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Bilgi Toplumu’na Geçiş Sürecinde Kütüphaneleri Yeniden Düşünmek ve Tasarlamak 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY1 

Özet 

Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle birlikte dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik 

alanlarda çok hızlı ve büyük bir değişimin içerisine girmiştir. Bu değişim ve dönüşüm süreci 

bütün toplumsal yapı ve kurumları etkilemektedir. Bu süreçten etkilenen kurumlardan biri de 

bilginin toplandığı, saklandığı, hizmete sunulduğu, odağında bilginin bulunduğu ve nihai amacı 

kullanıcılarının bilgi gereksinimini karşılamak olan kütüphanelerdir. Kütüphaneler eğitim, 

kültür ve araştırma işlevleri olan toplumsal kuruluşlardır. Toplumsal kuruluşlar hem içinde 

bulunduğu toplumda yaşanan değişimden etkilenen hem de bu değişimi etkileyen kurumlardır. 

Kütüphaneler de Bilgi Toplumu’nda yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinden hem 

etkilenmişler hem de bu değişim ve dönüşüm sürecini etkilemişlerdir. Bilgi Toplumu’na geçiş 

süreciyle birlikte kütüphanelerin temel hizmetleri olan kullanıcı hizmetleri, teknik hizmetler ve 

yönetsel hizmetlerde köklü değişimler yaşanmıştır. Bu süreçte kütüphanelerin temel unsurları 

olan kullanıcı, derme, bina, personel ve bütçe de yeni bir bakış açısıyla, Bilgi Toplumu’nun ve 

bilgi teknolojilerinin getirdiği yenilikler doğrultusunda yeniden tanımlanmak, yapılandırmak 

zorunda kalmışlardır. 

Bu çalışmada Bilgi Toplumu olgusunun genel bir değerlendirmesi yapılarak, Bilgi Toplumu’na 

geçiş sürecinde kütüphanelerin temel hizmetlerinde ve unsurlarında yaşanan değişim ve 

dönüşümler ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca kütüphane kurumunun Bilgi Toplumu’nun 

gelişmesi ve şekillenmesindeki rol ve önemine de dikkat çekilmiştir. Çalışmanın sonuç 

bölümünde ise kütüphaneler de Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle birlikte yapılması gereken 

uygulama ve çalışmalar konusunda öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Bilgi Toplumu, Kütüphane, Kütüphane Hizmetleri, Kütüphane Unsurları,    

Bilgi Teknolojileri. 

1. Giriş 

İnsanlık tarihine bakıldığında toplumsal değişimin Tarım Toplumu’ndan Sanayi Toplumu’na, 

Sanayi Toplumu’ndan da Bilgi Toplumu’na doğru gerçekleştiği görülmektedir. Bilgi, insanlığın 

var oluşundan itibaren her alanda gücün ve etkinliğin temeli olmuştur. Ancak bilgi, daha önceki 
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dönemlerin hiçbirinde, içinde bulunduğumuz Bilgi Toplumu döneminde olduğu kadar önem ve 

önceliğe sahip olmamıştır. Bilgi Toplumu’nun dinamiği hızlı değişim iken; bilgi de bu değişim 

ortamında daha önceki dönemlere kıyasla sınırsız ve biricik bir değere sahip olmuş; artan bilgi 

hacmi ve bilginin hızla akışı, hızlı bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Birçok kurum bu 

hızlı değişimden etkilenmiş, yaşanan değişime ayak uydurmak hatta önderlik etmek durumunda 

kalmıştır. Bu bağlamda Bilgi Toplumu’na geçiş süreci; temel işlevi, içinde bulunduğu toplumun 

bilgi gereksinimini karşılamak ve bilgi hizmeti vermek olan kütüphaneleri de önemli derecede 

etkilemiştir. Kütüphanelerin bu sürece bağlı olarak kendilerini yenilemeleri,  yeni misyon ve 

sorumluluklar üstlenmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir (Altay, 2017). 

Kütüphaneler, bireylere gereksinim duydukları bilgi ve materyalleri sunan eğitim kurumlarının 

başında gelmektedirler. Okullarda sürdürülen formel eğitim çabalarının dışında; daha bağımsız 

kütüphane salonlarında ve/veya sanal ortamlarda bireylerin kendi kendine öğrenme çabalarını 

destekleyecek biçimde işlevlerini yerine getiren kütüphaneler, bu bakımdan toplumun 

eğitilmesinde kendilerine özgü ve önemli bir görevi de yerine getirmektedirler. Özellikle Bilgi 

Toplumu’na geçişin önemli eksenlerinden birini, kütüphaneler oluşturmaktadır. Çünkü birey 

merkezli eğitim paradigmasının hayata geçirilebilmesi için, bireylerin kendi istek ve 

inisiyatifleri ile kütüphane salonlarına gelerek ve/veya kütüphaneye gelmeden kütüphanelerin 

sanal ortamlarda sağladığı bilgi hizmetlerinden yararlanarak bireysel olarak araştırmada 

bulunmaları gerekmektedir. Bu bireysellik vurgusu, insan zihninin bir ürünü olan bilginin ve 

bu bilgiye sahip olan insanların, gücün merkezini temsil ettikleri Bilgi Toplumu kavramından 

kaynaklanan bir vurgudur. Bilginin ve bilgi ekonomisinin öne geçtiği Bilgi Toplumu’nda, 

bireylerin de bilgiye erişmeleri, bilgiyi üretmeleri, güncellemeleri, kullanmaları; ve bunların 

yanı sıra enformasyon okuryazarlığı becerileri ile yaşam boyu öğrenme becerilerini de 

geliştirmeleri gerekmektedir. İşte bu nedenle Bilgi Toplumu’nda kütüphaneler önemli bir işleve 

sahiptirler; çünkü bilginin toplandığı, derlendiği, ve dağıtıldığı kurumların başında 

kütüphaneler gelmektedir. Kütüphaneler bu niteliklerine bağlı olarak da, Bilgi Toplumu’nun 

gereksinim duyduğu bireylerin yetiştirilmesinde yaşamsal bir rolü yerine getirmek 

durumundadırlar (Yılmaz ve diğerleri, 2011).    
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2. Bilgi Toplumu 

Günümüzün Bilgi Toplumu’nda, Sanayi Toplumu’nun hakim teknolojileri ile gerçekleştirilen 

maddi üretim biçiminden,  bilgisayarlara ve bilişim teknolojilerine dayalı bir üretim biçimine 

geçilmiştir. Bilgi Toplumu; Sanayi Toplumu’na özgü üretim faktörlerinden farklı olarak “Bilgi” 

faktörünün temelinde şekillenen ve bilgi iletişim teknolojilerinin itici güç olarak gelişmesine 

katkı sağladığı, yeni bir toplumsal yapıya işaret etmektedir. Toffler’in “üçüncü dalga” olarak 

tasvir ettiği bu toplum biçiminin en temel özelliği bilgi merkezli ve teknoloji patentli üretim 

yapılanmasının söz konusu olması ve üretilen teknolojik bilginin ekonominin her alanında 

kullanılır olmasıdır (Bayram, 2010).  

Endüstri Sonrası Toplum (Daniel Bell), Enformasyon Toplumu (Y.Masuda), Büyük 

Yönelimler Çağı (Patrico Aburdane), Teknotratik Çağ (Zbigniev Brzezinski), Post Modern 

Dönem ve Bilgi Ekonomisi gibi kavramlarla da (Erkan, 1993) ifade edilen Bilgi Toplumu; 

bilginin, yaşamın her alanında her geçen gün artan bir hızla ve de küresel bir ölçekte akıp arttığı; 

esneklik, çeşitlilik, yaratıcılık, yenilik gibi kavramların ekonomide egemen olduğu; eğitimli 

bireylerin ön plana çıktığı ve karmaşık etkileşimlerden meydana gelen şebeke yapısında bir 

toplum (Gültan, 2003) yapısını ifade etmektedir. Bir başka ifade ile Bilgi Toplumu “Bilgisayar 

ve bilgisayara dayalı olarak çalışan araçların kullanıldığı; bireysel ve kitle iletişiminin sınırlar 

ötesine geçtiği; temel ekonomik faaliyetlerin bilgi üzerine kurulduğu; üretici ve tüketicileri bir 

araya getiren hizmet türünün bilgi hizmetleri olarak şekillendiği; insan sermayesinin ön plana 

çıktığı; eğitimin süresizleştiği, her türlü bilgi kaynağının ve bilgi merkezinin önem kazandığı; 

bilginin kontrolü ve sahipliği için uluslar üstü örgütlerin kurumlaştığı bir toplum biçimi” 

(Rukancı ve Anameriç, 2004) dir.  

Bilgi Toplumu’nda enformasyon, teknoloji aracılığıyla toplumun tüm alanlarına nüfuz 

etmektedir. Yeni yönetim ve otomasyon tekniklerinin kullanımı, bu dönemin bir 

karakteristiğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Bilgi Toplumu ortaya çıkmaktadır. Gelecekte 

toplumlar amaçlarını gerçekleştirmede ve vatandaşlar, topluluklar ve örgütler için yeni fırsatlar 

yaratmada enformasyon teknolojilerini kullanacaklardır. Bu ortamda, enformasyonun bazı 

özellikleri şunlardır: muazzam bir büyüme ve hareketlilik, küreselleşme ve hız, uzmanlaşma ve 

disiplinler arasılık, ekonomik değer ve sosyal bölünme. Bilgi Toplumu’nun 

karakteristiklerinden biri de bilginin statüsündeki değişimdir. İnsanlar bilmektedirler ki bilgi 

bir mal ya da eşya olarak ele alındığında, karın bir kaynağı ve karar alma ve kontrolün bir 

aracıdır. Enformasyon yeteneklerinin yaşam boyu öğrenmenin geliştirilmesine duyulan 
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gereksinim, “enformasyon okur yazarlığı” kavramının ortaya çıkmasına da neden olmuştur 

(Barber, Pisano, D’Alessandro, Romagnoli, Parsiale, De Pedro ve Gregui, 2006: 1,2).  

Bilgi Toplumu’nun temel özellikleri konusunda literatürde pek çok farklı bakış açıları ve 

yaklaşımlar mevcuttur. Rukancı ve Anameriç (2004), Bilgi Toplumu ile ilgili önemli temel 

kaynakları referans gösterdikleri çalışmalarında, Bilgi Toplumu’na ait olduğu ifade edilen 

özellikleri şu şekilde sıralamışlardır:  

• Bilgi-yoğun üretimin gelişmesi ile birlikte bilgi sektörünün ortaya çıkması, 

• Herkesin gereksinim duyduğu ve erişim hakkının herkese ait olduğu bilgiye daha hızlı erişim 

için, bilgi ağları, veri bankaları ve iletişim ağlarının kurulması, 

• İnsanlık tarihinin her döneminde var olan problemlerin değişime uğraması. Sanayi 

Toplumu’nda ortaya çıkan maddi düzendeki işsizlik, savaş ve diktatörlük endişelerinin; Bilgi 

Toplumu’nda yerlerini gelişmelere ayak uyduramama, gelecek korkusu, özel hayatın gizliliğine 

gerçekleştirilen tecavüz endişelerine bırakması, 

• Kas ve makine gücünün yerini akıl ve zihin gücünün alması, 

• Bilgi toplumu’ndaki demografik yapının, öncelikle nitelikli ve bilgili bireylere duyulan 

gereksinimler temelinde şekillenmesi, 

• Sürekli eğitimin ön plana çıkması, 

• Sürekli yeni bilgilerin üretilmesi ve buna bağlı olarak sayıca fazla ve nitelikçe üstün yayınların 

ortaya çıkması, 

• İletişimde ve bilgi erişimde zaman ve mekan sınırlılıklarının ortadan kalkması ile birlikte 

küreselleşmenin genişlemesi (Rukancı ve Anameriç, 2004) 

Yukarıdaki sıralanan özelliklerden bilhassa son dördünden de anlaşılabileceği üzere; Bilgi 

Toplumu’nda araştırma ve geliştirmeye üst düzeyde önem verilmektedir. Bu bağlamda en 

önemli bir üretim faktörü ve stratejik kaynak haline gelmiş olan bilginin üretilmesi ve 

geliştirilmesi için; bilime, teknolojiye ve insan gücüne yatırım öğesi olan eğitim, öncelikle ele 

alınmaktadır. Bilgi Toplumu’nda eğitim, toplumların birbirlerine kapalı oldukları ve 

aralarındaki iletişim ve etkileşim düzeyinin daha düşük olduğu dönemlerdeki gibi bireylere 

belli tutum, tavır, değer ve bilgileri aktarmanın ötesinde bir anlam içermeyi; ve önceki 
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kuşakların yaptıklarından pek farklı bir şey ortaya koymayan değil; yeni ürünler ve fikirler 

geliştirebilme yeteneği olan insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmelidir. Bu da eğitim süreci 

içerisindeki bireyin, kendini değişen koşullara uyarlayabilmesini, geleceği bütün ön 

görünümleriyle kavrayabilmesini, yaptığı işe eleştirel bir bakış açısı getirebilmesini ve yeni 

ilişkiler kurabilmesini mümkün kılacak bilgi ve becerilerle donatılmasını gerektirmektedir 

(Aykaç, Günaydın ve Yılmaz, 2011). Bilgi Toplumu’nda eğitimin başlıca hedefi bireyin 

sosyalleşmesini sağlamak ve bireyi hızla değişen dünyaya uyumlu bir birey haline 

getirebilmektir. Çünkü Bilgi Toplumu’nun en tipik özelliği hızlı değişimdir. Öncelikle Bilgi 

Toplumu’nda eğitimin hedefi “öğrenmeyi öğrenmektir”. Bununla öğrenen birey, öğrenen 

toplum oluşacaktır. Bireyler, mevcut bilgileriyle yeni durumlarda yeni bilgiler 

üretebileceklerdir. Bu şekilde çağı yakalamak mümkün olabilecektir. 

Bilgi Toplumu’na geçiş sürecinde eğitim anlayışında yaşanan değişimle birlikte, artık okullar 

tam zamanlı olarak çalışan, bilgi üretmede rol üstlenen, yetişkinlerin de gittiği yerler haline 

gelmişlerdir. Ancak buna rağmen eğitimde okulun rolü de azalmıştır. Eğitim artık sadece 

okullarla sınırlı kalmamakta ve özellikle e-eğitim uygulamaları (uzaktan eğitim, sanal eğitim) 

aracılığıyla, dört duvarla çevrili olarak tanımlanan mekan unsurunu kısmen kaybetmiş 

bulunmaktadır. Bilgi toplumu’nda bilgilenme süreci yalnızca okulla sınırlı kalmayıp bireyin 

tüm yaşamını kapsayacak biçimde genişlemiştir. Sanayi Toplumu’nda eğitim, öğrenciler belirli 

bir okul döneminde gerekli eğitim süresini tamamladıklarında biter iken; Bilgi Toplumu’nda 

bitmiş eğitim diye bir şey söz konusu değildir. Bilgi Toplumu’nda ileri düzeyde eğitim görmüş 

kişilerin bile yeniden okula gelmeleri gerekecektir. Yaşam boyu eğitim, Bilgi Toplumu’nda 

eğitim sisteminin en genel karakteristiklerinden biri olacaktır (Aktan, 2007). 

Kütüphaneciler, yaşam boyu öğrenme sürecinde temel oyunculardan biri olabilirler. Yaşam 

boyu öğrenme süreci, kişilerin bilgiyi elde etmelerini bilgi ile ilgili konulara aşina olmalarını 

bu bilgi konularını kendi avantajlarına kullanmalarını mümkün kılabilir. Yoğun bir öğrenme ve 

enformasyon yığını ile karşı karşıya kalan bireylerin, bu öğrenme imkanlarını ve enformasyonu 

kendi avantajlarına nasıl kullanacakları anlayışını da geliştirmeleri gerekmektedir. Halk 

kütüphaneleri; bireylerin farklı enformasyon teknolojilerini kullanmada ve farklı kanalları 

kullanarak enformasyonu bulmada becerili hale gelebilmelerini sağlayacak araçlara ve eğitim 

durumlarına erişimi sağlayabilirler. Ancak, bu alanda daha etkili olabilmek için halk 

kütüphanelerinin diğer topluluk erişim kolaylıklarıyla ve diğer eğitim kurumlarıyla bağlantı 

kurmaya gereksinimleri vardır ve böylece öğrenim merkezleri şebekesi kurulabilecektir 

(Bryson, 2001).  
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Eğitim anlayışında yaşanan değişim ve de Bilgi Toplumu’na özgü bir kavram olan yaşam boyu 

öğrenmenin yaygınlık kazanmasıyla birlikte kütüphaneler, yapısal ve işlevsel açıdan yeni 

sorumluluklar üstlenerek; bilginin üretilip tüketildiği, bireylerin eğitilip toplumsal kültür 

öğelerinin benimsetilmesiyle toplumsallaşmalarının sağlandığı, bireyin eğitim sürecini 

destekleyen ve süreklilik sağlayan; ve diğer yandan bireylere düşünsel ve eğitsel kazanımlar 

sunan özgün hizmetlerle donatımlı kuruluşlar (Cihangir, 2010) haline gelmişlerdir. Diğer 

yandan kütüphaneler yeni eğitim paradigması ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımları 

çerçevesinde kendilerini yeniden tanımlamışlardır. Bilginin üretiminden tüketimine kadar 

geçen süreçte önemli roller oynayan kütüphaneler, bir yandan Bilgi Toplumu’nun bir çıktısı 

iken,  diğer yandan Bilgi Toplumu’nu besleyen girdileri sunan kurumlar arasında yer 

almaktadırlar. (Yılmaz, 2010) 

Yaşam boyu öğrenme ile ilişkili bir diğer kavram da enformasyon okur yazarlığıdır; çünkü 

enformasyon okur yazarı bireyler, yaşam boyu öğrenme sürecinde gereksinim duydukları 

bilgilere kolayca erişme imkanına sahip olabileceklerdir. Amerikan Kütüphane Birliği’nin  

1989 yılında yayınladığı raporda enformasyon okur yazarlığının birey ve toplumsal gelişme 

açısından önemini vurgulanarak; “Enformasyon okur yazarı olmak için, kişi enformasyona ne 

zaman gerek duyulduğunun farkında olmalı ve gerek duyulan enformasyonun etkili bir biçimde 

yerini bulma, enformasyonu değerlendirme ve kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır” 

ifadesine yer verilmiştir (ALA, 1989). Enformasyon okur yazarı bir birey bir çok nedenden 

ötürü enformasyonu etkili bir biçimde araştırma, yönetme ve kullanma yeteneğine sahip 

bireydir (Megnigbeto, 2010).  

3. Bilgi Toplumunda Kütüphaneler 

Bilgi Toplumu’na giden yol bilgiye sahip olmaktan, bilgiyi üretebilmekten ve 

kullanabilmekten, bilginin gücünden yaralanmaktan, yani “bilgi”den geçmektedir. Bilgi 

çağında, küreselleşen dünyanın ortak malzemesi olan bilgiye erişemeyen, onu kullanamayan ve 

Bilgi Toplumu’nun sunduğu avantajlardan yararlanamayan toplumlar Sanayi Toplumu’nun ve 

belki de Tarım Toplumu’nun standartlarını yaşamak zorunda kalacaklardır. Bilgi çağında, bir 

ülke, ürettiği bilgi, kullandığı bilgi, geliştirdiği teknoloji ve gerçekleştirdiği yenilikler 

ölçüsünde güç sahibi olacaktır. Bilgi Toplumu dönemini yaşamakta olan gelişmiş ülkeler ulusal 

düzeydeki e-stratejilerinde ve politikalarında bilginin gücünü ve bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin (BİT) sunduğu fırsatları kullanarak, halklarının refah ve mutluluğunu 

sağlamaktadırlar. Tarım ve Sanayi Toplumlarında “güç” insan ve makine gücünü elinde 
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bulunduranlarda iken, Bilgi Toplumu’nda “güç”, bilginin, yani aklın gücünden 

yararlananlardadır (Tonta, 1999). Bilginin toplandığı, saklandığı, hizmete sunulduğu, toplumun 

bilgi gereksinimini karşılama amacını taşıyan, odağında bilginin bulunduğu kültürel ve 

toplumsal kurumlar olan kütüphanelerin, Bilgi Toplumu’na doğru dönüşümde katalizör etkisi 

bulunmaktadır. Bilginin üretiminden tüketimine kadar gecen süreçte önemli roller oynayan 

kütüphaneler, bir yandan Bilgi Toplumu’nun nihai bir çıktısı iken, diğer yandan bu toplumu 

besleyen girdileri sunan kurumlar arasında yer almaktadır (Yılmaz, 2010). Çünkü, ulusları Bilgi 

Toplumu seviyesine çıkarabilecek bilgi, beceri ve nitelikte insan kaynağının yetiştirilmesine 

katkıda bulunan kurumlardan biri de, kütüphanelerdir (Altay & Todorova, 2016). 

Birikmiş kayıtlı bilgi birikimine erişim, başlıca kütüphaneler tarafından sağlanmaktadır. 

Entelektüel işlerin dokunulabilir formlarda kayıtlı hale getirildiği bir ortamda, bir toplumun 

kayıtlı bilgi birikiminin tanımlanması ve biçimlendirilmesindeki temel sorumluluk, 

kütüphanecilere ait olmaktadır. Özel haberleşme, kurumsal kayıtlar, ve diğer yayımlanmamış 

belgeler genellikle sahiplerinin özel mülkiyeti olarak kalırlar. Bunlar kamunun bilgi stoğuna 

ancak, yayımlandıklarında ya da taşıdıkları potansiyel araştırma değerinden ötürü 

kütüphaneciler tarafından ele alındıklarında dahil olurlar (Neavill, 1984: 81).  

Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle birlikte geleneksel kütüphaneler ve diğer bilgi merkezleri, 

kitap ve diğer belgeleri saklayıp hizmete sunan kurumlar olmaktan çıkarak farklı bir konuma 

ulaşmışlardır (Karakaş, 1996). Günümüzde “bilgi ve beceri geliştirme amaçlı yaşam boyu 

gerçekleştirilen, amaçlı ya da rastgele öğrenme etkinliklerinin tümü” olarak ifade edilen yaşam 

boyu öğrenme becerilerinin geliştirilebileceği en iyi yerler arasında kütüphaneler de 

anılmaktadır. Küçük yaştaki çocuklara ve öğrencilere yönelik çocuk ve okul kütüphaneleri ve 

daha ileri yaşlardaki bireylere yönelik halk kütüphaneleri ve kütüphanecileri, topluma bu 

beceriyi kazandırmakla yükümlü en önemli kurum ve kişiler olma sıfatına sahip 

bulunmaktadırlar. (Ersoy ve Yılmaz, 2009).  

Bilgi Toplumu’nda temel unsurun bilgi olması; ve kütüphanelerin de bilginin toplandığı, 

saklandığı, hizmete sunulduğu kurumlar olması nedenlerinden ötürü bilgi bağlamında, Bilgi 

Toplumu ile kütüphaneler arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Bir ülkedeki 

kütüphane hizmetleri, o ülkenin hem ekonomik hem de toplumsal olarak kalkınmasında önemli 

bir role sahiptirler. Her dönemin çağlar boyunca biriken kültürünü içlerinde barındıran ve 

sonraki dönemlere aktaran kütüphaneler, bu bağlamda Bilgi Toplumu’nun da temel 

kurumlarından birini oluşturmaktadırlar (Yılmaz ve Aydın, 2011).  
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Kütüphanelerin bakış açısından, Bilgi Toplumu’nu taşıdığı özellikler şöyle ifade edilebilirler 

(Bryson, 2001): 

• Mesafe ve yerleşim; ekonomik gelişmeye, sosyal ilişki, öğrenme, iş başarısı ve topluma 

tam katılımın önünde bir engel oluşturmamaktadır (altyapı ve erişim), 

• Bilgi artan bir şekilde herkesin erişimine açıktır ve insanlar, yaşamın her alanına ilişkin 

daha akıllıca kararlar alma becerisine sahiptirler (insanlar ve yaşam boyu öğrenme), 

• Bir bilgi kültürü, yeni düşünme biçimlerini, bağlantıları ve soyut düşünceleri mümkün 

hale getirmektedir (kültür ve fikirlerin yaratılması), 

• Yenilikçilik; entelektüel ve sosyal sermayesinin gelişmesi açısından daha iyi fikirleri 

mümkün kılar ve böylece refah ve toplumsal iyilik hali yaratılabilir (yenilikçilik, 

entelektüel ve sosyal sermaye) ve 

• Enformasyon ve ilgili teknolojilere yapılan bireysel, toplumsal ve kurumsal yeniden 

yatırımlar, enformasyonun sürekli bir biçimde yenilenmesine yol açmaktadır 

(enformasyonun yenilenmesi ve yeniden yatırım) 

IFLA’nın raporunda Bilgi Toplumu-kütüphaneler ilişkisinin belirginleştiği noktalar şöylece 

özetlenebilir (Yılmaz, 2010): 

• Kütüphaneler, Bilgi Toplumu için var olan bir ağ ve temel kaynak olma özelliğine 

sahiptirler. 

• Kütüphaneler, bilgi kullanıcısına yakındırlar ve dünyanın çoğu yerinde kolaylıkla 

Ulaşılabilen  kurumlar arasında yer almaktadırlar. 

• Kütüphaneler, bilgi kaynaklarının içeriğinin değerlendirilmesinde uzmanlaşmış 

kurumlardır. 

• Bilgi Toplumu’nun tüm olanaklarından yararlanabilmek için herkesin gerekli 

becerilere ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) okuryazarlığına sahip olması gerekir. 

Kütüphaneler bu becerilerin; özellikle eğitimli olmayan ve çalışmayan bireylere 

kazandırılmasında çok önemli kurumlardır. Bir başka deyişle, kütüphaneler, e-

okuryazarlık anlamına gelen bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım becerileri için özel 

eğitim programları da düzenleyen yerel eğitim ve yetiştirme merkezleridir. 
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• Kütüphaneler, BİT konusunda uzaktan eğitim gibi programlarının parçası olarak da 

destek verici kurumlardır. 

• Kütüphaneler, eğitim-araştırma kurumları ile bağlantılı ve ağ tabanlı BİT’lerin 

Tasarlanmasını hedefleyen pilot projelerde de işlevler yüklenirler. 

• Kütüphaneler, olumlu İnternet kullanım modellerinin geliştirilmesinde rol 

oynayabilirler. Bu çerçevede gereksinim duyulan bilgiyi sağlarlar. Bunun da ötesinde, 

kütüphaneler, web tabanlı farklı ve geniş bir materyal çeşitliliği sunarlar. 

• Kütüphaneler, ulusal, bölgesel ve yerel Bilgi Toplumu politikalarının yaşama 

geçirilmesinde yerel toplulukların temel İnternet erişim merkezleri olarak yer alırlar.  

Bilgi Toplumu’nda kütüphaneleri etkileyen unsurlardan biri de bilgi ve iletişim teknolojileridir. 

Bilgi Toplumu’nda bilgi ve iletişim teknolojileri; kütüphane ve bilgi merkezlerini ve bunların 

hizmetlerini dünya tarihinde hiç olmadığı kadar etkilemişlerdir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kütüphanelere girmesiyle ortaya çıkan önemli değişimler şöyle özetlenebilir 

(Yılmaz ve Aydın, 2011): 

• Kütüphane ve bilgi merkezlerinde, basılı yayın ve materyallerle birlikte elektronik 

ortamda da bilgiye geniş ölçüde yer verilmektedir. Buna bağlı olarak kütüphane kurumu 

fiziksel önemini yitirmiş; bununla birlikte bilgi hizmeti kavramı yeni bir anlam 

kazanmıştır. Geleneksel geniş örgütsel yapılanmalar, yerlerini esnek, ufak ancak hizmet 

ölçeği geniş, bir çok yaygın erişim noktası bulunan örgütsel birimlere bırakmış 

bulunmaktadırlar.  

• Çevrimiçi kataloglar, çevrimiçi tarama, elektronik yayıncılık gibi olanaklarla seçenekli 

bilgi hizmetleri verilerek, bilgi arzı ve bilgi talebi öğelerinin birbirlerine yaklaşması 

sağlanmaktadır.  

• Kullanıcının ya da belgelerin dolaşması yerine bilgisayar ve iletişim teknolojisinden 

yararlanılarak bilgi dolaşımına önem verilmekte, kullanıcının masasına kadar 

ulaşılmaktadır. Ancak bunun için kullanıcının da belirli bir donanıma sahip olması 

gerekmekte, bilgi ile ilgili bazı ücret ödemeleri dışında ayrıca bir parasal gider söz 

konusu olabilmektedir.  

Bugünün ağlardan örülü çevresinde, insanlar enformasyonu yeniden ele alma ve entelektüel 

mübadele için yeni teknolojiler talep etmektedirler. Dijital kütüphaneler çok geniş bir 
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enformasyon kaynakları ve hizmetleri kümesine erişmekte önemi gittikçe artan bir kanal 

görevini görmektedirler ve çok çeşitli enformasyon kaynaklarından yüksek hacimlerde 

enformasyonu toplama, organize etme ve bu enformasyon hacmine erişmede yeni fırsatlar 

sunmaktadırlar. Dijital kütüphane sistemlerinin yardımıyla, kullanıcılar bir kaynaktan diğerine 

hareket edebilirler ve çeşitli enformasyon problemlerini çözmede, enformasyonu araştırıp 

aralarındaki bağlantıları kurabilirler (Feng, Jeusfeld, Hoppenbrouwers, 2005).  

4. Sonuç ve Öneriler 

Bilgi Toplumu sürecinde yaşanan değişimlerin etkilediği kurumlardan biri de kütüphanelerdir. 

Kütüphanelerin, resmi eğitim kurumlarına ilave olarak gerçekleştirdikleri eğitim 

fonksiyonunun yapısının, Bilgi Toplumu’nda yeniden elden geçirilmesi gerekmektedir. Bilgi 

okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme gibi yeni yaklaşımlar çerçevesinde kütüphanelerde 

yapısal ve işlevsel olarak bir takım değişikliklerin yapılması kaçınılmazdır. Sonuç olarak, Bilgi 

Toplumu hızlı değişimi, dönüşümü temsil eden bir toplum yapısıdır ve yaşanan bu değişime ve 

dönüşüme uyum sağlayabilmek için, kütüphaneler çağın gereklerine uygun olarak yeniden 

yapılandırılmalıdırlar. 

Çalışmada Bilgi Toplumu’nda kütüphanelerin taşıması gereken nitelikler noktasında aşağıdaki 

öneriler geliştirilmiştir. 

• Bilgi Toplumu’nda bilgi, gerçek bir sermaye ve zenginlik yaratan başlıca kaynak haline 

gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Bilgi Toplumu’nda kütüphanelerin yeni ve zorlu 

sorumluluklar üstlenmeleri kaçınılmazdır. Bu nedenle Sanayi Toplumu’ndan Bilgi 

Toplumu’na geçiş sürecinde kütüphanelerin de farklı bir biçim kazanmaları zorunludur. 

• Bilgi Toplumu’nda Kütüphaneler, yoğun bir teknolojik donanıma sahip olmak 

zorundadırlar. Ancak bu şekilde işlevsel hale gelebileceklerdir. Bilgi Toplumu’nda 

kütüphanelerde ileri bir teknoloji kullanılmalı, daha profesyonel bir hizmet 

sunulmalıdır. 

• Bilgi Toplumu’nun  demokrasiyi öngördüğü bir çevrede; birer öğrenen kurum olarak 

kütüphaneler de kendilerine ait kararlarda, demokratik bir katılım süreci özelliği 

göstermelidirler. Bu özelliği ile paralel olarak da Bilgi Toplumu’nun kütüphaneleri daha 

çok çeşitliliği içlerinde taşımalı ve esnek özellikleriyle çevreyle her zaman uyum içinde 

olmalıdırlar. 
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• Bilgi Toplumu’nda kütüphaneler, merkeziyetçi yapının azalmasıyla, kendi kendilerini 

yenileyebilecek, değişimlere açık, eğitim ve öğretim dışında sosyal ve kültürel 

aktivitelerle de kullanıcılarına alternatif hizmetler sunabilen bir yapıya dönüşmelidirler. 

• Bununla birlikte Bilgi Toplumu’nda Kütüphaneler; şirketler, danışmanlık veren 

kurumlar, devlet daireleri ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaparak daha geniş bir 

yelpazede kullanıcılara hizmet imkânı sunmalıdırlar. Bilgi Toplumu’nun kütüphaneleri 

çok yönlü olmalıdır.  

• Yasam boyu eğitimin temel yaklaşım olduğu Bilgi Toplumu’nun kütüphaneleri, 

örgütsel, kültürel, bilimsel gelişmeleri takip eden, insan kaynaklarına değer veren ve 

bireyin kendisini geliştirmesine yardım eden kurumlar olmalıdırlar. 

• Bilgi Toplumu’nun kütüphanelerinin sorumlulukları arasında, evrensel değerlerde bilgi 

hizmeti sunmak, bilimsel, sanatsal ve sosyal aktiviteleri geliştirmek ve öğrenen bir 

kurum olmak da vardır. Çünkü, Bilgi Toplumu’nda kütüphaneler, toplumla, evrenle, 

hükümetlerle, is dünyası ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmak zorundadırlar. 
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Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Bilgi Arama 

Davranışları:  Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği 

Dr. Öğr.Ü yesi Huriye ÇOLAKLAR2  

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY3 

Özet 

Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarıyıllık eğitim veren 

yükseköğretim kurumları olan meslek yüksekokulları, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknik 

bilgiye sahip, donanımlı meslek elemanlarını yetiştiren akademik kurumlardır. Meslek 

yüksekokullarının amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için sahip oldukları en değerli 

kaynakları öğretim elemanlarıdır. Gelecekte iş hayatında önemli roller üstlenecek olan meslek 

yüksekokulu öğrencilerini yetiştiren öğretim elemanlarının bilgi gereksinimlerini 

tanımlayabilme, bilgi kaynaklarına erişebilme, bu kaynakları değerlendirebilme, yeni edinilen 

bilgiyi var olan bilgiyle bütünleştirebilme, bilgiyi uygun ve etik biçimde kullanabilme ve bilgiyi 

iletebilme/sunabilme becerilerine sahip olması beklenmektedir. Bu çalışmada Kırklareli 

Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarının bilgi 

arama davranışları, betimleme yönteminden yararlanılarak, görüşme ve anket veri toplama 

tekniği kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada, anket verileri analiz edilerek öğretim 

elemanlarının bilgiye gereksinim duyma ve bilgi arama sürecinde var olan benzerliklerinin ve 

farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı da Kırklareli 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin sunduğu hizmetlerin Kırklareli merkezden uzak bir ilçe 

meslek yüksekokulunda görev yapan akademisyenlerin bilgi arama davranışlarını nasıl 

etkilediğinin tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda, bilişim teknolojilerinin Kırklareli 

Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarının bilgi 

arama davranışlarını etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda Üniversite Merkez 

Kütüphanesinin Meslek Yüksekokullarına, özellikle de ilçelerdeki meslek yüksekokullarına 

yönelik yeni hizmet ve politikalar geliştirmesinin zorunlu olduğu da tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Bilgi arama davranışları, bilgi okuryazarlığı, meslek yüksekokulları, 

üniversite kütüphaneleri. 
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Giriş 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin aynası olan üniversitelerin, içinde bulunduğu toplum için 

bilimsel anlamda değer yaratabilmesi büyük ölçüde bünyesinde hizmet veren akademisyenlerin 

niteliklerine ve yeterliliklerine bağlıdır. Akademisyenler hem bağlı oldukları üniversitelerin 

hem de mensubu oldukları toplumun ilerleme ve gelişimlerini tasarlayan önemli insan 

kaynaklarıdır. Akademisyenlerin bilgiyi üretmesi, derlemesi, düzenlemesi ve paylaşması 

toplumların gelişmesini etkileyen önemli etkenler arasında yer almaktadır. Bir toplumda 

üretilen bilgi kaynaklarının niteliği ve çeşitliliği, o toplumun ve özellikle de o toplumda yaşayan 

akademisyenlerin bilgiye ve bilime ve verdikleri önemi göstermektedir. Bu nedenle son yıllarda 

özellikle gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde ve bu üniversitelerin kütüphanelerinde 

akademisyenlerin bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışlarına ilişkin araştırmalar 

yapılmaktadır. Araştırmalardan elde edilen bulgulardan hareketle üniversite kütüphaneleri 

akademisyenlerin ve araştırmacıların değişen bilgi arama davranışlarına karşı yeni yöntem, 

uygulama ve hizmetler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda üniversite kütüphanelerinde 

bilgi tabanlı yeni uygulamalar ve yatırımlara daha çok önem verilmekte ve bilgi kaynaklarına 

erişimleri kolaylaşması için yeni çalışmalar yapılmaktadır (Najjari, 2010, s. 391). 

Bilgi arama davranışı, akademisyenlerin bilgiye erişim sürecindeki sorun çözme tutumunun 

önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Diğer insanlar gibi akademisyenler de karşılaştıkları 

problemlerin çözümü için lazım olan bilgiyi arama davranışında bulunurlar. Üniversite 

kütüphaneleri, akademisyenlerin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasında önemli rol oynayan 

kurumlardır. Üniversite kütüphanelerinin temel görevi, bağlı oldukları üniversitelerde görev 

yapan personelin ve öğrenim gören öğrencilerin bilgi gereksinimlerini hızlı ve etkin bir şekilde 

karşılamaktır. Günümüzde, bilgi ve bilgi kaynaklarının sürekli artışı nedeniyle üniversite 

kütüphanelerinin sahip oldukları bilgi kaynaklarıyla birlikte kullanıcılarının bilgi 

gereksinimlerini karşılayabilmek için kullanıcı incelemesi yaparak buna uygun bilgi 

kaynaklarını da elde etmeleri gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle üniversite 

kütüphanelerinin doğru ve tutarlı bir bilgi hizmeti politikası oluşturabilmesi için, gerçek ve 

potansiyel kullanıcılarının bilgi arama davranışlarını ve özellikle teknolojik gelişmelerin 

kullanıcıların bilgi arama davranışları üzerindeki etkisini incelemesi gereklidir. 

Bu çalışmada üniversitelerin önemli ama aynı zamanda “dezavantajlı” birimleri olan ilçelerdeki 

meslek yüksekokullarında görev yapan akademik personelin bilgi arama davranışları 

incelenecektir. Meslek yüksekokulları iş dünyası tarafından ihtiyaç duyulan teknik ve mesleki 
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işgücünü yetiştiren önemli akademik birimlerdir.  Bu okullar özellikle Türkiye gibi gelişmekte 

olan ve nitelikli iş gücüne ihtiyacı olan ülkeler için büyük önem taşımaktadırlar. Zira meslek 

yüksekokulları, tarım, ticaret, sanayi, hizmet ve bilişim alanlarının gereksinim duyduğu nitelikli 

iş gücünü karşılamak üzere kurulmuş okullardır. (Utma, 2011, Sarıoğlu ve Uğur, 2011). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi ilçelerde bulunan meslek yüksekokulları diğer akademik 

birimlere göre dezavantajlıdır çünkü: ilçelerdeki meslek yüksekokulları gerek şehir merkezine 

uzaklığından; gerekse faaliyet gösterdiği ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısından 

kaynaklanan sebeplerden dolayı çeşitli sorun ve sıkıntılar yaşamaktadır. Bu okullarda okuyan 

öğrenciler ve öğretim elemanları bilgiye erişim bağlamında da üniversitenin merkez 

kütüphanesine olan mesafeden dolayı birçok bilgi hizmetinden yeterli olarak istifade 

edememektedir. Özellikle meslek yüksekokullarında görev yapan akademisyenlerin bilgi arama 

süreçleri boyunca gereksinim duydukları bilgiyi nereden nasıl elde edecekleri, elde ettikleri 

bilgiyi nasıl kullanacakları, bu bilgiyi üst düzeyde değerlendirip sentezleyerek katma değer 

yaratacak şekilde öğrenci ve üniversite yararına nasıl dönüştürecekleri (Baysen ve Özsavaş 

Akça, 2017, s.126) meslek yüksekokullarının akademik gelişimi açısından son derece 

önemlidir.  Bu bağlamda  üniversite kütüphaneleri, meslek yüksekokullarında görev yapan 

akademik personelin bilgi gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilmek için onların bilgi 

arama davranışlarını iyi analiz etmeli ve yeni stratejiler geliştirmelidir. 

1. Bilgi Arama Davranışı: Kuramsal Çerçeve 

Bilgi arama davranışı konusunu ele almadan önce bilgi arama davranışı ile yakından ilişkili 

olan “bilgi gereksinimi” ve “bilgi arama” kavramlarına kısaca değinmek yararlı olacaktır. 

Çünkü bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı aynı amaca yönelik, birbirleriyle iç içe geçmiş 

ve birbirini tamamlayan kavramlardır. Bilgi arama davranışı bilgi gereksinimi sonucunda 

oluştuğu gibi, elde edilen her yeni bilgi yeni bilgi gereksinimleri yaratabilmektedir. (Uçak, 

1997a, s. 319). Bu nedenle bu kavramları birbirinden bağımsız ele almak mümkün değildir. 

Bilgi arama davranışı; farkına varılan bir bilgi gereksiniminin karşılanmasıyla ilgili dürtünün 

yerine getirilmesi için yürütülen bireysel bir etkinliktir. Bilgi arama; bilgi kaynakları arasından, 

gereksinimlere en uygun olan bilgiyi tanımlama ve seçme işlemidir. Bu işlemde en önemli 

unsur insan faktörüdür. Bilgi arama stratejilerinin saptanması ve açıklanması kişinin bilgi 

gereksinimleriyle yakından ilgilidir. Bilgi arama davranışı, karar verme, problem çözme veya 

kaynak bulma gibi sürecin parçası olduğu gibi, kendisi de başlı başına bir işlemdir. Bu işlem; 

ortaya çıkan sonuçlara ve değişik zamanlara bağlı olarak, bilginin alınması ve reddedilmesi ile 
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ilgili ölçüt ve yöntemlerden oluşan dinamik bir süreçtir (Rouse ve Rouse, 1984: 129-131, 

Karataş Ateş, 2015, s. 573) 

Bilgi gereksinimi kavramı, zihinsel bir terim olup, kullanıcının bulunduğu konumu etkileyen 

bir eksikliği ifade eder. Kişi, içinde bulunduğu belirsiz veya şüpheli durumu var olan bilgisiyle 

aşamadığı an bilgiye gereksinim duyar. İnsanın fizyolojik, toplumsal ve zihinsel 

gereksinimlerinin her biri bilgi gereksinimini başlatabilir ( Uçak, 1997a, s. 317). “Bilgi 

gereksinimi bireyin bir hedefini gerçekleştirmede mevcut bilgisinin (knowledge) yetersiz 

kaldığını kabul etmesi” (Case, 2002, s. 5) durumudur ve bu gereksinim kişiyi bulunduğu 

durumdan daha ileriye taşıyacak bir sürecin başlangıcıdır. Bilgi gereksinimi kavramının 

özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür (Campell’den aktaran; Markwei, 2013): 

• “Bilgi gereksinimi sadece bilgi arayan kişinin zihninde yer almaktadır. 

• Bilgiye gereksinim duyan kişinin gereksinimleri, kişinin bilgiye maruz kalması sonucu 

zaman içinde değişecektir. 

• Bilgi arama faaliyeti sırasında, bilgi arayan kişinin davranışları diğer algılardan ziyade 

büyük oranda bilgi gereksinimi tarafından etkilenecektir. 

• Doğası gereği bilginin tanımlanması zordur çünkü sahip olmadığımız bilgiyi 

tanımlayamayız. 

Bilgi gereksinimi kişinin kendisini doğrulama, mevcut olan bilgisini artırma, kendisini 

geliştirme vb. farklı amaçlarla ortaya çıkmakta ve sonrasında bilgi arama davranışına doğru 

evrilmektedir. Başka bir deyişle hissedilen gereksinim, bireyi uyarmakta ve bilgi gereksinimine 

eşlik eden güdü veya güdüler, bireyi bilgiyi arama eylemi içine itmektedir (Wilson, 1996:2). 

Bilgi arama bireyin bilgi gereksinimini karşılamak için uygun bilgi kaynağını arama sürecini 

ifade eder (Saumure, 2010, s. 4). Bilgi arama davranışı bireyin bilgiyi elde etmeye yönelik 

olarak gerçekleştirdiği bütün eylemleri kapsamaktadır. Bilgi arama davranışı bir süreçtir ve 

farkına varılan bilgi gereksinimi sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Dunn, 1986, s. 475). “Bilgi 

davranışı” ile “bilgi arama davranışı” kavramları arasındaki farklılık ise: “Bilgi davranışı” 

kişinin bilgiyle olan her türlü etkileşimini ifade ederken; “bilgi arama davranışı”, kişinin bir 

araştırma yaparken ya da bir ödev yaparken bilgi ile etkileşimini ifade eder. “Bilgi arama 

davranışında” bir problem veya sorunu çözme çabası vardır ve bundan dolayı etkin bir bilgi 
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aramayı işaret eder. Yani “bilgi davranışı” terimi “bilgi arama davranışı” teriminin kapsayan 

geniş terim olarak kullanılmaktadır. 

Literatürde bilgi arama davranışı ile ilgili pekçok farklı araştırmacı tarafından yapılan birçok 

tanım bulunmaktadır. Örneğin Marchimionini  (1995: 5-6’dan aktaran; İlhan, 2014, s. 47) bilgi 

arama davranışını “bireyin bilgi durumunu değiştirmek için bilinçli olarak uğraştığı ve 

öğrenme ve problem çözme ile yakından ilgili süreç” olarak ifade etmektedir. Wilson’a (2000: 

49) göre ise bilgi arama davranışı, “bir hedefe ulaşmak için gereksinim duyulan bilgiyi bilinçli 

olarak aramak”tır. Westbrook  ise bilgi arama davranışını tanımlarken, bu davranışın var olan 

bilgideki bir eksiklik veya sıra dışılık ile başladığına ve eksiklik tamamlanıncaya kadar ve konu 

anlaşılıncaya kadar devam ettiğine (Westbrook, 1993: 541) dikkat çekmektedir. Türkiye’de bu 

konu ile ilgili en kapsamlı çalışmaların sahibi olan Uçak, (1997a, 319) Bilgi arama davranışını; 

farkına varılan bir bilgi gereksiniminin karşılanmasıyla ilgili dürtünün yerine getirilmesi için 

yürütülen bireysel bir etkinlik olarak betimlemektedir. Başka bir tanıma göre ise bilgi arama 

davranışı “soruna ilişkin var olan bilginin yetersiz olması durumunda, gereksinim duyulan 

bilgiyi elde etmek için yürütülen, karar verme ve problem çözme gibi bilişsel süreçlerin yanı 

sıra, bireyin duyguları gibi içsel süreçlerinin ve davranışlarının da etkili olduğu, tekrar eden 

aktivitelerden ve aşamalardan oluşan bir kişisel inşa etme sürecidir”. Çakmak (2016, s. 57-

58). Bilgi arama davranışı, bir süreç olarak insanın bilgiye gereksinim duyduğu andan başlayıp, 

bilgi yi elde edip kullanması aşamasına kadar devam eder. Diğer bir deyişle bilgi arama 

davranışı, bir takım gereksinimleri karşılama ve amaçlara ulaşma yöntemidir. Kısaca bilgi 

arama davranışı bilgiye erişme ve kullanma sürecinde yapılan davranış ve yaşanan olaylardır 

(Najjari, 2010, s. 393).  

Bilgi arama davranışları geleneksel olarak iki temel kategoride ele alınıp incelenmektedir: 

Görevle ilgili araştırmalar ve günlük bilgi arama davranışı (everyday life information seeking - 

ELIS). Günlük bilgi arama davranışı araştırmaları insanların günlük yaşamları bağlamında 

gerçekleşen sağlık, tüketim ve boş zamanlarına yönelik bilgi gereksinimleri ve bilgi aramalarına 

yönelik araştırmalardan oluşmaktadır (Savolainen, 2003, s. 1). İster günlük olsun ister görevle 

ilgili, bilgi arama davranışı pek çok biyolojik, sosyolojik, ekonomik, teknolojik, kültürel vb. 
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etkenlerden etkilenmektedir (Uçak, 1999: 116). Bu etkenler bazılarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

• Gereksinimlerin karşılanmasının önemi, 

• Bilginin erişilebilirliği ve tam olarak elde edilip edilemediği, 

• Erişilen bilginin miktarı, 

• Erişilen bilginin isabet oranı, 

• Bilginin maliyeti, 

• İletişim kanalı, 

• Zaman açısından uygunluk, 

• Bilginin kesinliği ve anlam açısından derinliği, 

• Daha önceden erişilen bilginin düzeyi, 

• Bireyin içinde yaşadığı sosyal çevre, 

• Bireyin işi ve görevi, 

• Bireyin içinde bulunduğu politik ve ekonomik sistem, 

• Bireyin sosyal ve kültürel düzeyi, 

• Bireyin kişisel özellikleri, 

• Bireyin öğrenme özelliği. (Krikelas, 1983; Wilson, 1981; Westbrook, 1993; Uçak, 

1997b’den aktaran Özlük, 2006, s. 81-82). 

Yukarıda sıralanan etkenler dışında bilgi arama davranışı üzerinde belirleyici bir etkisi olan bir 

diğer önemli faktör de bilgi merkezleridir. İnsanların bilgi arama davranışlarının gelişmesinde 

özellikle kütüphanelerin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Kütüphanelerin kullanıcılarını doğru 

yönlendirmeleri, onlara rehberlik yapmaları bilgi arama sürecinin daha sağlıklı olmasını 
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sağlayacaktır. Ayrıca kütüphanenin kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini öngörerek 

kullanıcılarına yeni hizmet ve uygulamalar sunmaları da son derece önemlidir.  

Bilgi gereksinimlerini kütüphaneleri kullanarak karşılayan kullanıcıların son elli yıl içersinde 

bilgi arama davranışlarını etkileyen dört önemli dönüşüm olmuştur: 

• Kütüphane hizmetlerinde bilgisayarın kullanılmaya başlanması ve kütüphane 

kataloglarının elektronik ortama taşınması, otomatik dizinleme ve bilgi erişimde 

yaşanan gelişmeler, 

• Çevrimiçi veri tabanları ve çevrimiçi aramaların yaygınlaşması ve bu konudaki eğitim 

gereksinimi, 

• Internet ve World Wide Web ile birlikte bilgiye her yerden erişilebilmesi ve bunun 

etkileri, 

• Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla bilginin depolanması ve erişiminde yeni 

olanaklar (Bates, 2010, s. 2387). 

Yukarıda sıralanan dört dönüşüm dalgası kütüphane merkezli yapılan bilgi arama davranışı 

araştırmalarının gelişimini de etkilemiştir. 1980’li yıllara kadar kütüphane merkezli bilgi arama 

davranışı üzerine geleneksel tarzda çalışmalar üretilirken; 1980’li yıllardan itibaren 

kütüphanelerde yaşanan birinci dönüşümle birlikte bilgi arama davranışı araştırmalarında da 

yeni bir dönem başlamıştır. 1990’lı yıllarda kütüphanelerde yaşanan ikinci ve üçüncü dalgaların 

izlerini bu dönemde yapılan bilgi arama davranışı ile ilgili çalışmalarda açık bir şekilde görmek 

mümkündür. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren ise bilgi teknolojilerinin, internetin ve dijital 

kültürün bilgi arama davranışı üzerine yansımasını araştıran çalışmaların oldukça arttığı göze 

çarpmaktadır. 

Ülkemizde bilgi arama davranışı ile ilgili literatüre baktığımızda; bu konuda yüksek lisans tezi, 

doktora tezi, makale, bildiri vb. birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. Türkiye’de bilgi 

arama davranışı konusunda akla ilk gelen isim bu alanda önemli çalışmaların sahibi olan Nazan 

Özenç Uçak’tır. Uçak’ın bilgi arama davranışı ile ilgili pek çok yayını (Uçak, 1997a, Uçak, 

1997b, Uçak, 1999, Uçak ve Al, 2000 Uçak ve Güzeldere, 2006 Ekici ve Uçak, 2012, Köse 

Uysal, ve Uçak, 2013, Yıldız ve Uçak, 2014) bulunmaktadır. Ayrıca bilgi arama davranışı 

konusunda Nazan Uçak’ın danışmanlığında yürütülen tezler de ( Tanrıkulu, 2006, Özlük, 2006, 
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Köse, 2011, Ögel, 2011, Dalkıran, 2018) literatüre önemli katkılar sağlamıştır. Yerli literatürde 

belirli meslek gruplarının bilgi arama davranışlarını inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Bu 

çalışmalarda akademisyen mühendislerin (Tanrıkulu, 2006), tarihçilerin (Birinci, 2007), 

gazetecilerin (Önal, 2008), öğretim üyelerinin (Najjari, 2010) bilgi arama davranışları 

incelenmiştir. 

Bu çalışmada yukarıdaki çalışmalardan farklı olarak bir ilçe meslek yüksekokulunda görev 

yapan öğretim elemanlarının bilgi arama davranışları ele alınacaktır. Çalışmanın temel 

varsayımı Üniversite kütüphanelerinin ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarında görev 

yapan öğretim elemanlarının bilgi gereksinimlerini yeterli düzeyde karşılayamadığıdır.  Meslek 

yüksekokulları üniversitelerin önemli bilimsel ve mesleki bilgi üreten, eğitim-öğretim ve 

araştırma yapan birimlerinden biridir. Üniversite kütüphaneleri meslek yüksekokullarında 

çalışan öğretim elemanlarının bilgi gereksinimlerinin karşılanmasında sorumludurlar ve önemli 

rol oynamaktadırlar. Özellikle ilçelerde hizmet veren meslek yüksekokullarının merkezde 

hizmet veren meslek yüksekokullarına göre daha dezavantajlı oldukları göz önünde 

bulundurulursa üniversite kütüphanelerinin bu okullara yönelik yeni ve farklı hizmet ve 

uygulamalar geliştirmesi beklenir. Kütüphanenin bu dezavantajlı gruba etkin hizmetler 

geliştirebilmesi için onların bilgi gereksinimlerine ve bilgi arama davranışlarına ilişkin 

araştırmalar yapması gerekir. Çalışmadan elde edilecek sonuçların üniversite kütüphanelerinin 

ilçelerdeki meslek yüksekokullarına yönelik planlayacakları hizmet ve uygulamalar için yol 

gösterici olacağı ön görülmektedir. 

2. Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu 

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarının 

bilgi arama davranışları konusuna geçmeden Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek 

Yüksekokulu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak faydalı olacaktır. 3 Ekim 2003 tarihinde 

Trakya Üniversitesi’ne bağlı olarak Kırklareli Şehrinin Pınarhisar ilçesinde kurulan Pınarhisar 

Meslek Yüksekokulu, 29 Mayıs 2007 tarihinde Kırklareli Üniversitesi’nin kurulmasıyla bu 

üniversite bünyesinde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. 2017-2018 akademik yılında 
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Pınarhisar Meslek Yüksekokulu 1285 öğrenci, 9 program ve 25 öğretim elamanı ile akademik 

faaliyetlerine devam etmektedir. Bunlar: 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Programları ve 

Programlardaki Öğretim Elemanı Sayıları 
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Programın Adı Öğretim Elemanı sayısı 

Bilgi Yönetimi Programı 2 

Bilgisayar Programcılığı 4 

Kontrol ve Otomasyon Programı 3 

Yapı Denetimi Programı 3 

Aşçılık Programı 2 

Turizm Otel İşletmeciliği Programı 3 

Turizm Seyahat Hizmetleri Programı 3 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2 

Medya ve İletişim Programı 3 

Toplam 25 

 

3. Amaç, Yöntem ve Bulgular 

Bu çalışmada Pınarhisar meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarının bilgi 

arama davranışlarına yönelik özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Çalışmada 

betimleme yöntemi kullanılmış, verilerin elde edilmesi için ise anket tekniğinden 

yararlanılmıştır. Bu kapsamda 01 Ekim 2018 tarihinde Pınarhisar meslek Yüksekokulu’nda 

görev yapan 25 öğretim elemanına bir anket formu gönderilmiştir. Anket formu gönderilen 

akademik personelin 23’ü formu doldurarak teslim etmiş, iki akademik personel ise formu 
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doldurmak istemediğini bildirmiştir. Anket sonuçları SPSS 15.0 ile frekans ve çapraz tablo 

analizlerine tabi tutularak, sağlanan veriler yorumlanmıştır. 

Tablo 2: Öğretim Elemanlarının Alan ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Tabloya bakıldığında katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin erkek, üçte birinin kadın olduğu 

görülmektedir. Alanlara göre katılımcıların dağılımına bakılacak olursa sosyal bilimcilerin 

(%56,5) fen bilimcilere (%43,5) göre küçük bir oranda daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Öğretim Elemanlarının Çalışma Süreleri 

Çalışma Süresi Kişi Sayısı % (Yüzde 

1-5 Yıl 9  39,1 

6-10 Yıl 10 43,5 

11-15 yıl 4 17,4 

Toplam 23 100 

 

 

 

Tablo 4: Öğretim Elemanlarının Yaşa Göre Dağılımı 

 Erkek (Yüzde %) Kadın (Yüzde %) Toplam   (Yüzde %) 

Sosyal Bilimler 8           (% 34,8) 5           (% 21,7) 13             (%56,5) 

Fen Bilimleri 7           (% 30,5) 3           (% 13) 10             (%43,5) 

Toplam 15         (% 65,3) 8           (%34,7) 23             (%100) 
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Yaş Kişi Sayısı % (Yüzde) 

25-30 7  30,4 

31-35 9 39,1 

36-40 5 21,7 

41-45 1 4,3 

46-50 1 4,3 

Toplam 23 100 

Ankete katılan katılımcıların büyük bir kısmı on yıldan daha az deneyime (%82,6) sahip 

oldukları görülmektedir. On yıldan daha fazla çalışma deneyimi bulunan katılımcı oranı 

%17,4’dür. Öğretim elemanlarının yaş dağılımında da genç olarak ifade edilebilecek bir 

ortalama bulunmaktadır. Katılımcıların %69,5’i otuzbeş yaş altındadır. 

