showed that both highly dense and porous ceramic bodies could be fabricated with waste 

steel powder addition. However, the optimization of starting composition and sintering conditions is 

necessary to increase the amount of salvaged waste material. 

 

Keywords: Foundry industry, Waste management, Ceramic manufacturing. 

 

 

 

Atık Çelik Tozunun Geri Kazanımı: Seramik Üretimi Üzerindeki Potansiyel 

Kullanımı 
 

Özet 

 

Atık yönetimi, günümüz endüstrisinin çevresel kaygılar ve doğal kaynakların doğru kullanımı 

açısından en büyük sorunlarından biridir. Geri dönüşüm ile ilgili tüm çabalara rağmen, döküm sanayi 

tarafından muazzam miktarda metal ve metal oksit bazlı atık malzemeler üretilmektedir. Bu nedenle 

döküm endüstrisi, metal döküm işleminde üretilen atıkların kontrolü, toplanması ve depolanması ile 

uğraşmak zorunda kalmıştır. Seramik üretiminde bu atık malzemeler için uygun bir uygulama bulmak 

en iyi çözüm olabilir. 

Bu çalışmanın amacı atık çelik tozunun seramik üretimi üzerindeki potansiyel kullanımını 

araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, başlangıç seramik toz kompozisyonları bağlayıcı ve yağlayıcı 

maddelerin miktarına göre tasarlanmıştır. Toz karışımları, sulu ortamda karıştırılarak hazırlanmıştır. 

200 mesh elek kullanılarak elenmiş ve kurutulmuştur. Kurutulmuş toz karışımı, 20 mm silindirik 

paslanmaz çelik kalıp yardımı ile hidrolik manüel presle şekillendirilmiştir. Yaş mamüllerin 

sinterlenmesi atmosferik koşullar altında 1200°C sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Sinterlenmiş son 

ürünlerin yoğunlukları Arşimet'in prensibi ile ölçülmüştür. Sonuçlar, yüksek yoğunluklu ve gözenekli 

seramik bünyelerin atık çelik tozu ilavesiyle üretilebildiğini göstermiştir. Ancak, başlangıç bileşimi ve 

sinterleme koşullarının optimizasyonu, kurtarılan atık madde miktarını arttırmak için gereklidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Döküm endüstrisi, Atık yönetimi, Seramik üretimi 
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INTRODUCTION  

 

Industrialization is one of the key factors for any developing economy. But from another point 

of view, industrialization is causing many serious problems that cause environmental pollution. So that 

industrial waste becomes a byproduct of industrial growth (Joshi R., 2013). Increasing amount of 

waste is; waste-less or as little waste as possible requires the recovery of wastes and the disposal of the 

final wastes in the most appropriate way in terms of economy and environment (Ministry of 

Environment and Urbanisation, 2012). 

Foundry is a “4D” industry. (Dirty, Dusty, Difficult, Dangerous). The British have named the 

casting two meaningfully "Black Art". It means both black and dirty and also secretive. However, the 

employment it provides is one of the indispensable sectors all over the world because of its 

contribution to the country's industry (Başar H, M. 2012). 

Waste management in foundries is becoming increasingly important in terms of ecological and 

economical aspects. Many developing countries are faced with the problem of getting rid of the waste 

materials used to fill the land. This causes many environmental problems (Raghavendra K., 2015) 

Efforts are being made by various institutions, ecologists and researches to reduce or minimize these 

effects. Thus, waste is on the way to becoming a commercial product of increasing profit. The use of 

sand, dust, slag and other mineral wastes in foundries as a material in other industries is becoming 

widespread (Sarkar S., 2015; Kosec B., 2008)  

Casting is one of the ways of shaping of metallic materials. Metal Casting can be defined as 

melting the selected metal or alloy and casting it into the void of the desired shape of mold and 

waiting for the solidification of the metal or alloy to obtain the desired shape. Casting methods are 

divided into two according to the principle that whether casting mold can or cannot be used again. 

Spent molds are broken after each casting and the cast parts are taken from inside. In sand mold 

castings, parts are separated with sand by using vibrating sieve. The cast part is sent to the cleaning 

section, while the sand returns to the sand preparation unit. It is stocked in sand silos for reusing after 

passing through magnetic separators, sieves and cooling systems. During this process the powders 

collected in the filters, the sands remaining on the sieve and excess stocks constitute foundry wastes. 

These sands can be reused at certain rates by subjecting it to sand renewal (reclamation) process. In 

addition, powder dusts from the dust filters of the machines where the parts are sandblasted and dust 

from the grinding lines make waste which is mainly iron-containing dusts. In the production of one ton 

of casting material, approximately 0.6 to 0.8 ton of waste is formed. Of these, about 0.4 to 0.6 make up 

used sand (Ministry of Environment and Urbanisation, 2012). 

Since, casting sand has been used as casting mold material for centuries due to its thermal 

conductivity, there have been lots of researches done on the reusing of waste foundry sand in the other 

industries, especially cement and concrete production and as a pavement material. However, another 

waste, powders separated from WFS, has not found any application as a recycling material. In present 

paper waste powders provided after reclamation process were prepared as a bulk and dense material to 

make a composite material matrix. As a result, their recycling can find new application area. 

 

MATERIALS AND METHODS 
In this study waste powders separated from waste foundry sand after reclamation process were 

used. The chemical composition of waste powders (WP) given in Table 1. First of all, the waste 

powders were sieved to eliminate big agglomerates. Approximately 80% of the powders fell below 

100 μm sieve and only this part was used for the study. Polyvinyl alcohol (PVA) was used as a binder. 

Suitable amount of powder PVA were dissolved in 100ml distillated warm water (80℃) by help of 

magnetic stirring. After that 10 gr of waste powder directly added to the solution. Continuous 

magnetic stirring was kept for 2h to obtain well homogenize mixture. Then, mixtures were taken in 

preheated (120℃) oven to eliminate excess water in the prepared mixtures. Four different samples 

with different amount of PVA addition were fabricated. After drying, bulk samples were converted to 

powder form by using stainless steel ring mill.  
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Table 1. Chemical composition of waste powders WP (% wt.) 

C O Na Mg Al Si Cl K Ca Cr Fe Cu Zn 

23.97 46.11 0.68 0.34 1.52 25.69 0.10 0.33 0.07 0.15 0.71 0.20 0.13 

 

The admixture was shaped in a single axis hydraulic press manually. During the cold pressing 

process, 8 tons of pressure is applied to produce cylindrical parts. 2 cm diameter of mold was used for 

process. The sintering of the powder mixture was done in the furnace following temperature and time 

cycles under ambient atmosphere shown in Figure 1.  The final density and water absorption of the 

sintered samples were measured by using the Archimedes Density Measurement Kit. 

 

 
Figure 1: Sintering process steps. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
In this study, four different starting composition were designed with respect to the amount of 

binder addition. The processing conditions were kept same for all samples to investigate the effect of 

the PVA amount on densification behavior and strength of sintered samples. The pictures of sintered 

samples shown in Figure 2. It’s clearly seen that by increasing PVA content in the starting 

composition, the surface roughness and the amount of observed defect increases. While sintering of 

ceramic parts, at low temperature region (250-650C) used organic additives are burnt away from the 

system. So, any gas trapped inside of the body should be removed slowly to prevent defect formation. 

Due to this reason, slow heating rate and pore closure step were applied. Even tough, in the cases 

where 7 %wt. or higher PVA is used, its observed that defect formation occurred in the samples B7, 

B15 and B30. However, micro and macro cracks or breaking apart of the body did not observed, even 

for the samples which has very high amount of PVA (%30). Highest surface roughness was observed 

in the sample includes 7 %wt. All samples could keep their net shape after sintering process. 

 

 
Figure 2: Pictures of sintered samples. (a) %1 PVA, (b) %7 PVA, (c) %15 PVA, (d) %30 PVA. 
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The density measurement results and water absorption values of the samples were given in 

Table 2. According to the results, the density value and water absorption is directly related with the 

starting compositions binder amount. By increasing the PVA percent the final density value decreases, 

and water absorption increases. However, B7 sample showed the lowest density and highest water 

absorption. This might happen, due to relatively non-homogenize PVA distribution in the sample. 

  

Table 2. Density and water absorption measurement results. 

 

Sample 

Code 

PVA 

(% wt.) 

Density 

(gr/cm3) 

Water Absorption  

(%) 

B1 1 1,78 16,52 

B7 7 1,22 43,14 

B15 15 1,42 32,44 

B30 30 1,43 31,67 

 

CONCLUSION 

The recycle of the waste ferrous dusts coming from steel casting industry was processed to 

make a bulk ceramic body for wide ranged application areas such as building ceramics and filters. The 

ferrous part of WFS, powders separated from it, has not found any application as a recycling material. 

In the study waste powders provided after reclamation process were prepared as a bulk and densified 

final sintered body. It’s found that the ferrous powders have lack of formability without any binder 

addition. The proper amount of binder is necessary to improve green and final density/strength of the 

products. Additionally, the water absorption and porosity value of the ceramic part can be controlled 

by optimization of PVA amount in the starting composition. However, very high amount of binder 

usage may cause defect formation, so, binders should be used carefully.  
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Abstract 

 

Block polymers are frequently used in many fields such as medicine, nanotechnology, paint, 

cosmetics. Amphiphilic colloids are systems spontaneously formed by amphiphilic substances where 

certain conditions such as concentration and temperature are suitable. Amphiphilic substances, also 

referred to as surfactants, consist of two separate moieties in the same molecule or ion that are of 

interest to opposite solutions. Micelles are a condition in which a core material can be suspended by 

block polymer without collapsing. Surfactant molecules that can form micelles in the resilient 

structure have been investigated and in turn results in the amphiphilic block copolymers that form 

polymeric micelles in aqueous media on (di-block, tri-block and graft copolymers like) it has attracted 

attention. Amphiphilic block copolymers composed of hydrophilic and hydrophobic monomer units 

are used in micellization. Copolymers can form different morphological structures, which can be 

repeated under controlled conditions, depending on the composition of the block copolymer in the 

aqueous medium, the concentration of the copolymer in the medium, the interactions between the 

hydrophilic chains forming the shell, the addition of the acid, base or salt, the organic solvent used, the 

polarity of the solvent used and the relative solubilities of the blocks in the solvent. In these systems, 

while the core acts as a repository that allows the active substances to be dissolved, The shell part 

provides the hydrophilic property to the whole system. With amphiphilic polymers, molecules in the 

lipophilic structure can be encapsulated.  

In the first part of this work, polyethylene glycol-polypropylene glycol -Polyethylene glycol (PEG-

PPG-PEG) ABA type hydrophilic, hydrophobic, hydrophilic block polymer was synthesized by Atom 

Transfer Radical Polymerization. The chemical structure of ABA block polymer is illuminated by 

ATR-FTIR. Polymerisation ratios were calculated by 1H-NMR. In the second part of the study; 

lavender oil was added to the synthesized polymer mixture and as a result of the interaction of  oil-

hydrophobic end of polymer, the oil molecules are stored as micellar nuclei.. Micelle size analysis was 

performed with SEM. As a result, PEG-PPG-PEG polymer has been successfully synthesized and it 

has been found that the encapsulation of lavender oil can be achieved by using the obtained polymer 

by the micellisation method. 

 

 

Keywords: Block polymer, Encapsulation, Lavander oil. 
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PEG-PPG-PEG ABA Tipi Blok Polimer Sentezi ve Lavanta Yağı 

Kapsülasyonunda Kullanılması 
 

 

Özet 

 

Blok polimerler tıp, nanoteknoloji, boya, kozmetik vb. birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Amfifilik kolloidler, konsantrasyon ve sıcaklık gibi belirli koşulların uygun olması halinde amfifilik 

maddeler tarafından kendiliğinden oluşan sistemlerdir. Yüzey aktif madde ya da yüzey etkin madde 

olarak da adlandırılan amfifilik maddeler, aynı molekül veya iyon içinde yer alan ve zıt çözeltilere ilgi 

gösteren iki ayrı kısımdan oluşur.  Miseller bir çekirdek malzemenin blok polimer tarafından 

çökmeden askıda kalabileceği durum olarak adlandırılır. Dayanıklı yapıda misel oluşturabilecek yüzey 

aktif madde molekülleri araştırılmış ve bunun sonucunda da sulu ortamda polimerik miseller oluşturan 

amfifilik blok kopolimerler (di-blok, tri-blok ve graft kopolimerler gibi) dikkat çekmiştir. Hidrofilik ve 

hidrofobik monomer ünitelerinden oluşan amfifilik blok kopolimerler miselizasyonda 

kullanılmaktadır.  Kopolimerler sulu ortamda blok kopolimerin bileşimine, ortamdaki kopolimer 

konsantrasyonuna, kabuğu oluşturan hidrofilik zincirler arasındaki etkileşimlere, ortama asit, baz veya 

tuz eklenmesine, kullanılan organik çözücüye, çözücünün polaritesine ve blokların çözücüdeki bağıl 

çözünürlüklerine bağlı olarak, kontrollü koşullar altında tekrarlanabilir, farklı morfolojik yapılar 

oluşturabilmektedir. Bu sistemlerde, çekirdek kısmı etkin maddelerin çözünmesine olanak sağlayan bir 

depo gibi görev görürken, kabuk kısmı tüm sisteme hidrofilik özellik sağlamaktadır. Amfifilik 

polimerlerle, lipofilik yapıdaki moleküller enkapsüle edilebilmektedir.   

Bu çalışmanın ilk kısmında Polietilen glikol-Polipropilen glikol-Poli etilen glikol (PEG-PPG-PEG) 

ABA tipi hidrofilik, hirdofobik, hidrofilik blok polimer atom transfer Radikal Polimerizasyonu ile 

sentezlenmiştir. ABA blok polimerin kimyasal yapısı ATR-FTIR ile aydınlatılmıştır. Polimerin 

birleşim oranları 1H-NMR ile hesaplanmıştır.  Çalışmanın ikinci kısmında elde edilen polimerin 

bulunduğu ortama lavanta yağı eklenmiş yağ ile elde edilen polimerin hidrofobik ucu ile etkileşimi 

sonucu yağ molekülleri misel çekirdeği halinde depolanmıştır. SEM ile misel boyut analizi yapılmıştır. 

Sonuç olarak PEG-PPG-PEG polimeri başarıyla sentezlenmiş, lavanta yağının kapsüllemesi 

miselizasyon yöntemi ile elde edilen polimeri kullanarak gerçekleştirebileceği bulunmuştur 

 

Anahtar Kelimeler: Blok polimer, Enkapsülasyon, Lavanta yağı. 
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GİRİŞ  

 

Mikrokapsül; öz ve kabuk kısmından oluşan, boyutları 1-100 µm boyutlarında değişen 

yapılardır. Yapıdaki etkin madde çekirdek, kaplama maddesi ise kabuk veya duvar adını almaktadır 

(Erkmen, 2013:23). Mikrokapsüller; öz kısım olarak, ilaç, protein, boya veya kozmetikler gibi çeşitli 

kimyasalların sıvı, gaz veya katı formuyla, uygun bir kabuk içerisine hapsedilmesiyle oluşur (Koç 

2015). Mikrokapsüller maddelerin mikroskobik seviyede depolanmasını sağlayarak sıvı ya da gaz 

formundaki maddenin de katı olarak daha kolay taşınmasına izin vermektedir (Bansode vd., 2011:39). 

Maddelerin kabuk içerisine kapsüllenmesindeki amaç ise kapsüllenen maddenin uygun olmayan çevre 

koşullarına karşı korunmasını sağlamaktır (Alay, 2010:56; Demirbağ, 2014:34).  

Mikrokapsüller çekirdek ve bir ya da daha fazla kabuk (duvar) maddesi olmak üzere iki 

kısımdan oluşmaktadır. Çekirdek madde kapsüllenen ağırlık kısmı, duvar madde ise çekirdek maddeyi 

kapsayan ve koruyan kısmıdır. Çekirdek madde çeşitli niteliklere sahip olabilir. Çekirdek maddeler 

katı, sıvı damlası, gaz, emülsiyon veya süspansiyon şeklinde olabilmektedir (Erkmen, 2013:24). Duvar 

maddeleri çekirdek maddeyle reaksiyona girmeden çekirdek maddeye bağlanarak film oluşturabilen 

maddelerdir. Duvar maddesi olarak doğal, yarı doğal ve sentetik polimerler kullanılmaktadır. 

Mikrokapsül duvar maddesinin dayanıklılık, geçirmezlik ve esneklik gibi bazı özelliklere sahip olması 

beklenmektedir (Karagönlü, 2013:169). Ayrıca duvar maddesinin seçiminde mikrokapsül üretim 

yöntemi, kullanılacak çekirdek madde özellikleri ve hangi amaçla kapsülleme yapılacağı gibi 

hususlara dikkat edilmelidir.  

Mikrokapsülleme işleminin tamamı esasen birbirinden ayrı üç farklı süreci kapsar. İlk süreç, 

içerdeki materyalin etrafında bir duvar katmanı oluşturmaktır. İkincisi, içerideki materyalin 

oluşturulan bu dış duvar katmanından dışarı çıkışını engellemektir. Yanı sıra, dış duvar katmanı 

içerideki materyale zarar verebilecek istenmeyen materyallerin içeri girişini de engellemelidir. 

İçerideki materyali dışarıya doğru zaman başlangıcında ve doğru oranda almak ise üçüncü süreç 

esnasında gerçekleşir (Erikçi, 2010:23). 

Koku maddeleri uçucu özelliklere sahiptir. Isı, nem ve diğer tüm dış etkenlerden etkilenerek 

buharlaşabilirler (Xiao, 2014:167). Bir polimerik kabuk içerisine hapsedilerek kullanılması 

gerekmektedir. Bu nedenle, kokuların, bir kabuk materyali tarafından çevrelenerek, kapsüllenmesi 

gerekmektedir (Asbahani, 2015:222). 

Öz malzemenin dışa salınımı yukarıda da anlatıldığı gibi, kapsül çeşidine göre değişiklik 

göstermekle beraber, ana hatlarıyla şöyle sıralanabilmektedir. 

 Mekanik bir etkiyle kapsül duvarının kırılmasıdır.  

 Çözücü vasıtasıyla ya da sıcaklık yoluyla, kapsül duvarının eriyerek, çekirdek 
materyalinin serbest kalmasıdır. 

 Ortam pH’ına bağlı değişikliklerdir.  

 Öz malzemenin düşük hızda difüzyonudur (Çimen, 2007:62). 
Mikrokapsülasyon teknolojisi; kullanılan çekirdek materyali ve bunun nasıl mikrokapsüllendiğine 

göre değişiklikler göstermektedir. Mikrokapsüller, farklı çeşitlerde olabilirler. Küre şeklinde, düzensiz 

şekilde, tek çekirdekli, çok çekirdekli veya matris yapıda olanları mevcuttur (Loxley, A, 1998: 51; 

Atkin,2004:7981; Torza,1970:68; Dowding, 2004:11375).  

Kokuların mikrokapsüllenmesinde ise; kokunun saklanmasının yanı sıra var olan kokunun yavaş 

salınımlarla dışarıya difüzyonu, çevresel bozunmalara karşı dengeleme, sıvı olan aromatik kokunun, 

kabuk tarafından sarılarak katılaşması sayesindeki kolay kullanım ve 5-10-20 tekrarlı yıkamaya karşı 

dayanımı amaçlanmıştır (Kebapçı 2012:48). Mikrokapsül üretiminde birçok teknik kullanılmaktadır. 

Çekirdek materyalin tipi, istenilen partikül boyutu, kabuk materyalinin geçirgenliği gibi özellikler 

önem taşımaktadır. Hedeflenen etkiye göre mikrokapsülasyon tekniği seçilmelidir (Çimen, 2007:62). 

Mikrokapsüller eczacılıkta, sağlıkla ilgili ilaç, vitamin, krem, kozmetik gibi bütün ürünlerde, son 

yıllarda kullanılmaya başlanmıştır (Övez, 2002:27). Günümüzde parfümlerin oksidasyona karşı 

korunmasında kokulu-parfümlü eşyalarda, basınca hassas kaplama kâğıtlarında, daktilo şeritlerinde, 

fotoğraf malzemelerinde, gıda ürünlerindeki tat ve koku verici maddelerde, tarımda ilaçlamada, böcek 

ilaçlarında, yavaş salgılanması istenen gübrelerde, boya malzemelerinde, tütün ürünlerinde, korozyon 

inhibitörlerinin ve canlı hücrelerin kapsüllenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır (Jtoyhi, 

2012:511). Tekstille mikrokapsülleri birleştiren akıllı tekstil uygulamaları ile askerlerin ve sporcuların 

kullandığı ürünlerden ev tekstil sektöründe kullanılan ürünlere (Antibakteriyel, stres alıcı, tedavi edici 
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özellik taşıyan yastık, nevresim kılıfı ve çarşaflar kir, su yağ itici; kötü kokuları absorbe eden 

döşemelik ve perdelik kumaşlar) vücudu dış etkilere karşı koruyan giysilerden vitamin esanslı 

kimyasallarla üretilen, cilt bakımı yapan giysilerden ısı yalıtımı ve ısı yönetimi yapan tekstil ürünleri 

gibi birçok ürüne son zamanlarda talep artmak da tüketici bu ürünlere daha çok ilgi duymaktadır 

(Övez, 2002:27).  

Genel olarak mikrokapsülleme yöntemi fiziksel ve kimyasal kapsülleme olarak ikiye ayrılır. 

Ancak günümüzde fiziksel yöntemler fiziko-kimyasal (koaservasyon (basit koaservasyon, kompleks 

koaservasyon), fotoelektrolit çok tabaka ile enkapsülasyon, süper kritik akışkanların hızlı genleşmesi 

ile polimer enkapsülasyonu) ve fizikomekanik yöntemler (eş-ekstrüksiyon, sprey kurutma, akışkan 

yataklı teknoloji, eğirme diski) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Mikrokapsül üretiminde kimyasal 

yöntemler ise konvansiyonel emülsiyon, miniemülsiyon, mikroemülsiyon, ters emülsiyon, dispersiyon, 

polikondenzasyondur (Mayya, 2003:645). 

Blok polimerler iki veya daha fazla monomer ile sentezlenmiş polimerlerdir. Genellikle 

istenilen özellik kazandırmak için kullanılırlar. İki farklı uca sahiptir. Örneğin bir ucu hidrofilik diğer 

ucu ise hidrofobik tasarlanabilirler. Mikro emülsiyon sisteminde blok polimerler emülsiye edici olarak 

kullanılırlar. Ancak emülsiye edicilerin çalışma şartları sağlanırsa emülsiyon oluşabilir. Blok polimer 

üretiminde kullanılan yöntemlerin epoksit halkasının açılması ile gerçekleşen polimerler ve yaşayan 

polimerizasyon teknikleri olan ATRP, GTP veya NMP olarak sıralanabilir (Kandırmaz, 2018:37).  

Uçucu yağ, bitkilerin yaprak, meyve, kabuk veya kök kısımlarından elde edilen, oda 

sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla kristalleşebilen genellikle renksiz veya açık sarı renkli, uçucu, 

kuvvetli kokulu, doğal bir üründür. Güzel kokulu olmasından dolayı esans ya da eterik yağda 

denilmektedir. Su ile karışmadıkları için yağ olarak tanımlansalar da sabit yağlardan farklıdırlar. 

Kimyasal yapılarında en büyük grubu terpenler oluşturmaktadır. Bununla birlikte az miktarda alkoller, 

aldehitler, esterler, fenoller, azot ve kükürt içeren bileşiklerde bulunmaktadır. Terpenlerin oksitlenmesi 

ile meydana gelen oksijenli türevler koku, tat ve terapik özellikteki maddelerdir.  

Lavanta yağının; aromaterapi, böcek kovucu, antiseptik, antiflarmetuvar gibi bir çok özelliği 

bulunmaktadır (Balchin, 2002:200). 

Bu çalışmada ülkemizde yetişen doğal, kokulu uçucu yağlara farklı kullanım alanları açmak ve 

literatüre kokulu mikrokapsüllasyona uygun yeni bir blok polimer kazandırmak amacıyla lavanta 

uçucu kokulu yağının PEG-PPG-PEG ABA tipi blok polimerik dış materyale sahip mikrokapsüller 

sentezlenmiş, karakterize edilmiştir.  

 

MATERYAL ve METOD 

 

Malzemeler 

           4- (Dimetilamino) piridin, trietil amin, 2-Bromopropionil klorit, diklorometan, Polipropilen 

Glikol 1500, dietil eter, etanol, etilen glikol, bakır bromür ve bipiridin  Sigma Aldrich firmasından 

temin edilmiştir. Lavanta uçucu yağı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü – Yalova 

civarında üretilen lavantalardan elde edilmiştir. 

 

PEG-PPG-PEG blok polimeri sentezi  

10 mL kuru metilen klorürde 7.5 mmol 4- (Dimetilamino) piridin,  5.0 mmol trietil amin ile 

karıştırıldı. Elde edilen karışım damlatma hunisi, azot girişi, geri soğutucu ve manyetik karıştırıcı ile 

donatılmış 250 ml lik üç boyunlu balonda buz banyosunda 0 dereceye soğutulduktan sonra 12.5 mmol 

2-Bromopropionil klorit ve 10 mL CH2Cl2 çözeltisinde eklendi. Oluşan sarı renkli dispersiyona, azot 

gazı altında 1 saat boyunca damla damla 50 mL kuru CH2CI2 içinde 2.5 mmol polipropilenglikol 1500 

ilave edildi.  Reaksiyon buz banyosundan çıkarılıp oda sıcaklığında 18 saat boyunca karıştırıldı. 

Çözelti süzüldü, çözücünün yarısı buharlaştırıldı, Elde edilen PPG makro başlatıcı soğuk eterde 

çöktürüldü saflaştırma amacıyla tekrar etanolde çözülüp tekrar çöktürüldü ve vakum etüvünde 

kurutuldu. Elde edilen PPG makrobaşlaştıcısı ile etilen glikol monomeri varlığında, bakır bromür 

bipiridin katalizör sistemiyle, 110 derecede atom transfer radikal polimerizasyonu ile sentezlenmiştir 

(Kandırmaz, 2018:40).   
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Şekil 1: PEG-PPG-PEG blok polimer sentezi  

 

Mikrokapsülasyon 

Kapsülleme çalışmasında 0,8 g PEG-PPG-PEG blok polimeri 50 mL deiyonize su içerisinde 

çözülmüş ve üzerine 4 mL 1M sitrik asit çözeltisi ilave edilmiştir. Karışıma 1 ml lavanta yağı damla 

damla eklenmiş ve 2 saat boyunca 500 rpm de karıştırılmıştır.  Elde edilen kapsüller süzülerek 

ayrılmış, yıkanmış ve kurumaya bırakılmıştır. Elde edilen kapsüllerin kimyasal yapısı ATR-FTIR ve 

morfolojik özellikleri SEM ile aydınlatılmıştır (Lee, 2002:561). 

 

 

 
 

Şekil 2: Lavanta- PEG-PPG-PEG mikrokapsül üretimi 

 

SONUÇLAR  
 

Polietilen glikol-Polipropilen glikol-Poli etilen glikol ABA tipi miselizasyon ajanı Atom 

Transfer Radikal Polimerizasyonu ile sentezlenmiştir. Elde edilen polimerin kimyasal yapısı 1HNMR 

ve ATR-FTIR ile aydınlatılmıştır.  
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Şekil 3: PEG ve PEG-PPG-PEG ATR-FTIR spektrumu 

 

Şekil 3’te PEG ve PEG-PPG-PEG polimerinin ATR-FTIR spektrumu görülmektedir. 2880 cm-

1'de PEG ve PPG'nin CH2 simetrik germe özelliğini görülmüştür. 1242, 1281 ve 1469 cm-1'de deforme 

edici alkil CH, Tekrarlanan -OCH2CH2-birimlerinin karakteristik C-O-C gerilme titreşimi, hem PEG 

hem de PPG için 1082 cm-1'de gözlenmiştir. Bunların dışında 1723 cm-1'de yoğun bir karbonil germe 

bandı, saf PPG'nin spektrumunu karakterize eder. Mavi spektrumdaki 2000-2200 civarında COC 

pikleride PEG’in literatürü ile uyumludur (Khosravi, 2015:12850). 

 

PEG-PPG-PEG polimerinin spesifik 1HNMR sinyalleri Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 

incelendiğinde PPG blokta bulunan CH3 üzerindeki protonlar 1,13 ppm’de ve PEG ve PPG üzerindeki 

protonlar 3,5-3,7 ppm’de görülmektedir. Ayrıca baş ve son PEG protonları 0,9 ppm’de açığa çıkmıştır. 

Sentezin başarıyla gerçekleştiği 1HNMR’dan açıkça görülmektedir. Ayrıca Şekil incelendiğinde 1,13 

ppm’deki pikler ile 3,5 ppm’deki piklerin alan oranları karşılaştırıldığında birleşme oranı PEG-PPG-

PEG 30-40-30 olarak belirlenmiştir.  

 

 
Şekil 4: PEG-PPG-PEG 1HNMR spektrumu 

Elde edilen polimer ile asidik ortamda lavanta yağı enkapsüle edilmiştir. Kapsülasyon 

ortamından alınan örneğin ATR-FTIR ile yapı incelemesi yapılmıştır. Şekil 5 incelendiğinde bütün 

yağın kapsüllendiği ve sadece blok polimere ait piklerin görüldüğü belirlenmiştir. Ortamda yağ 

piklerinin bulunmaması mikrokapsülasyonun başarı ile gerçekleştiğini göstermektedir. 

PEG 

PEG-PPG-PEG 
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Şekil 5: Mikrokapsül ve Lavanta yağı ATR-FTIR spektrumu 

 

Mikrokapsül üretimi esnasında kapsülasyonun sadece asidik pH’larda gerçekleştiği nötr ve 

bazik pH’ın kapsülasyon için uygun ortamı oluşturmadığı görülmüştür (Şekil 6). Ayrıca elde edilen 

mikrokapsüllerin boyutları taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile ölçülmüş kapsül boyut dağılımının 

monodispers olduğu ve yaklaşık olarak 6,5 nm olduğu ölçülmüştür. 

 

  

Şekil 6: Mikrokapsül SEM Görüntüsü ve pH bağlı oluşum resmi  

 

DEĞERLENDİRME  

 

Sonuç olarak Polietilen glikol-Polipropilen glikol-Poli etilen glikol (PEG-PPG-PEG) ABA tipi 

blok polimerin Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ile başarıyla sentezlendiği 1H-NMR ve ATR-

FTIR ile belirlenmiştir. Elde edilen blok polimer kullanılarak lavanta yağı kapsülasyonunu ATR-FTIR 

ile belirlenmiştir. Mikrokapsülasyonun gerçekleşmesi için asidik pH’ların uygun olduğu bulunmuştur. 

Elde edilen kapsüllerin boyutları SEM ile 6,5 nm ölçülmüştür. Böylelikle lavanta yağı kapsülasyonu 

için yeni bir teknik geliştirilmiştir.  

 

  

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 380,0

cm-1

%T 

Mikrokapsül 

Lavanta Yağı 



 

617 

 

REFERANSLAR 

 

Alay, S., 2010. Isıl Enerji Depolama Özellikli Mikrokapsüller İçeren Akıllı Tekstil Ürünlerinin 

Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktara Tezi, 202, 

Isparta.  

Atkin, R., Davies, P., Hardy, J., & Vincent, B. (2004). Preparation of aqueous core/polymer shell 

microcapsules by internal phase separation. Macromolecules, 37(21), 7979-7985. 

Bansode, S. S., Banarjee, S. K., Gaikwad, D. D., Jadhav, S. L., and Thorat, R. M., 2011. 

Microencapsulation: a review, International Journal of Pharmaceutical- Sciences Review and 

Research, 1 (2), 38-43. 

Çimen E., 2007. Mikrokapsülleme Yöntemiyle Dokuma Kumaşlara Yeni Özellikler Katma Olanakları. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 62s. 

Demirbağ, S., 2014. Kompleks Koaservasyon Metodu ile Isı Depolama ve Güç Tutuşur Özellikli 

Mikrokapsül Üretimi ve Tekstil Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, 109, Isparta. 

Dowding, P. J., Atkin, R., Vincent, B., & Bouillot, P. (2004). Oil core− polymer shell microcapsules 

prepared by internal phase separation from emulsion droplets. I. Characterization and release 

rates for microcapsules with polystyrene shells. Langmuir, 20(26), 11374-11379. 

El Asbahani, A., Miladi, K., Badri, W., Sala, M., Addi, E. A., Casabianca, H., ... & Elaissari, A. 

(2015). Essential oils: from extraction to encapsulation. International journal of 

pharmaceutics, 483(1-2), 220-243. 

Erikci, T., Kalaoğlu, F., 2010. Mikrokapsül Uygulanmış Kumaşı Chitosan ile Kaplamanın 

Mikrokapsüllerin Yıkama Dayanımı Üzerine Etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, 

9(2), 135-146. 

Erkmen, Ş., 2013. Tekstil Terbiyesinde Mikrokapsüllendirilmiş Kimyasalların Kullanımı, Marmara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 49, İstanbul 

Jyothi, S. S., Seethadevi, A., Prabha, K. S., Muthuprasanna, P., & Pavitra, P. (2012). 

Microencapsulation: a review. Int J Pharm Biol Sci, 3, 509-31. 

Kandirmaz, E. A., Apohan, N. K., & Gençoğlu, E. N. (2018). Preparation of novel thioxanthone based 

polymeric photoinitiator for flexographic varnish and determination of their migration 

behaviour. Progress in Organic Coatings, 119, 36-43 

Kebapçı K., 2012. Kokulu Mikrokapsüller. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 55s.  

Khosravi, T., & Omidkhah, M. (2015). Preparation of CO 2-philic polymeric membranes by blending 

poly (ether-b-amide-6) and PEG/PPG-containing copolymer. RSC Advances, 5(17), 12849-

12859 

Koç G., 2015. UV Koruyucu Özellikli Mikrokapsül Hazırlanması ve %100 Pamuklu Kumaşa 

Aktarılması. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Kahramanmaraş, 71s.  

Lee, H. Y., Lee, S. J., Cheong, I. W., & Kim, J. H. (2002). Microencapsulation of fragrant oil via in 

situ polymerization: effects of pH and melamine-formaldehyde molar ratio. Journal of 

microencapsulation, 19(5), 559-569. 

Lis-Balchin, M. (2002). 18 Miscellaneous uses of lavender and lavender oil. Medicinal and aromatic 

plants–industrial profiles, 200. 

Loxley, A., & Vincent, B. (1998). Preparation of poly (methylmethacrylate) microcapsules with liquid 

cores. Journal of colloid and interface science, 208(1), 49-62.  

Mayya, K. S., Amitabha Bhattacharyya, and J‐F. Argillier. "Micro‐encapsulation by complex 

coacervation: Influence of surfactant." Polymer International 52.4 (2003): 644-647. 

Övez, B., & Yuksel, M. (2002). Parfümlerin çapraz bağlı mikrokapsüllerden yavaş 

salgılanmaları. Ekoloji Issue, 10(43), 26-29. 

Özyildiz, F., Karagönlü, S., Basal, G., Uzel, A., & Bayraktar, O. (2013). Micro‐encapsulation of 

ozonated red pepper seed oil with antimicrobial activity and application to nonwoven 

fabric. Letters in Applied Microbiology, 56(3), 168-179. 

Torza, S., & Mason, S. G. (1970). Three-phase interactions in shear and electrical fields. Journal of 

Colloid and Interface Science, 33(1), 67-83. 



 

618 

 

Xiao, Z., Liu, W., Zhu, G., Zhou, R., & Niu, Y. (2014). Production and characterization of 

multinuclear microcapsules encapsulating lavender oil by complex coacervation. Flavour and 

fragrance journal, 29(3), 166-172. 

 

 

 

  



 

619 

 

Preparation and characterization of highly hydrophilic polyethyleneimine 

coatings 
 

 
           

Aslı BEYLER ÇİĞİL 

Amasya University, 

Turkey 

asli.beyler@amasya.ed

u.tr 

Emine ARMAN 

KANDIRMAZ 

Marmara University, 

Turkey 

earman@marmara.edu.tr 

Hatice BİRTANE 

Marmara University, 

Turkey 

hatice.ceylan@marmara.e

du.tr 

Memet Vezir 

KAHRAMAN 

Marmara University, 

Turkey 

mvezir@marmara.edu.tr 

                

 

Abstract 

 

Superhydrophilic organic coatings have good dirt resistance in air and excellent antifouling 

performance under water. Unfortunately, traditional top organic coatings, such as polyurethane 

coatings, fluorocarbon polymer coatings, and polysiloxane coatings, have weakly hydrophobic (water 

contact angle: 56°–65° < Ɵ < 90°) or hydrophobic (90° ≤ Ɵ < 120°) surfaces, making them easily 

polluted by dust, oily dirt, proteins, and bacteria. Increasing the surface hydrophilicity of organic 

coatings is thus urgently required. 