Tablo 5: Öğretim Elemanlarının Bilgi Gereksinimlerini Karşılama Sürecinde Kütüphanenin 

Önemine ilişkin tablo 

 Kişi Sayısı % (Yüzde) 

Çok Önemlidir 13  56,5 

Önemlidir 8  34,8 

Kısmen Önemlidir 2  8,7 

Önemli Değildir - - 

Toplam 23 kişi 100 
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Ankete yanıt veren öğretim elemanlarının yarısından fazlası (%56,4) bilgi gereksinimlerini 

karşılama sürecinde kütüphanenin çok önemli olduğunu düşünmektedir. Yine katılımcıların 

üçte birinden fazlası (%34,8) kütüphanenin önemli olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların 

%8,7’si ise bilgi gereksinimi sürecinde kütüphanenin kısmen önemli olduğunu ifade etmiştir. 

Bu süreçte kütüphanenin önemli olmadığını ifade eden katılımcı bulunmamaktadır. Tablodaki 

verilerden hareketle katılımcıların büyük bir kısmının bilgi gereksinimi sürecinde kütüphanenin 

önemli olduğunu düşündükleri ifade edilebilir.  

Tablo 6: Katılımcıların Kütüphane Kullanım Sıklığı 

 Kişi Sayısı  

Her Gün - % 

Haftada birkaç kez 2 kişi 8,7 

Haftada bir kez 3 kişi 13 

On beş günde bir 2 kişi 8,7 

Ayda bir 2 kişi 8,7 

Üç ayda bir 2 kişi 8,7 

Altı ayda bir  4 kişi 17,4 

Yılda bir 8 kişi 34,7 

Toplam 23 kişi 100 

 

 

 

Tablo 7: Katılımcıların Üniversite Kütüphanesini Kullanım Şekli 
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 Kişi Sayısı % 

İnternet Üzerinden Kullanıyorum 20 kişi 87 

Kütüphaneye giderek kullanıyorum 3 kişi 13 

Toplam 23 kişi 100 

 

Tablo 5’tek bilgi gereksinimi sürecinde kütüphanenin önemli bir yere sahip olduğunu 

düşündüklerini ifade eden katılımcıların düşünceleri ile davranışları arasında bir tezat olduğu 

Tablo 6’dan anlaşılmaktadır. Tabloya bakıldığında katılımcıların üçte birinden fazlasının 

(%34,7) kütüphaneyi yılda bir kez kullandığı, %17,4’ünün ise altı ayda bir kez kullandığı 

görülmektedir. Katılımcıların kütüphane kullanım şeklini gösteren tablodaki değerlere 

bakıldığında ise  öğretim elemanlarının %87’sinin internet üzerinden kütüphaneyi kullandıkları 

görülmektedir. Kütüphaneye giderek kütüphane hizmetlerinden yararlanan katılımcı oranı %13 

ile sınırlıdır.  

Tablo 8: Katılımcıların Bilgiye Gereksinim Nedenleri 

 Kişi Sayısı % 

Tez çalışması yaparken 7 kişi 30,4 

Makale-kitap-bildiri hazırlarken 6 kişi 26,1 

Derse hazırlık yaparken 5 kişi 21,7 

Yeni bir alanda araştırma yaparken 3 kişi 13 

Bilimsel gelişmeleri takip etmek için 2 kişi 8,7 

Toplam 23 kişi 100 
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Katılımcıların büyük bir kısmının en çok akademik amaçlarla bilgiye gereksinim duyduğu 

söylenebilir. Öğretim elemanlarının %21,7’si ise derse hazırlanırken bilgiye gereksinim 

duyduğunu ifade etmiştir. 

Tablo 9: Katılımcıların Çalışmaları Sırasında Gereksinim Duydukları Bilgileri Nereden 

Sağladıklarına Ilişkin Tablo 

 Kişi Sayısı % (Yüzde 

e-kaynaklardan 14 60,9 

Uzman meslektaşa danışma 6 26,1 

Basılı kaynaklardan 3 13 

Toplam 23 100 

Tabloya bakıldığında katılımcıların neredeyse üçte ikiye yakınının çalışmaları sırasında 

gereksinim duydukları bilgileri e-kaynaklar üzerinden aradıkları görülmektedir. Basılı 

kaynaklardan bilgi arayan katılımcıların oranı ise %13’tür. Bu tabloda dikkat çekici yanıt ise 

%26,1 oranı ile uzman meslektaşlarıma danışırım olmuştur. 

Tablo 10: Katılımcıların Bilgi Arama Sürecinde Yabancı Dili Engel Olarak Görüp 

Görmediklerine Ilişkin Tablo 

 Kişi Sayısı % 

Evet 9  39,1 

hayır 14 60,9 

Toplam 23 100 

Tablo 11: Katılımcıların Bilgi Ararken Hangi Dildeki Yayınları Tercih Ettiklerine İlişkin 

Tablo 
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 Kişi Sayısı % 

Türkçe 12 kişi 52,2 

Yabancı Dil 4 kişi 17,4 

Türkçeye çeviri  4 kişi 17,4 

Tercihimi etkilemez 3 13 

Toplam 23 kişi 100 

 

Bilgi arama süreçlerinizde yabancı dil sizin için bir engel midir? Sorusuna verilen yanıtlardan 

%39,1’inin yabancı dili bir engel olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Katılımcıların %60,9’u ise 

yabancı dili bir engel olarak görmediklerini ifade etmişlerdir. Ancak katılımcıların %52,2’sinin 

bilgi arama süreçlerinde türkçe kaynakları tercih ettikleri Tablo 11’de görülmektedir. 

Katılımcıların %17,4’ü yabancı dildeki kaynakları tercih ettiklerini söylerken, %13’ü ise 

yayının dilinin tercihini etkilemediğini ifaede etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 12: Katılımcıların Bilgiye Erişimde Karşılaştıkları Zorluklara Ilişkin Tablo 
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 Kişi Sayısı % (Yüzde 

Erişim güçlüğü duymuyorum 6 26,1 

Çalışma alanı ile ilgili haberdar olamamak 4 17,4 

Kütüphane yokluğu / yetersizliği 4 17,4 

Yabancı dil 4 17,4 

Bilgi arama ve sağlama zorluğu 2 8,7 

Bibliyografya, indeks, öz 1 4,3 

e-ortam becerisi 1 4,3 

Mali kaynak yetersizliği 1 4,3 

Toplam 23 kişi 100 

Katılımcıların dörtte birinden fazlası (%26,1) bilgiye erişimde herhangi bir zorluk yaşamadığını 

söylemektedir. % 17,4’ü Çalışma alanı ile ilgili haberdar olamamaktan, . % 17,4’ü Kütüphane 

yokluğu / yetersizliğinden, %17,4’ü yabancı dil eksikliğinden dolayı bilgiye erişimde zorluk 

yaşadığını ifade etmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarının 

bilgi arama davranışlarını belirlemeye yönelik yapılan çalışma kapsamında meslek 

yüksekokulu akademik personeline uygulanan ankete verilen yanıtlardan aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

• Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO akademik personelinin büyük bir çoğunluğunun 

kütüphaneyi mekânsal olarak kullanmadığı, daha çok internet üzerinden, dijital ortamda 

kütüphaneyi kullanmayı tercih ettiği anlaşılmaktadır 
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• Gelen yanıtlardan katılımcıların büyük bir kısmının (%56,5) bilimsel çalışmalar 

yaparken bilgiye gereksinim duyduğu anlaşılmaktadır. Derse hazırlık yaparken bilgi 

gereksinimi duyan katılımcı oranı da (%21,7) dikkat çekici orandadır. 

• Öğretim elemanlarının üniversite kütüphanesini çoğunlukla Yayın taraması yapmak 

(%26,1),  derse hazırlık yapmak (%21,4) ve e-kaynakları kullanmak için kullandıkları 

anlaşılmaktadır. Özellikle ödünç kitap almak amaçlı kütüphane kullanımının oldukça 

düşük olduğu gözlenmektedir. 

• Gelen yanıtlardan katılımcıların büyük bir kısmının (%56,5) bilimsel çalışmalar 

yaparken bilgiye gereksinim duyduğu anlaşılmaktadır. Derse hazırlık yaparken bilgi 

gereksinimi duyan katılımcı oranı da (%21,7) dikkat çekici orandadır. 

• Ankete yanıt veren akademisyenlerin yarıdan fazlasının alanıyla ilgili bir çalışmaya 

başladığında ilk olarak kendi kaynaklarına bakmayı tercih ettikleri (%60,9) 

görülmektedir. Bununla birlikte çalışmanın ileriki aşamalarında bir bilgi gereksinim 

ortaya çıktığında ise aynı katılımcıların %60,9’unun e-kaynaklara başvurmayı tercih 

ettikleri anlaşılmaktadır. 

• Ankete yanıt veren akademisyenlerden %60,9’u yabancı dilin kaynak taraması 

yaparken engel olmadığını ifade etmiştir. Bununla birlikte katılımcıların %52,2’si 

kaynak taraması yaparken Türkçe kaynakları tercih ettiğini belirtmiştir. Bazı 

katılımcıların düşünceleri ile uygulamaları arasında bir uyumsuzluk olduğunu söylemek 

mümkündür. 

• Bilgiye erişimde hangi zorlukları yaşıyorsunuz sorusuna verilen yanıtlara bakacak 

olursak önemli oranda katılımcının (%26,1) bilgiye erişimde herhangi bir zorluk 

yaşamadığı anlaşılmaktadır. Katılımcıların %17,4’ü ise çalışma alanı ile ilgili haberdar 

olamadığını ifade etmiştir. %17’4 oranında katılımcı aradığı bilginin kütüphanede 

olmayışından dolayı bilgiye erişimde zorlandığını belirtmiştir. Bilgiye erişimde en çok 

zorlanma sebebini yabancı dil olarak ifade eden katılımcı oranı da %17’4 olmuştur. 

 Elde edilen sonuçlardan hareketle konuya ilişkin aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

• Üniversite kütüphanelerinin dezavantajlı grupları olan ilçelerdeki meslek 

yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının bilgi gereksinimlerinin ve bilgi 
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arama davranışlarının ayrı ayrı incelenmesi  üniversite kütüphanelerinin hizmet ve 

politikalarına  önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle üniversite kütüphaneleri 

ilçelerdeki meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanlarının bilgi arama 

davranışlarına ilişkin periyodik aralıklarla araştırılmalar yapmalıdır. 

• Bilişim teknolojileri ve internet ortamındaki dijital ortam akademisyenlerin bilgi arama 

davranışlarını derinden etkilemektedir. Bu nedenle üniversite kütüphaneleri bilişim 

teknolojileri alt yapılarını sürekli olarak geliştirerek yenilemelidir. Ayrıca dijital 

ortamdaki gelişmeleri takip ederek ağ ortamında sundukları hizmetleri de 

arttırmalıdırlar.   

• İlçelerde görev yapan öğretim elemanlarının kütüphaneyi daha sık ve etkin kullanmaları 

için kütüphane oryantasyonu, bilgi okuryazarlığı, yabancı dil vb. kurs ve etkinlikler 

düzenlemelidir. 

Sonuç olarak bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve dijitalleşme alanındaki yenilikler, 

diğer insanlarda olduğu gibi akademisyenlerinde bilgi arama davranışlarını büyük ölçekte 

etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Üniversite kütüphanelerinin yeni çağda kendi 

rollerini koruyabilmesi ve etkinliklerini devam ettirebilmesi kullanıcılarının bilgi arama 

davranışlarını dikkate almasıyla mümkündür. Üniversite kütüphaneleri kullanıcılarının bilgi 

gereksinimlerini zamanında, uygun, hızlı ve güvenli bir şekilde karşılayabilen bir yapıda 

olmalıdır. Üniversite kütüphaneleri kullanıcılarının bilgi arama davranışlarını analiz edip bilgi 

gereksinimlerini karşılayamazsa görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine 

getiremezler. Özellikle üniversite kütüphaneleri hizmet ve politikalarını geliştirirken ilçelerde 

faaliyet gösteren meslek yüksekokullarını göz önünde bulundurmalı ve bu meslek 

yüksekokullarındaki öğrenci ve öğretim elemanlarına hizmetlerini ulaştırabilmek için daha 

fazla mesai harcamalıdır. 
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KARTEPE HALKININ BÖLGE TURİZM DEĞERLERİ FARKINDALIĞI 

Öğr. Gör. Dr. Barış AKSU4 

ÖZET 

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi tarih, turizm, sanayi ve lojistik açılardan son zamanlarda adını 

duyurma konusunda önemli noktalara erişmiştir. Bir bölgenin kalkınmasında önemli bir yeri 

olan markalaşma Kartepe için de üzerinde çalışılan bir konudur. Ancak bir kentin markalaşması 

için yapılacak çalışmalar sadece fiziki yatırımlarla değil, bunun yanısıra geniş bir perspektifle 

bakarak ve şehir sakinlerinin katılımı ile birlikte ayakları yere basan sürdürülebilir projelerle 

gerçekleşebilir. Çünkü bir yerin tanıtımı uzun süreçler dahilinde; burada yaşayan insanların 

ziyaretçilerle olan iletişiminden başlayarak, satış temsilcisi rolündeki vatandaşların bilgi-görgü 

aktarım düzeyleri, ürünlerde ve kullanılan tanıtım materyallerindeki bilgi verme düzeyi gibi 

değişkenlere bağlı olmaktadır. Özellikle turizmin gelişmekte olduğu Kartepe’de bu nedenle, 

bölgede yaşayan halkın bölge turizmi hakkındaki bilgi düzeyleri belirlenmeye ve eksik yönlerin 

ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Çeşitli yaş gruplarına ve mesleklere göre yapılan anket 

çalışması ile toplanan veriler istatistiksel olarak değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kartepe, turizm, marka kent 

REGIONAL TOURISM VALUES OF PUBLIC AWARENESS OF KARTEPE 

ABSTACT 

The Kartepe district of Kocaeli has reached important points in terms of history, tourism, 

industry and logistics. Branding, which has an important place in the development of a region, 

is also an issue studied for Kartepe. However, the studies to be carried out for the branding of 

a city can be realized not only by physical investments, but also with sustainable projects by 

looking at the city with a wide perspective and with the participation of the residents. Because 

the introduction of a place within the long process; Starting from the communication of the 

people living here with the visitors, the level of information and manners of the citizens in the 

role of sales representatives depends on variables such as the level of giving information in the 

products and promotional materials used. Therefore, in Kartepe where tourism is developing, it 

has been tried to determine the level of knowledge of the people living in the region on the 

regional tourism and to reveal the deficiencies. The data collected by the survey study 

conducted according to various age groups and professions were statistically evaluated and 

finalized. 

Key Words: Kartepe tourism, brand city 
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1. GİRİŞ 

Kocaeli’nin güneydoğusunda bulunan Kartepe ilçesi İzmit’in batısında ve Sapanca Gölü’nün 

doğusunda yer almaktadır. 06/03/2008’de Acısu, Arslanbey, Derbent, Eşme, Köseköy, Maşukiye, 

Sarımeşe, Suadiye, Uzunçiftlik ve Uzuntarla ilçeleri ve beldeleri Kartepe isminde birleştirilmiştir. 

İlçe, 269 km2 büyüklükte ve 81.811 nüfusa sahiptir. Ayrıca bu nüfusun yaklaşık %9’u köylerde 

yaşamaktadır [1]. İlçe, tarih, turizm, sanayi ve lojistik açılardan son zamanlarda adını duyurma 

konusunda önemli noktalara ulaşma konusunda çaba harcamaktadır.  

Kocaeli’nin güneydoğusunda ve 1.606 m. yükseklikte, kış ve doğa turizmine yönelik büyük 

potansiyeli bulunan Kartepe, bu potansiyelin değerlendirilmesi amacı ile Bakanlar Kurulu 

tarafından Turizm Merkezi İlan edilmiştir. Samanlı dağlarının kuzey yamaçlarında zengin akarsu 

kaynakları ve sık ormanlık yapısıyla önemli bir doğa turizmi destinasyonudur. Artan ziyaretçi 

sayısı ve tesisleşme turizm gelirini arttırıyor olsa da çevresel sürdürülebilirlik açısından altyapı 

ve denetleme faaliyetlerinin artmasına olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bölgeye olan 

talebin artacağı öngörülmektedir. Bölgede yer alan doğa yürütüş parkurları doğa sporları turizmi 

açısından önem taşımaktadır. İstanbul’a en yakın kayak merkezi olan ve 1.602 m. yükseklikteki 

Kartepe 3.500 m.’ye varan pistleri ve farklı zorluk derecelerine hitap etmesinden ötürü 

İstanbullular tarafından yoğun olarak tercih edilen bir bölgedir. Yakın çevredeki yaylalarda 

turizmin gelişme potansiyeli bulunan Kartepe’de kış turizminin yanı sıra günübirlik turizmin de 

gelişme potansiyeli bulunmaktadır [2]. 

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu 

işbirliğinde 28.04.2016 tarihinde yapılan Kartepe Doğa Sporları Çalıştayı sonucunda, Kartepe 

destinasyonunun doğa sporlarına elverişli olduğu ancak bu spor türlerinin bilinir ve görünür 

olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, destinasyonunun ve spor türlerinin tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için yerel yönetimler, ilgili il müdürlükleri ve STK’lar 

arasında işbirliğinin eksik olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yerel halkın ve destinasyon bulunan 

işletmelerin farkındalığını artırmak amacıyla, bu doğa sporu türlerine yönelik herhangi bir eğitim 

çalışmasının yapılmadığı da saptanmıştır.[3] 

Kocaeli bu güne kadar sanayisiyle kendi kendine yetebildiği için gerek kamu gerekse halk turizm 

varlıklarını yeterince değerlendirememişlerdir. Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının eksik 

olması, sanayi şehir imajı, altyapı ve üstyapı tesislerinin eksikliği, havaalanının yeterli olmaması 

gibi sebeplerden dolayı il, Türkiye turizm illeri sıralamasında oldukça geridedir.[4] 
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2. KENT TANITIMI VE MARKALAŞMASINDA YÖRE HALKININ ÖNEMİ 

Kentlerin ya da diğer yerlerin, kaynakları elinde tutabilmesi ve büyütebilmesi için diğer kentlerle 

ve yerlerle rekabet etmesi gerekmektedir. Bir yerin pazarlanması ya da markalaşması için 

gerekenler unsurların başında o bölgede yaşayan insanların yaşadıkları yerin fırsatlarla dolu 

olmasını ve yaşadıkları yerle gurur duymak istemeleri gelir.  

Dünyadaki hızlı değişim kentleri de işletmeler gibi rekabet içerisine sokmaktadır. Tanıtımlarını 

iyi yapıp isimlerini olumlu bir şekilde duyurabilen kentlerin geleceklerinin daha iyi olacağı 

düşünülmektedir. Gerek kentler için gerekse farklı bölgelerin tanıtımı için gerçeklesen 

faaliyetlerin amaçlarına ulaşması, öncelikli olarak o bölgenin, sonrasında ise ülkelerin ekonomik 

ve sosyal kalkınmalarına olumlu katkılarda bulunmaktadır. 

Bir bölgenin kalkınmasında önemli bir yeri olan markalaşma Kartepe için de üzerinde çalışılan 

bir konudur. Kartepe Belediyesi’nin 2015 yılında İdare Faaliyet Raporu’nda belirttiği misyonu şu 

şekilde yer almaktadır: “İlkelerinden taviz vermeyen, istikrarlı, çağdaş ve yenilikçi bir yönetim 

modeli çerçevesinde; Kartepe'yi turizm kategorisinde markalaştırarak “Turizm Cazibe Merkezi” 

kimliği ile özdeşleşen ve Marmara Bölgesi'nde turizm alanında ilk akla gelen ilçe belediyesi 

konuma taşımaktır.”[5] 

Marka varlıkları, işletme açısından bakıldığında patent, ticari marka ve kanal ilişkileri gibi 

unsurları içerir. Kent markaları açısından marka varlıkları ise “kentin tarihi, mimarisi, önemli 

binaları, müzeleri, doğal güzellikleri, vb.” unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlar da marka 

sadakatinin tersine, turizm sektöründe tercih edilmeyi arttıran unsurlar olarak görülür.  

Kentlerin markalaşması, o kente gelen turist sayısını ve bununla birlikte yatırımcı sayısını da 

etkileyerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaktadır. Özellikle turizm sektörü acısından 

bakılırsa, turistlerin sürekli olarak bir kente gitmeleri, bir başka deyişle sadık tüketiciler haline 

gelmeleri pek kolay değildir. Ancak kent markaları oluşturulduğu takdirde tüketici sadakatinin 

sağlanması da mümkün olabilmektedir.  

Şehrin marka olması, hedef kitlenin zihninde merak uyandırarak şehre karşı farkındalık 

oluşturulması, şehirde yaşamayı sağlayacak cazibe merkezi oluşturmayı, diğer şehirlerden 

farklılaşarak, şehirle ilgili olumlu çağrışımlar yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır [6]. Şehrin 

farklılaşmasını sağlayan önemli bir unsur da kültür turizmidir. Pekin’in (2011) tanımlamasına 

göre kültür turizmi, doğal ve tarihsel kültür varlıklarının, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat 
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eserlerini, kültür sanayilerinin sonuçlarını, bazı sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün 

biçiminde gezginlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışıdır [7].  

Bir kentin markalaşması için yapılacak çalışmalar sadece fiziki yatırımlarla değil, bunun yanısıra 

geniş bir perspektifle bakarak ve şehir sakinlerinin katılımı ile birlikte ayakları yere basan 

sürdürülebilir projelerle gerçekleşebilir. Çünkü bir yerin tanıtımı uzun süreçler dahilinde; burada 

yaşayan insanların ziyaretçilerle olan iletişiminden başlayarak, satış temsilcisi rolündeki 

vatandaşların bilgi-görgü aktarım düzeyleri, ürünlerde ve kullanılan tanıtım materyallerindeki 

bilgi verme düzeyi gibi değişkenlere bağlı olmaktadır.  

Yörede genç nüfus bulunmasına rağmen işsizlik oranının yüksek olduğu ve ekonomik sıkıntılar 

yaşandığı bilinmektedir. Küçükaltan ve arkadaşlarının, Kartepe halkına yönelik yaptığı çalışmada 

yörede %47 oranında işsizlik olduğu tespit edilmiştir [8]. Özelikle turizmin gelişmekte olduğu 

Kartepe’de bu nedenle, bölgede yaşayan halkın bölge turizmi hakkındaki bilgi düzeylerinin 

yeterli düzeye çıkarılıp sektör içerisinde daha fazla yer almaları üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.  

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR 

Kartepe’de halkının bölge turizmi hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve eksik yönlerin 

ortaya çıkarılmasına çalışan bu araştırma 340 kişi üzerinden elde edilen verilerle yapılmıştır. 

Veriler kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmış ve özellikle değişik meslek gruplarına 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma grubu anket içerisinde yer alan bazı terimleri (3. yaş turizmi, 

ekolojik turizm, özel etkinlikler, vb.) halka açıklayarak fikirlerini almışlardır. 5’li Likert 

yapısında sorulan sorularda ifadelerin en olumsuzu 1, en olumlusu 5 olarak derecelendirilmiştir. 

Tanımlayıcı istatistik yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada verilerin analizleri SPSS paket 

programıyla yapılmıştır. Yapılan analizlerde istatistiki anlamlılık düzeyi %5 (p<0,05) olarak 

belirlenmiştir.  

Elde edilen bulgular sonucunda anket uygulanan kişilerin demografik yapısı Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Buna göre çalışmaya katılanların büyük çoğunluğunun (%55,6) 19-35 yaş 

arasında, %51,2’sinin lise mezunu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte anket çalışmasına 

katılanların %20,9’unun öğrenci (Kocaeli Üniversitesi Turizm Yüksekokulu ve Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri) ve %21,2’si işçidir. Ayrıca %27,4’ü de serbest meslek sahibidir. 

Grubun %53,8’i bölgede 1-10 yıldır bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu da bölgenin doğal yapısı, 

turizm potansiyeli ve sanayileşmesinin son yıllarda daha fazla cezbedici olduğunu 

göstermektedir.  
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Tablo 1: Demografik bulgular 

 n %    n % 

Yaş 0-18 54 15,9%  Yabancı 

dil bilgisi 

İngilizce 69 20,3% 

19-25 98 28,8%  Almanca 2 0,6% 

26-35 91 26,8%  Fransızca 1 0,3% 

36-45 44 12,9%  Arapça 12 3,5% 

46-55 43 12,6%  Kürtçe 33 9,7% 

56+ 10 2,9%  Rusça 3 0,9% 

Eğitim 

durumu 

İlköğretim 56 16,5%  Yok 220 64,7% 

Ortaokul 39 11,5%  Meslek İşsiz 39 11,5% 

Lise 174 51,2%  Memur 22 6,5% 

Üniversite 71 20,9%  Öğrenci 71 20,9% 

İkamet 

süresi   

(yıl) 

1-10 183 53,8%  Emekli 14 4,1% 

10-20 5 1,5%  Tüccar 29 8,5% 

20-30 96 28,2%  İşçi 72 21,2% 

30-40 
39 11,5% 

 

Serbest 

meslek 
93 27,4% 

40+ 17 5,0%      

 

Kartepe’deki turizm yapısına bölge halkının tutumunun belirlenmesi için hem bölgedeki turizm 

işletmelerinin durumu hem de yöre halkının turizme bakışı belirlenmeye çalışılmıştır. Şekil 

1’de de belirtildiği üzere Kartepe halkının %56,2’si bölgedeki işletmeleri “iyi veya çok iyi” 

olarak görmektedir. Ancak, halkın neredeyse yarısının bölgedeki turizm işletmelerinin çok 

yeterli olmadığını düşündüğü de bir gerçektir.  

Bununla birlikte, bölge halkının turizme bakış açısının oldukça iyimser olduğu da ortaya 

çıkmıştır. Yeni gelişen işkollarıyla hane halkına katkı sağlayacak ekonomik gelişmeler yöre 

halkını memnun etmiş gözükmektedir.  

      

Kötü

9,1%

İdare eder

34,7%

İyi

43,8%

Çok iyi

12,4%

Kartepe Bölgesi' ndeki turizm işletmelerini nasıl 
buluyorsunuz?

Olumsuz 

buluyorum

7,9%

Pek olumlu 

bulmuyorum

5,0%

İyi

71,5%

Çok iyi

15,6%

Bölgenin turizme bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
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Şekil 1: Kartepe’deki turizm yapısına bölge halkının tutumu 

 

Kartepe’de yaşayan insanların bölge turizmine bakış açılarının daha detaylı değerlendirilmesi 

için aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.  

• Kartepe Bölgesi'nde geliştirilmesi gereken turizm ürünü nedir? 

• Kartepe Bölgesi'nin dış tanıtıma yönelik uygulanması gereken yöntemleri ne olmalıdır? 

• Kartepe Bölgesi'nin turizmi ilgili hangi reklam aracı kullanılmalıdır? 

• Kartepe halkının turizm faaliyetlerine katılmamasının nedenleri nelerdir? 

• Kartepe Bölgesi'nin turizmini etkileyen çevre sorunları nelerdir? 

• Kartepe Bölgesi'nde turizm işletmelerinin sorunları nelerdir? 

Bu sorulara verilen yanıtlar aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiş ve verilen cevapların birbirleri 

arasındaki farklılaşmaları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Her soru için verilen yanıtların 

hangisinin daha fazla öneme sahip olduğunun belirlenmesi için Friedman Testi uygulanmış ve 

en önemli yanıt belirlenmiştir. Yapılan tüm analizlerde Friedman Testi sonucunda istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar elde edilmiştir (p<0,05). 

“Kartepe Bölgesi'nde geliştirilmesi gereken turizm ürünü nedir?” sorusu için verilen yanıtlar ve 

istatistik değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna göre en fazla geliştirilmesi gereken turizm 

ürünü olarak “ekolojik turizm” belirtilmiştir. Bölgenin tabiatına zarar vermeyeceği düşünülerek 

halkın bu konuda daha duyarlı olduğu açıkça görülmektedir. Küçükaltan ve diğ. de yaptıkları 

araştırma sonucunda aynı sonuca ulaşmış ve bölge halkının tarımsal turizm yoluyla çevreye 

duyarlı, sürdürülebilir turizm anlayışıyla ekoturizm türlerini tercih ettiğini, turizm yoluyla 

bölgenin kalkınarak, verilen hizmetin kalitesinin artacağını ve bölgede ulaşım, sosyal olanaklar 

vb. imkânların artacağına, yörenin peyzaj ve kültürel çekiciliklerinin değerinin artacağını 

belirtmiştir [8]. Bunun yanı sıra “kış turizmi” de yöre halkının en çok önemsediği turizm 

ürünlerinde ikinci sırayı almaktadır.  

Tablo 2: Kartepe Bölgesi'nde geliştirilmesi gereken turizm ürünü nedir? 

Geliştirilmesi gereken turizm ürünü 
Ort s % 

Ort. 

sırası 

Sağlık ve termal turizmi 3,33 0,93 66,6 3,28 

Kongre turizmi 3,57 1,01 71,4 3,70 

3. yaş turizmi 3,11 1,19 62,2 3,00 

Kış turizmi 3,66 1,09 73,2 3,83 

Ekolojik turizm 3,64 1,10 72,8 3,94 
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Yat turizmi 3,28 0,95 65,6 3,24 

 

“Kartepe Bölgesi'nin dış tanıtıma yönelik uygulanması gereken yöntemleri ne olmalıdır?” 

sorusunun karşılığında yöre halkı en çok “özel etkinlikler” üzerinde fikir birliğine varmıştır 

(Tablo 3). Özel etkinlikler, sosyal ve kültürel anlamda birçok deneyim sunmakla[9] birlikte bu 

tür etkinlikler ev sahibi bölge için çok değerlidir. Çünkü, etkinlikler katılımcıları doğrudan 

kendine çekerek dolaylı olarak genel ziyaretçi potansiyelini arttırır ve sonuçta bölgenin profilini 

ve prestijini de geliştirirler.[10]. 

Tablo 3: Kartepe Bölgesi'nin dış tanıtıma yönelik uygulanması gereken yöntemleri ne 

olmalıdır? 

Kartepe Bölgesi'nin dış tanıtıma 

yönelik uygulanması gereken 

yöntemleri  

Ort s % 
Ort. 

sırası 

Kişisel temas 3,58 1,08 71,6 3,90 

Basın yoluyla 3,46 1,13 69,3 3,58 

Toplantılar,kongreler 3,75 1,00 75,1 4,08 

Sinema filmleri 3,66 1,13 73,2 4,05 

Özel etkinlikler 3,85 0,96 77,0 4,30 

Seyahat acentaları aracılığıyla 3,73 1,01 74,6 4,08 

Özel yıl,hafta,günler yoluyla 3,72 1,05 74,4 4,01 

 

“Kartepe Bölgesi'nin turizmi ilgili hangi reklam aracı kullanılmalıdır?” için verilen yanıtlar 

içerisinde en fazla önem verilen madde “internet” olarak ortaya çıkmaktadır. Tablo 4’ten de 

anlaşılacağı üzere bölge halkı internetin insanlar üzerindeki etkisinden haberdar olmakla 

birlikte bunun kendilerine olumlu bir dönüşü olabileceğini düşünmektedirler. İnternet dışında 

diğer reklam araçlarına da büyük bir önem verilmekte, hatta bunlar içerisinde ikinci önem 

verilen reklam aracı “televizyon ve dergi” olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 4: Kartepe Bölgesi'nin turizmi ilgili hangi reklam aracı kullanılmalıdır? 

Kartepe Bölgesi'nin turizmi ilgili 

hangi reklam aracı kullanılmalıdır? 
Ort s % 

Ort. 

sırası 

Gazete 3,80 0,91 75,9 3,01 

Dergi 3,92 1,02 78,4 3,05 

Radyo 3,56 1,12 71,2 2,76 

İnternet 3,83 0,91 76,6 3,13 

Televizyon 3,72 1,03 74,4 3,05 
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“Kartepe halkının turizm faaliyetlerine katılmamasının nedenleri nelerdir?” sorusunda en fazla 

“bölge halkının turizm değerlerini bilmemesi” cevabı üzerinde durulmuştur (Tablo 5). Bölgede 

gelişen turizm sektörüne ne şekilde adapte olacağını bilemeyen yöre halkı için gerekli 

eğitimlerin verilmesi, bilgilendirmelerin yapılması ve soyut ve somut kültürel değerlerinin 

farkına varmaları sağlanmalıdır. Böylece, turizme hem bilinçli bir şekilde pozitif etki 

oluştururken hem de kendileri ve bölge için ekonomik bir artı ortaya koyabileceklerdir. 

Tablo 5: Kartepe halkının turizm faaliyetlerine katılmamasının nedenleri nelerdir? 

Kartepe halkının turizm faaliyetlerine 

katılmamasının nedenleri 
Ort s % 

Ort. 

sırası 

Tatil kültürünün oluşmaması 3,85 0,95 76,9 2,98 

Yeterli boş zamanın bulunmaması 3,86 0,92 77,2 2,99 

Bölge halkının turizm değerlerini bilmemesi 3,97 0,92 79,4 3,17 

Çalışma koşullarının ağırlığından zaman 

ayıramaması 
3,78 0,97 75,6 2,89 

Turistik tesis işletmecileri nitelikli personele 

önem vermemekte 
3,83 1,00 76,6 2,97 

 

“Kartepe Bölgesi'nin turizmini etkileyen çevre sorunları nelerdir?” için verilen cevaplar 

içerisinde en fazla dikkat verilmesi gereken nokta olarak “görüntü kirliliği”ne işaret 

edilmektedir (Tablo 6). Bölgenin hızla tesisleşmeye girmesi sonucunda alt ve üst yapısal 

eksiklikler de ortaya çıkmaktadır. Özellikle plansız tesisleşme ve bunlarla ilgili yapılan açık 

hava reklamları bölgede estetik bir bozukluk ortaya çıkarmaktadır.  

 

 

Tablo 6: Kartepe Bölgesi'nin turizmini etkileyen çevre sorunları nelerdir? 

Kartepe Bölgesi'nin turizmini 

etkileyen çevre sorunları 
Ort s % 

Ort. 

sırası 

Hava Kirliliği 3,65 1,04 73,0 3,27 

Su kirliliği 3,78 1,00 75,6 3,49 

Görüntü Kirliliği 3,93 1,03 78,6 3,78 

Gürültü Kirliliği 3,78 0,89 75,6 3,41 

Sanayileşme ve Nüfus Artışı 3,79 0,96 75,9 3,50 

İçme suyu arıtma tesislerinin yetersizliği 3,80 1,10 76,1 3,56 

 

“Kartepe Bölgesi'nde turizm işletmelerinin sorunları nelerdir?” sorusuna bölge halkı net olarak 

“nitelikli personel eksikliği” cevabını vermiştir (Tablo 7). Bölgede yer alan turizm tesislerinde 
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gerekli eğitimi almamış kişilerin özellikle ziyaretçilerle daha fazla birebir iletişime girmesi 

sonucunda bölge turizminin gelişmesi ve tanıtımı sekteye uğramaktadır.  

Tablo 7: Kartepe Bölgesi'nde turizm işletmelerinin sorunları nelerdir? 

Kartepe Bölgesi'nde turizm 

işletmelerinin sorunları 
Ort s % 

Ort. 

sırası 

Nitelikli personel eksikliği 3,74 0,99 74,8 3,97 

Personelin yabancı dil eksikliği 3,51 1,05 70,3 3,72 

Sektördeki tekelci yaklaşım 2,70 1,23 54,0 2,77 

Uluslararası rekabetin yetersizliği 2,45 1,03 49,0 2,40 

Turizm mevzuatının yetersizliği 2,18 0,85 43,6 2,14 

 

4. SONUÇ 

Yapılan çalışma sonucunda özet olarak ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde belirtilebilir. Kartepe 

halkı bölge turizminin gelişimi konusunda iyimser bir tutum içerisindedir. Ekolojik turizme 

daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bölgenin dış tanıtımına yönelik olarak özel 

etkinlikler planlanmalıdır. Özellikle internet ve televizyon reklamları kullanılmalıdır. Bölge 

halkı turizm değerlerini yeterli düzeyde bilmediği için turizm faaliyetlerine yeterince 

katılmamaktadır. Bölge turizmini etkileyen en önemli çevre sorunu görüntü kirliliğidir. Kartepe 

Bölgesi'nde turizm işletmelerinin önemli bir sorunu nitelikli personel eksikliğidir.  

Öncelikle çeşitli eğitimler (tarım, turizm, beslenme ve mutfak) ve projelerle yöre halkında 

farkındalık oluşturulmalı ve artırılmalıdır. Bu anlamda Kartepe ilçe kamu ve yerel 

yönetimlerinin, üniversite ve paydaş olabilecek kurum ve kuruluşların işbirliği ile yörede tarım, 

hayvancılık ve doğa temelli turizm türlerinin geliştirilmesi ve bölge halkının başta ev 

pansiyonculuğu olmak üzere turizmle ilgili konularda bilinçlendirilmesi için proje ve eğitimler 

yürütülmelidir [11]. Bu çalışmalar da AB eğitimleri, MARKA eğitimleri ve MEB eğitimleri ile 

gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, turizm tesislerindeki yönetici ve çalışanların daha verimli 

olması konusunda hizmet içi eğitimler, kamu ve özel kurumların Ar-Ge birimlerinin 

oluşturması, konaklama tesislerinin iyileştirilmesi konusundaki resmi kriterlerin belirlenmesi 

ve bölgesel amatör rehberlerin turizm konusundan bilinçlendirilmeleri önem arz etmektedir.  

Bölgeye olan talebin artacağı öngörülmesinin yanında artan ziyaretçi sayısı ve tesisleşme ile 

turizm geliri artıyor olsa da, çevresel sürdürülebilirlik açısından altyapı ve denetleme 

faaliyetlerinin artmasına acilen ihtiyaç vardır. Düzensiz tesisleşme hem altyapı sorununu ortaya 

çıkarmakta hem de görüntü kirliliği yaratarak özellikle kültür turizmi içerisinde önemli bir yer 

tutan estetik kaygıyı baltalamaktadır.  
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Bölgenin sahip olduğu çeşitli kültür ve turizm potansiyelini tanıtarak turizm talepleri 

çeşitlendirmelidir. Özellikle yerel kaynaklar değerlendirilerek halkta farkındalık yaratılıp 

turizme özendirilmelidir. Bilinç düzeyi yüksek bir halk böylece hem Kartepe’nin markalaşması 

yönünde birebir rol oynayacak hem de sosyo-ekonomik gelişimlerine katkıda bulunacaklardır.  

5. KAYNAKÇA 

[1] Kartepe Belediyesi, http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/ kartepe/2418/11917, (Erişim: 

25.9.2018) 

[2] Doğu Marmara Turizm Sektör Raporu, http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/pdfs/ 

Turizm_Sektor_Raporu.pdf, (Erişim: 13.8.2018) 

[3] Yavaş, A., Taşkıran, E., Alyakut, Ö., Özkul, E., Üzümcü, T. (2017). Kartepe’de Doğa 

Sporlarının Alternatif Turizm Amaçlı Kullanımı Ve Sorunlarına Yönelik Çözüm 

Önerileri, Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 1 (2): 01-12. 

[4] Zengin, B., Heper, F. (2013). Kocaeli İli’nin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ne 

Yönelik Bir Araştırma, Turizm & Araştırma Dergisi, 2(1), 46-68. 

[5] Kartepe Belediyesi 2015 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/ 

xSPRapor/files/JWK00+Kartepe_Belediyesi_2015_FR.pdf, (Erişim: 25.9.2018) 

[6] Avcılar, MY, Kara, K. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma 

Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 

Dergisi, 34, 76-94. 

[7] Pekin, F., (2011), Çözüm:Kültür Turizmi, 1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul. 

[8] Küçükaltan, D., Kubaş, A., Üzümcü, T. (2014). Turizm Potansiyeli Yönüyle Kartepe, 

Kartepe Kitabı-I, Kartepe Belediyesi Kültür Yayınları-3, Cilt:1, 1. Basım.  

[9] Beloviene, A., Kinderis, R., Williamson, P., Ivanov, T., Ortin, C.A. (2011). Event 

Management Handbook. Bulgaria, Spain, United Kingdom: Varna Free University, 

Fundacion Universidad Empresa Region De Murcia, Klaipeda Business and Technology 

College, Lithuania and Liverpool John Moores Universit. 

[10] Soteriades, M.D. Dimou, I. (2011) Special Events: A Framework for Efficient 

Management, Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(3), 329-346. 

[11] Alyakut, Ö., Küçükkömürler, S. (2017). Geleneksel Kartepe Mutfak Kültürü ve Bu Tür 

Mutfak Kültürü Araştırmalarının Kırsal ve Gastronomi Turizmine Katkısı, Uluslararası 

Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 7 (1): 83-90. 

  



46 

 

 

BOĞAZİÇİ BÖLGESİNDE İMAR PLÂNI YAPMA 

YETKİSİ 

 

Doç. Dr. Bayram KESKİN 

ÖZET 

 

Özel bir kanun olan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 22.11.1983 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme 

bölgelerinden oluşan Boğaziçi Alanının sınırları ve koordinatlarını belirtir kroki yer almıştır. 

Boğaziçi bölgesinde yer alan bazı ilçelerdeki bir kısım yerler aynı zamanda doğal sit 

sttasündedir. Bunun yanında Boğaziçi bölgesi kentsel dönüşümün de uygulama alanlarından 

birisidir. Bu durum ise Boğaziçinde imâr plânı yetkisi bakımından bir kargaşa aratmaktadır.   

Bu sunumda, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 644 sayılı Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümleri çerçevesinde Boğaziçi Bölgesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar plân 

yapma yetkisinin değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İmar Planı, Boğaziçi bölgesi, Boğaziçi Kanunu. 

 

      I- İLGİLİ MEVZUAT VE DEĞERLENDİRME:  

          A) 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ; 

a) Kanunun Amacı: Özel bir kanun olan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, “Boğaziçi 

Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak 

ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için 

uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek” amacıyla 22.11.1983 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 Kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinden oluşan 

ve  22/07/1983 onay tarihli ve 1/5000 ölçekli Boğaziçi Nazım Planına göre hazırlanan Boğaziçi  

Alanının sınırları ve koordinatlarını belirtir kroki Kanun ekinde yer almıştır. 

b) Plân Yapma Yetkisi: 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun 6. ve 10. maddelerinde 

kanunun uygulanmasını sağlayacak organlar ve bunların görevleri düzenlenmiştir. Kanun’un 

10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Gerekli görüldüğü takdirde ‘Boğaziçi Alanı’ için 

yapılan plânların revize edilmesi ‘geri görünüm’ ve ‘etkilenme’ bölgelerinde 3030 sayılı 

Kanun'a göre, ‘sahil şeridi’ ve ‘öngörünüm’ bölgelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 

 
 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.           

bayram.keskin@kocaeli.edu.tr; ORCID ID:http://orcid.org/0000-0003-0562-048X 
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hazırlanarak Belediye Meclisi’nin kararı ve Belediye Başkanı’nın onayından sonra Boğaziçi 

İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü; aynı maddenin 

altıncı fıkrasında ise, “İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu: Başbakan veya görevlendireceği 

Başbakan Yardımcısı veya bir Devlet Bakanı başkanlığında, Millî Savunma, Bayındırlık ve 

İskân, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy işleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlarından oluşur. Kurul’un sekreterya görevini Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yürütür.” 

hükmü yer almaktadır. 

3194 sayılı İmar Kanununun 46. maddesi ile, 2960 sayılı Kanunun 6. maddesine 

göre kurulan organlar kaldırılmış; bunların görev ve sorumlulukları mezkûr 46. maddede 

belirtilen çerçeve dâhilinde İstanbul Büyükşehir ve ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca 

yürütüleceği hükme bağlanmıştır (Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi 

İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları 22.7.1983 

onay tarihli plan esas alınarak ‘Boğaziçi Sahil Şeridi’ ve ‘Öngörünüm’ bölgelerinde 

Büyük Şehir Belediye Başkanlığına, ‘geri görünüm’ ve ‘etkilenme’ bölgelerinde ise, ilgili 

İlçe Belediye Başkanlıklarına devredilmiştir). 

Konuya ilişkin “Anayasa Mahkemesi’nce verilen 11/12/1986 tarihli ve E.1985/11-

K.1986/29 sayılı kararda 46. madde yönünden “söz konusu madde düzenlemesinde 

Anayasa'ya aykırı bir yön görülmediği” belirtilmiştir. 

c) Kanunun Geçici 4. maddesinde de “Boğaziçi kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinde 

22/7/1983 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planları ile konut 

kullanımına ayrılmış, ancak yapı yapılmamış olan yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır.” hükmü 

bulunmaktadır. 

 

B) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname;  

      a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev tanımı: 644 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 2.maddesinde sayılan durumlarda, imar planı yapmak, yaptırmak ve onaylamak 

Bakanlığımızın görevlerinin arasında olduğu belirtilmiştir.  

      b) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Görev Tanımı: 644 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 648 sayılı KHK ile ilave edilen  13/A maddesinin 

1 numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre; Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, 

tabiatı koruma alanları arkeolojik ve kentsel sitler, tabiat varlıkları,  özel çevre koruma 

bölgeleri, doğal sit alanları, tabiat parkları vb. alanların kullanılması ve yapılaşmasına yönelik 

ilke kararlarını belirlemek ve her tür ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar  planlarını 

yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak, … her tür ve ölçekteki çevre düzeni, 

nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.  
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C) 3194 sayılı İmar Kanunu;   

     a) Bakanlığın yetkisi: İmar Kanunu’nun 9. maddesinde “Bakanlık gerekli 

görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına 

ilişkin imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu 

konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken 

planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar 

planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı 

bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme 

planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi 

vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen 

onaylamaya yetkilidir” hükmüyle Bakanlığımıza bazı alanlar bakımından resen plan yapma 

yetkisi öngörülmüştür. 

    b) İstisnalar: İmar Kanununun 4. maddesinde yer alan, “2634 sayılı Turizmi 

Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili 

maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük 

Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya 

belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” 

hükmü ile değerlendirmeye konu olan Boğaziçi Kanunu’na öncelik tanınmıştır.  

      c) İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendinde 12/7/2013 tarihli 

ve 6495 sayılı Kanunun 73. Maddesinde yapılan değişiklik ile, “Arazi kullanımı ve 

yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları 

kararlarına uyulur. Üst kademe planları Bakanlıkça onaylanan bu Kanunun istisnası olan 

alanlar ile korumaya yönelik diğer özel kanunlara tabi alanlara ilişkin alt kademe planların 

onay, askı ve kesinleşme işlemleri bu Kanunun 9 uncu maddesine göre gerçekleştirilir. Alt 

kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili 

idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları 

onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde uygun hale getirir ve 

resen onaylar. Bu süre içinde ruhsat işlemleri, yürürlükte olan uygulama imar planına göre 

gerçekleştirilir. Bu bent uyarınca yapılacak işlemlerde bu maddenin (c) bendi hükümlerine 

uyulur” hükmü getirilmiştir. 

D) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun; 

    a) Uygulanmayacak Hükümler:      

  Bu Kanunun; 

- 9 uncu maddesinin 1. Fıkrasında, “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan planlar, 3/5/1985 tarihli ve 

3194 sayılı İmar Kanununda ve imara ilişkin hükümler ihtiva eden özel kanunlar da dâhil olmak üzere diğer mevzuatta 

belirtilen kısıtlamalara tabi değildir...” hükmü; 

-2. fıkrasının (i) bendinde, “Bu Kanun kapsamındaki alanlarda bu Kanunun öngördüğü 

uygulamaların zaruri kılması hâlinde, bu uygulamaların gerektirdiği iş ve işlemler; Geri görünüm ve etkilenme 
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bölgeleri bakımından 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun, bu Kanunun uygulanmasını engelleyici 

hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz…” hükmü,  

Yeralmakta iken, Anayasa Mahkemesi’nin 1/3/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 27/2/2014 tarihli ve E.2012/87-K.2014/41 sayılı kararı ile bu hükümler 

iptal edilmiş; yine Anayasa Mahkemesi’nin E.2012/87- K. 2014/5 (Yürürlüğü Durdurma) 

Kararı ile İptal Kararının Resmî Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün 

durdurulmasına karar verilmiştir.  

       I- YARGI KARARLARI: 

     A) İdarî Yargı Kararları: 

İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin (Beykoz Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri 

Nazım İmar Planında (248 ada, 9 parsel) Bakanlık Oluru ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

tadilatı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Planına yönelik dava) 14/03/2014 tarihli ve E.2013/2322 sayılı 

kararında planlama hukuku ile ilgili tüm mevzuat da değerlendirilmek suretiyle (2960 

sayılı Kanun, 3194 sayılı Kanun, 644 sayılı KHK, Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik 

gibi) –özetle-; “…Boğaziçi alanında kalan bir taşınmaza ilişkin, imar planı/plan tadilatı hazırlanacak ise söz 

konusu planın yahut plan tadilatının, yani imar mevzuatının tatbikinde özel kanun olan 2960 sayılı kanunun amacı ve 

3. Maddesinde öngörülen esasların mutlak surette dikkate alınması gerektiği, söz konusu yasa hükümlerinin 

kapsamındaki bölgede konumlanmış taşınmazda 644 sayılı KHK’nın 2/h maddesi kapsamında devlet desteğini 

gerektiren bir yatırım yapılacak olsa dahi anılan düzenlemelere bağlı kalınması gerektiği, doğal sit alanı olan Boğaziçi 

alanına ilişkin öncelikle kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarının 2960 sayılı kanun dikkate alınarak 

belirlemenin öncelikli olması gerekirken anılan ilkeler belirlenmeksizin ve 2960 sayılı kanunda yer alan açık 

düzenlemeleri ihlal edici bir yaklaşımla ele alınmış planlamanın ise YETKİ, maksat ve konu yönünden de mevzuata 

açıkça aykırı olacağı…” da belirtilerek, “Tüm bu tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda özetle dava konusu 

işlemlerin; taşınmazın bulunduğu alanda plan yapma yetkisini haiz olmayan davalı idarece 644 sayılı KHK’nın 2/h ve 

13. Maddelerine dahi riayet edilmeksizin yapılmış olması başta olmak üzere planlar arası hiyerarşi ilişkisini tamamen 

bozan ve bu nedenle de üst ölçekli çevre düzeni planına açık aykırılık pahasına yapılaşma hakkı veren lejant atfı ve plan 

açıklama raporlarının kendi içerisindeki açık çelişkisi, donatı alanlarında kısmi dönüşümü haklı kılacak ilgili kurum 

görüşleri gibi sağlıklı veri hazırlığına dayalı olmaksızın yapılmış olması, Boğaziçi Alanının doğal güzelliklerinin 

korunması ve yeşil alanların muhafazası ile nüfus yoğunluğunu arttırıcı yapılanmaya engel olunma maksatlı yürürlüğe 

konulan 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda öngörülen amaçları açıkça ihlal ederek tam aksi istikamete bir yaklaşımla 

ele alındığının saptanması, tamamı aktif yeşil alan olarak 2005 tasdik tarihli planda ayrılan parselin bulunduğu bölgeye 

hizmet edecek eşdeğer bir alan ayrılmaksızın söz konusu lejant yerine konut ve dini tesis alanı ile yol alanı lejantı 

atfedilerek bölgede yaşayan nüfus baz alındığında kişi başı yaklaşık 1,32 metrekarelik gibi bir yeşil alan donatısı kıtlğına 

rağmen Yönetmelikle belirlenen 10 metrekarelik yeşil alan standartın sağlanmasına dönük olmayan, bölgedeki donatı 

kıtlığı gerçeğinin idarece hatalı değerlendirme ile (kişi  

başı 29,5 metrekare hesabıyla) yapılan bir yaklaşım temelli dava konusu planların hazırlanmış olması, özellikle kamu 

yararını hedef gütmeyen ve teknik, bilimsel bir neden de olmaksızın tadilat yoluyla mülkiyeti özel şahıslara ait dava 

konusu parsele münhasır ayrıcalıklı yapılaşma öngörmesi nedeniyle kamu yararının açıkça aleyhine ve bahse konu 

mevzuatın temel ve bariz hükümlerine aleni aykırılıkları barındıran dava konusu planlarda planlama ve şehircilik 

ilkeleri başta olmak üzere yukarıda yer verilen açık yasa hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle 

dava konusu planın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.  
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Danıştay 6. Dairesi’nin 09/11/2009 tarihli ve E.2009/4651-K.2009/10905 sayılı kararında 

(TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından İstanbul 5. İdare 

Mahkemesi’nin E.2007/1119 sayılı dosyasına kayden açılan dava), “Boğaziçi alanından sahil 

şeridi ve öngörünüm bölgelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan plân 

lejant ve notlarında değişiklik ve ilâveler yapılması hakkında alınan İstanbul III Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararları üzerine İstanbul Büyükşehir 

Belediye Meclisi tarafından alınan kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 

onaylanmasından sonra, söz konusu değişiklik ve ilâveler üzerinde, onay makamı olan Boğaziçi 

İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından onaylama veya onaylamama yetkisinin dışında 

düzeltme ve ilâveler şeklinde değişiklik yapılmasında yetki yönünden hukuka uyarlık 

bulunmadığı” gerekçesine yer verilerek, “davanın reddi” yönündeki İdare Mahkemesi 

kararının bozulmasına hükmedilmiştir. 

Danıştay 1. Dairesi’nin 17/05/1993 tarihli ve E.1993/60-K.1993/88 sayılı istişarî 

kararında, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi ile ilgili kanunlardan hangisinin 

öncelikle uygulanacağı ile alâkalı olarak, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun bölge ile alâkalı 

diğer kanunlardan daha öncelikle uygulanması gerektiği kabul edilmiştir. 

B) Anayasa Mahkemesi Kararı: 

Anayasa Mahkemesi’nin 11/12/1986 tarihli ve E.1985/11-K.1986/29 sayılı 

kararında (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler” alt başlığı ile düzenlenen bazı 

maddelerinin iptali talebiyle açılan dava), 46. madde yönünden, (3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 46 ncı maddesiyle, 2960 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesine göre kurulan 

organlar kaldırılmış; bunların görev ve sorumluluklarının mezkür 46 ncı maddede belirtilen 

çerçeve dahilinde İstanbul Büyükşehir ve ilgili ilçe Belediye Başkanlıklarınca yürütüleceği 

hükme bağlanmıştır). Söz konusu maddenin içeriğinden anlaşılacağı gibi, 2960 sayılı Boğaziçi 

Yasası'nın 6. maddesiyle, Boğaziçi alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, 

koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi amacıyla kurulan Boğaziçi 

İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar 

Müdürlüğü kaldırılmış, bunların görev ve sorumlulukları 22.7.1983 onay tarihli plan esas 

alınarak ‘Boğaziçi Sahil Şeridi’ ve ‘Öngörünüm’ bölgelerinde Büyük Şehir Belediye 

Başkanlığına, ‘geri görünüm’ ve ‘etkilenme’ bölgelerinde ise, ilgili İlçe Belediye 

Başkanlıklarına devredilmiştir. Dava konusu maddede amacın, Boğaziçi sahil şeridi, 

Öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerindeki uygulamalarla görevlendirilen bazı 

kuruluşların kaldırılması ve bunların görev ve sorumluluklarının ilgili belediye başkanlıklarına 

devredilmesi olduğuna ve bir yerinden yönetim idaresi olan belediyelerin de, Boğaziçi 

alanında yapılacak uygulamada, Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesinin gereği 

olarak, gerek kıyılarla sahil şeritlerinin kamu yararına kullanımını sağlamaya ilişkin 

Anayasa'nın 43. maddesi ve gerek tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili 

Anayasa'nın 63. maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 2863 sayılı Yasayı göz önünde 
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bulunduracakları kuşkusuz olduğu” gerekçesiyle, “söz konusu madde düzenlemesinde 

Anayasa'ya aykırı bir yön görülmediği” belirtilmiştir. 

Kaldı ki, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre, “geri görünüm” ve “etkilenme” 

bölgelerinde 3030 sayılı Kanun ve daha sonra çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanun uyarınca ilgili ilçe belediyesi tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nâzım İmar 

Plânı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plânı, İlçe Belediye Meclisi’nin kararı ve İlçe 

Belediye Başkanı’nın tasdikinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya 

sunulur. 

III- İLGİLİ YAZIŞMALAR: Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün 

28/02/2012 tarihli ve 1005 sayılı yazısında “Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile tarihi sit, 

arkeolojik sit, kentsel sit, kentsel arkeolojik sit, tescilli kültür varlığı, milli park tabiat parkı, 

tabiat koruma alanı, sulak alan ve tabiat anıtının çatıştığı yerlerde 644 sayılı KHK’nın 13.A/ç. 

bendinde de belirtildiği şekilde yetki ve sorumluluk Bakanlığımız uhdesinde bulunduğu” ifade 

edilen yazı dağıtımlı olarak ilgili birimlere gönderilmiştir.  

IV- DEĞERLENDİRME: 

Hernekadar 644 sayılı KHK’nın 2/h ve 13/A maddeleriyle ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Genel Müdürlüğünün bu maddelerle ilgili görüşleri incelendiğinde, 2960 sayılı Boğaziçi 

Kanununun uygulandığı alanda, Bakanlığın imar plânı yapma yetkisinin olduğu düşünülse de, 

hükümleri arasında bağlantı bulunan aynı kuvvet ve içerikteki düzenlemelerden hangisinin 

uygulanması gerektiği yönünde değerlendirme yapmak gerekmektedir.  