Polyethyleneimine (PEI) thin coating had been built up on silanized glass surfaces via a layer-by-layer 

process, which was stepwise characterized by means of multi-surface analysis including X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS), transmittance spectra and contact angle measurements. Firstly, 

glass slides were cleaned in piranha solution and hydroxyl functionalized glass slides were silanized 

using 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilane (GPTMS). Epoxy modified-glass samples were immersed 

in Polyethyleneimine (PEI) solution. PEI modified glass slides were successfully prepared. The major 

findings from this work are as follows: (1) The modification of GPTMS onto the glass surface has 

been successfully accomplished and proved by XPS. (2) After the reaction of polyethyleneimine with 

glass surface, formation of amino group was determined by XPS. (3) The surface hydrophobicity or 

hydrophilicity can be determined by contact angle measurements. When the contact angle is larger 

than 90° the solid surface is said to be hydrophobic. The glass surface coated with polyethyleneimine 

has a lower contact angle value and is more hydrophilic. Moreover the surface hydrophilicity of the 

glass slides enhanced as a result of the increased amino groups. 

 

Keywords: Hydrophilicity, polyethyleneimine, contact angle, hydrophilic coating  
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Yüksek hidrofilik polietilen imin kaplamaların hazırlanması ve 

karakterizasyonu 
 

 

Özet 

 

 

Süperhidrofilik organik kaplamalar, havada iyi bir kir direncine ve su altında mükemmel kirlenme 

önleyici performansa sahiptir. Ancak, poliüretan kaplamalar, florokarbon polimer kaplamalar ve 

polisiloksan kaplamalar gibi geleneksel kaplamalar, zayıf hidrofobik (su temas açısı: 56°–65° < Ɵ < 

90°) veya hidrofobik (90° ≤ Ɵ < 120°) yüzeylerdir. Bu yüzeyler toz, yağlı kir, protein ve bakteriler 

tarafından kolayca kirletilir. Organik kaplamaların yüzey hidrofilikliğini arttırmak bu nedenle 

gereklidir. 

Polietilen imin (PEI) kaplama, katman-katman silanlanmış cam yüzeyler üzerine inşa edilmiş; bu 

çoklu katmanların yüzey karakterizasyonları, X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), transmitans 

spektrumu ve temas açısı ölçümleri ile yapılmıştır. İlk olarak, cam örnekleri piranha çözeltisinde 

temizlenerek hidroksil fonksiyonelleştirilmiş daha sonra 3-Glisidiloksipropiltrimetoksisilan (GPTMS) 

kullanılarak silanlanmıştır. Epoksi modifiye cam örnekleri daha sonra polietilen imin (PEI) çözeltisine 

daldırılmış ve amin modifiye edilen cam örnekler başarıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen 

başlıca sonuçlar şöyledir: (1) GPTMS'nin cam yüzeyine modifikasyonunun başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildiği XPS ile kanıtlanmıştır. (2) Polietilen imin ile cam yüzeyinin modifikasyonundan 

sonra, XPS ile amino grubu oluşumu belirlenmiştir. (3) Yüzey hidrofobikliği veya hidrofilliği, temas 

açısı ölçümleriyle belirlenmiştir. Temas açısı 90°'den büyük olduğunda, katı yüzeyin hidrofobik 

olduğu söylenmektedir. Amin grupları ile modifiye edilen cam yüzeyin daha düşük temas açısı 

değerine sahip olduğu ve daha fazla hidrofilik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca cam örneklerin yüzey 

hidrofilikliği, artan amino gruplarının bir sonucu olarak artmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hidrofilite, polietilen imin, temas açısı, hidrofilik kaplama 
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GİRİŞ  

 

Islanabilirlik, yüzeyin kimyasal bileşimi ve geometrik yapısı tarafından kontrol edilen katı 

yüzeyin önemli bir özelliğidir (Otitoju vd., 2017:23), (Sorcar vd., 2017:203). Uygulamaya yönelik 

ayarlanabilen yüzeyler, çok çeşitli pratik uygulamalardaki güçlü potansiyelleri nedeniyle temel 

araştırmalar için büyük önem taşımaktadır (Sahu vd., 2015:32), (Shimizu vd., 2010:3275). Islatma 

özelliklerinin kontrolü (Fang vd., 2010:1651), yapışma ve seçici emilim (Yuan vd., 2008:333), kendi 

kendini temizleme ve buğulanmayı önleme (Feng ve Jiang, 2006:3063), biyo-medikal materyallerin 

geliştirilmesi (Shimizu vd., 2010:3275) vb. çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Bu 

uygulamalardan bazıları sıvıların katı yüzeyleri tamamen ıslatmasını gerektirir.  

Genel olarak, yüzey ıslanabilirliği, yüzey kimyası, serbest yüzey enerjisi ve morfoloji tarafından 

yönetilir. Ek olarak, sıvının özellikleri önemli bir rol oynar (Liu vd., 2014: 10045), (Lai vd., 

2009:3800). Bir yüzeyin ıslatma özelliklerini ifade etmenin kolay bir yolu, yüzey üzerinde bulunan su 

damlacıklarının temas açısı (CA) ile olur. CA (θ) sıvı-katı ara yüz ile eğrinin teğet çizgisi arasındaki 

katı, sıvı ve gazın temas noktasındaki açıdır (Yan vd., 2017:2210). Bir yüzeyin ıslatma davranışı temel 

olarak, katı ve gaz atmosferi/buharı (ƔSV) arasındaki, sıvı ve gaz atmosferi (ƔLV) arasındaki ve katı ve 

sıvı (ƔSL) arasındaki ara yüzey enerjilerinin ilişkisi ile belirlenir. (Şekil 1). Bu miktarlar ile yüzeydeki 

bir damlacık temas açısı arasındaki ilişki Young denklemiyle açıklanmıştır. 

                   ƔSV-ƔSL 

Cos Ɵ =                                                                                                                                                  (1) 

             ƔLV 

 
Şekil 1: Burada θ temas açısıdır. ƔSV, ƔSL ve ƔLV, sırasıyla katı-buhar, katı-sıvı ve sıvı-buhar yüzey 

serbest enerjileridir (Otitoju vd., 2017:23). 

 

 “Süperhidrofilite” terimi ilk kez Fujishima ve ark. (Fujishima vd., 2000:2) tarafından 

kullanılmıştır. Bu tarz yüzeylerde su, damlacıklar şeklinde değil, düz bir film gibi bir yüzey üzerinde 

uzanır (Drelich vd., 2011:9805) ve yüzeydeki kir ve diğer lekelenme maddeleri, bu süper yayılan su 

tabakası ile kolayca yıkanabilir. Bu yüzeyin ıslanabilirliği yüzey serbest enerjisine ve yüzey geometrik 

yapısına bağlıdır (Wenzel, 1936:990). Spesifik olarak, süperhidrofilik yüzeyler, yüzeyleri 10°’den 

daha düşük su temas açıları (WCA) sergileyen malzemelerdir. 

Yüzey modifikasyonunun ana amacı, pürüzlülük, yüzey enerjisi, yüzey yükü, hidrofilite, 

biyouyumluluk ve işlevsellik gibi yüzey özelliklerini genişleterek performanslarını iyileştirmektir. 

Süperhidrofilik yüzeylerin üretilmesi için çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır, buhar biriktirme, 

hidrotermal işlem, ara yüzey polimerizasyonu,  elektrokimyasal anodizasyon,  elektrospinleme daha 

önce literatürde bahsedilen yöntemlerden bazılarıdır. Buna rağmen her üretim yönteminin kendi 

avantajları ve sınırlamaları vardır. Bununla birlikte, tüm bu yöntemler, kullanılan bileşenlerin ve 

kullanılan tekniklerin özelliklerine bağlıdır. Tablo 1’de bazı yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarından 

bahsedilmiştir. 
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Tablo 1: Süperhidrofilik yüzeylerin üretim yöntemi, avantajları ve dezavantajları (Otitoju vd., 

2017:23). 

Üretim yöntemi Avantajlar Dezavantajlar 

UV ışınları ile  Düşük üretim maliyeti. 

 Hafif reaksiyon koşullarında 

çalışabilir. 

 Basitlik. 

 Enerji tüketimi açısından daha 

verimlidir. 

 Yüzey yanmaya ve 

bozulmaya daha yatkındır. 

 Kaplanmış yüzeyin 

kararsızlığı. 

Sol-jel işlemi  Düşük sıcaklıkta sentez. 

 Geniş alanlı yüzeylerde imalat. 

 Uygulaması basit. 

 İnce tozlar oluşturulabilir. 

 Daha iyi homojenlik. 

 Daha az enerji tüketimi 

 Öncülerin yüksek maliyeti. 

 Kurutma sırasında büzülme 

ve çatlama. 

 Kalan gözenekliliği ve OH 

gruplarını önlemek zor. 

Elektrospining   Mükemmel mekanik özellikler. 

 Basit ve düşük maliyetli ekipman. 

 Süreci ölçekleme imkanı. 

 Lif morfolojisini kontrol etme 

imkanı. 

 Süreç birçok değişkene 

bağlıdır. 

 3D yapıların yanı sıra 

yeterli gözenek büyüklüğü 

elde etmekte sorunludur. 

 Kullanılan solventler 

toksik olabilir. 

Spreyle kaplama  Düşük maliyet ve sadelik. 

 Ölçeklenebilirlik. 

 Kısa sürelidir ve koşullar 

ekonomiktir. 

 Büyük üretimlere uyarlanabilir. 

 Genellikle malzeme 

israfına yol açar. 

 Kaplama kalınlığını 

kontrol etmek zordur. 

 Aşırı püskürtme ile yüzey 

hataları (portakal kabuğu 

gibi) oluşabilir. 

  

Bu çalışmada, çift katman yapısına sahip kendi kendini temizleyen (süperhidrofilik) bir cam 

kaplama malzemesi basit sentez süreci ve düşük maliyetle hazırlanmıştır. Bu amaçla, epoksi silan asit 

muamele edilmiş cam yüzeyine süperhidrofilik tabakaya bağlı hidrofobik ara tabaka olarak ustaca 

kullanılmıştır; burada etkili bileşen, (3-glisidiloksipropil)trimetoksisilan (GPTMS) olarak adlandırılan 

özel bir silan bağlama maddesidir. Ara tabakanın iki önemli avantajı vardır: ilki, Polietilen imin’in 

(PEI) sterik engellemesi açık bir şekilde azalacaktır çünkü moleküllerin çoğu ara katman üzerinde 

düzenli olarak toplanır; ikincisi, epoksi modifikasyonu çok daha fazla aşılama olanağı sağlar, 

reaksiyon şartları daha kolaydır ve böylece daha fazla amin grubu aşılanır. 

İkinci aşamada bu epoksi grupları PEI ile muamele edilmiş ve amin gruplarıyla halka açılma 

reaksiyonu üzerinden bağlanmıştır. Böylece yüzeyde çok miktarda amin grubu içeren bir kaplama 

malzemesi hazırlanmıştır. Her iki basamakta da kaplamaların XPS analizleri, transmitans spektrumları 

ve temas açısı ölçümleri alınmış ve literatürle kıyaslanmıştır. Orijinal camla karşılaştırıldığında 

şeffaflığın azalmadığı görülmüş,  hazırlanan kaplamanın şeffaf olduğu sonucuna varılmıştır. 
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DENEYSEL BÖLÜM 

 

Malzemeler 

           (3-glisidiloksipropil)trimetoksisilan (GPTMS), polietilen imin (PEI), potasyum hidroksit 

(KOH), aseton, sodyum klorür, sülfürik asit ve hidrojen peroksit Sigma Aldrich firmasından temin 

edilmiştir. 

 

          Camların hazırlanması 

           Camlar (30 x 30 x 1 mm) kullanılmadan önce tüm inorganik ve organik kalıntıların 

giderilmesi için ilk önce 30 dakika boyunca 200 mL 1M KOH içinde daha sonra 15 dakika aseton 

içinde ultrasonikatörde bekletilmiştir. Daha sonra her biri distile suda 10 dakika boyunca 4 kez 

ultrasonik banyoda karıştırılmış ve son olarak azot gazıyla kurutulmuştur. Temizlenmiş ve kurutulmuş 

camlar 250 mL'lik behere alınmış ve üzerine 200 mL'lik piranha çözeltisi eklenmiştir. (Kuvvetli 

sülfürik asit (% 98.08) ile hidrojen peroksit (% 30) 7:3 oranında karıştırılarak hazırlanmıştır.) 

Patlamaları önlemek için buz banyosu kullanılarak sabit sıcaklık korunmuştur. Daha sonra 1 saat 75 

°C sıcaklıkta ultrasonikatörde tutulmuştur. Piranha çözeltisi güçlü bir oksitleyici ajandır; OH grupları 

ekleyerek camın yüzeyini hidroksiller ve böylece camı hidrofilik hale getirir. Daha sonra camlar bütün 

sülfürik asit kalıntılarını uzaklaştırmak ve reaktif hidroksil gruplarının homojen dağılımını sağlamak 

için birkaç kez distile su ile yıkanmış ve azot gazı ile kurutulmuştur. 

 

Epoksi modifiye camların hazırlanması 

Hazırlanan camlar, 200 mL GPTMS çözeltisi içinde 1 saat 75 °C’de ultrasonik banyoda 

karıştırılmıştır. GPTMS muamelesi ile, camların yüzeyindeki hidroksil gruplarına silisyum üzerinden 

epoksi grupları bağlanmıştır (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2: Epoksi modifiye camların hazırlanması 

 

Amin modifiye camların hazırlanması 

Hazırlanan epoksi modifiye edilmiş camlar reaksiyon balonu içerisine alınmış 15 mL su ve 6 g 

PEI eklenerek 65 °C’de 24 saat çalkalamalı su banyosunda tutulmuştur. Daha sonra filmler NaCl 

çözeltisiyle ve pH 5 fosfat tamponu ile yıkanmış ve kuruması için 60 °C’de vakum etüvünde 24 saat 

bekletilmiştir (Şekil 3).  
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Şekil 3: Amin modifiye camların hazırlanması 

 

Karakterizasyon 

Cam, piranha çözeltisi ile muamele edilen, epoksi modifiye edilen ve amin modifiye edilen 

camların XPS ile yapı analizi yapılmıştır. XPS analizleri, Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler Ar-

Ge Merkezi’nde bulunan, Thermo Scientific K-Alpha X-ray Fotoelektron Spektrometresi ile 

yapılmıştır. 

Cam, piranha çözeltisi ile muamele edilen, epoksi modifiye edilen ve amin modifiye edilen 

camların hidrofillik/hidrofobluk özellikleri temas açısı ölçümleri ile yapılmıştır. Bu amaçla Cep 

Goniometre Modeli PG-X, (FIBRO Systems AB, İsveç), zamanın fonksiyonlarını belirlemek için 3.4 

program versiyonu ile ıslatma sıvısı olarak distile su kullanılarak yapılmıştır. Herbir örnek için 5 

ölçüm yapılmış beşinin ortalaması alınarak sonuçlar belirlenmiştir. Su damlacıklarının görüntüleri 

daha sonra bir CCD video kamera kullanılarak kaydedilmiştir. 

Cam, piranha çözeltisi ile muamele edilen, epoksi modifiye edilen ve amin modifiye edilen 

camların optik özellikleri, Shimadzu 3100 markalı UV-VIS-NIR spektrometresi kullanılarak 

ölçülmüştür. 

 

SONUÇLAR 

 

XPS sonuçları 

XPS analizi, önce ve yüzey modifikasyonlarından sonra element kompozisyonlarını belirlemek 

için kullanılmıştır (Şekil 4). Amin ve epoksi gruplarının cam yüzeyinde tutulumunu değerlendirmek 

için, yüzey araştırması ve C 1s, N 1s ve O 1s yüksek çözünürlüklü spektrumları incelenmiştir. Tablo 2, 

herhangi bir işleme maruz kalmamış camın ve yüzeyi değiştirilmiş camların XPS element 

kompozisyonlarını göstermektedir. Beklendiği gibi, herhangi bir işlem görmemiş camın yüzeyinde 

silika, kalsiyum, sodyum, oksijen ve karbon tespit edilmiştir. Karbon her yerde bulunur ve atmosfere 

maruz kalan tüm örneklerde tespit edilir. Bu yüzden karbon C 1s pikinin, 284.6 eV’de referans olarak 

kullanılması yaygın bir uygulamadır (Michel vd., 2005:12329), (Gruian vd., 2012:1826). 

 

Tablo 2. Camların yüzey modifikasyonlarından önce ve sonra element kompozisyonları. 

Örnek Element kompozisyonu (%) 

 Si Ca Na C O N 

cam 33.2 1.1 3.3 9.7 52.8  

Piranha 

muamelesinden 

sonra cam 

28.9 0.8 1.6 7.8 60.3  

Epoksi 

modifiye cam 

26.8 0.9 0.5 21.6 49.9  
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Amin modifiye 

cam 

23.1 0.6 0.7 28.6 34.9 12.1 

 

 

 
Şekil 4: XPS tarama spektrumları 

 

Analiz sonuçlarından görüldüğü üzere piranha çözeltisiyle muamele edilen camın oksijen 

miktarı artmıştır, bu beklenen bir durumdur, yüzeyde modifikasyona yardımcı olmak için hidroksil 

gruplarının oluştuğunu göstermektedir. GPTMS ile muamelesinden sonra artan karbon miktarından, 

GPTMS’nin yüzeye bağlandığı görülmektedir. En son PEI ile muamelesinden sonra daha önce yapıda 

bulunmayan azotun piki görülmektedir. Buda yüzeyde amin gruplarının varlığını göstermektedir. Tüm 

modifikasyonlarımızın başarı ile oluştuğu XPS analizlerinden görülmektedir. 

 

Kaplamaların optik özellikleri 

Kaplamaların ıslanabilirliği, su temas açısı (WCA) değerlerinin belirlenmesi ile incelenmiştir. 

Tablo 3’ten görülebileceği gibi herhangi bir işleme maruz kalmamış camın WCA değeri 73.6°’dir. 

Piranha çözeltisi ile muamele edilen camın temas açısı değeri düşmüştür, bu da yüzeyde oluşan 

hidroksil gruplarına atfedilebilir, yüzey hidrofilikliği artmış ve temas açısı değeri düşmüştür, bu 

beklediğimiz bir durumdur ve literatürle uyumludur (Huan vd., 2017:37686), (Azzouzi vd., 

(2016:344). Daha sonra GPTMS muamelesinden sonra yüzeyde bol miktarda epoksi grupları 

bulunduğu için yüzey hidrofobikliğe doğru kaymıştır. Buda beklenen ve literatürle uygun bir sonuçtur 

(Kamra vd., 2015: 282), (Islam vd., 2010:1032). PEI ile muamelesinden sonra WCA 10°’den küçük 

bulunmuştur. Buda yüzeyin süperhidrofillik olduğunu göstermektedir. Yüzeydeki yüksek amin 

yoğunluğunun buna sebep olduğunu söyleyebiliriz. 
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Şekil 5: Temas açısı fotoğrafları 

 

Tablo 3: Temas açısı ölçümleri ve serbest enerji değerleri 

 

 Temas açısı (°) Serbest enerji  

(mj/m2) 

Cam 
73,6 38,4 

Piranha çözeltisi muamelesinden sonra 

cam 54,3 45,4 

Epoksi modifiye cam 
79,3 36,4 

Amin modifiye cam 
8,7 65,1 

          

          Optik özellikleri 

Kaplamaların optik özellikleri 300-800 nm aralığında transmitans spektrumları alınarak 

belirlenmiştir. Herhangi bir işlem uygulanmadan önceki cam ve modifikasyonlardan sonraki camların 

transmitans spektrumları Şekil 6’da, aynı zamanda hepsinin çakıştırılmış spektrumu da Şekil 7’de 

verilmiştir. Cam bilindiği üzere şeffaftır ve yüzey modifikasyonları esnasında şeffaflığın azalmadığı 

tümünün çakıştırılmış spekturumdan görülmektedir. 
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Şekil:6 Transmitans spektrumları 

 

Şekil 7: Çakışık olarak transmitans spektrumları 
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Biz bu çalışmamızda, süperhidrofillik bir cam kaplama malzemesi basit sentez süreci ve düşük 

maliyetle hazırlanmıştır. Bunun için ilk önce cam yüzeyi piranha çözeltisiyle yıkanmış, daha sonra 

GPTMS muamelesi ile yüzeye epoksi grupları bağlanmış, en son aşamada da PEI ile muamele 

edilerek yüzeyin yüksek miktarda amin içermesi sağlanmıştır. Yüzeydeki yoğun amin varlığı 

sayesinde yüzey su seven bir yapıya haline gelmiş ve temas açısı değeri 10°’den küçük olarak 

belirlenmiştir. Bu tarz malzemeler kendi kendini temizleyebilen ve buğulanmayı önleyici malzemeler 

olarak kullanılmaktadır.  
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Abstract 

 

Biography studies have an important place in Turkish Literature History. During Ottoman 

Empire poems of the poets in these work the name of poet, family, his education, religious, 

professions, work life, literary personality and given information about their works. In addition, the 

famous poems of poets examples are being transmitted. 

Since it's foundation the Kastamonu's Danishmend or "Danishmendid", The Seljuq or ''Seljuqs", 

The Isfendiyarids, a city under Ottoman dominated. During the National Struggle period, important 

developments have also been the scene. 

The Sabbath is a religious order that is attributed to Hazrat Pir Sheikh Shaban Veli, depending 

on the Jamaliyya branch of Halveti. In Kastamonu, as a center, theere were raised many mursids and 

sent them to different parts of the Ottoman geography. In our history it is seen that the mystic way 

attracts the people through poetry. The mursid, the people and the poet made them in the same point to 

provide the formation of literary circles. 

In Kastamonu it is also seen that there is a literal conversation environment under the influence 

of Sabanism. Thus the poets under Sabanism influence grew up. In this declaration, biographies of ten 

poets who are raised in the influence of Sabbath and who give examples of divan poetry will be shared 

and examples from their poems will be transmitted. 

 

Key Words: Kastamonu, Sabanism, Shaban Veli, Divan, Poet. 

 

 

Şabânîlik Terbiyesinde Yetişen Kastamonulu Divan Şairleri 
 

 

Özet 

 

Biyografi çalışmaları Türk Edebiyatı Tarihi’nde önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı döneminde 

şair tezkireleri olarak anılan bu eserlerde şairlerin adı, mahlası, ailesi, öğrenim durumu, tarikatı, 

mesleği, çalışma hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca şairlerin meşhur 

şiirlerinden örnekler nakledilmektedir. 

2018 Türk dünyası başkenti seçilen ve kuruluşu tarih öncesine kadar giden Kastamonu 

Danişmetliler, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlılar hâkimiyetinde kalmış bir şehirdir. Millî 

Mücadele Dönemi’nde de çok önemli gelişmelere sahne olmuştur. 

Şabanîlik ise Halvetîlik’in Cemâliyye koluna bağlı olarak Hazreti Pir Şeyh Şaban Veli’ye nisbet 

edilen bir tarikat yoludur. Kastamonu’yu merkez alarak çok sayıda mürşid yetiştirip Osmanlı 

coğrafyasının değişik yerlerine görevli olarak göndermiştir. 

Tarihimizde tasavvuf yolunun, şiir aracılığıyla halkı kendine cezbettiği görülmektedir. Mürşidi, 

halkı ve şairi aynı noktada buluşturmak edebî muhitlerin oluşumunu sağlamıştır. Kastamonu’da da 

Şabanîlik etkisinde bir edebî sohbet ortamı oluştuğu görülmektedir. Böylece Şabanîlik’in etkisinde 

şairler yetişmiştir. Bu bildiride Kastamonulu olup Şabanîlik etkisinde yetişen ve divan şiiri örnekleri 

veren on şairin biyografileri paylaşılacak, şiirlerinden örnekler aktarılacaktır. 

mailto:divansiiri@hotmail.com
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Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Şabanîlik, Şaban Veli, Divan, Şair. 

 

GİRİŞ 

Bildirinin başlığını oluşturan Kastamonu, Divan ve Şabânîlik kelimelerine kısaca değinmekte 

fayda vardır: 

Kastamonu, kuruluşu tarih öncesi dönemlere kadar giden bir şehirdir. Değişik zamanlarda 

Anadolu’da hüküm süren pek çok devletin kuruluşuna ve yıkılışına tanık olmuştur. Şehir, 499/ 1105 

yılında Danişmentliler tarafından fethedilince Türklerle karşılaşmıştır. 610/ 1213’te Selçukluların, 

692/ 1292 yılında da Candaroğullarının egemenliği altına girmiştir. 865/ 1460 yılında Fatih Sultan 

Mehmed tarafından Osmanlı toprağı hâline gelen Kastamonu, Millî Mücadele Dönemi’nde de çok 

önemli gelişmelere sahne olmuştur (Tuğlacı 1985: 202-206). 

Türk Edebiyatı’nın on üç ve on dokuzuncu yüzyıllar arası dönemi Divan Edebiyatı, Klasik Türk 

Edebiyatı veya Eski Türk Edebiyatı isimleriyle sınıflandırılmaktadır. 1850 sonrası şekillenen Batı 

Tesirindeki Türk Edebiyatı kısmı dışarıda bırakıldığında, söz konusu döneme Osmanlı Edebiyatı ismi 

daha uygun düşmektedir. Altı asır süren bu dönemde, biyografi kaynaklarında doğrudan veya dolaylı 

olarak haklarında bilgi verilen şair sayısı yedi bin civarındadır.  Osmanlı Devleti’nde böylesine çok 

şair yetişmesinde devleti yöneten aile bireylerinin de şiirle meşgul olmaları, bazılarının divan tertip 

etmeleri etkili olmuştur. Nurullah Ataç’ın ifadesiyle “ne dediğini iyice kavrayamasak bile, bizi 

söylediğini, bizden bir şey olduğunu, yüreğimizde bir teli titrettiğini” duyduğumuz Divan Edebiyatı 

“Bizim duygularımızın ezgisi olduğu için, gücünü bizim duygularımızdan alıp bizim duygularımızı 

beslediği için” önemlidir (Bayram 2005: 32). 

Şabânîlik; Halvetiyye tarikatinin dört ana kolundan biri olan Cemâliyye’nin bir şubesi olarak 

Şeyh Şâbân-ı Velî tarafından kurulmuştur. XVI. asırda ortaya çıkan Şâbânîlik, çevre illerden itibaren 

yayılmaya başlamıştır. XVII. asırdan sonra İstanbul başta olmak üzere Anadolu, Balkanlar, Suriye, 

Hicaz, Mısır, Kuzey Afrika ve Hindistan gibi birçok yerde temsil edilmeye başlanmıştır (Tatcı 2010: 

211). 

Divan şairlerinin yetişmesinde edebî muhitler çok etkili olmuştur. Edebî muhitlerle ilgili eser 

kaleme alan Halûk İpekten bu sohbet meclisleri arasında; padişah ve şehzade saraylarını, paşa ve bey 

konaklarını, şuara meclislerini, dükkânları ve meyhaneleri zikretmiştir (İpekten 1996: 7). Bunlara 

külliyeler, hanlar  ve kervansaraylar, medreseler, sayfiye  bahçeleri, vakıf binaları, şair evleri, sürgün 

şehirleri, içerisinde şair bulunan yolculuklar, tarikat merkezleri ve şubeleri de edebî muhit olarak 

eklenebilir. Yetiştirdiği şair sayıları dikkate alındığında -Türk Edebiyatı açısından- hiç şüphesiz tarikat 

merkezleri ve şubeleri önemli edebî muhitlerin başında gelmektedir. Dergâh, asitâne, tekke ve 

zaviyelerde, Divan şiirinin son üstat şairi Şeyh Galip başta olmak üzere çok sayıda şair yetişmiştir. 

Şeyh Şâbân-ı Velî Dergâhı ve çevresinin de Kastamonu’da bir edebî muhit olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir. Biyografi kaynaklarının taranmasıyla Şabânîlik terbiyesinde Kastamonulu on divan 

şairinin yetiştiği tespit edilmiştir. 

Bildiride bilgilerin aktarılmasında, klasik biyografi geleneğinin paragraflar hâlinde bilgi veren 

yazılışı takip edilmemiş, aranan bilginin kolayca bulunabilmesi için bir şair kimliği formatında 

sunulmuştur. Sırasıyla şairin mahlası, adı, doğum yeri, doğum tarihi, vefat tarihi, unvanı/lakabı, ailesi, 

eğitim durumu, mesleği, tarikatı, hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler başlıkları 

altında bilgiler verilmiştir. Şairler mahlaslarına -mahlası tespit edilemediği durumda isimlerine- göre 

alfabetik olarak sıralanmıştır. Tarihlerin verilmesinde önce hicrî sonra miladî takvim yazılmıştır. 

Bildirinin boyutları uzun olacağı düşüncesiyle şairlerden genellikle ikişer şiir örnek olarak alınmış, 

daha az şiir örnekleri bulunan şairlerin ise tespit edilen beyitlerine yer verilmiştir. Adnî’nin ise şiir 

örneği bulunamamıştır. Şiirler alıntılandıkları kaynaktaki gibi yazılmış, varsa transkripsiyon harfleri 

iptal edilmiştir. 

 ADNÎ 
Mahlası  Adnî 

Adı Hasan 

Doğum Yeri ? 

Doğum Tarihi ? 

Vefat Tarihi  1125/ 1713- 1724 

Unvanı/Lakabı Şeyh Hasan Adnî Efendi, Uzun Ali Efendizâde. 
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Ailesi Kastamonu’da doğduğu rivayet edilen ve tam ismi Şeyh Karabaş Ali el-Atvel olan 

Karabaş-ı Veli’nin oğludur. Kastamonulu şairlerden Mustafa Manevî kardeşidir. 

Hüseyin Çelebi adında bir kardeşi daha vardır. 

Eğitim Durumu ? 

Mesleği Şeyh 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolunun Karabaşiyye Şubesi 

Hayatı Kahire’de Kara Meydan olarak bilinen yerde Kara Mehmed Paşa’nın ihyâ eylediği 

Kırklar Makamı’nda şeyhlik yapmıştır (Eren Kaya 2014: 1). 1125/ 1713- 1714 

senesinde vefat eden şairin nerede vefat ettiğine ve mezarının yerine dair bilgi 

tespit edilememiştir.  

Edebî Kişiliği ? 

Eserleri Şeyh Hasan Adnî Efendi’nin eserlerine veya edebî kişiliğine dair herhangi bir 

kayıt yoktur. 

Örnek Şiiri ? 

 FERÎDE 
Mahlası  Ferîde 

Adı Ferîde 

Doğum Yeri Kastamonu 

Doğum Tarihi 1253/ 1837 

Vefat Tarihi 10 Cemaziyelevvel 1321/ 4 Ağustos 1903  

Unvanı/Lakabı Baharzâde 

Ailesi Baharzâde Hamâmî Mehmed Râşid Efendi’nin kızıdır. Annesi ise Rahîme 

Hanım’dır. Kaynaklarda Cemâl adında bir oğlu ve Râ’if adında bir torunu olduğu 

ifade edilmiştir (Aslan 2007: 147). 

Eğitim Durumu Ferîde Hanım eğitiminin çoğunu babasından almış, yedi yaşında hafız olmuştur. 

Mesleği Ev Hanımı 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolu 

Hayatı Babası Kastamonu’daki vakıf hamamının işletmecisidir. Eğitimli bir ailenin 

çocuğu olan Ferîde Hanım, bu fırsatı iyi değerlendirmiş ve kendini iyi 

yetiştirmiştir. Yedi yaşında hafız olmuş, babasından babasından Arapça ve Farsça 

öğrenmiş, hüsn-i hat icazeti almıştır (Akman 2013:1). 

1269/ 1852 senesinde on altı yaşındayken, divan kâtibi ve zaptiye azası olan Ali 

Râ’if Efendi ile evlenmiştir. Ferîde Hanım evlendikten sonra eşinin vazifesi 

dolayısıyla önce İstanbul’a, sonra Batum’a gitmiştir. Batum dönüşü, eşinin 

rahatsızlanmasıyla hava değişimi için geldikleri Kastamonu’da 1273/ 1857 

(Bursalı Mehmed Tahir 1972b: 124) veya 1274/ 1858 senesinde eşi vefat etmiştir 

(Akman 2013:1). Evliliği beş yıl süren Ferîde Hanım yirmi bir yaşında dul kalmış 

ve bir daha evlenmemiştir (Aslan 2007: 146). Uzun müddet Kastamonu’da 

yaşamış, 1289-1290/ 1872 yılında İstanbul’a gitmiştir.  Babasının hastalığı 

sebebiyle Kastamonu’ya dönmüş, beş yıl sonra 1295/ 1878’de babasını da 

kaybetmiştir (Bursalı Mehmed Tahir 1972b: 124). Annesini de kaybeden şair, 10 

Cemaziyelevvel 1321/ 4 Ağustos 1903 tarihinde altmış sekiz yaşında vefat etmiştir 

(Akman 2013:1). Yakup Ağa Camii haziresine babası ile annesinin yanına 

defnedilmiştir. Mezar taşına nakşedilen ve Kastamonulu Divan şairlerinden 

Sofuzâde’ya ait olan tarih şiirinin son beyti şöyledir: 

Getirdim çâr tekbîr eyledim târîhini tam Tevfîk 

Ferîde Hanım’ın olsun makâmı Cennet-i a’lâ 

(Bursalı Mehmed Tahir 1972b: 124). 

Edebî Kişiliği Ferîde Hanım küçük yaşlarda şiire ilgi duymuş -şair olmasını annesi onaylamasa 

da- bu konuda babasından destek görmüş, ondan istifade etmiştir. Ferîde Hanım’ın 

henüz altı yaşındayken yazdığı aşağıdaki örneklerden 6 numaralı beyit bu durumu 

ifade etmektedir. Midhat Paşa’nın sadrazamlığa atanmasına tebriknâme yazmış, 

karşılığında paşadan teşekkürnâme almıştır. 

Kastamonu’daki edebî sohbetleri ve kültürel faaliyetleri takip eden şair, şehre 

uğrayan Âşık Emrah ile tanışmış, ona tahmis ve nazireler yazmıştır. Kastamonu 
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Valisi Sırrî Paşa’yla evli olduğu için şehirde bulunan kadın şairlerden Leylâ Saz 

Hanım’la da tanışmış, onunla müşterek gazel yazmış, onun şiirlerini de tahmis ve 

tanzir etmiştir. Leyla Hanım’a göre; Ferîde Hanım çok kültürlü yetişmiş, 

kokusuyla mest eden bir kır çiçeği gibidir (Akman 2013:1). 

Ferîde Hanım şiirlerini sade ve anlaşılır bir dille yazmıştır. Şiirlerinde yerel 

kelimeleri, atasözü ve deyimleri kullanmıştır. 

Kendine şöhret kazandıran “gece” redifli gazel ile kocasının hediyesi olan saati 

kaybettiğinde yazdığı gazeli güzel şiirleri arasındadır. 

Eserleri Divan 

İçinde doksan civarında şiir bulunan ve tek eseri olan divanı basılmıştır (Çağlayan 

2006). 

Sekiz ile on arasında Kur’an-ı Kerîm, bir o kadar da Yazıcıoğlu’nun 

Muhammediyesi’nden çoğaltmıştır (Bursalı Mehmed Tahir 1972b: 124).  

Örnek Şiiri Halâs eyle belâ-yı hecrîden al canımı yâ Rab 

Müyesser eyle yâhud vuslat-ı cânânımı yâ Rab 

 

Bana bu kûşe-i gamda belâ-yı aşkı çekdirme 

Safâ-yı vasl ile şâd it dil-i nâlânımı yâ Rab 

 

O dildâr ile ben sıdkile peymân eyledim zîrâ 

Hilâf itme reh-i aşkındaki peymânımı yâ Rab 

 

Habîbin hakkıçün bana terahhumla nigâh eyle 

Aman a‘dâya tutdurma benim dâmânımı yâ Rab 

 

Beni çün mübtelâ itdin o mahbûba Züleyhâveş 

Girüsin vâsıl eyle Yûsuf-ı Ken’ânımı yâ Rab 

 

Ferîde istemez derdine dermân gayrıdan aslâ 

Viren sensin yine bu derdime dermânımı yâ Rab 

                                                                        (Çağlayan 2006: 28). 

 FU’ÂDÎ 

Mahlası  Fu’âdî, Derviş Ömer. 

Adı Ömer 

Doğum Yeri Kastamonu Musa Fakih Mahallesi 

Doğum Tarihi 966/ 1559 

Vefat Tarihi 1046/ 1636 

Unvanı/Lakabı ? 