 2960 sayılı Kanun, yukarıda da belirtilen amaç ile yürürlüğe konulmuş ve Boğaziçi 

Alanıyla ilgili özel bir kanun olup, söz konusu alan ile ilgili olarak öncelikle bu Kanun 

hükümlerinin uygulanması gerekir.  

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 tarihli ve E.2012/87-K.2014/41 sayılı 

kararı uyarınca (Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 tarihli ve E.2012/87-K.2014/5 sayılı kararı 

ile yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiştir); 6306 sayılı Kanunun ilgili hükmünün iptal 

edilmiş olması sebebi ile 6306 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda, bu Kanunun öngördüğü 

uygulamalara getirilen istisna ortadan kaldırılmış olduğundan, 2960 sayılı Boğaziçi 

Kanunu’nun uygulanması gerekmektedir. 

Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi’nin 11/12/1986 tarihli ve E.1985/11-K.1986/29 sayılı 

kararı, Danıştay 1. Dairesi’nin 17/05/1993 tarihli ve E.1993/60-K.1993/88 sayılı istişarî kararı, 

Danıştay 6. Dairesi’nin 09/11/2009 tarihli ve E.2009/4651-K.2009/10905 sayılı kararı ve 

İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 14/03/2014 tarihli ve E.2013/2322 sayılı kararı da bu yöndedir 

Ayrıca, 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi ile Bakanlığımıza plan yapma yetkisi verilmiş 

ise de aynı Kanunun 4. maddesi ile 2960 sayılı Kanun istisna olarak düzenlendiğinden 2960 

sayılı Kanunun uygulanması gerekmektedir. 

 Ancak, İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendinde 12/7/2013 tarihli ve 

6495 sayılı Kanunun 73. Maddesinde yapılan değişiklik sebebi ile, üst kademe planlarının 
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Bakanlıkça onaylanmış olması halinde 3194 sayılı Kanunun istisnası olan 2960 sayılı Kanuna 

tabi alanlarda da Bakanlığın imar plânlama yetkisinin varlığından söz edilebilecektir.  

Söz konusu alanda Bakanlığın plânlama yapma yetkisinin varlığının kabulü halinde, 

sorumluluğu da gündeme gelecek olup, kamulaştırmasız hukuki el atma sebebiyle Bakanlık 

aleyhine tazminat davaları açılabilecektir.  
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KİPTAŞ’IN KENDİ PROJELERİNDE YAPI DENETİM YETKİSİ KULLANIP-

KULLANMAYACAĞI SORUNU 

Doç. Dr. Bayram KESKİN 

ÖZET 

 İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (KİPTAŞ) 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir ve İstanbul’da konut projeleri üretmektedir.  

Bu çalışmada KİPTAŞ’ın yapı ruhsatı alarak inşaatları devam eden projelerinde yapı 

denetim faaliyetinin bizatihi KİPTAŞ tarafından ifa edilip edilemeyeceği hususu 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu hükümleri 

çerçevesinde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: KİPTAŞ, yapı denetim, yapı ruhsatı.  

I. KRONOLOJİ : 

 1. KİPTAŞ, sermayesinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (%99,725) ile 

onun iştiraki olan diğer şirketlere (İSTON A.Ş., İstanbul Enerji A.Ş., İSTAÇ A.Ş., İSFALT 

A.Ş.) (%0,275) ait olan ve 5216 sayılı Kanun’un 26 ıncı maddesine5 dayalı olarak kurulan kamu 

tüzel kişiliğini haiz bir şirkettir. 

 2. KİPTAŞ, İstanbul’un çeşitli yerlerinde konut, sosyal donatı alanı, altyapı, 

üstyapı gibi inşâi faaliyetleriyle kamu hizmeti görmekte, kentsel dönüşüm, sağlıklı çevre, 

barınma gibi Devletin Anayasal görevlerinin ifasında katkı sağlamaktadır. 

 

 
 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.           
   bayram.keskin@kocaeli.edu.tr; ORCID ID:http://orcid.org/0000-0003-0562-048X 
5 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 26 ıncı maddesi “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve 

hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile 

belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında 

görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım 

hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı 

kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu 

şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince 

belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin 

belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmünü havidir. 

 

mailto:bayram.keskin@kocaeli.edu.tr
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 3. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nun 2001 yılında yürürlüğe girmiş olması 

karşısında KİPTAŞ’ın yapmış olduğu inşaatların denetiminin 3194 sayılı İmar Kanunu 

kapsamında bizatihi KİPTAŞ tarafından mı yapılacağı, yoksa bu inşaatların denetiminin 4708 

sayılı Kanuna mı tâbi olacağı sorunu yaşanmıştır. 

 4. (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı zamanında konuyla ilgili olarak yapılan 

yazışmalarda KİPTAŞ’ın 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamı dışında olduğu 

belirtilmiştir6.   

 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması 

ile işbu sefer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 27.08.2014 tarihli ve 163384 sayılı 

yazılarıyla7 adıgeçen Bakanlıktan konuyla ilgili görüş istemiştir.  

II. KİPTAŞ PROJELERİNİN YAPI DENETİMİ: 

  Ülkemizde yapı denetim sistemi 1999 depreminden sonra mevzuat anlamında spesifik 

temeline kavuşmuştur.  

 1999 depreminden sonra ilk olarak 595 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname8 çıkarılmıştır.  

595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, 

“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; yapıda can ve mal güvenliğini 

sağlamak, kaynak israfına sebep olan plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı 

önlemek, çağdaş norm ve standartlarda yapı üretmek ve bunun için yapı denetimini 

sağlamak, yapı hasarı nedeni ile zarara uğrayan kişilerin haklarını korumak ve 

doğabilecek zararların tazminini sağlamaktır.”  

hükmü getirilmiş, 

2 inci maddesinde yer alan, 

 
6 (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13 Ocak 2010 tarihli ve 112 sayılı 

yazısı. 

  (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 24 Ocak 2006 tarihli ve 99-75 sayılı 

kararı. 

  (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 01 Eylül 2003 tarihli 

ve 9402 sayılı yazısı.   

  (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 07 Temmuz 2000 tarihli ve 759 sayılı 

yazısı. 
7 Bu yazı Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 15.08.2014 tarihli ve 5547-5835 sayılı yazısı müstenidat yapılarak 

yazılmıştır. 
8 Bkz. 10.04.2000 tarihli ve 24016 tarihli Resmî Gazete. 
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“Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek 

yapıların denetimi bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbidir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya bu konuda özel kanunlara tabi kamu kurum 

ve kuruluşlarının yapacakları veya yaptıracakları yapılarda, bu Kanun Hükmünde 

Kararname hükümleri uygulanmaz. 

Bodrum katları hariç, tek katlı ve yapı inşaat alanı 180 m2'yi geçmeyen müstakil 

yapılar bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındadır.” 

Hükmü ile Kanun Hükmünde Kararname’nin çerçevesi çizilmiştir. 

Dönemin Ana Muhalefet Partisinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi 595 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4., 13., 14., 15. ve 25. maddelerinin 

Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar vermiştir9. 

 

Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde özetle yapı denetim sistemini “mülkiyet” 

hakkının kullanılması ile özdeşleştirmiştir. Karar gerekçesinde, 

 

“Dava konusu yapı denetimine ilişkin kurallar, arazi üzerinde yapılan inşaata ve 

inşaatın sürecine ilişkin olması nedeniyle mülkiyet hakkıyla doğrudan ilgilidir. 

Yapının zorunlu olarak denetime bağlı tutulması, kullanılması için denetim sonucuna 

göre faaliyetlerin her aşamasında tutanak ve gerektiğinde rapor düzenlenmesi 

koşulu getirilmesi, asgari haddi kararnamede belirtilen parasal yükümlülüklerin 

öngörülmesi gibi hususlar gayrimenkul mülkiyetinin kullanılmasına ait 

düzenlemelerdir.  

 

Bu durumda, dava konusu kurallar Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi olanaklı bulunmayan ikinci 

kısım ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkıyla ilgilidir.  

 

Bu nedenlerle, itiraz konusu 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4., 13., 14., 

15. ve 25. maddeleri Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırıdır.  

İptali gerekir.” 

şeklinde ibareler yer almıştır. 

 

 
9 Anayasa Mahkemesi’nin 24.05.2000 tarihli ve E.2000/35,  K.2000/90 sayılı kararı için bkz. 17.01.2002 tarihli 

ve 24643 sayılı Resmî Gazete. 
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595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bir kısım maddelerinin iptali üzerine 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun10 hayata geçirilmiştir. 

 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1 inci maddesinde;    

“Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve 

sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı 

denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(Bu Kanun;  

a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde 

belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi 

olmayan yapılar, 

HARİÇ OLMAK ÜZERE, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan 

yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.” 

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat” 

başlıklı 26 ıncı maddesinde;  

“Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar 

planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere 

mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve 

kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre 

ruhsat verilir.” 

hükmü getirilmiştir. 

Bu noktada inşaat alanında faaliyette Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Belediye 

İktisadi Teşebbüslerinin yapı denetimi mevzuatı karşısındaki durumu tartışılır hale 

gelmiştir.   

Özellikle halka arz öncesi ve sonrası Emlak Konut A.Ş. ile benzer bir faaliyet alanına 

sahip KİPTAŞ’ın durumu ve arsa karşılığı inşaat/hasılat paylaşımı modeli ile yaptıkları 

inşaatlardaki yapı denetim sorunu tartışılagelmiştir. 

 
10 4708 sayılı Kanun, 13.07.2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ilk olarak 

belirlenen 19 pilot ilde uygulanmış; daha sonra çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren 

tüm yurtta uygulanır olmuştur. 
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İnşaatı yapanın denetimini de yapması denetimle bağdaşmaz diyen görüşler olduğu 

gibi, sektör de haksız rekabet yaratıldığını ileri sürenler de olmuştur11. 

KİT’ler ve BİT’lerin hukuksal durumlarına bakılacak olursa: 

 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 

“Tanımlar ve Kısaltmalar” matlaplı 2 nci maddesinde;  

- Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT, Teşebbüs): iktisadi devlet teşekkülü ile kamu 

iktisadi kuruluşunun ortak adı”, 

 

- İktisadi devlet teşekkülü (Teşekkül) sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi 

alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsü, 

olarak tanımlanmıştır. 

 

KİT’lerden 1961 Anayasasında söz edilmemiş; 1982 Anayasasının 165 inci maddesinde 

ise dolaylı bir şekilde “sermayesinin yarısından fazlası, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları” şeklinde bir tanım getirilmiştir12. 

 

KİT’ler bir kamu kurumu olarak kamu kurumlarının ortak özelliklerini taşırlar. Yani 

KİT’ler bir kamu tüzelkişisidir, ayrı bir mal varlığına ve personele sahiptirler13.  

 

Belediye iktisadi teşebbüsleri (BİT); belediyelerin yerel kaynakları en etkin şekilde 

değerlendirerek, yerel kalkınmaya ve dolayısıyla ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaya olanak 

sağlayan, aynı zamanda yerel hizmetleri daha esnek ve dinamik bir yapı ve süreç çerçevesinde 

sunmalarına olanak tanıyan alternatif bir yöntem olma niteliği ile öne çıkmaktadır. 

Yerel topluluğun bireyleri tarafından ihtiyaç duyulan kimi yerel hizmetler belediyeler 

tarafından kurulan veya ortak olunan belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yerine 

getirilmektedir. Çeşitli kanunlarla yerel yönetimlere özellikle de belediyelere, yerel hizmetlerin 

yerine getirilmesi için örgütler kurma olanağı sağlanmıştır. Belediyeler de çeşitli gerekçelerle 

(gerek mevzuattan kaynaklanan gerekçeler, gerekse ekonomik, sosyal ve siyasal gerekçeler) 

 
11 Özellikle TMMOB zaman zaman yaptığı basın açıklamalarında bu görüşü dile getirmiştir. 
12 GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10.Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2011, 

s.540. 
13 GÖZLER, Kemal: İdare Hukuku, İkinci baskı, Cilt 1, Ekin Yayınları, Bursa 2009, s.571. 
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özellikle son yıllarda bu yola çoklukla başvurmuşlardır. Bu girişimler, temelde benzer olmakla 

birlikte uygulamada farklılıklar gösteren çeşitli yöntemlerle hayata geçirilebilmiştir. 

Bu hüküm çerçevesinde Emlak Konut A.Ş. ile KİPTAŞ’ın “kamu kurum kuruluşu” 

olup-olmadığına ilişkin Bakanlıkla yazışmalar yapılmış, konu irdelenmiştir. 

Konu mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na da intikal etmiş;  

- Mülga Bakanlığın Yüksek Fen Kurulu tarafından verilen 22.12.2009 tarihli ve 2009/128 

sayılı kararında; 

“4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan kamu idarelerince bu Kanuna göre ihale 

edilen ve 4735 sayılı Kanuna göre de sözleşmeye bağlanan yapı işlerine ait yapı 

denetim hizmetlerini bu Kanunlar ile ikincil mevzuatları ve sözleşmeleri hükümlerine 

uygun olarak yapmakla yükümlü oldukları, bu nedenle de bu hizmetleri 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Kanunu kapsamında yürütemeyecekleri..”     

belirtilmiş; 

- Mülga Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20 Nisan 2010 tarihli ve 1248 sayılı 

yazısında (Emlak Konut A.Ş. için verilen) ise; 

“…anılan Şirketin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun kapsamı dışında olduğu, 

mülkiyetin belgelenmesi ve fenni mesuliyetin üstlenilmesi koşuluyla İmar Kanunu’nun 26 ncı 

maddesinde yer alan …hükmü doğrultusunda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 

işlemlerinin yapılması mümkün görülmektedir”  

denilmiş, 

- Mülga Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün KİPTAŞ için yazdığı 13 Ocak 2010 

tarihli ve 112 sayılı yazısında, 

“…4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun kapsamı dışında olduğunuz…” 

ibareleriyle KİPTAŞ’ın yapı denetimini bizatihi kendisinin yapması teyit edilmiştir. 

Mülga Bakanlığın Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2000 tarihli ve 6/759 sayılı 

kararında,  

“…595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum 

kuruluşları sözcüğünün, belediye iktisadi teşekkülerini kapsadığı, …KİPTAŞ’ın İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak çalışan kamu tüzelkişiliğine sahip bir kuruluş 

olduğu…”na hükmedilmiş; bu karar aynı Bakanlığın Teknik Araştırma Uygulama Genel 

Müdürlüğü’nün 01 Eylül 2003 tarihli ve 9402 sayılı yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’na iletilmiştir. 
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KİPTAŞ tarafından 21 Haziran 2000 tarihinde 7002-292-00 sayılı yazı ile “Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamı dışında kalıp kalmadıklarının sorulması 

üzerine Bakanlık tarafından gönderilen 07 Temmuz 2000 tarihli ve 6/759 sayılı kararda/yazıda 

çok açık bir şekilde “…595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde 

belirtilen kamu kurum kuruluşları sözcüğünün, belediye iktisadi teşekküllerini de kapsaması 

nedeniyle, kuruluşunuzun (KİPTAŞ) 595 sayılı KHK kapsamı dışında olduğu” görüşüne 

varılmıştır. 

Tüm bu yazışmalardan da anlaşılacağı üzere KİPTAŞ gerek 595 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin yürürlüğe girdiği dönemde verilen mütalaalarda ve gerekse 4708 sayılı Kanun 

dönemindeki uygulamalarda ve verilen görüşlerde yapı denetim mevzuatından âri kılınmış, 

yaptığı/yaptırdığı inşaatların denetiminin bizatihi kendisince yapılabileceğine hükmedilmiştir.  

Burada hukuk devletinin temel ilkesi olan “hukuki istikrar” ve “belirlilik”  bahsetmek 

gerekmektedir. Bu nedenle yapı denetim mevzuatı kâbul edilirken bu ve benzeri durumdaki 

projeler/şirketler açısından hak kayıplarını önleyici bir hükmün dercedimesi gerekmekte idi. 

Projeler ilk önce “kamu yapısı” olarak addedilmiş ve yapı denetim faaliyeti 3194 sayılı 

Kanun’un 26 ncı maddesi uyarınca KİPTAŞ tarafından üstlenegelmiştir. Başlangıçta “kamu 

yapısı” olarak addedilen ve belirli bir seviyeye gelmiş projelerde- maketten satışların cari 

olduğu ülkemizde-, projenin başında öngörülmeyen maliyetin sonradan ortaya çıkması ve 

bunun alıcı, satıcının yada Şirketin üzerinde kalması hukuksal kargaşa da yaratacağı açıktır. 

Arsa karşılığı inşaat sözleşmeleri ya da yeni versiyonu ile hasılat paylaşım sözleşmeleri 

resmî şekil şartına tâbi sözleşmelerdir. Düzenleme şeklinde Noterde tanzim olunurlar. 

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26 ıncı maddesi hükmüne göre bu yöndeki sözleşmelerin 

tapuya şerhi mümkündür. Şerh, bir şahsi hakkın, ayni hak sahibi olan 3. kişilere karşı ileri 

sürülmesine hukuksal imkân tanır. 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26 ıncı maddesinde “…kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılar” ibaresi vardır. 

4708 sayılı Kanun’un muafiyete ilişkin ilk maddesinde “kamuya ait yapı ve tesisler” yapı 

denetim mevzuatından muaf tutulmuş, atıf yaptığı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26 ncı 

maddesinde de “kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılar”a da 

ruhsat muafiyeti getirilmiştir.  

 

KİPTAŞ’ın kamu kurum/kuruluşu sayılması tartışmalı olup, inşaat yapan proje sahibinin 

kendi inşaatını denetlemesi yapı denetimin ruhuna aykırıdır.  
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KLASİK DENETİM YOLLARININ AKSAKLIKLARI, YETERSİZLİKLERİ ve 

OMBUDSMANLIK 

Doç. Dr. Bayram KESKİN 

 

ÖZET 

Devlet yapısı ve sunduğu kamu hizmetleri zamanla ve teknolojik gelişmelerle 

karmaşıklaşmakta, geleneksel hak arama yolları yeni oluşumlar karşısında eksik kalmaktadır. 

Çağdaş demokrasinin gelişim sürecinde idarenin her alana el atması, mevzuatın son derece 

karmaşık hal alması, yargısal ve diğer denetim yollarının kendilerini yenilemeyip çığ gibi artan 

iş hacmi karşısında işlemez hal alması sonucunda değişen toplum şartları ve ihtiyaçları 

insanların yeni hak arama yollarını aramasına sebep olmuştur. Bu anlayışı benimsemiş 

ülkelerde bu gerekliliğin yerine getirilmesi amacıyla mevcut hak arama yollarının yanı sıra 

Ombudsmanlık Kurumu oluşturulmuştur. Ülkemizde Ombudsmanlık Kurumu oluşturma 

çalışmaları, 1970’lere kadar uzansa da kanunlaşma sürecini yakın bir zamanda tamamlamıştır. 

Kurumu güçlü bir altyapıya kavuşturmak için Anayasa değişikliği yapılarak, kuruma anayasal 

bir statü kazandırılmıştır.  

Bu çalışmada klasik denetim yollarının aksaklıklarına değinilmiş; bu aksaklığı 

gidermek için kurulan ombudsmanlık kurumunun kamu yönetimine, hukukun üstünlüğüne, 

şeffaflığa, iyi yönetime, demokrasi ve insan haklarına yapacağı muhtemel katkılara 

değinilmiştir. 

İdare çeşitli yöntemlerle denetlenmekte ancak bu denetim yöntemlerinin her birinin çeşitli 

aksaklıkları ve eksiklikleri bulunmaktadır. Çağdaş idarenin gücü hızla gelişmekte ve klasik 

denetim yolları bu büyüme karşısında yetersiz kalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İdarenin denetimi, ombudsmanlık. 

 

I. YARGISAL DENETİMİN AKSAKLIKLARI VE YETERSİZLİKLERİ 

 

İdari yargı denetimi, diğer denetim yöntemlerine göre en etkili ve bağlayıcı yol olmasına 

rağmen; bu yöntemin de uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve yetersiz kaldığı noktalar 

mevcuttur. Uygulamadaki sorunlara baktığımızda en önemli olanı, idari yargının yavaş işlemesi 

ve sonuca geç ulaşılmasıdır. İdari yargıda iş yükünün ağır olması davaların sonuçlandırılmasını 

geciktiren en önemli etkendir. Hukuk sistemlerinin son derece karmaşık bir hal alması 
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sonucunda yargı organlarının iş yükü çok artmıştır. Buna karşılık yargısal denetim organları 

kendilerini çağın gereklerine göre yenileyemeyerek bir davayı üç beş yıl, hatta daha çok uzun 

sürede sonuçlandırabilmektedirler. Danıştay’ın da ilk derece mahkemelerince verilen kararlara 

karşı temyiz, karar düzeltme başvurularının yoğunluğu ve Danıştay’ın yeni çıkan kanunlarla 

günden güne artırılan ilk derece mahkemesi olarak bakacağı dava sayısının fazlalığı davaların 

makul sürede sonuçlandırılmasının önünü tıkamaktadır (Karadayı, 2006).  

Uygulamada karşılaşılan diğer bir sorun ise idari yargı yönteminin pahalı olmasıdır. 

Bireyin şikâyet yoluyla yargı yerlerine başvurmaları için belli süreçten geçmeleri 

gerekmektedir. Hukuk kurallarının karmaşıklığı ve çeşitliliği karşısında bireylerin yargı 

yolunda tek başlarına şikâyetlerini sonuçlandırması zorlaşmaktadır. Bu durumda davanın 

avukat aracılığıyla takip edilmesi gerekir ki dava masraflarıyla birlikte şikâyetçinin yüklenmek 

zorunda kalacağı mali külfet artmaktadır (Şengül, 2005).  

Yargısal denetim, yönetimin yargı yoluyla denetiminin kişilere sağladığı güven ve yarara 

karşılık, yönetimin işlerini ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini güçleştirmektedir. İdarenin 

yargısal denetime tabi tutulması sırasında yargı mercii idarenin içinde bulunduğu şartları 

gözden kaçırabilir ve bu nedenle idarenin işleyişi ve yetkilerinin kuruluşunda hizmeti aksatıcı 

ve engelleyici durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca idare aleyhine çok sık sayıda dava açılması 

veya idarenin benzeri davaları açmak zorunda kalışı ve sonuçta idarenin devamlı yargı organları 

önüne gelişi idarenin görevlerini gereği gibi yerine getirmediği, haksızlık ve usulsüzlük yaptığı, 

yasalara ve hukuk ilkelerine uymadığı şeklinde bir izlenim yaratmakta, fertlerin bu nedenle 

idareye karşı güvenleri sarsılmaktadır (Kaya, 1995).  

 

II. SİYASİ DENETİMİN AKSAKLIKLARI VE YETERSİZLİKLERİ 

 

TBMM, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce gensoru yoluyda Başbakanı, 

Hükümeti veya bir bakanı görevden alabilmekteydi. 

 Keza TBMM yaptığı denetim sonucunda gerekli gördüğü hususu çözüme kavuşturmak 

için bir kanun da çıkarabilir. Haliyle bu durumlarda TBMM’nin denetimi etkili olur. Ancak 

bunların dışında, siyasi denetimin, yani TBMM’nin yaptığı denetimin, pratikte pek etkili bir 

denetim yolu olmadığını söyleyebiliriz (Gözler, 2000: 296).  

Siyasi denetim, yasama ile yürütmenin bütünleşmesi ve parti içi disiplini sebebiyle 

fonksiyonsuz kalmaktadır (Küçüközyiğit 2008). Denetim işlevinin gereği gibi yerine 

getirilmesi için “kuvvetler ayrılığı” ilkesinin tam olarak uygulanması gerekmektedir. 

Ülkemizde bu ilkenin tam olarak uygulandığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Başbakanın 
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Parlamento içinden olması gerekmekte, Hükümeti de Parlamentodaki çoğunluğu oluşturan parti 

ya da partiler kurmaktadır. Bu da doğal olarak Hükümet-Parlamento yakınlaşmasını 

doğurmaktadır. Dolayısıyla gerçekte ayrılık, Yasama ve Yürütmenin birlikteliğiyle Yargı 

organı arasında olmaktadır. Yürütmeyi elinde bulunduran parti ya da partiler Parlamentodaki 

çoğunlukları nedeniyle, her türlü şikâyetlere karşı kendisini koruma hususunda son derece rahat 

bir konumda bulunmaktadır (Mutta, 2005: 38).  Ayrıca ülkemiz gibi siyasi parti bağlarının ve 

disiplinin güçlü olduğu yerlerde üyeler partiye olan bağlılıklarını kolay kolay bir yana 

bırakamazlar (Ergun, Polatoğlu, 1984: 327).  

Siyasi denetimin bir yolu olan dilekçe hakkını incelediğimiz zaman ise ilginç bir durum 

ortaya çıkmaktadır. Özellikle Dilekçe Komisyonu’na gelen dilekçe sayısına bakıldığında 

komisyondaki üye sayısı ile baş edilemeyecek kadar çok dilekçe geldiği görülmektedir. Bu 

kadar çok dilekçenin sağlıklı bir şekilde incelenip doğru kararlar alınabilmesi neredeyse 

imkânsızdır (Özden, 2004).  

 

III. İDARİ DENETİMİN AKSAKLIKLARI VE YETERSİZLİKLERİ 

 

Yönetsel (İdari) denetimin bazı sınırları ve dezavantajları, idarenin denetlenmesinde bu 

denetim türünü de yetersiz bırakmıştır. 

Nerede bir yetki varsa orada bir sorumluluk olmalı, sorumluluğun ortaya çıkarılabilmesi 

için de; yetkiyi kullananın denetiminin sağlıklı yapılması gerekir. Yetki-sorumluluk ikilemenin 

sağlıklı yürümesi için se, denetimin mutlaka, yetki kullanan organdan bağımsız olması gerekir. 

Oysa yönetsel denetimde, denetimi yapan organ yine yetkiyi kullanan organın bir parçasıdır. 

Örneğin kurumların Teftiş Kurulları, o kurumda idareyle ilgili suçları araştırmakla görevlidir 

ve bu kurullar yine denetledikleri organın bir parçasıdır. Bu sebeple, gerçek anlamda idari 

denetimin, yine yönetimce yerine getirilmesi işin doğasına aykırıdır (Ermumcu, 2009).  

Bireyler tarafından bir kamu personeli hakkında hiyerarşik üste yapılan şikâyet çoğu 

zaman hiyerarşik üst tarafından işleme konulmadığı, konulsa bile mevzuata açıkça aykırılığın 

olmadığı durumlarda üst, astın korunması peşin yargısı ile hareket ettiği yine astın işlemlerinde 

üstün de sorumluluğunun olması nedeniyle hiyerarşik üstün, astın hatalarını kapattığı veya 

görmezlikten geldiği bir gerçektir. Esasen hiyerarşik denetimin asıl amacı idare edilenlerin hak 

ve özgürlüklerini koruma olmayıp, idarenin kurum içi işleyişinin bozulmasını engellemek ve 

mevzuata uygunluğunu sağlamaktır. Dolayısıyla bir amaç sapması olduğundan hiyerarşik 

denetimin tek basına, idare edilenlerin hak ve özgürlüklerini idare karşısında gereği gibi 

koruyabilen bir denetim mekanizması olarak görmek zordur (Mutta, 2005: 25).  
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Yönetimin teftiş yollarıyla denetiminde de yetersizlikler görülmektedir. Teftiş Kurulları 

vasıtasıyla yapılan denetim, siyasi iktidarın iradesi içinde gerçekleştiğinden onun müdahalesine 

açık bir denetimdir. Bundan dolayı her zaman etkili sonuçlar vermesi mümkün olmamaktadır 

(Şengül, 2005).  

 

IV. KAMUOYU DENETİMİNİN AKSAKLIKLARI YETERSİZLİKLERİ 

 

Medya ve baskı gruplarının, kamuoyunun oluşumunda çok ciddi bir etkisi vardır. Ancak 

bu durum onların aynı oranda faydalı ve zararsız oldukları anlamına gelmez. Bilakis aynı 

oranda da tehlikeli olabilecekleri gözden kaçmamaktadır. Medyanın tarafsızlığının ve 

sağduyusunun çok tartışmalı olduğu göz önüne alınırsa, objektif olmayan ve taraf tutan 

medyanın ülkede yönetimin denetimi adına faydadan çok zarar getirebileceği de akılda 

tutulmaktadır. Türkiye’de bazı medya grupları ve patronları kendi kişisel, ekonomik ve siyasi 

çıkarları doğrultusunda elleri altındaki medya organlarını yönlendirmektedirler. Medyanın 

yanlış bilinçlendirmelerine karşı kamuoyu çoğu kez savunmasız kalmakta ve medyanın etki 

alanından kurtulamamaktadır (Özden, 2004: 91-92-93). 

Ülkemizde Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ticaret ve 

Sanayi Odaları, işveren sendikaları, TÜRK-İS gibi işçi sendikaları, siyasal partiler ve çeşitli 

dernekler kamuoyunun belirlenmesinde etkili araçlardır. Bu örgütler yönetimin çeşitli 

eylemlerine karsı tepkide bulunup, belli bir soruna ilişkin kamuoyu oluşturarak yönetim 

üzerinde bir denetim sağlayabilirler. Ancak bu tür bir denetim her zaman yeterli olmayabilir. 

Saydığımız örgütlerin tek yanlı davranışlarla yalnızca yandaşlarını ve üyelerini korumaya 

çalışmaları olasıdır. Ayrıca bir toplumda her alanda bir meslek kuruluşu olmayacağı gibi 

toplumu oluşturan bireylerden her birinin böyle bir örgüte ya da siyasal partiye üye olması 

beklenemez. Örgütsüz bireylerin varlığı, onların sorunlarına ilişkin denetimin nasıl 

gerçekleştirileceği sorusunu ortaya çıkarır ki bu da bize bu tür kuruluşların kamuoyu denetimi 

açısından yetersiz olduğunu gösterir (Ergun, Polatoğlu, 1984: 331).  

 

 

 

 

 

V.  OMBUDSMANLIK KURUMU VE UYGULAMALARI 

 



65 

 

1. Ombudsmanlığın Tanımı  

 

Kavramsal açıdan Ombudsman kelimesi, halkın şikâyetlerini inceleyen, onlar adına 

hareket eden, haklarını koruyan ve yurttaş ile yönetim arasında bir çeşit hakem rolü oynamakla 

görevli kimseyi ifade etmek için İsveç dilinde kullanılır. Ombudsman, temsilci veya sözcü 

anlamında “ombuds” ile kişi anlamında “man” sözcüklerinden meydana gelir (Tayşi, 2013). 

Ombudsmanlık her ülkede farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin, İspanya’da “Halkın 

Savunucusu” (Defensor del Pueblo), Avusturya’da “Halk Avukatı” (Volksanwaltschaft), 

Fransa’da “Cumhuriyet Arabulucusu” (Mediator of Republic), Kanada’da “Vatandaş 

Koruyucusu”, Portekiz’de “Adalet Temsilcisi” (Provedor de Justica), İtalya’da “Sivil 

Savunucusu” (difensore civico), Polonya’da “İnsan Hakları Savunucusu” (Human Rights 

Defender) ifadeleri kullanılmaktadır (Ombudsmans, International Ombudsman Institute, 2013). 

Türkiye’de ise Ombudsmanın Türkçe karşılığı olarak kamu denetçisi kavramı kullanılmaktadır. 

Ombudsmanlık kurumu, kurulduğu her ülkede o ülkenin sosyal, kültürel, dini vb. 

özellikleri ve idari yapılarına göre farklı şekillerde uyarlandığından ortak bir tanım yapmak 

zordur. Ancak mevcut Ombudsmanların ortak özelliklerinden yola çıkarak bazı tanımlamalar 

yapılmaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Barolar Birliği’nin 1974’de Ombudsmana ilişkin 

yaptığı ve en çok kabul gören tanım ise şöyledir: “Ombudsman, anayasaya, yasaya veya 

parlamentonun aldığı bir karara göre kurulan, parlamentoya karşı sorumlu, devlet dairelerindeki 

memurlar ve çalışanlar hakkındaki şikâyetleri alan, bu şikâyetler üzerine veya kendi isteğiyle 

harekete geçen, araştırma soruşturma yapma, yanlışlıkların düzeltilmesi için tavsiyelerde 

bulunma, rapor hazırlama yetkisine sahip, bağımsız bir dairedir” (Babüroğlu ve Hatipoğlu, 

1997: 15). 

Yılmaz, Kılavuz ve İzci de ombudsmanı “gücünü parlamentodan alan, hem hükümete 

hem de parlamentoya karşı bağımsız ve tarafsız bir şekilde idarenin çeşitli işlem ve 

eylemlerinden zarar gören bireylerin yapmış olduğu şikayetler üzerine veya re’sen harekete 

geçerek inceleme ve soruşturma yapan, yönetenlerin takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını 

engellemek ve mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak için çalışan, aldığı kararların 

yaptırım gücü olmayıp sadece tavsiye niteliği taşıyan, çalışmalarını bir raporla her yıl 

kamuoyuna ve parlamentoya sunan kamu görevlisi (Yılmaz vd, 2003: 54) olarak tanımlarken, 

bir başka tanımda ise kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi için gerekli reformların yapılması 

için önerilerde bulunan bir kurum (Avşar, 2007: 68) olma özelliği üzerinde durulmaktadır. 

 

2. Ombudsmanlık Kurumunun Tarihsel Gelişimi  
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Vatandaşların, kendilerini idare edenlerin kötü yönetimlerine karşı tepki vermeleri, 

idarecileriyle ilgili şikâyetçi olmaları ve bunların tarafsız ve bağımsız bir denetim birimince 

araştırılmasını istemeleri çok eskilere dayanır. Ombudsmanlık kurumunun kökenlerini bazı 

yazarlar Roma İmparatorluğu’nda halkı Plebi Senatosu’nun yetki tecavüzlerine karşı koruyan 

“Halk Tribünlerine”, Çin’de M.Ö. 206- M.S. 220 döneminde hüküm süren Han Hanedanlığı 

sırasında var olan “Yuan Kontrol Kurumuna” ya da Amerika’da 17. yüzyılda kolonilerde görev 

yapan “Cencors” kurumuna dayandırmışlardır (Altuğ, 2002: 54). Ayrıca, kurumun doğuşunda 

Osmanlı yönetim sisteminin de önemli bir role sahip olduğu çeşitli otoriteler tarafından kabul 

edildiğinden ombudsmanlık kurumu, Türk kamu yönetim sistemine yabancı bir kurum değildir. 

Şöyle ki: İsveç Kralı XII. Charles’ın (Demirbaş Şarl) ordusu 1709 yılında Poltava Meydan 

Savaşı’nda Ruslarla yapılan savaşta yenilgiye uğramış, Demirbaş Şarl Osmanlı Devleti’ne 

sığınmıştır. Beş yıl boyunca Osmanlı topraklarında misafir kalan Demirbaş Şarl, Osmanlı 

kurumlarını tanıma fırsatı bulmuştur. İsveç Kralı XII. Charles, etkisinde kaldığı Osmanlı 

yönetim sisteminin etkisiyle ülkesinden gelen rüşvet, adam kayırma, vergi toplamada 

adaletsizlik ve yolsuzluk gibi haberler karşısında, hem halkın yöneticiler yüzünden çektiği 

sıkıntıları azaltmak hem de kendisinin yokluğundan faydalanan yöneticilerin haksız 

davranışlarına bir son vermek amacıyla ülkesinde kötü yönetim uygulamalarına çözüm bulmak 

amacıyla 1713 yılında bir kişiyi Högste Ombudsmannen (En Üst Murakıp) olarak tayin etmiştir. 

(Küçüközyiğit, 2006: 91). 

Ombudsmanlık kurumunun, 1809 yılında İsveç Anayasasına girerek anayasal bir kurum 

haline gelmesi, modern anlamda Ombudsmanlığın başlangıcı olarak kabul edilir. (Erdengi, 

2009: 31-32). Ombudsmanlık kurumu, tarihsel süreçte anayasal kurum haline geldikten sonra 

bir asır suskun halde kalmıştır. 1919 yılına gelindiğinde Finlandiya’da yapılan bir anayasa 

değişikliğiyle İsveç örneğine benzer bir kurum kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

uluslararası ilişkilerde hareketlilik, bilim insanları ve yöneticilerin de kendi aralarında yoğun 

etkileşimine olanak sağlamış, bu etkileşim sonucunda öğrenilen ombudsmanlık kurumunun 

varlığı ve işleyişindeki başarılar kısa zamanda bu kurumun diğer ülkelerde de oluşturulmasını 

sağlamıştır.(Özden, 2010: 30-31). 

 

Hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa, iyi yönetime, demokrasi ve insan haklarına önemli 

katkılar yapan ombudsmanlık kurumu, dinamik bir yapıya sahip olmasından dolayı dünyada 

hızla gelişmekte, farklı adlarla günümüzde ulusal, bölgesel ve yerel (mahalli) seviyede 

ombudsmanlık kurumu oluşturan ülke sayısı hızla artmaktadır (International Ombudsman 
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Institute, 2012). Ülkelerin demokrasilerinin gelişmesine, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin 

korunmasına, insan hakları ihlallerinin azalmasına yönelik katkılarından dolayı demokratik 

yönetimlerde geçerliliğini kanıtlamış, her geçen gün diğer başka ülkeler tarafından tercih edilir 

hale gelmiştir. 

Ombudsmanlık kurumu, Norveç’te 1952 yılında askeri alanda, 1962 yılında ise sivil 

alanda, 1954 yılında Danimarka’da, 1959 yılında Batı Almanya’da, 1962 yılında Yeni 

Zelanda’da kurulmuştur. Ombudsmanlığın 1967 yılında İngiltere’de kurulmasıyla birlikte, hem 

Anglo-Sakson hukuk sistemine girmesi, hem de bu kadar büyük yüzölçümü ve nüfusu kalabalık 

ülkelerde uygulanması, Ombudsmanlık kurumunun tüm dünyaya yayılmasında bir dönüm 

noktası olmuştur. 1973 yılında Fransa’da Ombudsmanlığın kurulmuş olması da idari yargı 

sistemi uygulayan bir ülkede kurulabilmesi dolayısıyla, hukuk sisteminden bağımsız olarak her 

ülkede kurulabileceği düşüncesini doğrulamıştır. (Avşar, 2007: 57). Avrupa Birliği’nin en 

yüksek karar organı Avrupa Konseyi ise 1992 yılında Maastricht Anlaşması’yla aldığı tavsiye 

kararıyla Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerde Ombudsmanlık benzeri bir kurumun kurulmasını 

tavsiye etmiştir (Temizel, 1997a: 36). Ayrıca, AB içinde Avrupa Ombudsmanlık Kurumu 

kurulmuştur. Avrupa Birliği’nin kurum ve organlarının kötü yönetimleri hakkındaki şikayetleri 

inceleyen Avrupa Ombudsmanlığı’nın kurulması, ilk defa uluslar üstü bir örgüt içinde 

ombudsmanlık kurumunun kurulması açısından önem arz etmektedir (Efe, 2011: 1) 

Dünyada 140’dan fazla ülkede ombudsmanlık kurumunun başarılı uygulamalarının 

hayata geçmesi sonucunda tüm ombudsmanlık uygulamalarının görev ve yetki alanları zamanla 

genişlemiş ve ombudsmanların branşlaşması sağlanmıştır. Günümüzde, genel amaçlı 

Ombudsmanlar, özel amaçlı Ombudsmanlar, ulusal Ombudsmanlar ve yukarıda bahsedilen 

uluslar üstü bir örgüt olan Avrupa Birliği’nin kurumları ve organları hakkındaki şikayetlerle 

ilgilenen Avrupa Ombudsmanlığı gibi farklı ombudsmanlık çeşitleri mevcuttur. 

Genel amaçlı ombudsman, belirli bir konu ve hizmet alanıyla sınırlanmadan idarenin 

bütün eylem ve işlemleriyle ilgili sorunlarla ilgilenen ve bunları çözmeye çalışan bir kurumdur. 

Görev alanıyla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Özel amaçlı ombudsmanlar ise denetim 

alanının belli bir konuyla sınırlı olması dolayısıyla yalnızca bir şikayetçi grubun çıkarlarını 

korumakla sorumludur. Parlamento, sağlık hizmetleri, yerel yönetim, insan hakları, çocuk 

hakları, tüketici hakları, kadın hakları, fırsat eşitliği, basın, öğrenci, özürlü ombudsmanlığı gibi 

ombudsman türleri en yaygın olarak uygulanmakta olan ombudsmanlık türleridir. 

 

3. Ombudsmanlık Kurumunun Temel Özellikleri ile Görev, Yetki ve İşlevleri 
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Bir devletin hukuk devleti olması, devletin kendisini kendi yaptığı hukukla 

sınırlandırması, hukuk kurallarına bağlı olması ve bu kurallara saygı duymasıyla mümkündür. 

Hukuk devleti içerisinde sadece yönetilenler değil, yönetenler de yasalara ve hukuka bağlı 

olmak zorundadırlar (Gözübüyük, 1995: 22). Dolayısıyla, hukuk devleti içinde oluşturulacak 

kurumlar da vatandaşın hak ve hürriyetini, sadece diğer bireylere karşı değil, devletin bizzat 

kendisine karşı da savunabilecek yapıda olmalıdır (Küçüközyiğit, 2006: 93). 

İnsan hakları, “demokrasi” ve “hukuk devleti” kavramlarının birey ve toplum açısından 

temel değerler haline gelmesiyle birlikte Ombudsmanlık kurumu, tüm dünyada hızla 

uygulanmaya başlanmıştır. 

Ombudsmanlık kurumu, vatandaşı devlet erkine karşı koruyan bir yapı olarak ortaya 

çıkmıştır ve vatandaşların yönetime katılma veya en azından idarenin aldığı kararları etkileme 

imkânına kavuşmaları bakımından temel önemdedir. Bu kapsamda, ombudsmanlık kurumunun 

uygulamaları, idari kararların alınmasında vatandaş odaklı yönetim sisteminin benimsenmesine 

katkıda bulunmakta ve uygulamaların daha şeffaf ve daha anlaşılır yapılmasına yardımcı olarak, 

demokratik kültürün toplumda yerleşmesini sağlayan önemli bir kurum işlevi görmektedir 

(Akıncı, 1999:293). 

Bir devletin verdiği kamu hizmetlerinin mevzuat hükümlerine uygun yapılıp 

yapılmadığının denetlenmesi, demokratik bir yönetim anlayışının vazgeçilmez bir koşuludur. 

Vatandaşların bürokrasinin çarkları arasında ezilmesini önlemek için (Küçüközyiğit, 2006: 94) 

devletlerin karmaşıklaşan kamu yönetimi karşısında yetersiz kalan klasik denetim birimlerinin 

yerine yenilikçi, kolay ulaşılabilir, düşük maliyetli, hızlı çözümler üretebilen bir denetim 

mekanizması bulma arayışı sonucunda Ombudsmanlık kurumu tüm dünyada uygulanmaya 

başlanmıştır. 

Ombudsmanlık kurumunun hukuksal dayanakları, seçilmesi, görevden alınması, statüsü, 

görevleri ve yetkileri ülkeden ülkeye bazı değişiklikler gösterse de bu özellikleri ve görevleri 

genelleştirmek mümkündür. Dünya örneklerine bakıldığında kurumun hukuksal dayanağı çoğu 

zaman anayasadır. Hukuksal dayanağını kendi kuruluş yasasından aldığı ülkeler de vardır. 

Ombudsmanlığın görev ve çalışma esasları genel olarak yönetmeliklerle belirlenmiştir. 

 

Ombudsmanlar genellikle parlamento tarafından seçilmektedir. Parlamento dışında, 

Cumhurbaşkanı (Devlet Başkanı), hükümet ya da bir başka organ tarafından atansalar bile 

görevden alınmaları mutlaka parlamentoya bırakılmaktadır (Akın, 1998: 524). Ombudsmanın 

politika dışında olan ve iyi bir hukuk eğitimi almış ya da hukuki konulara yabancı olmayan 

kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir. 
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Ombudsmanlık kurumunun en önemli özelliği, bağımsız bir statüye sahip olmasıdır. 

Ombudsman, yürütme veya idareye olduğu kadar kendisini seçen yasama organına karşı da 

bağımsızdır (Mutta, 2005: 56). 

Ombudsmanlık kurumunun aldığı kararların bağlayıcılığı yoktur. Ombudsmanı yargı 

kurumlarından ayıran en önemli özelliği kararlarının bağlayıcı olmaması ve kamusal eleştiri ve 

ikna dışında yaptırım yetkisinin bulunmamasıdır. Bu yüzden idarenin ombudsman kararlarına 

uymamasının hiçbir hukuki yaptırımı yoktur.  

Ombudsmanların karar verme, yönetimce verilmiş kararları değiştirme veya tümden 

ortadan kaldırma gibi yetkileri bulunmamaktadır. Yönetimin yurttaşlarla ilgili eylem ve 

işlemlerinde bulduğu eksiklikleri ve yanlışları parlamentoya ve kamuoyunun bilgisine sunma 

yetkilerine sahip olan Ombudsman, esas gücünü de zaten araştırma ve soruşturmaları 

sonucunda vardığı kanaati kamuoyuna açıklama yetkisinden almaktadır (Avşar, 2007: 77). 

Ombudsman kamuoyuna karşı da sorumludur. Ombudsmanın sadece şikayet 

başvurusunda bulunana karşı değil, şikayetçi olunan kamu kurumlarına karşı da sorumluluğu 

bulunmaktadır. Ulaştığı sonucu her iki tarafa da gerekçeleriyle birlikte açıklamak zorundadır. 

Ombudsmanın bütün yaptığı çalışmaların medyaya ve kamuoyuna açık olması sağlanarak, 

halkın sağlıklı bilgilendirilmesi sağlanır. Dolayısıyla, Ombudsmanlar medya ile iyi ilişkiler 

içerisinde olmalıdır. Ombudsmanın ikna ve kamuoyuna açıklama dışında başka yaptırım gücü 

olmadığı için, alınmış kararlarının yürütme erki tarafından kabul edilmesi ve uyulması 

bakımından medyayla iyi ilişkileri olmalıdır (Küçüközyiğit, 2006: 99). 

Ombudsmanlar sadece kötü yönetim uygulamalarının düzeltilmesiyle ilgilenmez, aynı 

zamanda yapılan haksızlıkların sebeplerini bulmak için kapsamlı ve sistematik inceleme ve 

araştırmalar yaparak yönetimi iyileştirmek amacıyla çeşitli önerilerde de bulunurlar. 

Ombudsmanlık kurumunda, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma düşüncesinin yanı sıra 

kamu yönetiminin iyileştirilmesi de esas alınır. Ayrıca, yönetici ile vatandaş arasında ilişkilerde 

hakkaniyetin sağlanması ve yönetici-birey arasında var olan ilişkilerin geliştirilmesi de 

Ombudsmanlık kurumunun önemli görevlerinden biridir. İdarenin yazılı kurallarına sıkı sıkıya 

bağlı kalması ve inisiyatif kullanmaktan kaçınması hakkaniyete uygun olmayan sonuçlar ortaya 

çıkarabildiğinden, vatandaşlar bu gibi durumlarda ombudsmana başvurarak sorunlarının 

çözüme kavuşmasını isteyebilir. Ombudsman haklı olduğuna inandığı bireylerin sorunlarına 

yönetim nezdinde yaptığı girişimlerle her iki tarafı da tatmin edecek şekilde çözüm yolları arar 

(Küçüközyiğit, 2006: 93). 

Ombudsmanlık kurumu, araştırma ve denetlemede çok yetkileri olmasına karşın kamusal 

eleştiri ve ikna dışında başka bir yaptırımı olmayan bir kuruluştur (Temizel, 1997a: 53). Böyle 
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olması da çağdaş kamu yönetim anlayışının bir gereğidir. Ombudsmanların idarenin yerine 

geçerek onun yerine karar verme, verilmiş kararları değiştirme gibi yetkileri olmaması 

ombudsmanların genel niteliğidir. Ombudsmanın temel işlevi yönetimin yurttaşlarla 

ilişkilerindeki eksik ve yanlışları ortaya koymak, yönetimin yurttaşa karşı olan kararlarını 

düzeltmemesi halinde de bunu parlamentoya bildirmek ve kamuoyuna açıklamaktır (Temizel, 

1997a: 53). 

Ombudsman yaptığı soruşturmalarda her türlü bilgi ve belgeye ulaşma yetkisine sahiptir. 

Her türlü bilgi ve belgenin Ombudsmana verilmesi yasalarla güvence altına alınmıştır. 

Ombudsmanlar yaptıkları denetimlerin sonuçlarına göre, disiplin soruşturmaları başlatma, 

yargıya başvurma, anayasaya aykırılık başvurusunda bulunma, yasa ve diğer düzenlemelere 

ilişkin reform önerilerinde bulunma yetkilerine de sahip bulunmaktadır. Ombudsmanlara, 

olaylara bireylerin şikâyetleri olmadan da doğrudan müdahale yetkisini bazı ülkeler sağlamış 

iken, bazı ülkeler bu yetkilerin sadece şikayet üzerine kullanılması olanağını tanımaktadır 

(Temizel, 1997a: 55). 

Ombudsmanlığın varlık nedeni, yurttaşları güçlü ve tek yanlı karar alabilen yönetimin 

yasadışı, keyfi uygulamalarına karşı korumak, onların bireysel hak ve özgürlüklerine ilişkin 

olası tehdit ve sınırlamalara karşı bir güvence oluşturmaktır.  

Ombudsmanlığın eğitici, önleyici, düzeltici, yönetimin saydamlığını sağlama ve idari 

yargıya katkı sağlama işlevleri vardır (Sezen, 2001: 79): Bu kapsamda, ombudsmanlık 

kurumunun eğitici işlevi, vatandaşları sahip oldukları hak ve özgürlükler konusunda 

bilgilendirme ve bu hak ve özgürlüklerin nasıl korunacağına dair eğitme konularındadır. 

Ombudsmanın eğitici yönü sadece yönetilenleri değil kamu görevlilerini de kapsamaktadır. 

Ombudsmanlık kurumunun önleyici işlevi, ombudsman tarafından denetime tabi tutulacağını 

bilen idarenin eylem, işlem ve davranışlarında daha dikkatli davranması şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. 

Ombudsmanlık kurumunun düzeltici işlevi, idarenin eylem ve işlemlerinde hukuka 

aykırılık ya da yerinde karar alınmaması durumlarında kamu yöneticilerinin bu durumu 

düzeltmesi ve ortadan kaldırmasına olanak vermektedir. Bu kapsamda, hata yapmış idarenin 

hatasının düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Ombudsmanın yönetimin saydamlığını sağlama 

işlevi, kamu yönetiminde şeffaf yönetim sergilemeye katkı sağlamasıdır. İdarenin açık 

yönetimi, bilgilenmek amacıyla karar alma süreçlerine katılan yurttaşlarca, karar sürecinin 

açıklığı ve anlaşılabilirliğidir (Temizel, 1997a: 22). 

Ombudsmanın idari yargıya katkı sağlama işlevi ise yargı mekanizmasındaki iş yükünü 

azaltarak, yargının daha etkin ve hızlı işlemesine katkısıdır. Etkin bir şekilde işleyen 
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Ombudsmanlık sistemine, kolay ulaşılabilir olması, herhangi bir ücret almaması ve çok fazla 

şekil şartı istememesi gibi nedenlerle başvurular artmakta ve söz konusu başvurular yargının iş 

yükünün azalmasına yardımcı olmaktadır. 
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ÖZET 

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu kurumsal altyapının güçlendirilmesi, kayıt dışı 

istihdam ile mücadelenin iyileştirilmesi, yerli-yabancı işgücü dengesini kurarak nitelikli 

yabancı işgücünden de yararlanılması amaçlanarak kabul edilmiştir. Turkuaz Kart: Yabancıya, 

Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu 

çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgedir. Turkuaz kart sahibi yabancının bazı özel nitelikli 

haklarının yanında bir takım kısıtlamalar da vardır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı, Çalışma İzni, Turkuaz Kart, Uluslararası İş Gücü. 

ABSTRACT 

The International Labor Law No. 6735 was adopted with the aim of strengthening the 

institutional infrastructure, improving the fight against unregistered employment, establishing 

the balance of domestic and foreign labor force and also benefiting from qualified foreign labor 

force. Turquoise Cards: alien, the right to work indefinitely in Turkey is a document that gives 

the right of residence if the spouse and children as dependents According to look at legislation. 

There are also some special rights of the Turquoise cardholder foreigner. 

Key Words: Foreigner, Work Permit, Turquoise Card, International Workforce.  

GİRİŞ 

28.07.2016 tarihinde kabul edilen 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanununda; 

kurumsal altyapının güçlendirilmesi, kayıt dışı istihdam ile mücadelenin iyileştirilmesi, yerli-

yabancı işgücü dengesini kurarak nitelikli yabancı işgücünden de yararlanılması amaçlanmıştır. 

 Kanun, uluslararası işgücü potansiyeli hareketliliği de izlenerek Avrupa Birliği üyelik 

sürecinde uygulanmakla yükümlü olunan müktesebata uygun olarak hazırlanmıştır.  

Bu kanunun getirdiği önemli yeniliklerden biri nitelikli yabancılar için getirilmiş olan 

Turkuaz Kart uygulamasıdır. Bu kuruma ilişkin detaylı düzenleme 14 Mart 2017’de kabul 

edilmiş olan Turkuaz Kart Yönetmeliğinde yer almaktadır. 

I- KAVRAMLAR 

 

A- YABANCI 
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Türk Vatandaşlığı Kanunu’na (TVK) göre yabancı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 

vatandaşlık bağı bulunmayan kişi”dir. Türk Vatandaşlık Kanunu’na paralel olarak Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince yabancı, “Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” olarak tanımlanmıştır. 

Bu tanım 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’ndaki yabancı tanımıyla birebir 

örtüşmektedir. O halde yabancı kavramı, sadece yabancı devlet vatandaşı olanları kapsayan dar 

bir kavram değildir. Bu kavram bünyesinde, yabancı devlet vatandaşı olanların yanı sıra hiçbir 

devlet vatandaşlığına sahip olmayan vatansızları, göçmenleri, mültecileri ve sığınma talep eden 

diğer koruma altındaki yabancıları, NATO mensuplarını, uluslararası kuruluşlarda çalışanları 

ve diplomatik temsilciliklerde olduğu gibi özel statüdeki yabancıları da barındırmaktadır. 

Yabancı statülerinden ilki Yabancı ülke vatandaşlarıdır. Bulundukları ülkenin vatandaşlığına 

sahip olmamasına rağmen, başka bir ülkenin vatandaşları yabancı statüsündedir.  Diğerleri ise, 

mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma sahipleri ile geçici koruma statüsündekilerdir. 

Mülteci, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 

toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti 

yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 

dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişidir. Türkiye Cumhuriyeti 

1951 Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi sınırlama ile imzalamıştır. Coğrafi sınırlamanın sonucu 

olarak Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler dışından gelen iltica etmek isteyen kişilere geçici 

uluslararası koruma sağlamaktadır. Coğrafi sınırlamadan dolayı ulusal ve uluslararası 

mevzuattaki kavramlar farklılık göstermektedir. Avrupa konseyi üyesi olmayan İran, Irak, 

Afganistan, Somali, Sudan gibi ülkelerden iltica talebiyle Türkiye’ye sığınanlar coğrafi 

sınırlama nedeniyle mülteci statüsüne sahip olamazlar. 

Şartlı mülteci, Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu 

ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye 
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statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Güvenli üçüncü ülkeye 

yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir. 

İkincil koruma, mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen; ancak menşe 

ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;  

• Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,  

• İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,  

• Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen 

şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması nedeniyle menşe 

ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit 

nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri 

sonrasında ikincil koruma statüsü verilir. 

Geçici koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil 

ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 

yabancılara sağlanan korumadır (YUKK m.91). 

B- NİTELİKLİ YABANCI 

 

Nitelikli yabancının tanımı, mevzuatımızda yapılmıştır. UİK m.11/5’e göre, 

Turkuaz Kart uygulamasında; 

(1) Akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar,  

(2) Bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış 

olanlar,  

(3) İhracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya 

da sağlaması öngörülenler, nitelikli yabancı olarak değerlendirilir. 

Turkuaz Kart kapsamına olan yabancıları belirlerken iki farklı durum gözetmiştir. 

Birincisi, yabancının eğitim düzeyi, tecrübesi ve yeteneklerini gözeterek bireysel anlamda 

nitelikli bir yabancı profilidir. İkincisi ise, yabancının bireysel niteliğinden ziyade, maddi 

imkanlarının çokluğu ve doğrudan ekonomiye yönelik nitelikli yatırımcı profilidir. Her iki 

durumda da mevcut olan ortak nokta, söz konusu yabancıların diğer yabancılardan ayırt 

edilebiliyor olmasıdır. 

Buna karşılık kanun koyucu, tüm yabancı türlerini Turkuaz Kart kapsamına dahil 

etmemiştir. Özellikle geçici koruma kapsamındaki yabancıların statüsü göz önüne alındığında 
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bu yabancıların, sürekli bir çalışma ve ikamet izni sağlayan Turkuaz Kart kapsamı dışında 

bırakılmış olması isabetlidir. Buna göre, Uluslararası İşgücü Kanunu m.11/6 gereğince, 

yukarıda sayılan nitelikli taşısa bile, geçici koruma sağlanan yabancıların Turkuaz Kart 

başvuruları kabul edilemez. Bunun sonucunda, Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip 

Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının Turkuaz Kart alabilmesi mümkün değildir. 

Ancak, Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olup da geçici koruma dışında başka bir 

hukuki statü içerisinde bulunan yabancıların Turkuaz Kart başvurusu yapabilmesi mümkündür. 

C- ULUSLARARASI İŞ GÜCÜ 

 

İşgücü kavramı, hukuk biliminden çok iktisat bilimi içerisinde değerlendirilen bir 

kavramdır. En temel anlamıyla işgücü kavramı, “etkin nüfus içinde yer alan, cari ücret 

düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışanlarla işsizlerin toplamı” şeklinde tanımlanmıştır. 

Herhangi bir işletmede, mal veya hizmet üretmek amacıyla istihdam edilen çalışanların tümü, 

bu işletmenin işgücünü oluşturmaktadır. Bir ülkede bulunan tüm kamu ve özel işletmelerde 

çalışanlar ile bunların dışında kalan işsizleri topladığımızda, ilgili ülkenin işgücü potansiyelini 

bulmak mümkündür. Söz konusu bu işgücü potansiyelinin içerisinde vatandaşlar ile 

yabancıların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Yabancıların toplam işgücü içerisindeki 

konumu, uluslararası işgücünü oluşturmaktadır. 

Uluslararası işgücü kavramının ise, çalışan ve istihdam edilmeye hazır yabancı insan 

gücü şeklinde tanımlanması mümkündür. Bu tanım, UİK’nun 11. maddesinin gerekçesi ile 

uyumludur. Maddenin gerekçesine göre Turkuaz Kart sistemi ile hedeflenen, nitelikli yabancı 

işgücünün ülkeye kazandırılmasıdır. 

Uluslararası işgücü politikası, 6735 sayılı UİK tarafından getirilen en önemli yenilikler 

içerisinde sayılmaktadır. Buna göre uluslararası işgücü politikası, işgücü göçü yönetiminde esas 

alınacak temel politikanın çerçevesini çizmektedir. Gerçekten de yabancıların Türkiye’de 

çalışma hakkına ilişkin olarak temel bir uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi ve 

özellikle göç politikasının da uluslararası işgücü politikası kapsamında değerlendirilmeye 

alınması oldukça önemlidir. 

D- ÇALIŞMA İZNİ 

6735 sayılı yasada süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni ve 

istisnai hallerde verilen çalışma izni olmak üzere dört tür çalışma izni düzenlenmiş olmakla 
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birlikte yönetmelikte yasadan farklı olarak doğrudan yabancı yatırımlarda kilit personel statü-

sündeki yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni yükümlülüğünden muaf tutulma 

halleri düzenlenmiştir. Türk hukukunda yabancılara tanınacak çalışma izni, yabancıların 

durumu, Türkiye’ye gelme nedenleri ve ikamet süreleri, icra etmek istedikleri iş ve meslekler 

gibi koşullara bağlı olarak değişmektedir. Zira UİK’da Turkuaz Kart sahipleri ile çalışma 

izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar da ayrıca düzenlenmiştir. 

6735 Sayılı Kanun’da çalışma izninden muafiyet hali m. 13 vd. hükümlerinde 

düzenlenmiş olup muaf olma şartları hükme bağlanmıştır. Diğer kanunlarda Türkiye’nin taraf 

olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerdeki özel hükümler saklı 

kalmak üzere; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında çıkma izni 

almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar saklı tutulmuştur. 

2016 yılı içerisinde yabancılara verilen çalışma izni istatistikleri önem teşkil etmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma hayatı istatistiklerine göre; 2011 yılında 

17.466, 2016 yılında 73.560 sayıda çalışma izni düzenlenmiştir. Bu raporda yer alan önemli 

olan bir istatistik verisine değinmekte fayda vardır; eğitim düzeyine göre yabancılara verilen 

çalışma izni sayısıdır. Buna göre 2016 yılı içerisinde, üniversite mezunu yabancılara verilmiş 

çalışma izni sayısı toplamda 21.717’dir, çalışma izni alan yabancıların yaklaşık 3’de 1’inin 

“nitelikli yabancı” olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde bulunan nitelikli yabancı sayısının 

azımsanamayacak boyutta olduğu ortadadır ve bu kişilerin ülke ekonomisine katkısı önemlidir. 

II- TURKUAZ KART TANIMI 

Turkuaz Kart, yabancıya Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre 

eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgedir.  

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve 

teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama 

etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul 

ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.  

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü 

olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen 

belge verilir. Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır, turkuaz 

kart sahibi yakını ize uzun dönem ikamet izni sahibinin haklarından yararlanır. 
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Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları 

bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda 

öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye 

önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.  

Turkuaz kart sahipleri Türkiye’de bulundukları süre içinde nitelikli yabancı olmaları 

yanında 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nu madde 12’de 28.07.2016’da yapılan 

değişiklikle istisnai yoldan Türk vatandaşı olmanın yolu açılmıştır. “MADDE 12 – (1) Millî 

güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla 

Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk 

vatandaşlığını kazanabilirler.  

 b) (Ek: 28/7/2016–6735/27 md.) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca 

ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve 

eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu. (1)” Anılan maddeye göre Turkuaz kart 

sahibi yabancılar istisnai yoldan Türk vatandaşı olabilirler. 

III- TURKUAZ KARTIN ÖZELLİKLERİ 

 

Yönetmeliğin 5. maddesine göre Turkuaz Kart Verilebilecek yabancılar toplamda 5 

grup olarak nitelendirilmiştir. Bunlar; a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, 

bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak 

değerlendirilen, b) Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve 

teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı 

olarak değerlendirilen, c) Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi 

ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen 

çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı, ç) Kültürel, sanatsal veya sportif 

faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan, d) Türkiye’nin veya Türk kültürünün 

uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin 

hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılardır. Yönetmeliğin 7/1 maddesinde 

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusunun, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre 

ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılması esastır. Ancak, yurtdışından yapılan Turkuaz 

Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli 

bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları Türkiye’ye giriş tarihlerinden 
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itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç doksan gün içinde 

Bakanlığa yapılabilir ifadeleri yer almaktadır. 

 

Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde 

üç farklı unsur dikkate alınacaktır. Bu unsurlardan birincisi, uluslararası işgücü politikasıdır.  

İkinci unsur, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan değerlendirme 

kıstaslarıdır. Üçüncü unsur ise, değerlendirme kıstaslarına göre hazırlanacak olan puanlama 

sistemidir. Değerlendirmede kullanılacak bu üç unsur birbirleri ile bağlantılıdır.  

Yabancının başvurusunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda Turkuaz Kart, ilk 

aşamada süresiz olarak verilmez. Kanun koyucu, Turkuaz Kart sahipleri açısından bir geçiş 

süresi öngörmüştür. Turkuaz Kartta geçiş süresi, üç yıldır. Turkuaz Kartta geçiş süresinin 

kaldırılması, yabancının talebine bağlıdır. Yönetmeliğin 18. maddesine göre geçiş süresinin 

kaldırılması talebi, geçiş süresinin bitmesinden 180 gün önce, her halde geçiş süresi bitmeden 

yapılması gerekmektedir. Aksi halde Turkuaz Kartın geçersiz hale gelecektir. Bu sebeple söz 

konusu geçiş süresinin takibinin yabancı tarafından yapılması gerekmektedir. 

Geçiş süresinin sonlandırılması sürecinde, geçiş süresi içerisinde uzman tarafından 

hazırlanan tüm raporlar birlikte değerlendirilerek, yabancının talebinden itibaren 30 gün 

içerisinde, nihai rapor meydana getirilir. Bu nihai raporun olumlu olması halinde, yabancının 

talebi gibi karar verilerek geçiş süresi sonlandırılır ve Turkuaz Kart süresiz hale gelir. Buna 

karşılık nihai raporun olumsuz olması halinde, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 

iki farklı karar verilebilir. Genel Müdürlük tarafından verilebilecek birinci karar, geçiş süresinin 

belli bir süre için uzatılmasıdır. Bu uzatılmış süre içerisinde tekrar bir rapor düzenlenmelidir. 

Genel Müdürlük tarafından verilebilecek ikinci karar ise, geçiş süresinin olumsuz 

sonuçlandırılarak Turkuaz Kartın iptal edilmesidir. 

 

IV- TURKUAZ KART SAHİBİ YABANCININ HAKLARI 

 

Turkuaz Kart sahibi yabancının hak ve yükümlülükleri, Turkuaz Kart Yönetmeliği’nin 

19. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemede ilk fark edilen husus, hak ve yükümlülükler 

bakımından süresiz çalışma izni sahibi yabancılarının durumuna atıf yapılmış olmasıdır. 

Önemli olan ikinci husus ise, Turkuaz Kart sahiplerinin, süresiz ikamet izni sahibi yabancıların 

durumuna yaklaştırılmış olmasıdır. Her iki hususun birlikte değerlendirilmesi neticesinde, uzun 

dönem ikamet iznine sahip yabancılar, süresiz çalışma iznine sahip yabancılar ve Turkuaz Kart 
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sahibi yabancıların, çalışma hakkından faydalanma bakımından “özel statülü yabancı” 

konumuna sahip hale getirildiği ifade edilebilir. 

Yönetmeliğin 19. maddesine göre, Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar,  

(1)Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.  

(2) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.  

(3) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili 

mevzuattaki hükümlere tabidirler.  

(4) Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve 

taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 

Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür. 

Buna karşılık, Turkuaz Kart sahibinin çalışma hakkı sınırsız değildir. Yönetmelik 

m.19/2 gereğince, hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı 

olma koşulu aranmış ise Turkuaz Kart sahibi yabancı bu haklardan istifade edemeyecektir. 

Örneğin: Turkuaz kart sahibi yabancı Türkiye’de avukatlık, diş hekimliği, veteriner hekimlik, 

eczacılık, noterlik mesleklerini icra edemezler.  Turkuaz Kart’ın diğer çalışma izni türlerinden 

ayıran başlıca unsurlardan bir diğeri, sadece çalışacak olan yabancıya yönelik bir uygulama 

olmayıp, ayrıca yabancının yakınlarına da ikamet hakkı sağlamasıdır. Bu husus, Turkuaz 

Kart’ın yalnızca bireysel bir sonuç doğurmadığı aksine yabancının bakmakla yükümlü olduğu 

yakınlarını da kapsadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, yabancının aile bütünlüğünü 

korumaya yönelik bir imkandır.  

 

V- TURKUAZ KART RED SEBEPLERİ 

              Turkuaz Kart başvurusunun reddedilmesi yönetmeliğin 12. Maddesinde 

düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde: Bakanlıkça belirlenen değerlendirme 

kıstaslarını karşılamayan, uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, sahte veya yanıltıcı 

bilgi ve belgelerle yapılan, yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen, 

diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,  Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye’ye girişlerine izin 

verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu 

İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan ve kamu düzeni, kamu güvenliği veya 

kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan, 

Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı 
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veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan, kanuni süresi içinde 

yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan kişilerin Turkuaz Kart başvuruları reddedilir. 

VI- TURKUAZ KARTIN İPTALİ 

Turkuaz Kartın iptaline sebep olacak haller Yönetmelik’in 22. maddesinde 

düzenlenmiştir. Turkuaz Kartın geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye’ye 

gelinmemesi veya mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurt dışında 

kalınması; Dışişleri Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşünün bulunması halleri 

saklı kalmak üzere pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin geçerliliğini kaybetmesi; 

yabancının kanun hükümlerine aykırı bir şekilde veya kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi; 

yabancının en az bir yıl kesintisiz olarak çalışmadığının tespit edilmesi; gözlem raporlarında 

yabancının kart alma için aranan nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması; İçişleri Bakanlığı’nca 

yabancının YUKK uyarınca Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya 

sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar kategorisinde olduğunun bildirilmesi; yabancının 

kamu sağlığı, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’de çalışmasının sakıncalı 

olması hallerinde Turkuaz Kart iptal edilecektir. 

SONUÇ 

Yabancı nitelikli işçiye bu kartın sağlanması ile iş hukuku anlamında cevaplanması 

gereken bir takım sorunlar meydana gelebilecektir. Örneğin, Geçiş sürecinde turkuaz kart sahibi 

yabancıyla yapılacak iş sözleşmesinin niteliği, iş sözleşmesinin fesih nedenleri, yabancının iş 

sözleşmesinin konusunun Türk vatandaşlarına hasredilen işlerden olmasının sözleşmeyi 

geçersiz kılması ve bu geçersiz sözleşmeden doğan alacakların tahsili gibi işçinin yabancı 

olduğu ve özellikle konumuz kapsamında Turkuaz kartlı olması durumunda iş piyasasında 

doğabilecek muhtemel sorunlara ışık tutulması için yasal mevzuat desteklenmeli ve işçinin 

yabancı dahi olsa her daim korunması ilkesi göz önünde bulundurularak revizyon 

sağlanmalıdır.  
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Özet 

720 ile 762 yılları arasında İran, Emevi ve Abbasi dönemlerinde bu coğrafyalarda yaşayan ve 

emirlere katiplik, danışmanlık yaptığı rivayet edilen İbn-i Mukaffa o dönemlerde söylenemeyen 

şeyleri söylemek ve daha sonradan ortaya atılacak olan iktisadi ve mali görüşleri, çok çok 
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öncesinde vurgulayan önemli bir şahsiyet olmuştur. Bu söylemlerinin kendisinin canına mal 

olduğu da belirtilmektedir. 

İbn Mukaffa mali görüşlerine daha çok “Risalet’üs Sahabe” adlı ünlü eserinde yer vermiştir. 

Bu risalenin yazılışı Emevi devletinin yıkılışı ile Abbasi devletinin kuruluş dönemine 

rastlamaktadır. Emirül Müminine çalışma ortamı olarak yakın olan Mukaffa, ıslahat yapmasını, 

taşra yönetimine önem vermesini ondan istemiştir.  

Tüm kurallar gibi vergi uygulamalarının da yazılı ve belirli olması gerektiğini ileri sürmektedir. 

Vergilemede bu ilke daha sonra Adam Smith tarafından “vergilemede belirlilik” ilkesi olarak 

literatürde yer alacaktır. Ayrıca vergiler konusunda dinin nas ile belirlenmiş hükümlerinin 

dışındaki uygulamalarda yetkinin yönetimde olduğunu ve karar alırken istişare (görüş 

alışverişi) ile alınması gerektiğini belirtir. 

Mukaffa’ya göre toprak ve haraç (vergi) konusu, tehlikesinin büyüklüğü, ilgiye ve yatırıma olan 

şiddetli ihtiyacı ve ihmal edildiği takdirde hızlı bir şekilde bozulmaya yüz tutması bakımından 

en önemli meseledir. Vergi konusunda gerek dağlık, gerek ovalık, gerek köy ve gerekse 

kasabalar arasında her hangi bir fark bulunmamalıdır. Bu görüş günümüzde  “vergilemede 

genellik ilkesi” olarak bilinmektedir ve Anayasamızın 73. maddesinde de benzer şekilde ifade 

edilmektedir. 

Mukaffa; vergiye ilişkin bir kural olmadığı durumlarda keyfiliğin oluşacağını, vergide istikrarın 

ve kayıt sisteminin olması gerektiğini, verginin ödenebilecek düzeyde olması gerektiğini, vergi 

ile halkın refahı arasında bir ilişkinin olduğunu ileri sürmektedir. İbn Mukaffa’ya göre “hiç 

kimse, faydası ve fazlası kendinin olmayacak bir yeri imar etmez” diyerek Arz yönlü 

iktisatçıların görüşlerini çağrıştırdığı kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İbn Mukaffa, maliye tarihi, vergileme ilkeleri. 

 

 

FISCAL VIEWS OF IBN MUQAFFA IN THE ISLAMIC SOCIETY OF 8th 

CENTURY 

 

Abstract 

Ibn al-Muqaffa lived in Iran in between 720 and 760 and, according to the archives, he had 

served as cleric and counselor to the rulers from the Umayyad and Abbasid period. Through his 

written work, Ibn al-Muqaffa emphasized relevant and, for that age, controversial economic, 

fiscal and financial issues that were to be understood and put forward only later on, after his 

death. Some argue that his discourse and valuable ideas had coasted him his own life. 
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Most of al-Muqaffa’s views regarding the financial domain were published in his famous book 

“Risalet’us Sahabe”. The writing of this treaty coincides with the collapse of the Umayyad 

dynasty and the establishment of the Abbasid state. Muqaffa, who was close to 

EmirülMüminine because of his working environment, wanted him to give reforms and give 

importance to provincial administration. 

He argues that, like all laws, tax practices should be written and specific. This principle in 

taxation will then be included in the current literature as “certainty in taxation” in Adam Smith's 

principle of taxation. It also states that competence is governed in the practice of taxes other 

than the specified provisions of religion and should be consulted during consultation. 

According to the Muqaffa; The issue of land and tribute (tax) is the most important issue in 

terms of the magnitude of its danger, its severe need for interest and investment, and its rapid 

deterioration if neglected. There should be no difference in terms of taxes between the 

highlands, the plains, the villages and towns. This view is now known as the de principle of 

generality in taxation and is expressed in the same way in Article 73 of our Constitution. 

Muqaffa argues that if taxation is not regulated, it will be applied randomly, therefore, he 

emphasizes that a clear registration system should exist in order to ensure tax stability; 

moreover, taking into consideration the relation between tax and public welfare, the tax should 

be at the payable level. According to Ibn Muqaffa “no one invests in a place that will not bring 

the most benefits for his own person”; the quote underlines the fact that personal interests drive 

the views of the economists up to present. 

Key Words: Ibn Muqaffa, fiscal history, principles of taxation. 

 

 

 

 

1. İbn Mukaffa ve Risalesi Hakkında Kısa Bilgi 

İran asıllı mütercim, şair ve katip olan İbn Mukaffa, 720 ile 762 yılları arasında Emevilerin son 

dönemi ile Abbasilerin ilk dönemlerinde yaşamıştır. Dinî, ilmi ve felsefi fikirlerin 

harmanlandığı bir yer olan Basra’da dönemin yönetici ve edipleri ile birlikte olan Mukaffa, 

başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere Fars, Hint, Yunan kültürleri hakkında geniş bilgi sahibi 

olmuştur. İbn Mukaffa çok yönlü bir İslam entelektüelidir. Faklı konularda çeşitli eserler 

vermiş, birçok eseri Arapçaya tercüme edilerek İslam dünyasına kazandırılmıştır (Durmuş, 

2000, 130). Söz ve belagat ustası olduğu bilinen Mukaffa’nın Kur'an'ı taklit etmeye girişmekle 

suçlu görülerek işkence ile öldürüldüğü de söylenmektedir (Kaygusuz, 2006, 40-41). 
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İbn Mukaffa’nın ekonomiye ve maliyeye ilişkin görüşleri ise ağırlıklı olarak Risalet’üs Sahabe 

adlı ünlü eserinde yer almaktadır (Demirci, 2005, 129). Birçok konunun ele alındığı nispeten 

küçük hacimli bir eser olan Risale’de, İbn Mukaffa mali konularda da önemli fikirler ileri 

sürmüştür. İleri sürülen fikirler kadar, bu fikirlerin İslami devlette ilk olarak dillendirilmesi de 

önemlidir. 

Risale, dönemin devlet başkanına yönelik olarak yazılan bir reform kitapçığı, üst düzey 

yöneticilere yönelik bir mesaj niteliğindedir. Önerilerinin dikkate alınması kaygısı güden İbn 

Mukaffa,  kendisini bir danışman gibi görür ve Emir’ul Müminin sormasını ve dinlemesini 

uygun bir üslupla temenni eder (Demirci, 2008, 226). Risale’nin yazılışı Abbasi Devletinin 

kuruşuna rastlar. Emevi Hanedanlığını yıkan koalisyon güçleri yavaş yavaş tasfiye 

edilmektedir. Yazar, Abbasi Hanedanlığının egemenliğine dayalı bürokratik merkezi bir 

imparatorluğunun fikri temellerini atma kaygısı gütmektedir (Demirci, 2008, 227). 

İktidarın ortadan kaldırıldığını ve yönetimde birliğin sağlandığını gören İbn Mukaffa, Emir’ul 

Mumininden açıkça yönetimde ıslahat yapmasını, taşra yönetimiyle daha fazla ilgilenmesini 

ister. Bu konuda beklenti içinde olduğunu belirtir. İbn Mukaffa, ıslahata ordudan başlanılması 

gerektiğini söyler. Emevi Hanedanlığına karşı isyan eden Horasan kökenli ordu, iyi bir ordu 

olsa da, bazı konularda eğitilmelidir. Hareketleri (elleri), düşüncel konuşmaları düzeltilmelidir 

(Demirci, 2008, 227). 

İbn Mukaffa, kuralların yazılı ve sarih olması gerektiğini söyler. Yapılması gerekenler kısa, net 

ve açık olarak, yasaklar da açık ve anlaşılır şekilde emirname ile düzenlenmelidir. Gerekçeler 

uzun olmamalı ve muhataplar bu kuralları ezbere bilmelidirler (Demirci, 2008, 228). İbn 

Mukaffa’ya göre dinin nasla belirlenmiş hususları dışındaki yönetimle ilgili konular, insanların 

akıl yürütmesine bırakılmıştır. Siyasi karar yetkisi başta olmak üzere, idarecilerin tayininden 

savaş ve barışa kadar birçok yetkinin devlete ait olduğunu söyler. Vergi toplamak ve ganimet 

alıp dağıtmak da devletin yetkileri arasındadır (Demirci, 2008, 228).  Halkın bu konulardaki 

yetki ve sorumluluğu, istişare ânında görüş ve kanaatlerini açıklamaktır. 

2. Vergi Toplama İşleri 

Tarım toplumunda vergi ve haraç meseleleri toprak sistemiyle ilgili bir meseledir. İbn Mukaffa, 

toprak ve haraç (vergi) meselesinin Emir’ül Müminine hatırlatılması gereken önemli bir konu 

olduğunu belirtir. Ona göre toprak ve haraç konusu, tehlikesinin büyüklüğü, ilgiye ve yatırıma 

olan şiddetli ihtiyacı ve ihmal edildiği takdirde hızlı bir şekilde bozulmaya yüz tutması 
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bakımından en önemli meseledir. Yine, vergi konusunda gerek dağlık, gerek ovalık, gerek köy 

ve gerekse kasabalar arasında her hangi bir fark yoktur (Demirci, 2008, 238). Mukaffa’nın bu 

görüşlerinin günümüzde neredeyse tüm dünyada uygulanan vergilemede genellik ilkesine işaret 

ettiği açıktır. Anayasamızın (1982) “vergi ödevi” başlığını taşıyan maddesinin ilk fıkrası da 

genellik ilkesine vurgu yapmaktadır. Bu hükme göre vergi uygulamaları ve yasaları herkesi 

ilgilendiren, ayrım gözetmeyen bir yapıda olmalıdır. Buna göre tüm ülke sınırları içerisinde yer 

alan herkes renk, dil, din, ırk, coğrafi ayrım gözetilmeksizin aynı vergi kurallarına tabi olmak 

durumundadır. 

3. Vergi Kuralları ve Refah 

İbn Mukaffa, vergi işlerinin kurallara bağlanması gerektiğini belirtir. Ona göre, vergi 

görevlilerinin elinde mürâcaat edebilecekleri kurallar ve hesaba çekilerek muhasebe 

edilecekleri esaslar yoktur. Toprak sahipleri ile devletin görevlilerinin ilişkilerini düzenleyen 

kurallar olmalıdır. Vergiye ilişkin bir kural olmadığı durumlarda keyfilik oluşur. Vergi 

görevlileri ya köylüleri sıkı bir takibe alarak bulduğu ve ele geçirdiği malları zorla ve şiddetle 

tahsil ederler; ya da ekili alanın vergisini ekenden alırlar, ekmeyeni bırakırlar; böylece imar 

eden devleti kalkındırmış olurken, harap eden ise vergiden serbest bırakılmış olur. İbn Mukaffa 

vergilendirmedeki istikrarın ve kayıt sisteminin önemine değinir. Vergi miktarının sürekli 

değiştirilmesinin, vergi miktarlarının bilinmeyişinden yakınır (İbnu’l Mukaffa, 2006, 116).  

Vergilemenin ilkelerinin ilk olarak Adam Smith tarafından ortaya atıldığı ve buna göre 

vergilemede bazı ilke ve kurallara uyulması gerektiği bilinmektedir. Adam Smith'in 1776 

yılında yayımlanan eserinde, eşitlik, belirlilik, uygunluk ve iktisadilik olmak üzere dört 

vergileme ilkesinden bahsedilmiştir (Buyrukoğlu & Buzkıran, 2016, 2080). Mukaffa ise 

Smith’den bin yıl kadar önce keyfiliğin oluşmaması için vergi kurallarının belirli ve bir kurala 

dahil olması gerektiğini belirtmiştir. 

İbn Mukaffa ise bunu, usulünce yeni vergi sisteminin gerekli olduğunu yeni devletin başkanına 

telkin eder. Eğer Emiru’l-Mü’minîn, köylerin, kasabaların ve toprakların vergilendirilmesi 

konusunda iyi düşünürse, miktarı belli vergiler koyarak, bununla ilgili divanlar kurarak 

herkesin sorumlu olduğu ve ödeyeceği vergiyi belirli hâle getirirse; vergi memurları çiftçilerden 

sadece belirlenen miktarı alırlar (Demirci, 2008, 238), diyerek belirlilik ilkesini yine bin yıl 

kadar önce tespit etmiştir. 
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Mukaffa’ya göre eyaletlerdeki görevlendirmelerle ilgili yaşanan sorunların temelinde bir 

süreklilik ve beğendirmenin olmaması yatar.  Vergi miktarları defalarca değiştirilmemiş hiçbir 

yer yoktur. Bu sebeple bazı bölgelerdeki vergi miktarları hiç bilinmezken, diğer yerlerde sadece 

bir kısmı bilinmektedir. Mukaffa burada vergilerin belirli ve kesin olmadığı durumlarda 

sorunların ortaya çıktığını ifade eder. Ona göre toprak sahipleri topraklarını imar ettikten ve 

bunun için ellerinden geleni yaptıktan sonra, elleriyle çalıştıklarının karşılığını da almaları en 

tabii haklarıdır (Demirci, 2008, 238). İbn Mukaffa, Nüşirevan-ı Adil döneminde olgunlaşan 

Sasani vergi sisteminin bir benzerinin Abbasi Devletinde de kurulmasını istemektedir 

(“Nuşirevan Adaleti ve Nasihatleri | Elif Lâm Râ,” 2018). 

Adil vergilemenin mükelleflerin ödeme gücüne göre yapılması öngörülmektedir. Ödeme 

gücünün göstergeleri farklı farklı olmakla birlikte, genellik bu göstergelerin gelir, tüketim ve 

servet olduğu yaygın kanaattir (Turhan, 2012, 46). Bununla ilgili olarak yatay ve dikey adalet 

arasında önemli bir ayırım yapılmaktadır ve yaklaşım açısından önemli olan da yatay adaletin 

sağlanmasıdır. Dikey adalet konusu ise esasen politik sürece bırakılmıştır (Akkaya, 2011, 343). 

İbn Mukaffa’ya göre vergi politikaları ile halkın refahı arasında yakın bir ilişki vardır. Ona göre 

hiç kimse, faydası ve fazlası kendinin olmayacak bir yeri imar etmez. Vergi bir düzene 

bağlanırsa üretim artar, toprak imar edilmiş olur, vergi görevlilerinin keyfi davranışları 

önlenmiş olur, haksızlık, ihanet ve hile kapıları kapatılmış olur (Demirci, 2008, 238). 

Mukaffa’nın bu görüşleri bize Arz Yönlü İktisatçıları hatırlatmaktadır.  

Arz Yanlı İktisat, 1970’li yıllarda petrol şokunun tüm dünyayı sarmasından sonra doğmuştur. 

Petrol şokları, o dönemdeki krizi değişik bir biçimde değerlendiren ve farklı çözüm önerileri 

getiren kuramların doğmasına neden olmuştur. Arz yanlı iktisatta bunlardan biridir (Karaaslan, 

1999, 2). Arz Yanlı İktisat uygulamaları ise, 1980’lerde Amerika ve İngiltere’de görülmüştür. 

Arz Yanlı İktisat özellikle ABD’de büyük ilgi görmüştür. Ekonominin verimlilik kapasitesi 

üzerinde etkili olan unsurları inceleyen ve temel amacı, hızlı büyüme ile düşük enflasyonu bir 

arada bulundurabilmek olan Arz Yanlı İktisadın temel ilkeleri, devletin özel sektöre daha geniş 

alan bırakması şeklinde önerilerde bulunmuştur. Temel politika aracı “vergi oranları” olan Arz 

Yanlı İktisat, verimliliğin artması ve devamında enflasyonun düşürülmesi için vergi 

indirimlerinin ve vergisel teşviklerinin etkili olacağını vurgulamıştır. Arz yönlü iktisadın 

teorisyeni sayılan Laffer tarafından şekillenen, vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren “Laffer eğrisi”, oldukça popüler olmuştur. Vergi indirimleri sonucunda vergi 

gelirlerinin düşmeyeceğini, hatta daha çok toplam vergi hasılatı elde edileceğini ileri süren Arz 
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Yanlı İktisatçılar, ayrıca kamu harcamalarının azaltılmasını, para arzının daraltılmasını ve 

piyasaya yönelik müdahalelerin azaltılarak özel kesimde sermaye birikiminin sağlanmasını ileri 

sürmüşlerdir. Arz Yanlı İktisat, 1980’li yıllarda etkili politikalar olsa da, daha sonraki 

dönemlerde etkinliğini kaybetmiştir (Doğan, 2006, 253).  

Ancak daha yapılan çalışmalarla Laffer’in açıkladığı görüşlerin daha önceki yüzyıllarda başka 

iktisatçı ve filozoflar tarafından da sözü edildiği açıklığa kavuşmuştur. Örneğin Amerikalı 

iktisatçı Alan Brinder, yayınladığı çalışmasında Laffer’in açıkladığı görüşlerin daha önce 1844 

yılında J. Dupuit tarafından ifade edildiğini, başka bir iktisatçı Don Fullerton da vergi 

indirimleri ile vergi gelirleri arasındaki ilişkinin Dupuit’in yanı sıra Adam Smith tarafından da 

ifade edildiğini, bu nedenle çizilen eğriyi "Smith-Dupuit Eğrisi" olarak adlandırmanın daha 

doğru olacağını ifade etmiştir (Aktan, 2009, 44).  

Hatta Aktan, daha ilginç olarak bu görüşlerin yüzlerce yıl önce ilk olarak 14. yüzyılda filozof 

İbni Haldun tarafından açıklandığını söylemektedir. İbni Haldun 1371’de ünlü Mukaddime adlı 

eserinde şunları yazmıştır: “Toplumun (hanedanın) oluşumunun başlangıcında vergiler, küçük 

matrahlar karşılığında yüksek vergi hasılatı sağlar. Toplumun (hanedanın) genişlemesi ile 

birlikte, vergiler büyük matrahlara karşılık düşük vergi hasılatı sağlar”. İbni Haldun, aynı eserin 

devamında şunları yazmaktadır: “Vergi konuları üzerine düşük vergiler yüklendiğinde bu, 

yükümlülerin çalışma ve bir şeyler yapma arzularını geliştirir. Düşük vergiler vergi 

yükümlülerini tatmin edeceği için, kültürel teşebbüs büyür ve artar. Öte yandan, kültürel 

teşebbüsün büyümesi ile birlikte, yükümlülere tarh edilen vergi matrahı genişler. Netice olarak, 

kişisel matrahların toplamı ile vergi geliri artmış olur”. Bu konuda yaptığı çalışmasında Aktan, 

Laffer eğrisine “Haldun-Laffer Eğrisi” ya da “Haldun-Laffer Etkisi” denilmesinin daha doğru 

olacağını belirtmektedir (Aktan, 2009, 45-47). 

İbni Haldun’dan çok daha önce, yani yaklaşık olarak 4 yüzyıl önce15 yaklaşık 750’lerde İbn 

Mukaffa da benzer ifadelere söz konusu eserinde yer vermiştir. Mukaffa vergilerin bir düzene 

bağlanırsa üretimin artacağını, yeterli fayda elde etmeyenlerin üretimde bulunmayacak imar 

etmeyeceklerini, üretim ve imarın halk için faydalı olacağını, bir düzene dayanan ve sık sık 

değiştirilmeyen vergi kuralları ile vergi görevlilerinin de haksızlık, ihanet ve hile 

 
15 İbn Mukaffa, Risaletü’s Sahabe isimli eserini muhtemelen ölmeden bir müddet önce yazmıştır. İslam 

Ansiklopedisinin İbnü’l Mukaffa maddesinde; Onun Risâletü’ṣ-ṣaḥâbe adlı eseri, Halife Mansûr dönemindeki 

siyasî şartların dikkatli gözlemiyle kaleme alınmış bir ıslahat projesidir. Halife Mansûr’un iktidara geldiği H. 136 

(M. 754) yılı ile İbnü’l-Mukaffa‘ın ölüm tarihi arasında yazılmış olduğu tahmin edilen bu risâle, Abbâsî 

yönetiminin ilk devirlerinde yaşanan ülke sorunlarına çözüm önerilerini içermekte olup bizzat halifeye hitaben 

kaleme alındığı, söylenmektedir. 
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yapmayacaklarını, tahsildarların sıkı denetlenmesi gerektiğini, kurala dayalı olmayan vergi 

uygulamaları ile denetimsiz tahsildarların sadece toprağını ekenlere yükleneceklerini oysa 

toprağını ekmeyenleri boş vereceklerini belirterek burada üretim yapanların vergiler ile 

cezalandırıldığını ama üretim yapmayanların serbest ve vergi ödemeden yaşadığını belirmiş, bu 

uygulamaların da hem üretimi ve hem de halkın refahını azaltacağını söylemiştir (Demirci, 

2008, 238-239).  

İbn Mukaffa, vergi kurallarının devlet başkanı tarafından belirlenmesini, vergi görevlilerinin 

yetkilendirilmesini ve denetlenmesini ister. Burada Mukaffa vergi denetimlerinin de önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre; “bundan böyle haraç konusunda sadece Emîru’l-

Mü’minînin uygun bulduğu kararlar geçerli olmalıdır. Vergi konusunda daha önce hiç 

yapılmamış fakat şimdi yapılması gereken şey; tahsildarları serbest bırakmak ve onlara yetki 

vermek; buna karşın onları sıkı bir teftiş ve gözetim altında tutmak, (gerektiğinde) onları 

cezâlandırmak ve görevden almak olmalıdır” (Demirci, 2008, 238). 

İbn Mukaffa, eserindeki görüşlerinden dolayı da tedirginlik duymaktadır. Fakat faydalı olduğu 

için söylemeyi borç bilmiştir. Bunu “Bu görüşleri açıklamanın bedeli ağır, söyleyeni az, faydası 

ise uzun vâdelidir”, şeklinde ifade etmiştir (Demirci, 2008, 238). 

 

 

4. Vergi ve Ordu 

İbn Mukaffa, vergi toplama işinde ordunun görev almasının yanlış olduğunu vurgular. Ona göre 

“ordu mensuplarından hiçbirinin vergi (toplama) işinde görevlendirilmemesi gerekir. Çünkü 

haraç görevi, ordu mensuplarını ifsat eder” (Demirci, 2008, 230).  

İbn Mukaffa’ya göre halk da, genellikle ordunun haraç, vergi ve maliye işlerinden uzak 

tutulmasını ve bu tür görevlerin onlardan alınmasını istemektedirler. Çünkü onlar kural 

tanımazlar, belâlı ve kaba kuvvete sıklıkla başvuran kimselerdir. O’na göre, asker parayı 

kontrol ederse hile yapabilir ve sorgulanmalarına kalkışıldığında da sıkıntılar çıkabilir. Kendi 

ifadesiyle askerler “dinar ve dirhemleri ele geçirirseler, ona hile yaparlar. İhanetleri ortaya 

çıktığı zaman ise sorgulanamazlar”. Ayrıca Mukaffa’ya göre vergi toplama faaliyeti “istemek” 

demektir, oysa ordu şerefli bir kurum olarak isteyen tarafta yer almamalıdır (Demirci, 2008, 

230). 
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İbn Mukaffa ordu mensuplarının maaşlarıyla ilgili de önerilerde bulunmaktadır. Ona göre 

askerlerin maaşı belirli aralıklarla, düzenli olarak ödenmelidir. Askerler de ödemenin ne zaman 

olacağını bilmelidir. Ona göre Devlet, üç ya da dört ay veya devletin uygun gördüğü ve 

askerlerin de bildiği belli bir takvim belirlemeli ve maaşlar bu vakitte ödenmelidir. Böylece 

gecikmeden kaynaklanan şikayetler önlenmiş olsun. Ödemeler konusundaki spekülasyonu 

önlemek için ordu mensupları için divan teşkilatı kurulmasını, askerlerin ve ödemelerin 

divandaki defterlere kaydedilmesini söylemektedir. İbn Mukaffa, kurulan bu yeni divanın, yeni 

amaç ve hedefleri olması gerektiğini söylemektedir (Demirci, 2008, 231). Mukaffa ordu 

mensuplarının maaşlarının da aylık üçer aylık gibi dönemlerle düzenli olarak ödenmesi 

gerektiğini, bu ödemelerin düzenli olması için kayıtlarının tutulması gerektiğini önermektedir 

(İbnu’l Mukaffa, 2016, 107). 

İbn Mukaffa’ya göre ordunun maaş konusu en hassas konulardan birisidir. Ordu mensupları 

içinden herhangi birisinin maaş konusunda söylediği bir kelime dahi olsa, bu söz yeterince 

önemsenmeli, hafife alınmamalıdır. Çünkü bu söz hepsinin gözünde büyüyeceğinden, bu kapı 

hemen kapatılmalıdır. İbn Mukaffa askerlere verilen maaşların çokluğunun ve orduya ayrılan 

kaynağın büyüklüğü konusunda zaten gerekli kişilerin bilgi sahibi olduğunu belirtir (Demirci, 

2008, 231). 

 

5. Vergi Politikaları ile Piyasa ilişkisi 

İbn Mukaffa vergi toplama usulüyle ekonomik durgunluk arasında bağ kurar. Ona göre o 

dönemlerde ki uygulamalar şeklindeki vergi toplama usulleri, eğer fiyatları yükseltiyorsa, 

ekonomik durgunluk ve fiyatların değer kaybı kaçınılmazdır (Demirci, 2008, 231). O 

dönemlerde uygulanmakta olan asker mensubu kişilerin vergi toplamaya yetkili olması ve 

denetimsizlik nedeniyle yapılan bu vergi uygulamalarının yanlışlığını belirten İbn Mukaffa, 

Vergi toplayanların ordu mensubu olmaması gerektiğini belirttikten sonra, yüksek toplanan, 

denetlenmeyen, itiraz edilemeyen vergi uygulamalarının da maliyetleri yükselteceğinden fiyat 

artışlarına neden olacağını ifade etmektedir. Görüldüğü üzere Mukaffa, o dönemlerde (750’lı 

yıllar) günümüzde enflasyon denen olguyu ismini koymadan açıklamakta ve nedenlerinden 

birinin ise yüksek vergiler olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yüksek vergilerin fiyat artışına 

sebebiyet vermesi nedeniyle talebin düşeceğini ve ekonominin durgunluğa gideceğini de ifade 

etmektedir. Günümüz ekonomik literatürüne de tam olarak uygun olan bu izahları o yıllarda 

tespit etmesi önemlidir. 
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Mukaffa, ordu mensubunun maaşlarının enflasyondan dolayı alım gücünün düşeceğini 

söyledikten sonra, enflasyonun etkisinin ortadan kaldırılması için değeri düşmeyen bir emtia 

ile ödemelerin en azından bir kısmının yapılması gerektiğini de önermektedir. Mukaffa söz 

konusu eserinde bu durumu şöyle izah eder; “Bugün ordu, fiyatların yükselmesinden dolayı 

(aldığı maaşla daha az erzak alabildiğinden) daha fazla maaşa ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda 

yapılması gereken en iyi tedbir, uygulanan yöntem ne toprak sahibi üreticilere zarar vermeli, 

ne de hazinede bir azalmaya yol açmalıdır. Ancak Allah’tan gelen afetler hariç. Böyle olduğu 

takdirde daha önce az parayla satın aldığı aynı şeyleri, fiyatlar yükselince daha çok parayla satın 

alırlar. Bu sebeple ben diyorum ki, Emîru’l-Mü’minin eğer maaşların bir kısmını yiyecek, bir 

kısmını da hayvan yemi olarak belirler, bu şekilde askerlere verilecek maaş kıymetleri takdir 

edilmek suretiyle ödenirse; o zaman yiyecek ve yemin değeri, onlara verilecek paranın değerine 

denk düşecektir. Bu şekilde onların maaşlarında, fiyatların dalgalanmasından kaynaklanan, hiç 

arzu etmedikleri görünür ani azalmalar da olmayacaktır. Bu uygulama düşmana saldırı 

durumunda orduya bir güç, maaşların gecikme zamanında ise askerlerin hazineye karşı anlayışlı 

davranmalarını sağlar. Artık fiyatlar yükselse bile, ordu mensupları bu artış nispetinde 

kayıplarının telâfi edileceğini bilirler (Demirci, 2008, 231). 

 

6. Diğer Kamu Hizmetleri ve Maliye Hakkındaki Görüşleri 

İstihbarat hizmetlerinin de devlet için önemli olduğunu belirten Mukaffa, bu konuda devletin 

harcamalardan kaçınmaması gerektiğini belirtir. Doğru istihbarat bilgisinin olmadığı 

durumların devletin zararına olacağını ifade etmektedir. Mukaffa bu konuda; “uzak eyaletlerde 

olup biten olaylar ve gizli dönen dolaplar, hiçbir surette Emîru’l-Mü’minîn’den 

gizlenmemelidir” der. Devamında “olup bitenle ilgili harcamalardan kaçınmamak ve bu 

haberleri getirecek kişilerin yalnız dürüst kimselerden seçilmesi gerekir. Şayet bu ve benzeri 

durumlar terk edilirse, dürüst olmayan kimselerden yardım ve bilgi almaya yöneltir ki bu daha 

zararlı olur. Böylece Emîru’l-Mü’minîn, doğru olmayan sözlerle yönlendirilmiş ve yanlışa 

sürüklenmiş olur” (Demirci, 2008, 231), diyerek doğru istihbaratın gerekli ve önemli olduğunu 

vurgular. 

Mukaffa, devletin eyaletlere ya da şehirlere hizmet götürürken yapacağı harcamaların 

gelirlerinin toplanmasında üniter bütçe uygulanması gerektiğini ifade eden söylemlerde de 

bulunmaktadır. Bunu söz konusu eserinin ilgili yerinde, “Böylece Şam bölgesindeki 

harcamalardan artan geliri ve Mısır’dan toplanıp Mekke ve Medine halkına gönderileceklerden 
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arta kalan fazlalığın ve savaşçıların divanında az veya çok ne varsa onlara vermesidir” şeklinde 

ifada etmektedir (Demirci, 2008, 235). Bir eyalette ya da şehirde toplanan gelirlerin oralara 

yapılan hizmetlerden arta kalıyorsa diğer eksik kalan eyaletlere bu fazlalıkların harcanması 

gerektiğini emire söylemektedir. Bu uygulama önerisi, maliye biliminde yer alan devlet 

bütçesinin tek bir bütçe olması gerektiği, tüm gelir ve giderlerin o bütçeye dahil olması gerektiği 

şeklindeki güncel bilimsel gerçeklerle de örtüşmektedir. Aksi halde bir yerde toplanan gelirler 

oranın hizmetlerini karşılamaktan çok olduğunda yine o bölgede kalacaksa, kamu 

harcamalarında israf olur, tersi durumda ise bir yörede toplanan gelirler o yörenin ihtiyaçlarına 

yetmiyorsa o yörede de yeterince kamu hizmeti sunulmayacak demektir. 

Mukaffa gelir dağılımı sorunu içinde halifeye iş düştüğünü, bunu sağlamak için her bir yörenin 

vergi toplayıcısı olan ve ona toprak verilen yetkili askerlere fakir kişilerin iaşelerinin de 

onlardan sorulacağı sorumluluğunun verilmesini de önermektedir. Fakirlerin askerlere dağılımı 

işinin de eşit olması gerektiğini ifade eder. Ayrıca fakirliğin azaldığı ya da olmadığı ortamların 

daha huzurlu ve kargaşadan uzak olacağını kendi üslubuyla şöyle ifade etmektedir; “Şöyle ki: 

Şam askerlerinden her birine, kurayla seçilerek bir grup fakire bakması için fakirler eşit olarak 

dağıtılır. Dağıtılan bu kimseler, sahipleri ölmüş, himâye edecek ve koruyacak kimsesi ve 

kabilesi bulunmayan kimselerdir ki böylece hiç kimse açıkta kalmamış olur. Şerrinden 

korkakları korkutan kimselerin durumuna gelince, ömrüme yemin olsun ki eğer adâletle ile 

muamele edilirse, onların aslında kötülük yapmaya yatkın kimseler olmadığı görülecektir” 

(Demirci, 2008, 235). Burada mukaffa aynı zamanda sosyolojik bir gerçeğe de vurgu yaparak, 

kargaşa ve huzursuzluk çıkaranların ya da hırsızlık gibi suçları işleyenlerin bir kısmının fakirler 

olduğunu, bir kısmının ise adalet görmediğini düşünün kişiler olduğunu belirtmekte, eğer halkın 

emiri adil olur ve fakirleri de bu şekilde iaşe imkanına kavuşturursa daha huzurlu bir ortam 

oluşacağını söylemektedir. 

MS. 750 yıllarında ölen İbn Mukaffa yaşadığı dönemlere göre günümüz içinde halen geçerli 

olan bazı mali öneri ve öğütlerde bulunmuş olması, bu konuda yapılacak çalışmalara yol 

gösterecektir. 
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TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN) 

AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ 

Canan Zehra ÇAVUŞ16  

Hüseyin ÇAVUŞ17 

ÖZET 

University Ranking by Academic Performance (URAP), Türkiye ve dünya üniversitelerinin 

sıralamasını yapan bir kurumdur. Türkiye’deki üniversiteler URAP tarafından iki grupta 

incelenmektedir. Bunlar kuruluş yılına göre; 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra kurulan 

üniversiteler şeklindedir. 2000 yılından önce kurulan ve URAP tarafından sıralaması yapılan 

üniversite sayısı 71 iken, 2000 yılından sonra kurulan üniversite sayısı ise 86’dır. Bu çalışmada, 

öncelikle Türk üniversitelerinin URAP sıralaması, YÖK Akademik arama sistemi yardımıyla 

çıkartılan akademisyen unvan profili ve URAP sıralaması ile korelasyonları belirlenmiştir.  
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Devamında 2000 yılından önce kurulan üniversitelerin il bazındaki URAP puanlamasının 

dağılışı haritalandırılmıştır. Son olarak her unvanın üniversite sıralamasına katkı oranı AHS 

yöntemi ile hesaplanmış ve bu katkılar ile URAP arasındaki korelasyon katsayıları 

belirlenmiştir. Sonuç olarak; 2000 yılından önce kurulan üniversiteler için yapılan akademisyen 

unvan profili ve URAP sıralaması arasındaki en yüksek korelasyon doçent sayısına, en düşük 

korelasyon ise doktor öğretim üyesi sayısına aittir. AHS ağırlıklandırma sürecine ilişkin 

korelasyonda en yüksek oranın ise profesör uvanına ait olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: URAP Sıralama, YÖKAKADEMİK, Akademik Unvan, Analitik 

Hiyerarşi Süreci (AHS) 

1. GİRİŞ 

URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer almakta, Web of Science/InCites gibi 

uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı verileri kullanarak 2009 yılından bu yana 

Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralamaktadır (Url 1). Böylece 

ülkemizdeki üniversitelerin bu sıralama sistemindeki konumları hakkında bilgi sahibi 

olunmaktadır. Sıralama sistemi, üniversitelerin bazı konulardaki eksiklerini görüp kendilerini 

geliştirme ve belirli bir süre içinde daha üst sıralara yükselme fırsatı yakalamalarını 

sağlamaktadır.  

Tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına rağmen Türkiye’deki bazı üniversiteler 

uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır. URAP’ın 

yaptığı uluslararası sıralamalar göstermektedir ki bazı üniversitelerimizin uluslararası çaptaki 

yeri, çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyi konumdadır.  

 URAP yaptığı sıralamalarda; üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer 

üniversitelerle karşılaştırabilmesine, üniversitelerin ilgili kriterlere göre gelişmeye açık 

yanlarını tespit etmelerine devamında ise düzeltmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

2018-2019 Türkiye genel sıralamasında kullanılan 9 gösterge aşağıdaki tabloda verilmektedir 

(Url 1).  

Tabloda yer alan 1,3 ve 5 numaralı göstergeler üniversitelerin dünya bilimine yaptıkları 

katkıları gösterirken; 2, 4 ve 6 numaralı göstergeler ise, üniversitelerin büyüklüğünden 

bağımsız olarak bireysel üretkenliği ölçmektedir. Bu sayede büyük üniversiteler olarak anılan 
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kurumlar toplam çıktılarından, küçükler ise üretkenliklerinden dolayı yüksek puan alma şansına 

sahiptir. Üniversitelerin mevcut performanslarının sürdürülebilirliği 3,4, 5 ve 6 numaralı 

göstergelerle, güncelliği ise diğer göstergelerle ölçülmektedir. SCI, SSCI ve AHCI endekslerine 

giren dergilerdeki makale sayıları az olup konferans, kitap vb. ağırlıklı bilimsel çalışması olan 

üniversitelerin bu çabası da 5. ve 6. göstergelerden aldıkları puanlarla değerlendirilmektedir. 

URAP sıralama yönteminde kullanılan dokuz gösterge eşit ağırlık yüzdelerine sahiptir. 

Üniversitelere ait yayın sayısı, atıf sayısı, doktora öğrenci sayısı gibi veriler için aldıkları 

puanlar ise  http://tr.urapcenter.org (Url 1) adresinden görülebilir.  

Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin 

ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir 

sistem olan YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi-Url 4) 2016 yılında 

hizmete açılmıştır. Sistem, akademisyen (adı soyadı, unvan, bilim alanı, faaliyet alanlarını 

içeren anahtar kelimeler), kitap, makale, tez, patent, proje, bildiri, sanatsal faaliyetler gibi 

alanlarda arama ve filtre etme özelliğine sahiptir. Akademik Özgeçmiş Sistemi (YÖKSİS) ve 

Tez Merkezi uygulamalarında YÖK’e ait verilerin; üniversitelerin ve akademisyenlerin bizzat 

kendileri tarafından girilen verilerin temel alınması sistemin sunduğu verilerin de güvenlik 

düzeyini artırmaktadır.  

Tablo 1. URAP sıralama göstergeleri 

No Gösterge Amaç Kaynak Açıklama 

1  Makale Sayısı Araştırma 
InCites1 (Url 

2) 

2017 yılına ait SCI, SSCI ve 

AHCI taramalarına giren ve 

etkinlik çarpanı bakımından ilk 

%75'lik dilimde yer alan 

dergilerde basılan makale sayısı 

2  

Öğretim Üyesi 

Başına Düşen 

Makale Sayısı 

Araştırma 

InCites1 (Url 

2) ve 

YÖK2 (Url 3) 

2017 yılına ait SCI, SSCI ve 

AHCI taramalarına giren ve 

etkinlik çarpanı bakımından ilk 

%75'lik dilimde yer alan 

dergilerde basılan makale sayısı / 

2017-2018 yılı Öğretim Üyesi 

Sayısı 

3  Atıf Sayısı Araştırma 
InCites1 (Url 

2)  

2013-2017 yılları arasında alınan 

toplam atıf sayısı 

http://tr.urapcenter.org/
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4  

Öğretim Üyesi 

Başına Düşen Atıf 

Sayısı 

Araştırma 

InCites1 (Url 

2) ve 

YÖK2 (Url 3)  

2013-2017 yılları arasında alınan 

toplam atıf sayısı / 2017-2018 yılı 

Öğretim Üyesi Sayısı 

5  
Toplam Bilimsel 

Doküman Sayısı 
Araştırma 

InCites1 (Url 

2) 

2013-2017 yılları arasında yapılan 

toplam yayın, tebliğ vb. sayısı 

6  

Öğretim Üyesi 

Başına Düşen 

Toplam Bilimsel 

Doküman Sayısı 

Araştırma 

InCites1 (Url 

2)  

 ve YÖK2 (Url 

3)  

2013-2017 yılları arasında yapılan 

toplam yayın, tebliğ vb. sayısı / 

2017-2018 yılı Öğretim Üyesi 

Sayısı 

7  

2016-2017 Yılı 

Doktora Mezun 

Sayısı 

Eğitim ve 

Araştırma 
YÖK2 (Url 3)  

2016-2017 Öğretim Yılı doktora 

öğrenci sayısı 

8  
Doktora Öğrenci 

Oranı 

Eğitim ve 

Araştırma 
YÖK2 (Url 3)  

2016-2017 Öğretim Yılı doktora 

öğrenci sayısı / aynı dönemdeki 

toplam öğrenci sayısı 

9  

Öğretim Üyesi 

Başına Düşen 

Öğrenci Sayısı 

Eğitim YÖK 2 (Url 3)  

 

2017-2018 Öğretim Yılı toplam 

öğrenci sayısı / 2017-2018 yılı 

Öğretim Üyesi Sayısı 

1. 2018-2019 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Yükseköğretim Bilgi Yönetim 

Sistemi sayfasından (Url 3) alınmıştır. 
2. Clarivate Analytics’in InCites (Url 2) veri tabanından alınmıştır. Makale, kısa makale, 

yorum/tarama makalesi, konferans bildirisi, kitap özeti, editöryal mektup, şiir, 

edebiyat/sanat eleştirileri gibi basılmış çok sayıda yayın türünü içermektedir.    

Bir arama motoru niteliğine sahip olan YÖKAKADEMİK devlet veya vakıf bütün 

yükseköğretim kurumlarında görev yapan bilim insanlarının bilimsel faaliyetlerine ulaşmak 

amacıyla bütün topluma, her türlü araştırma ve araştırmacıya açık bir şekilde hizmet sunan bir 

sistem olarak kurgulanmıştır. Sistemde aynı zamanda hem Türkçe hem de İngilizce dilinde 

arama yapılabilmesi Türk yükseköğretiminin ve öğretim üyelerinin dünya bilim hayatında 

tanınırlığına yardımcı olacaktır.   

Bu araştırma, Türkiye’de 2000 yılından önce kurulan üniversitelerin sahip olduğu 

akademik unvanların üniversite sıralamalarındaki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu 

amaçla önce bu üniversitelerin il bazındaki URAP puanlamalarının dağılışı haritalandırılmış, 

devamında YÖK Akademik arama sistemi yardımıyla çıkartılan akademisyen unvan dağılımı 

URAP sıralaması ile birlikte ele alınmıştır (Şekil1). Son olarak akademik unvan sayısının 

http://incites.isiknowledge.com/Home.action
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üniversite sıralamasına katkısı AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci/Analitik Hiyerarşi Process) 

yöntemi ile ağırlıklandırılacak ve bu ağırlıkların üniversite sıralamaları üzerindeki 

korelasyonları belirlenmiştir. 

2. BULGULAR 

 2000 yılından önce kurulan Türk üniversitelerinin, 2018-2019 yılları için URAP(Url 1) 

tarafından yapılan sıralaması ve bu üniversitelere ait akademisyen unvan profili Tablo 2’de 

sunulmaktadır. Bu tabloda bulunan 71 üniversite, lineer dilimleme yöntemi kullanılarak URAP 

sıralamasındaki puanlarına göre, kendi içinde beş sınıfa (1 en düşük – 5 en yüksek) ayrılmıştır 

(Cavus ve Cavus, 2017a ve 2017b). Üniversitelerin il bazındaki puanları harita üzerinde 

sunulmuştur (Şekil 1). Birden fazla üniversiteye sahip illerde ise üniversitelere verilen 

puanların ortalaması alınmıştır. Tablo 2’de aynı zamanda URAP sıralamasının (Url 1) 

akademisyen profiline ait veriler ile olan korelasyonları (yaş, profesör sayısı, doçent sayısı, 

doktor öğretim üyesi sayısı, araştırma görevlisi sayısı, öğretim görevlisi sayısı) sunulmuştur.  

Tablo 2. 2000 yılından önce kurulan Türk üniversitelerinin URAP sıralaması, akademisyen 

unvan profili ve URAP sıralaması ile korelasyonları (2018-2019 yılları için) 

Sır

a 

Üniversite 5'lik 

Pua

n 

Ya

ş 

Pr

of. 

Do

ç. 

Dr. 

Öğr. 

Üye

si 

Arş. 

Gör 

Öğ

r.

Gö

r. 

Öğr

t. 

Üye

si 

Öğr

et.El

em. 