Ailesi Babası Şeyh Şabân-ı Velî müntesiplerinden Himmet Dede’dir (Yazar 2003: 258). 

Ömer Fu’âdî’nin şair olup Kalbî mahlasıyla şiirler yazan bir oğlu olduğu 

bilinmektedir (Bursalı Mehmed Tahir 1972a: 174). 

Eğitim Durumu Medrese mezunu 

Mesleği Şeyh, Kâtip. 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolu 

Ömer Fu’âdî Efendi, Şeyh Şabân-ı Velî Türbesi’ni yaptırmış ve camiyi tarikat 

asitanesine dönüştürmüştür (Yazar 2013: 2).  

Hayatı Ömer Fu’âdî Efendi, çocuk yaşta babasıyla beraber Şeyh Şabân-ı Velî’nin 

sohbetlerine katılmış, cenazesine iştirak etmiştir. 

Medreseden mezun olduktan sonra müftü kâtipliğiyle çalışma hayatına 

başlamıştır. Bu arada tasavvufa meylederek çeşitli eserler okumuştur. 

Şeyh Şabân-ı Velî Dergâhı Şeyhi Abdülbâkî Efendi’ye intisap etmiştir. Üç yıl 

sonra şeyhin vefatı sebebiyle yeni postnişin Muhyiddin Efendi’ye bağlanmıştır. 

Onun da vefatı üzerine 1013/ 1604 yılında beşinci postnişin olarak Şeyh Şa‘bân-ı 

Velî Dergâhı’nda irşad görevini devr almıştır. 

Ömer Fu’âdî Efendi, yaklaşık otuz üç yıl şeyhlik yapmış, 1046/ 1636 yılında vefat 
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etmiştir. Şeyh Şa‘bân-ı Velî Türbesi’ne Şeyh Muhyiddin Efendi’nin yanına defn 

edilmiştir (Yazar 2013: 1). 

Edebî Kişiliği Ömer Fu’âdî Efendi şiiri dinî ve tasavvufî eğitim için araç olarak görmüştür. 

Yunus Emre’nin etkisinde kalmış ve saf bir Türkçeyle şiirler yazmıştır (Yazar 

2013: 2). Sadece üç şiirinde hece diğerlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. 

Zaman zaman toplumsal konulara ve sosyal hayata dair şiirler de kaleme almıştır. 

Eserleri Menâkıb-ı Şa‘bân-ı Velî, Türbenâme, Bülbüliyye, Hâbiyye, Hayâtiyye, Kaside-i 

Pendiyye, Mecmûa-i İlâhiyyât, Muslihu’n-Nefs, Risâle-i Aseliyye, Risâle-i 

Güllâbiyye, Risâle-i Halvet, Risâle-i Hüviyye, Risâle-i Müsellesât, Risâle-i 

Saâdetiyye, Risâle-i Tevhîdiyye, Risâle-i Virdiyye, Risale-i Zikr, Sadefiyye, 

Silsilenâme, Şerh-i Risâle-i Zenbilî Ali Efendi, Şerh-i Vird-i Settâr, Şevkiyye, 

Tercüme-i Mi’yârü’t-Tarîka. 

Ömer Fu’âdî Efendi’nin “çoğu küçük çaplı, daha çok dinî tasavvufi içerikli, 

Türkçe ya da Arapça olarak kaleme alınmış” otuza yakın eseri bulunmaktadır 

(Yazar 2013: 1). Bu eserlerinden birçoğu üzerine akademik çalışmalar yapılmıştır. 

Divan şiiri açısından önemli olan eseri Mecmûa-i İlâhiyyât’ı yayımlanmıştır (Tatcı 

ve Sever 2012). 

Örnek Şiiri ‘Aşkdurur ‘âşıkları hayrân iden 

‘Aşkdurur ayıkları mestân iden 

 

‘Aşkdurur esrârı ifşâ eyleyen 

‘Aşkdurur anı yine pinhân iden 

 

‘Aşkdurur bâb-ı Hüdâya irgüren 

‘Aşkdurur ‘âşıkları derbân iden 

 

‘Aşkdurur viren dil ü câna hayat 

‘Aşkdurur çeşm-i keşf-i cân iden 

 

‘Aşkdurur bir zerreyi şems eyleyen 

‘Aşkdurur hem katreyi ‘ummân iden 

 

‘Aşkdurur derdi viren ‘âşıklara 

‘Aşkdurur ol derdi hem dermân iden 

 

‘Aşkdurur tende Fu’âdî cân-ı pâk 

‘Aşkdurur anı yine kurbân iden 

                                                  (Yazar 2013: 4). 

 İBRAHİM HÂS 

Mahlası  İbrahim Hâs, Hâs İbrahim 

Adı İbrahim 

Doğum Yeri İstanbul 

Doğum Tarihi ? 

Vefat Tarihi 8 Şabân 1175/ 4 Mart 1762 

Unvanı/Lakabı İbrahim-i Hâs, İbrahim Çelebi; Şâkiroğlu İbrahim Çelebi 

Ailesi Babası Taşköprülü Şâkir Efendi’dir. İsmi tespit edilemeyen annesi de kendisi gibi 

Hasan Ünsî’nin öğrencisi olmuştur (Tan ve Tan 2006: 87). 

Eğitim Durumu Taşköprülü Hasan Ünsî’nin öğrencisi olup, İstanbul’da onun gözetiminde 

yetişmiştir. Kendi el yazısıyla eserleri olması ve kâtiplik yapması iyi bir hüns-i hat 

eğitimi aldığını göstermektedir. 

Mesleği Kâtip 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolu 

Hayatı İbrahim Hâs’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Mensubu olduğu 

tarikatle ilgili eserler veren şair, gölgede kalmayı tercih etmiş, kendi hakkında 

bilgi vermemiştir. 
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İstanbul’da yaşayan şair, şeyhinin kurduğu vakıfta uzun süre kâtiplik yani 

yazıcılık yapmıştır. İbrahim Hâs gençliğinde herhangi bir devlet işinde 

çalışmamış, şeyhinin vefatından sonra ısrarlara dayanamayarak kabul etmiş ve 

yirmi yıl kadar kâtiplik görevinde bulunmuştur (Tatcı 2004b: 5). 

İbrahim Hâs, ömrünün sonlarına doğru Ünsî Dergâhı’nda inzivaya çekilmiş, 

öğrenci yetiştirmekle meşgul olmuştur (Tan ve Tan 2006: 88).  İstanbul’da vefat 

etmiş ve Bâb-ı Âlî civarında Salkım Söğüt’te bulunan Aydınoğlu Dergâhı’nda 

şeyhi Hasan Ünsî Efdendi’nin yanına defnedilniştir (Gültekin 2014: 1). 

Edebî Kişiliği Eserlerinden hareketle İbrahim Hâs’ın hem şiirde hem de düzyazıda başarılı 

olduğu görülmektedir. Aynı tarikata mensup on sekizinci asır şairlerinden İbretî 

ile yakın arkadaşlık etmiştir. 

Eserleri Dîvân-ı İlâhiyât-ı İbrâhim el-Hâs, Mektûbât-ı İbrâhim Hâs, Menâkıb-nâme-i 

Hasan Ünsî, Tezkiretü’l-Hâs, Risâle-i Kelimât-ı Pîrân, Şerh-i Ebyât-ı Yûnus 

Emre, Risâle-i Mukâleme-i Hâs, Silsile-i Tarîk-i Halvetiyye-i Karabaş El-

Kastamonî (Muhtasar), Silsile-i Tarîk-i Halvetiyye-i Karabaş El-Kastamonî 

(Mufassal, Kelâm-ı Azîz. 

İbrahim Hâs’ın eserleri üzerine Mustafa Tatcı’nın birçok yayını bulunmaktadır. 

Örnek Şiiri Kulak urgıl ne söyler sana eşyâ 

Fehim-dâr ol anı ey merd-i dânâ 

 

Firâkından hikâyet yâd ederler 

Cüdâlıkdan rivâyet eyler inşâ 

 

Bu derdden şerha şerha sîne hâhem 

Edem bu şerh-i derdim ana ifşâ 

 

Kanı bu tîğ-ı aşkdan bir zahmdâr 

Gözüme her dem içre oldu tûtyâ 

 

Bu aşkdan yareli bir yâr bulaydım 

Der idim yaremi ben ana tenhâ 

 

Şikâyet eyler idim bu firâkdan 

Gireydi elime bir derdli cânâ 

 

Hikâyet iştiyâkımdan ederdim 

Göreydim firkat ile bir dil-ârâ 

 

Bu derdim yaresin kime edem fâş 

Kime dersem adâvet eyler icrâ 

 

Kime şerh edeyim bu zahm-ı sînem 

Kime diyem bu derd-i yâri şâhâ 

 

Hâs İbrâhîm kime desin bu râzı 

Bulunmaz bana bir mahrem ü sevdâ 

                                                    (Gültekin 2014: 2-3). 

 LUTFÎ 
Mahlası  Lutfî 

Adı Lutfî 

Doğum Yeri Kastamonu İsfendiyar Mahallesi 

Doğum Tarihi 1221/ 1806 

Vefat Tarihi 1299/ 1881 

Unvanı/Lakabı Çörekçizâde Lutfî 

Ailesi ? 
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Eğitim Durumu Lutfî Kastamonu’da bir medreseden mezun olduktan sonra İstanbul’a gitmiş ve 

orada da öğrenimine devam etmiştir.  

Mesleği Sahhaf, Attar. 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolu. 

Hayatı İstanbul’da eğitimini tamamlayan Lutfî Kastamonu’ya dönmüş, Nasrullah 

Meydanı’ndaki İlmiye Medresesi yanında sahaflık ve attarlık yapmıştır (Kipay 

2015: 1). Aynı zamanda Şeyh Şabân-ı Velî Tekkesi’nde serzâkirliğe devam 

etmiştir. 

1299/ 1881 yılında Kastamonu’da vefat eden Lutfî’nin mezar yeri tespit 

edilememiştir. 

Edebî Kişiliği Lutfî çevresindeki âşık ve şairlerle edebî sohbetler yapmıştır. Edebî meclislerde 

görüştüğü şairler arasında Şâdî, Meftûnî, Mahvî, Sırrî ve Hıfzî bulunmaktadır 

(Kipay 2015: 1).  

Eserleri Eş‘âr-ı Lutfî 

Bilinen tek eseri olan Eş‘âr-ı Lutfî, altı yüz sayfaya yakın bir eser olup, 

Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun özel kitaplığında bulunmaktadır (Tan ve Tan 

2005: 138). Yeliz Topal ile birlikte yayımlanmak üzere hazırlanan eser –Hoca’nın 

vefat etmesiyle- henüz yayımlanamamıştır (Kılıç 2016: 13). 

Tekke ve Halk edebiyatı alanında da şiirler yazan şairin çok sayıda koşması 

vardır. 

Örnek Şiiri Hoç geldi bana dilberi cânânı Sitanbul 

Amma sevilür hâsılı hûbânı Sitanbul 

 

Altında mı üstünde midir cennet-i a‘lâ 

Gâyetile çok hûrî vü gılmânı Sitanbul 

 

Eyyâm-ı bahâr gonce-i gülşende öterler 

Her şâm u seher bülbül-i nâlânı Sitanbul 

 

Mahbûb gibi nâzik dünyada bulunmaz 

Bin yıl arasan bir dahi akrânı Sitanbul 

 

Geh kahrı ile geh de Lutfı ile oldum 

Bir iki sene hâsılı mihmânı Sitanbul 

                                                    (Ozanoğlu, Tarihsiz: ?) 

 MAHVÎ (Kadîm) 
Mahlası  Mahvî 

Adı Hasan 

Doğum Yeri Kastamonu 

Doğum Tarihi ? 

Vefat Tarihi 988/  1580 

Unvanı/Lakabı Mahvî Çelebi, Hasan Çelebi, Hasan Mahvî. 

Ailesi İlim ve hünerde şairle aynı değerde bir oğlu olduğu kaydedilmiştir (Sungurhan-

Eyduran 2009: 266). 

Eğitim Durumu Mahvî Çelebi köyde yetişmesine rağmen iyi bir eğitim almıştır. Frasça’ya hâkim 

olduğu belirtilmiştir (Yazar 2003: 260). 

Mesleği Mülazım 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolu (Tan ve Tan 2005: 138). 

Hayatı III. Murat Döneminde yaşayan Mahvî Çelebi on altıncı yüzyıl şairlerindendir. 

Mülazım zümresinden olup ilim ve irfanıyla dikkat çekmiştir. Kendi gibi ilim ve 

hüner sahibi oğluyla dost meclislerine katılmış, bazen kendinden fazla ilgi gören 

oğlunu kıskanmıştır. 

Hasan Çelebi şairin oğlunun kemâlinden bahsederken, aynı babası gibi olduğunu 

söyleyip “yaşı benzemesün” diye temennide bulunmaktadır. Buradan hareketle 

şairin yaşlanmadan vefat ettiğini söyleyebiliriz (Sungurhan-Eyduran 2009: 266). 



 

636 

 

Edebî Kişiliği Mahvî Çelebi âşıkâne şiirleriyle yaşadığı dönemde beğenilmiştir (Kılıç 2013: 1). 

Adı tespit edilemeyen fakat şair olduğu anlaşılan oğluyla karşılıklı şiirler 

söylemiştir (Yazar 2003: 260). 

Eserleri ? 

Örnek Şiiri Anladım bir bahr-i bî-pâyân imiş Şaban Dede 

Küntü kenzin gevherine kân imiş Şaban Dede 

 

Mürde diller bulur enfas-ı Mesihinden hayat 

Cân-ı âlem Îsî-i devrân imiş Şaban Dede 

 

Her marîz-i cehl olana şerbet-i irfan verir 

Çaresizler derdine dermân imiş Şaban Dede 

 

Hak Teâlâ daim eyler kalb-i pakine nazar 

Her nazarda manzar-ı Rahmân imiş Şaban Dede 

 

Hükm eder gayb u şehadet kişverine ser-te-ser 

Her dü âlem mülküne sultân imiş Şaban Dede 

 

Zail eylerse şeb-i kesret zalâmın ta‘n mıdır 

Burc-ı vahdetde meh-i tâbân imiş Şaban Dede 

 

Âlem-i ulvide her dem Mahviyâ seyrandur 

Himmeti a‘lâ aliyyü’ş-şân imiş Şaban Dede 

                                                               (Ozanoğlu 1960: 1). 

 MA‘NEVÎ 
Mahlası  Ma‘nevî 

Adı Mustafa 

Doğum Yeri ? 

Doğum Tarihi ? 

Vefat Tarihi Cemaziyelahir 1114/ Ekim 1702 

Unvanı/Lakabı Manevî Efendi, Üsküdarlı Mustafa Manevî, Şeyh Mustafa Manevî. 

Ailesi Kastamonu’da doğduğu rivayet edilen ve tam ismi Şeyh Karabaş Ali el-Atvel olan 

Karabaş-ı Veli’nin oğlu ve aynı zamanda halifesidir. Şeyh Hasan Adnî ve Hüseyin 

Çelebi adlarında iki kardeşi vardır. 

Mustafa Manevî birden fazla evlilik yapmıştır. 

Eğitim Durumu Babasından ve yaşadığı dönemin büyük âlimlerinden dersler almıştır. Babasının 

vefatından sonra da Üsküdarlı Şeyh Nasûhî’nin terbiyesi altına girmiştir.   

Mesleği Şeyh, Muhaddis, Vâiz, Mütercim, Şârih. 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolunun Karabaşiyye Şubesi 

Hayatı Babasının terbiyesi altında yetişen Mustafa Manevî, 1103/ 1691 yılında Kadırga 

Limanı’nda bulunan Mehmed Paşa Tekkesi’nde şeyh olarak irşada başlamıştır 

(Tatcı 2003: 13). Diğer taraftan Bahçekapı Valide Sultan Camii’ne vaiz olarak 

atanmıştır. Bir yıl sonra veya daha sonraki başka bir tarihte askerleri manevî 

bakımdan kuvvetlendirmek için Padişah II. Ahmed’in daveti üzerine Edirne’ye 

gitmiş, böylece vâiz-i Şehriyârî yani ordu şeyhliğine getirilmiştir (Tatcı 2003: 15). 

1005/ 1694 senesinde Edirne’den ayrılarak İstanbul’a eski görevlerine dönmüştür. 

Kısa bir süre sonra görevlerinden ayrılarak vaktini inzivada geçirmeye başlamış ve 

dokuz yıl bu hâl üzere yaşamıştır. 

Davutpaşa İskelesi’nde surlara bitişik bir evde oturmuştur.  

Hanımının şüpheli ölümünden dolayı zindana atılan Mustafa Manevî kısa bir süre 

sonra Cemaziyelahire 1114/ Ekim 1702’de vefat etmiştir. Doğancılardaki Nasûhî 

Dergâhı’nın haziresine defnedilmiştir (Tatcı 2003: 16). 

Edebî Kişiliği Arapça ve Farsçayı şiir yazabilecek derecede bilmektedir. 

İlahî neşveyi, aşkı, ıstırabı işlediği şiirleri teknik açıdan zayıf görünmektedir. 
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Mustafa Manevî, şiirlerinde fahriyeden yani kendini övmekten kaçınmıştır 

(Mermer 2013: 2). 

Eserleri Tercemetü Şerhi’l-Akâ’idi’n-Nesefiyye (Cevâhirü’l- ‘Akâid, Lübbü’l- ‘Akâid), 

Şerhu Füsûsi’l-Hikem, Divânçe-i İlâhiyât. 

Mustafa Manevî’nin divançesi Mustafa Tatcı tarafından yayımlanmıştır (Tatcı 

2003). 

Örnek Şiiri Mübtelâ-yı ‘aşk olan ‘uşşâka yârân neylesün 

Âteş-i mahz olsa deryâ ana bârân neylesün 

 

Bir kişi küfrân-ı ni‘met olsa ol İblîs olur 

Nân u ni‘met bilmeyen nâdâna ihsân neylesün 

 

Bir kişi teslîm-i rûh itse bu dünyâdan göçüp 

Ana tenbîh ile te’kîd hükm-i sultân neylesün 

 

Hak Ta‘âlâ’dan hicâb idüp hayâyı bilmeyen 

Emr-i Hakk’ı dutmayan hayvâna fermân neylesün 

 

Mü’min-i bih muktezasınca derûn-ı kalb ile 

Hakk’a îmân etmeyen nâ-ehle îmân neylesün 

                                                                   (Tatcı 2003: 133- 134). 

 NASÛHÎ 
Mahlası  Nasûhî 

Adı Muhammed 

Doğum Yeri İstanbul Üsküdar 

Doğum Tarihi 1058/ 1648, 1060/ 1650 veya 1063/ 1652 (Tatcı 2004a: 12). 

Vefat Tarihi 17 Ramazan 1130/ 15 Ağustos 1717 

Unvanı/Lakabı Pîr-i Sânî, Şeyh Hacı Nasûhî Mehmed Efendi 

Ailesi Şeyh Şabân-ı Velî’nin torunlarından Sipahi Seyyid Nasûh Bey’in oğludur. 

Vefatından sonra dergâhta yerine şeyh olan Ali Alâaddin Efendi’nin ise babasıdır. 

Hatice Hanım’la evlenen şairin diğer çocuklarının adları Zuhûrî, Ahmed, Râziye, 

Sâliha ve Hanîfe’dir (Tatcı 2004a: 18). Torunu Fazlullah Efendi, onun oğlu 

Şemseddin Efendi, kızından torunu İbrahim İffet Bey’dir. İbrahim İffet Bey’den 

sonra aile Nasûhîzâdeler diye bilinir olmuştur (Tan ve Tan 2005: 202). Şaire 

zaviye yaptıran Hasan Paşa adında damadı vardır (Baki 2015: 1). 

Eğitim Durumu Şeyh Nasûhî Mehmed Efendi medrese ilimlerini tahsil etmiş, iyi bir öğrenim 

görmüştür.  

Mesleği Şeyh 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolunun Nasûhiyye Şubesi 

Şeyh Karabaş Velî’nin halifesi olan Nasûhî Mehmed Efendi bu şubenin 

kurucusudur. Halvetîlikte Pîr-i Sânî unvanıyla anılmış, üç yüz civarında halife 

yetiştirmiştir (Baki 2015: 1).  

Hayatı Şeyh Nasûhî Mehmed Efendi medreseden mezun olduktan sonra bir süre Enderun-

ı Hümayun’da çalışmıştır. 

Şair, damadı tarafından yaptırılan ve Nasûhî Dergâhı olarak adlandırılan zaviyede 

seccadenişin olmuştur (Baki 2015: 1).  1117/ 1705 yılında Eyüp Camii’ne vaiz 

olarak atanmıştır. 1126/ 1714 yılında memleketi Kastamonu’ya sürgün edilmiştir. 

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra affedilip İstanbul’a dönen şair, 17 Ramazan 1130/ 14 

Ağustos 1717 gecesinde vefat etmiş, cenaze namazı Yeni Cami’de kılınmış ve 

kendi dergâhına defnedilmiştir (Tan ve Tan 2005: 202). Çocuklarının hepsi de 

yanında medfundur. 

Edebî Kişiliği Nasûhî iyi düzeyde Türkçe, Arapça ve Farsça bilmektedir. İstanbul gibi önemli bir 

kültür ve tasavvuf merkezinde yetişen Nâsûhî’nin şiirleri daha çok dinî ve 

tasavvufî muhtevadadır. 

Limni’ye sürgün edilen Şeyhi Karabaş Velî’yi birkaç defa ziyarete giden şair, 
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buradaki bir başka sürgün Niyâzî-i Mısrî’yle de sohbet etmiş, onun hizmetinde 

bulunmuş ve ondan etkilenmiştir (Tatcı 2004a: 14). 

Eserleri Kastamonu Seyahatnâmesi, Kur’ân Tefsîri, Risâle-i Rüşdiyye fî-Tarîki’l- 

Muhammediyye, Risâle-i Fahriyye, Şerh-i Kasîde-i Mevlânâ, Risâle-i Velediye, 

Risâle-i Cem’ü’l- Ahâdis, Risâle-i Şu’abu’l- İman, Risâle-i Mükâşefât, Risâle-i 

Vâkı‘ât, Şerh-i Gazel-i Misrî-i Niyazî, Mürâselât, Divan-ı İlahiyat. 

Nasûhî’nin Divan-ı İlahiyat’ı yayımlanmıştır (Tatcı 2004a). 

Örnek Şiiri Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafâ 

Gönlümün sultânı sensin yâ Muhammed Mustafâ 

 

Men kim olam medhine cür’et edem ey şâh-ı dil 

Nûr-ı Yâ-sin mâhı sensin yâ Muhammed Mustafâ 

 

Sırr-ı ev-ednâya mâlik sensin ey mir’ât-i Hak 

Taht-ı levlâk şâhı sensin yâ Muhammed Mustafâ 

 

Bî-nişân ü lâ-mekân sırrında gördüm zâtını 

Âşıkân ervâhı sensin yâ Muhammed Mustafâ 

 

Eyledi bâr-ı güneh kadd-i Nasûhî’yi dü-tâ 

El-meded ey çâre sensin yâ Muhammed Mustafâ 

                                                                        (Tatcı 2004a: 167). 

 ÜNSÎ 
Mahlası  Ünsî 

Adı Hasan 

Doğum Yeri Kastamonu Taşköprü 

Doğum Tarihi 1055/ 1645- 1646 

Vefat Tarihi 10 Safer 1139/ 9 Kasım 1723 

Unvanı/Lakabı Hasan Ünsî Efendi, Ünsî Hasan Şa‘bânî, Şeyh A‘rec Hasan Ünsî Efendi, Şeyh 

Ünsî Hasan ibn eş-Şeyh Receb ibn eş-Şeyhü’ş-Şehîd Muhammed. 

Ailesi Bayramî müntesibi Receb Efendi’nin oğludur. Önceleri evlilik düşüncesinde 

olmayan şair arkadaşlarının ısrarı üzerine evlenmiş ve Fatma adında bir kız 

çocuğu olmuştur. Kızının yetişerek zaviyeden ayrılması şairi üzmüştür  (Tatcı 

2004c: 2). 

Eğitim Durumu İlköğrenimini Taşköprü’de tamamlamış, medrese öğrenimi için İstanbul’a 

gitmiştir. 

Mesleği Müderris, Şeyh. 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolunun Karabaşiyye Şubesi 

Hasan Ünsî Efendi genç yaşta tasavvufa ilgi duyarak Şeyh Karabaş-ı Velî’ye 

intisap etmiştir. İstanbul’da Aydınoğlu Tekkesi’nde şeyhlik yapmıştır. 

Yetiştirdiği halifeler arasında Kastamonulu şairlerden İbrahim Has da bulunmakta 

olup şairin menakıbını kaleme almıştır. 

Hayatı Hasan Ünsî Efendi eğitimini tamamlayarak yirmi yaşında müderris olmuştur. 

Ayasofya Camii’nde Beyzavî Tefsiri ve Mesnevî-i Şerif dersleri yapmıştır. Bir 

süre sonra müderrisliği bırakarak Karabaş-ı Velî’ye intisap etmiştir. Aydınoğlu 

diye bilinen Halvetî Tekkesi’nde şeyhlik yapmıştır. 

Seksen bir yaşında vefat eden şair, şeyhlik yaptığı tekkedeki türbeye 

defnedilmiştir. 

Edebî Kişiliği Hasan Ünsî Efendi Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde şiir yazmaya kadir bir 

şairdir (Tatcı 2004c: 1). Şiirlerinde aruzun yanında hece ölçüsünü de kullanmıştır. 

Eserleri Dîvân-ı Ünsî, Kelâm-ı Azîz, Sırr-ı Ehâdiyet. 

Hasan Ünsî Efendi’nin divanı Mustafa Tatcı tarafından yayımlanmıştır (Tatcı 

2004c). 

Örnek Şiiri Bahr-i bî-çûn mâlikiyem mülk-i kânım andadır 

Mevc-i hûb bunda bırakdı lâ-mekânım andadır 
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Taşuban şol taşkın ummân taşra düşürdü beni 

Dürr-i yektâ bî-bahâyam ol dükânım andadır 

 

Çıkmışam andan şikâra özleyip av gelmişem 

Şâhbâzam dâma düşdüm murgsitânım andadır 

 

Çün bu yere aslımı ben sora geldim ben garîb 

Cânı buldum dertli oldum ol Lokmân’ım andadır 

 

Ünsiyâ kân-ı enîs fahri bu Ünsî dediler 

Bunda hemân bu nişânım özge şânım andadır 

                                                                  (Kesik 2014: 2). 

 VAHYÎ  
Mahlası  Vahyî 

Adı Muslihiddin 

Doğum Yeri ? 

Doğum Tarihi ? 

Vefat Tarihi 1014/ 1605 yılında hayattadır. 

Unvanı/Lakabı Muslihiddin Vahyî-i Şa‘bânî, İbn Müftî. 

Ailesi Şair eserinin birkaç beytinde kendinden İbn Müftî diye bahsetmektedir. Bu 

bilgiden hareketle babasının Kastamonu’da müftülük yaptığı düşünülmektedir. 

Eğitim Durumu İyi bir öğrenim gördüğü, Arapça ve Farsça bildiği anlaşılmaktadır (Tan ve Tan 

2005: 151). 

Mesleği ? 

Tarikatı Halvetîlik’in Şabâniyye Kolu. 

Eserinden anlaşıldığı kadarıyla küçük yaşlardayken Şeyh Şa‘bân-ı Velî’yi görme 

imkânı bulmuştur. Muslihiddin Vahyî-i Şa‘bânî, Kastamonu’daki dergâhta 

postnişinlik yapmıştır. 

Hayatı Muslihiddin Vahyî-i Şa‘bânî’nin hayatına dair bilgi yoktur. 

Doğum yeri olan Kastamonu’da yaşamış ve vefat etmiştir. 

Edebî Kişiliği ? 

Eserleri Mi‘râcü’l-Beyân 

Daha önce matbu olarak basılan bu eser, yeni yazıyla da yayımlanmıştır (Tatcı ve 

Kurnaz 1999). 

Örnek Şiiri Levh-i mahfûz üzre evvel ol kadîm 

Yazdı Bismillahirrahmanirrahîm 

 

İbtidâ kıldı kelâmında Hudâ 

Zübde-i âyât-ı Kur’ân oldı tâ 

 

Evvelinde hem yazıldı harf-i bâ 

Sâlike oldı delil ü reh-nümâ 

 

Zâhir ü bâtın ulûmun cümlesi 

Sırr-ı vahdet oldı bâ’nun noktası 

 

Sîn-i bismillah miftahü’l-cinân 

İsm-i pâk ile bulur feth-i lisân 

                                               (Tatcı ve Kurnaz 1999: 9). 
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Abstract 

 
The main purpose of this research is to determine the self-efficacy beliefs levels of the teacher 

candidates regarding the teaching process and whether these belief levels of teacher candidates differed a 

significantly difference as statistically or not in terms of various variables (the gender, types of programs, 

academic average and age ranges). The descriptive scanning model (survey) was used to determine self-efficacy 

beliefs levels of the teacher candidates regarding the teaching process. The working group of the research 

consisted of 327 teacher candidates who are studying at Kafkas University during the fall semester of 2017-

2018. “Self-Efficacy Beliefs scale of the Teacher Candidates Regarding the Teaching Process” was developed by 

Özdemir (2008) was used as data collection tool. The descriptive statistics, t-test, one-way Anova and Kruskal 

Walls H Tests were used while the datas were being analyzed in the research. It was seen that the teacher 

candidates rated at the level of "I agree" on the all sub-dimensions of scale and general of scale in research. In 

research significant differences as statistic were found in the application sub-dimension of scale according to 

type of program variable of the teacher candidates. Besides, significant differences as statistic were found in the 

planning sub-dimension of scale according to age range variable of the teacher candidates. But significant 

differences as statistic weren’t found in all sub-dimensions of scale and the general of scale according to gender 

and academic average variables of the teacher candidates.  

 
Keywords: Teacher candidates, learning-teaching process, self-efficacy, belief 

 

Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Üzerine 

Bir Çalışma 
 

Özet 

 
Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerini 

ve bu inanç düzeylerinin çeşitli değişkenler (cinsiyet, program türü, akademik ortalama ve yaş aralığı) açısından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmada öğretmen 

adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerini belirlemek için betimsel tarama modeli 

(survey) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017–2018 güz yarıyılı döneminde Kafkas 

Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 327 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Özdemir  

(2008) tarafından geliştirilen “Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları” ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmada veriler analiz edilirken betimsel istatistikler, t-testi, One-Way Anova ve Kruskal 

Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının ölçeğin bütün alt boyutları ile ölçeğin geneline 

“katılıyorum” düzeyinde puan verdikleri görülmüştür. Araştırmada öğretmen adaylarının program türü 

değişkenine göre ölçeğin uygulama alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bunun 

yanında öğretmen adaylarının yaş aralığı değişkenine göre ölçeğin planlama alt boyutunda istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Fakat öğretmen adaylarının cinsiyet ve akademik ortalama değişkenlerine göre 

ölçeğin bütün alt boyutlarında ve ölçeğin genelinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.   

 
Anahtar kelimeler: öğretmen adayları, öğrenme-öğretme süreci, öz-yeterlik, inanç 
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1. GİRİŞ 

 

Öğrenme-öğretme sürecinin başarılı olmasında en büyük katkılardan birisini hiç şüphesiz 

öğretmenler sağlar. Bu nedenle başarılı bir öğrenme-öğretme süreci sağlamada öğretmen ve öğretmen 

adaylarının nitelikleri önemli bir konudur. Bu bağlamda “nitelikli bir eğitim için etkin bir yönetime, 

görevin gereklerini karşılayabilecek yeterliğe sahip öğretmenlere, alandaki madde ve insan 

kaynaklarının verimli kullanılmasını gerek vardır. Değişimi izleyebilen, insanın niteliğini geliştirmeye 

önem veren, kişiler arası ilişkileri evrensel değerlerle bütünleştirebilen, yaşam gerçeklerine, sorunlara 

karşı duyarlı ve çözümleyici olan planlama süreçlerinde üstün başarı sergileyen, yapıcı, yaratıcı ve 

üretici niteliklerle donatılmış öğretmenlere gerek vardır” (Çelik ve Önal, 2005: 31). Nitekim MEB 

(2018)’de, “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini; ‘mesleki bilgi’, ‘mesleki beceri’, ‘tutum ve 

değerler’ olmak üzere birbirini tamamlayan üç yeterlik alanı” şeklinde tanımlanmıştır. “Öğretmenlik 

mesleği günümüzde daha fazla nitelik ve yeterlik gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Bu niteliklere 

sahip bir öğretmenin eğitimde istenilen başarıyı yakalaması için, bunu yapabileceğine ilişkin inanca 

sahip olması gerekir. Bu inançların hangi düzeyde olduğuna ise, öz yeterlik algısına bakılarak karar 

verilebilir” (Caymaz, 2008: 29). Bu durumda açıklanması gereken önemli kavramlardan birisi 

özyeterlikdir. Özyeterlilik “bir inançtır” (Kotaman, 2008: 112). “Öz-yeterlik inancı kavramını ilk 

ortaya atan Albert Bandura’dır. Bandura (1986) ‘Sosyal Öğrenme Kuramı’ (Social Learning Theory) 

içinde ‘algılanan öz-yeterlik’ (Perceived Self-Efficacy) olarak ifade ettiği, özyeterlik inancını şu 

şekilde tanımlamaktadır: Öz-yeterlik, insanların belirli alanlardaki performanslarını gerçekleştirmek 

üzere gerekli etkinlikleri organize etmek ve bunları yürütmeye yönelik kendi kapasiteleri/yeterlikleri 

hakkındaki yargılarıdır” (Akt. Özdemir, 2008: 278). Ayrıca Ekinci (2015: 63-64)’de özyeterlik 

kavramını “belirli bir durumda bireyin göstermesi gereken performansın düzeyi hakkında geleceğe 

yönelik inancı” şeklinde tanımlarken; Öksüz ve Coşkun (2012: 134)’de “kişinin hedeflenen ve istenen 

sonuçları ortaya çıkarmak için kendi becerilerini organize etme ve uygulamasına ilişkin algısı” 

şeklinde tanımlanmaktadır”. Özetle özyeterlik “bireyin kendisi ile ilgili genel yargısıdır” (Hamarta, 

Arslan ve Yılmaz, 2014: 153). Arslan’a (2012: 1907) göre öz yeterlik inancı, “bütün davranışların 

altında yer alan yeterlik beklentisi ve sonuç beklentisi mekanizmalarından oluşmaktadır”. Ayrıca 

özyeterlik inançları “insanların kendilerini nasıl hissettiğini, düşündüklerini,  kendilerini motive 

ettiğini ve davrandığını belirler” (Bandura, 1994: 2). Özyeterlik algısı “yapabilirim olarak ifade 

edilebilecek yeterlilik ve kapasitelerle ilgilidir” (Güvenç, 2010: 61). Bütün bunların sonucu olarak, 

bireyin yapabilirim şeklinde ifade ettiği özyeterlik inancı bireyin kendini yetenek ve kapasite 

açısından fark etmesi şeklinde tanımlanabilir. “İster belli bir alandaki davranışı ortaya koymak için 

algılanan yapabilme becerisi ister potansiyel zorluklarla mücadele etmek için gösterilen performans 

olarak tanımlansın, öz yeterlik kavramı bireyin kendisini gerçekleştirmesinde olmazsa olmaz iç 

kaynaklardan biridir” (Erol ve Avcı Temizer, 2016: 711). Bu konuyla bağlantılı olarak “Bandura 

tarafından yapılan çalışmalar, kişinin becerileri konusundaki algılarının sadece davranışlarını değil, 

motivasyonunu ve başarısını da etkilediğini ortaya koymaktadır” (Akt. Saracaloğlu, Yenice ve Özden, 

2013: 228). Dolayısıyla öğretmenlerin öğretim sürecine ilişkin öz yeterlik inancının hem kendilerinin 

hem de öğrencilerinin gerek motivasyonlarını gerekse derse yönelik tutumlarını etkilediği söylenebilir.  

Öğretmenler tarafından sunulan eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve kalitesini etkileyen 

birçok etken vardır. Bu etkenlerden birisinin “öğretmenlerin hizmet öncesinde aldıkları eğitim olduğu 

kabul edilmektedir” (Sağır, Bilen ve Ercan, 2014: 98). Dolayısıyla “öğretmen adaylarının bilgi, beceri 

ve deneyim bakımından kendilerini algılama ve kendilerini yargılama biçimi, meslek yaşamları 

boyunca etkili öğretim hizmeti vermelerinde ve karşılaştıkları pedagojik zorluklarla baş 

edebilmelerinde önemli rol oynamaktadır” (Özdemir, 2008: 278). “Öğretmen adaylarının öz yeterlik 

inanç düzeylerinin yüksek olması, amaçlarına odaklanmalarını, ortaya çıkan engeller karşısında 

mücadele edebilmelerini, elde edecekleri sonuçlara ilişkin beklentilerini ve etkili öğretmenlik 

davranışları geliştirmelerini önemli ölçüde etkileyebilir” (Oğuz, 2012: 16). Nitekim Pajares (1996)’da 

“öz yeterlik algısı ne kadar yüksek olursa, çaba, sabır ve dayanıklılık da o kadar yüksek” (Akt. Dolapçı 

ve Yıldız Demirtaş, 2016: 143) olduğundan bahsetmektedir. Bunun sonucu olarak öğretmen 

adaylarının öğretim sürecine ilişkin özyeterlik inançlarının, meslek yaşamlarında sağlayacakları 

öğretim süreçlerinin etkili olmasında önemli bir konu olduğu söylenebilir.  

MEB (2018)’de “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinde yer alan ‘Mesleki beceri’ başlığı 

altında, eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini 
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yönetme, ölçme ve değerlendirme” alt başlıkları yer almaktadır. Bu bağlamda “öğretimin etkiliğinin 

sağlanması için, yapılması gerekenleri belli başlıklar altında toplamak mümkündür. Bunlar, öğretimi 

planlama, öğretimi uygulama ve öğretimi değerlendirme olabilir” (Demir, 2012: 3). Öğretmenin etkili 

bir öğrenme-öğretme süreci düzenleyebilmesi için iyi bir planlama, etkili bir uygulama ve sağlıklı bir 

değerlendirme yapması gerekir. Bu süreçleri oluştururken öğretmenlerin özyeterliği ne kadar yüksek 

olursa o kadar başarılı bir eğitim-öğretim süreci meydana gelebilir. Bütün bunların sonucu olarak 

öğretmen ve öğretmen adaylarının meslek yaşamları boyunca öğretim süreci düzenlemeye yönelik 

özyeterlik inançlarının yüksek olması, onların dersin planlama, uygulama ve değerlendirme 

basamaklarını etkili bir şekilde yerine getirmesini, bu süreçte hem öğrenci hem de kendi başarılarını 

artırmaya odaklanmalarını, etkili bir iletişim süreci içerisine girmelerini ve bunların sonucu olarak 

hem kendi hem de öğrencilerin motivasyonlarının artmasını sağlayabilir.  

İlgili literatür incelendiğinde özyeterlik konusunda hem öğretmenler (Aytaç, 2018; Çolak, 

Yorulmaz ve Altınkurt, 2017; Coşkun, 2010; Koç, 2013; Melik, 2014; Saracaloğlu ve Yenice, 2009; 

Tepe ve Demir, 2012; Turcan, 2011; Yavuz ve Kırbaşlar, 2017) hem de öğretmen adayları (Akbaş ve 

Çelikkaleli, 2006; Babacan ve Babacan, 2017;  Balcı, 2013; Caymaz, 2008; Çınar, 2010; Çubukçu ve 

Girmen, 2005; Dolapçı ve Yıldız Demirtaş, 2016; Ekici, Sert Çıbık ve Fettahlıoğlu, 2014; Ekinci, 

2015; Ercan Özaydın, Çavaş ve Arslan Cansever, 2017; Erol ve Avcı Temizer, 2016; Gülmez, 2015; 

Kaçar, 2018; Morgil, Seçken ve Yücel, 2004; Oğuz, 2012; Palmer, 2006; Saracaoğlu, Yenice ve 

Özden, 2013; Seferoğlu, 2005; Uysal ve Kösemen, 2013; Yasa ve Şahin, 2012; Yüksel, 2010) ile ilgili 

birçok çalışma yapılmıştır. Bunların dışında diğer öğrenci grupları ile yapılan özyeterlik çalışmaları da 

(Arslan, 2012; Britner and Parajes, 2006; Usher, 2009) literatürde yer almaktadır. Ancak öğretmen 

adaylarının öğretim sürecine ilişkin ya da öğretim sürecinin düzenlenmesine yönelik özyeterliklerinin 

incelendiği (Akyıldız, 2017; Özdemir, 2008) çalışmalara sınırlı sayıda rastlanılmaktadır.  

Bu çalışmada öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin özyeterlik inançları incelenmiştir. 

Öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının belirlenmesi, gelecekte öğrenme-öğretme sürecinde 

karşılaşacakları sorunlarla nasıl mücadele edeceği, kendi yetenek ve becerilerine yönelik kendilerine 

olan güvenleri ve yargılarının nasıl olacağı konusunda birtakım bilgiler verebilir. Bu bilgilerin sonucu 

olarak öğrenme-öğretme sürecinde birtakım düzenlemeler yapılabilir.  

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının “öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç” 

düzeylerini belirlemek ve öğretmen adaylarının bu öz-yeterlik inanç düzeylerinin cinsiyetlerine, 

öğrenim gördükleri program türüne, akademik ortalamalarına ve yaş aralıklarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmada sırasıyla aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır: 

1 Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ne düzeydedir? 

2 “Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları”;  

a) Cinsiyetlerine,  

b) Öğrenim gördükleri program türüne, 

c) Akademik ortalamalarına ve  

d) Yaş aralıklarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 

 
Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelendiği araştırmanın 

bu bölümünde; araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin işlenmesi ve 

çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel tekniklere yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerini tespit etmek 

amacıyla araştırmada nicel araştırma desenlerinin kullanıldığı betimsel tarama modeli (survey) 

kullanılmıştır.  

 

2.2. Çalışma Grubu  
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 güz yarıyılı döneminde Kafkas Üniversitesinde 

öğrenim gören 327 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğretmen 

adaylarına ait demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1: Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarına Ait Demografik Bilgiler 

 
Değişkenler  N % 

 

Cinsiyet 

Kadın 168 51.4 

Erkek 159 48.6 

Toplam  327 100 

Program Türü 

Türkçe Öğretmenliği 66 20.2 

Sınıf Öğretmenliği 81 24.8 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 49 15.0 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 64 19.6 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 67 20.5 

Toplam  327 100 

 

Akademik Ortalama 

2.00 ve daha düşük 56 17.1 

2.01-2.25 19 5.8 

2.26-2.50 35 10.7 

2.51-2.75 69 21.1 

2.76-3.00 42 12.8 

3.01-3.25 64 19.6 

3.26-3.50 26 8.0 

3.51-3.75 13 4.0 

3.76-4.00 3 0.9 

Toplam 327 100 

 

Yaş Aralığı 

18–21 161 49.2 

22-25 153 46.8 

26 ve üstü 13 4.0 

Toplam 327 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmanın çalışma grubunun; %51.4’ünün kadın 

(N=168), %48.6’sının erkek (N=159); %20.2’sinin Türkçe (N=66), %24.8’sinin Sınıf 

(N=81), %15’inin İlköğretim Matematik (N=49), %19.6’sının Sosyal Bilgiler (N=64), %20.5’inin Fen 

Bilgisi (N=67) öğretmenlik programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarından oluştuğu 

görülmüştür. 

  

2.3.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Özdemir (2008) tarafından geliştirilen “Öğretmen 

adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, planlama (8 

madde), uygulama (19 madde) ve değerlendirme (13 madde) olmak üzere 3 alt boyuttan ve toplam 40 

maddeden oluşmaktadır (Özdemir, 2008). Aynı zamanda araştırmada bu üç alt boyutun toplam 

varyansın %41.95’ini açıkladığı sonucu bulunmuştur (Özdemir, 2008).  

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin analiz sonuçları, ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach α güvenirlik 

katsayısı α= .882, planlama alt boyutu α= .668, uygulama alt boyutu α= .839 ve değerlendirme alt 

boyutu α= .756 olarak araştırmacı tarafından bulunmuştur (Özdemir, 2008). 

2.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada veriler analiz edilirken çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının öğretmen 

adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ölçeğinin alt boyutları ve geneline yönelik 

öz-yeterlik inanç düzeyi puanları hesaplanmıştır. Araştırmanın probleminin çözümlenmesinde alt 

boyutlar ve ölçeğin geneline yönelik ortalama, standart sapma, minimum - maksimum değerler 

hesaplanmış ve öğretmen adaylarının ölçeğe katılım düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmanın alt 

problemleri çözümlenirken; 2a alt problemi için bağımsız örneklemler için t testi, 2b alt problemi için 

One-Way Anova testi, 2c ve 2d alt problemleri için ise Kruskal Wallis H testi istatistiksel teknikleri 

kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ölçeğinin madde 

ortalamalarının yorumlanmasında; 1.00-1.80 aralığı “Hiç Katılmıyorum”, 1.81-2.60 aralığı 

“Katılmıyorum”, 2.61-3.40 aralığı “Kararsızım”, 3.41-4.20 aralığı “Katılıyorum” ve 4.21-5.00 aralığı 

ise “Tamamen Katılıyorum” seçeneği olacak şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının 

öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ölçeğine alt boyut bazında katılım 
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düzeylerinin belirlenmesinde, ölçeğin alt boyutundan aldıkları toplam puanın o alt boyuttaki toplam 

madde sayısına bölünmesi sonucunda elde edilen puan ile ve ölçeğin genelinde katılım düzeylerinin 

belirlenmesinde ise ölçeğin genelinde aldıkları toplam puanın ölçekteki toplam madde sayısına (40) 

bölünmesi sonucunda elde edilen puan ile yorum yapılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

 

Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelendiği araştırmanın 

bu bölümünde, araştırmanın problemine ve alt problemlerine cevap bulmak amacıyla öğretmen 

adaylarından toplanan verilerden elde edilen bulgular ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

 

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın “öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ne 

düzeydedir?” şeklinde ifade edilen problemiyle ilgili bulgular ve yorumları aşağıda ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ölçeğinden aldıkları 

puanların ölçeğin alt boyutlarına ve ölçeğin geneline göre dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2: Öğretmen adaylarının “öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç 

ölçeği”nden alt boyut ve ölçeğin genelinden aldıkları puanlara ilişkin betimsel istatistikler 

(N=327) 

 

Alt Boyut 
Madde 

sayısı 
Min-Mak Ortalama Katılım Düzeyi SS 

Planlama  8 14-40 32.02 “Katılıyorum” 4.53 

Uygulama  19 47-95 77.06 “Katılıyorum” 10.45 

Değerlendirme  13 33-65 52.54 “Katılıyorum” 7.22 

Öğretim Sürecinin Geneline 

İlişkin Öz-Yeterlik İnanç 

Düzeyi 

40 111-200 161.62 “Katılıyorum” 20.27 

 

Araştırmada “öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ölçeği” alt 

boyut bazında değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının; ölçeğin planlama alt 

boyutuna (x̄=4.00) “katılıyorum”; uygulama alt boyutuna (x̄=4.06) “katılıyorum”; değerlendirme alt 

boyutuna (x̄=4.04) “katılıyorum” ve ölçeğin geneline (x̄=4.04) “katılıyorum” düzeyinde puan 

verdikleri görülmüştür.  

Bu bulguya dayanarak, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmen adaylarının 

öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ölçeğinin bütün alt boyutlarına ve ölçeğin geneline 

nispeten yüksek düzeyde puan verdikleri söylenebilir. 

 

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın ikinci alt probleminde, öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik 

inanç düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gösterip 

göstermediği incelenmiş ve bu alt probleme ait bulgular aşağıda sırasıyla sunulmuştur. 

 

3.2.1.  Araştırmanın “öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyleri 

arasında cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?” şeklinde 

ifade edilen alt probleminin çözümlenmesinde uygulanan t-testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3: Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyleri arasında 

cinsiyetlerine göre t-testi sonuçları (N=327) 

       *p<.05 

 

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde, cinsiyetlerine göre öğretmen adaylarının öğretim sürecine 

ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyi puanlarına ait ortalamalar kullanılarak uygulanan bağımsız 

örneklemler için t testi sonucunda, ölçeğin bütün alt boyutlarında ve ölçeğin genelinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir (p>.05). Bunun sonucu olarak öğretim sürecini 

planlama, uygulama, değerlendirme ve ölçeğin geneli olan öğretim sürecinin geneline ilişkin öz-

yeterlik inanç düzeylerinin kadın ve erkek öğretmen adayları arasında benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. 

 

3.2.2. Araştırmanın “öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyleri 

arasında öğrenim gördükleri program türüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık var 

mıdır?” şeklinde ifade edilen alt probleminin çözümlenmesinde uygulanan one-way Anova testi 

sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyleri arasında öğrenim 

gördükleri program türüne göre one-way Anova testi sonuçları (N=327) 

Alt boyutlar Cinsiyet N Ortalama SS SD t p 

 

Planlama 

Kadın 168 32.27 4.40 
325 1.047 0.296 

Erkek 159 31.75 4.67 

 

Uygulama 

Kadın 168 77.03 10.65 
325 0.056 0.956 

Erkek 159 77.09 10.26 

 

Değerlendirme 

Kadın 168 52.64 7.47 
325 0.246 0.806 

Erkek 159 52.44 6.97 

Öğretim Sürecinin Geneline 

İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Düzeyi 

Kadın 168 161.94 20.71 
325 0.293 0.770 

Erkek 159 161.28 19.86 
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1.Türkçe  66 31.45 5.43 Gruplar 

arası 

125.84 

 
4 

31.46 

 

1.54 .190  

2.Sınıf  81 32.53 4.65 

3.İlköğretim 

Matematik  
49 30.90 3.54 

Gruplar 

içi 

 

6578.05 322 
20.43 

4.Sosyal 

Bilgiler  
64 32.55 4.34 

5.Fen Bilgisi  67 32.27 4.15 

Toplam 327 32.02 4.53 Toplam 6703.89 326 
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1.Türkçe  66 76.94 11.37 Gruplar 

arası 
1149.88 4 287.47 

2.69 .031* 
3<2 

3<4 

2.Sınıf  81 78.28 9.62 

3.İlköğretim 

Matematik  
49 72.76 9.87 

Gruplar 

içi 

 

34416.90 322 
106.89 

4.Sosyal 

Bilgiler  
64 78.25 11.27 

5.Fen Bilgisi  67 77.72 9.48 

Toplam 327 77.06 10.45 Toplam 35566.78 326 
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1.Türkçe  66 52.95 7.41 Gruplar 

arası 
476.76 4 119.19 

2.33 .056  

2.Sınıf  81 53.27 6.77 

3.İlköğretim 

Matematik  
49 50.53 6.72 

Gruplar 

içi 

 

16502.43 322 51.25 4.Sosyal 

Bilgiler  
64 53.97 7.77 

5.Fen Bilgisi  67 51.36 7.06 
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*p<.05 

Araştırmaya dâhil edilen farklı 5 öğretim programından olan 327 kişilik öğretmen adayı 

grubunun, öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olup olmadığını sınamak için, program türlerine göre oluşturulan grupların öğretim sürecine ilişkin öz-

yeterlik inanç puanlarının ortalamaları ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi ile 

karşılaştırılmış, test sonucunda, öğretmen adaylarının ölçeğin planlama, değerlendirme alt boyutları 

ve öğretim sürecinin geneline ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyi puanlarında öğrenim gördükleri program 

türlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılığa rastlanılmamıştır [sırasıyla F(Planlama) (4, 

322) = 1.54, p>.05; F(Değerlendirme) (4, 322) = 2.33, p>.05]; F(Öğretim sürecinin geneline ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyi) (4, 

322) = 2.38, p>.05]. Bu bulgulara dayanarak, öğretmen adaylarının öğretim sürecini planlama, 

değerlendirme ve öğretim sürecinin geneline ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerinin öğrenim gördükleri 

program türüne göre benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının uygulama alt boyutu puanlarında öğrenim gördükleri program türlerine 

göre, Türkçe öğretmenliği programından araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ortalaması (76.94), 

Sınıf öğretmenliği programından araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ortalaması (78.28), 

İlköğretim Matematik programından araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ortalaması (72.76), 

Sosyal Bilgiler programından araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ortalaması (78.25) ve Fen 

Bilgisi programından araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ortalaması (77.72) olup en az iki grup 

arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmiştir [F(Uygulama)  (4, 322)= 2.69, p<.05]. Uygulanan 

Tukey çoklu karşılaştırmalar testi sonucunda, anlamlı farkın İlköğretim Matematik öğretmen adayları 

ile sırasıyla Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmen adayları arasında olduğu belirlenmiştir. İlköğretim 

Matematik öğretmen adaylarının öğretim sürecinde uygulamaya yönelik özyeterlik inanç puanları 

(72.76)  hem Sınıf öğretmen adaylarının özyeterlik inanç puanlarından (78.28) hem de Sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının özyeterlik inanç puanlarından (78.25) daha düşüktür. Bunun sonucu olarak 

İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının öğretim sürecini uygulamaya ilişkin öz-yeterlik inanç 

düzeylerinin hem Sınıf hem de Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından daha düşük olduğu söylenebilir.  

  

3.2.3. Araştırmanın “öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyleri 

arasında akademik ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?” 

şeklinde ifade edilen alt probleminin çözümlenmesinde uygulanan Kruskal Wallis H testi sonuçları 

Tablo 5’de sunulmuştur. 

 

Tablo 5: Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyleri arasında akademik 

ortalamalarına göre Kruskal Wallis H testi sonuçları (N=327) 
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2.00 ve daha düşük 56 152.55 7.077 8 .528  

2.01-2.25 19 144.39 

2.26-2.50 35 160.43 

2.51-2.75 69 181.01 

2.76-3.00 42 154.95 

3.01-3.25 64 159.93 

Toplam 327 52.54 7.22 Toplam 16979.193 326 
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arası 
3845.66 4 961.42 

2.38 .52  

2.Sınıf  81 164.09 19.57 

3.İlköğretim 

Matematik  
49 154.18 18.31 

Gruplar 

içi 

 

130147.32 322 
404.18 

4.Sosyal 

Bilgiler  
64 164.77 22.05 

5.Fen Bilgisi  67 161.34 18.21 

Toplam 327 161.62 20.27 Toplam 133992.98 326 
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3.26-3.50 26 184.00 

3.51-3.75 13 156.00 

3.76-4.00 3 227.00 

Toplam 327  
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2.00 ve daha düşük 56 166.04 7.597 8 .474  

2.01-2.25 19 135.16 

2.26-2.50 35 143.91 

2.51-2.75 69 177.37 

2.76-3.00 42 154.57 

3.01-3.25 64 174.91 

3.26-3.50 26 175.87 

3.51-3.75 13 136.77 

3.76-4.00 3 149.83 

Toplam 327  

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

2.00 ve daha düşük 56 144.92 11.772 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

.162  

2.01-2.25 19 153.71 
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2.51-2.75 69 177.85 

2.76-3.00 42 145.57 

3.01-3.25 64 185.17 

3.26-3.50 26 185.65 

3.51-3.75 13 145.54 

3.76-4.00 3 151.00 

Toplam 327  
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2.00 ve daha düşük 56 154.72 8.959 8 .346  

2.01-2.25 19 139.95 

2.26-2.50 35 143.13 

2.51-2.75 69 179.75 

2.76-3.00 42 153.14 

3.01-3.25 64 177.59 

3.26-3.50 26 182.87 

3.51-3.75 13 142.85 

3.76-4.00 3 161.00 

Toplam 327  

          *p<.05 

  Tablo 5’deki veriler incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik 

inanç düzeyleri arasında akademik ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre, öğretmen 

adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç ölçeğinin bütün alt boyutları ve öğretim 

sürecinin geneline ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerinde, grupların puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gözlenmemiştir (sırasıyla X2
(Planlama)=7.077, SD=8, p>.05; 

X2
(Uygulama)=7.597, SD=8, p>.05; X2

(Değerlendirme)= 11.772, SD=8, p>.05; X2(
Öğretim Sürecinin Geneline İlişkin Öz-

Yeterlik İnanç Düzeyi)=8.959, SD=8, p>.05). Bunun sonucu olarak öğretmen adaylarının öğretim sürecini 

planlama, uygulama, değerlendirme ve öğretim sürecinin geneline ilişkin öz-yeterlik inanç 

düzeylerinin akademik ortalamalarına göre benzerlik gösterdiği söylenebilir.  

 

3.2.4. Araştırmanın “öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyleri 

arasında yaş aralıklarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır?” şeklinde 

ifade edilen alt probleminin çözümlenmesinde uygulanan Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

 

Tablo 6: Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyleri arasında yaş 

aralıklarına göre Kruskal Wallis H testi sonuçları (N=327) 
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Planlama  18-21 yaş 161 173.32 7.395 2 .025* 1>2 

3>2 22-25 yaş 153 150.55 

26 ve üstü 13 206.85 

Toplam 327  

Uygulama  18-21 yaş 161 171.84 3.740 2 .154  

22-25 yaş 153 153.73 

26 ve üstü 13 187.73 

Toplam 327  

Değerlendirme  18-21 yaş 161 171.87 2.802 2 .246  

22-25 yaş 153 154.73 

26 ve üstü 13 175.65 

Toplam 327  

Öğretim Sürecinin 

Geneline İlişkin Öz-

Yeterlik İnanç Düzeyi 

18-21 yaş 161 173.16 4.933 2 .085  

22-25 yaş 153 152.12 

26 ve üstü 13 190.27 

Toplam 327  

*p<.05 

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik 

inanç düzeyleri arasında yaş aralıklarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olup olmadığını 

görmek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre, ölçeğin planlama alt boyutunda 

grupların puanları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (X2
(Planlama)=7.395; SD=2; p<.05). Bu 

farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Mann Whitney U testi 

kullanılmış ve bu farklılaşmanın 22–25 yaş aralığındaki öğretmen adayları (Medyan=31) ile 18–21 yaş 

aralığındaki öğretmen adayları (Medyan=32) ve 22–25 yaş aralığındaki öğretmen adayları 

(Medyan=31) ile 26 ve üstü yaş aralığındaki öğretmen adayları (Medyan=32) arasında olduğu 

belirlenmiştir (sırasıyla U(22-25 yaş aralığı-18-21 yaş aralığı)= 10608.50, r=-.12; U(22-25 yaş aralığı-26 ve üstü yaş aralığı)= 

645.00, r= -.12). 22-25 yaş aralığındaki öğretmen adaylarının ölçeğin planlama alt boyutuna yönelik 

puanlarının hem 18-21 hem de 26 ve üstü yaş aralığındaki öğretmen adaylarının puanlarından daha 

düşük olduğu görülmüştür. Bunun sonucu olarak 22-25 yaş aralığındaki öğretmen adaylarının öğretim 

sürecini planlamaya yönelik özyeterlik inanç düzeylerinin hem 18-21 yaş aralığı hem de 26 ve üstü 

yaş aralığında olan öğretmen adaylarının özyeterlik inanç düzeylerinden daha düşük olduğu 

söylenebilir.   

Veriler incelendiğinde, öğretmen adaylarının ölçeğin uygulama, değerlendirme alt boyutları ve 

öğretim sürecinin geneline ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılıklar gözlenmemiştir (X2
(Uygulama)= 3.740, SD=2, p>.05; X2

(Değerlendirme)= 2.802, SD=2, 

p>.05; X2
(Öğretim Sürecinin Geneline İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Düzeyi)= 4.933, SD=2, p>.05). Bunun sonucu olarak 

öğretmen adaylarının öğretim sürecini uygulama, değerlendirme ve aynı zamanda öğretim sürecinin 

geneline ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerinin farklı yaş aralıklarındaki öğretmen adayları arasında 

benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

 

4. SONUÇ 

 

  Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inanç 

düzeylerini belirlemektir. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik 

inanç düzeylerinin cinsiyet, öğrenim gördükleri program türleri, akademik ortalama ve yaş aralığı 

değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir.  

Araştırmanın sonuçları ise;  

1) Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ölçeğinin maddeleri için 

belirlenen puan aralıkları dikkate alındığında, öğretmen adaylarının ölçeğin planlama, uygulama, 

değerlendirme alt boyutları ile ölçeğin bütününe katılıyorum düzeyinde puan verdikleri görülmüştür.  
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2) Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeni dikkate alındığında, ölçeğin bütün alt boyutları ve ölçeğin 

genelinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar görülmemiştir.  

3) Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri program türü değişkeni dikkate alındığında ölçeğin 

planlama, değerlendirme alt boyutları ve ölçeğin genelinde istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar 

görülmemiştir. Ancak ölçeğin uygulama alt boyutunda İlköğretim Matematik öğretmen adayları ile 

sırasıyla Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmen adayları arasında İlköğretim Matematik öğretmen adayları 

aleyhine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar tespit edilmiştir.  

4) Öğretmen adaylarının akademik ortalama değişkeni dikkate alındığında, ölçeğin bütün alt boyutları 

ve ölçeğin genelinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar görülmemiştir.  

5) Öğretmen adaylarının yaş aralığı değişkeni dikkate alındığında, ölçeğin planlama alt boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma görülmüştür. Bu farklılaşmanın 22–25 yaş 

aralığındaki öğretmen adayları ile 18–21 yaş aralığı ve 26 ve üstü yaş aralığındaki öğretmen adayları 

arasında 22-25 yaş aralığındaki öğretmen adayları aleyhine olduğu belirlenmiştir. Ancak ölçeğin 

uygulama, değerlendirme alt boyutları ve ölçeğin genelinde yaş aralığı değişkenine göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar görülmemiştir. 
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Özet 

 

Kökeni itibariyle “liyakat” kelimesi Türkçeye, Arapça “layık” kelimesinden gelmiştir. 

Sözlüklerde liyakatin karşılığı olarak ehliyet, kifayet gibi mânâlar verilmektedir. Esas itibariyle bir işe 

alımda liyakat ise bir görev veya işin, o işi hak edene, ehline verilmesini ifade etmektedir. Batıdaki 

liyakat kavramının karşılığı ise, özellikle Amerika’daki yağma sistemine tepki olarak ortaya çıkmış, 

“merit” kavramı ve meritokrasi sistemi ile kendine yer bulmaktadır. 

Kamusal alanda devletin vatandaşları ile direk muhatap olmasını sağlayan kılcal damarları 

özellikle vatandaşla direk temasa geçen memurlardır. Bunların dışında siyasi otoritenin kararlarının 

uygulanabilirliği, yapılmak istenenlerin teknik boyutuyla imkân dahilinde olup olmadığının 

değerlendirilmesi gibi asıl yapılmak istenenlerin denetlenmesi için, tabiri caizse, işin mutfağında 

olanlar ise Türkiye’de kariyer meslek olarak adlandırılan meslek gruplarıdır. Demokrasinin varlığını 

tahsis ettiği siyasi otoriteler değişse dahi, devlette işleyişin sistemli ve temel bir politikaya dayanarak 

devamlılığını sağlayan söz konusu meslek gruplarıdır. Dolayısıyla bu meslek gruplarının siyasi, 

karizmatik ve popülarite gibi toplumsal olgulara haiz olmalarından ziyade, gerçek anlamda yapmakla 

yükümlü oldukları işlerde ne derecede ehil oldukları esas sorun alanını teşkil etmektedir. Basit bir 

misalle belirtilecek olursa, devlet eliyle çok yüksek nitelikli bir cihazın yapılması gerekliliği 

doğduğunda, siyasi otoritenin kararlılığı, verilecek talimatın muhatabının yetkinliğini geçemez. Aynı 

şekilde toplumda kavramsal çerçevesi oluşturulması gereken bir mefhumun kitlelere açıklanması için 

siyasi otoritenin söylemleri; gerek akademik, gerek mevzuat bağlamında yine muhataplarının 

yetkinliğiyle başarıya ulaşabilecektir. Değişken siyasi otoritelerin, insan odaklı olmasından mütevellit 

geçiciliği, kamu sektöründe teknik ve kavramsal çerçeve bütünlüğünü oluşturacak organizasyondan 

daha mühim değildir. Devlet, doğru ve yetkin işleyen bir işgücüne ve mekanizmaya sahip olmalıdır. 

Bu fonksiyonların yerine getirilmesi yükü ise kamudaki kariyer mesleklere sahip olanların 

omuzlarında bulunmaktadır. 

Bu çalışmada söz konusu seçkin kariyer mesleklere ulaşırken adayların hangi aşamalardan 

geçtikleri ve söz konusu mesleğe ait unvanı alıncaya dek gerçek anlamda bir liyakate, ehliyete sahip 

olup olmadıkları, yeterli bir ehliyete haiz olmadıkları ön kabulünde nitel araştırma yöntemlerinin 

içerik ve betimsel analiz yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla incelenecektir. Bu noktada mesleklere 

girişte mevzuat verileri (mevcut işe giriş yöntemleri) ve halihazırda o meslekte bulunanlardan elde 

edilen tecrübi veriler kullanılacaktır. Bunun için kamu sektöründeki seçkin kariyer meslek grupları 

evreninden genel devlet işleyişinde kilit noktalarda bulunduğu öngörülen 5 adet meslek ve o mesleğe 

giriş süreçleri incelenmiştir. Bunlar, toplumda aydın kişi vasfa sahip olmada ilk aşamayı teşkil eden 

üniversitede araştırma görevliliği, Maliye Bakanlığı’nda devletin vergi gelirlerini tahsiste ve 

denetlemedeki rolü itibariyle vergi müfettişliği, vatandaşların çalışma haklarını tesis bakımından emek 

arz ve talebinin buluşturulması görevi açısından iş müfettişliği, yargı kanadında devletin adaleti tesisi 

adına idari hukukta idari yargı hakimliği, özellikle Türkiye gibi ülkelerde usulsüz işlemlerin 

yoğunlukta olduğu bir alan olarak görülmesi bakımından Gümrük ve ticaret müfettişliği mesleğidir. 

Çalışma sonucunda Türkiye’de devlet yönetiminde, kamu hizmetleri arzının önemiyle birlikte; 

kamu yönetimindeki mevcut sorunların temelinde, hizmeti sunan gerçek kişilerin ehliyet yoksunluğu 

olduğu hakikatinin ortaya konulmasıdır . 
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Anahtar Kelimeler: Liyakat,  merit, meritokrasi,  kamuda liyakat, kariyer meslek 

Abstract 

 

In terms of its origin, the word ‘merit’ has come to existence to the Turkish language from 

"worthy" in Arabic. Merit means such as license, competence as an equivalents in dictionaries. 

Essentially, during employment, merit means that a task or job is awarded to an expert who deserves 

it. The equivalent of concept of merit in the West is reaction to the looting system in America, 

especially with the concept of "merit" and the system of meritocracy.  

The fine details that enable the public to interact directly with the citizen of the public are 

especially the officers who have direct contact with the citizen. Apart from this, the applicability of the 

political authority's decision as to evaluate whether within allow the technical aspects of those who 

wanted to be made for the inspection of those who requested the original done, so to speak, those who 

work in the kitchen are occupational groups that are called professional career in Turkey. Even if the 

political authorities to which the democracy is entrusted are changed, it is the professional groups that 

ensure the continuity of the operation of the state based on a systematic and basic policy. Therefore, 

rather than these occupational groups have social phenomenon such as political, charismatic and 

popularity, what they are competent in their job that they are obliged to do in the real terms constitutes 

the main problem area. As a simple example, when the necessity of constructing a device with a very 

high quality by the State arises, the determination of the political authority can not exceed the 

competence of the correspondent of the instruction to be given. In the same way, as the political 

authority  explain the discourse that must be conceptually framed in society; it is able to reach success 

both in terms of academic and legislative contexts. 

The transitional nature of the variable political authorities, as they are human-oriented, is not 

more important than the organization that create technical and conceptual framework integrity in the 

public sector. The state must have a labor force and mechanism that operates correctly and efficiently. 

The burden of fulfilling these functions are responsible for those who have career professions in the 

public. 

In this study, it is examined through the use of qualitative research methods content and 

descriptive analysis methods together with the assumption that the candidates have passed through the 

stages and whether they have a real terms of competence until they have the title of the occupation. At 

this point, getting the profession will be made using legislation data (methods og getting existing 

employment) and experiential data already obtained from those professions. 

For this, five vocations and the process of entering the profession, which are predicted to be key 

points in the operation of the state system, have been examined from the universe of outstanding 

career professions in the public sector. These are the university research assistants who constitute the 

first step in the intellectual person in society, in the Ministry of Finance, the tax inspector in charge of 

the role of the state in assessing and auditing tax revenues, work inspector for the task of finding the 

labor supply and demand of the citizens in terms of facility, administrative judicial authority in 

administrative law on behalf of the state justice establishment and Customs and trade inspector 

profession in particular is seen as an area that is in terms of the intensity of irregular transactions in 

countries like Turkey. 

In the result of the study, the State administration in Turkey together with the importance of the 

supply of public services; the fact that the real persons who provide the services are lacking in the 

license are put forward on the basis of existing problems in the public administration. 

 

Keywords: merit, meritocracy,  public merit 

 

1.GİRİŞ 

Dünyada gizli işsizliğin ve verimsizliğin en çok görüldüğü sektör, kamu sektörleridir. Bu 

durumun birçok sebebi olmakla birlikte en temel noktanın devlet olma geleneğinin bir kâr amacı 

güdülmeksizin kolektif bir bilinçle işliyor olmasıdır. Dolayısıyla devlet bünyesinde çalışan, kişiler 

aynı zamanda bünyesinde çalışmakta oldukları yapının sahipleridir. Lakin bu anlayış ilk bakışta 

beklenen verimlilikten ziyade, bir şey herkesin ise, aynı zamanda hiç kimsenin de değildir fikri 

çerçevesinde verimsiz çalışma düzenini ihtiva etmektedir. Fakat kamu sektöründe çalışan her bir birim 

ve kişi için aynı çıkarımı yapmak doğru olmayacaktır. Özellikle teknik mânâda devlet işlerinin 
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devamlılığını sağlayan seçkin meslek grupları, gerek devlet düzeninin düzgün bir şekilde tesisi, 

gerekse alt kademesindeki verimsiz çalışma biçiminin aksine verimli bir çalışmanın sağlanabilmesi 

için kilit önem arz etmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan kilit unsur ise kamuda söz konusu seçkin 

mesleklere sahip olanların kendilerinden yukarıda beklenen fonksiyonları yerine getirebilmeleri için 

ne derece liyakata haiz olduklarıdır. Bu çalışmada meselenin değerlendirilebilmesi için özet ve giriş 

kısımlarının ardından liyakat kavramı, araştırma görevliliği, vergi müfettişliği, iş müfettişliği, idari 

yargı hâkimliği ve gümrük ve ticaret müfettişliği gibi seçkin meslekler ve bu mesleklere giriş süreçleri 

ile son olarak sonuç kısmıyla bir kritik yapılmıştır. Bu çalışma ayrıca geliştirilme sürecinde olan daha 

kapsamlı başka bir çalışmanın belli bir kısmını teşkil etmektedir. 

 

2.LİYAKAT KAVRAMI 

Liyakat Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık 

durumu, değim mânâsıyla birlikte kifayet kelimesinin eş anlamlısı olarak gösterilmektedir 

(www.tdk.gov.tr, 29.08.2018). Liyakatin bir başka  karşılığı olarak ise mesleki anlamda terfilerin 

çalışkanlıkları, zekaları ve yeterlilikleri bulunanlara tevdi edilmesinden bahsedilmektedir 

(Tunçer,2017: 37). 

Liyakat kavramı ve liyakat kavramının ihtiva ettiği, mesleklerde ehliyete dayalı yükselme 

sistemi ve mesleğe girişte ehliyetin, liyakatin veya yeterliliğin göz önünde bulundurulmasına tekabül 

etmesine liyakat sistemi denilebilir. Liyakat sisteminin Batıda bulduğu karşılık ise merit sistem, 

meritokrasi kavramlarıdır. Meritokrasi kavramı ilk defa İngiliz sosyolog Michael Young’un 

“Meritokrasinin Yükselişi” isimli eserinde kullanılmıştır (Tunçer,2017: 38). 

Meritokrasi kavramı, bir örgütte yalnızca en iyi performansı gösteren ve en iyi nitelikleri sahip 

olan çalışanların / örgüt mensuplarının işe / örgüte alınmasını veya kurumda / örgütte rütbelerinin 

yükseltilmesini amaçlamaktadır (Şahin, 2016: 233). Bununla birlikte meritokrasi veya liyakat 

kavramının teoride işlerin daha ehil kişilere verilmesiyle verimliliği arttırma hedefi gütmesine rağmen, 

pratikte dolaylı yollardan eski tip bir aristokrasinin (seçkin toplum kesiminin) daha da güçlenerek 

yoluna devam etmesine meydan verdiğine yönelik eleştiriler de bulunmaktadır (Şahin, 2016: 234). 