Toplam 

Akademis

yen 

1 HACETTE

PE 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 51 88

7 

35

9 

528 1436 60

6 

1774 2042 3816 

2 ORTA 

DOĞU 

TEKNİK 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 62 38

4 

19

3 

272 641 53

3 

849 1174 2023 

3 İSTANBUL 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 85 91

3 

33

7 

576 966 41

6 

1826 1382 3208 
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4 İSTANBUL 

TEKNİK 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 74 51

5 

26

6 

343 671 42

0 

1124 1091 2215 

5 ANKARA 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 72 12

03 

27

6 

295 1142 69

4 

1774 1836 3610 

6 KOÇ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 26 15

5 

84 118 22 15

4 

357 176 533 

7 İHSAN 

DOĞRAM

ACI 

BİLKENT 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 33 10

8 

67 166 6 39

1 

341 397 738 

8 GAZİ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 36 82

6 

36

2 

228 981 55

5 

1416 1536 2952 

9 EGE 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 63 91

7 

38

4 

372 912 56

3 

1673 1475 3148 

10 BOĞAZİÇİ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 47 19

8 

11

6 

162 277 22

9 

476 506 982 

11 GEBZE 

TEKNİK 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 26 97 57 94 265 89 248 354 602 

12 SABANCI 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 22 68 53 69 15 95 190 110 300 

13 YILDIZ 

TEKNİK 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 36 27

9 

22

5 

371 477 32

1 

875 798 1673 
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14 ATATÜRK 

ÜNİVERSİ

TESİ 

5 61 57

5 

25

2 

632 895 30

6 

1459 1201 2660 

15 ERCİYES 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 40 41

7 

25

4 

384 879 30

7 

1055 1186 2241 

16 MARMAR

A 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 36 68

8 

35

7 

663 1100 39

3 

1708 1493 3201 

17 İZMİR 

YÜKSEK 

TEKNOLO

Jİ 

ENSTİTÜS

Ü 

4 26 74 57 61 226 12

0 

192 346 538 

18 DOKUZ 

EYLÜL 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 36 74

8 

30

8 

596 934 73

1 

1652 1665 3317 

19 SELÇUK 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 43 43

6 

21

5 

409 754 64

6 

1060 1400 2460 

20 ESKİŞEHİ

R 

OSMANG

AZİ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 25 31

7 

16

1 

330 611 20

9 

808 820 1628 

21 KARADEN

İZ TEKNİK 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 63 98

0 

17

5 

374 899 27

2 

1529 1171 2700 

22 AKDENİZ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 36 46

8 

25

8 

525 733 63

6 

1251 1369 2620 
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23 ÇUKUROV

A 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 45 51

2 

18

7 

330 760 43

1 

1029 1191 2220 

24 FIRAT 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 43 37

3 

17

3 

395 664 24

2 

941 906 1847 

25 ULUDAĞ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 43 53

6 

27

6 

299 833 49

7 

1111 1330 2441 

26 ONDOKUZ 

MAYIS 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 43 42

4 

27

3 

326 869 36

6 

1023 1235 2258 

27 SÜLEYMA

N 

DEMİREL 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 26 25

1 

15

2 

400 653 20

8 

803 861 1664 

28 SAKARYA 

ÜNİVERSİ

TESİ 

4 26 23

8 

18

4 

425 524 22

3 

847 747 1594 

29 BAŞKENT 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 24 35

3 

15

0 

329 219 38

9 

832 608 1440 

30 GAZİANT

EP 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 31 17

2 

12

1 

347 576 37

5 

640 951 1591 

31 İNÖNÜ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 43 26

6 

17

9 

326 568 21

5 

771 783 1554 

32 ANADOLU 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 45 21

6 

20

0 

276 254 57

9 

692 833 1525 
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33 DİCLE 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 45 23

0 

14

7 

321 791 26

2 

698 1053 1751 

34 KOCAELİ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 26 25

0 

20

3 

478 645 45

2 

931 1097 2028 

35 PAMUKK

ALE 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 26 30

2 

22

5 

421 683 42

8 

948 1111 2059 

36 YÜZÜNCÜ 

YIL 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 36 17

6 

14

5 

513 602 25

1 

834 853 1687 

37 ÇANKAYA 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 21 49 31 103 42 11

7 

183 159 342 

38 MANİSA 

CELÂL 

BAYAR 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 26 22

6 

14

6 

364 619 32

9 

736 948 1684 

39 YEDİTEPE 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 22 17

3 

96 234 64 28

1 

503 345 848 

40 ÇANAKKA

LE 

ONSEKİZ 

MART 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 26 19

2 

16

4 

522 404 42

6 

878 830 1708 

41 ABANT 

İZZET 

BAYSAL 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 26 14

7 

13

7 

367 423 28

4 

651 707 1358 
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42 GAZİOSM

ANPAŞA 

ÜNİVERSİ

TESİ 

3 26 97 98 337 444 34

2 

532 786 1318 

43 MUSTAFA 

KEMAL 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 12

8 

82 289 421 19

3 

499 614 1113 

44 CUMHURİ

YET 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 44 22

7 

16

5 

447 640 40

1 

839 1041 1880 

45 MUĞLA 

SITKI 

KOÇMAN 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 17

4 

17

5 

399 393 47

1 

748 864 1612 

46 KAHRAM

ANMARAŞ 

SÜTÇÜ 

İMAM 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 16

0 

79 308 393 31

4 

547 707 1254 

47 KIRIKKAL

E 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 17

9 

11

8 

326 438 17

7 

623 615 1238 

48 BÜLENT 

ECEVİT 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 97 84 347 483 30

3 

528 786 1314 

49 ATILIM 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 21 62 38 117 101 15

8 

217 259 476 

50 ADNAN 

MENDERE

S 

2 26 29

6 

16

4 

430 590 38

6 

890 976 1866 
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ÜNİVERSİ

TESİ 

51 MERSİN 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 28

8 

14

1 

337 513 42

7 

766 940 1706 

52 HARRAN 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 10

8 

90 336 345 24

6 

534 591 1125 

53 BALIKESİ

R 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 14

9 

99 266 261 25

5 

514 516 1030 

54 TRAKYA 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 36 22

4 

11

9 

439 617 40

6 

782 1023 1805 

55 DUMLUPI

NAR 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 67 75 267 210 30

0 

409 510 919 

56 AFYON 

KOCATEP

E 

ÜNİVERSİ

TESİ 

2 26 10

1 

96 261 216 33

1 

458 547 1005 

57 BAHÇEŞE

HİR 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 20 10

4 

73 241 50 20

7 

418 257 675 

58 NİĞDE 

(ÖMER 

HALİSDE

MİR) 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 26 86 90 302 236 23

0 

478 466 944 

59 GALATAS

ARAY 

1 24 49 45 52 66 59 146 125 271 
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ÜNİVERSİ

TESİ 

60 DOĞUŞ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 21 43 14 93 38 77 150 115 265 

61 KADİR 

HAS 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 21 43 32 84 36 95 159 131 290 

62 KAFKAS 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 26 71 58 295 254 19

8 

424 452 876 

63 IŞIK 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 22 43 15 61 46 66 119 112 231 

64 İSTANBUL 

BİLGİ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 22 72 51 182 125 21

2 

305 337 642 

65 MALTEPE 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 21 10

5 

39 211 103 96 355 199 554 

66 OKAN 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 19 13

0 

42 297 89 16

0 

469 249 718 

67 MİMAR 

SİNAN 

GÜZEL 

SANATLA

R 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 36 11

4 

77 223 154 10

9 

414 263 677 

68 İSTANBUL 

KÜLTÜR 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 21 48 27 125 116 84 200 200 400 
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69 ÇAĞ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 21 17 6 31 27 10

1 

54 128 182 

70 HALİÇ 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 20 52 10 89 51 87 151 138 289 

71 BEYKENT 

ÜNİVERSİ

TESİ 

1 21 86 31 268 67 19

9 

385 266 651 

URAP Sıralamasına 

Göre Oluşan 

Korelasyonlar 

0,6

6 

0,6

6 

0,7

1 

0,35 0,63 0,5

3 

0,65 0,64 0,65 

Tablodan da görüleceği gibi; URAP sıralaması ile akademik unvan arasındaki en yüksek 

korelasyon (%71 oran ile ) Doçent unvanlı akademisyen sayılarıyla görülmüştür. Bu sonuca 

göre akademik hayatın önemli bir basamağında yer alan doçentlerin gerek kendilerini geliştirme 

ve yükseltme (profesör unvanı) adına yaptıkları akademik çalışmalarla gerekse hazırlattıkları 

lisansüstü tezleri ile Tablo 1’de sunulan kriterler bazında kendi üniversitesinin puanını 

yükseltici yönde etki yarattığı söylenebilir.  

URAP sıralaması ile akademik unvan arasında en düşük korelasyon ise %35 ile Doktor 

Öğretim Üyesi (22/2/2018 kabul tarihi ve 7100 Kanun No’su ile Yardımcı Doçentlik unvanı 

Doktor Öğretim Üyesi olarak değiştirilmiştir) sayısı ile oluşmuştur. Bilindiği gibi akademik 

unvan ve kadro sahibi olmak için çeşitli ölçütler bulunmaktadır. Türkiye yükseköğretim tarihi 

incelendiğinde bu ölçütlerin belirli dönemler dahilinde farklılık gösterdikleri dikkati 

çekmektedir. 1981 yılında YÖK ile birlikte öğretim üyeliğine Yardımcı Doçentlik kadrosu da 

dahil olmuştur. Bu süreçten sonra Türkiye’de pek çok üniversite kurulmuş ve bu üniversitelerde 

ders verebilecek öğretim üyesi açığı giderek artmıştır. Yeni kurulan üniversitelerde ise 

Yardımcı Doçent kadroları eğitim-öğretime verdikleri katkılar açısından önemli bir rol 

üstlenmiştir. Lisans eğitimi yanı sıra Lisansüstü eğitime ve idari işlere de destek veren Yardımcı 

Doçentler’in Doçentliğe hazırlanma süreçlerinde yabancı dil sınavlarına hazırlanma, bu sürecin 

uzamasında önemli bir etkiye sahiptir. 

Bunun dışında profesör unvanlı öğretim üyeleri de %66’lık bir korelasyon ile yüksek 

oranda katkı sunmaktadırlar. Araştırma Görevliliği-URAP korelasyonu ise %63 olarak 
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belirlenmiştir. Öğretim Üyeliğinin temelini oluşturan Araştırma Görevlileri’nin gerek 

kendilerini geliştirmek ve yükseltmek adına yaptıkları akademik çalışmalar gerekse hazırlamak 

zorunda oldukları lisansüstü tezleri korelasyonun yüksek çıkmasında etkili olan faktörler olarak 

gösterilebilir. Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi sayılarının toplamı olan “öğretim 

elemanı” sayıları ile Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi sayılarını toplayarak elde 

edilen “öğretim üyesi” sayılarının URAP sıralaması ile korelasyonları sırasıyla; %64 ve % 65 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sonuçtan da anlaşılacağı gibi “öğretim elemanları” 

üniversiteye URAP sıralaması anlamında biraz daha fazla katkı sunmaktadır. Son olarak 

üniversitelerin kuruluş yılı ile sıralamalardaki yerleri arasındaki korelasyon katsayısı %66 gibi 

yüksek kabul edilebilecek bir rakam çıkmıştır. Buradan 2000 öncesi kurulan üniversitelerin 

kurulum aşamalarını tamamladıklarını ve artık üretime geçmeye başladıkları sonucu 

çıkartılabilir. 

 

Şekil 1. URAP puan aralığına göre üniversitelerin il bazında karşılaştırılması (2000’den önce 

kurulan) 

Üniversite kalitesinin göstergesi olan üniversite sıralamalarında akademik unvanların 

görece önemini belirlemek amacıyla AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi kullanılmıştır. 

Farklı alanlarda farklı amaçlarla kullanılan AHS verilecek kararların belirli bir sistematik ve 

mantık yaklaşımı içinde değerlendirilmesini sağlar. Farklı unvana sahip akademisyenlere 

(profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi), “akademik 
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unvanları üniversite sıralamalarının belirlenmesi açısından karşılaştırır mısınız?” sorusu 

sorulmuştur. Değerlendirme ölçeğine göre puanlamaların yapılması ve ikili karşılaştırmalar 

matrisi oluşturulması esasına dayanan (Malczewski, 1996) AHS ile elde edilen sonuçlar Tablo 

3’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Farklı unvanlardaki akademisyen görüşlerine göre üniversitelerin akademik profilinin 

URAP sıralamasına katkılarının AHS ile hesaplanmış yüzde ağırlıkları 

 

Profesör 

Görüşü 

Doçent 

Görüşü 

Dr.Öğr.Üyesi 

Görüşü 

Arş.Gör. 

Görüşü 

Öğr. 

Gör. 

Görüşü 

Ortalama 

Profesör % 21,4 % 17,2 %18,2 %7,2 %6,6 % 14,2 

Doçent % 28,8 % 17,3 % 27,8 % 31,4 % 30,8 % 27,3 

Dr.Öğrt. Üyesi % 13,1 % 5,2 % 27,2 % 32,0 % 43,6 % 21,9 

Arş.Gör. % 30,1 % 56,7 % 23,5 % 24,6 % 15,2 % 31,9 

Öğr.Gör. % 6,6 % 3,6 % 3,3 % 4,8 % 3,8 % 4,6 

Tablo 3 incelendiğinde, üniversitelerin akademik profilinin AHS ile hesaplanmış yüzde 

ağırlıklarının her akademisyen görüşüne göre birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Son 

sütundaki ortalama ağırlıklara göre birinci sırada, %31.9 oran ile, araştırma görevlileri yer 

almaktadır. Araştırma görevlileri öğretim üyeliğinin temelini oluşturmaktadır. Bu durumdaki 

en önemli faktörler; gerek kendilerini geliştirme ve yükseltmek için yaptıkları/yapmak zorunda 

oldukları akademik çalışmaları gerekse hazırlamak zorunda oldukları lisansüstü tezleridir. 

Doçentler ise ikinci sıradaki akademisyen grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doçentlerin 

akademik kariyerdeki en üst basamak olan profesörlüğü elde edebilmek için gerekli kriterleri 
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sağlamak adına proje, yayın, lisansüstü tez gibi yapmak zorunda oldukları çalışmalar etken 

olarak gösterebilir. Üniversite sıralamalarına yaptıkları katkı açısından %4,6 ile beşinci sırada 

olan akademisyen grubunun ise doktora yapma ve yükselme zorunluluğu olmayan Öğretim 

Görevlisi unvanına sahip akademisyen grubunun olduğu görülmektedir.  

Her bir akademisyen görüşünün URAP sıralaması ile olan korelasyonunu gösteren 

Tablo 4’e göre görüşü sıralamayla en uyumlu olan akademisyen grubu %66’lük korelasyon ile 

profesörlere aittir. Ancak korelasyonlar değerlerinin büyük oranda birbirine yakın ve yüksek 

kabul edilebilecek rakamlardan oluştuğu da dikkati çekmektedir. 2000’den önce kurulmuş 

üniversitelerin pek çok açıdan oturmuş bir yapıya sahip olması bu sonuçtaki etkenler olarak 

gösterilebilir. 
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Tablo 4. Tablo 3’te verilen katkılar yardımıyla hesaplanmış akademisyen görüşleri ile URAP 

sıralaması (2000 öncesi üniversiteler ile) arasındaki korelasyonlar 

URAP -Akademisyen 

Görüşü Korelasyonları 

AHP 

Profesör 

Görüşü 

AHP 

Doçent 

Görüşü 

AHP 

Dr.Oğr.Üyesi 

Görüşü 

AHP 

Arş.Gör 

Görüşü 

AHP 

Öğr.Gör. 

Görüşü 

AHP 

Ortalama 

0,66 0,65 0,64 0,62 0,59 0,64 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, öncelikle 2000’den önce kurulan üniversitelerin il bazındaki URAP 

puanlamalarının dağılışı lineer dilimleme kullanılarak haritalanmıştır. Devamında bu 

üniversitelere ait YÖK Akademik arama sistemi yardımıyla çıkartılan akademisyen unvan 

dağılımı URAP sıralaması ile birlikte ortaya konmuştur. Buna göre URAP sıralaması ile en 

uyumlu korelasyon %71 ile doçentlere ait olurken en düşük korelasyon ise %35 ile doktor 

öğretim üyesi sayıları sayısı ile ortaya çıkmıştır. Son olarak, uzman görüşleri alınarak, 

akademik unvan sayılarının üniversite sıralamasına katkısı AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) 

yöntemi ile ağırlıklandırılmış ve bu ağırlıkların üniversite sıralamaları üzerindeki 

korelasyonları belirlenmiştir. AHS ağırlıklandırma sürecinde birinci sırada Doçent unvanı 

(%31.9) sonuncu sırada ise Öğretim Görevlisi unvanı (%4,6) yer almaktadır. URAP ve AHS 

sonuçları arasındaki korelasyonda, birbirine yakın ve yüksek kabul edilebilecek değerlere sahip 

olması yanısıra, en isabetli ağırlıklandırma % 66 korelasyon ile profesör unvanına sahip uzman 

tarafından yapılmıştır. 

Türkiye üniversitelerinin bulunduğu sıra ile akademik unvan arasındaki bağlantıyı 

ortaya koyan bu çalışmaya bağlı olarak bazı öneriler getirmek mümkündür. Üniversitelerimizin 

gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte daha nitelikli bir yapıya kavuşmaları ve üst sıralarda 

yer almaları için akademik personelin üretkenliğinin artırılması sağlanmalıdır. Bu amaçla 

akademik personelden URAP kriterleri temelinde çalışmalarını çoğaltmaları istenebilir.. 

Lisansüstü çalışmalar ve bu çalışmalardan üretilen yayınlar akademik performansı dolayısı ile 

üniversiteleri güçlendirecek bir etkiye sahiptir. Bu nedenle lisansüstü tez çalışmalarının artışı 

sağlanmalı, bu süreç yönetmelikler ile güçlendirilmeli, lisansüstü yayın şartı getirilmelidir. 

Ayrıca yapılan sıralamada üniversitelerin sahip olduğu enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu, bölüm gibi birimlerin etkileri ayrı ayrı değil toplu bir şekilde ele alınmaktadır. 
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Bütün birimlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi her birimin gelişim sürecini ve geliştirmesi gereken 

yönlerini görmeleri açısından önemlidir. 

Türkiye’de 2000 yılından önce kurulan ve URAP tarafından belirlenen 9 kritere göre  

(makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen 

atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel 

doküman sayısı, 2016-2017 yılı doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi 

başına düşen öğrenci sayısı) yapılan üniversite sıralamalarının öğretim üyesi ve öğretim 

elemanı ilişkisini ortaya koyan bu çalışma mevcut durum tespiti açısından önem arz etmektedir. 

Üniversitelerin akademik açıdan bulundukları yeri görmelerini sağlayacak olan bu çalışmanın 

devamında; URAP’ın 6 sıralama kriteri (makale sayısı, atıf, toplam doküman, toplam dergi 

etkisi, toplam dergi atıf etkisi, uluslararası işbirliği) kullanarak gerçekleştirdiği uluslararası  

üniversite sıralaması dikkate alınarak Türkiye üniversitelerinin bu sıralamadaki durumu 

incelenecektir.   
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME HEDEFİNE YÖNELİK ÇEVRE POLİTİKASI 

Dr. A. Çağatay DİKMEN18 

ÖZET 

Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında insan yerleşimlerinin kentlerde toplulaşması ile kentler, 

hızlı bir büyüme süreci ile karşı karşıya gelmişlerdir. Kentlerde ortaya çıkan bu fiziksel büyüme 

ve nüfus artışı günümüzde de devam etmektedir. Sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı, 

sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Sürdürülebilir kentsel gelişme yaklaşımı, 

kentsel gelişmenin etkilediği ve kentsel gelişmeyi etkileyen tüm çevresel (yapılı çevre/doğal 

çevre), sosyal, ekonomik unsurları birbiriyle ilişkili biçimde içermekte; ekonomik ve sosyal 

gelişimin çevre koruma ve iyileştirme amacı ile birleştirilmesini ön görmekte; gelişimin 

biçiminin katılımlı süreçlerle kararlaştırılmasını gerektirmektedir. Dünyada kentsel nüfus 

oranının hızla artması ile kentler, metropoliten alanlar ve kentsel bölgeler yeni olgu ve 

sorunlarla karşılaşmaktadır. Kentlerin hızlı büyümesi ile beraber doğal kaynak kullanımın 

artması, özellikle ulaşım kaynaklı kirletici hava emisyonlarının artması, kentlerde nüfus 

yoğunluğu, yüzey sularının kirlenmesi, verimli arazilerin kaybı, büyük kentlerde aşırı gürültü, 

çevresel kalitenin bozulması ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. Hızla 

yayılmış kentler, gelişmemiş altyapı sorunlarını beraberinde getirmektedirler. Sürdürülebilir 

kentleşme hedefine yönelik karar vericiler, yönetim planlarını bütüncül yaklaşımla çevre 

yönetimi araçlarının doğru ve etkin kullanımı ile sağlayabilirler. 

 1. GİRİŞ  

Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında insan yerleşimlerinin kentlerde toplulaşması ile kentler, 

hızlı bir büyüme süreci ile karşı karşıya gelmişlerdir. Kentlerde ortaya çıkan bu fiziksel büyüme 

ve nüfus artışı günümüzde de devam etmektedir. Bu gelişim kentlerde; enerji, kaynak üretim 

ve tüketimi, kentin ekolojik yapısı, ulaşım sistemi ve altyapıda olumsuz etkileri ortaya 

getirmektedir. Aynı zamanda hızla yayılmış kentler, gelişmemiş altyapı sorunları ile karşı 

karşıya gelmektedirler. Bu nedenlerle, kentsel yaşamın devamlılığı doğru ve dengeli planlama 

ile yapılmalıdır.  

İnsanlar kentin kalabalık ve düzensiz merkezlerinden uzaklaşarak, daha temiz, sessiz ve kaliteli 

yaşam koşullarına erişebilmek amacı ile yeni yerleşim alanlarını kent merkezin dışında kentin 
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çevre ve kenar bölgelerinde ve kentsel rantın düşük olduğu bölgeleri yaşamayı tercih 

etmektedirler. Kentsel yayılımın önüne geçebilmek için, kentsel alanların daha yoğun şekilde 

kullanarak, kentin doğal çevresinin korunması, çevre politikası ile kent planlaması arasındaki 

uyumun doğru kurgulanması gerekir.  

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME 

Genel anlamda kentleşme bir demografik olay olarak; bir kırsal yerleşimin kentte dönüşmesi 

ya da kentin büyümesi ve kentteki nüfusun yoğunlaşması olarak tanımlanır (Mikaeili,2013). 

Yayılmış kentlerde enerji ve kaynak üretim ve tüketimi, ulaşım sistemi, kentin ekolojik 

yapısında olumsuz etkileri ortaya getirmektedir. Sürdürülebilir kent planlaması, arazinin 

verimli kullanımı, çevresel olanaklar, ulaşım vb. hizmetlerde optimum faydayı hedefleyen 

karışık bir kullanım anlayışıdır (Lang, 2003). 

Sürdürülebilir kentleşme kavramının uluslararası olarak tartışılması 1972 Stokholm-Birleşmiş 

Milletler İnsani Çevre konferansına dayanmaktadır. Konferansının sonuç bildirgesinde 

çevresel, ekonomik ve sosyal boyutların beraber ele alınarak çevreye verilen zararların önüne 

geçmek için kentsel planların uygulanma zorunluluğu bulunduğu bildirilmiştir. Bu 

konferanstan sonra yapılan bir çok uluslararası konferansta bu kavram tartışılmış ve bu kavram 

günün şartlarına göre geliştirilmiştir. Özellikle Habitat II Konferansında kentlerin yönetimi, 

kentlilere düşen görevler üzerine tartışmalar yapılmış, herkes için yeterli konut ve sürdürülebilir 

insan yerleşmelerinin geliştirilmesi tartışılmıştır. Sürdürülebilir kent ise, sosyo-ekonomik 

çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygıları gözettiği ve bu kaygılara uyumlu hale getirilmiş 

yaşam alanları olarak tanımlamaktadır (V.Geenhusian ve Nijkamp,1994). 

Keiner’e göre; sürdürülebilirlik kavramı kente uygulandığında, kentsel alanın ve bölgesinin, 

toplumun arzu ettiği yaşam kalitesi düzeylerinde işlevlerini sürdürmeye devam etmesi, ancak 

bunu yaparken mevcut ve gelecek nesillerin seçeneklerini kısıtlamaması ve kentsel sınırlar 

içinde ve dışında olumsuz etkilere neden olmaması anlamına gelmektedir. 

Sürdürülebilir kentleşme hedefi ile kentsel alanların yoğunlaşması, karma arazi kullanımı, 

altyapının gelişmesi ve yeşil kuşaklar ile kentsel alanların büyümesini sınırlamak 

amaçlanmaktadır. 

Ekonomik refahın, sosyal adaletin, çevre koruma ve geliştirmenin sağlanması için, birbirini 

tamamlayan ve güçlendiren amaçlara gereksinim vardır. AB komisyonu, sürdürülebilir kentsel 
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gelişme yaklaşımı ile dengeli gelişime erişebilmek için, aşağıdaki temel amaçların birbiriyle 

bütünleştirilmesini öngörmüştür . 

• Kentsel alanlarda ekonomik refahı ve istihdamı güçlendirmek 

• Kentsel alanlarda eşitliği, sosyal katılımı ve kentsel yenilemeyi teşvik etmek 

• Kentsel çevreyi korumak ve geliştirmek  

• Kent yönetişimine ve yerel kapasite artırımına katkı yapmak 

Ülkelerin birbirlerinden farklılaşan iç dinamikleri ve sorunları karşısında yaşadıkları kentleşme 

ve planlama deneyimleri de çeşitlilik göstermektedir. Bununla beraber, sürdürülebilir 

kentleşmenin her yerde ortak olabilecek bir takım temel özellikleri de vardır. Bu temel alanlar 

şunlardır (Wheeler 2004): 

• Büyümenin denetlenmesi ve arazi kullanım planlaması 

• Kentsel tasarım 

• Konut 

• Ulaşım 

• Çevre koruma ve restorasyon 

• Enerji ve malzeme kullanımı 

• Yeşil mimarlık ve yapılaşma 

• Eşitlik ve çevresel adalet 

• Ekonomik gelişme 

• Nüfus 

Sürdürülebilir kentsel gelişme yaklaşımı, kentsel gelişmenin etkilediği ve kentsel gelişmeyi 

etkileyen tüm çevresel (yapılı çevre/doğal çevre), sosyal, ekonomik unsurları birbiriyle ilişkili 

biçimde içermekte; ekonomik ve sosyal gelişimin çevre koruma ve iyileştirme amacı ile 

birleştirilmesini ön görmekte; gelişimin biçiminin katılımlı süreçlerle kararlaştırılmasını 

gerektirmektedir (Bristol Mutabakatı, 2006). 
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Doğanın korunarak, altyapının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak, kentsel planlamada 

alınacak kararlar sürdürülebilir kentsel gelişim için gereklidir.  Sürdürülebilir kentleşme,  

arazinin verimli ve etkin kullanıldığı,  çevresel daha az sorunu amaçlayan bir kavramı işaret 

etmektedir. 

3.SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKASI 

Sürdürülebilir kentler; içinde yaşayan insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve çevresel olarak 

sağlıklı ve kaliteli yaşayabildiği ve bunu gelecek nesillere aktarabildiği, yakın ve uzak 

çevrelerindeki kaynakları olabildiğince az tüketen ve yenileme becerisi gösteren yerleşim 

merkezleridir. 

Sürdürülebilir gelişmenin üç ana bileşeni olan ekonomik, çevresel ve sosyal boyutun yanında 

demografik, kurumsal ve kültürel amaçlar sürdürülebilir kentleşme kavramının parçaları olarak 

ele alınabilir (Satterthwaite, 1997).  

Hızla büyüyen şehirlerde çevre yönetimi sürdürülebilirliğin en önemli gerekliliklerinden 

biridir. Özellikle şehirlerde atıkların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi; doğal kaynakların 

korunması, insan sağlığı ve kaynak verimliliği açısından önem taşır (İBB,2017). 

Kentler için oluşturulacak çevre politikasında, sürdürülebilir kentleşme ve yerleşmelere ilişkin 

aşağıda yer alan ilke ve değerler yer almadır (Algan’dan uyarlanmıştır). 

• Doğal kaynakların kullanımında ekolojik dengenin gözetilmesi, 

• Doğal ve teknolojik tehlike ve risklerden arındırılmış, sağlıklı, güvenli, nitelikli yaşam 

çevrelerinin oluşturulması, 

• Yaşayanların güvenli içme suyuna, yeterli altyapıya ve ulaşım imkanlarına erişiminin 

sağlanması, 

• İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir kent formunun, 

sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin ve yerleşmelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının geliştirilmesi, 

• Yerleşmelerin planlanmasında, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin yer seçimi ve mekânsal 

dağılımında, çevresel, doğal ve ekolojik eşiklere ve taşıma kapasitesine uyulması, 

• Yerleşmelerde, tüketim kalıplarının doğal ve kültürel çevre üzerindeki etkilerini 

azaltacak yöntemlerin teşvik edilmesi, 
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• Yerleşmelerde ekonomik, sosyal ve mekânsal gelişmelerin yaşam destek sistemleri 

üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi, 

Dünyada kentsel nüfus oranının hızla artması ile kentler, metropoliten alanlar ve kentsel 

bölgeler yeni olgu ve sorunlarla karşılaşmaktadır. Kentlerin hızlı büyümesi ile beraber doğal 

kaynak kullanımın artması, özellikle ulaşım kaynaklı kirletici hava emisyonlarının artması, 

kentlerde nüfus yoğunluğu, yüzey sularının kirlenmesi, verimli arazilerin kaybı, büyük 

kentlerde aşırı gürültü, çevresel kalitenin bozulması, yaşam kalitesinin düşmesine neden 

olabilmektedir. Hızla yayılmış kentler, gelişmemiş altyapı sorunlarını beraberinde 

getirmektedirler 

Her ne kadar kentleşme olgusu ile çevre yönetimi bir arada düşünüldüğünde erişilebilirlik, 

uzmanlaşma, yerelleştirme ve kentleşme ekonomilerini birbirine bağlayan karmaşık bir 

ekonometrik ilişki akla gelse de, kentleşme ve çevre yönetimi iç içe geçmiş konulardır. Bununla 

birlikte, hem yerelleştirmenin hem de kentleşme ekonomilerinin ve piyasaya erişimin verimlilik 

artırıcı faktörler olduğu bilinmektedir.  

Kentsel üretkenlik, kırsal üretkenlikten daha yüksektir ve bu fark, işgücünün daha verimli 

kentsel alanlara göçü sağlamaktadır. İş ortamının iyileştirilmesi ve ekonomik potansiyele dahil 

olmak için iyi yönetilen bir kentleşme sürecini desteklemektedir.  

4.SONUÇ 

Sürdürülebilir kentleşme kavramı çevresel, sosyal ve ekonomik yararları içermektedir. Örneğin 

doğru planlanmış kentlerde; kent içi kısa ulaşım mesafeleri nedeniyle, düşük karbondioksit 

emisyonu ve daha az çevre kirliliği ile kısa ulaşım süresi nedeniyle işçiler için yüksek verimlilik 

sağlanabilmekte, arazinin optimum kullanımı ile tarım alanları ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması, daha az enerji kullanımı, daha etkin kamu hizmet sunumu, altyapı yatırımlarının 

azalması yerel hizmetlere kolay erişim sağlanabilmektedir. 

Sürdürülebilir kentlerde, en az kirlilik yaratan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, 

ekolojik ayak izini olabildiğince küçültme hedeflenmelidir. Bu kentlerde, arazi kullanımını en 

etkin şekilde planlanmış, kent sakinlerinin ihtiyaçları ve çevresel önceliklerini birlikte gözeten 

ulaşım seçeneklerini ön plana alınmış, atıklarını kompostlama, geri dönüşüm ve/veya diğer geri 

kazanım yöntemlerini kullanarak hammadde veya enerji olarak yeniden kullanan, tüm 

hizmetlerinin iklim değişikliğine olumsuz etkisini en aza indirilmiş olmalıdır. 
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Sürdürülebilir kentleşme hedefine yönelik karar vericiler, yönetim planlarını bütüncül 

yaklaşımla çevre yönetimi araçlarının doğru ve etkin kullanımı ile sağlayabilirler. 
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“DİJİTAL İŞGÜCÜ” VE 21. YÜZYIL BECERİ SETLERİ: TÜRKİYE AÇISINDAN 

BİR DEĞERLENDİRME 

Öğr. Gör. Dilay GÜVENÇ19 

Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP20 

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU21 

Özet 

Teknolojinin değişimiyle birlikte toplumsal hayata ilişkin gereklilikler ve beceriler değişim 

göstermektedir. Tarımsal ürün üretimi, sanayide ürün üretimi, hizmet üretimi ve bilgi üretimi 

farklı altyapı ve gerekliliklere ihtiyaç duyulmasının yanında farklı toplumsal yapılar da inşa 

etmektedir. Diğer endüstri devrimleri gibi henüz tüm bileşenleri hayata geçmemiş olan 

dördüncü endüstri devriminin de yıkıcı ve dönüştürücü bir etki ile gerek ekonomik gerekse 

toplumsal hayata ilişkin sistemler üzerinde değişime sebep olacağı öngörülmektedir. Üretimin 

gerçekleştirilmesinde işgücünün sahip olması gereken becerilerin yaşamı şekillendirdiği 

bilinmektedir. Teknolojik dönüşüm sürecinde geçmişte anahtar role sahip becerilerin değişimi 

de kaçınılmazdır. Her yeni teknolojinin hem kendi iş alanını ve hem de kendi işsizliğini yarattığı 

düşüncesinden hareketle, yeni teknolojilerin işgücü piyasasında yaratacağı etkiler ciddi bir 

tartışma alanı oluşturmaktadır.  Bu paralelde kimlerin çalışmaya devam edeceği ve çalışma 

eyleminin nasıl şekilleneceği soruları tartışmaların odağını oluşturmaktadır. Bu çalışma söz 

konusu tartışmalara katkı sağlama düşüncesinden hareketle, dijital işgücünün sahip olması 

gereken beceri setleri hakkında bir literatür incelemesi yapmayı ve Türkiye’nin dijital 

becerilerin edinilmesine yönelik faaliyetlerinin ikincil veri analizi ile derlenmesini 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Dijital beceri, Türkiye, Eğitim 

1.Giriş 

Bir bilgi birikiminin, bir kültürün, bir düşünüşün ve bir davranışın ürüne yansıması, kısaca 

belirli hedeflere ulaşmak için çeşitli aşamalarda geliştirilen bilgi birikiminin üretim sürecine 

uygulanması olarak tanımlanan teknoloji (Çakmakcı, 1997:37), sanayi devrimi sonrası süreçte 

dünyada hızlı bir değişime neden olmuştur II. Dünya savaşı sonrası dönemde yaşanan yeni 

teknoloji devrimi ise etkilerini 20. yüzyılın son çeyreğinde yoğun olarak göstermeye 

başlamıştır. Günümüzde yeni teknolojilerin ve bilgi teknolojilerinin, farklı sahalarda çok 
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21 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bil. Fakültesi, emelc@sakarya.edu.tr 
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yaygın bir uygulama alanına sahip olduğu ve yeni teknolojilerin yayılma hızının giderek arttığı 

izlenmektedir. Bazı araştırmacılar, teknolojik değişmenin icat ve uygulama safhaları arasındaki 

zaman farkının giderek azaldığı görüşünü savunmakta ve bu düşünce günümüz gelişmeleri 

değerlendirildiğinde kendini doğrulamaktadır. 

Günümüz dünyasının değişen koşulları içinde başat rol oynayan teknoloji, ekonomik ve sosyal 

tüm sistemlerde olduğu gibi işgücü piyasaları üzerinde de etkilerini yoğun olarak 

göstermektedir. Teknolojik süreçlerin çalışma hayatına entegrasyonunun hız kazandığı 

günümüz koşullarında, çalışma anlayışında yaşanan değişimin yanısıra yeni çalışma mekanları, 

yeni istihdam türleri, postmodern örgütlenme yapısı gibi bir dizi önemli gelişme yaşanmaktadır. 

Doğal olarak bu süreç işgücünün nitelik ve becerilerinde de değişimi beraberinde getirmektedir. 

Zira teknolojinin değişimiyle birlikte toplumsal hayata ilişkin gereklilikler ve beceriler değişim 

göstermektedir. Teknolojik dönüşüm sürecinde geçmişte anahtar role sahip becerilerin değişimi 

de kaçınılmazdır. Her yeni teknolojinin hem kendi iş alanını ve hem de kendi işsizliğini yarattığı 

düşüncesinden hareketle, yeni teknolojilerin işgücü piyasasında yaratacağı etkiler ciddi bir 

tartışma alanı oluşturmaktadır.  Bu paralelde kimlerin çalışmaya devam edeceği ve çalışma 

eyleminin nasıl şekilleneceği soruları tartışmaların odağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla 

geleceğin işgücü olarak ifade edilen mevcut ve potansiyel işgücünün, değişen yapı içerisinde 

yer alması yeni beceriler edinmesini zorunlu kılmaktadır. Değişimin gereklerine uygun 

becerilerin edinilmesi noktasında ise günümüz eğitim ve öğretim sistemlerinin gözden 

geçirilmesi önem arz etmektedir. Değişimin hızına yetişmek, kalkınma sağlamak ve Endüstri 

4.0 olarak da isimlendirilen dördüncü endüstri devriminin yıkıcı ve dönüştürücü etkilerini 

olumlu bir şekilde karşılamak isteyen ülkelerin, geleneksel eğitim modelleri ve içeriklerini 

çağın gereklerine uygun revize etmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma, geleceğin 

işgücünü oluşturan ve dijital işgücü olarak da anılan işgücünün sahip olması gereken becerilere 

yönelik bir literatür araştırması yapmayı ve Türkiye’nin dijital becerilerin edinilmesine ilişkin 

faaliyetlerini, hazırlık sürecini ikincil veriler üzerinden derlemeyi amaçlamaktadır. 

2.Teknolojik Gelişmeler, İş Kavramı ve Beceriler 

Her sanayi devrimi ve her gelişen teknoloji ile birlikte üretim sistemlerinde dönüşüm, iş, işyeri, 

işçi vasıf düzeylerinde değişim yaşanmakta, bu dönüşüm ve değişim hızının katlanarak arttığı 

günümüzde bugün ortaya atılan düşüncelerin ve çözümlerin dahi yakın gelecekte yeniden 

yapılandırılma gerekliliği taşıyacağı öngörülmektedir. Hızlı gelişim sergileyen teknolojinin, iş 

kavramına ve iş ilişkisine nasıl bir yapı kazandıracağı her dönemin temel tartışmaları arasında 
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yer almaktadır. Bu tartışma, “İşlerin nasıl / nerede / kim tarafından yapılacağı?” ve elbette 

sonuçlarının “İnsan için olumlu mu -olumsuz mu olacağı?” soruları üzerinden 

gerçekleşmektedir. 

Maliyetleri ve işi azaltan ancak eşitsizlikleri arttıracağı öngörülen dijitalleşmenin ağır bastığı 

yeni teknolojik dönüşümün, işgücüne nasıl bir gelecek çizdiği sorusu dördüncü sanayi devrimi 

tartışmaları içinde hızla yerini almaktadır. Bu paralelde işgücü açısından cevap bekleyen önemli 

sorulardan birini “işe sahip olabilmek için hangi vasıflar gerekmektedir?” sorusu 

oluşturmaktadır. 

Yeni teknolojinin işgücünün niteliği üzerine etkisi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. 

Bu konudaki tartışmalar aslen XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanmaktadır. Bir görüş, 

işgücünün teknolojik gelişme ile vasıf kazandığını veya yeniden vasıflandığını belirtmektedir. 

Diğer görüş ise yeni teknolojilerin işgücü başına düşen vasıf gereksinimini azalttığını ve yeni 

teknolojilerin gerçekte emeği ikame etmek ve sermayenin vasıflı emeğe bağlılığını ortadan 

kaldırmak üzere üretim sürecine adapte edildiğini ileri sürmektedir. Genel bir yaklaşım ile yeni 

teknolojiler belli bir vasıf düzeyi gerektirirken üst düzeyde vasıflı olmayı klasik anlamdakine 

göre düşürmekte, ayrıca yeni tür vasıflı işgücüne gereksinim ortaya çıkmaktadır. (Tokol, 

2014:122). Nitekim 20.yy. sonrası ekonomi; artan rekabet, emek teknoloji ikamesi ve eğitim 

olanaklarının gelişimi sonucunda sürekli olarak yüksek vasıflı çalışan talep etmektedir.  Öte 

yandan ILO tarafından 2018 Şubat’ ta sunulan “2nd Meeting of the Global Commission on the 

Future of Work” raporunda teknolojik değişimin önceki dalgalarında kazançların her seferinde 

sermaye sahipleri ve kalifiye elemanlar lehine dağıtıldığı, yeni teknolojik değişim dalgasında 

da durumun farklı olacağını düşünmek için bir sebep olmadığı belirtilmektedir.  

Diğer sanayi devrimlerinden hareketle teknolojik gelişim ile «işgücü» açısından yaşanan 

sonuçları dört başlıkta toplamak mümkündür;  

1- Çalışma doğası, meslekler, iş yapma anlayışı değişmektedir. 

2- Küçük bir azınlık uygun bir iş bulma ve çalışma olanağına sahip (vasıflılar) olmaktadır. 

3- Çalışma ve kariyer imkânına sahip olabilmek «yüksek vasıf» yani geçerli beceriler 

gerektirmektedir. 

4- Geriye kalan milyarlarca insan düşük vasıflı ve düşük ücretli işlerde istihdam edilmektedir. 
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Dünya Ekonomik Forumu 2020'ye gelindiğinde, çoğu mesleğin temel beceri setinin üçte 

birinden fazlasının, bugün iş için hayati öneme sahip olmayan becerilerden oluşacağını 

belirtmektedir. 2020 için gerekli 10 temel beceri; karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, 

yaratıcılık, insan yönetimi, iş birliği, duygusal zekâ, yargı ve karar verme, hizmet oryantasyonu, 

müzakere becerileri, bilişsel esneklik şeklinde sıralanmaktadır (WEF, 2016).  

ABD’de 21 eyalette uygulanan ve 33 kurum tarafından desteklenen, öğrencilerin akademik ve 

üretken bireyler olmak üzere yetiştirilmesi gerektiğine inanan, iş çevrelerini, eğitim liderlerini 

ve karar mekanizmalarını bir araya getiren uluslararası bir organizasyon olan Partnership for 

21. Century Skills “21. Yüzyıl Öğrenme Ortaklığı”nın 21. yy beceri sınıflandırmasına göre 

beceriler, üç ana başlık olan öğrenme ve inovasyon becerileri, dijital okuryazarlık becerileri ile 

kariyer ve yaşam becerileri altında toplanmaktadır. Öğrenme ve inovasyon becerileri 

kapsamında eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, yaratıcılık ve yenilik yer 

alırken, dijital okuryazarlık becerileri bilgi, medya ve BİT okuryazarlığını içermektedir. Son 

olarak kariyer ve yaşam becerileri kapsamında ise esneklik ve uyarlanabilirlik, girişim ve 

özyönetim, sosyal ve kültürler arası etkileşim, verimlilik ve hesap verebilirlik, liderlik ve 

sorumluluk yer almaktadır (p21,2017).  

Bu anlatılanlardan hareketle bugünün mevcut işgücü istihdamının gelecekte 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geleceğin işgücünün değişimin gereklerine uygun beceri 

setlerine sahip olmasına yönelik önlemlerin alınması, düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Vasıf, eğitim, iş ve hayat deneyimi gibi çok farklı yollardan edinilmekte veya kişisel niteliklere 

dayanmaktadır. Bu noktada önemli adımların başında günümüz eğitim ve öğretim sistemlerinin 

gözden geçirilmesi ve geleceğe uyumunun sağlanması gelmektedir. Tarım, sanayi, bilgi 

toplumlarının emek piyasasının beklentileri ve dolayısıyla bu vasıfların edinimine yönelik 

eğitim sistemleri birbirinden farklı olduğu gibi geleceğin vasıf anlayışı ve eğitim sistemi de 

farklılık arz edecektir.  

Sanayi toplumunun gereksinimi olan disipliner ve itaatkâr işçi modeli için, en uygun eğitim 

sistemi kitle eğitim sistemi olmuştur. Kitle eğitim sisteminde disiplin ve itaat en temel değerleri 

oluşturmaktadır. Otorite esas olarak görülmekte ve soru sormak, farklı düşünmek 

engellenmektedir. Ezberci eğitim anlayışının söz konusu olduğu sanayi toplumunda mimarı 

olarak büyüklük (okul binası, kürsü gibi) ön plana çıkmaktadır. Müfredat, sınav sistemi, testler 

gibi standartlaşmayı sağlayıcı araçlar ve ders başlangıç ve bitişi, sınav süreleri, devamsızlık gibi 

zaman disiplini önemli bulunmaktadır. Mobilite ise kısıtlı şekilde gerçekleşmektedir.  
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Bilgi toplumunun eğitim modeli ise sanayi toplumundan oldukça farklı bir görünüm 

sergilemektedir. Kitle eğitimi yerine farklılık ve bireyselliği öne çıkaran model kendi 

yeteneklerini, ilgi alanlarını geliştirebilecekleri geniş seçmeli ders havuzları bulundurmaktadır. 

Ezberci eğitim yerini araştırmaya, sorgulamaya, muhakemeye, eleştirmeye dayalı eğitime 

bırakmaktadır. Öğrencilere detaylı çalışma yapacakları ödev ve proje çalışmaları verilerek 

eğitim okul dışına çıkarılmakta ve mobilize edilmektedir. Akıllı sınıf uygulamaları, videolar, 

görseller, projeksiyon, akıllı tahta, tablet gibi araçlarla teknoloji kullanımı aktifleştirilmektedir. 

Zaman ve mekândan bağımsız eğitim anlayışı online uzaktan eğitim sistemleri karşımıza 

çıkmaktadır (Zencirkıran, 2017:189). 

Yeni nesil öğrenme yaklaşımı, genç neslin internette açık kaynaklarda ve sosyal medya 

sitelerinde bilgiyi, fikirleri ve deneyimleri öğrenip paylaşma biçimini yansıtmaktadır. 

Dağıtılmış ve iş birliğine dayalı öğrenme ayrıca 21. yy. işgücünü aynı ilkeler ile işleyen üçüncü 

sanayi devrimine hazırlamaktadır. Bu yeni düşünce tarzında zekâ kişinin miras edindiği bir şey 

ya da biriktirdiği bir kaynak değil insanlar arasında dağıtılmış ortak bir deneyim olarak 

algılanmaktadır. Sosyal ağların ve katılımların işbirliğine dayalı biçimlerinin yaygınlaşması, 

eğitimi sınıf sınırlarından çıkartıp siber uzaydaki küresel eğitim çevrelerine taşımaktadır. 

Bruffee tarafından eğitim deneyimi şöyle özetlenmektedir; Bu tarz temel oluşturan sınıf 

geleneklerine göre bir öğrencinin sorumluluğu öğretmenin verdiği bilgiden hazmettiği kadardır. 

Öğretmenin sorumluluğu, öğrenciye bilgi vermek ve bu bilginin ne kadarının akılda kaldığını 

değerlendirmektir. Yanal öğrenme, öğrenmenin doğasına dair bambaşka bir varsayımdan 

hareket eder. Bilgi nesnel, bağımsız bir olgu değil, birbirimizle paylaştığımız ortak deneyimlere 

dair açıklamalardır. Yanal öğrenme sınıftaki güç ve otorite dayanağını hiyerarşik merkezi ve 

yukarıdan aşağıya iner halden çıkarır ve bunu karşılıklı demokratik ve birbirine ağ ile bağlı bir 

hale getirir. Öğrenciler birbirlerinin eğitiminden sorumlu olduklarını öğrenir. Sorumlu olmak 

demek birbirlerinin düşüncelerini algılayabilen, farklı bakış açılarına açık, eleştiriye hazımlı, 

yordama hazır ve öğrenme topluluğu adına sorumluluk alabilmek demektir. Yanal öğrenme 

öğrencileri empatik olarak da geliştirmektedir (Rifkin, 2014:300-305). 

Sürekli ve giderek artan hızıyla teknolojik değişim, eğitim sistemi içerisinde beceri geliştirme 

stratejilerinin bireyin yaşam döngüsüne yerleştirilmesini ve sürekli yenilenmesini sağlamayı 

zorunlu kılmaktadır. Yeni nesil eğitim anlayışında, teknolojik ve dijital becerilerin ise başat rol 

oynadığı dikkat çekmektedir. Her geçen gün değişen ve gelişen teknoloji, hayatımıza yeni 

yönler verirken, eğitim ve öğretim süreçlerinin de dönüşümünü gerekli kılmaktadır. Yeni 
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dönemin dijital becerilere sahip işgücünün yetiştirilmesi hususunda dünya genelinde de eğitim 

ve öğretim sistemlerinin revize edildiği görülmektedir. 

3. Teknolojik Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik Türkiye’de Gerçekleştirilen Faaliyetler   

Genel olarak teknolojik gelişmelere ilişkin Türkiye’nin konumu değerlendirildiğinde dijital 

performans açısından olumlu bir tablo ortaya çıkmadığı izlenmektedir. Türkiye’deki firmaların 

yalnızca %22’sinin Endüstri 4.0 sürecine ilişkin kapsamlı bilgiye sahip olduğu, farkındalığı en 

yüksek 3 sektörün elektronik, yazılım ve malzeme olduğu ifade edilmektedir. Firmaların 

%50’sinin önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde ilgili teknolojileri entegre etme stratejileri 

bulunmasına karşılık Türk sanayisinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 

arasında olduğu görülmektedir (TÜBİTAK, 2016). 

Avrupa Komisyonunca her yıl AB ülkelerinin dijital performansını 17 AB üyesi olmayan ülke 

ile karşılaştıran ve hem bireysel AB ülkelerinin hem de AB'nin performansını bir bütün olarak 

değerlendiren I-DESİ indeksine göre Türkiye AB ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknolojileri raporunun “Ağ Toplumuna Hazırlık 

Endeksi 2016”da Türkiye'nin genel sıralama ve skorunun bir önceki yıla göre 48. sırada (139 

ülke) değişmeden kaldığı izlenmektedir. Raporda, nüfusun dijital becerilerini geliştirmek için 

daha ucuz mobil ve sabit internet tarifeleri ile bireysel kullanımın genişlediği, ancak kötüleşen 

düzenleyici ve iş ortamının yanı sıra, BİT’in hükümetin vizyon ve tanıtımındaki öneminin 

azalmasına dikkat çekilmektedir.  

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, Ağustos 2018 verilerine göre 

internet kullanan bireylerin oranının %72,9, her on hanenin sekizinin internet erişim imkânına 

sahip olduğu, geniş bant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranının %82,5, bireylerin 

%45,6'sının ise e-devlet hizmetlerini kullandığı kaydedilmektedir (TÜİK,2018). 

16-65 yaş 5227 yetişkin ile 1 Nisan 2014 ile 31 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

“Yetişkin Becerileri Araştırması” ise Türkiye’deki sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji 

zengin ortamda problem çözme becerilerinin ortalamanın altında performans gösterdiği 

sonucuna ulaşılmaktadır. Yetişkinlerin çoğunluğu teknoloji zengin ortamda problem çözme 

becerilerinde yeterlilik gösterememişler veya sadece temel yeterlilikleri gösterebilmişlerdir. 

Türkiye’deki yetişkinlerin sadece %8 ‘inin bu alanda en yüksek 2 düzeyde yeterlilik gösterdiği 

ifade edilmektedir. 
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Türkiye’de teknolojik becerilerin gelişimine ilişkin faaliyetler kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşları eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda özellikle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen somut adımlar kapsamında 

teknoloji becerilerin gelişimine katkı sağlandığı dikkat çekmektedir.  

İŞKUR tarafından, aktif işgücü istihdam politikası kapsamında işbaşı eğitim programı olarak 

düzenlenen geleceğin meslekleri programı, mevcut işgücünün becerilerini geliştirmeye yönelik 

olarak düzenlenmektedir. Program 18-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak 

gerçekleştirilmektedir. Günlük 75 lira cep harçlığının verildiği program, 9 aya kadar 

sürebilmekte ve katılımcı gençler için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabilmektedir. Ayrıca 

program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası 

primleri, İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi 

mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programları, bulut bilişim uzmanı, endüstriyel robot 

programcısı, endüstriyel tasarım mühendisi, mikro işlem tasarımcısı, veri tabanı analisti, mobil 

yazılım geliştirme uzmanı gibi mesleklerini amaçlamaktadır (İŞKUR, 2018). Bu suretle 

İŞKUR’un geleceğin işgücüne yönelik önemli bir bilinç ve vizyon gösterdiği görülmektedir. 

Günümüz dünyasında kodlama eğitiminin önemi ve gerekliliği sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu 

yönde Türkiye’de son dönemlerde hem özel sektör, hem sivil toplum hem de belediye, valilik 

gibi kamu kurumlarınca yoğun bir şekilde düzenlenen etkinlik ve kurslar ile kodlama eğitimi 

verilmektedir. Bunlara örnek olarak İSMEK kodlama eğitimi, Bilim Merkezleri Kodlama 

Eğitimleri, Kod Adı 2023, Kodlayanlar Projesi, Vodafone – Habitat, Yarını Kodlayanlar gibi 

projelerin yanı sıra birçok özel okulda anaokulu seviyesinden başlayarak kodlama eğitimleri 

verilmektedir. Geleceğin dili olarak tanımlanan kodlama; algoritma kurma ve kurulan 

algoritmayı kodlama, hesaplamalı düşünme temelinde analitik düşünebilme, programlı ve 

değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilme, problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma, 

olaylara ve problemlere farklı bakış açılarıyla bakabilme, sistemli ve yaratıcı düşünebilme, 

mantıksal düşünme, yaratıcılık gibi birçok beceriyi geliştirmektedir. Bu beceriler ise geleceğin 

işgücü için belirtilen beceri setleri arasında yer almaktadır. Dünya genelinde Estonya, 

Avustralya gibi birçok ülkenin bu dersi ilkokul düzeyinde müfredatlarına ekledikleri 

izlenmektedir. 

MEB bünyesinde ise Kodlama eğitimine yönelik olarak, Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı'nın 05.09.2012 tarih ve 150 sayılı kararında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 

5. ve 6. sınıflarda 2 ders saati zorunlu; 7 ve 8. sınıflarda 2 saat seçmeli olarak okutulacağı 
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belirtilmiştir (MEB, 2012). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2015’te Kodlama Paneli’ nin ardından Bakanlık 

makamının talimatlarıyla “Kodlama Dersi Müfredatı” hazırlatıldığı görülmektedir. 

2016’da ise kodlama eğitimi; algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini öğrencilerde 

geliştirmek amacıyla 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olan Bilişim 

Teknolojileri ve Yazılım Dersi’nin içeriğine eklenmiştir. 2017 – 2018 eğitim döneminde 

ortaokul 5. sınıflara ilk defa kodlama içerikli “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi 

verilmeye başlanmıştır.  Talim Terbiye Kurulu tarafından bu dersin zorunlu ders haline 

getirilerek 2018-2019 yılından itibaren 5.6.7 ve 8. sınıflarda okutulması için çalışmalar devam 

etmektedir (MEB,2018). 

Ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin kullanacağı öğretim materyallerinin geliştirilmesi için Google 

ile protokol imzalanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK); geleceğin okuryazarlığı olarak kabul edilen kodlamayı, Eğitim 

Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla öğrenci ve öğretmenlerle buluşturarak,  genelde bilgisayar 

bilimleri eğitimini özelde kodlama eğitimini desteklemek için blok tabanlı programlama 

ortamlarından  Scratch, Alice ve Blockly’yi  “Düşün, Tasarla, Kodla” başlığı ile  öğrenci ve 

öğretmenlerinin hizmetine EBA Kodlama modülüyle sunmaktadır (EBA, 2018). 

Her öğrencinin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde 

fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat 

eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri 

araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, 

derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır. Bu proje ile fırsat eşitliği sağlanıp sayısal uçurum 

kapatılırken toplam kalitenin de artırılması hedeflenmiştir. Eğitimde FATİH Projesi ile 

öğrencinin, sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları, aktiviteleri ve eğilimleriyle 

değerlendirilebilmesi ve bu yolla, öğrencilerin tüm öğrencilik hayatlarına ait verinin analizinin 

yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır.  

Proje ile öğrencinin sadece sınavla değerlendirildiği sistemden, sınav sonuçlarına göre eksik 

kalan yönlerini görerek, bunları görsel olarak analiz edebilen, ders dışındaki ilgi alanlarını tespit 

edebilen, özel yeteneklerini keşfedebilen, hangi yolla daha kolay öğrendiğini anlayabilen, hangi 

alanlara eğilimli olduğunu fark edebilen bir sisteme geçiş hedeflenmektedir. 
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MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına 

ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA ise, öğretmenler için, 

meslektaşlarıyla iş birliğinde, öğrencileriyle eğitsel paylaşımlarda bulunmalarını, çalışma 

yönlendirebilmelerini, kişiye özel takvim ve çalışma takibi yapabilmeyi sağlamaktadır. 

Öğrenciler için ise EBA, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte çalışabilmeyi, iletişim 

kurabilmeyi ve paylaşımda bulunabilmeyi sağlaması açısından etkili bir eğitim platformu 

oluşturmaktadır (FATİH,2018). 

Ve son olarak MEB 2023 vizyonu ile müfredatın, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçları 

doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirileceğini, zorunlu ders saatleri ve 

çeşitlerinin, tüm kademelerde azaltılarak temel derslerde derinleşilebilmesi, kişiselleştirme 

yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi, öğrenmeyi bir yaşam tarzı hâline 

getirilmesi gerekliliğini belirterek Tasarım-Beceri Atölyeleri”nin kurulacağını ifade 

etmektedir. Yabancı Dil ve Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Yönelik, eğitimde nitelik ve 

yeterliliğin yükseltileceği belirtilmektedir. 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan çoklu 

okuryazarlıklara (dijital, finansal, sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi vb.) ilişkin farkındalık 

ve beceri eğitimlerinin düzenleneceği ifade edilmektedir. Vizyonda ayrıca dijital içerik ve 

becerilerin gelişmesı̇ için ekosistem kurulması ve dijital becerilerin gelişmesı̇ için içerik 

geliştirme ve öğretmen eğitimine de yer verilmektedir. Bu amaçla ulusal dijital içerik arşivi ve 

içerik geliştirme ekosistemi oluşturulacak, dijital materyaller ile basılı materyaller 

ilişkilendirilecek, öğretmenlere bunların etkin kullanımıyla ilgili destek materyaller sunulacak, 

dijital materyallerin ana öğretim materyali olarak kullanılması yaygınlaştırılacaktır. Dijital 

içerikler kullanılarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin yaşanabildiği platformlar 

hazırlanacaktır. Öğrencilerin PISA gibi uluslararası sınavlarda arzu edilen sonuçları 

alabilmeleri için üst bilişsel becerileri destekleyen yeni nesil dijital ölçme materyalleri 

geliştirilecektir. İlkokul derslerinin kazanımı hâline getirilmiş olan güvenli internet, siber 

güvenlik, siber zorbalık ve veri güvenliği gibi kavramların izleme ve değerlendirme 

çalışmalarıyla erişim ve edinimleri takip edilecek ve gerekli iyileştirmelerin yapılması 

sağlanacaktır. Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünce öğretimini 

desteklemeye yönelik, yüz yüze hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. Öğrencilerle birlikte, 

kendilerine bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım 

etkinlikleri yürütülecektir. Öğretmenlerin dijital eğitim konusunda kendilerini geliştirmelerine 

yönelik olarak, istedikleri zaman faydalanabilecekleri içerik videoları geliştirilecek ve 

çevrimiçi atölyeler düzenlenecektir. Matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, türkçe, 
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sosyal bilgiler, coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine, disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım 

ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimleri verilecektir (MEB,2018). 