Liyakat kavramı için ayrıca literatürde geniş anlamda ve dar anlamda olmak üzere iki genel 

tanım bulunmaktadır. Buna göre geniş anlamda liyakat, kamu görevlerinde vazifelendirilmede giriş 

süreci ve hizmet içinde terfiinin, “işe uygunluk” ya da “başarı” ölçütüne bağlandığı, uygulanan ücret 

ve diğer çalışma koşullarının, kamu hizmetlerinin sürekliliği ve etkinliğine katkıda bulunduğu bir 

personel rejimini ifade etmektedir. Dar anlamda liyakat ise layıkıyla ilan edilen, muhatabı olan 

herkesin başvura fırsatına kavuşabildiği, ilan şartlarının gerçekçi olduğu, ayrım gözetmeksizin bir 

sıralamanın yapıldığı, neticelerin ise detaylı bir biçimde açıklandığı ve itiraz hakkını kullanma 

imkânının mevcut olduğu açık bir sınav sistemini ifade etmektedir (Gökdeniz vd., 2017: 202,203). 

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında ise liyakat, Anayasa’nın 70. maddesinde hizmete almada, 

görevin gerektirdiği niteliklerden başka ayrım gözetilemez ifadesiyle ve de 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun Temel ilkeler başlığı, Liyakat alt başlığı altında, kanunun 3. maddesinde, 

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona 

erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet 

memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır ifadesiyle yer bulmaktadır. 

Liyakat sistemi, akademi camiasında, kamu sektöründe ve mevzuatta temel bir ilke vasfıyla 

ortaya koyulmaktadır. Fakat uygulamaya gelindiğinde kamu sektöründe işe girişlerde alımların 

liyakate uygun yapılıp yapılmadığı tartışma konusu olabilmektedir. Söz konusu tartışma konularının 

ne denli gerçeği yansıttığının anlaşılabilmesi ise evvela kamudaki meslekler evreninden bir kaçına 

girişte mevzuattaki yeterliliğin sorgulanması icap etmektedir. 

Liyakat kavramının yoksun olduğu bir devlet sistemi içerisinde bir kurumda ihtiyaç fazlası 

personel istihdamı olabilmekte iken, diğer bir kurumda ise personel kıtlığından bahsedilmesi mümkün 

olmaktadır. Liyakatten ziyade sadakate veyahut patronaj ilişkilerinin gelişmesine uygun yapılacak 

istihdam modelinin, pratikte neden olabileceği tablolardan birisi budur (Öztürk, :132) 

 

3. KAMUDA İŞE GİRİŞTE SEÇKİN MESLEKLER ve LİYAKAT 

3.1. Araştırma Görevliliği 

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisinin vazifesi ve mevzuattaki yeri 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33’üncü maddesine göre; araştırma görevlileri, 
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yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili 

organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır (2547, md.33) ibaresiyle kendisine 

yer bulmaktadır. Araştırma görevliliği mesleğinin, özellikle sosyal bilimler alanında istihdam edilen 

kesiminin uygulamadaki karşılığına bakıldığında ise bu tartışmaların hem kurumların kendi içinde 

hem de kurumların dışında devam ettiği görülmektedir. Nitekim görev tanımlamasının net 

yapılmaması bu tartışmaların temel dayanağını oluşturmaktadır. Akademik dünyada, pratikte öğretim 

elemanlarının arasındaki ilişkilerde araştırma görevlilerinin yeri, henüz değiştirilmiş mevzuat 

sebebiyle tartışılmaya devam etmektedir. Bir yandan hoca-talebe ilişkisinin adeta bir usta-çırak 

ilişkisine benzer yapıya sahip olduğu belirtilmekteyken264, diğer yandan araştırma görevliliğinin net 

tanımlamalar, iş gerekleri vb. ölçütlerle ortaya konulabileceği söylenmektedir. Bu noktada söz konusu 

akademik ilişkinin üzerinde yüzlerce farklı değişken etkili olmaktadır. Bu değişkenlerden en önemlisi 

ise “insan” unsurudur. 

Araştırma görevlisi mesleği hakkında devam etmekte olan tüm bu tartışmalara rağmen, 

yükseköğretimde araştırma görevlisi (ve eşdeğeri) düzeyde bir kademenin varlığı, hem idari işleyiş, 

hem bilimsel üretim süreçlerindeki işleyiş, hem de pratik mânâda işlemesi gereken tüm süreçlerin 

gerçekleşmesi bakımından kilit önemini muhafaza etmektedir. Nitekim araştırma görevliliğine benzer 

düzeyde vazifeler henüz pozitif bilim yokken dahi varlığını göstermiştir. Müslüman Sünni dünyanın 

Şii cereyana karşı o dönemde ihtiyaç duyulan Sünni akideyi muhafaza için sistemli ve düzenli bir 

biçimde (Ocak, 2017: 255) bugünün üniversitelerinin temelini teşkil eden ve de 1067 yılında 

Selçuklular tarafından kurulan Nizâmiye medreseleri (Ocak, 2017: 257, 258), muîdlik görevini ortaya 

çıkartmıştır. Muîdlik, medrese kültüründe derece bakımından müderristen ve diğer medrese 

hocalarından sonra, medrese öğrencilerinden ise önce gelmektedir. Muîdin görevleri, dersler işlenirken 

derse iştirak etmek, dersten sonra öğrencilere dersle ilgili anlaşılmayan noktalarda yardımcı olmak, 

müderrise (hocalara) yardımcı olmak ve öğrencilere rehberlik (danışmanlık) etmek gibi vazifelerdir. 

(Ocak, 2017: 171-173). Tarihte 11.yy’a ait olan bu benzerlik araştırma görevliliği ve benzeri 

vazifelerin önemine bir örnek teşkil etmektedir. 

3.1. Araştırma Görevliliğine Giriş  
Üniversitelerde araştırma görevlisi alımında, söz konusu öğretim elemanları Yükseköğretim 

Kanunu’nun 33. maddesine göre, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm 

başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün 

onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süreleri sonunda 

görevleri kendiliğinden sona erer ve aynı usulle yeniden atanabilmektedirler (2547 md.33). Aynı 

kanunun 50. maddesinin d bendine göre ise araştırma görevlisi kadrosuna atabilmek hususunda; lisans 

üstü öğretim yapan öğrencilerin, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, 

her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna da atabilecekleri (2547 md. 50/d) 

belirtilmektedir. Dolayısıyla kanundaki 33/a maddesine göre yapılan araştırma görevlisi kadrolarının 

yüz kızartıcı bir suç işlenmediği takdirde 3 yılda bir yenilendiği söylenebiliyorken, 50/d maddesine 

göre yapılan alımlarda, araştırma görevlisi haklarına sahip bir “burslu öğrenci” statüsünden 

bahsedebilmek mümkündür. 

Araştırma görevlisi alımıyla ilgili olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda, 1 Ocak 

2018’den itibaren geçerli olmak koşuluyla ek madde 38 eklenmiştir. Buna göre; Yükseköğretim 

kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 

50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora 

veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si doktora veya sanatta yeterlik 

eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan 

performansa dayalı kriterler çerçevesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına atanabilir (…) (2547, ek 

md.38). 

Araştırma görevlisi alımında yönetmelik düzeyinde son bir değişikliğe daha gidilerek, “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te 7 Haziran 2018 tarihinde 

yönetmeliğin 7. maddesinde yapılan bir değişiklik ile “araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek 

için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet 

                                                      
264 Söz konusu benzetme YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gazeteye verdiği bir demeçte ifade edilmektedir 

https://www.sabah.com.tr/egitim/2016/09/29/yokten-arastirma-gorevlisi-aciklamasi, (21.08.2018). 

https://www.sabah.com.tr/egitim/2016/09/29/yokten-arastirma-gorevlisi-aciklamasi
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yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora 

veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi 

kadrolarına başvurularda en az lisans mezunu olmak şartı aranır (md.7)” düzenlemesi 

gerçekleştirilmiştir. 

Kanun ve yönetmelik düzeylerinde yapılan son düzenlemelerle birlikte, devlet üniversitelerine 

başvurabilmek için tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olma şartı 

getirilmiş, bu sayede bu bölümlerden mezun durumda olanların devlet üniversitesinde araştırma 

görevliliğine başvurusunun önü kapanmıştır. 

Araştırma görevliliğine başvurudaki genel şartlar yönetmeliğin265 6. maddesine göre: 

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 

70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (…) 

(6) Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu 

ilanlarda belirtilir. 

Araştırma görevliliğine başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan adaylardan, yabancı dilde eğitim 

yapmayan programlar için açılan kadro sayısının 10 katı kadarı çağırılmak ön değerlendirmeye 

çağırılmak üzere ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)  puanlarının %60’ı ve 

yabancı dil puanlarının %40 dikkate alınarak sıralanmaktadır (ilgili yönetmelik md.10). Ön 

değerlendirme sıralamasıyla çağrılan adaylar ilgili programlara göre yazılı ve/veya sözlü giriş 

sınavlarına tabi tutulmaktadır (ilgili yönetmelik md.11). 

Giriş sınavlarının ardından adaylardan yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki 

öğretim görevlisi kadrolarına (A), yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara (arş. gör.) (B) ve meslek 

yüksekokullarındaki kadrolara (C) başvuranların ALES puanları, yapancı dil sınavlarından aldıkları 

puanları, lisans mezuniyet puanları ve giriş sınavı puanları farklı oranlarda toplanarak başarı sırası 

belirlenmektedir. Değerlendirme puanı 65’in altında olanlar başarısız sayılmaktadır (ilgili yönetmelik 

md.12). Başarılı olan adaylar ve onların sayısı kadar yedek adayın puan sıralaması ilan edilmekte ve 

atamaları yürürlükteki mevzuata göre gerçekleştirilmektedir (ilgili yönetmelik md.13). 

 ALES % Yabancı 

Dil % 

Lisans 

Mezuniyet % 

Giriş Sınavı 

% 

(A) 30 30 10 30 

(B) 30 10 30 30 

(C) 35 - 30 35 

Tablo 1: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Giriş Sınavı Sonrası Değerlendirme 

Puanına Etki Eden Yüzdelik Dilimler 

 

3.2. Vergi Müfettişi 

Vergi Müfettişleri, en az 4 yıllık yükseköğretim veren, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakülteleri (İİBF’ler) ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim 

kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim 

kurumlarından mezun olanlar arasından seçilmektedir (646 KHK ek md.29). 

Vergi Müfettişi Yardımcısı olmaya hak kazananlardan en başarılı ilk %20’si 3 aylık ayrı bir 

eğitime tâbi tutulmaktadırlar. Bu eğitimin sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavdan başarılı 

olanlardan ilk %25’lik kesimi kanunun 20. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen (b), (c) (ç) grup 

başkanlıklarında ve diğerleri (a) bendinde belirtilen grup başkanlığında görevlendirilmektedir (646 

KHK ek md.29). Yani Vergi Müfettiş yardımcısı olmaya hak kazananlardan ancak en başarılı olan 

%5’lik kesim (b), (c) ve (ç) grup başkanlılarında görevlendirilmektedir. 

Vergi Müfettiş Yardımcıları fiili olarak 3 yıl çalıştıktan sonra yardımcılık dönemlerinde başarılı 

olmaları şartıyla yapılacak olan yeterlilik sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Bu hususta sınav 

içeriği yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavında alınan 

puanın %30’u ile yeterlik sınavından alınan puanın %70’inin toplamının 100 üzerinden en az 65 puan 

olması gerekmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olanlar, Vergi Müfettişi olarak atanmaktadır. 

                                                      
265 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 

İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 31.07.2008. 
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Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlığında görev yapmakta iken 

Vergi Müfettişi olarak atananlardan yeterlilik sınavındaki başarı sırasına göre ilk %25’i 20. maddenin 

2. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilmektedir. 

Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile yeterlilik sınavında başarılı olmayanlar ise 

Bakanlıkta derecelerine uygun memur kadrolarına atanmaktadır (646 KHK, ek md.29). 

Yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az 10 yıl çalışan, yeterlilik sonrası dönemde 

en az 3 yıl performans değerlendirmesine tâbi tutulan ve yapılan performans değerlendirmelerinde 

başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanmaktadır (646 KHK, ek md.29). 

Vergi Müfettişlerine uygulanan performans değerlendirme sisteminde ise, Müfettişlerin mesleki 

yeterlilik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için görev 

yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri; 

 başarı derecesi, 

 grup başkanlarının Vergi Müfettişlerinin iş performansına ilişkin değerlendirmeleri, 

 düzenledikleri vergi inceleme raporları hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından 

yapılan değerlendirmeler, 

 düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları hakkında 

yapılan değerlendirmeler, 

 lisansüstü eğitim düzeyleri 

 ve benzeri kriterler esas alınarak oluşturulmaktadır. Ayrıca Vergi Müfettişlerinin performans 

değerlendirmesi takvim yılı itibarıyla yapılmaktadır (646 KHK, ek md.29). 

Ayrıca başkanlığın ve grup başkanlıklarının, görev, yetki ve sorumlulukları, performans 

değerlendirme sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve 

sorumlulukları, mesleğe alınmaları gibi usul ve esaslar yönetmeliklerle düzenlenmektedir (646 KHK, 

ek md.29).  

4.1. Vergi Müfettişliğine Giriş 

Vergi Müfettişi olabilmek için evvela Vergi Müfettişi Yardımcılığına girmek gerekmektedir. Bu 

minvalde, Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, 

1. Giriş sınavını kazanmak şarttır, 

2. Giriş sınavı açılış tarihi, ilan ve ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenmektedir, 

3. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınavda başarılı 

olmaksızın sözlü sınava girilememektedir, 

4. Giriş sınavının yeri Bakanlıkça belirlenmektedir (VDK Yönetmeliği RG:28101, 31.10.2011 

md.11).  

Vergi Müfettişi Yardımcılığına giriş sınavının şartları ise yönetmeliğe göre, 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesindeki niteliklere sahip olmak, 

b. Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış 

olmak, 

c. Belli eğitim şartlarını taşımak ki; (1) en az 4 yıllık lisans eğitimi veren  hukuk, siyasal 

bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri (İİBF) ile bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilen 4 yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya (2) en az 4 yıllık lisans 

eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat fakültelerinin 

Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun 

olmak (…) 

g. Yönetmeliğin 35. maddesi gereğince, Vergi Müfettişi Kadrosuyla ilişiği 

kesilenler bu fıkrada sayılan şartları taşısalar dahi sınava katılamazlar. 

Vergi Müfettişliği mesleğine girişte bu minvalde ilgili yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin bir 

misal teşkil etmesi açısından, 2018’in ilk yarısında VDK’nın 300 adet  “Vergi Müfettiş Yardımcısı” 

alım ilanı incelenmiştir. ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS sınavında belirli 

puan türlerinde en az 80 puan ve üzerinde puan alanlar yazılı ve sözlü sınava girmek için hak 

kazanmıştır. Yapılan yazılı giriş sınavı önce klasik usulde ve sonrasında sözlü olmak üzere iki aşamayı 

teşkil etmektedir. Bu noktada Vergi Müfettişi Yardımcılığına giriş sınavına hak kazanılması için 
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öncelikle KPSS sınavında ilgili puan türlerinde diğer adaylardan daha yüksek bir puan alınması şart 

olduğu anlaşılmaktadır (www.vdk.gov.tr, 27.07.2018).  

 

3.3. İş Müfettişliği 

İş Müfettişliği en dar tanımı ile iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli meslek 

grubudur. İş denetimi yetkisini devletin bizatihi tüzel kişiliğinden almaktadır (www.csgb.gov.tr, 

26.08.2018).  Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu’nun, “Devletin Yetkisi” başlıklı 91. maddesine “Devlet, 

çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder” (4857, md.91) ibaresi iş 

hayatında devletin üzerine düşen teftiş ödev ve sorumluluğunun göstergesidir. Devletin söz konusu 

ödevini ifasında kanunda geçen “Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına266 bağlı ihtiyaca 

yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır” (4857, md.91) ibaresi, 

bu ödevin iş müfettişlerince yapılacağını göstermektedir. 

İş  müfettişleri, devletin ödevi ve yetkisi olan teftiş ve denetim faaliyetini gerçekleştirmek için, 

iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi teftişiyle ödevlidir (4857, md.92). İş müfettişlerinin kanunun 93. 

maddesinde “İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan müfettişlerin (…)” (4857, md93) 

ibaresiyle izleme, denetleme ve teftiş ödevlerinin, aynı zamanda yetkileri kapsamında olduğu 

belirtilmektedir. Kanunda iş müfettişlerinin yetkileriyle ilgili olarak ayrıca, “(…) işyerlerini ve 

eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını  ve ilgili belgeleri, araç ve gereçleri cihaz ve makineleri, ham ve 

işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan malzemeyi 93. maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği 

zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup 

yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek araştırmak incelemek ve kanunla suç sayılan 

eylemlere rastladığı zaman bu hususta Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte açıklanan şekillerde 

bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler” (4857, md.92) ifadesi yer almaktadır. 

İş denetiminin bir başka özelliği ise Türkiye’de dayanağını uluslararası bir sözleşmeden alan ilk 

ve tek teftiş örgütlenmesi olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 13 Aralık 1950’de 

onaylanan 81 No’lu İş teftişi Sözleşmesinin 4. maddesine göre “İş teftişi üye memleketlerin idari 

usulleriyle kabil (olanaklı) olduğu nispette, merkezi bir makam nezaret ve murakabesine (denetimine) 

tâbi tutulacaktır” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca Rehberlik ve İş Teftiş Başkanlığı, ilgili bakanlık 

bünyesinde doğrudan bakana bağlı olarak kurulmuştur. İş müfettişlerinin bazı görev ve yetkileri ise 

ilgili yönetmelikte şu şekilde sıralanmıştır: 

a. Bakan, Başkan veya Grup Başkanı tarafından kendilerine verilen iş teftişi faaliyetlerini 

yürütmek, çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya yazıları Başkanlığa veya grup 

başkanlıklarına intikal ettirmek, (…) 

s. Bakan, Başkan veya Grup Başkanı tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer 

görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir (ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, RG:28453, 

31.10.2012, md.11)267. 

5.1. İş Müfettişliğine Giriş 

İş müfettişliğine, giriş sınavını kazanmak şartıyla öncelikle müfettiş yardımcısı olarak 

girilmektedir (ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, RG:28453, 31.10.2012, md.27). 

Müfettiş yardımcısı olabilmek için, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde 

yazılı nitelikleri taşımak, (…) 

e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli 

olmak gerekmektedir. Ayrıca müfettiş yardımcılığı giriş sınavına en fazla iki defa girilebilmektedir 

(ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, RG:28453, 31.10.2012, md.16). 

                                                      
266 4857 sayılı İş Kanunu’nun 91. maddesinde geçen “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ibaresi ayniyle 

aktarılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kastın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

olduğu anlaşılmalıdır. 
267 24 Haziran 2018 seçimleri akabinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönüşümü çerçevesinde 

kapatılan/dönüştürülen/birleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve İş Teftiş Başkanlığına 

ilişkin bir yönetmeliği henüz yayınlamamıştır. Bu sebeple Rehberlik ve İş Teftiş Başkanlığı ve iş müfettişlerine 

ilişkin ilgili hükümler 31 Ekim 2012 tarihinde yayınlanan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 

Kurulu Yönetmeliği”nden faydalanılarak belirtilmiştir. 

http://www.vdk.gov.tr/
http://www.csgb.gov.tr/
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İş müfettişliği giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınavın yapılmasına 

başkanın önerisi ve bakanın onayı ile karar verilmektedir. Ayrıca iş müfettişliğine giriş sınavı 

Ankara’da yapılmaktadır (ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, RG:28453, 31.10.2012, md.17). 

Adayların başvuruları incelenerek gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları başkanlık tarafından 

incelenmektedir. Başkanlık giriş sınavına katılacakların listesini en yüksek KPSS puanlı olan adaydan 

başlayarak sıralamaktadır. Giriş sınavına ilan olunan kadronun yirmi katını geçmeyecek üzere 

çağırılacak aday sayısına başkanlıkça karar verilmektedir (ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 

RG:28453, 31.10.2012, md.21). 

İş müfettişi yardımcılığına girişte bir örnek teşkil etmesi açısından, 2015 yılı ekim ayında 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan 160 kişilik iş müfettiş yardımcısı kadro 

ilanında yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen şartlara ek olarak KPSS’den 75 puan alma şartı 

eklenmiştir268. 

İş müfettiş yardımcılarının, iş müfettişi olarak yetiştirilmesinde 3 yıllık ve 3 dönemden oluşan 

bir program uygulanmaktadır. Birinci dönem çalışmalarında iş müfettiş yardımcılarına teorik bir 

eğitim süreci uygulanmakta ve bu dönem sonunda 100 tam puan üzerinden bir puan alınmaktadır. 

İkinci dönemde iş müfettiş yardımcıları, iş müfettişi refakatinde, iş teftişi ve  idari teftiş usul ve 

esasları öğretilmektedir. İş müfettiş yardımcıları bu dönemde refakatinde oldukları iş müfettişinin 

denetimi ve gözetimi altındadır, kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine 

getirmekte, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamamakta, rapor düzenleyememektedir. İş 

müfettiş yardımcılarının, mesleklerini icra için en iyi şekilde yetiştirilmesi hedefiyle çalışma 

programları düzenlenmektedir. Zaruri haller haricinde müfettiş yardımcıları 3 yıllık yetiştirme 

döneminde aynı müfettişin refakatinde 6 aydan fazla kalamamaktadır. İş müfettiş yardımcılarına 

refakatinde bulundukları her iş müfettişi tarafından 100 tam puan üzerinden bir puan verilmektedir. Bu 

notların ortalaması ise ikinci dönem çalışma notunu teşkil etmektedir. Üçüncü dönemde iş müfettiş 

yardımcılarının görüşleri de alınarak çalışma hayatıyla ilgili bir konuda etüd çalışmaları yapmaları için 

bir konu belirlenmektedir. İş müfettiş yardımcıları bu çalışmaları başkanlığın danışmanlığında 

hazırlamaktadır. Bu çalışmalar yeterlilik sınavından 3 ay evvel başkanlığa teslim edilir ve başkanlık 

tarafından 100 puan üzerinden bir puan verilir ki bu puan üçüncü dönem notunu teşkil etmektedir 

(ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, RG:28453, 31.10.2012, md.30). 

Yeterlilik notu 70 ve üzerinde olanlardan en az 3 yıl çalışan iş müfettiş yardımcıları yeterlilik 

sınavına alınmaktadır. İş müfettiş yardımcılığında geçirilen süre 5 yılı aşamamaktadır. Yazılı ve sözlü 

sınavdan oluşan yeterlilik sınavında yazılı sınavdan başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmamaktadır 

(ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, RG:28453, 31.10.2012, md.34). 

İş müfettişliği yeterlilik sınavından başarılı sayılabilmek için, sınavın yazılı kısmından 100 

üzerinden en az 70 puan almak, sözlü sınavda ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekmektedir 

(ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, RG:28453, 31.10.2012, md.36). Yeterlilik sınavında başarılı 

olan iş müfettiş yardımcıları iş müfettişi olarak atanmaktadır (ÇSGB İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 

RG:28453, 31.10.2012, md.37). 

 

3.4. İdari Yargı Hâkimliği 

Türk yargı sisteminde adli yargı ve idari yargı hâkimleri bulunmaktadır. Adli yargı hâkimleri 

daha ziyade kişiler arası uyuşmazlıklarla ilgilenirken, idari yargı hâkimleri devlet ile kişiler arasındaki 

uyuşmazlıklarla ilgilenmektedir. Hatta idari yargı hâkimleri ekseriyetle yazılı-kayıtlı belgeler 

üzerinden kararlarını verdiği için, idari yargıda, adli yargıya nazaran çoğunlukla duruşma 

yapılmamaktadır. Fakat kanunda hâkimlerin yetkileri ve görevleri yönünden yer alan maddelerde 

böyle bir ayrım olmaksızın, hâkim (yargıç) olanların hepsine atfen mevzuat geliştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın üçüncü bölümünde “yargı” başlığında 138. madde 

mahkemelerin bağımsızlığını ele almıştır. Buna göre, 

Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 

kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 

hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

                                                      
268 https://ilan.memurlar.net/ilan/33695/calisma-bakanligi-160-is-mufettisi-yardimcisi-alacak.html, (26.08.2018). 

https://ilan.memurlar.net/ilan/33695/calisma-bakanligi-160-is-mufettisi-yardimcisi-alacak.html
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Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 

soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar 

ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 

geciktiremez denilmektedir. Hâkimlik ve savcılık teminatı ise anayasanın 139. maddesinde ele 

alınmaktadır. Buna göre, Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe anayasada 

gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de 

olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Fakat bununla birlikte maddenin 

devamında, Meslekten çıkarılmayı  gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık 

bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun 

olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki  istisnalar saklıdır, hükmü yer almaktadır. 

6.1. İdari Yargı Hâkimliğine Giriş 

İdari yargı hâkimi ve adli yargı hâkimi olmak üzere hâkimlik mesleğine girişte evvela 

adaylık dönemi geçirilmeli ve kanunda işaret edilen koşullara uygun ehliyet kanıtlanmış 

olmalıdır. Adaylık dönemindekiler, Devlet Memurları Kanunu’nun Genel İdare Hizmetleri 

sınıfına dahil olmakta, adaylık dönemleri süresince hâkimlik ve savcılığın  derecelerine dahil 

değildir ve haklarında Devlet Memurları Kanunu’nun, 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar 

Kanunu’na aykırı olmayan hükümleri uygulanmaktadır. (2802, md.7). 
Hâkim ve savcılıkta adaylığa atanabilmek için; 

a) Türk vatandaşı olmak, (…) 

İdari yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk 

fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava 

girip başarı belgesi almış bulunmak ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer 

alanlarda en az 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara  denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim 

kurumlarından mezun olmak269, (…) 

k) (Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer 

şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak 

ayının birinci günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma 

sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır (2802, md.8). 

Adaylığa atanma hususunda kanunda, her yıl alınacak aday sayısının, avukatlık mesleğinden 

alınacaklarla birlikte, kadro ve ihtiyaç durumuna göre adalet bakanlığınca tespit edileceği 

belirtilmektedir. Bununla birlikte 2802 sayılı kanunun 8. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olup, 

yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak 

adalet bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve 

derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü, ve doktora 

öğrenim durumlarına göre devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu derecelerden 

aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu 

atamada, daha önce serbest avukatlık yapış olanların, avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi 

değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler. 

Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar  (2802, md.9). 

hâkim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitim süreleri 2 yıldır. Bu süre hazırlık 

eğitimi, staj dönemi ve son eğitim dönemi olarak 3 dönemi kapsamaktadır. Bu dönemlerin süreleri ve 

içerikleri veyahut adayların son eğitim döneminde yurt dışına gönderilmesiyle ilgili düzenlemeler 

                                                      
269 Bu hususta 2008 yılına değin idari yargı hâkimliğine girişte; adaylar arasında hukuk mezunu olmak dışında, 

hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye 

alanlarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim 

kurumlarından mezun olanlar da başvurabilmekteydiler. Fakat 2008 yılı sonrasında adaylık sürecinin son 

aşamasında mesleğe girişte yukarıda sayılan fakülte mezunlarına %20 kotası uygulaması getirilmiştir. Yani, bu 

fakültelerden mezun idari yargı hâkimi adayları mülakat aşamasına kadar gelebilmekte fakat, mesleğe 

girebilmek için alınacak idari yargı hâkimi kontenjanının %20’si kadar sayıdakilerin arasına girmek zorundaydı. 

Fakat 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, bu 

düzenleme kaldırılmış ve metindeki halini almıştır. Bir başka deyişle idari yargı hakimliğine girişte 4 yıllık 

fakülte mezunları arasından alım, bakanlık inisiyatifine bırakılmıştır. Bu düzenleme kamuoyunda mesleğe 

liyakati bulunmayanların mesleğe girişinin önünün açtığı gerekçesiyle eleştiriye uğramıştır.  



 

662 

 

ilgili yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresince kendilerine verilen 

eğitim konuları üzerinden bir yazılı sınava tâbi tutulmaktadır. Sınav başarı puanı 100 tam puan 

üzerinden değerlendirilmekte ve 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak sözlü sınava 

alınmaktadır. Adayların eğitim süreci sonunda başarılı sayılabilmesi için yazılı sınav puanının %60’ı 

ile sözlü sınav puanının %40’ının 70 puanın üzerinde olması gerekmektedir (4954, md.28). Hâkim 

veya savcılık adaylığına avukatlık mesleğinden alınanların meslek öncesi eğitimleri ise 6 aydır. Bu 

eğitim hazırlık eğitimi ve staj dönemi olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Bu dönemlerin 

süreleri, stajın yaptırılacağı yerler ve staj süreleri ile meslek öncesi eğitimden sayılmayan sürelerin ne 

suretle tamamlatılacağı ve diğer hususlar Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan ilgili yönetmelikle 

düzenlenmektedir (2802, md.10). 

 

3.5 Gümrük Ve Ticaret Müfettişliği 

Gümrük ve Ticaret Müfettişliği mesleği, bağlı oldukları köklü kurum kültürü ile 150 yılı aşkın 

bir tecrübeye sahiptir (teftis.gtb.gov.tr, 28.08.2018). 640 numaralı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesine dayandırılarak 

oluşturulan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş  Başkanlığı Yönetmeliği’nde, gümrük 

ve ticaret müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmeliğin 12. maddesinde açıklanmıştır. 

Buna göre, (2) Müfettişler, gümrük bölgesi içinde bulunan bütün nakil vasıtalarını, bunların yük ve 

eşyasını, personel ve yolcularını muayene etmeye, Bakanlığın denetimine tâbi gümrük ambar, 

antrepoları ve serbest bölgelerdeki mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemeye, teftiş etmeye, 

Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyacak tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmaya, acil 

ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almaya 

yetkilidir. (…) 

(5) Müfettişler, görevlerinin yerine getirilmesinde mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun 

hareket ederler (ilgili yönetmelik md.12). 

7.1. Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine Giriş 

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesine evvela gümrük ve ticaret müfettiş 

yardımcısı olarak girilebilmektedir. Gümrük ve ticaret müfettiş yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü 

olarak yapılmakta ve  yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmamaktadır (ilgili 

yönetmelik md.16). 

Gümrük ve ticaret müfettişi yardımcılığı sınavına girebilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak, 

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî 

bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki 

öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, (…) 

d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında 

seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü 

bulunmamak gerekmektedir (ilgili yönetmelik md.16/3). 

Giriş sınavıyla ilgili olmak üzere, istenilen KPSS puanı, aday sayısı gibi tüm ayrıntılar sınav 

tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazetede, Türkiye genelinde yayınlanan baskısı en yüksek ilk 5 

gazeteden en az birinde ve bakanlığın internet adresinde yayımlanarak duyurulmaktadır. Sınav, 

Ankara’da yapılmaktadır (ilgili yönetmelik md.17). 

Gümrük ve ticaret müfettiş yardımcılığına giriş sınavına çağırılacak aday sayısı, açılan kadro 

sayısının en çok 20 katı kadarı, KPSS puanları en yüksek olan adaylar sıralanarak belirlenmektedir. 

Giriş sınavına çağırılan en son aday ile aynı KPSS puanına sahip adaylar da sınava çağırılmaktadır. 

(ilgili yönetmelik md.19). 

Adayların giriş sınavı puanı yazılı ve sözlü sınavların ortalamasından oluşmaktadır. Oluşturulan 

bu puan ile adaylar en yüksek olandan itibaren sıralamaya konulmaktadır. Sıralamada puanı aynı 

olanlar arasından KPSS puanı yüksek olan önceliklidir (ilgili yönetmelik md.23/6-7). 

Bu hususta Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir alım ilanı örnek teşkil etmektedir. Buna göre 

gümrük ve ticaret müfettiş yardımcılığına giriş sınavı için kasım 2016’da yapılan bir ilanda, başvuru 

http://www.teftis.gtb.gov.tr/
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şartları arasında ilgili KPSS puanlarından en az 80 puan almış olmak bulunmaktadır. Bununla birlikte 

ilan edilen kadro sayısı 23 olup, en fazla 460 adayın yazılı sınava çağırılacağı belirtilmiştir270. 

Gümrük ve ticaret müfettiş yardımcıları meslek öncesi eğitim sürecinde 3 yıllık yetişme 

dönemine tâbidir. Bu 3 yıllık dönemde yardımcılar, teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma usulleri 

ve ilgili mevzuat ile uygulaması konularında bir gümrük ve ticaret müfettişi refakatinde 

görevlendirilmektedir. Müfettişler, refakatlerinde bulunan müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinden 

sorumludur. Yardımcılar, müfettişlerin rehberliğinde görevlerini yerine getirebilmekte, tek başlarına 

inceleme ve soruşturma yapamamakta ve bağımsız rapor düzenleyememektedir (ilgili yönetmelik 

md.26/2-6). 

Gümrük ve ticaret müfettiş yardımcılığında iki yıl süreyi dolduranlardan Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlar, Rehberlik ve Teftiş 

Başkanı’nın önerisi ve Ticaret Bakanı’nın onayı ile bağımsız iş görme yetkisini alabilmektedir. (ilgili 

yönetmelik md.26/7-8). 

Yazılı ve sözlü sınavların başarı puanı ortalamaları yeterlilik sınavı başarı sırasını 

belirlemektedir. Yeterlilik sınavı başarı sıralamasına göre müfettiş yardımcıları, gümrük ve ticaret 

müfettişliğine atanmaktadır (ilgili yönetmelik md.33). 

 

SONUÇ 

Kamu sektöründe liyakâtin önemi ve gerekliliği meselenin taraflarınca buluşulmuş ortak 

paydayı teşkil etmektedir. Gerek akademik yazında, gerek mevzuatta olsun, kamu sektöründe ve hatta 

özel sektörde liyakat ilkesi kendisine rahatça yer bulabilmektedir. Lakin sorun alanının kaynağı olması 

gerekende değil, olandadır. Her ne kadar liyakat ilkesi net bir zorunluluk olsa da, mevzuattaki diğer 

düzenlemeler liyakatine bakılmaksınız istihdamın önünü açabilecek niteliktedir. Kamu sektöründe işe 

girişlerde, kamuoyunca özellikle “mülakât” olarak bilinen aşama söz konusu liyakatsizliğe rağmen 

istihdamın müsebbibi sayılmaktadır. 

Kamuda yer alan seçkin meslek gruplarında istihdam için mülakât şartına dayalı alımlar büyük 

bir paya sahiptir. Kamuoyunun mülakât aşamasına karşı oluşturmuş olduğu algıda, bu yüksek oranlı 

pay etkili olmaktadır. Dolayısıyla özellikle meselenin, taraflarına nazaran, çok daha dışında olan ve de 

toplumda büyük çoğunluğa sahip olan taraf mülakât aşamasını “torpil” ve “kayırmacılık” gibi 

kavramlar üreterek eleştirmektedir. Söz konusu eleştiri ise kamuda istihdamın taraflarına bir kamuoyu 

baskısı oluşturmaktadır. Oluşturulan bu baskı sayesinde kayırmacılığın önüne geçilebilmesi; mümkün 

olduğu kadar, kesin de değildir. 

Kamu sektöründe seçkin meslek gruplarında istihdam edilmenin kilit bir evre sayılan mülakât 

aşaması, adeta kayırmacılık maksadını kılıfına -mevzuata- uydurarak gerçekleştirmek için biçilmiş 

kaftandır. Bir başka deyişle istihdam edilecek pozisyon ne denli önemli olursa olsun, istihdamı 

gerçekleştirmeye yetkililer tarafından suiistimale oldukça açıktır. Fakat diğer taraftan, seçkin meslek 

olarak adlandırılan mühim noktalardaki vazifelere getirilecek olan kişilerin sahip olması gereken 

kişisel yetenekler, eğitim düzeyi, kısaca liyakâti ancak o meslekleri daha evvelden beri yapmakta 

olanlar tarafından bilinmektedir. Çünkü bu kişiler hem mesleği bilfiil yapmakta, hem de güncel 

konjonktürde mesleğin gerektirdiği diğer tüm şartları bilmektedir. Üstelik bu vasıflara sahip olan 

yegane kişilerdir. 

Kamu sektöründe mühim bir evreyi teşkil eden mülakât aşaması, yukarıda kurulan zıtlık 

bağlamı neticesinde, hem büyük bir suiistimal alanını teşkil etmekte, hem de söz konusu mühim 

işlerde istihdam edilecek olanların en iyisini seçebilmek için şart olmaktadır. Çünkü toplumdaki 

bireylere her ne kadar ortak bir eğitim sistemi tatbik edilerek belli aşamalara gelmeleri sağlansa da 

nihayetinde (özellikle kamu sektörü için) yapacakları mesleklerin bizatihi bilgisini, o meslekte 

bulunan evvelki çalışanlardan alabilmektedir. Bu çalışmada inceleme konusu olan vergi müfettişliği, iş 

müfettişliği, idari yargı hâkimliği ve gümrük ve ticaret müfettişliği mesleğinde evvela adaylara verilen 

ortak eğitimde başarının emaresi KPSS puanına göre yapılan elemeden sonra “yardımcılık” kisvesi 

altında ayrı ve yapacakları mesleğe dönük özel bir eğitim uygulanması, yukarıda bahsedilen bağlamı 

                                                      
270 https://gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-ve-ticaret-mufettis-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu ve 

https://ilan.memurlar.net/ilan/36650/gumruk-ve-ticaret-bakanligi-mufettis-yardimcisi-alim-ilani.html 

(28.08.2016). 

https://gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-ve-ticaret-mufettis-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu
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destekler niteliktedir. Ayrıca çalışma kapsamına alınmamış kamu sektöründeki bir çok seçkin 

meslekte de benzer bir yardımcılık/eğitim süreci akabinde mesleğe kabul süreci bulunmaktadır. 

Kamuda bulunan seçkin meslek gruplarında istihdam edilecek olanların tamamına ortak bir 

mevzuat geliştirmek veya ortak bir sınama usulü üretmek, çeşitlilik evrenin genişliği hesaba 

katıldığında, teknik mânâda mümkün, lakin pratikte imkânsızdır. Söz konusu imkân, uzun vadede, tüm 

meslekleri yapabilmek için kesin “doğru kriterlerin” tespit edilmesinin mümkün oluşudur. Fakat bu 

gerçekleştirilirken mesleklerin gerekleri ve nitelikleri zamanın getirdiği değişim zorunluluğuna ayak 

uydurmak zorunda olduğu için, tespit gerçekleşse dahi akabinde tespitlerin güncellenme ihtiyacı bilfiil 

durmaksızın sürecektir. Dolayısıyla kesin-geçerli kıstasların ortaya konması hem uzun vadede kısmen 

mümkün hem de getirisi, giderinden daha çok olan bir çabadır. Söz konusu imkânsızlık ise, teknik 

imkânın giderinin, getirisine nazaran çokluğu sebebiyle doğru bir hamle olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca problemin çözümünün, uzun vadelerde ortadan kaldırılmasına yönelik 

tahammül eşiği çok uzaktır. Dolayısıyla kamuda seçkin mesleklere girişte mülakât aşaması, her ne 

kadar suiistimale açık bir alan da olsa, aynı zamanda pratikte işin ehline teslim edilebilmesi için en 

kısa süreli ve en mümkün çözümü ortaya koymaktadır. 

Kamuda seçkin meslek gruplarından, diğer tüm mesleklere giriş aşamasına gelinceye dek 

yukarıda bahsedilen ortak eğitim sürecinin bilgisini ve nihayetini (lisans düzeyinde) teşkil eden 

üniversitelerin, araştırma görevliliği mesleği ise ayrı bir ehemmiyet alanını ortaya çıkarmaktadır. 

Nitekim öncesinde ÖYP ile merkezi atama usulü, 33/a ve 50/d gibi istihdam seçenekleri ile araştırma 

görevlisi alımı, üniversite çatısı altında oluşması gereken hoca-öğrenci, adeta usta-çırak ilişkisinin 

oluşabilmesine engel teşkil etmekteydi. Yapılan son düzenlemeler ile ÖYP ve 33/a gibi uygulamalar 

yerini uygulamada yalnızca 50/d üzerinden araştırma görevlisi alımına bırakarak; meslek-istihdam 

garantisi, işin-bilgi üretiminin-verimin ortaya çıkmasını sağlan anlayışı yerine, işin-bilgi üretiminin-

verimin ortaya çıkması, meslek-istihdam garantisini ortaya çıkartır anlayışını üretmiştir. Nitekim 

insanlar yaptıkları (işler) ile değil, bilakis yapılan işler insanla şereflenir (Gazali, 2017:47). 

Liyakâtli istihdamın gerçekleşebilmesi için, ilgili işi bilfiil yapmakta olan ve işle ilgili tecrübeye 

sahip olanlar tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Fakat bu yargıyla birlikte aynı kişilerin 

kendilerine verilen yetkileri suiistimale yetkin oldukları da gözden kaçırılmamalıdır. Bir başka deyişle, 

liyakatli istihdam için gerekli olan, aynı zamanda büyük bir sorun alanını teşkil etmektedir. 

Liyakatli bir istihdamın sağlanabilmesi için, gerekli olanın aynı zamanda problem kaynağı 

olabilmesinin çözümü ise söz konusu yetkili kişilerin sahip oldukları ahlak anlayışının tartışılmasıyla 

neticeye kavuşacak bir açmazdır. Çünkü yazılı bir şekilde “olması gereken” kaidelerin uygulanması, 

illaki “olan” unsurların eliyle gerçekleşecektir. Mevcut imkânlar, yani “olan”, bu noktada kilit önemini 

korumaktadır. Söz konusu kilit önemin doğru bir biçimde çözüme kavuşması ise toplumdaki ahlak 

anlayışı ve bireylerin fert ahlakına olan ihtiyacının tartışılmasıyla çözüme erişecektir. Dolayısıyla 

kamuda kesin bir liyakatli istihdam modelinin oluşturulması için gerekli arayış, başka bir tartışma 

düzlemi olan ve de problemin temelini teşkil eden toplum ve fertlerin ahlak anlayışı üzerinden, bu 

anlayışın nasıl olması gerektiği üzerinden ve birey-fert ayrımı gibi kavramlar üzerinden 

gerçekleştirilmelidir. 
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Abstract 

  

1,3-Amide groups are found in the structure of many compounds with biological importance. 

Studies to understand the reactions, properties and occurrences of these group compounds contribute 

to their development in areas such as polypeptide and protein chemistry. In this study, we aimed to 

determine the possible cytotoxic activity of 1,3-diaminopropane bis (2-furan carboxamide) ligand and 

the Co (III) complex of this ligand on human prostate cancer cells. 

Concentrations of ligand and complex were used at 1, 5, 25, 50 and 100 μg / mL. Cells were 

treated with different concentrations of compounds for 24 hours. After the change of cell viability was 

determined by MTT assay. Changes in cell viability was expressed as %. 

As a result of the study, it was determined that PC3 cell viability was decreased significantly 

in both compounds treated on the cells compared to the control. As a result, 1,3-diaminopropane bis 

(2-furan carboxamide) ligand and the Co (III) complex of this ligand can be an important therapeutic 

agent due to the strong cytotoxic activity shown in the in-vitro. 

 

Keywords: Carboxamide, Co (III) Complexes, Prostate Cancer, Cytotoxicity. 

 

 

Furan-2-Karboksamit Türevi ve Co (III) Bileşiklerinin İnsan Prostat Kanseri 

Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkisi 
 

Özet 

 

1,3-Amit grupları biyolojik önemi olan birçok bileşiğin yapısında bulunur. Bu grup 

bileşiklerin reaksiyonları, özellikleri ve oluşumlarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar polipeptit ve 

protein kimyası gibi alanlarda gelişmelere katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada 1,3-diaminopropan bis 

(2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksinin insan prostat kanseri hücreleri 

üzerine muhtemel sitotoksik etkinliğini belirlemeyi amaçladık. 

Çalışmada kullanılan ligand ve kompleksin 1, 5, 25, 50 ve 100 μg / mL’lik konsantrasyonları 

hazırlandı. Hücreler bileşiklerin farklı konsantrasyonları ile 24 saaat süresince muamele edildi. 

Sonrasında hücrelerin canlılık değişimleri MTT yöntemi ile belirlendi. Hücre canlılığındaki değişimler 

% olarak ifade edildi. 

Çalışma sonucunda hücreler üzerine uygulanan her iki bileşiğinde PC-3 hücre canlılığını 

kontrole kıyasla anlamlı düzeyde azalttığı belirlendi. Sonuç olarak, 1,3-diaminopropan bis (2-furan 

karboksamit)  ligandı ve bu ligandın Co (III) kompeksi in-vitro ortamda göstermiş olduğu güçlü 

sitotoksik etkinliği sayesinde önemli bir terapötik ajan olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karboksamit, Co (III) Kompleksleri, Prostat kanseri, Sitotoksisite. 
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GİRİŞ 

    

Kanser, bir dizi genomik ve epigenomik değişiklik ile karakterize edilen (Taylor vd. 2017)  ve 

oldukça karmaşık moleküler yolakların bozulmasıyla kendini ifade eden (Sivanandam vd. 2010; 

Varkaris vd. 2014) heterojen bir hastalık grubunu temsil eder. Bu heterojenite, kanser vakalarının 

tedavisini güçleştiren en önemli etmenlerden biri olup, hassas bir tıp şekli olarak moleküler hedefli 

terapinin gelişimini yavaşlatır. Bu kapsamda kanser prosesinin gelişim evrelerini iyi analiz etmek ve 

doğru tedavinin uygulanması kişinin sağlığına kavuşması için oldukça önemlidir. Oldukça karmaşık 

bir süreç içeren bu hastalığın kesin olarak bir tedavi yöntemi günümüzde maalesef mevcut değildir. 

Kanser tedavileri arasında kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve hedefe yönelik terapiler gibi anti-kanser 

özellikte olan ilaçlar kullanılmaktadır (Huang vd. 2010). Kanserin karmaşık süreci ve kişilerin farklı 

fizyolojik özellikleri göz önüne alındığında, bu hastalıkların tedavisinde daha etkili ilaçların keşfi veya 

etkin ilaçların üretilmesi oldukça önemli bir araştırma alanıdır. 

Amitler, erime ve kaynama dereceleri oldukça yüksek olan, polar çözücülerde iyi çözünen 

bileşiklerdir. Amit grupları biyolojik önemi olan birçok bileşiğin yapılarında bulunurlar. Karboksamit 

kısmı peptitler, P-laktamlar ve makrolaktamlar gibi doğal biyoaktif bileşiklerin en önemli 

bileşenlerinden biridir (Shiina ve Kawakita 2003). Bu grup bileşiklerin reaksiyonları, özellikleri ve 

oluşumlarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar polipeptit ve protein kimyası gibi alanlarda gelişmelere 

katkıda bulunmaktadır. Yeni sentezlenen karboksamit türevlerinin biyolojik etkinliklerinin 

araştırılması, bu bileşik grubunun biyolojik önemini anlamamıza katkı sunacaktır. Bu çalışmada daha 

önce sentezlenen 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı (Şekil 1A) ve bu ligandın Co 

(III) kompleksinin (Şekil 1B)  insan prostat kanser hücre (PC-3) serisi üzerine sitotoksik etkisini 

belirlemeyi amaçladık. 

 

 
 

Şekil 1. 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı (A) ve Co (III) kompleksinin (B) 

moleküler yapısı (Hamurcu vd. 2008). 

 

MATERYAL METOT 

 

Hücre Hatları ve Kültür Şartları 

 

Çalışma, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirildi. 

Çalışmada hücre tipi olarak insan prostat kanser hücresi (PC-3) kullanıldı. Hücreler RPMI-1640 

medyum (Sigma-Aldrich, ABD; içerisine %10 FBS, 100U/mL penisilin ve 0.1mg/mL streptomisin 

ilave edilerek hazırlanan) kullanılarak beslendi.  
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Hücreler 75 cm2 kültür flasklarında tutuldu ve nemlendirilmiş bir inkübatöre (% 5 CO2, 37 °C) 

yerleştirildi. Ortam her 3-4 günde bir değiştirildi ve hücreler % 80-90 yoğunluğa ulaştığında 

pasajlandı. 

 

Test bileşiği ve MTT Assay 
 

1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksi RPMI-

1640 medium içerisinde 1, 5, 25, 50 ve 100 μg/mL’lik konsantrasyonlarda hazırlandı. Ligandın ve 

kompleksin kanser hücre serisi üzerine sitotoksik etkisi MTT (3-(4,5- dimetiltiazol-2-il)-difenil 

tetrazolium bromid) yöntemine göre belirlendi. Konfulent olan hücreler Tripsin-EDTA solüsyonu 

kullanılarak flaskların tabanlarından kaldırıldı ve mikroskop altında sayıldı. Hücreler 96 kuyucuk 

içeren plaklara her bir kuyucuğa 15x103 hücre gelecek şekilde ekildi. Ekilen hücreler 24 saat süreyle 

CO2’li inkübatörde 37 °C’lik ısıda inkübasyona bırakıldı. İnkübasyonu takiben medyumlar değiştirildi 

ve hazırlanan ligand ve kompleksin farklı konsantrasyonları hücrelerin içinde bulunduğu kuyucuklara 

eklenerek 24 saat inkübasyona bırakıldı (Koran vd. 2017). Sonrasında kuyucuklardaki medyum çekildi 

ve steril PBS içerisinde hazırlanan MTT solüsyonu (0.5 mg/mL) herbir kuyucuğa eklendikten sonra 

plakalar 3 saat inkübasyona bırakıldı. Sonrasında kuyucuklardaki solüsyon çekildi ve her bir kuyucuğa 

100 µL DMSO eklenerek inkübasyon tamamlandı. Plakalardaki hücrelerin optik dansiteleri 570 nm 

dalga boyunda spektofotometre ile okundu (Mosmann 1983). Kontrol kuyucuklarından elde edilen 

absorbans değerlerinin ortalaması alınarak bu değer %100 canlı hücre olarak kabul edildi. Ligand ve 

kompleks uygulanan kuyucuklardan elde edilen absorbans değerleri, kontrol absorbans değerine 

oranlanarak yüzde (%) canlılık değerleri belirlendi.  

 

 

İstatistiksel Analiz 

 

Analizlerde IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows paket programı kullanıldı. Normal 

dağılıma uygunluk Shapiro Wilk testi ile incelendi. Nicel değişkenlerin gruplar arası 

karşılaştırılmalarında tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Önemli farklılık belirlendiğinde çoklu 

karşılaştırmalar Tukey tesiti ile gerçekleştirildi. Veriler ortalama ± standart hata (SH) olarak ifade 

edildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

 

SONUÇLAR 

 

1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksi insan 

prostat kanseri hücre serisi üzerine gösterdiği sitotoksik etkileri Şekil 2 ve Şekil 3’de sırasıyla 

gösterilmiştir. Buna göre 1 μg/mL ligand uygulanan grup hariç,  1,3-diaminopropan bis (2-furan 

karboksamit) ligandının uygulanan bütün konsantrasyonları kontrole kıyasla hücre canlılığını anlamlı 

düzeyde azalttı (Şekil 2; p<0.05).  
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Şekil 2. 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligand uygulamasından 24 saat sonra PC-3 

hücre canlılık düzeyi (%). (L-1; Ligand 1 μg/mL, L-5; Ligand 5 μg/mL, L-25; Ligand 25 μg/mL, L-50; 

Ligand 50 μg/mL ve L-100; Ligand 100 μg/mL. Veriler ortalama ±SH olarak ifade edildi. * p<0.05 

kontrele kıyasla diğer gruplar) 

 

Bu ligandın Co (III) kompleksinin uygulanan bütün konsantrasyonları PC-3 hücre canlılığını 

kontrole kıyasla önemli düzeyde azalttı (Şekil 3; p<0.05).  Genel olarak ligandın Co (III) kompleksi 

ligandına kıyasla hücre canlılığını daha fazla azalttı. Bu durum sentezlenen ligandın metal 

kompeksinin daha etkili olduğunu bizlere göstermektedir. 
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Şekil 3. Ligandın Co (III) kompleksinin  uygulamasından 24 saat sonra PC-3 hücre canlılık düzeyi 

(%). (K-1; Komplek 1 μg/mL, K-5; Komplek 5 μg/mL, K-25; Komplek 25 μg/mL, K-50; Komplek 50 

μg/mL ve K-100; Komplek 100 μg/mL. Veriler ortalama ±SH olarak ifade edildi. * p<0.05 kontrele 

kıyasla diğer gruplar) 
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Abstract 

 

Cancer is still one of the leading causes of death in the World, particularly in developing countries. 

Prostate cancer is a serious health problem and a major cause of death in men all over the world. 

Prostate cancer is the second most commonly diagnosed type of cancer in males after lung cancer. As 

an result, there is always an interest in the development of new anti-cancer therapeutics for treatment 

of prostate cancer. Increasing interest has focused on organometallic compounds. One specific class of 

organometallic compounds, those referred as ruthenium complexes, have different biological activities 

[1]. The present study was designed to tested in vitro for possible anticancer activities of 

benzimidazole derived Ru/p-cymene complexes to PC-3 prostate cancer cells. We previously 

synthesized RuCl2(p-cymene)(1-naphthalenomethyl) benzimidazole) (1), RuCl2(p-cymene)(1-(3,4,5-

trimethoxybenzyl) benzimidazole (2) and RuCl2(p-cymene)1-(morpholinoethyl) benzimidazole (3), 

RuCl2(p-cymene)1-(diizopropylethly) benzimidazole (4) and verified their structures by C, H, N 

analyses, 1H NMR and 13C NMR. 
 

    

(1) (2) (3) (4) 
 

Figure 1. Structure of Ru/p-cymene Complexes 

Anticancer activities of complexes was done by assessing their ability to alter 3-(4,5-dimethylthiazol-

2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) 24, 48 and 72 hr [2]. Ruthenium complexes decreased 

MTT staining, compared to controls, in PC-3 human prostate cancer cells. The decrease in MTT 

staining was concentration and time-dependent. The IC50 values for complex 1, 2, 3 and 4 in PC-3 

cells after 48 hr were 20 µM, 180 µM, 500 µM and 100 µM respectively. These data indicated that 

complex 1 was the most active, followed by complex 4, 2 and then complex 3. Ruthenium complexes 

also altered nuclear morphology, induced nuclear condensation/fragmentation and chromatin 

condensation.  

Keywords: Ruthenium, p-cymene Prostate Cancer, MTT 
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Benzimidazol Türevli Ru/p-simen Kompleslerinin PC-3 Prostat Kanser 

Hücreleri Üzerine Antikanser Aktivitesi 

 

Özet 

 

Kanser Dünya'da, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hala önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. 

Prostat kanseri ciddi bir sağlık sorunudur ve tüm dünyada erkeklerde büyük bir ölüm sebebidir. Prostat 

kanseri, akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık teşhis edilen kanser tipidir. Bu nedenle, prostat 

kanserininin tedavisi için yeni anti-kanser terapötiklerin geliştirilmesine her zaman ilgi vardır. Artan 

ilgi organometalik bileşikler üzerine yoğunlaşmıştır. Organometalik bileşiklerin spesifik bir grubu 

olan ve Rutenyum kompleksleri olarak adlandırılan bileşikler, farkı biyolojik aktivitelere sahiptirler 

[1]. Bu çalışma, benzimidazol türevli Ru/p-simen komplekslerinin PC-3 prostat kanseri hücrelerine 

olası antikanser aktiviteleri in vitro test edilmiştir. Daha önce RuCl2-(p-simen)(1-

naftalenometil)benzimidazol) (1), RuCl2-(p-simen)(1-(3,4,5-trimetoksibenzil) benzimidazol (2) ve 

RuCl2-(p-cymene)(1-morfolinoetil)benzimidazol (3), RuCl2-(p-cymene)1- 

(diizopropililet)benzimidazol (4) sentezlendi ve yapıları C, H, N analizleri, 1H NMR ve 13C NMR ile 

doğrulandı. 

    

(1) (2) (3) (4) 
Şekil 1.  Ru/p-simen kompleslerinin yapıları 

Komplekslerin antikanser aktiviteleri 24, 48 ve 72. saatlerde, 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolyum bromürü (MTT) değiştirme yetenekleri değerlendirilerek yapıldı [2]. Rutenyum 

kompleksleri, PC-3 insan prostat kanser hücrelerinde kontrollere kıyasla MTT boyamasını azaltmıştır. 

MTT boyamasındaki azalma, konsantrasyon ve zamana bağlı olarak değişmiştir. 1, 2, 3 ve 4 numaralı 

kompleslerin PC-3 hücrelerinde 48 saat için IC50 değerleri, sırasıyla 20 uM, 180 uM, 500 uM ve 100 

uM olarak gözlenmiştir. Bu veriler, kompleks 1'in en aktif olduğunu, daha sonra kompleks 4, 2 ve 3 

sırasıyla aktivitenin azaldığını göstermektedir. Rutenyum komplekslerinin nükleer morfolojiyi de 

nükleer yoğunlaşma/parçalanma ve kromatin yoğunlaşmayı uyararak değiştirdiği gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, Rutenyum, p-simen, Prostat kanseri, MTT 
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Abstract 

 

Cancer is a major public health problem worldwide and is the second leading cause of death after heart 

diseases. Because of the chemotherapy have severe  side effects, obtaining candidate of new anti-

cancer drug is of great importance in terms of health. Metal-NHC complexes have antimicrobial and 

anticancer activity and also been intensely investigated due to their noteworty applications in catalysis 

[1-3]. The derivatives of silver-NHC complexes are of particular interest due to their potential for 

extensive biological applications [4]. 

The present study was aimed to synthesize two new NHC salts (1a-b) and Ag (I) complexes of these 

salts (2a-b) and also determine antiproliferative activities of novel compounds on MCF-7 breast 

cancer cells, DU-145 human prostate cancer cells and L-929 normal adipose cells. All new compounds 

were characterized using elemental analysis, FT-IR, 1H NMR and 13C NMR spectroscopy.  

 

 

             1a     2a        1b                    2b 

 

 

Figure 1. Structure of Silver-(I) NHC Complexes 

Cell proliferation assay was performed using standard MTT (3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-

diphenyltetrazolium bromide) assay [5]. MCF-7 and DU-145 cells were grown in DMEM and L-929 

cell lines grown in RPMI-1640 medium supplemented with 10 % FBS and 1% penicillin/streptomycin 

solution under 5% CO2 at 37ºC humidified air condition. The cells were plated at a cell density of 

1x105 cells in 96-well plates and treated by different concentrations of the salts and Ag-complexes (1, 

5, 10 and 20 μM) for 24 h, 48 h and 72 h. After the incubation period, MTT staining was determine by 

its absorbance at 570 nm using a Biotek plate reader. Their IC50 concentrations (µM) (defined as the 

concentration of drug that decreases cancer cells by 50%), were determined using GraphPad Prism 7 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). However, the Ag(I)-NHC salts (1a-b) complexes (2a-b) 

showed a dose and time dependent antiproliferative activity againts all cell lines, MCF-7 human breast 

carcinoma cells were the most sensitive to the Ag(I)-NHC complex dispalying IC50 lower than 1 μM 

72 hour time point. Furthermore, the IC50s for  Ag(I)-NHC were higher in healthy cells than cancer 

cells, suggesting that complexes possessed great selectivity for human cancer cells 

Keywords: N-Heterocyclic carbene complexes, Silver, Breast cancer, Prostate cancer, MTT 
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Yeni Gümüş-(I) NHC Komplekslerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri  

 
Özet 

 

Kanser dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur ve kalp hastalıklarından sonra ikinci en 

önemli ölüm nedenidir. Kemoterapinin ciddi yan etkileri nedeniyle, yeni anti-kanser ilaç adaylarının 

elde edilmesi sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Metal-NHC kompleksleri, antimikrobiyal ve 

antikanser aktiviteye sahip almaları ve aynı zamanda katalizdeki dikkate değer uygulamalarından 

dolayı yoğun olarak çalışılmakatdırlar [1-3]. Gümüş-NHC komplekslerinin türevleri, geniş biyolojik 

uygulamalar için potansiyel olmaları nedeniyle  özellikle dikkat çekmektedirler [4]. 

Bu çalışmada iki yeni NHC tuzu (1a-b) ve bu tuzların Ag (I) komplekslerinin (2a-b) sentezlenmesinin 

yanısıra, yeni bileşiklerin MCF-7 meme kanseri hücreleri, DU-145 insan prostat kanseri hücreleri ve 

L-929 normal adipoz hücreleri üzerindeki antiproliferatif aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Tüm yeni bileşikler, element analiz, FT-IR, 1H NMR ve 13C NMR spektroskopisi kullanılarak 

karakterize edilmiştir. Hücre proliferasyon analizi, standart MTT (3- (4,5-dimetiltiyazol-2-il) -2,5-

difeniltetrazolyum bromür) analizi kullanılarak yapıldı [5]. 

 

 
           1a     2a        1b                    2b 

 
Şekil 1. Gümüş (I) HNC komplekslerinin yapıları 

 

MCF-7 ve DU-145 hücreleri, % 10 FBS ve% 1 penisilin/streptomisin içeren DMEM besi ortamında, 

L-929 hücreleri ise RPMI-1640 besi ortamında ve 5% CO2 ve 37°C koşullarındaki inkübatörde 

büyütülmüştür. Hücreler, 1 x 105 hücre/kuyu olacak şekilde 96 kuyulu plaklara pasajlandıktan  sonra, 

tuz ve gümüş komplekslerinin farklı derişimleri ile  (1, 5, 10 and 20 μM) 24, 48 ve 72 saat boyunca 

muamele edilmişlerdir. İnkübasyon periyodundan sonra MTT boyanması, örneklerin absorbanslarının 

570 nm'de Biotek plaka okuyucusu kullanılarak belirlendi. IC50 derişimleri (µM) (kanser hücrelerinin 

% 50’sini öldüren ilaç derişimi olarak tanımlanmıştır) GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, San 

Diego, CA, ABD) kullanılarak belirlenmiştir. Tuzlar (1a-b) ve Ag (I)-NHC kompleksleri (2a-b), tüm 

hücre dizilerine karşı doz ve zamana bağlı sitotoksik aktivite göstermekle birlikte, 72 saat zaman 

noktasında 1 μM'dan daha küçük IC50 derişimleri gözlenen MCF-7 insan meme karsinomu 

hücrelerinin Ag (I) -NHC komplekslerine en duyarlı olan hücreler olarak gözlenmiştir. Ayrıca,  Ag (I)-

NHC komplesleri için sağlıklı hücrelerde gözlenen IC50 değerlerinin kanser hücrelerinde gözlenen IC50 

değerlerinden daha yüksek olduğu gözlenmştir. Bu sonuçlar, komplekslerin insan kanser hücreleri için 

seçiciliğe sahip olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: N-Heterosiklik karben kompleksleri, Gümüş, Meme kanseri, Prostat kanseri, MTT 
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Abstract 

 

With the development of technology distance learning or online learning has been used as a way of 

language learning in recent years. Studies not only revealed its advantages but also showed its 

drawbacks. Therefore, this study aimed to investigate how students’ participation and achievement 

change when their language learning way shifted from distance learning to face-to-face instruction. In 

this study qualitative research design was applied in order to understand the students’ perceptions in 

depth. Ten volunteer students studying at a vocational school participated in the semi-structured 

interview. While analyzing the data gathered through the interviews, thematic analysis was used. This 

revealed two themes which showed the perceptions of students towards learning English through both 

distance learning and face-to-face instruction. The first theme “the way of interaction” consists of 

“Teacher’s Interaction with Students”, “Students’ Interaction with Teacher” and “Student’s Interaction 

with Students”. Moreover, “Familiarity” and “Attendance” form the second theme “the way of 

instruction”. 

 

Keywords: Distance learning, students’ perceptions, participation, achievement 

 

YÜZYÜZE VE UZAKTAN ÖĞRENME YOLU ILE İLGILIZCE 

ÖĞRENMEYE KARŞI ÖĞRENCI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 

ÖZET 

 

Teknolojinin gelişmesi ile son yıllarda uzaktan öğrenim ya da çevrimiçi öğrenim, dil öğrenim 

yollarından biri olarak kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar bu tür öğrenmenin sadece avantajlarını 

ortaya çıkarmamış aynı zamanda dezavantajlarını da göstermiştir. Bu yüzden, bu çalışma öğrencilerin 

dil öğrenirken uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçtiklerinde katılım ve başarılarının nasıl 

değiştiğini incelemeyi amaçlamıştır. Öğrenci algılarını derinlemesine anlamak için nitel bir araştırma 

deseni bu çalışmada kullanılmıştır. Meslek yüksekokulunda okuyan 10 gönüllü öğrenci yarı 

yapılandırılmış görüşmeye katılmıştır. Görüşmelerden elde edilmiş verileri incelerken, tematik analiz 

kullanılmıştır. Hem uzaktan öğrenim hem de yüz yüze öğrenimle İngilizce öğrenmeye karşı öğrenci 

algılarını gösteren 2 tema ortaya çıkmıştır. “Etkileşim Yöntemi” olan ilk tema “Öğretmenin 

Öğrencilerle Etkileşimi” “Öğrencilerin Öğretmenle Etkileşimi” ve “Öğrencinin Öğrencilerle 

Etkileşimi” nden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, “Aşinalık” ve “Katılım” ise ikinci tema olan 

“Öğretme Yöntemi” ni oluşturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan öğrenim, öğrenci algıları, katılım, başarı 
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Introduction 

 

Many approaches and methods have been applied to teach or learn language so far since there 

is always a change in language teaching ways according to the needs of learners, innovations in 

education (Richards and Rodgers, 1999) or the development in technology (White, 2003). Recent 

years have witnessed a new way of language teaching: distance learning or online learning which is 

described by Jaggars et al. (2013:1) as “a course held entirely online”. Therefore, the environment of 

teaching and learning has changed from classroom to home or even different countries (White, 2003), 

which means that there is no time bound or place bound to learn or to teach (Bullen, 2007). 

Some studies have approved the advantages of distance learning. Işık, Karakış and Güler 

(2010) found out in their study that distance learning is more effective than face-to-face class. Another 

study conducted by Kudryavtseva (2014) showed that distance learning motivates language learners 

positively. Moreover, the findings of the study carried out by Aydın et al. (2015) revealed that students 

preferred online education for some reasons such as having independence, self-control and flexible 

time management in learning process. 

However, it could not be concluded that all of a sudden traditional classes would disappear. 

Besides many advantages of online learning, it comes with some drawbacks. Jaggars et al. (2013) 

reported that the students who participate in online course fail and withdraw more likely than the 

students taking face-to-face course. Moreover, Tanyel and Griffin (2014) made a ten-year comparison 

for the outcomes of online courses and traditional classes and they stated that there was a great 

difference between the students taking course online and face-to-face formats in terms of their GPA 

average. Students taking face-to- face instruction had higher GPA average.  

Dell et al. (2010) investigated students’ achievement in online and face-to-face class formats 

using their assignments but they did not find any significant difference among the learners who were 

taught in different ways. On the other hand, Srichanyachon (2014) found that the student taught online 

enjoyed learning English but they stated that face-to-face classes are more useful. Consequently, the 

results of studies vary greatly from one context to another context. 

It could be stated that there are many studies which examine the roles of distance education on 

language learning, students’ perceptions or students’ achievement. However, these studies either 

investigate the effects of distance education or compare the traditional classes with distance education. 

This research also compares both types of learning as well but with one difference. In this study the 

students at vocational school are taking their English class through face-to-face instruction this year 

(their second year at university) while these same students took their class through distance education 

for the first time previous year. In other words, students were accustomed to learning English in 

traditional classes but how their perceptions are changed or affected since they start to learn in 

traditional class again after taking course through online. Therefore, this study is designed to find out 

the perceptions of students who learnt through both distance education and face-to face instruction. 

 

Literature Review 

 

Learning English through distance learning versus traditional class 

 

Language learning through distance education is not so new that it is considered (White, 

2003). There are “traditional forms of distance language learning, that used print, audio and video 

materials” for a long time but the technology development which connects both sides (teachers and 

students) makes this type of education common (White, 2003: 1). The important differences between 

traditional class and distance education are time and place of learning and teaching process. In 

traditional teaching students and teachers meet in the same place at the same time (White, 2003) while 

in distance education there is no time bound and place bound (Bullen, 2007).  

Distance education provides the students to make use of two ways of learning, which is the 

distinct characteristics of distance education from traditional education (Hrastinski, 2008). One is 

synchronous distance learning and class holds in different place but at the same time. The other is 

asynchronous distance learning and class takes place in different place at the different time (White, 

2003). 
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The technologies of synchronous distance learning are “telephone or chat rooms” since it is 

just like a “realtime” teaching (White, 2003:9) and students do not feel the isolation as they can 

communicate with their teacher (Hrastinski, 2008). According to Moore (2000:35) “teleconferencing 

gives opportunity not only to reduce distance but also to increase the autonomy of learners”. 

Synchronous distance learning “does not support the ‘anytime, anyplace’ objective of access to 

education for students who cannot be in a particular place at a particular time” (Bernard, Abrami, Lou, 

Borokhovski, Wade, Wozney, Wallet, Fiset and Huang, 2004:380).  

On the other hand, asynchronous distance learning uses “print, video, CD-ROM, e-mail and 

computer conference discussions” (White, 2003: 9) and it is more convenient for the learners who 

want to combine “education with work, family, and other commitments” (Hrastinski, 2008: 52). White 

(2003:23) states that this type of learning “requires more self-direction, initiative and more motivation 

on the part of participants” than synchronous distance learning or traditional learning. 

Whereas students can have opportunity to communicate with their English teacher and 

improve their English pronunciation in traditional class, they have to use the written form of English 

in distance education (Thomson and Ku, 2005). This is confirmed by the findings of a study carried 

out Paechter and Maier (2010) who attempted find out the experiences and preferences of students 

related to online learning and face-to-face instruction. They found out that students preferred face-to-

face instruction for the communication purposes while they preferred online learning for independent 

learning, doing exercises and monitoring their own learning. 

Teaching or learning a foreign language through distance education is not sufficient since 

there should be “some conversation, authentic listening, team work, group work etc.”  in the language 

learning and teaching process” and there is a need for a tutor to carry out this process (Hubackova, 

2015: 525-526). On the other hand, teachers who teach in traditional class combine their face-to face 

instruction with online learning in order to improve students’ English (Siew-Eng and Muuk, 2015). 

This type of learning is called as blended learning. Ural (2007) agrees that universities attempt to use 

distance learning along with traditional learning in order to make their students autonomous learners 

who can plan and arrange their own learning and learn independently. She adds that these learners 

would be more successful since they could make use of the opportunities that they come across in their 

life. 

In the study conducted by Srichanyachon (2014) the teacher teaches English in a traditional 

class and he also uses distance learning as well.  The perceptions of students towards the use of 

blended learning are investigated.  The study reveals that distance learning is a useful way to support 

language learning and blended learning is more effective than teaching in traditional class or distance 

learning. Similarly, Ural’s study shows that distance learning should be used “as an aid to the 

traditional teaching system” (Ural, 2007: 40). The results of another study which examines the use of 

blended learning in language teaching show that blended learning as a teaching method is helpful for 

students and the distance learning materials such as video or audio recordings compensate for the lack 

of native teacher in real language class (Hubackova, 2015).  

 

Students’ attendance and achievement in distance learning and traditional class 

 

Thorpe (1998) draws attention to the participation of students who take course through 

distance education. She adds that distance education “identify weaknesses as well as strengths in the 

amount and quality of student participation, and these present challenges for effective course design” 

(Thorpe, 1998:266). Therefore, this type of learning is not easy for both the instructors and the 

learners (White,2003). 

The importance of student participation is emphasized by Moore since participation will lead 

students to be autonomous learners (Moore, 2000). According to Boyd (2000) if there are lack of 

participation and lack of autonomy among the students taking online course, they will eventually 

experience the underachievement and drop out. Jaggars et al. (2013) reveal that the rate of withdrawal 

and failure among the students who take online course are greatly higher than the students taking 

traditional class. 

When the students attend the classes regularly which are given online, they need explicit 

feedback for their accomplishment (Paechter and Maier, 2010). In Thorpe’s study she deals with the 

assessment of students in distance education and notices the importance of “students’ experience, 
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given the physical distance between students and between students and the accrediting institution” 

(Thorpe, 1998:268). In other words, she states that students enrolled online classes should be assessed 

how much they are successful. For example Dell et al. (2010) conducted a study in order to analyze 

achievement of students who take course through online and face-to-face instruction and examined 

their submitted assignments. They found out that there were no significant differences among the 

assignments of students taught in two different ways.  

In addition to the findings of Dell et al.’ s study there are numerous studies which show there 

is no significant difference between the students who taught by distance learning or face-to-face 

instruction in terms of their achievement. Hrastinski (2008) mentions about 355 studies in which 

distance learning and face-to-face instruction are compared. According to the results of these studies 

there are no statistically significant difference among learners’ exam results and grades. However, 

after carried out a meta- analysis related to the comparison of distance education with classroom 

instruction Bernard et al. (2004) claimed that achievement of students is higher in traditional class than 

in distance learning. 

 

In the light of the studies mentioned in literature review it is aimed to investigate the 

perceptions of students whose learning way shifted from distance learning to face-to-face instruction. 

Furthermore, it will be examined how their participation and achievement perceptions on learning 

English change. Consequently, the following research questions are attempted to answer in the scope 

of this study. 

 

Research questions: 

1. What are the perceptions of students towards learning English through both face to face 

instruction and distance learning? 