4. Sonuç 

Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyleri ve gelecekleri bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

hızlı gelişmelere uyum sağlama becerisi, bilim ve teknoloji üretme düzeyi, yaratıcı ve üretken 

bireyler yetiştirebilme kabiliyeti ile belirlenmektedir. Hayatımızı çepeçevre saran teknolojinin 

beraberinde getirdiği yeni nesil işgücü araştıran, sorgulayan, yaparak yaşayarak öğrenen, 

öğrendiği bilgileri içselleştirip öznel anlamlandırmalar oluşturabilen becerilere sahip 

bireylerden oluşacaktır.  

Geleceğin işgücünün yetiştirilmesi, sanayi toplumunun eğitim sistemleri ile mümkün 

olamayacaktır. 21. yüzyıl becerileri için eğitsel yazılımlar, oyun tabanlı öğrenme ortamları, web 

tabanlı öğrenme ortamları, e-öğrenme içerikleri hem öğrenmenin kolaylaştırılması hem 

deneyimlenmesi hem de kalıcı hale getirilmesi açısından son derece önemlidir. Ancak bu 

teknolojilere sadece sahip olmak yeterli olmayacaktır. Önemli olan sahip olunan bu 

teknolojilerin herkese ulaşımının ve böylelikle fırsat eşitsizliğinin giderilmesinin 

sağlanmasıdır. Bununla birlikte teknolojinin hem öğretici hem de öğrenen açısından amacına 

uygun kullanımının sağlanması da gerekmektedir.  

Gelecekteki teknoloji yoğun emek piyasaları, elbette teknik bilgi ve beceri rekabetini 

gerektirecektir. Bu noktada teknolojik donanıma sahip olmanın yanında konuya bütüncül 

bakabilen, doğru bilgiyi ayırt edebilen, eleştirebilen, eleştirilebilen, küresel ve toplumsal 

farkındalığı ve duyarlılığı yüksek, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, empatik, paylaşımcı ve 

sorumluluk sahibi bireyler yetiştirebilmek önem arz etmektedir. Geleceğin dijital işgücünü 

oluşturacak, bu becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi ise bütüncül bir bakış açısını, entegre 

politikaları gerekli kılmaktadır. Eğitim ve öğretim programlarının bu vizyona ve gerekliliklere 

uygun şekillendirilmesi, geleceğin dijital becerilere sahip işgücünün yetiştirilmesi hususuna 

önemli katkı sağlayacaktır. Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’de bu konuda farkındalığını 

arttırarak, eğitim ve öğretimin alana katkı sağlayacak şekilde revize edilmesi yönünde 

çalışmalar yürütmektedir. Mesleki eğitim kapsamında İŞKUR, temel eğitim ve öğretim 

açısından MEB önemli düzenlemeler yapmaktadır. Bu çalışmaların gelecek zamanda daha da 

artacağı ve geliştirileceği yönünde bir kanaat söz konusudur.  
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Varoluşçuluk felsefe dünyasında en çok tartışılan ve en önemli akımlardan birisidir. Akım 

içerisinde bulunan pek çok düşünce bugün farklı disiplinler üzerinde farklı etkiler bırakmıştır. 

Örneğin psikiyatri üzerinde varoluşçu psikiyatri gibi farklı bir ekol oluşturmuştur. 

Günümüzde sosyal medyanın ortaya çıkmış olması ve iki yönlü iletişiminde ortaya çıkması 

kurumlara bireyler tarafından soru sorulabilir ya da yanıt verilebilir hale gelmiştir. Bu durum 

Kurumların davranışlarını eleştirilebilir kılmaktadır. Bu durumda kurumların organize bir 

şekilde söyledikleri ile yaptıkları arasında bir tutarlılık olan ve toplumsal faydayı gözardı 

etmemeleri gerekmektedir. Kurumların bu davranışı sağlayabilmesi için bir kurumun 

varoluşunu sorgulaması ve varoluş amacını gerçekleştirme çabasına girmesi gerekmektedir. Bu 

durum kurumsal iletişimi, varoluşçuluk ile birbirine yakınlaştırmaktadır. 

 Bu çalışmada da varoluşçuluğun kurumsal iletişim ile birleşmesi ve bir tutum oluşturulması 

üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışma, betimleyici bir çalışmadır ve araştırma çerçevesinde 

bir önerme olarak ileri sürülmüştür. 

2.VAROLUŞÇULUK 

Varoluşçuluk 19.yüzyılın ikinci yarısında ve 20. Yüzyılın içerisinde bulunmuş bir felsefi 

akımdır. Varoluşçular düşüncelerini açıklarken sistematik bir yöntem takip etmemektedirler. 

Bu nedenle varoluşçuluğun tanımını yapmak çok zordur. Varoluşçular insan varoluşunu 

anlamlandırmaya çalışmaktadırlar.  

Emannuel Mounier’ye göre varoluşçuluğun temelleri Sokrates e kadar uzanmaktadır. Fakat 

varoluşçuluğun temelinde Blaise Pascal bulunmaktadır. Daha sonraları bu akımı Main de Brain 

ve Soren Kierkegaard izlemiştir. Kierkegaard’tan sonra  varoluşçu düşünce Dinci(Hristiyan) 

varolşuşçu düşünce ve Dinci olmayan varoluşçu felsefe olamak üzere ikiye ayrılmıştır (Satre, 

2013:12). 

 

Dinci varoluşçular Soren Kierkegaard, Karl Barth, Max Scheler, Leon Chestov gibi isimlerden 

oluşmaktadır. Dinci olmayan varoluşçular ise Frederich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-

Paul Satre gibi düşünürlerden oluşmaktadır (Satre, 2013:12). 

3.VAROLUŞ ÖZDEN ÖNCE GELİR 
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Varoluşun özden önce gelmesi kavramı hernekadar Jean-Paul Sartre tarafından öne atlımış 

olsada bu kavram Heidegger’ın felsefesinde de kendisini göstermektedir. Bu düşünce 

varoluşçuluğun özünü oluşturmaktadır. İnsanın merkezde olması ile birlikte ileri sürülmüş bir 

önermedir.  

Jean Paul Sartre bu önermeyi “Varoluşçuluk” orjinal adıyla “ L’existentialisme est un 

humanisme” isimli eserinde bir örnek üzerinden açıklamaktadır. Sartre gibi bir örnek üzerinden 

açıklayacak olursak. Örneğin, bir sandalyeyi ele alalım. Sandalye bir kavramdan esinlenilerek 

bir zanaatçı tarafından yapılmıştır. Bu noktada sandalye için öz varoluştan önce gelmektedir. 

Ancak Sartre’a göre insan bu şekilde var olmaz; o na göre önce insan varolur, ondan sonra 

tanımlanıp belirlenerek özünü oluşturur. Sartre (2013:39) Varoluşçuluk isimli kitabında bu 

konuda şöyle bir yorum yapmaktadır “Varoluşçuluğa göre insan daha önce tanımlanamaz, 

belirlenemez, hiçbir şey değildir ozaman. Ancak sonradan birşey olacaktır ve kendini nasıl 

yaparsa öyle olacaktır.” 

4.HEIDEGGER VE VAROŞUŞÇU FELSEFESİ 

Martin Heidegger, varoluşçu görüngübilimi geliştiren yirminci yüzyılın en büyük 

düşünürlerinden birisidir. Türkyılmaz’a(2015:133) göre “Heidegger’in felsefesi hakkında 

konuşmak oldukça zorlu bir işe girişmek demektir. Bu zorluk öncelikle onun külliyatının 

devasa boyutundan kaynaklanmaka” Heidegger’ın düşüncesinde çoğunlukla varlığın anlamının 

devamlı olarak sorulması gerektiğini, varlık/hakikat, varlık/zaman, varlık/insan gibi konular 

hakkındadır. (Türktılmaz, 2015:133) Ayrıca Heidegger’ın felsefesi Varoluiçu Psikiyatri gibi 

çeşitli alanlarada öncü olmuştur. 

Heidagger felsefesinde “Dasein” adında bir kavramdan bahseder. Dasein orada olmak, var 

olmak anlamına gelen bir kelimedir. Varlık nedir sorusunu soran bir varlık olan Dasein 

Heidagger’ın felsefesinde insandır. Dasein’in varlığında olduğu gibi diğer varlıkların varlığıda 

dasein’a bağımlıdır. Heidegger’a göre dünya bir varlıklar yığınından çok bir bütündür ve bu 

düşünce yanlızca dasein ile mümkündür. Bu noktada Dasein’i sorgulamak tüm dünyanı 

sorgulamak anlamına gelmektedir (Inwood, 2014:34-36). 

Heidegger’a göre insan dünyaya fırlatılmıştır ve yanlızlığa terkedilmiştir. Fırlatılmış olan 

dasein nerede ve nasıl var olacağını hiçbir zaman bilemez. Fakat beğenmediğinde ölümü 

seçebilme özgürlüğüne sahiptir. Öteyandan Dasein kendi varolma biçiminde çok farklı varoluş 
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biçimleri seçebilir. (Örneğin doktor, avukat vb. meslekleri ya da nasıl bir insan olacağını 

seçbilir ve hayatta bu şekilde varolabilir) (Inwood, 2014:37-40). 

Heidegger’ın felsefesindeki bir diğer konu ise Sahihlik (Eigentlichkeit = Almancada gerçek, 

has anlamına gelmektedir.) ve Gayri Sahihlik( Un- Eigentlichkeit = Birebir olmayan, temsili) 

konusudur. Dasein bazen sahih bazen de gayri sahih olabilmektedir. Sahih olmak kişinin 

kendisine ait olması bildiğini yapması anlamına gelmektedir. Bu noktada Heidegger 

düşüncesinde “Onlar” devreye girmektedir. Burada onlar aynı zamanda beni de içinde 

bulundurur, ötekiler belirli değildir hem herkes hemde hiç kimseden oluşur (Inwood, 2014: 42-

45). 

Gündelik hayatta Dasein’ın benliği “Onlar” dır ve bu sahih benlikten uzak tutulur. Ben onlara 

uyduğum sürece kendime ait bir kişi değil onlara ait olurum. Bu nokada Heidegger’a göre kişi 

almış olduğu kararları onlara göre alıyorsa bile yinede dolaylı yoldan bireyin almış olduğu 

kararlar yine kendisine aittir. Birey istediği zaman bu seçimini değiştirebilir (Inwood, 2014: 42-

45). 

Şu ana kadar bahsedildiği gibi Dasein sadece psikolojik veya egodan oluşan bir varlık değildir. 

Ancak Heidegger bu meselenin üzerinde çok fazla durmamaktadır. Bir insanı tarif etmeye 

kalktığımızda onun yürüyüşü, konuşması veya görünüşü üzerinden tarif edilmektedir. 

Heidegger bu konuda  aynı fikirde değildir. Çünkü insan sadece bu özelliklerle tarif etmek 

mümkün değildir. Dasein’ın yapmış olduğu şeyler daha fazla göze çarparak bedeni arka planda 

bırakmaktadır. (Inwood, 2014:45-47).  

Kaygı konusu da Heidegger’ın bahsetmiş olduğu önemli konulardan birtanesidir. Ona göre 

Dasein kaygı (sorge) durumunda yatmaktadır. Burada sorge çift anmalı bir kelimedir ilki “bir 

şey için kaygılanmak” ikincisi ise “şeyleri yoluna koymak” anlamına gelemktedir. Dünya 

üzerinde ağaç ve taş gibi nesneler dışında bütün nesneler kaygıdır. Dasein kendisini 

öncelemektedir. Kaygı onun olasılıklarıdır. Dasein yalnızca kaygı içerisindeyken anlamlı bir 

hayat içerisinde olabilir ve yine anlamlı bir hayat içerisinde kaygı duyabilir (Inwood, 2014: 87-

89). 

Heidegger çalışmasının adından da anlaşılacağı gibi (Varlık ve Zaman) zamana da değinmiştir. 

Heidegger’a göre Dasein zamanın içerisinde uzamsal bir varlıktır. Daseinin anlamı kendisini 

zamanda bulur. Dasein var olacağı zamanı seçemez. Var olduğu toplumu, dili ve kültürü bir 

şekilde değiştirebilir  ancak zamanı değiştiremez. Sahihlik ve gayri sahihlik ayrımında sahih 
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olan Dasein geçmişe ve geleceğe bakar. Böylece kendi yaşamını gözden geçirmiş olur. Şimdiki 

durum geçmiş ile bağlıdır. Kültürünü etkileyen eserleri incelemek ( Sanat eserleride bu 

sebepten zamansal olarak incelenir.) kültürün aktarımını incelemektir. Dolayısıyla Daseinin 

yaşamında zaman, uzama göre daha önemlidir (Inwood, 2014:87-89). 

Zaman içerisinde var olan Dasein ölümlüdür. Bu durum zaman’ın Dasein için kısıtlı olduğu 

anlamına gelmektedir. Bu durumda Dasein bir hiçliğin temelidedir. Dasein in seçmiş olduğu 

kararlar birbirlerini izlemektedir. Kalemimi başkasına ödünç verip vermem gibi kararların daha 

önceki kararlarıma bağlı olmasının yanı sıra  “onlar” tarafından da verilen kararlara bağlı 

olabilir. Ancak ayakkabıcı olarak mı yaşamam gerektiği ya da bu işi bırakıp akademisyen mi 

olmam gerektiği gibi yaşamımı etkileyecek kararlarda tüm yaşamım etkileneceği için 

başkalarına danışmam anlamsız olacaktır. Ölüme doğru yapılan yolculukta Dasein in kararları 

kendisi için tasarladığı hayatı oluşturmaktadır. Ancak Dasein in tercihlerini engelleyecek çeşitli 

sınırlılıklarda bulunmaktadır. Örneğin zaman içerisinde şovalye olmak isteyen bir Dasein bunu 

gerçekleştiremeyebilr. Bu bağlamda vicdanın daseini çağırdığı yaşam tercihleri tamamen 

raslantısalmış gibi görünmektedir. Dasein ın yaşamını istediği gibi şekillendirebilmesi için 

yaratıcının güçlerine ihtiyaç duyması gerekmektedir. Böyle birşey gerçekleşemiyeceği için 

Dasein’in kendisi için tasarladığı yaşam bir hiçlik olacaktır (Inwood, 2014:102-121). 

Bu durum içerisindeki sahih Dasein kararlı (Entschlossen) olmaktadır. Entschlossen kelimesi 

Erschlossen yani “açımlanmış” kelimesi ile akrabadır ve “kapalılığın açılması” anlamına 

gelmektedir. Kararlı olan Dasein çevresini gözden geçirir. Dünyayı ve diğer insanlarıda gözden 

geçiren Dasein için görünür olmayan ancak onlarda olan bazı imkanlar görünür hale gelir. 

Kararlı olan Dasein hem kendini açmakta hemde bir araya getirmektedir. Kararlı Dasein kendi 

içinde bulunduğu durumları değerlendirmekte ve gözden geçirmektedir. Bu durumlar içerisinde 

seçim yapmaktadır. Heidegger bu durum için “Augenblick” kelimesini kullanmaktadır. Sözcük 

anlamı “göz atmak” anlamına gelmektedir ancak günlük almancada “esna” ya da “an” anlamına 

gelmektedir. Heidegger buna “görü anı” demektedir. Kararlı olan kişinin aldığı kararlar her 

zaman doğru olacak veya kararlı kişinin bir durum karşısında devamlı hazır bir cevabı olacak 

diye bir şey yoktur. Çünkü Heidegger’a göre bugün alınmış olan Dasein a göre doğru olan karar 

bir başkası için doğru olmayabilir ayrıca gelecekte farklı şartlar altında yaşayan Dasein içinde 

doğru olmayabilir. Bu durumun bir çaresi bulunmamaktadır (Inwood, 2014:121-124). 

Kararlı olan Dasein’in hayatı kendi yaşamını bir anda değiştirmesi gibi çokta heyecan verici bir 

şekilde geçmek zorunda değildir. Ancak yapmış olduğu tercihi içinde bulunmuş olduğumuz 
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kaygı ile keyif alarak yapmalıdır. Kararlı olmak kararsız olmaktan ahlaki olarak daha iyidir diye 

bir düşünce mümkün değildir. Çünkü kararlılık ahlaklı olmayı garanti etmez. Örneğin Hitler de 

en az Sokrates kadar kararlılık sahibi birisiydi ancak yaptıkları ahlaksızdı. Heidegger kararlı 

Dasein ile kararsız dasein arasında hiç bir fark bulunmadığını söylemektedir. Ne vardırki 

Heidegger a göre kararsız Dasein kendi durumunu veya kendi kararlarını sorgulamaktan 

acizdir. Heidegger a göre kişi ölüme ilerlerken kendi geçmişini gözden geçirmelidir ve 

böylelikle felsefi kaynağına ulaşmalıdır. Bunu gerçekleştiren kişi çemberin dışına çıkar ve 

ancak ozaman geleneği kullanır ve onun kölesi olmaz hale gelebilir (Inwood, 2014:124-127). 

Dasein sadece zaman içerisinde kararlı olabilmektedir. Ancak bu durumda zaman, Dasein’i 

içinde bulunduran bir kap gibi düşünülmemelidir. Burada önemli olan zaman değil; Dasein’in 

zamansallığıdır. Burada Dasein herşeyin merkezinde olan bir varlıktır. Varlık ve Zaman 

içerisinde dört ayrı zaman geçmektedir. Bunlar sahih zamansallık (kararlı Dasein zamansallığı) 

, Sahih olmayan zamansallık (Kararsız Dasein zamansallığı) , Dünya zamansallığı (Dünya 

içerisindeki varlıklarla karşılaşmalı bir zamansallıktır) ve son olarak sıradan zamansallıktır( bu 

zamansallık şimdiler ve anlardan oluşan sonuz bir zamansallıktır). Heidegger a göre bu 

zamansallıklardan ilki hariç hepsi bir öncekinden türemiştir (Inwood, 2014:128-130). 

Sahih zaman içerisindeki kararlı Dasein şimdilik içerisinde ne yapacağını düşünmek için 

geçmişe  uzanır. Kararlı Dasein, doğum anından geleceğe veya çok daha geçmişe uzanan bir 

geçmişe ve şimdiye sahiptir. Kişinin doğmadan önceki geçmişide onu etkileyebilmektedir. Kişi 

doğumundan öncesine karar veremez ancak ölümünden sonrası hakkında yaşadığı zaman 

içerisinde karar alabilir. Ancak bazı kararların alınabilmesi için dahada geriye gitmek 

gerekmektedir. Bu kararların alınması için gerektiği kadar geriye gidilip oradan itibarenki 

bilgiden yararlanıp bugüne kadar gelinmelidir. Örneğin varoluş felsefesi hakkında yapılacak 

bir düşünce için antik Yunan filozoflarına kadar gitmek gerekmektedir. Yada bir kutlama tertip 

edilirken kültürel geçmiş, Dasein ın düşüncesi ile birleşerek kültür ve geleneklere uygun bir 

etkinlik organize edilebilir. Bu bağlamda zaman birşeyi yapmak içindir. Bu da geçmişten ziyada 

içerisinde geleceği barındırır. Heidegger’a göre Dasein geçmişten şuana gelirken gelecektende 

geçmişe gider. Ancak Dasein in geriye sıçramış olduğu geçmiş şimdiki zamanda yaşayan bir 

geçmiştir. Bu geçmiş  Dasein a olasılıklar hakkında bilgi verir. Bu sebeple Heidegger bu 

duruma “Gewesenheit” yani “orada olmuş, olmalık”  demektedir. Dasein’ın geçmişi şimdi ile 

bağlantısız değildir. Gelecek hakkında bir karar alırken Dasein geçmişine sıçrar ve aynı 

zamanda gelecekten gelir böylelikle kararını almış olur. Kararsız Dasein da kararlı Dasein gibi 

bir “şimdi” sahibidir ancak görü anı yanlızca Dasein’a ayittir (Inwood, 2014:130-134). 
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İstediği anda bütün hayatını baştan sona düşünerek kat edebilen Dasein, zaman içerisinde kaygı 

ile var olur. Bu kaygı içerisinde daha öncedende bahsedildiği gibi kendini öncelemektedir. 

Dasein bu kendini öncelemeyi bir eyleme yönelik yapmaktadır. Dasein’ın kendini idare etmesi 

geleceğe dayalı bir şeydir. Dünya içine fırlatılmış Dasein “olgusallık” engeline takılmıştır ve 

bu geçmişle ilgilidir. Bu dünya içerisinde var olmak ise Dasein için şimdilik içerir (Inwood, 

2014:134-136). 

Doğum anından ölüme doğru giden yolda kaygı içerisindeki Dasein, “onlar”ın kıskacından 

kurtularak aldığı kararlar sayesinde sahih olmaktadır. Ancak bu durum Dasein a ne yapması 

gerektiğini söylememekte aynı zamanda geleceği hakkındada bir bilgi vermemektedir. 

Sorularına cevap arayan Dasein aradığı cevapları tarih içerisindeki filozoflar, generaller ve 

sanatçılar gibi kişilerde aramaktadır. Böylelikle bu kişilerin miras bırakmış olduğu eylemlerle 

etkileşime geçmektedir. Dasein, tarih içerisinde kendisine kahramanlar seçer ve o 

kahramanların öğütlerini göz önünde bulundurur. Burada seçmiş olduğu kişiler aynı dönemden 

ya da meslekten olmak zorunda değildir (Inwood, 2014:149-151). 

Dasein eylemlerini gerçekleştirmek için zamana ihtiyaç duymaktadır. Bu zaman diğer 

Daseinlar ile ortak zaman algısının oluşması için dünya saati kullanmaktadırlar. Bu dünya saati 

bir zamanlar güneş aracılığı ile kullanılan zaman algısı iken, günümüzde çeşitli zaman 

ölçümleri kullanılmaktadır. Bu ölçümlerde güneş ölçümlerine paralellik göstermektedir 

(Inwood, 2014:160-162). 

Bir insan için sıradan zaman algısı şimdi zamanıdır. Aristoteles’e göre zaman şimdilerden 

oluşan bir sıralanımdır. Bu bağlamda şimdi zamanı boşluk bırakmayan bir sürekliliktir. Şimdi 

zamanı tek bir kişiye ait değildir. Bütün herkese aittir. Ancak tarih bilimi için gerekli olan 

zamansallık şimdi zamansallığı değil dünya zamansallığıdır (Inwood, 2014:162-166). 

5.VAROLUŞÇU PSİKİYATRİ 

Varoluşçu Psikiyatri ikinci dünya savaşı sıralarında öncelikli olarak Arupada daha sonraları ise 

Amerikada kendisini göstermiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım psikanalatik temelde ki 

yaklaşımları Martin Hedegger in ontolojisi ile harmanlayan bir yaklaşımdır (Geçtan, 2007:25). 

Geçtan (2012:297) a göre “Varoluşçu psikiyatri insanın, kendisini yaşamakta olduğu zaman 

içinde var edebileceği ve değiştirebileceği ilkesine daynır.” 
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Varoluşçu psikiyatri bağımsız bir tedavi ekolü değildir. Bağımsız bir psikolojik tedavi ekolü 

olmamasının nedeni sistematik bir kişilik kuramı içermemesidir. Bu nedenle tedavi içerisinde 

bir tutum olarak kendisini göstermektedir (Geçtan, 2007:26).  Geçtan (2007:38)Varoluş ve 

Psikiyatri isimli kitabında bu konu hakkında şunu söylemiştir. 

“Varoluşçu psikiyatri bir kuram değildir. Daha öncede belirttiğim gibi, 

psikoterapistin tedaviye gelen kişiyle ilişkisindeki “tutum”unu tanımlar. Bu 

nedenle varoluşçu terapistin bu tutumunu belirli bir kuram ya da 

kuramlardan oluşan bir temel üzerine geliştirmesi gerekir. Sağlam bir 

kuramsal temel olmaksızın, yalnızca tedavi ortamındaki tutumla varoluşçu 

terapi uygulanamaz.”  

Avrupa yirminci yüzyılının ilk yarısını savaşla geri kalan yarısınıda soğuk savaş ve bunalımı 

yaşamıştır. Bu döneme sanayi ve dünya üzerindeki değişim ekonumi ve siyasi eylemlerinde 

toplum çıkarlarını gözetmeye başlamaktadır. Bu gelişmeler yaşamın anlamı üzerine sorular 

sorulmasına neden olmuştur (Geçtan, 2012:297). Dünyanın düşünce yapısının değişmiş olması 

toplumun ihtiyaçlarını da değiştirdi. Bu değişimle birlikte Freud’un çalımaları bireylerin 

problemlerine cevap veremez hale gelmiştir. Bu yetersizlikler sonucunda bazı psikiyatristler 

varoluş felsefesine yönelerek bu sorunlara çözüm aramaya başlamıştır (Geçtan, 2012:298). 

Varoluşçuluğun ve Psikiyatrinin buluşması kendisini ikinci dünya savaşı sonrasında 

göstermektedir. Medard Boss ve Ludwig Binswanger, “Daseinanalysis” isimli çalışmaları ile 

Varoluşçu psikiyatrinin kurucuları sayılmaktadırlar. Boss ve Binswanger, İsviçrenin 

Almanyaya yakın olması sayesinde Martin Heidegger ile görüşerek Heidegger’ın ontolojisini 

psikiyatri ile birleştirmeye çalışmışlardır (Geçtan, 2007:31). 

6.KURUMSAL İLETİŞİM 

Kurumsal iletişim bir kurumun iç ve dış etkenlerle etkleşimde bulunmasıyla kurulan iletişim 

yöntemine denir. Kurumların ,iletişim ile ilgili akla gelen her alanı aslında kurumsal iletişime 

bağlıdır bunlara halkla ilişkileri, medya ilişkilerini, kriz yönetimini ve itibar yönetimini de  

örnek olarak gösterebiliriz (Akıncı Vural ve Bat 2013:25). Z.Beril Akıncı Vural ve Mikail 

Bat’ın(2013:25) yazmış oldukları “Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim” isimli kitapta  

kurumsal iletişimin tanımı “Kurumsal iletişim,kurumun kültürü,kimliği,imajı ve itibarının 

oluşturulduğu paydaş anlayışına ilişkin süreç olarak tanımlanmaktadır.” şeklinde yapılmıştır.  
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7.BİR ÖNERİ OLARAK VAROLUŞÇU KURUMSAL İLETİŞİM 

Varoluşçu psikiyatride görüldüğü gibi varoluşçuluk doğmuş olduğu felsefe akımının dışına 

çıkmış ve farklı disiplinlerde kendisini göstermiştir. Her ne kadar bu düşünce insanı merkez 

almış olsada sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte kurumların geleneksel olarak yaptıkları tek 

taraflı iletişim, çift taraflı iletişime dönüşmüştür. Bu durumda insanların birbirleri arasındaki 

iletişim yapısı kurum ve birey arasında da gerçekleşmektedir. Böylece kurumlarda sosyal 

medya sayesinde bireylere dönüşmüşlerdir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 

Varoluşçuluk kurumsal iletişim için uygulanabilir bir hale gelmektedir. 

Bir bireyin çeşitli organlardan oluşması gibi bir kurum da farklı departmanlardan oluşur ve bu 

departmanlar organların bireye hizmet etmesi gibi kuruma hizmet etmektedirler. “Varoluş 

özden önce gelir” düşünceside insan için geçerli olduğu gibi kurum içinde geçerlidir. Çünkü bir 

kurum da aynı insan gibi var olur ama bir öz göz önünde bulundurularak var olmaz. Aynı 

bireyin kendisini nasıl olmak istediği gibi yoğurması durumunda olduğu gibi, bir kurum da 

kendisini misyon ve vizyonu üzerinden yoğurur. 

 

Ayla Okay ve Aydemir Okay’a göre(2011:266) “Kurum içi iletişimin etkinleştirilmesi için bu 

iletişimden beklentilerin neler olduğunun saptanması önem taşımaktadır.” Bu noktada kurum 

içi iletişim yöntemleri, kuramsal altyapı ve varoluşsal psikiyatri önem kazanmaktadır. Kurum 

içerisindeki “çalışmanın anlamı” gibi kişiler tarafından sorun olarak görülen problemler 

varoluşçu tutumla çözülebilir. 

Bu önermede insan gibi sürekli değişim içerisinde olan kurumların varoluşçuluk üzerinden 

kurum içi ya da kurum dışı iletişim yapmaları sonucunda daha başarılı iletişim çalışmaları 

gerçekleştireceleri düşünülmektedir. Ancak aynı Varoluşçu Psikiyatri de olduğu gibi varoluşçu 

kurumsal iletişimde bir tutumdur. Yine Varoluşçu psikiyatride olduğu gibi sağlam bir kuramsal 

alt yapı olmadan tek başına bir işe yaramayacaktır. 

8.DASEİN OLARAK KURUM 

Sosyal medya üzerinde artık bir birey sayılabilecek kurum Heidegger’ın varoluşçu felsefesi göz 

önünde bulundurularak Dasein olarak ele alınabilir. Bu noktadan yola çıktığımızda bir kurum, 

dünya üzerine fırlatılmış ve insanın hayatta kalmaya çalışması gibi mevcut sistem içerisinde 

devamlı olarak kar ederek hayatta kalmaya çalışır. 
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Bu durum içerisinde kurumun varoluşsal bir amacı olmadığında kurum anlamlı bir yaşam 

yaşayıp yaşamadığını sorgulamaya başlayacaktır. Bu sorgulama kurum çalışanları tarafından 

oluşan kollektif bilinç sayesinde yapılacaktır. Ancak burada oluşan sorgulama insandaki 

sorgulamadan biraz farklı bir biçimdedir. Burada kollektif düşünce bireysel düşünceye 

indirgendiğinde “Ben burada neden çalışıyorum?” düşüncesi gerçekleşecektir. Bu düşünce 

işçinin kendisine yabancılaşması gibi algılanabilir. Bu  durum kurum içi performansı 

etkilemektedir. Kurum içerisindeki bu düşünceler kurum performansını (çalışma performansı 

haricinde kurum içi çatışmalar olarak ta düşünülmeli) etkileyecektir. Kurum çalışanları aynı 

zamanda koordine bir şekilde çalışamayacak dolaylı yoldan kurumun iletişim halinde olduğu 

diğer kişi ya da kuruluşlar gözündeki imajını da etkileyecektir.  

Dasein olarak kurumun anlamlı bir hayat yaşayıp yaşamamasını sorgulamaması için hayatını 

anlamlandırması gerekmekteir. Bu anlamlandırmada sadece kurumun misyon ve vizyonu 

üzerinden gerçekleşebilir. Bir kurum ancak bu şekilde özünü bulabilir. Kurumun misyonu ve 

vizyonunun belirlenmesi sonucunda çalışanlar için çalışmanın maaş almak ve terfi etmek 

dışında bir anlamı oluşmuş olur. Bu anlam çerçevesinde çalışanlar artık daha üstün bir düğünce 

için kurum içerisinde kendi varoluşlarınıda gerçekleştirme çabası içerisinde çalışacaklardır.  

Bu durum aynı zamanda kurum içerisinde değil kurum dışı iletişimde de kuruma fayda 

sağlayacaktır. Düşündükleri ile yaptıkları arasında bir tutarlılık olan kurum kendi hedef kitlesi 

tarafından eleştirilmeyecek aynı zamanda desteklenecektir. Kendi hedef kitlesi içerisinde 

olamyan topluluk tarafından gelecek eleştiriler içinde kurum vizyon ve misyonu çerçevesinde 

topluma faydacı bir tutum sergilediği için sorunsuz bir şekilde bu eleştirilerden zarar 

görmeyecektir. 

İnsan olan Dasein için geçerli olan yaşam zamanı, Kurum olarak Dasein için farklı biçimde 

işlemektedir. Öncelikle kapitalist bir sistem içerisinde bir kurumun ömrü o kurumun kar etmesi 

ve içinde bulunmuş olduğu dönemin koşullarına bağlıdır. Kar edemeyen bir kurumun ömrü kısa 

sürerken devamlı olarak kar eden kurum iflas edecek kadar zarar etmediği sürece yaşar.  

Zaman içerisinde var olan kurum kararlı olmalıdır. Bu kararlılığını yine kendi özünü göz 

önünde bulundurarak vizyon ve misyon çerçevesinde gerçekleştirmelidir. Topluma faydalı bir 

şekilde kararlı olan kurum ahlak açısındanda olumlu bir tutum sergileyecektir ve toplum 

tarafından olumlu bir şekilde anılacaktır. Kurumun şu an içerisinde bulunduğu konumu 

anlayabilmesi için sadece teknik bilgilerden yararlanması yeterli olmaz. “onların” kıskacından 
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kurtulabilmesi için kendi var oluşu çerçevesinde bilgiyi kullanarak bir yaşam biçimi 

oluşturmalıdır.  

 9.VAROLUŞÇU BAĞLAMDA KURUMSAL TASARIM 

Kurumsal kimlik bir kurumun diğer kurumlardan ayrılmasını sağlayan en belirli özelliklerinden 

birisidir. Bir kurumun düşündükleri ile yaptıklarının tutarlı olması gerektiği düşüncesi kurumsal 

kimlik konusunda da kendisini göstermektedir.  Kurumsal kimlik üzerindeki öğeler 

göstergebilimsel olarak kurum hakkında kişilere bir anlam ifade etmektedir. Kurumun amblem 

ve logosu kurumun imajını yansıtacak şekilde tasarlanmalıdır. Tasarım içerisinde kurum için 

seçilen font ve renkler kurumun duruşu göz önünde bulundurularak seçilmelidir. 

Örneğin Banka gibi ciddi bir kurumu ele aldığımızda bu kurumun logosunda “comic sans” gibi 

ciddi olmayan bir font kullanılması kurumsal kimliğini gören bir kişinin aklında bu bankanın 

ciddi olmayan bir kurum olduğu algısı yaratacaktır. Bu tarz seçimler kurumun varoluş amacını 

ve kurumun nasıl bir düşünce içerisinde olduğunu yansıtmalıdır. 

Dasein olarak ele alınan kurumun zaman içerisindeki sınırlılıkları kurumsal kimlik içerisindede 

kendisini göstermektedir. Kurum içerisinde bulunduğu zamanda bulunduğu konumu düşünmeli 

ve bu konuma göre kendi varoluş amacını göz önünde bulundurarak kendisini 

konumlandırmalıdır.  Bu durumu köklülüğünü göz önüne çıkarmak isteyen bir kurum ile 

yenilikçi bir kurumun karşılaştırılması üzerinden ele aldığımızda; köklü olduğunu vurgulamak 

isteyen örneğin yüz yıllık bir kurum ilk günkü logosunu kullanırken, yine yüz yıllık olan ancak 

yenilikçi bir varoluşa sahip bir kurum yenilikçiliğini göstermek için logosunu çeşitli 

dönemlerde yenilemelidir. Yenilikçi olan bir kurum zamanın ruhunu yakalamayan bir logoya 

sahip olduğu taktirde kurumun düşündükleri ile eylemleri arasındaki tutarsızlığı gösterecektir. 

10.SOSYAL MEDYADA VAROLUŞÇU KURUMSAL İLETİŞİM 

Günümüzde sosyal medya gelişmesi ile birlikte bir zamanlar bazı kurumların elinde olan tek 

taraflı iletişim modelini değiştirmiş kullanıcılarıda bir yayın organına dönüştürerek çift taraflı 

iletişime olanak veren ağlar oluşturmuştur (Kahraman 2010, ss.13-14). 

Kurum hakkındaki algının oluşturulmasında bugün; Eklektik yapının içerisindeki içeriği 

dönüştürüp kişiselleştirebilen kullanıcı artık pasif değildir. Enformasyon sayesinde küçük 

zaman dilimleri içerisinde küresel boyutta yayın yapılabilmektedir. Hedef kitlenin tutum ve 

tarafsız düşünme yetenekleri teşhis edilerek, eyleme geçmeye teşvik edilebilmektedir (Uğurlu, 
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2015:302). Sosyal medya sayesinde oluşturulan ağlar içerisindeki kurum Dasein olarak 

kendisini var etme çabası ve diğer kişilerle aynı bir insan gibi iletişim kurabilmektedir. 

Günümüzde tüketiciler, daha önceki nesillere göre, markalara daha şüphe ile yaklaşmaktadır. 

Kendilerine sunulanı sorgulamakta ve şirketlerin işlerini yapmasının yanı sıra, topluma ve 

dünyaya karşı sosyal görevlerini yerine getiren bir varlık olmalarını beklemektedirler. 

(Karahasan, 2012:253)  

Sayımer’e göre (2008:84) “Sanal ortamda başarılı ilişkiler kurabilmek için hedef kitlenin tam 

olarak kim olduğunu bilmek gerekmektedir. Çevirim içi iletişimin anlamı sadece enformasyon 

aktarımı değil, insanlarla ilişki kurma platformu olarak algılanmalıdır.” Bu sebeple ilk olarak 

sahihlik ve gayri sahihlik konusunda sahih olan kurum/dasein sosyal medya üzerinde hem sahih 

hemde gayri sahih olmalıdır. Bu sahihlik ve gayri sahihlik durumları her nekadar birbirine zıt 

iki durum gibi gözüksede kurum sahihlik içerisinde gayri sahih olabilir. Bu bağlamda kurum 

kendi vizyon ve misyonu çerçevesinde yapmıl olduğu eylemleri kararlı sahih olarak 

gerçekleştirir. Bu eylemlerin içerisinde kendi tüketicileri ve tahipçilerinin tercihlerine uyacak 

şekilde gayri sahih olabilir. Örnek üzerinden anlatmak gerekirse bir kurum kendi felsefesine 

uyacak bir şekilde kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde bir kampanya yapabilir ve bu 

kararı alırken sahih bir davranış sergiler. Bu kampanya gerçekleşirken örneğin eğitime yardım 

etme kararı sahihtir. Ancak ne şekilde yardım edeceği (okul mu kuracak? Kitap yardımı mı 

yapacak?) hedef kitlesinin düşüncesi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilebilir ve hedef 

kitlenin tercihi önceden belirlenerek gayri sahih bir şehilde nasıl yardım edeceği belirlenebilir. 

Burada gayri sahih olmanın kurumun kararlılığını olumsuz etkilemek gibi bir durum 

gerçekleşmemektedir. Çünkü burada sahihlik içerisinde bir gayri sahihlik söz konusudur. 

Ayrıca bu davranış, kurumun hefef kitlesi tarafından taktir görecektir. Çünkü hedef kitlesindeki 

her bir birey de daseindır ve daha öncede bahsedildiği gibi dasein kendini önceler. 

Sosyal medya üzerinden geri bildirim alan kurum bu davranışının hedef kitlesi tarafından nasıl 

karşılandığını en azından sosyal medya kullananlar tarafından nasıl karşılandığını görebilir. 

Kampanyayı beğenmemiş kişilerde bu kampanya hakkında kötü bir şey paylaşamazlar yada 

“Neden okul? Daha önemli konularda yardımcı olabilirdiniz” şeklideki eleştrilere kurum 

vizyon ve misyonları çerçevesinde en iyi şekilde bu konuda yardımcı olabileceklerini bu 

sebepten bu konuya değindiklerini. Yinede önerinizin dikkate alınacağını söyleyebilir. 
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Kampanyanın işeyişinde bir hata yapılmadığı sürece bu durum kuruma iletişim çerçevesinde 

bir avantaj sağlamaktadır. 

Bu bağlamda kurumun var olabilmesi için yapılan sosyal pazarlama etkinikleri ayrı bir önem 

kazanmaktadır. Hedef kitle göz önünde bulundurularak yapılan bu kampanyalar tüketicileri 

kurumun düşüncesini, kurumun ürününü tüketerek ve/veya sosyal medya üzerinden paylaşım 

yaparak desteklemesini sağlar. Böylelikle kurum içerisinde oluşan kollektif bilincin yanı sıra 

bu bilincin içerisinde bulunan tüketiciler tarafından ayrı bir bilinç oluşur.(Bunu dasein’ın 

benliğinin kontrolü altında olan bir başka benlik olarak düşünebiliriz) 

SONUÇ YERİNE 

Daha öncedende belirtildiği gibi varoluşçu kurumsal iletişim bir yöntem değil aynı varoluşçu 

psikiyatride olduğu gibi bir tutumdur ve bu tutum varoluşçu kurumsal iletişimci kadar çeşitlilik 

gösterir. Varoluşçu tutum yukarıda belirtilen sosyal pazarlama ve sosyal medya üzerinden 

yapılacak kampanyalarda olduğu gibi kuramsal ve yöntemsel olarak yeterli olunmadan 

başarısız olacaktır. Ancak kuramsal ve yöntemsel olarak yeterli bir alt yapının üzerine inşa 

edilen bu tutum varoluşçu psikiyatri ve varoluşçu felsefeden beslenerek kurumlara daha tutarlı 

ve daha kararlı bir imaj yaratacaktır. 

Kararlı olan kurumun mutlak bir şekilde iyi sonuçlar yaratacağınıda (toplum gözünde) 

garantilememektedir. Çünkü daha öncede kararlı kişiler üzerinden verilen örenkte olduğu gibi 

hitlerde kararlı ve başarılı bir kişiydi. Ancak toplum için zararlı bir kişiydi. Ancak nasıl bir 

kurum olacakları yine kurumun kurucularının ve iletişimini yöneten kişilerin elindedir. 

Kararlı olan kişiler diğer insanlar tarafından bir konu hakkındaki duruşunun tahmin 

edilebilmesini sağlar. Söyledikleri ile yaptıkları arasında tutarlılık olan kişiler toplum gözünde 

güven veren bir imaj yaratır. Bu bağlamda varoluşçu bir tutum izlendiğinde toplumun kurum 

hakkındaki güveninin artabileceğini söyleyebiliriz. 
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The Impact of Acquisitions on Research and Development and Patent Development: 

Amprical Study on US Techonology Firms 

Eyüp Bayram ŞEKERLİ 

Abstract 

Carrying on existence for high technology producing firms largely depends on the ability of 

being innovative. Technology firms are research and development (R&D) organizations that 

are focused on exploration. In addition to using internal resources, the acquisition strategy is 

often adopted to quickly develop knowledge and innovative products. In this study, the effect 

of acquisition amounts on research and development performance is investigated. The 

acquisition of seven major high technology producing global companies operate in the US has 

been examined. Regression analysis indicated that R&D investments and patent production 

(R2=0,63) increases with acquisition amount. On the other hand, company revenues have very 

important effect on R&D investments (R2=0,96) more than acquisition amount. Additionally, 

no significant relationship was found between R&D intensity and acquisitions. 

Key words: Acquisition, Merger, Rational Productivity, Innovation 

Introduction 
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Acquisition and merger (A&M) strategy is one of the growth pattern that often adopted by 

organizations. In developing markets, A&M can be effective at spreading rapidly in different 

geographies and reaching rapidly to the conditions of scale economies. Through with A&M; 

organizations may diversify their products and services, become more competitive, increase 

their political power and productivity. 

Firms prefer A&M to maximize their value. Furthermore, marketing and financial risk 

dissemination is achieved through diversifying effect of A&M (Diaz vd. 2004). As well as 

production capacity and market development, if effective integration is realized, it can be 

possible to increase access to new information sets through A&M. Carbonara and Caiazza 

(2009) suggest that as well as other functions, R&D may be developed through A&M. Also, it 

is claimed that by A&M, R&D budgets are brought together and accession is facilitated to 

different technologies. In particular, firms with market conditions where innovation is 

important and customer demand is high for new technological products, can choose to quickly 

acquire new knowledge through A&M. Additionally; A&M is also a way to capture the 

exceptional technologies of other firms (Souder, 1984: 42). By the acquisitions of other 

technology companies, it is tried to be supplied with the information essential for new products 

(Dolata:2017: 17, 18, 19). 

Consolidation is very frequent in rapidly changing technology intensive industries, which has 

a fluid environment. R&D capability is improved by acquiring the organizations with 

distinctively innovative. The integration of the inputs of firms with different technologies 

facilitates the launch of new innovative products. Acquisition also becomes a widely adopted 

strategy to ensure rapid diversification by technology companies. Apple has succeeded in 

creating brand recognition and customer loyalty by offering different innovative computers, 

mobile phones, music players, televisions and tablets to the market with its related 

diversification strategy (Khan vd., 2015:955). Technology companies like Google Inc. and 

Apple are acquiring other firms to "raise different product offerings", "create ecosystem 

synergies," and "increase product/technology capability”. By increasing the number of different 

products, the company becomes able to offer services beyond core competencies, benefits scale 

economies, expands markets and reduces competition. Thus, it becomes possible to combine 

the different abilities and to increase the potential of innovative products by the creation of 

ecosystem (Hong vd., 2012:8). For instance, Google Inc., whose primary field is search engine 

and internet advertising, started to develop artificial intelligence, mobile technologies, internet 

of objects and robotic technologies through its intense acquisition policy. 

Acquisitions and organizational learning 

In technology-intensive sectors, it is also important to know whether A&M strategy effective 

on R&D activities and patent productivity as indicators of organizational learning. In other 

words, organizations need to investigate whether acquisition is effective way in order to develop 

new sources of information aimed to increase their innovativeness. The impact of A&M on 

R&D and innovation performance of firms is examined empirically and in the later sections of 

the study. Krogh and Roos (1996) indicate that motivation for knowledge transfer and 

organizational learning is influential in A&M decisions.  

The information that organizations own is defined as internal and external information. Internal 

knowledge refers to the knowledge which is internalized by employees. On the other hand, 

external information refers to the information that obtained from other organizations and the 

other external sources. It may be preferred that the information is generated inside the 

organization or transferred through A&M. Businesses may adopt A&M strategy to obtain 
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information as a critical resource they need or to avoid the cost of transferring information from 

outside. In this sense, one of the determinants of acquisitions can be defined as transaction costs 

(Williamson, 1991). According to the Transaction Cost Theory, rather than producing, 

organizations evaluate purchasing goods and services from a well-functioning market more 

rationally. Contrarily, if the market fails, the firm can choose to produce the goods and services 

required. In this context, companies may prefer to buy other companies that can produce goods 

and services needed. 

Furthermore, the purchasing strategy can be used to ensure to benefit from the sources desired. 

"Knowledge" is one of the source that organizations need. In this sense, organizations can 

acquire or merge other organizations to gain a variety of knowledge and skills. Thus, 

organizations may request to obtain information about the market - customer information, 

processes and technologies from the companies they acquire. According to Pfeffer and Salancik 

(1978: 115), organizations use A&M as a mechanism to reconfigure environmental 

dependencies, thereby stabilizing the critical operations for them. Thus, organizations are not 

completely under the control of environmental factors (Aldrich and Pfeffer, 1976; Weick, 

1976). In other words, businesses can survive by developing different strategies and abilities 

on different environmental conditions. In another words, resources that have a critical 

importance for the organization can be ensured by purchasing the other firms. 

Firms can improve themselves in areas such as operational costs after mergers (Chow and Tsui, 

2017). Institutional theory is influential in explaining the relationships between firms 

(acquisition, merger, joint venture, strategic business association) (Oliver, 1990; Ellis et al., 

2015). According to institutional theories, organizations can mimic each other and resemble 

each other for normative reasons (DiMaggio & Powell, 1983). A&M strategies can be rational 

for reducing transaction costs or achieving critical resources, or they can be driven by pressures 

from the institutional environment. In particular, there are a number of studies (Datta ve Puia, 

1995; Dickerson et al., 1997; Diaz et al., 2004; Lakstutiene et al., 2015; Rasheed and Naeem, 

2017; Bertrand and Betschinger, 2012) show that financial performance of businesses has fallen 

after A&M. Thus, it is also possible to think that decision to A&M may be a result of imitating 

some kind of circumstance. In other words, organizations can adopt the A&M strategy with the 

influence of the institutional environment (Haleblian et al., 2012). 

Acquisitions and R&D performance 

Some organizations strive to learn with systematic acquisitions (Haspeslagh and Jemison, 

1991). Huber (1991) notes that learning by acquisitions is faster than experiential learning. 

Firms share their R&D, production and marketing skills during the acquisition process (Singh 

and Montgomery, 1987). Huber (1991: 97) says that General Motors bought EDS to improve 

its expertise in computing systems. The acquired firm helps to acquirer firm to be renewed by 

gaining new perspective. Integration of new businesses into the main business facilitates the 

survival of both firms by satisfying the need for renewal (Bethmage ve Vermeulen, 2005). On 

the other hand, in the study conducted by Ahuja & Katila (2001), it has been revealed that 

technology-focused acquisitions increase the innovation potential of the main firm.  

In literature it is claimed that acquisitions have both decrease and increase effect on innovation 

potential. There are many studies (Datta ve Puia, 1995; Dickerson vd., 1997; Diaz vd., 2004; 

Demirbağ et al., 2007; Lakstutiene vd., 2015; Rasheed ve Naeem, 2017; Bertrand ve 

Betschinger, 2012) report performance deterioration of acquirer organization after A&M. 

Mostly, with acquisitions; return on assets, return on equity, profit margins, and new product 

development performance falls (Diaz et al., 2004 and Lakstutiene et al., 2015). Dickerson et al. 
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(1997) argue that the turnover rate of investments by main firms is rather low when compared 

to organic growth. Rasheed and Naeem (2017) point out that A&M do not have a significant 

positive impact on the profitability and liquid assets of the parent company.  

In spite of plenty of articles examine A&M and financial performance of firms, there are studies 

investigate A&M effect on R&D and innovation ability. Problems related to A&M may impact 

R&D negatively (Berggren, 2003). Bertrand and Betschinger (2012) states that even though 

acquiring company has some advantages such as synergy and increasing market share; 

integration difficulties, increased costs, and agency problems frequently occur. In addition to 

decrease in financial indicators, the performance of new product development declines during 

the post-acquisition (Lakstutiene et al. 2015). Similarly, Hitt et al. (1991, 1996) argue that A&M 

have negative effects on firms' innovativeness. A&M reduces both the acquirer and acquired 

organizations' R&D intensity (Szücs, 2014). New product development capacity is harmed 

since the firm began adopting the growth strategy with acquisitions and the rate of patent 

production is diminished (Seru, 2014). Ernst and Vitt (2000) point out that the R&D staffs who 

are involved in R&D processes either left company or their productivity decreased during the 

post-acquisitions. It can be announced that A&M has narrowing effect of on the R&D budgets 

and senior management focuses on the principle-agency problems after acquisition which 

causes to reduce effectiveness in innovation performance (Hitt et al., 1991, 1996). Hitt et al. 

(2017) states that "R&D investments", "R&D intensity" and "Patent intensity" performance 

falls after A&M. LaMattina (2011) notes that Pfizer has closed many R&D units following its 

acquisitions.  

Although presence of studies that emphasize harmful effect of A&M, there are studies indicate 

efficiency of relation between A&M and the R&D outputs. It is also stated that A&M will 

contribute to the value of the enterprise in the long term (Bruner, 2004). Grimpe (2007) states 

that A&M is also related to the enhancement of new product development capabilities by 

acquiring technological know-how. As a matter of fact, the performances of firms in relation to 

new product development increase after A&M (Koenig and Mezick, 2004). Thus, A&M is a 

way of retrieving external information. However, the ability of firms to assimilate external 

knowledge is crucial for innovation potentials. This ability of firm is called "assimilation" 

capacity by Cohen and Levinthal (1990). 

Reasons for declining performance after A&M 

The impact of A&M performance is evaluated by R&D investmenst and patent productivity. 

R&D productivity; is evaluated by comparing with the inputs provided for the R&D processes 

and the R&D outputs. R&D productivity contributes to the overall productivity of the firm, and 

even to the productivity of the industry involved (Wieser, 2005). The patents owned by firm 

show that new ideas and products are being produced and also the potential has been increased. 

At the same time, these patents mean that the knowledge for production is increased 

(Tjandrawinata and Grace, 2012; Ringel and Choy, 2017). 

Ringel and Choy (2017) point out that information based on scientific and objective decision 

making provides increase in productivity. It is also emphasized that these two factors will 

increase with the effect of A&M. It is stated that A&M has positive effects on the R&D 

productivity in sectors where consolidation is prevalent such as pharmaceutical and health 

(Tjandrawinata ve Grace, 2012; Ringel ve Choy, 2017). Tjandrawinata and Grace (2012: 4) 

indicate that many A&M in the pharmaceutical industry are targeted to obtain of technologies 

from other firms. Buy out of Genentech by Roche's can be a case of the obtaining new 

information via acquisitions. Roche got biotechnology products such as Rituxan, Avastin, 
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Tarceva and Herceptin after the purchase of Genentech. Purchasing of pharmaceutical 

companies that specialize in specific subjects is preferred by large pharmaceutical companies 

that have adopted a differentiation strategy and want to develop products for all kinds of 

diseases. Astrazeneca is one of these enterprises. DNA based cancer treatment with the 

purchase of KUDOS Pharmaceuticals, Cambridge Antibody Tech. Information on antibody 

therapeutics has been obtained with the purchase of GRP. According to Tjandrawinata and 

Grace (2012: 4), R&D productivity depends largely on profitability, with increased profitability 

and increased investment in R & D. On the other hand, it is claimed that the productivity of R 

& D depends largely on profitability. It is also stated that R & D productivity is related to the 

increase in profitability rather than A&M (LaMattina, 2011).  

The effect of A&M on R&D needs to be taken into consideration together with a number of 

factors. A&M can be attributed to the similarities of the firms on the productivity of R&D and 

innovation. Lane and Lubatkin (1998) point out that the learning potential of acquisitions 

depends on firms' knowledge accumulation, organizational structures and similarity of 

organizational logic. Lubatkin (1988: 66) determines the success of A&M based on the selected 

A&M strategy (horizontal, related, conglomerate, vertical). Accordingly, it is stated that the 

most successful acquisitions and mergers are related A&Ms. Performance after the acquisition 

varies depending on organizations' relation degree (whether they produce similar products in 

similar sectors) (Singh and Montgomery, 1987). Post-purchase performance is high if related 

businesses are purchased (Singh and Montgomery, 1987).  

Knowledge similarity is another factor on innovation performance after A&M. Prabhu et al. 

(2005) handles company's information with "depth", "breadth" and "similarity". While the 

information that the acquirer has on its own field is called as "depth" and the information on 

different fields is called "width". "Width" is also defines as the similarity of information that 

acquirer firm and acquired firm have. Prabhu et al. (2005) argue that the breadth and similarity 

of knowledge is important for innovation performance after acquisition. Prabhu vd. (2005) 

propose that the more company has depth and width information, the greater the innovative 

outputs are produced. Similarly, the quality of knowledge that acquirer and acquired companies 

possess has an impact on innovation. Ganzaroli vd. (2016) states that while utilization of similar 

knowledge significantly affects only exploitative invention performance, the utilization of 

complementary knowledge influences both, although explorative more than exploitative 

performance. 

One of the factors influencing the performance of A&M is expressed as technological 

similarity. While Lin (2015) defines positive impact of technological similarities on innovation 

performance during A&M, some studies (Ornaghi, 2009, Colombo and Rabbiosi, 2014) suggest 

that technological similarities reduce new product development performance after purchase. 

Cassiman et al. (2011) reports the positive impact of complementary technologies in the 

acquisition process, while reorganization costs of the R&D are significantly increased in case 

of overlapping technologies. 

Purpose and Methodology 

In the scope of the research is to investigate whether the acquisitions of companies have made 

any changes in the amount of R&D expenditures, R&D intensity and the innovation levels. As 

a widespread research topic in literature, acquisition effect on R&D activities and innovation is 

tested again in this research.  
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R&D performance of firm may be evaluated by investigating the amount of R&D investments. 

Therefore hypotheses listed below have been tested; 

H1: The amount of acquisitions is influential on the R&D investments of the 

organizations. 

H0: The amount of acquisitions is not influential on the R&D investments of the 

organizations. 

Technology firms’ basic motivation to buy other firms is quickly to reach new information and 

to maintain their innovation in a sustainable way (Fughlieri and Sevilir, 2009). Patents refer to 

significant innovations as a result of R&D activities. For this reason, innovations were 

evaluated with patents issued. Therefore hypotheses listed below have been tested; 

H2: The amount of acquisitions is influential on the innovation rate of firms. 

H0: The amount of acquisitions is not influential on the innovation rate of firms. 

It is also examined that whether R&D intensity (R&D expenditures/current sales revenues) is 

affected by acquisition amount. Therefore, hypotheses listed below have been tested; 

H3: The amount of acquisition is influential on the R&D densities of organizations. 

H0: The amount of acquisition is not influential on the R&D densities of organizations. 

Within the scope of the research, six US based technology firms with multinational scale were 

selected as sample. Alphabet Inc., Apple Inc., Microsoft Inc., IBM Inc., Cisco Inc. Oracle Inc. 

and Intel Inc. are companies examined in the sample. Selected companies manufacture software 

and hardware used in various fields. Selected companies give importance to developing 

innovative products that drive markets. Thus, they are basically trying to achieve continuity in 

the robustness of the R&D function.  

Firms have to present their financial reports US Securities and Exchange Commission (US 

SEC) quarterly. Thus, firms' R&D expenditures and revenues are taken from the SEC database. 

The patents of the companies by years have been obtained from Google's patent search engine 

(https://patents.google.com). The purchasing information is compiled from the companies' own 

web sites. The data covers the date range 2004-2015. In the analysis of the data, correlation and 

regression analysis were used to determine the relation among the variables. 

Findings 

Descriptive analysis  

Between 2004 and 2015, the most frequent acquisitions were made by Google Inc. Google Inc. 

is followed by IBM and Oracle companies. When R&D investments and patent production rates 

are examined Microsoft, Intel and IBM companies have the highest values relatively. This 

shows that companies with high acquisition amounts also have highest R&D investments and 

patent production rates. 

Table 1. Acquisitions and R&D-Patent Performance 

https://patents.google.com/
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Years 
Company 

Name 

Acquisition 

Number 

R&D 

Investments 

Patents 

Number 

Mean 

R&D 

Intensity 

Mean R&D 

Productivity 

2004-

2015 

Google 167 42896 28346 
0,13 1,43 

2004-

2015 

IBM 135 71459 120385 
0,06 0,61 

2005-

2015 

Oracle 103 31551 4723 
0,12 6,84 

2004-

2015 

Cisco 82 57566 9347 
0,14 6,87 

2004-

2015 

Microsoft 78 100750 50466 
0,15 2,11 

2004-

2015 

Intel  62 84508 36272 
0,16 2,53 

2004-

2015 

Apple 45 22578 21343 
0,04 1,08 

The most frequent acquisition activity is made in the year of 2014, and the lowest acquisition 

year is 2004. Similarly, the highest R&D expenditures are seen in 2015 and the lowest R&D 

expenditures are in 2004. Simply, when patents are evaluated, it can be seen that lowest patent 

production is in 2009 and the highest in 2012. Also, it should be noted that the inspite of 

remarkable changes in other indicators R&D investments don’t increase at significant level.  

Table 2. Acquisitions and R&D-Patent Performance by Years 

Year

s 

Acquisiti

on 

Number 

R&D 

Investmen

ts 

Patents 

Numbe

r 

R&D 

Intensit

y 

Revenu

es 

Mean 

R&D 

Productivi

ty 

Company 

Order 

2004 34 22463 20267 0,12 200850 1,55 1,2,3,4,5,7 

2005 63 23106 21664 0,11 226417 1,58 
1,2,3,4,5,6

,7 
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2006 55 26431 19812 0,12 243871 2,07 
1,2,3,4,5,6

,7 

2007 50 28540 21689 0,11 281759 2,47 
1,2,3,4,5,6

,7 

2008 50 32077 22097 0,11 317881 3,75 
1,2,3,4,5,6

,7 

2009 39 32479 18011 0,11 315246 3,90 
1,2,3,4,5,6

,7 

2010 64 35215 21516 0,11 367383 4,25 
1,2,3,4,5,6

,7 

2011 67 41350 25255 0,11 463758 3,68 
1,2,3,4,5,6

,7 

2012 69 46151 30017 0,12 404610 3,09 
1,2,3,4,5,6

,7 

2013 79 49300 26822 0,11 541140 3,26 
1,2,3,4,5,6

,7 

2014 80 55288 24171 0,12 555824 4,04 
1,2,3,4,5,6

,7 

2015 71 60979 21148 0,13 609143 6,10 
1,2,3,4,5,6

,7 

1. Google, 2. Apple, 3. Microsoft, 4. IBM, 5. Cisco, 6. Oracle, 7. Intel 

Company based analysis 

When correlation is examined acquisitions can be seen as a frequent factor in relation with 

patent production, R&D productivity. In addition to acquisition, company revenue is a variable 

which very influential on R&D investments and R&D productivity. High correlations indicates 

that company revenues have strong effect especially on R&D investments. This expected result 

means that those technology firms naturally convey their revenues to R&D activities. However, 

increase of R&D investments are not only comes from high company revenues. Both 

acquisition amounts and company revenues increases R&D activities. However, it should be 

investigated that whether acquisitions or company revenues have more influential effects on 

R&D activities.  
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Table 3. Acquisitions and R&D-Patent Performance 

Correlations 

Google 

Acquisitions*R&D 

Investments  
,738** 

Acquisitions*Revenue  ,739** 

Acquisitions* R&D 

Productivity  
,654* 

Revenue* R&D Investments  ,995** 

Revenue* R&D Productivity ,776** 

Apple 

Acquisitions*R&D 

Investments  
,797** 

Acquisitions*Revenue  ,822** 

Acquisitions* R&D 

Productivity  
,802** 

Revenue* R&D Investments ,911* 

Revenue * R&D Productivity  ,941** 

Microsoft 

R&D Investments*Patents -,714** 

Revenue* R&D Investments ,865** 

Revenue * R&D Productivity ,644* 

Ibm 

Acquisitions* Patents  -,624* 

R&D Intensity * R&D 

Productivity 
,663* 

Revenue* R&D Investments  ,767** 

Cisco Acquisitions* Patents  ,832** 



153 

 

Acquisitions* R&D 

Productivity 
-,603* 

R&D Investments * R&D 

Productivity 
,618* 

Revenue* R&D Investments  ,975** 

Oracle 

Acquisitions*R&D 

Investments  
-,745 

Acquisitions*Revenue  -,752* 

Acquisitions* R&D 

Productivity  
-,633* 

Revenue* R&D Investments  ,994** 

Revenue *Patents  ,907** 

Intel 

Acquisitions*R&D 

Investments 
,830** 

Acquisitions* Patents ,591* 

Revenue*Acquisitions ,900** 

Revenue* R&D Investments ,944** 

Revenue* R&D Intensity ,738** 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

In addition to supportive effects of acquisitions some negative correlation values are salient. In 

some companies (Cisco, IBM, Oracle) acquisitions have adverse effect on R&D productivity 

and R&D Investments. This is not controversial to some results in literature (Hitt et al.,1991, 

1996; Ernst and Vitt, 2000; Bergren, 2003; Bertrand and Betschinger, 2012; Seru, 2014; Szücs, 

2014; Lakstutiene et al. 2015; Knot, 2012; Hitt et al. 2017; LaMattina, 2011)  

Table 4. Negative Acquisition Effect-Correlation 

Relationships Corr.Coeff. Company 
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Acquisitions* R&D Productivity -0,60 Cisco 

Acquisitions* Patents  -0,62 IBM 

Acquisitions*Revenue  -0,75 Oracle 

Acquisitions*R&D Investments  -0,75 Oracle 

Acquisitions* R&D Productivity  -0,63 Oracle 

Regression analysis of the sample 

Further analysis carried on to examine relationships between acquisition amount and R&D 

activities of techonology firms in the sample. As inferred from previous company based 

correlation analysis, beside acquisitions company revenue also seems to promote R&D 

activities.  

Correlation analysis indicate that there is strong relationship between acquisition amounts and 

R&D investments and patent production. On the other hand, strong relationship between 

company revenue and R&D investments, patent R&D production is also observed. 

Table 5. Acquisitions and R&D-Patent 

Performance-Correlation 

Relationships Corr.Coeff. 

Acquisitions*R&D 

Invetsments 

,795** 

Acquisitions*Patents ,668* 

Acquisitions*Revenues ,818** 

Revenues*R&D Invetsments ,982** 

Revenues*R&D Productivity ,816** 

*. Correlation is significant at the 0.05 

**. Correlation is significant at the 0.01 

Regression analysis illustrates that between R&D Investments increases proportional with the 

acquisition amount (R2=0.63). In another words, acquisition amounts explain variance of R&D 

Investments by 63%. In this sense, H1 proposal which claims “The amount of acquisitions is 
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influential on the R&D investments of the organizations” is accepted. This can be concluded 

that techology firms’ R&D investmenst increases as they acquire other technology firms. 

Moreover, regression analysis indicate that patent production rises with acquisition amounts 

(R2=0.44). Acquisition amounts explain variance of patent production by %44. Thus, H2 

proposal which asserts that “The amount of acquisitions is influential on the innovation rate of 

firms” is accepted. In another words acquisitions promotes patent production. Although R&D 

invetsment and patent production are in relation with acquisition amounts, there is no 

relationship between acquisition amount and R&D intensity. Thus, H3 is not accepted.  

As noted in previous section, it seems that company revenue is another factor on some R&D 

variables as well as acquisition amounts. Regression analysis indicated that R&D investments 

very much depends on company revenues and produced very strong regression (R2=0.96). 

While company revenues explain variance of R&D investments by 96%, acquisition amount 

explains only by 63%. Additionally, company revenues regress with R&D productivity strongly 

(R2=0.66). Company revenues explain variance of R&D Productivity by 66%. Consequently, 

rather than acquisition amounts, company revenues have more influential impact on R&D 

investments . On the other hand, instead of company revenues, acquisitions play more effective 

role in rise of patent production (R2=0.44).  

Table 6. Acquisitions and Company 

Revenues R&D Variables-Regression 

Model R R2 

Acquisitions-R&D investments ,795a ,633 

Acquisitions-Patents ,668a ,447 

Revenues-R&D investments ,982a ,964 

Revenues-R&D Productivity ,816a ,666 

In addition to the hypothesis tests mentioned above, impact of both acquisition amounts and 

company revenues on R&D investments is notable. In regression analysis, it is seen that 

numbers of R&D investments depend on to acquisitions (R2=0.63) by 63 percent and to 

company revenues (R2=0.96) by 96 percent. As a result of the hierarchical regression analysis 

of variables, acquisition amounts became insignificant (p = 0.842). This proves that acquisitions 

have a mediator between company revenues and R&D investments. In another words when 

companies’ revenues rises technology firms are acquires other firms and pays more for R&D 

operations.  

Result 
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It is important to maintain innovations for technology-intensive businesses. Continuously 

learning and reflecting them on their products is decisive for technology firms to sustain their 

assets. Competition and market share depend on constantly producing innovative products. As 

a matter of fact, when the technology intensive sectors are examined, it can be seen that the 

firms with decreasing pace of innovation (Nokia, Blackberry, Kodak etc.) cannot keep their 

assets. On the other hand; internal resources become inadequate to increase their potential 

innovativeness due to destructive competition and the increased need for information from 

different fields. In addition, it is possible to buy out firms that have different technologies to 

gain speed in innovation (Souder, 1984; Huber, 1991; Khan vd., 2015; Dolata: 2017). By the 

acquisitions of other technology companies, it is tried to be supplied with the information 

essential for new products (Dolata:2017: 17, 18, 19). Ahuja & Katila (2001), it has been 

revealed that technology-focused acquisitions increase the innovation potential of the main 

firm.  

A&M can contribute to organizational learning. Successful information transfer and integration 

after acquisition enables to combine new knowledge into the knowledge of the organization 

(Haspeslagh ve Jemison, 1991; Krogh ve Roos, 1996; Hong vd., 2012; Dolata:2017). 

Especially, firms producing technology intensive products may need different and innovative 

information of other firms as a critical resource. In this sense, it is seen that there are frequent 

acquisitions in the examined sample. It is observed that companies with high levels of 

innovation such as Google Inc., and IBM have acquired number of companies over the past 

decade. In other words, these firms have adopted acquisition as a strategy to prevent 

competition and to develop new knowledge. In addition, companies produce high-tech outputs 

in a wide range and bring different inputs together. In some cases, firms purchase others to 

maintain the continuity of inputs required for final products or to control input costs. 

R&D investments and R&D intensity are examined after the acquisition process of the firms. It 

has already been pointed out that there are studies on A&M's positive effect on R&D 

investments (Singh ve Montgomery,1987; Huber, 1991; Ahuja and Katila, 2001; Bethmage ve 

Vermeulen, 2005) and innovations, as well as studies (Hitt et al.,1991, 1996; Datta ve Puia, 

1995; Dickerson vd., 1997; Ernst and Vitt, 2000; Berggren, 2003; Diaz vd., 2004; Cloodt vd., 

2006; Demirbağ et al., 2007; Fughlieri and Sevilir, 2009; Knot, 2012; Bertrand ve Betschinger, 

2012; Seru, 2014; Szücs, 2014; Lakstutiene et al. 2015; Lakstutiene vd., 2015; Rasheed ve 

Naeem, 2017) claiming reversal. In addition to decrease in R&D investments, also the 

performance of developing new products declines after the year of acquisition (Lakstutiene et 

al. 2015).  

In the section that correlation analysis carried out for each company showed that frequent 

acquisition amount is observed as a significant especially on R&D investments and patent 

production rate. However, especially at company level there are controversial results which 

indicate acquisition amounts are in negative relationship with R&D Investments, R&D 

Productivity and patent production rate. This is consistent with literature (Hitt et al.,1991, 1996; 

Ernst and Vitt, 2000; Bergren, 2003; Bertrand and Betschinger, 2012; Seru, 2014; Szücs, 2014; 

Lakstutiene et al. 2015; Knot, 2012; Hitt et al. 2017; LaMattina, 2011) claiming that 

acquisitions demolishes R&D performances of companies.  

Beside the analysis of each companies, selected seven companies evaluated as a sample of 

technology firms located in US. Results are consistent with literature (Singh ve 

Montgomery,1987; Huber, 1991; Ahuja and Katila, 2001; Bethmage ve Vermeulen, 2005) 

supporting the idea that A&M promotes R&D investments and patent production. Thus, usually 
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acquisitions of technology firms increases the R&D investments and patent amounts. This 

tendency may come from need to reach new technologies and knowledge quickly.  

Furthermore, beside acquisitions, company revenues are detected as another factor on some 

R&D variables. In fact, company revenues are more effective on R&D investments than 

acquisitions. In this sense, hierarchical regression showed that company revenues have 

preliminary effect on R&D investments. Acquisitions promoted by increasing company 

revenues leads to improve for R&D investments and patent production. 

Finally, the results obtained within this research depicts that mostly acquisitions have positive 

effect on R&D investments and patent production. Even though, some exceptional results 

indicates inverse relationship between acquisition amounts and R&D performance of company, 

it is proved that mostly acquisition amounts is effective on variables related to R&D 

performance.  

In further researches it is possible to reconsider the results by enlarging the sample. 

Furthermore, it is worth to research of adopted organizational dynamics which are specifying 

R&D performance during the post A&M period. Thus, organizations which are successful at 

integrating knowledge bases of each party can be examined as cases.  
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Devlet Üniversitelerinin Araştırma Performansına göre Kümelenmesi: Bağlam-Bağımlı 

DEA Yaklaşımı 

Doç. Dr. Feyyaz Cengiz DİKMEN22 

Üniversiteler eğitim ve öğretim hizmeti yanında araştırma yapan kamu kurumlarıdır. Bu 

kurumların verdikleri hizmetler birçok yönüyle kamu yöneticilerini ve kamuoyunu yakından 

ilgilendirmektedir. Bu bağlamda üniversite etkinliklerinin ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. 

Aynı girdiyi kullanarak aynı çıktıyı üreten karar verici birimlerin (KVB) etkinlik ölçümünde 

parametrik ve parametrik olmayan çeşitli yaklaşımlar vardır. Parametrik olmayan 

yaklaşımlardan biri olan DEA (Data Envelopment Analysis) bu alanda yaygın olarak kullanılan 

yöntemlerden biridir. Bu araştırmada Yüksek Öğrenim Kurumunun kaynaklarından 

yararlanılarak 2010 yılı için 92 devlet üniversitesinin çıktıya yönelik araştırma performansları 

ölçülerek farklı üretim sınırları (düzeyleri) belirleyerek üniversitelerin kümelere ayrılmasına 

çalışılmaktadır. Bu ölçüm için DEA yönteminin KVB’leri kümelere ayırarak farklı performans 

düzeyleri elde edilmesine yardımcı olan bağlam-bağımlı (context-dependent) modelinden 

yararlanılmaktadır. Bağlam-bağımlı DEA kümeleme yöntemi, KVB’nin içinde yer aldığı 

kümeyi referans alarak KVB’e daha gerçekçi erişilebilir hedefler belirlemesine imkân tanıyan 

bir modeldir. Yapılan ölçümleme sonucunda araştırma performanslarına göre üniversiteler beş 

kümeye ayrılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre en başarılı araştırma performansını gösteren 

Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Batman, Bayburt, Ege, Erciyes, Gaziosmanpaşa, 

Hacettepe, Iğdır, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Korkut Ata, Şırnak ve Tunceli birinci düzey 

kümede yer alırken, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi beşinci kümenin dışında tek 

başına yer alarak araştırma performansına göre en başarısız üniversite olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, optimizasyon teknikleri, parametrik olmayan yöntemler 

JEL Kodları: D24, Q61, C14 
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0. Giriş 

Üniversitelerin temel amacı bilgiyi keşfetmek ve bilgiyi iletmektir. Bilginin keşfi araştırmaya 

bağlı iken iletimi öğretime dayanmaktadır. Günümüz bilgi ekonomisinde üniversiteler ülke 

kalkınmasında kilit rol oynamaktadırlar. Üniversitelerin yaptıkları araştırmaların iktisadi ve 

sosyal hayata katkısı önemli olmaktadır. Bu bağlamda üniversite etkinliklerinin ölçülmesi ve 

kendi içlerinde başarılarına göre kümelenmesi birçok yönüyle kamuoyunu yakından 

ilgilendirmektedir. Türkiye yoğun genç bir nüfusa sahip bir ülkedir. Üniversiteye başvuru son 

dört onyılda giderek artmakta ve bir milyonun altında kalmamaktadır. Doğal olarak da 

gençlerin üniversite seçiminde başarıları önem kazanmaktadır. Öte yandan her yıl artan oranda 

üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkin bir biçimde kullanımı kamuoyu yöneticileri için 

de önem taşımaktadır.  

Üniversite etkinliklerinin ölçümünde parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımlar 

kullanılabilmektedir. Parametrik olmayan yaklaşımlardan en bilinen ve yaygın olarak 

kullanılan yöntemlerden biri DEA (Veri Zarflama Analizi) analizidir. Özgün olarak Charnes, 

Cooper ve Rhodes [1] tarafından tanıtılan DEA, aynı girdiyi kullanarak aynı çıktıyı üreten karar 

verici birimlerin (KVB) göreli etkinliğini ölçen matematiksel programlama yöntemidir. 

Yönteme göre, bir birimin göreli etkinliği en iyi etkinliği gösteren birimlerin belirlediği üretim 

sınırı ile karşılaştırarak belirlenmektedir. Buna göre üretim sınırı üzerinde yer alan birimler 

etkin, altında yer alan birimler etkin olmayan birimler olarak gruplandırılmaktadır. Etkin 

olmayan KVB’lerin etkin olabilmesi için girdi ya da çıktılarında orantısal bir gelişme sağlaması 

gerekmektedir. Ancak bu gelişme, KVB için erişilebilir ve gerçekleştirilebilir bir hedef 

olmayabilmektedir. KVB’ler daha erişilebilir hedefleri mümkün kılabilmek için hedeflerini 

kendisine daha yakın bir seviyede (kümede) yer alan birimlerin oluşturduğu bir üretim sınırına 

referans alarak belirlemesi daha olası olabilmektedir. Bu bağlamda KVB’lerin farklı üretim 

düzeylerinde kümelere ayrılması gerekmektedir. KVB’ler için daha erişilebilir hedefleri 

mümkün kılmak için DEA yönteminin KVB’leri kümelere ayırarak farklı performans düzeyleri 

elde edilmesinde yardımcı olan bağlam-bağımlı (context-dependent) DEA modeli 

kullanılabilmektedir. DEA kullanarak kümeleme üzerine odaklaşan çalışma sayısı oldukça 

sınırlıdır. Zhu [3] tarafından öne sürülen bağlam-bağımlı DEA yaklaşımı bu anlamda sözü 

edilmesi gereken çalışmalardan biridir [4]. Bağlam-bağımlı DEA kümeleme yöntemi KVB’nin 

içinde yer aldığı kümeyi referans alarak KVB’ye erişilebilir hedefler belirlenmesini 

sağlamaktadır.  

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) her yıl SCI, SSCI ve AHCI’da yayınlanan yayın sayısına göre 

üniversitelerin sıralamasını yayınlamaktadır. Bu sıralamada genellikle batı bölgelerinde ve 

öğretim üyesi sayısı bakımından oldukça büyük üniversiteler ilk sıralarda yer aldığı 

görülmektedir. Aşağıda Tablo 1’de  YÖK’ün 2010 yılı için devlet üniversitelerinin yayın 

sıralamasına ait bilgilerinin bir kısmı verilmektedir. Tabloya dikkatle bakıldığında sıralama 

toplam yayın sayısına göre yapılmaktadır.  Ancak bu gerçekçi değildir. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi ile Dokuz Eylül üniversitesi karşılaştırıldığında; Ondokuz Mayıs üniversitesinin 

öğretim üyesi sayısı Dokuz Eylül üniversitesinin ancak %60.51’i iken, yayın sayısı Dokuz Eylül 

üniversitesinden fazladır. Üniversitelerin yayın performansı değerlendirilirken olayı tek 

boyutlu değil çok boyutlu düşünmek gerekmektedir. Üretim teorisi bu açıdan yol gösterici 
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olabilmektedir. Bu yaklaşıma göre her kaynak ( Prof., Doç., Dr. Öğr.Gör) girdi ve kaynak 

kullanan her şey çıktı (yayınlar-SCI+SSCI+AHCI) olarak sınıflandırılmaktadır. Johnes,J.’a[2] 

göre üniversitelerin girdilerini beşeri ve fiziksel sermaye, çıktılarını ise eğitim ve araştırma 

faaliyet sonuçları oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

SIRA ÜNİVERSİTE SCI SSCI AHCI Toplam 

Yayın 

Öğretim 

Üye 

Sayısı 

1 İSTANBUL  1480 121 29 1570 2606 

2 HACETTEPE  1092 134 20 1204 1394 

3 ANKARA  1060 68 6 1134 1712 

4 EGE  1091 74 10 1126 1532 

5 GAZİ 1009 102 47 1115 1932 

6 ORTA DOĞU TEKNİK  814 157 27 952 754 

… …….           

11 ONDOKUZ MAYIS  611 19 2 624 745 

12 DOKUZ EYLÜL  573 79 5 612 1231 

Tablo 1 Devlet Üniversitelerinin YÖK Kaynaklarına Göre 2010 Yılı Yayın Sayılarına 

Göre Sıralanması 

1. Bağlam-bağımlı DEA 

KVB’lerin bağlam-bağımlı DEA modeli ile kümelenme yaklaşımı, Zhu ve Ulucan’ın çalışması 

[3,4] temel alınarak özetlenmektedir. m  sayıda girdi (𝑥1𝑗, … , 𝑥𝑚𝑗) kullanarak s sayıda çıktı 

üreten (𝑦1𝑗, … , 𝑦𝑠𝑗) n sayıda 𝐾𝑉𝐵𝑗(𝑗 = 1,2, … , 𝑛) olduğu varsayılmaktadır. J kümesi J=

𝐾𝑉𝐵𝑗(𝑗 = 1,2, … , 𝑛) araştırmaya dahil tüm KVB’ler ve E kümesi değerlendirme sonucuna göre 

etkin birimlerin oluşturduğu küme olsun. Buna göre ilk değerlendirmede E1 kümesi, J1 

kümesinde etkin olan KVB’ler olmaktadır. Kümelemenin bir sonraki adımında değerlendirme 

𝐽𝑙+1 = 𝐽𝑙 − 𝐸𝑙 kümesi ele alınarak yinelenmektedir. Burada, 𝐸𝑙 kümesi bir önceki adımda etkin 

olan KVB’lerdir: 𝐸𝑙 = {𝐾𝑉𝐵𝑘 ∈ 𝐽𝑙|𝜑∗(𝑙, 𝑘) = 1} ve 𝜑∗(𝑙, 𝑘) aşağıda verilen doğrusal 

programlama modelinin en uygun değeridir. Modelde 𝑥𝑖𝑘 ve 𝑦𝑟𝑘 sırasıyla KVBk’nın i.girdisini 

ve r.çıktısını göstermekte ve 𝑗 ∈ 𝐹(𝐽𝑙)       𝐾𝑉𝐵𝑗 ∈ 𝐽𝑙 anlamına gelmektedir. E1 kümesinde yer 

alan KVB’ler birinci düzey etkinlik sınırını tanımlamaktadır. l=1 olduğunda [1.1] modeli özgün 

çıktıya-yönelik ölçeğe göre sabit getiri (CRS) modelini oluşturmaktadır ve E1 kümesi etkin olan 
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KVB’lerin kümesi olmaktadır. Ölçeğe göre değişen getiri (VRS) varsayıldığında [1.1] 

modeline ∑ 𝑗 = 1 kısıt fonksiyonu eklenmelidir.  

φ*(l,k)= max
j,φ(l,k)

𝜑(𝑙, 𝑘)  

𝑠. 𝑡. ∑ 𝑗𝑦𝑟𝑗 ≥ 𝜑(𝑙, 𝑘)𝑦𝑟𝑘  𝑟 = 1, … , 𝑠𝑗∈𝐹(𝐽𝑙)     

∑ 𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑥𝑖𝑘     𝑖 = 1, … , 𝑚𝑗∈𝐹(𝐽𝑙)   [1.1] 

𝑗 ≥ 0   𝑗 ∈ 𝐹(𝐽𝑙)  

 l=2 ise [1.1] modeli birinci düzeyde etkin olan KVB’ler dışarda bırakıldığında geri kalan 

KVB’ler için ikinci-düzey etkinlik sınırını tanımlamaktadır. Kümelemenin adımları bu biçimde 

yinelenerek birkaç düzeyde farklı etkinlik sınırı, dolayısıyla küme belirlenmektedir. Aşağıda 

verilen algoritma ve model [1.1] kullanılarak tüm KVB’ler için kümelerin belirlenmesi 

mümkün olmaktadır. 

 

Adım 1: l=1 alınır. KVB’lerin tümünün oluşturduğu J1 kümesi model [1.1] ile değerlendirilerek 

birinci düzey etkin olan KVB’lerin kümesi E1 elde edilir. 

Adım 2: Etkin olan KVB’ler diğer değerlendirmeler için dışarıda bırakılır. 𝐽𝑙+1 = 𝐽𝑙 − 𝐸𝑙. ( 

Eğer 𝐽𝑙+1 = ∅ 𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑢𝑟.)  

Adım 3:  “etkin olmayan” KVB’lerin oluşturduğu 𝐽𝑙+1 kümesi, [1.1] modeli ile 

değerlendirilerek yeni “etkin olan” KVB’ler kümesi 𝐸𝑙+1 elde edilir.  

Adım 4: l=l+1. İkinci adıma git.  

Algoritma durma kuralı: 𝐽𝑙+1 = ∅ 𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑟𝑒𝑟. 

2. Veri ve Yöntemin Uygulanışı 

Bu araştırmada çoklu girdi ve çoklu çıktı yaklaşımını temel alan DEA yöntemi yardımıyla, 

Yüksek Öğrenim Kurumunun kaynaklarından yararlanılarak 2010 yılı için 92 devlet 

üniversitesinin çıktıya yönelik araştırma performansları ölçülerek farklı üretim (etkinlik) 

sınırları belirleyerek üniversitelerin kümelere ayrılmasına çalışılmaktadır. Üniversiteler için 

ölçeğe göre değişken getiri (VRS) varsayılarak [1.1] modeli her bir üniversite için (92 kez) 

çözülerek birinci-düzey etkin üniversiteler belirlenmiştir.  

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, AĞRI İ. ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN 

ÜNİVERSİTESİ, BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, EGE ÜNİVERSİTESİ, ERCİYES 
ÜNİVERSİTESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, OS. KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, ŞIRNAK 

ÜNİVERSİTESİ, TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 
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Tablo 2 Birinci Düzey Etkin Üniversiteler ( E1) 

Birinci düzeyde etkin olan üniversiteler dışarda bırakılarak [1.1] modeli geri kalan üniversiteler 

için yeniden çözülmüş ve bu adımlar 𝐽𝑙+1 = ∅ oluncaya dek yinelenerek üniversitelerin yayın 

performansına göre beş kümeye ayrıldıkları belirlenmiştir. Mimar Sina Güzel Sanatlar 

Üniversitesi bu beş kümenin dışında kalarak yayın performansına göre en alt sırada yer almıştır. 

Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 üniversitelerin içinde yer aldıkları kümeleri 

göstermektedir.  

 

 

 

 

Tablo 3 İkinci Düzey Etkin Üniversiteler ( E2) 

 

 

ABANT İ. BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, AMASYA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ÇORUH 

ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ, KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, DÜZCE 

ÜNİVERSİTESİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, G. YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, GİRESUN 

ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, İZ.YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, K. SÜTÇÜ 
İMAM ÜNİVERSİTESİ, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, RİZE ÜNİVERSİTESİ, SİİRT ÜNİVERSİTESİ, SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ, YALOVA ÜNİVERSİTESİ 

ABANT İ. BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, AMASYA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ÇORUH 

ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, BOĞAZİÇİ 

ÜNİVERSİTESİ, KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, DÜZCE 
ÜNİVERSİTESİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, G. YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, GİRESUN 

ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, İZ.YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, K. SÜTÇÜ 

İMAM ÜNİVERSİTESİ, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, RİZE ÜNİVERSİTESİ, SİİRT ÜNİVERSİTESİ, SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ, YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
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Tablo 4 Üçüncü Düzey Etkin Üniversiteler ( E3) 

 

 

 

 

Tablo 5 Dördüncü Düzey Etkin Üniversiteler ( E4) 

 

 

 

 

Tablo 6 Beşinci Düzey Etkin Üniversiteler ( E5) 

3. Sonuç 

Bağlam-bağımlı DEA modelinin uygulanması sonucunda üniversitelerin beş kümeye 

ayrıldıkları görülmektedir. YÖK’ün yaptığı sıralamadan oldukça farklı sonuçlar elde 

edilmektedir. Bunun nedeni YÖK sıralamasında kullanılan kaynaklar değerlendirmede yer 

almamaktadır. Üniversitelerin yayın performansı değerlendirilirken olayı tek boyutlu değil çok 

boyutlu düşünmek gerekmektedir. Üretim teorisi bu açıdan yol gösterici olabilmektedir. Bu 

yaklaşıma göre her kaynak ( Prof., Doç., Dr. Öğr.Gör) girdi ve kaynak kullanan her şey çıktı 

(yayınlar-SCI+SSCI+AHCI) olarak çözümlemeye dahil edildiğinde kıt kaynaklarla yada daha 

ABANT İ. BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, AMASYA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ÇORUH 
ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, BOĞAZİÇİ 

ÜNİVERSİTESİ, KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, DÜZCE 

ÜNİVERSİTESİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, G. YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, İZ.YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, K. SÜTÇÜ 
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az kaynak kullanarak daha fazla üretmek mümkün olabilmektedir. DEA yaklaşımına göre aynı 

kaynakla daha fazla çıktı üreten KVB’ler etkin olabilmektedir.  

Bu çalışmada sadece üniversitelerin yayın performansına göre kümelenmesi temel alındığından 

bağlam-bağımlı DEA yaklaşımının uygulanması eksik kalmaktadır. Bu çalışma sürdürülerek 

belli bir düzeyde yer alan üniversitelerin daha alt düzeyde bulunan üniversiteler göre çekicilik 

ve gelişme ölçüleri  ( attractiveness and progress measure)  hesaplanarak kendi düzeylerinde 

sıralaması yapılabilir.  

Kaynakça 

[1] Charnes A, Cooper W.W., Rhodes E.,1978, Measuring the efficiency of decision 

making units, European Journal of Operational Research,2:429-44 

[2] Johnes J., 1996, Performace Assessment in Higher Education in Britain, European 

Journal of Operational Research, 89:18-33 

[3] Zhu J., 2004, Quantitative models for performance evaluation and benchmarking-data 

envelopment analysis with spreadsheets and DEA Excel solver, Boston:Kluwer 

Academic Publishers 

[4] Ulucan A., Atıcı K.B., 2010, Efficiency evaluations with context-dependent and 

measure-specific data envelopment approaches:An application in a World Bank 

supported Project, Omega, 38:68-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 

 

 

 

4447 Sayılı Kanun Kapsamında İşsizlik Sigortasının Boyutu ve Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar 

Gökçe CEREV23 

ÖZET 

 Sosyal güvenliğin temel amacı bireyleri beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek 

gelir kayıplarına ve gider artışlarına karşı koruma altına almaktır. Bireylerin karşılaşabileceği 

temel sosyal risklerden biriside işsizliktir. Uluslararası Çalışma Örgütü 102 sayılı ‘’Sosyal 

Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşmesinde’’ işsizliği temel dokuz sosyal güvenlik 

riskinden birisi olarak kabul etmiştir. Günümüzde işsizlik tüm ülkelerin üzerinde özel 

politikalar üretmek zorunda olduğu önemli bir toplumsal sorun şekline dönüşmüştür. İşsizliğin 

ortaya çıkardığı sorunlar bireyin kendisi kadar toplumun genelini de etkilemektedir. İşsizlikle 

mücadele genel olarak aktif ve pasif mücadele politikaları kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

İşsizlik sigortası da pasif mücadele politikalarının içinde yer olan önemli bir işsizlikle mücadele 

yöntemidir.  

 Türkiye’de işsizlik sigortası kanunu 1999 yılında yürürlüğe girmiş, 2000 yılında prim 

tahsilatı uygulanmaya başlanmış ve ilk ödemelerini de 2003 yılında yapmıştır. Türkiye’de on 

beş yıldır ödemelerini gerçekleştiren işsizlik sigortasının incelenmesi işsizlikle mücadelede ve 

yoksulluğun azaltılmasında uygulanacak politikaların esaslarının belirlenmesinde önemli bir 

konudur. Bu çalışmada işsizlik sigortasının kapsamı ve uygulama alanı ele alındıktan sonra, 

uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenmiş ve çözüm yolları üretilmiştir. Çalışmada işsizlik 

sigortasının uygulama kapsamı açısından hak etme şartlarının iyileştirilmesi gerekliliği ve 

ödeme miktarlarının artırılması zorunluluğu sonucuna varılmıştır. 

 
23 Dr. Öğ. Üyesi, Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
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Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sosyal Güvenlik, Sosyal Risk, İşsizlik, İşsizlik Sigortası 

Giriş 

Sosyal güvenlik bireylerde beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek gelir kayıplarının ve 

gider artışlarının etkilerini ortadan kaldırmayı ve bireylerin hayatlarını idame ettirebilecekleri 

temel bir gelire sahip olmasını hedefler. Küreselleşmenin etkisi ile birlikte hızla değişen 

dünyamızda sosyal güvenlik politikaları da yeniden şekillenmeye başlamış, klasik 

yöntemlerden modern yöntemlere geçiş meydana gelmiştir. Bu değişim ile birlikte günümüzde 

gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler toplumsal politikalarını modern sosyal güvenlik 

esasları dahilinde belirlemeye başlamıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 1952 tarihinde kabul edilen 102 sayılı ‘’Sosyal 

Güvenliğin Asgari Normları’’ sözleşmesinde belirtilen temel sosyal riskler dünya genelinde 

kabul görmüş ve sosyal güvenlik politikalarının temel eksenini meydana getiren konular 

olmuşlardır. İşsizlikte Uluslararası Çalışma Örgütünün Sözleşmesinde yer alan toplumsal 

sosyal risklerden birisidir. Bu kapsamda kişinin çalışma yeteneği ve isteği olduğu halde iş 

bulamayarak gelirden mahrum olması sosyal açıdan korunma altına alınmasını zorunlu 

kılmıştır.  

İşsizlik toplumların en temel sosyal problemlerinden birisidir. İşsiz kalarak gelirden mahrum 

kalmak bireyin sadece kendisini etkilemekle kalmaz aynı zamanda aile bireyleri ve yakın 

çevresinden başlayarak toplumun genelini etkiler. İşsizliğin hem bireyde hem de toplumda 

ortaya çıkardığı etkiler ekonomik boyut ile sınırlı kalmamakta aynı zamanda sosyal ve 

psikolojik olarak da önemli tahribatlara neden olmaktadır. Günümüzde ülkeler işsizliği en az 

seviyeye indirgemek için çeşitli politikalar üretmekte ve uygulamaktadır İşsizlikle mücadele 

kapsamında değerlendirilen bu politikalar temel olarak aktif ve pasif istihdam politikaları olarak 

iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Aktif istihdam politikaları işsizliğin önlenmesinde doğrudan 

uygulanan politikalarken, pasif istihdam politikaları ise işsizliğin ortaya çıkardığı sosyal ve 

ekonomik etkileri ortadan kaldırmayı amaçlayan politikalardır. İşsizlik sigortası da pasif 

istihdam politikalarından birisidir. İşsizlik sigortasının temel amacı, bireyleri ortaya çıkabilecek 

işsizlik riskine karşı güvence altına alması ve belirli bir sürede olsa gelir devamlılığını 

sağlayabilmesidir.  

Bu kapsamda Türkiye’de pasif istihdam politikaları doğrultusunda işsizliğin olumsuz etkilerini 

en aza indirgemek için işsizlik sigortası uygulaması 1999 yılında kabul edilen 4447 sayılı kanun 
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ile başlamıştır. Türkiye’de işsizlik sigortası kapsamında bireylere yapılan ödemeler 2003 

yılında başlanmış ve ödemelere günümüzde de kanun esaslarında devam edilmektedir. Bu 

çalışmada ilk olarak işsizlik kavramı ve boyutları açıklanmış, ikinci olarak 4447 sayılı kanun 

kapsamında işsizlik sigortası uygulaması incelenmiş ve son olarak işsizlik sigortasının 

uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar araştırılmıştır. 

1. Kavramsal Çerçevede İşsizlik 

Küreselleşmenin etkisi ile birlikte dünya genellikte kronik bir şekle gelen işsizlik tüm ülkelerin 

önemli bir sosyal sorunu şekline dönüşmüştür. Günümüzde işgücü piyasalarının değişimi 

sonucu a tipik çalışmanın yaygınlaşması, Endüstri 4.0 uygulamalarının çoğalması işsizlik 

oranlarının artmasına neden olmuştur. Tüm bu etkiler sonucunda işsizlik ile mücadele gittikçe 

önem kazanmıştır. Bu nedenle işsizliğin tam olarak tanımının yapılması işsizliğin boyutunun 

şekillendirilmesinde önem kazanmıştır. 

1.1. İşsizlik Kavramı 

İşsizlik kavramı genel olarak geniş ve dar anlamda olmak üzere iki farklı şekilde tanımlanır. 

Geniş anlamda işsizlik üretim sürecinde emeğin hiç veya tam kapasite kullanılmamasıdır. Geniş 

anlamda işsizlik tanımlamasında önemli husus bireyin çalışma isteği olduğu halde iş 

bulamaması gibi istihdamın verimli bir şekilde yapılmaması sonucunda gizli işsizlik olgusu da 

yer almaktadır (Dirimtekin, 1965:4, Ekin 1994:11). Dar anlamda işsizlik tanımlaması ise daha 

çok bireysel açıdan bir değerlendirme olup bireyin çalışma yetenek ve isteğine sahip olduğu 

halde piyasa ücretleri düzeyinde çalışabileceği uygun bir iş bulamaması olarak 

tanımlanmaktadır (Zaim, 1997:172; Aren, 1975:22).  

İşsizlik kavramının tanımlanmasına baktığımızda birey ve toplum açısından iki önemli 

yaklaşım öne çıkmaktadır. Birey açısından değerlendirdiğimizde çalışma isteği ve yeteneği 

olduğu halde cari ücretler düzeyinde iş bulamama durumu olarak ifade edilen işsizlik, toplum 

açısından ise işgücünün tam kapasite ile üretim faktörleri içerisinde kullanılmaması olarak 

tanımlanmaktadır (Işığıçok,2008:128). İşsizlik kavramının uluslararası çalışma örgütü 

tarafından yapılan tanımlanmasın da üç temel kriter önem arz etmektedir. 1982 yılında 

Cenevre’de yapılan Uluslararası Çalışma Örgütü konferansında kabul edilen karara göre 

işsizliğin temel kriterleri; 

• İşsiz olma 
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• Çalışmaya elverişli bulunma 

• Çalışma talebinde bulunma olarak ifade edilmiştir (Gündoğan ve Biçerli, 2003:202, 

Vroman, 1999:20). 

1.2. İşsizlik Türleri 

İşsizliğin ortaya çıkmasına sebep olan nedenlerin farklılığı sonucu değişik işsizlik türleri ortaya 

çıkmıştır. Bu durum işsizliğin sınıflandırmasında ve sorunların tespit edilmesinde önemli bir 

unsur olmuştur. Temel olarak kabul gören işsizlik türleri incelendiğine; 

• Açık İşsizlik 

Açık işsizlik en temel işsizlik türü olup bireyin çalışma isteği ve yeteneğine sahip 

olduğu halde piyasa ücretleri seviyesinden iş bulamamasını ifade etmektedir. Genel 

olarak işsizliğin istatiksel verilerinin ortaya konmasında açık işsizlik oranları 

kullanılmaktadır (Zaim, 1997:142).  

• Mevsimsel İşsizlik 

Dönemsel işsizlik olarak da ifade edilen mevsimsel işsizlik mevsim şartları ve 

değişimleri sonucu bazı mal ve hizmet türlerinde üretimin kısılması veya müşteri 

talebinin azalması sonucu ortaya çıkan bir işsizlik türüdür. Emeğin türetilmiş bir değer 

olduğu yaklaşımı ile emeğe karşı olan talepte meydana gelen mevsimsel değişimin 

işgücü piyasalarına yansıması olarak değerlendirilebilir (Zaim, 1997:139; Ünsal, 

2008:2; Tozan, 2013:27).  

• Yapısal İşsizlik 

Yapısal işsizlik tanımı daha köklü ve ciddi bir işsizlik olup, toplumsal yapıda ciddi 

sorunlar ortaya çıkarabilecek bir etkiye sahip işsizliktir. Yapısal işsizlik toplumsal 

alanda meydana gelen ciddi değişimlerin emek piyasalarına yansımasının sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde daha sık ortaya çıkan ve genel 

ekonomik yapı ile nüfusun demografik göstergelerinin işgücü piyasalarına etkisi olarak 

değerlendirilir (Serter,1993:13; Standıng, 1983:138; Başterzi, 1999:29).  

• Konjonktürel İşsizlik 

Emek piyasalarının ekonomide meydana gelen değişimlerden etkilenmesi sonucu 

ortaya çıkan, piyasa ekonomisi ile işgücü piyasalarının etkileşiminin olumsuz yansıması 

olarak kabul gören bir işsizlik türüdür. Piyasada emeğin istihdamı için yeterinde açık 

bulunmaması durumunda meydana gelme özelliğine sahiptir (Mahiroğulları ve 

Korkmaz, :2018:57). 
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• Geçici İşsizlik 

Geçici işsizlik en mükemmel ekonomik yapılarda bile gözlemlene bilen, bireyin iş 

değişikliği esnasında eksik emek piyasası bilgisinden dolayı geçici olarak ortaya çıkan 

bir işsizlik türüdür. Geçici işsizlik sağlıklı bir ekonomik yapının da göstergesi olarak 

kabul görmektedir (Gediz ve Yalçınkaya, 2000:3). 

1.3. İşsizlikle Mücadele Politikaları 

Geçmişte işsizlik uzun süre bireyin kendisinin yaşadığı bir sorun olarak kabul görse de (Andaç, 

1999:20), günümüzde işsizlik bireyin olduğu kadar toplumunda önemli bir sorunu olduğu kabul 

görmüştür (Tokol, 2000:105). İşsizlik ile mücadele artık sadece ülkelerin ortaya koyacağı ulusal 

sosyal politikalar ile olmayacağı anlaşılmış, uluslararası sosyal politikalar üretilmeye 

başlanmıştır. Başta Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütünün küresel boyutta 

ortaya koyduğu işsizlikle mücadele politikaları Avrupa Birliği gibi bölgesel örgütler tarafından 

da desteklenmiş ve işsizliğin olumsuz toplumsal etkileri en asgari düzeye indirgenmeye 

çalışılmıştır.  

İşsizlikle mücadelede ortaya konulacak politikalarda özellikle ülkelerin içinde bulunduğu 

ekonomik ve siyasi durum önem kazanmış, sosyal politikaların şekillenmesinde belirleyici bir 

unsur olmuştur. İşsizlik ile ilgili ortaya konan politikalar ulusal veya uluslararası düzeyde olsun 

genel olarak iki temel yaklaşımda ortaya çıkmaktadır.  Bu yaklaşımlar aktif istihdam politikaları 

ve pasif istihdam politikalarıdır. Aktif istihdam politikalarında temel yaklaşım bireyin iş bulma 

imkanlarını artırma, yeni istihdam olanakları sağlama, emek arz ve talebindeki eksik bilgileri 

tamamlayıcı faaliyetlerde bulunma şeklindedir. Aktif istihdam politikalarında hedef işsizliği 

önleyici politikalar üretmek ve işsizlerin bir an önce işgücü piyasalarına dahil olmasını 

sağlamaktır. Pasif istihdam politikalarında temel yaklaşım işsizliğin bireylerde meydana 

getirdiği sosyal yıkımları düzeltme ve işsiz kalan bireyin ekonomik olarak güvence altına 

alınmasını sağlamak vardır. Bu yaklaşımda ortaya konan iki önemli metot işsizlik sigortası ve 

işsizlik yardımıdır. İşsizlik sigortası sosyal sigorta prim sistemini benimsemiş ülkelerde işsizlik 

riskinin prim ile güvence altına alınması şeklinde uygulanmaktadır. İşsizlik yardımı ise sosyal 

devlet ilkesi ekseninde güçlü ekonomik yapıya sahip devletlerin işsizlere doğrudan yardımda 

bulunması şeklinde meydana gelmektedir. Türkiye’de işsizlikle mücadelede aktif ve pasif 

istihdam politikaları bir arada uygulanmakta olup işsizlik sigortası önemli bir sosyal denge aracı 

olarak kullanılmaktadır (Mahiroğulları ve Korkmaz, :2018:102-110). 
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2. 4447 Sayılı Kanun Kapsamında İşsizlik Sigortası  

İşsizlik sigortası sosyal güvenlik uygulamaları açısından bireyin işsiz kalması sonucu 

uğrayacağı gelir kaybını tazmin etmek için uygulanan en önemli sistemlerden birisidir. İşsizlik 

sigortası uygulaması ile işsiz kalan birey ekonomik olarak güvence altına alınmış olur. İşsizlik 

sigortası esas olarak geçici süre işsiz kalan bireye çalışırken elde ettiği gelir yerine geçen parasal 

yardımı yapmayı amaçlar (Güzel, 2000:820). İşsizlik sigortası ile işsiz kalarak gelir kaybına 

uğrayan birey ekonomik olarak güvence altına alınmış olur (Hughes, 1996:18). 

2.1. 4447 Sayılı Kanun’un Amacı, Kapsamı ve Uygulaması 

23810 sayılı resmi gazetede 8.9.1999 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren İşsizlik 

Sigortasının amacı ‘’işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve 

bu Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamak’’ (4447 S.K. Md. 46) şeklinde 

açıklanmıştır. İşsizlik sigortasının birey açısından kapsam alanı; 

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine 

dayalı olarak çalışan sigortalılar,  

• 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı 

Kanunun 52’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen 

isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6’ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar,  

• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde açıklanan sandıklara 

tabi sigortalılar şeklindedir (4447 S.K. Md. 46-2) 

İşsizlik sigortası kapsamına dahil olmayan çalışanlar ise; 

• 5510 sayılı Kanunun; 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, ikinci 

fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar ve 

üçüncü fıkrası, 5 inci, 6’ncı ve geçici 13’üncü maddeleri kapsamında olanlar ile 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamında olmakla 

birlikte memur veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

tabi sözleşmeli statüde bulunanlar  

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  

• 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,  

• 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,  
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• 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,  

• 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 

•  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 

• 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde 

kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve 

kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel 

statüsünde çalışanlar (18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 31 inci maddesi kapsamında yer alan sözleşmeli personel dâhil)  

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre geçici personel statüsünde 

çalıştırılanlar şeklinde düzenlenmiştir (4447 S.K. Md. 46-3) 

İşsizlik sigortası için prim toplama görevi Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmişken, diğer 

yapılacak her türlü hizmet ve uygulamadan ise İş ve İşçi Bulma Kurumu sorumlu olarak 

yetkilendirilmiştir. Genel olarak işsizlik sigortası uygulamasının daha çok 5510 sayılı kanun 

kapsamında iş akdine bağlı çalışanları kapsadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. İşsizlik 

sigortası en temel ilke zorunluluk ilkesidir (4447 S.K. Md. 48). İşsizlik sigortası kanun 

kapsamına giren çalışanlarda zorunlu olarak yapılan bir uygulamadır. Kanun kapsamına 

giren çalışanlardan gerekli şartları yerine getirmiş ve işsizlik sigortası hükümlerinden 

yaralanmaya hak kazanmış işsizlere kurum tarafından; işsizlik ödeneği verilir, 5510 sayılı 

kanun gereği yatması gereken sigorta primleri karşılanır, iş bulma kurs programlarından 

yararlandırılır ve yeni iş bulma çözümleri sunulur (4447 S.K. Md. 48). 

İşsizlik sigortası uygulaması için oluşturulacak mali fonun katılımında çalışan, işveren ve 

devlet bir arada katkıda bulunmaktadır. İşsizlik sigortası primi esas olarak çalışanın 5510 sayılı 

kanun kapsamında belirtilen prime esas aylık brüt kazancı üzerinden %1 çalışan sigortalı, %1 

devlet ve %2 işveren şeklinde kesilmekte ve ödenek ile hizmetlerin finansmanında 

kullanılmaktadır. Bu kesinti miktarları genel olup kanun içinde isteğe bağlı sigortalılar için ve 

engelli çalıştıran işyerleri için farklı düzenlemeler yapılmıştır. 

2.2. 4447 Sayılı Kanun Kapsamında İşsizlik Ödeneğinden Yaralanma Koşulları 

İşsizlik ödeneği işsizlik sigortası kapsamında olup işsiz kalan bireyi ekonomik güvence altına 

alan en temel uygulamadır. Bu kapsamda işsizlik ödeneğinde yararlanabilmenin esasları 

kanunda belirtilmiştir; 
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İşsizlik sigortası kanunun 50’nci maddesine göre işsizlik ödeneği miktarı sigortalının son dört 

aylık prime esas kazançlarının günlük ortalamasının yüzde kırkı miktarındadır. Fakat işsizlik 

ödeneği miktarı, 4857 sayılı iş kanuna tabi on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık 

asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. İşsizlik 

ödeneğinin diğer temel unsuru prim gün sayısıdır. Bu bağlamda işsizlik ödeneği ödeme süresi 

yatırılmış olan sigorta prim gün sayılarına göre belirlenmiştir. Hizmet sözleşmesi son bulmadan 

önceki 120 gün sürekli prim ödeyen sigortalılardan; 

• 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 

180 gün, 

• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 

240 gün, 

• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 

300 gün işsizlik ödeneği alma hakkından belirtilen tutar esaslarında yararlanır (4447 

S.K. Md. 50). 

Belirtilen esaslar dahilinde işsizlik ödeneğine hak kazananlara gerekli ödemeler aylık olarak 

her ayın beşinde ödenir. Ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Ödemelerden nafaka hariç herhangi bir haciz kesintisi yapılmaz (4447 S.K. Md. 50).  

İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın diğer önemli bir şartı da iş sözleşmesinin kanunda belirtilen 

esaslar dahilinde son bulmasıdır. Çalışanın iş sözleşmesinin iş kanununda belirtilen esaslar 

dahilinde son bulması durumunda ödenekten yararlanmak için gerekli başvuruyu şahsen 

yapması gereklidir. İş sözleşmenin işsizlik ödeneği hak kazanmaya uygun bir şekilde son bulma 

şekilleri; 

• 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 13’üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli 

ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 16’ncı maddesi ya da 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı 

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine 

uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak, 

• Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim 

önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 16’ncı maddesinin (I), (II) ve (III) 

numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (II) ve 

(III) numaralı bentlerine (4857 sayılı İş Kanunu Madde 24) veya 5953 sayılı Basın 
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Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 

Kanunun 7’nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından 

feshedilmiş olmak, 

• Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce veya bildirim 

önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinin (I) ve (III) 

numaralı bentlerine (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25) veya 854 sayılı Deniz İş 

Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın 

Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 

Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş 

olmak, 

• Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 

854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 7’nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen 

hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz 

kalmak, 

• İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya 

işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş 

Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak, 

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak şeklindedir (4447 S.K. Md. 51).  

İşsizlik ödeneği alma durumunu düşüren nedenler ise; işsiz bireye kurum tarafından sunulan 

işin ret edilmesi, gelir getirici bir işte çalışmaya başlamak, sosyal güvenlik kurumlarından 

yaşlılık aylığı almaya başlamak, kurum tarafından verilen eğitimi ret etmek veya devam 

etmemek, kurum tarafından yapılan çağrıları cevaplamamak, bilgileri vermemek şeklinde 

belirtilmiştir (4447 S.K. Md. 52). 

3. 4447 Sayılı Kanun’un Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar 

Sosyal devlet anlayışının temel hedefi ülke içinde ekonomik ve iktisadi kalkınmanın sağlanması 

kadar sosyal yönden de toplumun ileri refah seviyesine ulaşmasını sağlamak vardır. Türkiye’de 

1982 Anayasası ile sosyal devlet anlayışı bağlamında bazı yükümlülüklerin devlet tarafından 

yerine getirilmesi gerekmektedir. Çalışma hayatı da devletin ilgilenmesi ve politikalar üretmesi 

gereken önemli bir alandır. Günümüzde çalışma hayatını yakından ilgilendiren ve çok yönlü 

etkileri olan işsizlik üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. 2017 yılı verilerine 
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göre Dünya’da herhangi bir sosyal güvenlik programı bulunan 186 ülkeden 85’inde işsizlik 

sigortası uygulaması bulunmaktadır. Türkiye’de işsizlik sigortası bulunan gelişmekte olan bir 

ülkedir ve bu uygulamanın bulunması önemli bir gelişmedir (Alper,2008: 219). 

İşsizlik kavramı sosyal güvenlik açısından yatay ve dikey sosyal riskleri olan bir kavramdır. 

İşsizlik sigortasının en önemli uygulaması işsizlik maaşıdır. Fakat işsizlik maaşı dışında 

bireylere yapılan eğitim, iş bulma vb. diğer yardımlarda işsizlik sigortası uygulamasının önemli 

unsurlarıdır. İşsizlik sigortası temel olarak işsiz kalan çalışanların ekonomik olarak güvence 

altına alınmasını hedeflemiş olsa da uygun bir yönetim ile işsizliği azaltıcı ve istihdamı artırıcı 

özellikleri de bulunmaktadır. Türkiye’de işsizlik sigortası uygulamasının başladığı 2000 

yılından günümüze kadar geçen sürede uygulama açısından birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. 

İşsizlik sigortası temel ilke olarak kapsam alanında olanlara zorunlu olmaklar birlikte fonun 

temel kaynaklarını işçi, işveren ve devlet tarafından kesilen primler oluşturmaktadır. İşsizlik 

sigortası fonunun büyüklüğü ve yapılan yardımlar incelendiğinde; 

Türkiye İş Kurumu 2018 mayıs verilerine göre Türkiye’de işsizlik fonuna 2002 tarihi ile 2018 

tarihleri arasında 9.754.642 kişi başvurmuş olup toplam 20.291.345.341 TL ödeme yapılmıştır. 

Dönemsel olarak yapılan yardımlar incelendiğinde 2015 yılında toplam 2.192.786.661 TL, 

2016 yılında 3.682.650.659 TL, 2017 yılında 4.169.246.201 TL ve 2018 yılında ise ilk beş aylık 

dönemde 1.808.826.060 TL yardım yapılmıştır. İşsizlik sigortası fonunun toplam 2018 yılı 

toplam geliri 2.5887.512.459 TL olup fonun 2018 toplam nakit fon varlığı 123.730.228.606 

TL’ dir (www.iskur.gov.tr). İşsizlik sigortası fonunun birikim miktarının yüksek olması fondan 

hükümetlerce yapılan harcamaların farklı yönlerde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örnek 

olarak fon gelirlerinin yaklaşık %14 ü GAP’ (Güneydoğu Anadolu Projesi) a ayrılmış ve fonun 

amacı dışında harcamalar yapılmıştır.  

İşgücü piyasalarında karşılaşılan uygulamalar açısından işsizlik sigortası değerlendirildiğinde  

karşılaşılan temel sorunlar; İşsizlik sigortası hak etme koşulu olarak belirli kriterlere bağlanmış 

olup, OECD ortalamasında son iki yıl içinde bir yıl prim ödeme yeterli olurken Türkiye’de son 

üç yılda altı yüz gün ve işten çıkmadan önce kesintisiz yüz yirmi gün prim ödeme şartı 

getirilmiştir. İşsizlik sigortasından yararlanma süreside işsizliğin ekonomik etkilerini ortadan 

kaldıran diğer önemli bir etkendir.  OECD ülkelerinin ortalaması 24 ay olurken Türkiye’de en 

uzun süre 10 aydır. İşsizlik ödeneği bağlama oranı da uygulamada karşılaşılan diğer bir 

sorundur. Gelişmiş ülkelerde ortalama gelirin %60 düzeyinde aylık bağlama oranı varken, 

Türkiye için bu oran %40 düzeyindedir (https://stats.oecd.org/ ve 4447 S.K.). İşsizlik 
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sigortasına hak kazanma, yararlanma süresi ve ödenek miktarı açsısından Türkiye ortalamanın 

altında bir görünüm sergilemektedir. İşsizlik sigortası kapsamında yapılan iş bulma, eğitim ve 

benzeri uygulamalar yeterli düzeyde gerçekleşmemiş, fonun mevcut mali yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda işsizlere daha iyi hizmetler verilebileceği değerlendirilmektedir. İşsizlik 

sigortası uygulamasında karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması toplumun sosyal açıdan 

refaha ulaşması için önemli bir durumdur. 