1a. How does their participation in English class change from distance learning 

to face-to-face instruction? 

1b. How does their perceived achievement in English change from distance 

learning to face-to-face instruction? 

 

Methodology 

Participants 

 

The participants of this study were ten students who are studying at a 

vocational school. In this vocational school there are four programs:  Tourism and 

Hotel Management Program, Tourism and Travel Services Program, Accounting and 

Tax Applications program and Wine Production Technology Program. The students 

studying at Wine Production Technology program were not selected for the interview 

in this study since these students do not have any face-to face English class this year 

although they took English through online learning last year. 

Ten volunteer students participated in this study. Four of them are studying at 

Tourism and Hotel Management Program, four of them are studying at Tourism and 

Travel Services Program and rest of them are studying at Accounting and Tax 

Applications Program. All of these students took their English class online last year 

whereas they take their English class through face-to-face instruction this year. The 

demographic information of the participants is illustrated in Table 1 below. 
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Table 1 

The demographic information of participants 

 

Participant number Gender Program 

M1 
Male Tourism and Travel Services 

M2 
Male Tourism and Travel Services 

M3 
Male Tourism and Hotel 

Management 

M4 
Male Tourism and Hotel 

Management  

M5 
Male Tourism and Hotel 

Management  

M6 
Male Tourism and Travel Services 

M7 
Male Accounting and Tax 

Applications  

F1 
Female Tourism and Hotel 

Management  

F2 
Female Tourism and Travel Services 

F3 
Female Accounting and Tax 

Applications 

 

As the Table 1 describes above there are three female students and seven male 

students participated in this study from three programs. 

 

Data Collection and Analysis 

 

In this study the perceptions of students whose learning way shifted from distance 

learning to face-to-face instruction and how their participation and achievement 

perceptions on learning English change were investigated qualitatively. The 

underlying reason of using qualitative research design in this study is to gain deep 

insights into the central phenomenon just as Creswell (2012) states. Semi-structured 

interview questions are used for this study in order to find out answers for the 

following research questions. 

 

1. What are the perceptions of students towards learning English through both face to face 

instruction and distance learning? 

1a. How does their participation in English class change from distance learning 

to face-to-face instruction? 

1b. How does their perceived achievement in English change from distance 

learning to face-to-face instruction? 
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The interviews are carried out in Turkish which is the interviewees’ native language and they 

can express themselves in their native language more easily and comprehensively than English in 

which they are not proficient enough. The audio-taped interviews are transcribed verbatim and coded 

for the analysis. 

 

Results 

 

The aim of the conducted interviews was to explore and understand the students’ views about 

their participation and their perceived achievement in both face-to-face instruction and distance 

learning. As a result of the thematic analysis of the conducted interviews, two themes were revealed 

and under the first theme “the way of interaction” three codes and under the second theme “ the way of 

instruction”  two were identified, which are illustrated in Figure 1 below 

 

Figure 1 

Thematic Analysis of the Interviews: Themes and Codes 

 

  

 

  

 

 

 

                        

  

The way of interaction and the way of instruction 

in language class have an impact on 

 

 

 

 

 

Figure 1 above shows that the themes are the way of interaction and the way of instruction. 

Moreover, the theme “the way of interaction” includes three codes:  Teacher’s interaction with 

students, students’ interaction with teacher and student’s interaction with students. Another theme “the 

way of instruction” consists of familiarity and attendance. These themes and codes will be discussed in 

the subsequent part of results. 

 

The Way of Interaction 

 

This category contains three codes and these codes are listed as follows: Teacher’s interaction 

with students, students’ interaction with teacher and student’s interaction with students. These codes 

conclude that face-to-face instruction rather than online learning provides opportunities for teacher and 

students to interact with each other during the class. One of the students supports the idea that 

teacher’s interaction with students is greatly higher in face-to-face instruction than online learning and 

states that “Görüyorsunuz ki biz hiç derse katılmak istemesek de siz bana direk soru sorarak derse 

katılmamı sağlıyorsunuz” (As you see, even when we do not want to participate in the lesson, you 

make me participate in the class by asking questions to me directly). Similarly, F4 states that 

“Yüzyüze ders daha verimli çünkü hoca bizimle daha fazla iletişime geçebiliyor” (Face-to-face 

instruction is more efficient since our teacher can interact with us much more). 

Furthermore, the same student adds that student’s interaction with their teacher is important 

during the language learning process and face-to-face instruction creates this environment in which 

each student has a chance to interact with his/her teacher. M3 agrees on that idea and utters “Yüzyüze 

eğitimde istediğim soruyu sorabiliyorum ve hocam da her sorumu yanıtlayabiliyor” (In face-to-face 

The way of Interaction The way of Instruction 

the perceptions of students about learning English through face-to-face 
instruction and distance learning in terms of their participation and 
achievement 

1. Teacher’s Interaction with 

Students 

2. Students’ Interaction with 

Teacher 

3. Student’s Interaction with 

Students 

1. Familiarity  

2. Attendance  
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instruction I can ask what I want to ask and my teacher can answer my each question) and F2 also 

mentions that “Yüzyüze derste anlamadığım yeri hemen hocaya sorabiliyorum ya da dersten sonra da 

hoca ile görüşebiliyorum” (In the face-to-face instruction, I can immediately ask my teacher the point I 

did not understand or I can discuss it with the teacher after the class ). Finally, M1 supports the face-to 

face instruction with these words “Aslında İngilizce öyle bir ders ki yüz yüze olması lazım. Uzaktan 

eğitim ile İngilizce öğrendiğimizde hocaya istediğimiz zaman sorularımızı soramıyoruz” (English is 

such a subject that it should be taught in face-to-face instruction. When we learn English through 

distance education, we cannot ask our questions to the teacher whenever we want). 

 

The last code of first theme is student’s interaction with students. M5 and M6  put emphasis 

on the importance of interaction among students and they state respectively “Yüzyüze eğitimde 

arkadaşlarımızla münakaşa edebiliyoruz ve aktiviteleri birlikte yapabiliyoruz” (In face-to-face 

instruction we can argue with our friends and do the exercises together) and “Yüzyüze eğitimde 

tahtaya çıkabiliyoruz, arkadaşlarımızla konuşabiliyoruz” (In face-to-face instruction we can come to 

the board and communicate with our friends). 

Consequently, under the theme “the way of interaction” common utterances which take place 

during the interviews are noted and the other theme “the way of instruction” and its codes will be 

discussed and students’ utterances will be presented to support the codes in the following part. 

 

The Way of Instruction 

 

Familiarity and attendance are categorized as codes under this theme. The first code reveals 

that students are accustomed to face-to-face instruction and they put forward that they did not learn 

English last year through distance learning whereas they believe that they learn English this year 

through face-to-face instruction. M3 explains that “Yüz yüze öğrenme, bu bizim sürekli eğitim 

sistemimizin parçası. Küçüklükten beri bu şekilde alışageldiğimiz  için daha faydalı” (Face-to-face 

instruction is always a part of our education system. Because we have been used to this type of 

learning since childhood, it is more useful). M6 notes that “Bu güne kadar yüzyüze eğitimle öğrendik. 

Geleneksel” (We learn through face-to-face instruction until today. It is traditional). Similarly, F1 also 

states “ Yüz yüze eğitim daha mantıklı çünkü yıllarca aynı eğitimle ders işliyoruz” (Face-to-face 

instruction is more reasonable since we are taught in this way for many years.) 

Since students are not familiar with the distance education, they think it is disadvantageous for 

their learning and it makes them unsucssessful learners and M4 adds that “Evde olmak internet 

üzerinden ders dinlemek beni olumsuz yönde etkiliyor  ama sınıfta olduğumda not tutabiliyorum, 

derse katılabiliyorum” (Being at home and attending the lesson viw the internet affect me adversely 

but when I am in the classroom, I can take notes and take part in the lesson). Other students also 

express that the underlying reason of their failure in English last year was learning English through 

distance education. They explain it as follows: 

 

M1: “Uzaktan eğitimde hiçbir şey öğrenemediğimiz için notlarımız hep düşük” (Our grades are always 

low since we don’t learn anything through distance learning). 

 

F1: “Yüz yüze eğitim de kendimi daha başarılı hissediyorum” ( I feel more succesful in face-to face 

instruction). 

 

F2: “Uzaktan eğitimde hiçbir şey anlamadığım için zorlanıyorum testte ama yüz yüze eğitimde benim 

şu an gayet iyi yani performansım” (Since I cannot understand anything in distance education I 

experience difficulty in the tests but in face-to-face instruction my performance is quite good). 

 

The last code of “the way of instruction” is attendance. Students draw attention to the 

compulsory attendance in face-to-face instruction and they believe that this increases their success as 

well. F2 notes that “Yüz yüze eğitim olduğunda herkes mecburi olarak katılmak zorunda kalıyor” 

(Everyone has to attend the class compulsorily in the face-to-face instruction). Similarly, M7 explains 

that “Ders katılımı yüz yüze eğitimde daha yüksek. Mesela uzaktan eğitimde devam zorunluluğu 

olmadığı içi herkes katılmıyor” (The attendance is higher in face-to-face instruction but not everyone 
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participates in the class in distance education due to the lack of compulsory attendance ). Finally, M5 

states that “Yüzyüze eğitimde devam zorunluluğumuz var derse gelmek zorunda kalıyoruz. Yüzyüze 

eğitimde derse devam zorunluluğu olmasa şu anki katılım %70-80 oranında düşer” (We have 

compulsory attendence in face-to-face instruction so we have to come to the class. If there were not 

compulsory attendence in face-to-face instruction, that current attendence would drop by 70-80%). 

As a consequence, students believe that learning English through face-to-face instruction is 

more useful for them since there are many underlying reasons why they would prefer learning English 

through it.  These reasons are stated as follows: They can interact with their teacher and their friends, 

they are familiar with this type education and they attend the class compulsorily and consequently all 

of these bring the success for them. 

 

Conclusion and Discussion 
 

In this study students were interviewed in order to understand whether their perceptions about 

learning English through face-to-face instruction and distance education change in terms of their 

participation and perceived achievement. The results show that students prefer face-to-face instruction 

rather than online learning. They claim that face-to-face instruction is a part of Turkish education 

system and they are familiar with this type of learning. Since online learning is new for them and it 

needs autonomous learning, they have difficulties to follow the courses taught through online. 

Contrary to the findings of Işık, Karakış and Güler (2010) who note that online learning is more 

effective and efficient than face-to-face instruction, students in this study believe that online learning 

is not appropriate and effective for them. 

Furthermore, students feel unsuccessful when they learn English through online learning since 

there is no opportunity to interact with their teacher immediately in order to ask the point when they 

do not understand or they cannot discuss it with their peers. Thomson and Ku (2005) support this 

result and they add that students need interaction and communication and their pronunciation should 

be corrected while learning English. For this reason, English should be taught and learnt in traditional 

class. Although Dell et al. (2010) find out that there is no significant difference between online 

learning and face-to-face instruction in terms of students’ achievement, this is not generalizable since 

they compare students’ assignments and reach this result. As Thomson and Ku (2005), students’ 

achievement does not differ in written language whereas interaction could be conducted only through 

face-to-face instruction. 

Finally, students assert that participation in the online learning is rather low when it is 

compared to face-to-face instruction since there is no compulsory attendance in this type of education. 

They state that the lack of compulsory attendance causes their failure, which is also revealed by 

Jaggars et al. (2013). They found out that students’ failure and withdraw is more common in online 

learning than in face-to-face instruction. Moreover, students add that they do not have any chances to 

receive immediate individual feedback and answers to their questions even if they could attend the 

classes. Therefore, attending the online class regularly may cause their failure, as well. 
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Abstract 
 

In the literature review, no study has been done on the attitudes of children between 4-6 years 

to animals in our country. The aim of this research is to develop a scale that will measure the attitudes 

of the children of 4-6 years to animals and to contribute to fill this gap in the literature. 

During the scale development process, a pool of substances was created with three specialists 

from the Department of Preschool Education, Classroom Education and Measurement and Evaluation 

in Education. Seven specialists from the Faculty of Education, Preschool Education, Classroom 

Education and Education Measurement and Evaluation and  Department of Veterinary Medicine were 

presented to receive expert opinions. The scale re-evaluated in line with the opinions of the experts 

was implemented with three parents aged 4-6 years and reassessed after the parents' views. 

Afterwards, the scale was sent to 600 parents whose children  aged between 4 and 6 years in various 

kindergartens in Isparta for pilot application. Pilot application will be finalized after the scale validity 

and reliability studies are done. 

 

4-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN HAYVANLARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME 

 

Özet 
 

Yapılan literatür incelemesinde ülkemizde 4-6 yaş arası çocukların hayvanlara yönelik tutumu 

üzerine hiçbir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Bu araştırmanın amacı 4-6 yaş çocuklarının 

hayvanlara yönelik tutumunu ölçecek bir ölçek geliştirmek ve literatürdeki bu boşluğu doldurmaya 

katkı sağlamaktır. 

Ölçek geliştirme sürecinde Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme Anabilim Dalı’ndan üç uzman ile madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan madde 

havuzu Eğitim Fakültesi’nden Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme Anabilim Dalı ve Veterinerlik Fakültesi’nden yedi uzmana, uzman görüşü almak için 

sunulmuştur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilen ölçek 4-6 yaş arası çocuğu 

olan üç veli ile uygulanmış ve velilerin görüşleri sonrası yeniden değerlendirilmiştir. Daha sonra 

ölçek, pilot uygulama  için  4-6 yaş arası çocukları Isparta ilinde çeşitli kreş ve anaokuluna devam 

eden  600 veliye gönderilmiştir. Pilot uygulaması yapılan ölçek geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları 

yapıldıktan sonra son halini alacaktır. 
 

GİRİŞ 

 
İnsanoğlunun en temel yaşamsal kaynakları olan hava, su ve toprağın önemi ile değerinden 

yola çıkarak, sürekli artmakta olan ekolojik sorunlar karşısında tüm bireylerin ve canlıların, gerek bu 

yaşamsal öğeleri gerek yeryüzündeki canlıları koruma ve devamını sağlayacak önlemleri alma 

sorumluluğu vardır. Bu noktada en büyük görev, tüm kaynakları yöneten ve yaşamı için bunları 

dilediğince kullanma özgürlüğünü kendinde gören insanoğluna düşmektedir. Son yıllarda, özellikle 

büyük kentlerimizde, yakından gözlemlenen artan betonlaşma ile yeşil alanların giderek azalması, 

mailto:omersamsunlu@sdu.edu.tr
mailto:sevilaytulum@sdu.edu.tr
mailto:frapesle@gmail.com
mailto:omercolak@sdu.edu.tr
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denizlerden çalınan alanların doldurularak yeni mekânlar yaratılması, hatta gökyüzünün bile artık 

devasa binalar nedeniyle daha az görünüyor olması, hane başına düşen araç sayısındaki artış, genç 

neslin dikkat çeken teknoloji tutkunluğu, sürekli tüketimi özendirici kampanyalar ve neden oldukları 

çevresel sorunlar, genetiği ile oynanmış gıdalar, mevsimi dışında tüketime sunulan ürünler, sokak 

hayvanlarına yapılan eziyetler ve yağmur yağdığında insanın doya doya içine çektiği toprak ve ağaç 

kokusunun artık hissedilememesi... Bütün bunlar, çevreyi hiç umursamadan insanoğlunun attığı  

adımların sebepleri ya da sonuçları (Cengiz, 2013,s.1).  

Doğadan bu şekilde uzaklaşan ve kopan insanoğlunun hayvanlar ile de iletişimi azalmış ve 

hayvan sevgisinin olmayışı şu şekilde haberlerin her geçen gün artmasına sebep olmuştur;  

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde, bir kişi, kendisine ait olduğunu öne sürdüğü bir köpeği 

arabasının arkasına bağladı. Sıcak havada koşmaktan yorulan köpek, bir süre sonra kendini yere 

bıraktı, ancak araba durmadı. Arabanın arkasına bağlanan hayvan, kilometrelerce 

sürüklendi(27/06/2017). https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kopegini-arabaya-baglayip-asfaltta-

surukledi  

Son dönemde Türkiye'nin dört bir yanından çığ gibi hayvanlara işkence haberi yağıyor. 

Bunlara bir yenisi de İzmit'te eklendi. Bir sıpa başına silahla ateş edilerek vuruldu. Ağır yaralanan 

hayvanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Sokak Hayvanları Bakımevinde tedavi altına aldı. 

Ancak gösterdikleri tüm çabaya rağmen sıpanın hayatını kurtarmayı başaramadılar(29/11/2017). 

https://www.cnnturk.com/turkiye/bir-hayvan-cinayeti-de-izmitte-sipayi-basindan-vurdular. 

Konuyla ilgili pek çok benzer haber bulunmakla birlikte hayvan hakları izleme komitesinin 

sunduğu  resmi rakamlardan bazıları ise şu şekilde; 

 Hayvan Hakları İzleme Komitesi, 2016 yılı içinde hayvanlara yapılan kötü muammele ve hak 

ihlali konularında bir rapor hazırladı. Araştırmaya göre sadece geçen yıl 1 milyar 156 milyon hayvanın 

yaşam hakkı gasp edildi. Bazıları kasıtla, bazıları keyif için, kimi ise silahla, işkence ile zehirle 

öldürme olarak kayıtlara geçti. Raporun en dikkat çeken başlıklarından birisi ise işkence. Geçtiğimiz 

yıl en az 8 milyon 216 bin 506 işkence vakası rapor edildi. Rapora göre 2016'da Türkiye'de deneylerde 

kullanılıp atılan, öldürülen hayvan sayısı ise hala açıklanmadı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 

verilerine göre 2010-2015 yıllarında 1 milyon 412 bin 810 hayvan deneylerde kullanıldı. 2010-2014 

yılları arasındaki 14 bin 57 kedi ve köpek de deneyde kullanılmak için barınaklardan alındı. 

http://hayvanhaklari-izleme.org/blog/basin-toplantisi-2016-hayvan-haklari-ihlalleri-raporunu-

acikladik/ 

Kişiliğin temellerinin atıldığı erken çocukluk döneminde çocukları doğa ile tanıştırıp onlara 

kazandırılacak hayvan sevgisi hem bu olumsuz tabloyu düzeltebilir hem de çocuğun gelişimine katkı 

sağlayabilir. Uzmanların da konu ile görüşleri bu doğrultudadır; 

Çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi bir bütünlük içinde ve birbirlerini 

etkileyerek tamamlanır. Çocuk önce kendini ve kendi dışındaki dünyayı beş duyusu ile algılar, 

algıladıklarını da taklit ederek, onlarla ilişkiye girerek öğrenir.Özellikle bu karşılıklı ilişkinin kiminle, 

nasıl ne sıklıkta olduğu onun zihinsel sosyal 

ve ruhsal gelişimini yakından etkilemektedir. Çocuğun çevresiyle olan ilişkilerindeki önemli 

kişiler anne ve diğer aile üyeleri, daha sonraları da yakın ve uzak çevresindeki insanlardır. Hayvanlar 

ve bitkiler gerek canlı gerekse cansız (oyuncak) halleri ile çocuğun dünyasına bebeklikten itibaren 

girmektedirler. Bu nedenle insan gelişiminde hayvanların, bitkilerin özellikle de evcil hayvanların 

katkısı çok fazladır (Şener 2000,s.21). 

Çocuklar için hayvan sevgisi çok önemlidir. Hayvanlar insanlar gibi konuşamaz ancak bazen 

insanlardan daha iyi bir dinleyici olabilir ve hissettiklerini beden diliyle anlatabilirler. Hayvan 

sevgisinin çocuğun ruhsal gelişimi ve hayal dünyasındaki etkileri ömür boyu yaşama olumlu etkiler 

yapmaktadır. Özellikle evinde kedi, köpek vb. hayvan besleyen ailelerin çocuklarının paylaşımcı, 

problem çözümleyici ve diğer insanlara karşı ilgili oldukları gözlenmiştir (Edenburg,2002,s.22) 

Evcil hayvanlar çocukların sosyalizasyon ve iletişim becerilerini artırır, yalnızlık ve izolasyon 

duygusunu azaltır, özgüvenlerini yükseltir ve agresif davranışlarını azaltarak çocukların gelişimlerine 

katkıda bulunmaktadırlar (Furman,1989,s.159). 

Evcil hayvanlar çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesi ile birlikte kendine güven 

duygusunun gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Kendine güvenen çocuklar başkalarıyla olumlu 

ilişkiler kurabilmekte, etraflarındaki insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmek için yapılması ve 

yapılmaması gereken davranışların farkına varmakta ve uygun davranışlar geliştirebilmektedirler. 

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kopegini-arabaya-baglayip-asfaltta-surukledi
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kopegini-arabaya-baglayip-asfaltta-surukledi
https://www.cnnturk.com/turkiye
https://www.cnnturk.com/turkiye/bir-hayvan-cinayeti-de-izmitte-sipayi-basindan-vurdular
http://hayvanhaklari-izleme.org/blog/basin-toplantisi-2016-hayvan-haklari-ihlalleri-raporunu-acikladik/
http://hayvanhaklari-izleme.org/blog/basin-toplantisi-2016-hayvan-haklari-ihlalleri-raporunu-acikladik/
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Evcil hayvanlar çocukların empati becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunmaktadırlar. Empati 

becerisi gelişen çocukların çevresel duyarlılıkları artmaktadır. Karşısındaki insanın ilgi ve ihtiyaçlarını 

anlayan ve önemseyen çocukların , etrafındaki kişilere karşı yıkıcı ve saldırgan tutum içinde olmaları 

beklenemez. Hayvanların, çocuklar üzerindeki etkileri göz önün alındığında; hayvanların çocukların 

saldırganlığa yönelik davranışlarını azaltması beklenmektedir (Ateş, 2005,s.11-12) 

Bu nedenlerle çocuklarda hayvan sevgisi ile araştırmalarda kullanılabilecek çocukların 

hayvanlara karşı tutumlarını ölçebilecek bir ölçeğe ihtiyaç duyulmaktadır ancak alan yazın 

incelendiğinde konuyla ilgili Türkçe bir ölçek bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırma bu eksikliği 

giderme açısından önem taşımaktadır.  

 

MATERYAL VE METOD 

 

Yeni bir ölçek çalışması yapılacaksa ilk adım, konuyla ilgili literatür taraması yapmaktır. 

Bunu yaparken, ölçek konusu için hangi soruların/konuların değerlendirilmesi gerektiğine dikkat 

edilmesi gerekir. Ölçüm şekli için format belirlenmeli ve buna göre madde/soru havuzu 

oluşturulmalıdır. Bu format, verilerin matematiksel özelliklerine göre, sıralama, sınıflama, eşit aralıklı 

ve oran ölçeği şeklinde ya da bazı özel ölçüm şekillerine göre (Thurstone tipi, Likert tipi, Osgood 

boyutsal ayırma ölçeği gibi) olabilir. Maddeler tasarlanırken, maddelerin sade ve anlaşılır olmasına, 

bir maddenin birden fazla yargı ve düşünce ifadesine sahip olmamasına özen gösterilmelidir. Açılış 

soruları aranan bilginin türüne göre ve daha sonraki sorular üzerinde etkisini dikkate alarak 

düzenlenmelidir. Katılımcılar ankete yanıt vermeye bir dizi kişisel ve paylaşmakta çekineceği soru ile 

başlamak istemeyebilir. Bu nedenle, bu tür soruların ilerleyen bölümlerde yer alması daha uygun olur. 

Sonraki aşama, oluşturulan madde havuzu için uzman yorumuna başvurmaktır. Uzmanlar soruların 

gerekliliği, açık ve özgüllüğünün değerlendirmesini yapar. Böylece bazı ifadelerin çıkarılması ya da 

değiştirilmesi önerisi getirebilirler. Ancak, tavsiyelerin kabul ya da reddedilmesi, ölçek hazırlayanın 

kendi iradesine bırakılmalıdır. Uzman yorumu ile kapsam ve görünüm geçerliği değerlendirilmiş olur. 

Uzman görüşüne göre şekillendirilen ölçek, taslak örneklem grubuna uygulanır. Deneme uygulaması 

ölçeğin performansı için önemlidir. Örneklem hedef kitleyi temsil etmelidir. Taslak uygulaması 

sonrası, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri ile değerlendirilmesi yapılarak, son hali verilir 

(Taşkın ve Akat,2010) 

Bu doğrultuda literatür çalışmasının ardından 5’li likert tipi duyuşsal, bilişsel ve davranışsal 

olmak üzere 3 boyutlu bir ölçek geliştirilmesine karar verilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde Okul 

Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’ndan üç uzman ile 

75 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur.Oluşturulan madde havuzu Eğitim Fakültesi’nden Okul 

Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı ve Veterinerlik 

Fakültesi’nden yedi uzmana, uzman görüşü almak için sunulmuştur. Uzman görüşünün ardından 75 

maddelik madde havuzu uzmanların görüşü dikkate alınarak 45 maddeye düşmüştür. Uzmanların 

görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilen ölçek 4-6 yaş arası çocuğu olan üç veli ile uygulanmış 

ve velilerin görüşleri sonrası yeniden değerlendirilmiştir. Daha sonra ölçek, pilot uygulama  için  4-6 

yaş arası çocukları Isparta ilinde çeşitli kreş ve anaokuluna devam eden  600 veliye gönderilmiştir. 

Pilot uygulamanın ardından alınan verilerle yapılan Faktör analizlerinden sonra ölçek 32 maddelik son 

halini almıştır. 

 

BULGULAR 

 

Pilot çalışması sonrası alınan verilere yapıalan açıklayıcı faktör analizinden sonra ölçek 

planlandığı gibi duyuşsal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere 3 alt boyutta 32 maddelik son halini 

almıştır. 
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

m8 ,725   

m17 ,724   

m16 ,713   

m15 ,705   

m7 ,699   

m2 ,679   

m18 ,668   

m12 ,663   

m14 ,662   

m9 ,654   

m3 ,624   

m10 ,616   

m6 ,611   

m5 ,581   

m13 ,559   

m11 ,548  -,390 

m1 ,527   

m4 ,525   

m25  ,849  

m24  ,846  

m27  ,812  

m26  ,796  

m33  ,782  

m28  ,761  

m20  ,667  

m21  ,657  

m22  ,644  

m19  ,491  

m39   ,848 

m38   ,800 

m40   ,780 

m43   ,763 

Pilot uygulamadan alınan verilerle yapılan analizlerden sonra ölçeğin Cronbach’s Alpha 

güvenilirlik oranı ,920 olarak belirlenmiştir. 

Reliability 

Statistics 

Cro

nbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,920 32 

 

 

SONUÇ 

 

 

Yapılan bu ölçek geliştirme çalışması ile alan yazına konuyla ilgili bir ölçek kazandırılmıştır. 

Bundan sonra çocuklarda hayvan sevgisi ile iligli çalışmalarda çeviri ölçekler yerine bu ölçek 

kullanılabilir. 
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Özet 

 

İnsanlar yaşamları boyunca olası riskler altında bulunmaktadır. Bu riskler; sel, deprem gibi doğal afetlerden 

oluştuğu gibi hastalık, emeklilik ve ölüm gibi faktörlerden de oluşmaktadır. Riskler sadece insanların can ve mal 

güvenliğini değil aynı zamanda kurum ve kuruluşları da etkilemektedir. Hatta risklerin doğurduğu ekonomik 

sonuçları önlemede insanlar ve kurumlar yeterli tasarruflara sahip olamamaktadır. Bu durum sigortacılık 

algıların meydana gelmesine neden olmaktadır.  

Sigortacılık, oluşabilecek benzer risklere maruz kalacak ya da maruz kalan birden fazla kişinin bir araya 

gelerek, risk oluşması olasılığında ortaya çıkan hasarların önceden prim ödenerek garantilenmesidir. Bu 

durumda risk dağıtılarak insanlar ve kurumlar ekonomik değerlerini korumaktadır. Faizsiz sigortacılık ise 

“tekafül” ve “İslami sigortacılık” olarak ifade edilmektedir. Faize karşı olan bireyler, yardımlaşma ve 

dayanışma ile birbirlerini korumakta, birbirlerine karşı sorumlu olarak birbirlerini sigorta etmektedir. Bu 

sigorta sistemine katılanlar gönüllü ve toplanan primler ise bağış niteliğindedir. Dolayısıyla çalışmanın amacı, 

dünyada ve Türkiye’ de sigortacılık sistemine değinerek faizsiz sigortacılık arasındaki farkları ortaya koymaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Risk, sigortacılık, faizsiz sigortacılık. 

Jel Kodları: G22, D53, D81 

 

A COMPARISON OF INSURANCE SYSTEM IN THE WORLD AND IN TURKEY WITH 

INTEREST- FREE INSURANCE SYSTEM 

Abstract 

 

People are under the potential risks during their lives. These potential risks consist of both natural disasters 

such as flood and earthquake and other factors such as illness, pension and death. Risks affect not only the 

safety of people and property but also the institutions and organizations. Furthermore, people and institutions 

cannot have enough savings to prevent the economic consequences of risks. This leads to the perceptions toward 

the insurance. 

Insurance is a guarantee of damages which might occur in case of risk by paying premium with more than one 

person being exposed to or exposed to the similar risks that may occur. In this case, the risk is distributed and 

people and institutions maintain their economic values. Interest-free insurance is defined as takaful and Islamic 

Insurance System. In this type of insurance system, the individuals who are opposed to the interest protect each 

other by means of cooperation and solidarity and insure each other. Those who participate in this insurance 

system are considered as volunteer and the premiums are regarded as donation. Consequently, the aim of this 

study is to explore insurance system in the world and in Turkey and find out the differences between interest-free 

insurance and the insurance system. 

 

Key Words: Risk, insurance system, interest-free insurance system 

Jel Codes: G22, D53, D81 

 

 

 

 

 

 

 



 

693 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar insanlar doğdukları andan itibaren ömürleri boyunca risk olasılığı 

altında yaşamaktadır. Risklerin birçok türleri bulunmaktadır. Bu risk türlerinin sonuçları insanlara, 

kurum ve kuruluşlara maddi ve manevi zararlar vermektedir. Dolayısıyla insanlar ve kurumlar 

oluşabilecek riskleri hafifletebilmek, garanti altına alabilmek, ortadan kaldırabilmek veya yok 

edebilmek amacıyla bazı önlemler almaktadır. Bu önlemlerden en önemlisi olan, oluşabilecek riskin 

gerçekleşmesi durumunda meydana gelecek zararın, aynı risk ile karşı karşıya olan kişiler ve kurumlar 

arasında paylaşılabilmesidir. Dolayısıyla bu da sigorta ve sigortacılık fikrinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.  

Aslında sigorta ve sigortacılık kelimelerini açıklamadan önce sigortanın meydana gelmesini 

sağlayan ve kaynağı olan riskin açıklanması gerekmektedir.  

Dumanoğlu ve Gedikoğlu (2004) çalışmasında riski, istenmeyen veya beklenmeyen olayların 

açığa çıkma olasılığı olarak basit bir şekilde ifade etmektedir. Riskin açığa çıkmasına neden olan 

kaynakları ise Özbolat (2011) incelemesinde dörde ayırmaktadır. Bunlardan ilki, sosyal kültürel 

ortamda bulunan kişilerin kusur ve geçici negatifliklerden kaynaklı yasalara uygun davranmaması gibi 

sosyal risk faktörleridir. İkincisi, sigorta kapsamını ifade eden her şeyin tehlikeyle karşı karşıya olması 

ve tehlikenin oluşmasını sağlayan fiziksel risk faktörleridir. Üçüncüsü, ülkemizde ve dünyada 

ekonomide konjonktürel hareketlenmelere neden olan faktörler ise ekonomik risk faktörleridir. 

Sonuncusu ise, politik ve siyasi davranışlardan kaynaklı meydana gelen politik risk faktörleridir. 

Sigorta kelimesi ise, farklı ülkelerde farklı biçimlerde ifade edilmektedir. Ülkemizde Türkçe, 

İtalya’ da İtalyanca, İspanya’da İspanyolca ve Portekiz’ de Portekizce “sigorta” kelimesi birbirlerine 

yakın biçimlerde söylenmektedir (Uralcan, 2011: 21).  

Sigorta, maddi hasar, hırsızlık veya hastalık gibi beklenmedik olayların maliyetini kapsayarak 

potansiyel finansal kaybı azaltmak için bir yoldur. Buradaki amaç riski yaymaktır (Kumar, 2014: 219). 

Türk Ticaret Kanununun Altıncı Kitabı olan Sigorta Hukuku 1401’ inci maddesine göre, 

“sigorta sözleşmesiyle sigortacı, bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini 

(çıkarını) zarara uğratan bir tehlikenin, (rizikonun)meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da 

bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla 

bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı taahhüt etmektedir”. 

Bunlara ek olarak, sigorta aynı türde risklere karşı korunmak ve oluşacak riski telafi 

edebilmek için sürekli fonların bir araya gelmesi ile meydana gelen organizasyona, riske karşı güvence 

oluşturabilmek için düzenlenen sözleşmeye ve hatta riske karşı korunmak amacıyla sözleşme 

düzenlenip devletin gözetimi altında oluşan kuruma da denilmektedir Uralcan, 2011: 22-24) 

Şekil 1. Sigorta Sisteminin Şeması 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça: Aslan, 2015: 97. 

Yukarıdaki Şekil 1’de görüldüğü gibi sigorta şirketi sigortalılardan poliçe karşılığında prim 

alır ve sonrasında reasürans şirketine risk ile primlerin belirli payını aktarmaktadır. Eğer sigortalı için 

oluşan riskin gerçekleşmesi durumunda, reasürans şirketi de kendi payına düşen kısmı sigorta 

şirketine öder ve sigorta şirketi de ödemesi gereken tazminatı sigortalıya ödemektedir (Aslan, 2015: 

97). 
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Sigorta şirketleri, riski yaymak için sattığı poliçelerden kazandıkları gelirleri finansal 

piyasalarda değerlendirmektedir. Ancak finansal piyasalar da fonların değerlendirilmesi İslam hukuku 

açısından pek çok sakıncalar yaratmaktadır. Bu yüzden tekafül olarak bilinen faizsiz sigortacılık 

sistemi uygulanmaktadır. Tekafül, kar amacı olmayan sigortalıların bir araya gelerek oluşturdukları 

kooperatif sigortacılığı, toplanan fonları sigorta şirketleri faizsiz yatırım araçlarına yatırması ve 

oluşacak hasarları ve sorumlulukları katılımcılar arasında paylaştırması sonucunda oluşan sigorta 

sistemidir  (Ustaoğlu,  2014: 111,116). Mevcut sigorta sistemi ticari sigortaya dayanırken tekafül 

sistemi ise bağış ve yardıma dayanmaktadır (AlNemer, 2013: 233-234). 

Bunlara ek olarak tekafül kelimesi, üçüncü bir taraf olan şirkete riski transfer etmenin yerine 

ortak prensipler üzerine müşteriler tarafından risk paylaşımına dayanan sigortanın katılımcı bir formu 

olduğunu Bhatty (2010) çalışmasında belirtmektedir. Yazar, müşterilerin sigorta ve reasürans fonların 

teknik ve yatırım fazlasına katıldığından bahsetmektedir. Ayrıca çalışmaya göre risk havuzu şirket 

tarafından yönetilmekte ve şirket müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar gibi paydaşlara karşı kurumsal 

sorumlulukları ile ilgili ticari bir usul sürdürmektedir.   

Yukarıda sigorta ile ilgili yapılan birçok açıklamalara bakıldığında, aslında ortaya çıkmasında 

en temel unsur risk faktörleri olsa da, sigorta sistemi bireylere maddi telafilerde bulunarak güven 

yaratmakta, bireyler arasında sosyal dengeyi sağlamakta, yatırım fırsatları sunmakta, vergi sağlamakta 

ve işsizliği azaltmaktadır (Çipil, 2008: 22-24).   

Sonuç olarak çalışmadaki amaç ise, dünyada ve ülkemizde sigortacılık sistemine değinerek 

uygulanan faizsiz sigortacılık olan tekafül sigortacılık sisteminden bahsetmektir. Dolayısıyla 

çalışmanın birinci bölümünde sigorta kavramına ayrıntılı değinilmiş, ikinci bölümünde sigortacılık ve 

faizsiz sigortacılığın tarihsel gelişimi açıklanmakta, üçüncü bölümde faizsiz sigortacılık uygulaması 

olan tekafül sigortacılık sistemi anlatılmakta ve dördüncü bölümde, dünyada ve ülkemizde sigortacılık 

ve faizsiz sigortacılık sistemleri karşılaştırılarak önemi açıklanmakta ve beşinci bölümde ise, bu 

sigortacılık sistemlerin ekonomideki durumlarına değinilmektedir. 

2.DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SİGORTA VE FAİZSİZ SİGORTACILIĞIN TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

İnsanlık sürekli risk altında yaşamaktadır. Risklerin ortaya çıkmasıyla birlikte can ve mal 

kayıpları ortaya çıkmaktadır. İnsanlar kayıpları engelleyebilmek ya da azaltabilmek için pek çok çare 

aramaktadır (Kaya 2013, 65).  

Özellikle Mısır’da M.Ö.4500 yıllarında esnafların kendi aralarında ölenlerin ailelerine yardım 

etmek için sandıklar oluşturması sigortanın dünyadaki ilk adımı olarak görülmektedir (Özbolat, 2011: 

35). M.Ö. 1800’ lü yıllarda Babil Kralı Hammurabi tarafından çıkartılan ‘Hammurabi Kanunları’ ise 

ilk yazılı sigortacılık kanunu ve bu kanunda “haydutların yaptıkları zararları kervanlar arasında 

paylaştırılması” ifade edilmektedir (Toprak ve Çoşkun, 2012: 178). 1200 li yıllarda da Giritliler, 

Yunanlılar, Romalılar Akdeniz’ de yaptıkları deniz ticaretinde gemi aracılığıyla taşıdıkları yük 

üzerinden borç vererek limana ulaşmama riskine karşılık faiz istenmesi de deniz ticaretinde 

sigortacılığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Özbolat, 2011, 35-36).  

17. yy.’ da İtalyan Bankeri Tonti’ nin ortaya çıkardığı Tontines sistemine göre, belirli bir süre 

belirlenerek birçok kişi parayı ortaya koyup,  sürenin sonunda hayatta kalanlar toplanan bu parayı 

bölüşmektedir. Bu da hayat sigortası için atılan ilk adımdır. 17. Yüzyılın ikinci yarısında da yani 2 

Eylül 1666 tarihinde Londra’ da ortaya çıkarak 4 gün boyunca süren yangın birçok kayba neden 

olmaktadır. Dolayısıyla bu olay sonucunda oluşan zararın karşılanması için ilk yangın sigorta şirketi 

olan “ Friendly Society” kurulmuştur (Kaya, 2013: 68-69). 

1688 yılında ise İngiltere’ de sigortacılıkta yeni bir başlangıç olarak Lloyd’s sistemi 

başlamıştır. Bu sistem, Londra’da Edward Lloyd tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Edward Lloyd 

işletmiş olduğu kahvehane de deniz ticareti için gemi ve gemi yüklerini garanti altına almak amacıyla  

“Underwriter” isminde belgeler düzenlenmiştir. İngiltere Parlamentosunun çıkardığı bir kanunla 

Lloyd’s 1871 yılında sigorta şirketi olarak değil, sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu bir 

topluluk olarak faaliyet geçmiştir.  İlk deniz ticaretinde başlayan Lloyd’s sonrasında kara sigortaları ve 

diğer sigorta türlerinde uygulanmasına başlanmıştır (www.tsb.org.tr, 25.04.2018). Hatta dünya da 

http://www.tsb.org.tr/
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sanayinin gelişmesiyle birlikte diğer sigorta çeşitleri de açığa çıkmıştır (Toprak ve Çoşkun, 2012: 

182).   

Ülkemizde ise ilk Osmanlı devleti zamanında gayri Müslümanların ticaretle uğraşmaları 

sonucunda sigortacılık ortaya çıkmakta ama o dönemde, Müslümanlar dine uygun olmadığını 

düşündükleri için, sigortacılıkla uğraşmamaktadır (Sergici, 2001: 21).  Daha sonrasında, yürürlüğe 

giren ilk olarak 1860 yılında Ticaret Kanunname-i Hümayun’ un 29. Maddesinde ve 1864 yılında da 

Ticaret-i Bahriye Kanunu’ nda, sigorta ile ilgili bir düzenlemeler bulunmaktadır (Güvel ve Güvel, 

2012, 34-35).    

Ayrıca Osmanlı devleti zamanında, 1865 yılında Hocapaşa ve Kumkapı’ da, 1870 yılında ise 

Beyoğlu’ nda oluşan yangınlar sonunda birçok can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Bu kayıplar 

sonunda verilen fetva ile yabancı ülkede kurulması koşuluyla sigorta firmaları helal olarak kabul 

edilmiştir (Özkan, 1998, 4). Böylece 1872 yılında İngilizler tarafından ilk sigorta firmaları olan Sun, 

Northern ve North British kurulmuştur. 1983 yılında da ‘Osmanlı Umum Sigorta Şirketi’ faaliyete 

başlamıştır (Güvel ve Güvel, 2012: 34-35).   

Cumhuriyet yıllarında ise 1923 yılında ilk ulusal sigorta şirketi olan ‘Şark Sigorta’ şirketi ve 

1924 yılında da ‘Milli Sigorta Şirketi’ kurulmuştur (Güvel ve Güvel, 2012: 34-35). Aynı zamanda 

ülkede yerli ve yabancı kurulmuş sigorta şirketlerin tamamı, topladıkları primlerin bir bölümünü 

devretmek için 1929 yılında ilk Milli Reasürans T.A.Ş. kurulmuş ve faaliyete başlamıştır 

(www.tsb.org.tr). 

Dünyadaki alternatif sigorta sistemi, faizsiz sigortacılık sistemi olarak adlandırılan tekafül 

sisteminin ilk uygulanması ise 1979 yılına dayanmakta ve Sudan’ da uygulanmaktadır. Hatta ilk 

şirkette Sudan İslami Sigorta Şirketi’dir (Ayub, 2007: 428). Bunun yanı sıra Malezya’ da, Mısır’ da, 

Cezayir’ de, Ürdün’ de, Tunus’ ta, Suudi Arabistan’ da, Kuveyt’ te, Bahreyn’ de, Senegal’ de ve 

Singapur’ da tekafül sigorta sistemleri kullanılmaktadır (Yıldırım, 2014: 54). Dünyada kurulan ilk 

İslami sigorta şirketleri aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Dünyada kurulan ilk İslami sigorta şirketleri 

Islamic Insurance Co.Ltd. Sudan 1979 

Islamic Insurance Co.Ltd. Suudi Arabistan 1979 

The Islamic-Arab Insurance Co. UAE (Birleşik Arap Emirlikleri) 1980 

Dar Al Maal Islami,Cenevre İsviçre 1981 

Syarikat Takaful Al- Islamiyah Bahreyn 1983 

Islamic Takaful and Re-Takaful Co. Bahamalar 1983 

Takaful Islam Luxembourg Belçika 1983 

Al-Barakah Insurance Co Sudan 1984 

Syarikat Takaful Malaysia Sdn Bhd Malezya 1984 

Islamic Insurance and Re-Insurance 

Company 

Bahreyn 1985 

Takaful TAIBSdn Bhd Brunei Sultanlığı 1993 

Takaful IBB Bhd Brunei Sultanlığı 1993 

MNI Takaful Malezya 1993 

PT Syarikat Takaful Indonesia Endonezya 1994 

http://www.tsb.org.tr/
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PT Asuransi Takaful Keluarga Endonezya 1995 

Syarikat Takaful Singapura Pte Ltd. Singapur 1995 

PT Asuransi Takaful Umum Endonezya 1996 

Kaynakça:www. tekaful.net; Billah, 1998: 391. 

 

Türkiye’ de ise, İslami finans araçları ve İslami sigortacılık sistemi hızla gelişmektedir. 2010 

yılından sonra faizsizlik temeline dayanan tekafül sigortacılık sistemi uygulamalarında ivme elde 

edilmiştir (Yıldırım, 2014: 54, 57).  

Ayrıca ülkemizde 20 Eylül 2017 tarihinde 30186 Sayılı Kanunla Başbakanlık (Hazine 

Müsteşarlığı)’tan Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi 

Gazete’de yayınlanarak fon fazlalığı, yönetimi, risk fonları ile sermayedar fonların ayrıştırılması, 

fonların bakiye iadesi, danışma, şeffaflık ve veri paylaşımı konusunda yapılan düzenleme ile faizsiz 

sigortacılık bir temele oturtulmuştur.     

Hatta 2017 yılı verilerine göre ülkemizde 61 sigorta şirketi bulunmakta ve bunların 1’i 

Reasürans şirketi, 8’i ise İslami sigorta şirketidir. Sekiz adet İslami sigorta şirketi ise, Neova Sigorta 

AŞ, Doğa Sigorta AŞ, Bereket Sigorta AŞ, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat 

AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ ve Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ olarak 

sıralanmaktadır (www.tsb.org.tr).  

Sonuç olarak, dünyada ve ülkemizde ekonominin küreselleşmesi ile birlikte finans sektöründe 

sigorta sistemi ve tekafül sigorta sistemi günümüze hızla gelişen uygulama olarak gelmektedir. 

3.FAİZSİZ SİGORTACILIK (TEKAFÜL) SİSTEMİ  

Sigorta, risk ve kayıpları hafifletmek ve zenginlik ve yaşamları üzerinde felaketlerin etkisini 

azaltmak için işletme ve bireylerin bir ihtiyacı haline gelmektedir. (Ayub, 2007: 417).   İslami inanca 

göre, insanlar Allah’ın emir ve yasaklarına göre yaşam biçimlerini belirlemekte olduğundan, insanların 

bu inançlarına uygun sigortacılığa alternatif olan faizsiz sigortacılık yani Tekafül sistemi ortaya 

çıkmıştır (Aslan, 2015: 94).  Tekafül, Arapça kökenli olup kefalet kelimesinden türeyerek, Türkçe 

anlamı da birlikte hareket etme ve dayanışma olarak ifade edilmektedir (Üstün, 2014: 6).  

Hatta dünyadaki insanların İslami inanca uygun yaşayışlarına göre finans iki yönde 

gelişmektedir (www.sbp.org.pk). Birincisi, finansta faizsiz finansman ilkeleri doğrultusunda gelişen 

İslami bankacılıktır. Bu kuruluşlar birim ya da hane halkının tasarruf fazlası ile tasarruf açığı arasında 

aracı görevi görerek faiz aracı ile diğer araçları değiştirmektedir. Dolayısıyla geleneksel bankacılık 

sistemi faaliyetleri karşılığında faiz alıp ve ödeme yaparken, İslami bankacılık sisteminde ise faizden 

kaçınarak aracı faaliyetlerin temeli olarak anahtar bir araçtan daha fazlasını kullanmaktadır (Ayub, 

2007: 186). İkincisi ise İslami sigorta yani faizsiz sigorta sistemi (Tekafül)’dir. Sigorta için İslami 

alternatif olan Tekafül, sosyal dayanışma, işbirliği ve üyelerin kayıplarını karşılıklı güvence altına 

alma unsuruna dayanmaktadır. Grup üyeleri kendi aralarında yaptıkları anlaşma ile birlikte bağışta 

bulundukları fondan hasar ve kaybı tazmin etmeyi kabul etmekte oldukları sigorta sistemidir 

(www.sbp.org.pk). Dolayısıyla Htay, Arif, Soualhi, Zaharin ve Shaugee (2013) çalışmalarında tekafül 

sistemin asıl amacı tanımlanmış bir fondan tanımlanmış bir kaybı ödeyebilmek olduğunu 

belirtmektedir.  

Ayrıca tekafül sigortacılık sözleşmesi düzenlenirken samimiyet, mutlak Şeriat ilkeleri, ahlaki 

özellikleri ve sigorta sözleşme unsurlarını taşımalıdır (Billah, 1998: 396). Aşağıda tekafül sistemin üç 

modelinden bahsedilmektedir.  

3.1.Wakalah Model 

Genelde Ortadoğu’da uygulanan bir sigortacılık modelidir. Tekafül işlemcisi, katılımcılar için 

bir temsilci gibi davranır ve anlaşılmış belli bir yüzde ücret alınır ve yatırım karları/kayıpları 

katılımcılara veya poliçe sahiplerine aittir. Wakalah ücreti işletmenin tüm yönetim giderlerini 

kapsamaktadır. Ücret oranı şirketin Şeriat komitesine danışılarak yıllık bir şekilde sabittir (Ayub, 

2007: 424; Khan, 2015: 136). Ancak Htay ve diğerleri (2013) araştırmalarında bu modelin, tekafül 

http://www.sbp.org.pk/
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işletmecinin fazlalık ya da karın hiçbirinde paylaşmadığından, tekafül fonları uygun bir şekilde 

işletmesine yeterli teşvik sağlanmadığından dolayı eleştirildiğini belirtmektedir.    

3.2. Mudarabah model 

Asya-Pasifik bölgelerde uygulanan sigortacılık modelinde, katılımcılar ve işlemci üyelerin 

zararlarını ortak paylaşmak ve eğer varsa karları paylaşmak için Mudarabah sözleşmesine 

girmektedirler.  Tekafül işlemcisinin ücreti teknik karşılıkların yatırımından elde edilen karlardan 

sağlanmaktadır. Yatırımların getirisi ve herhangi bir tahsisat fazlasının toplamı kar anlamına gelmekte 

ve katılımcı ve şirket arasında 50:50, 60:40 gibi paylaştırılmaktadır. Bu paylaşım oranını şirketin 

Şeriat komitesi her yıl onaylamaktadır. Giderlerin çoğu hissedarlara yüklenmektedir. Ancak bu 

modelde ‘Tabarru’ olarak bağışlanan miktar ‘Mudarabah’ (kar paylaşım) ilişkisi için aynı zamanda 

sermaye olamaz olması eleştirilmektedir (Ayub, 2007: 424; Khan, 2015: 136). 

3.3. Waqf model  

Son zamanlarda ortaya çıkan bu tekafül sigortacılık modelinde hissedarlar felaket veya 

finansal kayıplara karşı korunmak isteyenlere yardım sağlamak için bir ilk bağış aracılığıyla bir Vakıf 

fonu (Tekafül fonu) oluşturmaktadır. Birden fazla tekafül fonu farklı hizmet sınıfları için 

oluşturulabilmektedir. Katılımcıların katkıları, katılımcıların/varlıkların riskine uygun olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi tekafül fonu için bağış diğeri ise Mudarabah (kar paylaşmak)’ın 

temeline yatırımdır. Bağış bölümü daima vakıf ile kalmaktadır. Re-Tekafül gibi işlem maliyetleri 

fondan karşılanmaktadır. Sigorta etme fazlalığı ya da kaybın ait olduğu fonlar vakfın yararına 

dağıtılabilir, vakfa bir karşılık veya tekrar yatırım olarak tutulabilir. Asla fazlalıklar dağıtılmak 

zorunda değildir. Yönetim ücretleri, kar dağıtımı, rezervlerin oluşturulması, prosedür, poliçe 

sahiplerine tazminat limiti veya kapsamına ilişkin kurallar önceden belirlenmektedir. Yatırım karı 

şirket ile fon arasında paylaşılmaktadır. Poliçe içeriğine göre ise şirket yararlananlar arasında karı 

dağıtmaktadır (Ayub, 2007: 424-425). 

4. MEVCUT VE TEKAFÜL SİGORTACILIK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

Htay ve diğerleri (2013) çalışmalarında mevcut sigortanın faiz, kumar ve belirsizlik gibi Şeriat 

altında yasaklanan unsurlar içerdiği için İslami araştırmacılar tarafından alınan kararlar şuanda 

uygulanan mevcut sigortanın İslam altında yasadışı olduğunu duyurmaktadır. Bu yüzden sigorta 

alternatifi olarak İslami sigorta/faizsiz sigorta/ tekafül sigorta sistemi şeriata uygun yani faiz, kumar ve 

belirsizlik elimine edilerek bugün yönetilmektedir. Mevcut sigortada sigortalı bir kazanan varken bir 

kaybeden bulunmakta ama tekafül sistemde ise oyunu kazanan bulunmamaktadır. 

Tekafül sigortacılık sisteminde bulunması gereken ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır 

(www.sigorta.com.tr ). 

 Faizden getiri elde etmek kesinlikle yasaktır. 

 Sigortada düzenlenen sözleşmede oluşturulan kurallar için belirsizlik kesinlikle yasaktır. 

 Aşırı bir biçimde risk almak yasaktır. 

 Somut olan bir finansman olmalıdır. 

 Kar veya zarar bölüşülmek zorundadır.  

 Spekülasyon asla bulunmamalıdır. 

 Faiz getirisi sağlamayan ve İslami inancımıza uygun olan yatırım araçlarına yatırım yapılması 

gereklidir.    

Ayrıca mevcut sigortacılık sisteminin uygulanması içinde gerekli altı ilke bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki sigortalayan ile sigortacı arasında doğru bilginin olması için taraflar arasında iyi niyet 

olmalıdır. İkincisi, taraflar arasında sigortalanma özelliğine sahip parayla ölçülebilen menfaat ilişkisi 

gerekmektedir. Üçüncüsü, risk gerekmektedir. Dördüncüsü, zararın temin edilebilmesi için temin 

edilme kapsamına giren olaylardan biri olmalıdır. Beşincisi, ödenecek tazminat öncesinde 

belirlenmelidir. Altıncısı ise zararın oluşması ve sonrasında dava açılması gerekmektedir. Son olarak 

da, riske katılan sigortacıların katılım payı oranında tazminatı ödemelidir (Özbolat, 2011: 109, 112, 

113; Toprak ve Çoşkun, 2012: 143, 145, 148). 
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Sonuç olarak aşağıdaki Tablo 4’te faizsiz sigortacılık sistemi olan tekafül sistemi ile mevcut 

sigorta sistemi özet bir biçimde karşılaştırılarak, farklılıkları maddeler halinde ortaya konulmaktadır.  

Tablo 2. Faizsiz Sigortacılık olan Tekafül ile Mevcut Sigortacılığın Karşılaştırılması 

Faizsiz Sigortacılık olan Tekafül Mevcut Sigortacılık 

Karşılıklı dayanışma esaslıdır. Ticari faktörler esas alınır. 

Faiz, kumar ve şüphe bulunmamaktadır. Faiz, kumar ve şüphe bulunmaktadır. 

Katılımcının ödediği primlerin bir kısmı ya da 

bütünü diğer katılımcıları oluşabilecek risklere 

karşı güvence altına alabilmek amacıyla Tekafül 

fonuna transfer edilmektedir.  

Sigorta firmalarına ödenen primler ile risk 

transfer edilmiştir. 

Tekafül firmaları, bulunan yasalarla birlikte Şeri 

Denetleme Kurulu’na bağlıdır.  

Yalnızca bulunan yasalara bağlıdır. 

Tekafül Fonu ile hissedarların arasında 

kesinlikle bir ayrım bulunmaktadır. 

Poliçe sahiplerinin ödediği primler firmaya 

gelir olarak kabul edilmekte ve hissedarlara 

ödenmektedir.    

Tekafül fonunda oluşan fazlalık katılımcılar 

arasında dayanışmaya göre paylaştırılmaktadır. 

Oluşan tüm fazlalıklar ve kar 

sermayedarlarındır. 

Katılımcının açığı varsa da Tekafül Fonundan 

borç verilmektedir. 

Sigorta firmaları riskleri kabullenmektedir.  

Katılımcıların ve hissedarların tüm fonları İslami 

inanca uygun yatırım araçlarına yatırılmaktadır. 

Bu sistemde ise toplanan primler İslami 

inancımıza uygun yatırılması gerekliliği 

yoktur.   

Tekafül şirketi Reasürans şirketi olarak faaliyet 

gösteren ReTekafül şirketi bulunmaktadır. 

İster Reasürans şirketleri isterse sigorta 

şirketleri İslami kurallara uygun hareket 

etmemektedir.    

Kaynakça: http://www.kuveytturk.com.tr/pages/sigorta_sss.aspx; aktaran İsmail Yıldırım (2014). 

“Tekafül (İslami) Sigortacılık Sisteminin Dünyadaki Gelişimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, 

Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6: 2, 49-58.  

5.DÜNYA VE ÜLKE EKONOMİSİNDE MEVCUT VE TEKAFÜL SİGORTACILIK 

SİSTEMİN DURUMU  

Dünyada ve ülkemizde genel olarak sigorta sektörü ve piyasası hızla değişmekte 

gelişmektedir. Hatta gelişmiş olan ülkeler sigortalanma potansiyeline sahip olan ülkelere yapacakları 

yatırımlarını yükseltmektedir. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığından gelecek 

zamanda dünya sigorta piyasasında sahip olacağı payı artacaktır (Özüdoğru, 2017: 39).  

Tablo 3. Ülkelerin 2016-2017 Yılları Sigorta Primi ve Enflasyon, Bazı Ülkelerin Dünya 

Piyasasındaki Payları  

Ülke (88) Prim Hacmi (Milyon 

Dolar) 

2017 

Nominal 

Enflasyo

n ( %) 

2016 Dünya 

Piyasasında 

Payı (%) 

2017 

Dünya 

Piyasasınd

a Payı (%) 
2016 2017 

Amerika 1.377.11

4 

1.349.98

1 

2.0 28.15 

28.71 

Japonya 422.050 451.433 -6.5 8.63 9.60 

İngiltere 283.331 290.855 -2.8 5.79 6.18 

Fransa  241.603 237.417 1.8 4.94 5.05 

Almanya 222.978 214.793 3.8 4.58 4.57 

İtalya  155.509 159.626 -2.6 3.18 3.39 

Kanada  119.520 113.329 5.5 2.44 2.41 

Hindistan 98.003 81.897 19.7 2.00 1.74 

Avustralya 80.061 82.171 -2.6 1.64 1.75 

Güney Afrika 47.796 41.080 16.4 0.98 0.87 

http://www.kuveytturk.com.tr/pages/sigorta_sss.aspx
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Rusya 21.898 17.607 24.4 0.45 0.37 

Avusturya  19.275 18.818 2.4 0.39 0.40 

İsrail 17.426 15.142 15.1 0.36 0.32 

Türkiye (39. Sırada) 12.054 13.072 -7.8 0.25 0.28 

Yeni Zelanda 10.186 9.477 7.5 0.21 0.20 

İran 9.166 8.907 2.9 0.19 0.19 

Pakistan 2.598 2.465 5.4 0.05 0.05 

Kenya 2.000 1.923 4.0 0.04 0.04 

Mısır 1.587 2.125 -25.3 0.03 0.05 

Diğer Ülkeler 1.747.53

9 

1.590.72

3 

-59.3 35.7 

33.83 

 4.891.69

4 

4.702.84

1 

4.0 100.00 100.00 

Kaynakça: World insurance in 2017 

 

Yukarıdaki Tablo 3’ te görüldüğü gibi 2016 yılında dünyada toplam 4.891.694 milyon dolar 

sigorta primi üretilmekte ve Türkiye’ de binde 2.5 paya sahip olarak 12.054 milyon dolar sigorta prim 

üretilmektedir. 2017 yılında ise dünyada üretilen toplam sigorta primi yüzde 3.9 azalarak 4.702.841 

milyon dolar olsa da, Türkiye’nin payı artarak binde 2.8’ e ulaşarak, 13.072 milyon dolar sigorta primi 

olmuştur. Dolayısıyla, bu veriler ile ülkemizde sigorta prim üretim hacminin arttığı görülmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 4’te de dünyada ki bazı ülkelerin kişi başı toplam prim tutarı, hayat sigorta ve hayat 

dışı sigorta prim tutarları gösterilmektedir. Bu tabloya göre, dünyada ortalama kişi başı toplam prim 

tutarı 650 dolar ve bu tutarın 353 doları hayat sigortası için ve 297 doları da hayat dışı sigortası için 

ayrılmaktadır. Türkiye’de ise ortalama kişi başı sigorta prim tutarı 149 dolar ve bunun 23 doları hayat 

sigortası için 126 doları da hayat dışı sigortası içindir. Görüldüğü gibi dünya genelinde hayat 

sigortasına harcanan prim tutarı, hayat dışı sigorta prim tutarına göre daha fazladır. Ancak Türkiye’de 

bu durum tam tersidir (World insurance in 2017).     

 

 

Tablo 4. Bazı Ülkelerin 2017 Yılı Kişi Başı Prim (Dolar) 

Ülke (88) Kişi Başı Toplam 

Prim (Dolar)  

Kişi Başı Hayat 

Sigorta (Dolar) 

Kişi Başı Hayat Dışı 

Sigorta(Dolar)  

Amerika 4.216 1.674 2.542 

Fransa  3.446 2.222 1.224 

Japonya 3.312 2.411 901 

Kanada  3.260 1.407 1.853 

Avustralya 3.247 1.304 1.942 

Almanya 2.687 1.169 1.519 

İtalya  2.660 1.977 683 

Avusturya  2.217 753 1.464 

Yeni Zelanda 2.209 379 1.829 

İsrail 2.093 1.125 968 

Güney Afrika 842 674 167 

Rusya 152 39 113 

Türkiye (63. Sırada) 149 23 126 

İran 113 16 97 

Hindistan 89 11 78 

Mısır 16 8 8 

Pakistan 13 9 4 

Dünya 650 353 297 

Kaynakça: World insurance in 2017 

 



 

700 

 

Sigortacılık sistemine alternatif olan faizsiz (tekafül) sigortacılık sistemi ilk Sudan’da ortaya 

çıkması ile 2015 yılında dünyadaki ülkelerin payı aşağıda Şekil 2’de görülmektedir (Global Takaful 

2017 Raporu).  

Şekil 2. 2015 Yılında Dünyada Tekafül Sigortacılık Payı (%)    

 
Kaynakça: Global Takaful 2017 Raporu  

Yukarıdaki Şekil 2’de görüldüğü gibi 2015 yılı verilerine göre dünyadaki toplam tekafül 

sigortacılığın yüzde 77’sine Körfez Arap Ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Umman, Katar, ve Sudi Arabistan), yüzde 15’ine Güney Doğu Asya Ülkeleri (Malezya, Endonezya, 

Brunei), yüzde 5’ine Afrika Ülkeleri (Sudan, Mısır, Kenya, Gambiya ve Tunus) ve yüzde 3’üne de 

diğer ülkeler (Bangladeş, Türkiye, Pakistan, Suriye, Yemen Sri Lanka, Ürdün) sahiptir (Global 

Takaful 2017 Raporu). 

Ayrıca Suudi Arabistan ve diğer Orta Doğu ülkelerinde mevcut sigorta sektörü %5 büyürken, 

tekafül sigorta sistemi ise %10-25 arasında büyümektedir (Ayub, 2007: 428; Swartz ve Coetzer, 2010: 

337).  Aşağıdaki Şekil 3’te görüldüğü tekafül sigortacılık sistemi 2012-2015 yılları arasında Güney 

Doğu Asya ülkeleri dışında Afrika ülkelerinde yüzde 19, Körfez Arap ülkelerinde yüzde 18 ve diğer 

ülkelerde ise yüzde 7 büyüme gerçekleşmektedir (Global Takaful 2017 Raporu).   

Şekil 3. 2012-2015 Yılları Arasında Tekafül Sigortacılık Sisteminde Ortalama Büyüme Oranı 

(%) 

 
Kaynakça: Global Takaful 2017 Raporu  

 

Türkiye’ de de mevcut sigortacılığın toplam prim üretim hacmi 2016 yılında 40.486.796.941 

TL iken faizsiz sigortacılık (Tekafül) sistemi 1.315.855.322 TL prim üretmektedir. 2017 yılında 

mevcut sigortanın toplam primi yüzde 15 artarak 46.554.689.545 TL’ ya ulaşırken faizsiz sigortacılık 

toplam primi de yüzde 26 artarak 1.045.611.280 TL’ dır. Dolayısıyla ülkemizde toplam primin 
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içerisinde faizsiz sigortacılık payı ise 2016 yılında yüzde 2.6’ dan 2017 yılında yüzde 2.8’ya 

artmaktadır (www.tsb.org.tr). 

Sonuç olarak, dünyada belirgin bir etik yapıya sahip olan ve Müslüman ve Müslüman 

olmayanlar için pazarlanabilen tekafül sigortacılık sisteminde önemli bir biçimde talepte artışı 

yaşanmaktadır (Swartz ve Coetzer, 2010: 336).   

5.SONUÇ VE TARTIŞMA 

İnsanlar mal ve canlarını güvence altına almak ve riski aktarmak için kullandıkları araç, 

sigortacılıktır. Bu sigortacılık sayesinde, insanlar belli primler ödeyerek oluşabilecek kayıpları yok 

etmekte veya azaltmaktadır. Dolayısıyla son yıllarda finans dünyasında, sigortacılık sistemi hızla 

gelişmektedir.  

Hatta mevcut sigortacılık sistemine alternatif olarak, İslami inancımıza uygun anlayışa 

dayanan faizsiz (tekafül) sigortacılık sistemi dünyada ilk 1979 yılında Sudan’da uygulanmaya 

başlamıştır (Ayub, 2007: 428). Türkiye’de ise, bu sigortacılık sistemin uygulanması 2010 yılına 

dayanmaktadır (Yıldırım, 2014: 56).  

Faizsiz sigortacılık sistemi, kar amacı olmadan bireyler arasında karşılıklı dayanışmaya 

dayanır ve bu sigorta şirketlerin sahibi, poliçe sahipleridir. Mevcut sigorta sisteminde ise kar amacı 

güdülmekte ve sigorta şirket sahibi, hissedarlarıdır (Özüdoğru, 2018: 5). 

Çalışmanın amacı, mevcut sigorta sistemi ile alternatif sigorta olan faizsiz sigorta (tekafül) 

sistemi araştırılarak, aralarındaki farkı ortaya koymaktır. Araştırma sürecinde incelenen yayınlardan 

elde edilen bulgulara göre, mevcut sigorta sisteminin ticari esasa dayandığı, tekafül sigortacılık sistemi 

İslami esaslara göre ortaklık, yardımlaşma ve faizsizlik esasına dayandığı tespit edilmiştir. Swartz ve 

Coetzer (2010) çalışmalarına göre de, tekafül sigortacılık sistemi sadece Müslümanların ilgisini 

çekmemekte, hatta Müslüman olmayanlarında ilgisini de çekmekte olduğu belirtilmektedir. Yazarlara 

göre, tekafül sisteminin daha geniş ürün yelpazesi sunduğu ve mevcut sigorta sistemine alternatif 

sigorta sistemi olarak uygulandığı bahsedilmektedir.  

Ayrıca benzer bir çalışma ile yapılan incelemede, mevcut sigorta sisteminde sigorta şirketleri 

fonları Helal-Haram kavramlarına bakılmaksızın faiz bazlı yatımlara yönlendirilmekte iken, tekafül 

sigortacılık sisteminde ise tekafül şirketleri fonları Şeriat kurallarına uygun yatırım yapılıp, karlar da 

önceden düzenlenen Tekafül Anlaşmasındaki oranlara göre dağıtılmaktadır. Hatta bu sistemde, 

fazlalık ya da kayıp oluşursa toplanan fonlarda paylaştırılmaktadır (www.sbp.org.pk).   

Sonuç olarak, dünyada ve ülkemizde, sermayenin birikmesine, rekabeti geliştirerek işsizliği 

azalmasına ve ekonomide finansman sağlamasına neden olan mevcut sigorta sistemidir (Yücememiş, 

Akpınar ve Okay, 2011: 57). Bu sistemin alternatif olan, faizsiz sigortacılık sistemi için, retekafül 

firması kurularak, teknolojik alt yapı sağlanarak, insan kaynakları kalitesi ve sigorta yatım araçları 

arttırılarak gelişmesi daha hızlı hale gelmektedir (Sezal, 2017: 1167). 

KAYNAKÇA 

ALNEMER, H. A., (2013), Revisiting Takaful Insurance: A Survey on Functions and Dominant 

Models, Afro Eurasian Studies, 2 (2),  231-253. 

ASLAN, H., (2015), Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm 

Önerileri, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 93-117. 

AYUB, M. Takaful – An Alternative to Insurance, www.sbp.org.pk/departments/ibd/takaful.pdf , 

Erişim Tarihi: 16 Ağustos 2018. 

AYUB, M., (2007). Understanding Islamic Finance, İngiltere: John Wiley & Sons Ltd.  

BHATTY, A., (2010), The Growing Importance of Takaful Insurance, Asia Regional Seminar 

Organized by OECD And Bank Negara Malaysia Under The Sponsorship of The Government of 

Japan, Kuala Lumpur, 23-24 September 2010, 1-9. 

BİLLAH, M.M., (1998), Islamic Insurance: Its Origins and Development, Arab Law Quarterly, 13 (4), 

386-422. 

ÇİPİL, M., (2008), Risk Yönetimi ve Sigorta, Ankara: Nobel Yayınları. 

http://www.tsb.org.tr/


 

702 

 

DUMANOĞLU, S. ve Gedikoğlu, H., (2004), Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD’ de Sigorta 

Uygulamaları Muhasebesi ve Yükümlülük Karşılama Yeterliliği, İstanbul: Türkmen Kitabevi. 

GLOBAL TAKAFUL 2017 RAPORU, Web: 

http://www.milliman.com/uploadedFiles/insight/2017/Takaful-2017-full-report.pdf, Erişim 

Tarihi:29.08.2018. 

GÜVEL, ENVER A. ve GÜVEL, AFİTAP Ö., (2012), Sigortacılık, Altıncı Baskı, Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

HTAY, S.N.N., ARİF, M., SOUALHİ, Y., ZAHARİN, H.R. ve SHAUGEE, I., (2013), Accounting, 

Auditing and Governance for Takaful Operations, Singapur: John Wiley&Sons Singapore. 

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (10 Madde). (2017). T.C. Resmi 

Gazete, 30186, 20 Eylül 2017. 

KAYA, F., (2013), Sigortacılık, İstanbul: Beta Yayınları, 3. Baskı. 

KHAN,H., (2015), Optimal Incentives For Takaful (Islamic Insurance) Operators, Journal of 

Economic Behavior & Organization, 109, 135–144. 

KUMAR, R., (2014), Strategies of Banks and Other Financial Institutions Theories and Cases, 

Oxford: Academic Press. 

ÖZBOLAT, M., (2011), Temel Sigortacılık, Ankara: Seçkin Yayınları, 5. Baskı. 

ÖZKAN, M., (1998), Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. 

ÖZÜDOĞRU, H., (2017), Türkiye Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi, Bankacılık Ve Finansal 

Araştırmalar Dergisi (BAFAD), 4:1, 38-47.   

ÖZÜDOĞRU, H., (2018), Katılım Sigortacılığı Ve Türkiye’deki Durumu, Üçüncü Sektör Sosyal 

Ekonomi, 53 (1), 1-16. 

SERGİCİ, E., (2001), Türklerin Tarihi ve Sigortacılık, İstanbul: Latin Yayınları. 

SEZAL, L., (2017), Türkiye Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi Ve Faizsiz Sigortacılık 

Sisteminin Uygulanabilirliği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 1156-1167. 

SWARTZ, N.P. ve COETZER, P., (2010), Takaful: An Islamic Insurance Instrument, Journal of 

Development and Agricultural Economics, 2(10), 333-339. 

TOPRAK, M. ve ÇOŞKUN M., (2012), Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş, Eskişehir: T.C. Anadolu 

Üniversitesi Yayınları. 

URALCAN, Ş., (2011), Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi, İstanbul: 

Hiperlink yayınları. 

USTAOĞLU,  M., (2014), Alternatif Faizsiz Sigortacılık Uygulamaları ve Gelir Seviyesine Göre 

Kamu Bilincinin Değerlendirilmesi: Ampirik Analiz, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları 

Dergisi, 2:2, 109-130. 

ÜSTÜN, Y., (2014), Sigorta, Tekafül ve Kooperatif Sigortacılığı Tekafül; Kooperatif Sigortacılığında 

İslami Model, Karınca Dergisi, 80 (927), 1-12. 

YILDIRIM, İ., (2014), Tekafül (İslami) Sigortacılık Sisteminin Dünyadaki Gelişimi Ve Türkiye’de 

Uygulanabilirliği, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 49-58.  

WORLD İNSURANCE İN 2017, Swiss Re, Sigma No 3/2018, Erişim Tarihi:23.08.2018. 

www.sigorta.com.tr/tekaful-sigortaciligi-nedir, Erişim Tarihi:23.08.2018. 

www.swissre.com/library/publication-sigma/sigma_3_2017_en.html, Erişim Tarihi:25.04.2018. 

www.tekaful.net/?page_id=78, Erişim Tarihi: 16.08.2018 

www.tsb.org.tr/sigortanin-tarihi.aspx?pageID=438, Erişim Tarihi: 25.04.2018. 

www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909, Erişim Tarihi: 25.04.2018. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu-Altıncı Kitap – Sigorta Hukuku(Madde 1401-1520). (2011). T.C. 

Resmi Gazete, 27846, 13 Ocak 2011. 

 

http://www.milliman.com/uploadedFiles/insight/2017/Takaful-2017-full-report.pdf
http://www.sigorta.com.tr/tekaful-sigortaciligi-nedir
http://www.swissre.com/library/publication-sigma/sigma_3_2017_en.html,%20Erişim
http://www.tekaful.net/?page_id=78
http://www.tsb.org.tr/sigortanin-tarihi.aspx?pageID=438
http://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909