Sonuç 

İşsizlik sigortası fonu işsizliğin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmada önemli bir araçtır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede işsizlik sigortası fonunun kurulması ve aktif olarak 

uygulanması önemli bir gelişmedir. Günümüzde daha çok gelişmiş ülkelerde görülen işsizlik 

sigortası uygulamasının gelişmekte olan ve işsizlik sorununu tam olarak çözememiş ülkelerde 

uygulanmaya konması bir risk olarak kabul edilmiştir. İşsizlik ile birlikte fonun finansmanı 

konusunda ortaya çıkabilecek sorunlar sosyal güvenlik açısından dengelerin bozulmasına neden 

olabilir. 

4447 sayılı kanun kapsamında işsizlik sigortası uygulaması genel olarak değerlendirildiğinde 

mali açıdan güçlü bir fon yapısı karşımıza çıkarken fon kapsamında olanlar açısından 

iyileştirilmesi gereken birtakım konular bulunmaktadır. Öncelikli olarak Türkiye’de işsizlik 

sigortası uygulamasının kapsam alanını iyileştirilmelidir. Sadece belirli bir statüde çalışan 

bireyleri fon kapsamına alma diğer çalışanların işsizlik tehlikesi ile karşılaşmayacakları 

olgusunu ortaya çıkarmamalıdır. İşsizlik toplumun genel bir riskidir. Uygulamada karşımıza 

çıkan diğer önemli bir nokta işsizlik ödeneğine erişimin çok katı şartlara bağlanması ve işsizlik 

ödeneği ödeme süresi ile aylık oranlarının çok düşük olduğudur. Temel hedefi işsizliğin 

olumsuz ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak olan işsizlik ödeneğinin bağlanma şartları, 

miktarı ve süresi yetersizdir. İşsizlik sigortası kapsamında yapılan diğer uygulamalar 

kapsamında yapılan iş bulma yardımı, eğitim, kurs ve teşvik uygulamaları fonun büyüklüğü ile 

kıyaslandığında yetersiz düzeyde kalmıştır. 

Türkiye’nin iktisadi ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme hedefi içinde sosyal kalkınma 

bulunması gereken bir unsurdur. Toplumsal olarak sosyal açıdan kalkınma gerçekleştirilmezse 

uzun vade içerisinde farklı sorunlar ile karşılaşılabilir. Sosyal devlet ilkesi kapsamında ortaya 

konan sosyal güvenlik uygulamaları kapsamında değerlendirilen işsizlik sigortası 

uygulamasının bireyler açısından iyileştirilmesi bir gerekliliktir. İşsizlik sigortasının 
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kapsamının genişletilmesi, ödenek bağlama şartlarının hafifletilmesi, miktarının ve süresinin 

artırılması öncelikli yapılması gereken bir durumdur. Aynı zamanda işsizlere karşı kurs, eğitim 

ve iş bulma eğitimlerinin artırılması piyasa şartlarına uygun bir şekle gelmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak işsizlik sigortası uygulamaya girdiği 2000 yılından itibaren Türkiye’de çalışma 

hayatına önemli katkılar sağlamıştır. Uygulamada ortaya çıkan eksik durumların giderilerek 

işsizlik sigortasının daha iyi şartlara ulaşmasını sağlamak tüm topluma önemli kazançlar 

sağlayacaktır. 
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854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU AÇISINDAN İŞ GÜVENCESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Gökçe CEREV24 

ÖZET 

 Sanayi devrimi ile birlikte üretim tekniklerinde meydana gelen değişim sonucunda 

işçilerin çalışma hayatındaki haklarının korunması için çeşitli hukuksal düzenlemeler 

yapılmıştır. İş güvencesi de çalışma hakkının korunması için yapılan en temel hukuksal 

düzenlemelerden birisidir. İş güvencesinin özünde çalışanın işveren tarafından keyfi bir şekilde 

işten çıkarılmasını önleme amacı vardır. Türk iş hukukunda da çalışanların yapmış oldukları 

üretim ve hizmete göre farklı hukuksal düzenlemeler yapılmış ve çalışma hayatı esas olarak İş 

Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında şekillenmiştir. 

Çalışma hayatının çerçevesini belirleyen bu yasal düzenlemelerde iş güvencesi farklı 

boyutlarda ele alınmakta ve uygulanmaktadır. 

 Denizcilik sektörünün kendine özgü çalışma şartları bu alandaki çalışma ilişkilerinin 

farklı yasal düzenlemeler ile şekillenmesini zorunlu kılmıştır. Türkiye’de denizcilik sektöründe 

çalışma ilişkileri 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu çalışmada iş güvencesi 

kavramsal olarak sosyal ve ekonomik yönüyle araştırılmış, Türkiye’de çalışanların iş 

güvencesine yönelik yapılan yasal düzenlemeler incelenmiş ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nda 

iş güvencesinin durumu değerlendirilmiştir. Çalışmada Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlar 

açısından iş güvencesi uygulamalarının çok dar kapsamda düzenlendiği tespit edilmiş olup, 

denizcilik sektörü çalışanlarının daha iyi çalışma şartlarına sahip olması için mevcut yasada 

hızlı bir şekilde iş güvencesi ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği sonucuna 

varılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Türkiye, İş Hukuku, Deniz İş Kanunu, İş Güvencesi 
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Giriş 

 Güvende olma duygusu geçmişten günümüze insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası 

olmuştur. Günümüzde güvende olma ve güvence altında yaşama arzusu insanların en temel 

gereksinimi şekline gelmiştir. İnsanlarda güvende olma duygusu ile ortaya çıkan bu istek 

çalışma hayatına da yansımıştır. Çalışma hayatı açısından da güvende olma duygusu önemli bir 

olaydır. Çalışanların kendini güvende hissetmesi örgüt açısından önemli etkiler ortaya 

çıkarmakta, çalışanların iş motivasyonu artmakta ve örgütsel verimlilik gelişmektedir (Peker 

ve Aytürk, 2002:74). İş güvencesi çalışanların temel bir hakkı olarak ortaya çıkmış ve çalışma 

hayatının ayrılmaz bir parçası şekline gelmiştir. İlk olarak çalışanların çalışma hakkını güvence 

altına almak için yapılan iş güvencesi düzenlemeleri günümüzde çalışanın ailesine ve toplumun 

geneline karşı yapılan sosyal ve ekonomik düzenlemeler şekline dönüşmüştür. İş güvencesi 

hakkı artık çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. 

 Türkiye’de çalışma hayatının yasal çerçevesini belirleyen hukuksal düzenlemeler de iş 

güvencesine farklı boyutlarda yer verilmiştir. Çalışma hayatının temel düzenlemeleri olan 4857 

sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile 854 sayılı Deniz 

İş Kanunda iş güvencesi çeşitli şekillerde düzenlenmiş ve bu durumun sonucunda çalışanların 

sahip olduğu iş güvencesi hakları birbirinden farklı olmuştur. 

1. İş Güvencesi Kavramı 

İş güvencesi temel olarak çalışanların çalışma hakkının korunmasıdır. İş güvencesi 

yaklaşımında bir işverene bağımlı olarak çalışan, emeği ile üretime katılıp ücret geliri elde eden 

çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmasının sınırlandırılması, işten çıkarılmanın hukuksal 

dayanağının olması ve çalışanın korunmasına yönelik tutumlar vardır (Kar, 2005:560). 

İş güvencesiyle ilk olarak amaçlanan çalışanın iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir 

şekilde feshedilmesinin önlenmesi vardır (Ekonomi, 1986:102). İş güvencesi haksız feshi 

önlediği gibi aynı zamanda istihdamı da güvence altına alır (Başterzi, 2005:623). İş 

güvencesinde mikro düzeyde çalışanın işten keyfi olarak çıkarılmasının engellenerek işsiz 

kalmanın çalışan üzerindeki olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerini ortadan kaldırma amacı 

olduğu gibi makro düzeyde toplumsal alanda ortaya çıkacak olumsuz sosyal ekonomik etkileri 

azaltma amacı da vardır (Blomeyer, 1985:73). Çalışma hayatında iş hukuku uygulamaları ne 

kadar ayrıntılı ve çalışanı korumaya yönelik yapılırsa yapılsın, iş güvencesi ile ilgili düzenleme 

yoksa çalışanın korunması mümkün değildir ve bu durum toplumsal barışa da olumsuz etki 
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yapar (Taşkent, 2003:37). İş güvencesi iş hukuku açısından çalışanın en temel hakkıdır ve iş 

güvencesi hakkı olmadan diğer hakların tam olarak kullanılması zorlaşır (Preıs, 1997:25).  

İş güvencesi kavramı iş hukukunda ilk olarak 1917 Meksika Anayasasında görülmektedir. Bu 

düzenlemede çalışanın işten çıkarılmasının geçerli nedene dayanması zorunlu kılınmıştır. 

Sonraki süreçte iş güvencesi ulusal kanunlarda yer bulmaya başlamış ve 1951 yılında 

Almanya’da feshe karşı koruma kanunu düzenlenmiştir (Alpagut, 2002:79). Bu gelişmeler ile 

birlikte iş güvencesinin önemi gittikçe artmaya başlamıştır. Günümüzde iş güvencesi 

uluslararası sözleşmeler ile de güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Uluslararası Çalışma 

Örgütünün (ILO) 22 Haziran 1982 tarihli ve 158 sayılı ‘’İş İlişkisine İşveren Tarafından Son 

Verilmesi Hakkında Sözleşme’’ iş güvencesinin temel unsurlarını içeren konulardan meydana 

gelmektedir. Sözleşmenin dördüncü maddesinde işveren tarafından iş sözleşmesinin feshinin 

ancak geçerli bir nedenin varlığı ile hukukun ortaya koyduğu ölçütler dahilinde yapılabileceği 

belirtilmiştir. Sözleşmenin içeriğinde hangi nedenlerin geçerli sayılacağı belirtilirken çalışan 

haksız feshe karşı güvence altına alınmıştır. Türkiye sözleşmeyi 1994 tarihinde kabul etmiş ve 

sözleşme doğrultusunda yasal düzenlemeler yapmıştır (www.ılo.org).  İş güvencesi Avrupa 

Sosyal Şartı içinde de yer bulmuş, sözleşmede iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda 

çalışanın haklarının koruma altına alınacağı ikinci bölümde açıklanmıştır (www.çsgb.gov.tr). 

Bu düzenlemeler ile birlikte iş güvencesi modern hukuk anlayışı içinde kendisine daha çok yer 

bulmuş ve çalışanı korumayı amaç edinen bir düzenleme şekline gelmiştir (Kılıçoğlu, 

2001:1212). 

İş güvencesi kavramsal açıdan dar ve geniş olarak iki şekilde yorumlanmaktadır (Kutal 2002; 

Akyiğit, 2007:152). Dar açıdan iş güvencesi kavramı; çalışanın iş sözleşmesinin feshe karşı 

korunması ve sözleşmenin devamlılığının sağlanması şeklinde doğrudan sözleşme feshi ile 

ilgili bir yaklaşımdır (Tunçomağ, 2011:210). Geniş anlamda ise çalışanın işini kaybetmesini 

belirli koşullara bağlayarak feshi zorlaştırmak ve işsiz kalması durumunda ortaya çıkabilecek 

zararları en az seviyeye indirebilmek vardır. Esas amaç sözleşmenin feshini belirli ve kabul 

edilebilir şartlara bağlamaktır (Kutal, 2003:30). 

2. İş Güvencesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler 

Türkiye’de iş güvencesi ile ilgili uygulamalar ilk olarak 158 sayılı ILO sözleşmesinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi ile başlar. ILO’nun sözleşmesi onaylanıp iç hukukun 

bir parçası durumuna geldikten sonra 2002 yılında iş güvencesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren 
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4773 sayılı yasa çıkarılmış ve daha sonra bu yasanın iş güvencesi hükümleri 4857 sayılı İş 

Kanunu kapsamına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu 158 sayılı ILO sözleşmesinin esasları 

çerçevesinde hazırlanmış, iş güvencesi ile ilgili maddeler iş ilişkisini korumayı amaçlamıştır. 

4857 sayılı iş kanununda iş güvencesi 18nci maddede iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe 

dayandırılması, 19ncu madde de sözleşmenin feshindeki usuller, 20nci maddede feshin 

bildirimine itiraz ve usulü, 21nci madde de ise geçerli feshin sonuçları şeklinde düzenlenmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nda iş güvencesi ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler incelendiğinde 

belirli koşulların çalışanların feshe karşı korunmasında zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. İş 

kanunu bu koşullar; 

• Hizmet sözleşmesinin İş Kanunu’na tabi olması (Çalışanın 4857 sayılı kanun 

kapsamında bulunması). 

• Hizmet sözleşmesinin belirli süreli olması 

• İşveren bağlı en az 30 çalışanın bulunması (Tarım işletmelerinde 51) 

• Çalışanın en az altı aylık çalışma kıdeminin bulunması 

• Çalışanın işveren vekili (tüm işletmeyi kapsayacak şekilde) olmaması şeklindedir (4857 

S.K. Md. 13). 

4857 sayılı iş kanunda feshin geçerli bir sebebe dayandırılması için belirlenen esaslarda bazı 

istisnalar yapılmıştır. Öncelikli olarak yer altı işlerinde çalışanlarda kıdem süresi aranmazken 

bazı durumlarda geçerli fesih kapsamına alınmamıştır. Bu durumlar; 

• Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri 

içinde sendikal faaliyetlere katılmak 

• İşyeri sendika temsilciliği yapmak 

• Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine 

getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta 

başlatılmış sürece katılmak 

• Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş 

ve benzeri nedenler 

• Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek 

• Hastalık veya kaza nedeni ile İş Kanunu madde 25 bir numaralı bendinin b fıkrasında 

öngörülen bekleme süresinde ise geçici devamsızlık durumları şeklindedir (4857 S.K.). 
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İş kanunu kapsamına girmeyen çalışanlar içinde farklı yasal düzenlemeler yapılmıştır.  Bu 

kapsamda; 1952 Tarihli 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranların 

Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun (Basın İş Kanunu) kapsamında çalışanlarında iş 

güvencesi 4857 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmektedir. 5953 sayılı kanunda 1961 

yılında 212 sayılı kanun ile yapılan düzenleme ile basın çalışanları lehine iyileştirmeler 

yapılmış, iş güvencesi kapsamındaki uygulamalar 2003 yılında yürürlüğe giren İş Kanunu 

kapsamına eklenmişleridir (5953 S.K. ve 212 S.K.). 

Basın İş Kanunun kapsamı kanunun birinci maddesinde ‘’Türkiye’de yayınlanan gazete ve 

mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve iş 

kanununda işçi tarifi haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır’’ 

şeklinde belirlenmiştir. Basın iş kanunu kapsamı dahilinde çalışan fikir ve sanat işleri karşılığı 

ücret alan kişilere de gazeteci denilmektedir (5953 S.K.). 4857 sayılı iş kanunun iş güvencesi 

ile ilgili 19, 19, 20 ve 21nci maddeleri Basın İş Kanunu kapsamında çalışanlara da aynı 

esaslarda uygulanmıştır. Türkiye’de borçlar kanunu kapsamında çalışan kişiler açısından iş 

güvencesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmazken bu durumun temel esası borçlar kanunu 

kapsamında yapılan sözleşmelerin iş veya zaman ile sınırlı olması ve belirsiz süreli olarak 

sayılmamasıdır.  

3. 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nda İş Güvencesi 

4857 ve 5953 sayılı kanunlar kapsamında olmaya çalışanlar için yapılan bir düzenlemede 1967 

yılında 12586 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kabul edilen 854 sayılı Deniz İş Kanunudur. 

854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamına giren çalışanlar kanunun birinci maddesinde 

açıklanmıştır. Madde 1’e göre ‘’Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağı taşıyan ve 

yüz ve daha yukarı grostonluk gemilerde bir hizmet sözleşmesi ile çalışan gemi adamları ve 

bunların işverenleri’’ kanun kapsamında değerlendirilirken ‘’Aynı işverene ait gemilerin 

grostonları toplamı yüz ve daha fazla olduğu veya işverenin çalıştırdığı gemi adamı sayısı beş 

veya daha fazla olduğu durumlarda’’ ayrıca kapsama dahil edilmiştir. Kanun kapsamının 

uygulanmasında sandal, mavna, şat, salapurya gibi deniz vasıtaları da gemi sayılmaktadır. 

Kanunun ikinci maddesinde ‘’gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına 

ve hesabına çalıştıran kimseye işveren’’, ‘’bir hizmet sözleşmesine dayanarak gemide çalışan 

kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere gemi adamı’’, ‘’Gemiyi sevk ve idare eden kimseye 

veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde ona vekalet eden kimseye 
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kaptan’’, ‘’kaptan veya işveren adına ve hesabına harekete yetkili olan kişiye de işveren vekili’’ 

olarak değerlendirmektedir (854 S.K.). 

Deniz iş kanunu kapsamında çalışanların iş güvencesi hakkına yönelik herhangi bir düzenleme 

yapılmamıştır. 1967 yılında kabul edilen kanun çalışanların iş güvencesini kapsamamaktadır 

(Centel, 2013:29). Deniz iş kanunu kapsamında çalışanların iş güvencesi ile ilgili tek istisna 

durum sendikal güvenceler kapsamında yapılmıştır. İşyeri sendika temsilcisi hakkında yapılan 

düzenlemelerde bir ayrıma gidilmemiş olup sendika temsilcisine iş güvencesi verilmiştir. Bu 

durum işyeri temsilcisinin deniz iş kanunu kapsamında çalışması durumunda da vardır. Sendika 

işyeri temsilcisi sayılmak için belirsiz süreli sözleşeme ile çalışması gerekmekte, iş 

güvencesinin kısıtlayıcı durumları olan kıdem ve işyerinde çalışan sayısı aranmamaktadır 

(Mollamahmutoğlu, 2012:882). Deniz İş Kanunu iş güvencesi kapsamından eksik kalmış ve 

günün sosyal politika bakışını karşılamayan yetersiz bir düzenleme şekline gelmiştir. 

Sonuç 

İş güvencesi hakkı çalışanların en temel hakkıdır. Günümüzde iş güvencesi sadece çalışanların 

iş sözleşmesini güvence altına alan bir düzenleme olmaktan çıkmış, işsizliğin ortaya çıkaracağı 

sosyal ve ekonomik sorunları önleyici bir uygulama şekline gelmiştir. Çalışanların iş güvencesi 

kapsamında olması örgütsel bağlılık duygularını artırdığı gibi motivasyon ve verimliliklerine 

de olumlu etkiler yapmaktadır. İş güvencesi çalışanı haksız feshe karşı koruma altına almakta; 

işletmeyi, çalışanın ailesini ve toplumu da olumlu yönde etkilemektedir. Günümüzde sosyal 

devlet yaklaşımı ile birlikte çalışanların lehine yapılan düzenlemeler iş hukukunun gelişmesini 

ve iş güvencesi anlayışının yasal alanda yer kazanmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler ile birlikte 

iş güvencesinin önemi artmıştır. Birçok ülkede ve uluslararası sözleşmede iş güvencesiyle ilgili 

düzenlemeler yapılmıştır.  

Türkiye’de çalışma hayatını düzenleyen yasal uygulamaların çoğu uluslararası sözleşmelerin 

etkisinde gelişmiştir. İş güvencesi de Uluslararası Çalışma Örgütünün 158 sayılı sözleşmesi 

kapsamında düzenlenmiş ve uygulanmaya başlamıştır. İlk olarak 4773 sayılı kanun ile 

mevzuatta yerini alan düzenlemeler, 4857 sayılı kanun ile en son şekline ulaşmıştır. Türkiye’de 

iş güvencesi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar iki temel başlık altında ele alınabilir. Bu başlıklar iş 

güvencesi kapsamında bulunan çalışanların yaşadığı sorunlar ve iş güvencesi kapsamında 

bulunmayan çalışanların yaşadığı sorunlardır. İş güvencesi kapsamında çalışanların yaşadığı 

başlıca sorunlar kıdem süresi, işletmede bulunan çalışan sayısının ortaya koyduğu kısıtlamalar 
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olarak öne çıkarken, iş güvencesi kapsamında olmayanların da güvence kapsamına dahil 

edilmemesi ve haksız feshe karşı korunmaması en önemli sorunlardır. 

Türkiye’de iş güvencesi uygulaması yasal olarak bulunsa da kapsam alanının sınırlı olması iş 

güvencesinden yararlanan çalışan sayısını kısıtlı tutmuştur. Bu kısıtlama ile birlikte bazı 

çalışanlara iş güvencesi yasal olarak tanımlanmamıştır. Deniz İş Kanunu kapsamında 

çalışanlarda iş güvencesi kapsamına dahil edilmeyen kesimdendir. Deniz İş Hukukunun 

yaklaşık elli yıllık bir düzenleme olması bu yasada iyileştirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Çalışma hayatının dinamik yapısı, sürekli gelişen üretim teknolojileri ve deniz ticaretinin artan 

önemi karşısında mevcut Deniz İş Hukuku hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yetersiz 

kalmıştır.  İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamında çalışanların iş güvencesi kapsamında 

olması Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlarında iş güvencesi kapsamına alınabileceğinin 

destekleyici bir yaklaşımdır. Günümüzde hızla gelişen ve değişen dünyada işgücü piyasalarında 

ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda çalışma ilişkileri de yeniden şekillenmeye başlamıştır. 

Bu doğrultuda Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanların da iş güvencesi kapsamına alınması 

gerekmektedir. Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanların iş güvencesine dahil edilerek 

işverenin haksız fesih uygulamalarına karşı korunması denizcilik sektörüne önemli 

kazanımlarda bulunacağı gibi çalışma hayatında toplumsal barışın sağlanmasını da 

destekleyecektir.  
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Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Sendika Üyesi Olmasını Engelleyen Yasal 

Düzenlemelerin Sendikalaşma Oranlarına Etkisi  

Gökçe CEREV25 

ÖZET 

 Kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi hedefleyen kamu 

sendikaları aynı zamanda önemli birer sivil toplum kuruluşu yapısındadır. Türkiye’de kamu 

sendikalarının gelişmesi 1960 döneminden sonra artmıştır. Yapılan yasal düzenlemeler ile 

ilerleme göstermeye başlayan kamu sendikacılığı özellikle uluslararası sözleşmelerinde etkisi 

ile günümüzdeki yapısına ulaşmıştır. Kamu sendikacılığının gelişmesi ve ilerlemesi kamu 

çalışanlarının çalışma yaşantısında ki kazanımlarını artıracak ve daha iyi sosya-ekonomik bir 

yapıya ulaşmasını sağlayacaktır. Kamu sendikalarının güçlü bir görünüm sergileyebilmesinin 

önemli bir etkeni de sahip oldukları üye sayısıdır. Üye sayısı sendikalara güç veren bir unsurdur. 

Türkiye’de kamu sendikalarına üye olma koşulları yasal düzenleme ile belirlenmiş ve bazı 

kamu görevlilerinin sendikalara üye olması kısıtlanmıştır. Bu durum kamu sendikacılığının 

güçlü bir yapıya ulaşmasının önünde önemli bir engel olmuştur. Bu çalışmada kamu 

çalışanlarının sendikal üyeliğini engelleyen yasal düzenlemeler araştırılmış, bu engellemelerin 

sendikalaşma oranlarına etkisi incelenmiştir. Çalışmada kamu çalışanlarının sendika üyesi 

olmasını engelleyen yasal düzenlemelerin sendikalaşma oranlarına olumsuz etki yaptığı ve 

sendikaların sayısal boyutta güçlenmesini engellediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kamu Sendikaları, Kamu Görevlileri, Sendika, Sendika Üyeliği 
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Giriş 

Küreselleşmenin etkisi ile birlikte hızla gelişen dünyamızda sendikaların yapısı ve 

fonksiyonları da gelişmeye başlamıştır. Sanayi devrimi sonucu işçi sınıfının şekillenmesiyle 

kendisine çalışma hayatında yer bulan sendikalar, başlangıçta sadece üyesi olan çalışanların 

hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeye çalışan örgütler görünümündeydi. Değişen dünya ile 

birlikte günümüzde sendikalar toplumsal yapıya yön veren önemli birer sivil toplum örgütü 

yapısına dönüşmüşlerdir. Sendikal örgütlenme ilk olarak işçi sınıfında ortaya çıkmış farklılaşan 

çalışma ilişkileri ile birlikte kamu çalışanları da sendikal örgütler kurmaya başlamıştır.  

Kamu çalışma ilişkileri devletin sistem içinde hem yasal düzenleyici hem de işveren 

konumunda bulunması nedeni ile farklı bir yapıda ortaya çıkmaktadır. Devletin vatandaşlarına 

sunduğu kamu hizmetinin niteliklerinin de ticari mal ve hizmet üretiminden değişik olması 

kamu çalışma ilişkileri içerisinde kamu çalışanlarının farklı bir konumda olmasını ortaya 

çıkarmıştır. Kamu çalışanları devletin işlevsel hizmetlerini yerine getiren, vatandaşları ile bağ 

kurmasını sağlayan önemli bir konumda bulunmaktadır. Kamu hizmetinin kendisine has 

özellikleri kamu çalışanlarını da farklılaştırmış, bu durum onların sendikal örgütlenmesine de 

yansımıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve demokrasi anlayışlarına göre çalışanların 

farklı sendikal hakları bulunmaktadır ve bu haklar mevcut yasalar ile güvence altına alınmıştır. 

Türkiye’de de çalışanların sendikal hakları anayasa ile güvence altına alınmış yapılan yasal 

düzenlemeler ile birlikte çerçevesi belirlenmiştir. Kamu çalışanları da sendikal hakları anayasa 

ile güvence altına alınan çalışanlardır. 

Yapılan yasal düzenlemeler ile kamu çalışanlarının bir kısmının sendika üyesi olması 

engellenmiş ve bu durum sendikaların üye sayısını olumsuz yönde etkilemiştir. Sendikaların 

gücünü ortaya koyan etkisini artıran önemli bir unsurda üye sayısıdır. Üyelerden kesilen 

aidatların sendikalara mali güç sağlaması kadar üye sayının fazla olması çalışma hayatını ve 

toplumu ilgilendiren konularda sendikaların daha fazla söz sahibi olmasını sağlar. Güçlü 

sendikalar toplumların gelişmesi için önemli örgütlerdir. 

1. Sendika Kavramı ve Kamu Sendikacılığı 

Sendika terim olarak Roma ve Yunan hukuk sisteminde bulunan ‘’syndıc’’ kelimesinden 

gelmektedir. Terim olarak o dönem birliğin veya şehrin temsilini sağlamakla görevli kişileri 

ifade etmektedir. Günümüz de sendikaların yeni tanımının ortaya çıkması ise sanayi devrimi ile 

olmuştur. Sanayi devrimi sonucunda işçi sınıfının oluşması ve zaman içinde işçi sınıfının 
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örgütlenme ihtiyacı günümüz sendikalarının asıl temelini oluşturmaktadır (Işık, 1962:73, 

Selamoğlu, 1998:25, Durand:1954:39). 

Sendikaların özünde işçilerin dayanışma ve birlikte hareket etme isteği vardır. Sendikalar genel 

olarak çalışanların hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek için kurulan örgütler olarak 

tanımlanabilir. Bu ifade sendikaların temel hedeflerini ortaya koyarken hareket alanını 

çalışanlar üzerine kuran bir tanımlamadır. Günümüzde sendikalar bu kadar dar bir alanda 

faaliyetlerini sürdürmemekte toplumun genelini ilgilendiren konularda faaliyetlerde bulunarak 

hem çalışma yaşamının hem de toplumsal yaşantının önemli birer örgütü şekline 

dönüşmüşlerdir (Demir, 1999:3). 

Kamu sendikaları ise kamu sektöründe çalışanların birlikte hareket etme isteği ile kurduğu ve 

kamu çalışanlarının ortak dayanışma ruhu ile hareket ettiği örgütlerdir. Kamu sendikalarının 

ortaya koyduğu faaliyetlerin temel ekseninde kamu çalışma ilişkileri bulunmakta olup, kamu 

çalışma ilişkilerinin kendine özgü işveren-çalışan yapısı kamu sendikacılığının gelişimini 

önemli derecede etkilemektedir. Kamu sendikaları da temel olarak kamu çalışanlarının ortak 

ekonomik, toplumsal ve kültürel çıkarlarını koruyup geliştirmeyi hedeflemekte aynı zamanda 

toplum genelinde de duyarlılık geliştirecek faaliyetlerde bulunmaktadır (Eraslan, 2011; 

Selamoğlu, 1998:25).  

Kamu sendikalarının genel yapısı işçi sendikalarından farklıdır. Bu duruma üyelerinin 

birbirinden farklı statüleri neden olmaktadır. İşçi sendikalarının üyesi olan çalışanlar (işçiler) 

bir işverene bağımlı olarak çalışan ve devlet tarafından şekillendirilen hukuksal çerçevede (iş 

hukuku, toplu iş hukuku vb.) hizmet ve mal üreten kişilerdir. Kamu sendikalarının üyesi 

çalışanlar ise devlet adına kamu hizmeti üreten ve diğer çalışanlardan farklı hukuksal statüye 

sahip kişilerdir. Kamu çalışanlarının ortaya koyduğu hizmetin kamusal nitelikte olması ve 

kamu hizmetinin kendine özgü (kâr amacı gütmemesi, bazı hizmetlerin kesintisiz olması vb..) 

yapısı kamu sendikacılığını işçi sendikacılığından farklı kılan en önemli özelliktir (Tokol, 

2000:29). Kamu çalışanlarının çalışma şartları özel sektör çalışanlarının şahsi iradelerine iş 

sözleşmesine göre değil, devlet tarafından belirlenen yasa, tüzük, yönetmelik ve 

kararnamelerdeki statü hukukuna göre tek yanlı belirlenmektedir (Dereli, 1982:366). Kamu 

çalışma yaşantısının ortaya koyduğu bu farklı sistem kamu çalışanlarının örgütlenmesini ve 

sendikal haklara sahip olmasını da şekillendirmiştir.  
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Kamu çalışanlarının farklı hukuksal konumu sendikal haklar yönünde de ortaya çıkmıştır. 

Tarihsel süreç içerisinde devletler kamu çalışanlarının örgütlenmesi ve sendika kurmasına karşı 

olumsuz ve zorlayıcı davranışlar sergilemiştir. Yapılan yasal düzenlemeler ile sendikal 

mücadele konusunda zayıf tutulmaya çalışılan kamu sendikaları aynı zamanda üye olma şartları 

kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ile sayısal olarak güçlenmesinin de önüne geçilmiştir. 

Bu durum günümüzde gelişmiş veya gelişmekte olan tüm ülkelerde geçerli bir durumdur. 

Sendikaların üye sayılarının çokluğu başta malvarlıkları, toplu sözleşmede ki etkinliği, grev 

kapsamları, sosyal kültürel ve siyasal güçleri ile yakından ilgilidir (Çelik, 1979:7, Mumcuoğlu, 

1979:5, Işık, 1962:2). Kamu sendikalarının güçlü bir yapı sergilemesi için tüm kamu 

çalışanlarını kapsayacak bir yapıda bulunması gerekmektedir. 

2. Türkiye’de Kamu Sendikalarının Tarihsel Gelişimi 

Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme süreci hem dünyada hem de Türkiye’de diğer 

çalışanlara göre farklı gelişme göstermiştir. Sanayi devrimi ile birlikte işçi sınıfının 19’ncu 

yüzyılda başlayan hak arama mücadelesi kamu çalışanlarına geç yansımıştır. Kamu 

çalışanlarının işçi sınıfına göre daha geç sendikalaşma eğilimi göstermesinin iki ana unsuru 

vardır. Bu unsurlar devlet bürokrasisinin kamu çalışanları üzerinde ki siyasal işlevi ve kamu 

çalışanlarının ortaya koyduğu emeğin farklı niteliksel yapısıdır (Saylan, 1975:8). 

Türkiye’de kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesinde belirli dönemler ve yaklaşımlar öne 

çıkmaktadır. Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde sendikal örgütlenme çok fazla 

gelişmemiştir. Dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarının olumsuzluğu, sanayinin tam 

olarak gelişmemesi, üretim ilişkilerinin sınırlı olması ve çalışanlarda tam bir sınıf bilincinin 

oluşmaması sendikal yapıların ortaya çıkmasını engelleyen nedenler olmuştur (Gülmez, 

1991:407). Osmanlı döneminde sanayileşmenin geç meydana gelmesi ile birlikte işçi sınıfı da 

geç oluşmaya başlamış, bu dönemde işçiler daha çok inşaat, maden ve kamu sektöründe 

çalışmışlardır. Osmanlı döneminde kamu görevlisi adı altında çalışanların birçoğu gerçekte 

ücretli işçi konumundaydı (Koç, 1998:2). Bu dönem içinde 1871 yılında kurulan Ameleperver 

Cemiyeti ilk çalışan örgütlenmesine örnek gösterilebilir (Koç, 1998:2; Çelik, 2004:347). 

Osmanlı döneminde en önemli sendikal örgütlenme İstanbul’da Tophane fabrikası işçilerinin 

kurduğu Amale-i Osmanlı Cemiyeti olmuştur (Koç, 1998:2). Osmanlı döneminde kamu 

görevlileri sahip olukları ayrıcalıklı statü nedeni ile sendikal örgütlenme çabası içinde 

bulunmamışlardır. 1908 yılında çıkarılan Tatil-i Eşgal Kanunu ile örgütlenme faaliyetleri 

dönem içinde yasaklanmıştır (Güzel, 1993:53). 



194 

 

Cumhuriyet döneminde ise 1924 yılında kabul edilen Anayasa ile birlikte kamu görevlilerini 

ilgilendiren ilk düzenleme 788 sayılı Memurin Kanunu ile yapılmış, 1927 yılında da 1108 sayılı 

maaş kanunu ile farklı düzenlemeler ortaya konmuştur (Makal, 2001:66). Yapılan bu 

düzenlemelerin birçoğu kamu çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarına yönelik olmuş 

olup, sendikal haklarına yönelik düzenlemeleri içermemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1925 

yılında çıkarılan Takriri Sükûn yasası ile de kamu çalışanlarının örgütlenme hakkı dahil pek 

çok hakkı yasaklanmıştır (Serim, 1995:63). Cumhuriyetin kurulması ile birlikte ülke genelinde 

ki genel sosyal durum ve kamu görevlilerinin sahip oldukları sosyal haklar sendikal örgütlenme 

ihtiyacını da çok fazla ortaya çıkarmamıştır.  Dönem içinde yasaklayıcı ve engelleyici yasal 

düzenlemeler ile birlikte kamu çalışanlarının sendikal haklarına yönelik bir düzenleme 

yapılmamıştır. 

1961 Anayasası kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesi açısından önemli bir düzenlemedir. 

Türkiye’de 1961 anayasası ile birlikte Sosyal Devlet ilkeleri benimsenmiş, toplumun temel, 

sosyal ve iktisadi hakları güvence altına alınmıştır. 1961 Anayasasının 46. Maddesi çalışanlara 

sendika hakkı tanırken herhangi bir şekilde işçi memur ayrımına gitmemiş, 47nci maddede ise 

işçilere grev ve toplu sözleşme hakkını tanımlamıştır (Çelik, 2009:394). 1961 Anayasasının 46. 

Maddesinde yapılan yasal düzenleme ile kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesi önündeki 

engeller ortadan kalkmıştır (Mıhçıoğlu, 1968:7, Serim, 1995:61). 1961 anayasasında yapılan 

düzenleme ile birlikte sendika kurma hakkı kazanan kamu görevlilerinin sendikal yasalarının 

düzenlenmesi 1965 yılında olmuştur. 8 Haziran 1965 yılında 624 sayılı Devlet Personeli 

Sendikaları Yasası yürürlüğe girmiş ve kamu çalışanlarının sendikal hakları Cumhuriyet 

tarihinde ilk defa yasal zemine taşınmıştır. 624 sayılı yasa ile birlikte ülke genelinde birçok 

kamu çalışanı sendikası kurulmuştur (Tortop, 1971:175). 1971 yılında anayasada yapılan 

düzenleme ile birlikte kamu görevlilerine tanınan sendikal haklar ortadan kalmış, kamu 

çalışanlarının sendikal örgütlenmesi tekrardan engellenmiştir. 

1961 anayasasında yapılan ve sonradan ortadan kaldırılan düzenlemeden sonra 1980’li yıllara 

kadar kamu çalışanlarının sendikal haklarına yönelik herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

1982 yılında yürürlüğe giren yeni Anayasada da kamu görevlilerinin sendikal haklarına yönelik 

herhangi bir düzenle açık bir şekilde yapılmamıştır. 1982 Anayasasının 51. Maddesinde yapılan 

düzenleme ile ‘’işçi ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 

menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar 

kurma hakkına sahiptirler” ifadesi bulunmuştur. Bu düzenlemede kamu görevlilerinin sendikal 

örgütlenmesi yönünde herhangi ifade yer almamıştır. Aynı zamanda 1982 Anayasasın da 
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Madde 51’de “Sendika Kurma Hakkı” Madde 53’de “Toplu İş Sözleşmesi Hakkı “ve Madde 

54’te “Grev Hakkı “olarak sadece işçiler açısından ele alarak güvence altına almış, kamu 

görevlileri hakkında bir düzenleme yapılmamıştır (Gülmez, 1990: 114; Serim 1995: 65-66). Bu 

dönemde işçilere yönelik yapılan tüm bu düzenlemelere karşı kamu görevlileri de örgütlenme 

faaliyetlerine devam etmiş ve sendikal haklar için mücadele etmişlerdir (Metin Kutal, 2002: 

133). Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme çabasının bu dönemde artmasının en önemli 

sebebi işçilerin 1960 anayasası sonrası sahip oldukları sendikal haklar ile elde ettikleri 

ekonomik ve sosyal kazanımlar karşısında geri kalmaları bulunmaktadır.  

Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme çabaları sonucunda ilk yasal düzenleme 1960 

döneminden yaklaşık 40 yıl sonra yapılmıştır. 12.07.2001 tarihinde 24460 sayılı Resmi Gazete 

’de yayımlanarak kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile kamu 

görevlileri gecikmişte olsa tekrardan sendikal haklara yasal düzeyde kavuşmuştur (24460 Sayılı 

Resmi Gazete). Yapılan bu düzenleme sonrası ülke genelinde sendikalar kurulmuş ve kamu 

çalışanlarının sendikalaşma oranları hızlı bir şekilde artmıştır. 2012 yılında ise kamu 

çalışanlarına yönelik tekrardan yapılan yasal düzenleme ile 6289 sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları Kanununda Değişiklik yapılmasına dair kanun 28261 saylı resmi gazetede kabul 

edilmiştir. Bu düzenleme ile kamu görevlilerinin sendikal hakları tekrardan düzenlenerek toplu 

sözleşme hakkı tanınmıştır (28261 Sayılı Resmi Gazete). 

Türkiye’de kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesini genel olarak değerlendirildiğinde; bu 

konudaki anayasal düzenlemelerin ilk olarak 1876 ‘’Teşkilatı Esasiye Kanunu’’ ile başladığı 

ve Osmanlı Meşrutiyet Döneminde hazırlanan 1876 anayasası ile devam ettiği sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Daha sonraki süreçte 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında da sendikal haklara 

yönelik farklı düzenlemeler yapılmıştır (Serim, 1995:42-43). 

3. Kamu Görevlilerinin Sendika Üyesi Olmasını Kısıtlayan Yasal Düzenlemeler ve 

Etkileri 

Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesi ve sendikal haklara sahip olması her dönem 

kısıtlanmıştır. Kamu görevlilerinin kendine özgü yasal statüsü onların sendikal örgütlenmesi 

önünde engel olmuştur. Kamu görevlilerinin örgütlenmesini engelleyen görüşler ise; 

• Kamu görevlisi yapmış olduğu iş nedeni ile devletin ayrılmaz bir parçası şekline 

gelmiştir 
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• Kamu görevlileri devlet adına hareket eder. Bu sebepten ötürü bazı kamu görevlileri 

aynı zamanda kamu işvereni konumunda görev yapar. 

• Kamu görevlilerinin örgütlenerek devlete karşı isteklerde bulunması devletin kendisi ile 

çelişkiye düşmesi olarak algılanabilir. 

• Kamu görevlisinin örgütlenmesi kamunun hiyerarşik yapısını bozabilir.  

• Sendikalar amaç olarak üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için kurulan örgütlerdir. 

Kamu görevlilerinin sendikalaşması özel çıkarların genel kamu yararlarına tercihi 

olarak algılanabilir. 

• Kamu görevlilerinin hak ve çıkarlar devlet ve kanunlarının himayesi altındadır ve 

örgütlenmeleri emek sermaye çatışması içinde olmadıkları için gereksizdir şeklinde 

olan görüşlerdir (Tutum, 1972). 

Türkiye’de de kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesi ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde 

sendikal haklar yönünden bazı kısıtlamalar yapılmıştır. Bu kısıtlamalar sendika üyesi kamu 

görevlilerinin sendikal haklarına yönelik olduğu gibi kamu görevlilerinin sendika üyesi 

olmasına yönelik yapılan kısıtlamalar da bulunmaktadır. Türkiye’de kamu görevlilerinin 

sendikal haklarına yönelik en son yasal düzenleme 25.06.2001 tarihinde kabul edilen, 

04.04.2012 tarihinde bazı maddelerinde değişiklik yapılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’dur. 4688 sayılı kanunda yapılan düzenlemeler ile bazı 

kamu görevlilerinin sendika kurması ve sendika üyesi olması yasaklanmıştır. Kanunun 15’nci 

maddesinde sendika üyesi olamayacak olan kamu görevlileri; 

• Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı 

kuruluşlarında, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri 

• Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten 

sayılanlar 

• Bakanlar, bakan yardımcıları, bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 

başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu 

üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk 

müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst 

düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları, 
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• Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan 

ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü 

ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları, 

• Mülkî idare amirleri 

• Silahlı Kuvvetler mensupları 

• Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları 

• Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları, 

• Emniyet hizmetleri sınıf 

• Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri 

• Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, 

sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, 

sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler şeklinde açıklanmıştır (4688 S.K. Md. 15). 

Kanunun 15’nci maddesinde yapılan bu kısıtlayıcı düzenleme ile bazı kamu görevlilerinin 

sendika üyesi olması engellenmiştir. Bu durum kamu sendikalarının sayısal olarak 

güçlenmesini zorlaştıran bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu personeli devlet için 

ne kadar önemli ise kamu sendikaları içinde o kadar önemlidir. Devletin politikası açısından 

değerlendirdiğimizde kamu personelinin sayısal görünümü devletin ekonomik ve politik 

hedefleri doğrultusunda konum ve işlevlerini düzenlemesi açısından önemlidir. Kamu 

sendikaları açısından da üye sayısı başta sayısal çoğunluk olmak üzere ekonomik açıdan daha 

güçlü olmak ve toplumsal alanda daha çok söz sahibi olma nedeniyle önemlidir (Foster ve 

Fotozoğlu, 1962:8). 

Kamu görevlisinin toplam sayısı kamu istihdamının sergilediği performansın bir göstergesi 

olarak önemlidir. Toplam kamu görevlisi içinde sendika üyesi olabilecek personel sayısı da 

başta sendikal özgürlük olmak üzere gelişmişlik göstergeler ve uluslararası normlar açısından 

önemlidir. Tablo 1’de 2007 ile 2017 yılları arasında toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika 

üyesi olabilecek ve sendika üyesi kamu görevlisi sayısı ilgili kamu kurumlarının istatiksel 

verilerinden derlenerek verilmiştir. Tablo 1 verilerine göre yıllar itibari ile kamu görevlisi sayısı 

artmakta bu artış ile birlikte kamu sendikası üyesi olabilecek kamu görevlisi sayısı da 

artmaktadır. Kamu görevlilerinin ülke genelinde sendikalaşma oranı %50’lilerden %70’ler 

düzeyine gelmiştir. Fakat bu rakamlara 4688 sayılı kanunda sendika üyesi olması kısıtlanan 

personel dahil değildir. Farklı bir açıdan değerlendirildiğinde; 2017 yılı verilerine göre kamu 

istihdamında bulunan 3.602.735 personel bulunmaktadır. Bu personelden 2.431.228 kişi kamu 
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sendikası üyesi olmaya hak sahibidir. Bu durum toplam kamu personelinin sadece %67,48’nin 

sendika üyesi olabilme hakkına sahip olduğunu ortaya koyarken aynı zamanda toplam kamu 

görevlilerinin %46,75’nin sendikal örgütlenme içinde yer aldığını göstermektedir. Bu durum 

başta sendikaların sayısal gücünü etkilediği gibi, ekonomik anlamda da güçlenmesini 

engelleyen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 1. Kamu Görevlisi ve Sendika Üye İstatistikleri 

Yılla

r  

Kamu Görevlisi 

Sayısı 

Sendika Üyesi Olabilecek 

Toplam Kamu Görevlisi 

Sayısı 

Toplam 

Sendika 

Üye Sayısı 

Sendikalaş

ma Oranı 

(%) 

2007 2.925.306 1.617.410 855.463 52.89 

2008 2.917.786 1.691.299 931.435 55.07 

2009 2.958.851 1.784.414 1.017.072 57,00 

2010 3.013.692 1.767.737 1.023.362 57.89 

2011 3.099.137 1.874.543 1.195.102 63.75 

2012 3.215.457 2.017.978 1.375.661 68.17 

2013 3.319.584 2.134.638 1.468.021 68,77 

2014 3.440.039 2.270.558 1.589.964 70,03 

2015 3.464.009 2.354.314 1.679.028 71,32 

2016 3.561.539 2.452.349 .1.756.934 71,64 

2017 3.602.735 2.431.228 1.684.323 69.28 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir. 

 Sendika üyesi olan kamu personelinin genel kamu personeli içindeki durumu kamu 

sendikacılığının gelişimi için önemli bir göstergedir. 2012 yılında yapılan düzenleme ile birlikte 

kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanınmış olsa da grev hakkı ile ilgili bir düzenleme 

yapılmamıştır. Bazı kamu görevlilerinin bulunmuş oldukları statü gereği sendika üyesi olma 
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yönünden kısıtlamaya gidilmesi normal bir durum olsa da kamu görevlilerinin sendikal 

haklarını gelişmiş ülkeler seviyesine ve uluslararası standartlara çıkarmak bir gerekliliktir. 

Sonuç 

Sendikalar, çalışanların ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını koruyup 

geliştirmek için oluşturulan tüzel kişiliğe sahip yetki, işleyiş ve sorumlulukları yasalar ile 

belirlenmiş kolektif örgütlerdir. Sendikalar çalışma hayatında sanayi devrimi ile birlikte yer 

almaya başlamış ve günümüzde emek piyasalarının ayrılmaz birer parçası şekline 

gelişmişlerdir. 

Bir toplumun demokratikleşme seviyesini ortaya koyan temel göstergelerden birisi de toplum 

içindeki bireylerin ve sosyal grupların kendi çıkar ve düşüncelerini savunmak ve geliştirmek 

için özgürce örgütlenebilme hakkına sahip olabilmesidir. Kamu görevlileri de toplumun önemli 

bir kesimini oluşturmakta ve yapmış oldukları iş ile devletin işlevselliğini vatandaşa 

yansıtmaktadır. Bu yaklaşım ile başta çalışma ilişkileri sistemi içinde bulanan tüm tarafların 

sendikal haklara sahip olması gerekmektedir. Bu hakların tam olarak gelişmemesi toplumun 

demokratik niteliklerini zayıflatır. 

Türkiye’de kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesi önünde olan engellerden biriside sendika 

üyesi olabilecek kamu görevlilerinin sınırlandırılmasıdır. Türkiye’nin uluslararası normlara 

daha çok uyum sağlaması, toplumun her kesiminin demokratik haklardan yararlanabilmesi için 

mevcut yasa da düzenleme yapılması bir gerekliliktir. 2012 yılında yapılan düzenleme ile toplu 

sözleşme hakkı elde eden kamu görevlileri yapılacak yeni bir düzenleme ile sendikal 

örgütlenmede daha güçlü bir konuma gelebilirler. Unutulmaması gereken diğer önemli bir 

nokta günümüz sendikalarının sosyal diyalog bağlamında önemli birer sivil toplum kuruluşu 

olduğudur. Sonuç olarak kamu sendikacılığının güçlü bir yapı sergilemesi ülkenin gelişmesi ve 

ilerlemesi için gerekli bir durumdur.  
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ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN KISA 

FORMUNUN OLUŞTURULMASI 

THE DEVELOPMENT OF SHORT FORM OF METACOGNİTİONAL WRİTİNG 

STRATEGİES AWARENESS SCALE 

Gizem UYUMAZ 

İ. Seçkin AYDIN 

H. Özgür İNNALI 

Gözde UYUMAZ26 

Bu çalışma Aydın, İnnalı ve Uyumaz tarafından 2017 yılında ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel 

yazma stratejilerine yönelik farkındalıklarını ölçmek amacıyla geliştirilen Üstbilişsel Yazma 

Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin (ÜYSFÖ) kısa formunun oluşturulmasını amaçlayan 

betimsel bir araştırmadır. Bu amaç doğrultusunda iki farklı çalışma grubundan veri 

toplanmıştır. İlk çalışma grubu 122’i erkek, 90’ı kız olmak üzere 212 ortaokul öğrencisinden, 

ikinci çalışma grubu 108’i erkek, 99’u kız olmak üzere 207 ortaokul öğrencisinden 

oluşmaktadır. Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği 40 maddeden oluşmaktadır ve 

derecelendirmeleri “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Orta Derecede Katılıyorum”, 

“Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklindedir. Ölçekte ters puanlanması gereken 

(olumsuz) madde bulunmamaktadır. Ölçeğin geliştirilme çalışması kapsamında yapılan 

açımlayıcı faktör analizinde; tek faktörlü yapının özdeğerinin 14.141 olduğu, maddelerin 

toplam varyansa yaptığı katkının %35.354 olduğu bulunmuştur. Faktör yük değerleri 0.435-

0.712 arasında değişmektedir. Açımlayıcı faktör analizi yapılan gruptan elde edilen verilerin 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.952, madde-toplam korelasyonları 0.410-0.681 arasında 

bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi yapılan gruptan elde edilen verilerin Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı 0.944, madde-toplam korelasyonları 0.386-0.627 arasında bulunmuştur. 

Doğrulayıcı faktör analizinde standardize edilmiş faktör yük değerleri 0.47-0.73 arasında 

değişmektedir. 𝜒2/sd=2.01, RMSEA=0.057, SRMR=0.045, IFI, NNFI ve CFI değerleri 0.98, 

GFI=0.86 bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında öncelikle uzman görüşü ile kapsam 

geçerliğinin sağlanmasına dikkat edilerek, ilk gruptan toplanan verilere yapılan açımlayıcı 

faktör analizi sonucunda tek faktörlü yapının özdeğerinin 3.556, maddelerin toplam varyansa 

yaptığı katkının %39.514 olduğu 9 maddelik kısa form oluşturulmuştur. Daha sonra kısa forma 
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ilişkin ek geçerlik kanıtı elde etmek amacıyla ikinci gruptan toplanan verilere doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, standardize edilmiş faktör 

yük değerlerinin 0.43-0.68 arasında değiştiği, 𝜒2/sd=1.20, RMSEA=0.032, SRMR=0.043, IFI, 

NNFI ve CFI değerleri 0.99, GFI=0.97, AGFI=0.94 bulunmuştur. İlk gruptan toplanılan 

verilerin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.807 ve madde-toplam korelasyonları 0.436-

0.567 arasında, ikinci gruptan toplanılan verilerin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.760 ve 

madde-toplam korelasyonları 0.337-0.541 arasında olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizlerden 

elde edilen güvenirlik ve geçerlik kanıtları birlikte değerlendirildiğinde, Üstbilişsel Yazma 

Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin (ÜYSFÖ) 9 maddelik kısa formunun geçerlik ve güvenilir 

değerleri yüksek bir ölçek olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: geçerlik, güvenirlik, faktör analizi 

1. GİRİŞ 

Hem kendi içinde barındırdığı özellikler hem de diğer beceri alanlarıyla ilişkisi göz önünde 

bulundurulduğunda anadil öğretiminde yazma süreci ayrı bir önem taşır. Bu durumun bir 

sonucu olarak, yazma öğrenciler tarafından zorlanılan ve kaçınılan bir beceri alanıdır. Öte 

yandan öğrenme ortamlarında yaşanan tüm zorlukların aşılmasında olduğu gibi yazma 

becerisinin geliştirilmesinde de kullanılabilecek yaklaşımlar vardır. Örneğin Vrugt ve Oort’un 

(2008) etkili bir öz düzenlemeli öğrenme modeli geliştirip test etmek amacıyla 

gerçekleştirdikleri çalışmada, etkili öz düzenlemeli öğrenmenin iki yol içerdiğini göstermiştir: 

üstbilişsel ve stratejik yol. 

Flavell (1976; 1978; 1981; 1982) tarafından geliştirilen üstbiliş kavramı Paris ve Winograd’a 

(1990: 10) göre, bilgiyi elde etme yolculuğunda yaratıcı olmak ve problem çözme 

davranışlarında stratejik olmak için öğrencilerin entelektüel merak ve kararlılık geliştirmelerine 

yardımcı olur. Kaldı ki öz farkındalık ve kendini izleme gibi üstbilişsel stratejilerin 

uygulanmasının eğitsel çıkarımı (Weaver ve Bryant, 1995; Papaleontiou-Louca, 2008) kendi 

öğrenmelerini kontrol edebilen ve hayat için öğrenmeyi öğrenen bağımsız bireyler 

yetiştirmektir. Breed, Mentz ve Van der Westhuizen’ın (2014) çalışma sonuçlarının da 

gösterdiği gibi üstbilişsel öğretme-öğrenme stratejileri uygulanan deney grubundaki öğrenciler, 

planlama, bilgi yönetimi, izleme ve değerlendirme alanlarında üstbilişsel farkındalık 

bakımından gelişme göstermiştir. 
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Öte yandan genel olarak dil öğrenme stratejilerinin içinde ele alınan yazma stratejileri ise yazma 

sürecini kontrol etme yollarıdır. Yazılı dili üretme ve yazma sırasında karşılaşılan sorunları 

çözme süreçleri olan yazma stratejileri hem bilişsel hem de üstbilişsel düzeyde olabilir. 

Düşüncelerin yazıya aktarılması bilişsel, bu aktarma sürecinin denetlenmesi ise üstbilişsel 

süreçtir (Topuzkanamış, 2014; 2015). Üstbilişsel strateji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 

öğrencilerin gözünde büyüyen yazma etkinlikleri yerini eğlenceli olduğu kadar faydalı ve 

öğretici bir eğitim sürecine bırakacaktır. 

Bu noktadan yola çıkılarak bu çalışmada Aydın, İnnalı ve Uyumaz (2017) tarafından ortaokul 

öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejilerine yönelik farkındalıklarını ölçmek amacıyla 

geliştirilen Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin (ÜYSFÖ), farklı araştırmacılar 

tarafından daha sık kullanılmasını sağlamak ve psikometrik niteliklerden kullanışlılığa hizmet 

etmesi amacıyla kısa formunun oluşturulması amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma betimsel bir araştırmadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda iki farklı çalışma 

grubundan veri toplanmıştır. İlk çalışma grubu 122’i erkek (%57.5), 90’ı (%42.5) kız olmak 

üzere 212 ortaokul öğrencisinden, ikinci çalışma grubu 108’i erkek (%52.2), 99’u (%47.8) kız 

olmak üzere 207 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır.  

Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği 40 maddeden oluşmaktadır ve 

derecelendirmeleri “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Orta Derecede Katılıyorum”, 

“Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklindedir. Ölçekte ters puanlanması gereken 

(olumsuz) madde bulunmamaktadır. Ölçeğin geliştirilme çalışması kapsamında yapılan 

açımlayıcı faktör analizinde; tek faktörlü yapının özdeğerinin 14.141 olduğu, maddelerin 

toplam varyansa yaptığı katkının %35.354 olduğu bulunmuştur. Faktör yük değerleri 0.435-

0.712 arasında değişmektedir. Açımlayıcı faktör analizi yapılan gruptan elde edilen verilerin 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.952, madde-toplam korelasyonları 0.410-0.681 arasında 

bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi yapılan gruptan elde edilen verilerin Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı 0.944, madde-toplam korelasyonları 0.386-0.627 arasında bulunmuştur. 

Doğrulayıcı faktör analizinde standardize edilmiş faktör yük değerleri 0.47-0.73 arasında 

değişmektedir. 𝜒2/sd=2.01, RMSEA=0.057, SRMR=0.045, IFI, NNFI ve CFI değerleri 0.98, 

GFI=0.86 bulunmuştur.  
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3. BULGULAR ve YORUM 

Bu çalışma kapsamında öncelikle uzman görüşü ile kapsam geçerliğinin sağlanmasına dikkat 

edilerek, ilk gruptan toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.  

Örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğunu test etmek amacıyla yapılan Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s Küresellik Testi sonuçları 

KMO ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin  0,884 

Bartlett Küresellik Testi Ki-kare 402,886 

sd 36 

p 0,000 

 

Tablo 1 incelendiğinde, 212 kişilik çalışma grubunun KMO değerinin “iyi” (Şencan, 2005) 

olduğu görülmektedir. Örneklem büyüklüğü açısından veri yapısı faktörleştirmeye uygundur.  

Ölçeğinin faktör desenini ortaya koymak amacıyla faktörleştirme yöntemi olarak temel 

bileşenler analizi seçilmiştir. Faktör sayısına karar verirken ölçeğin orjinalinin tek faktörlü 

yapısına sadık kalınmıştır. Yamaç-birikinti grafiği de incelenmiştir. Yamaç-birikinti grafiği 

Şekil 1’de sunulmuştur 

 

Şekil 1. Yamaç-Birikinti Grafiği 
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Analiz sonucunda elde edilen olası tüm faktörlere ve belirlenen sayıdaki faktöre ilişkin 

özdeğerler ve açıklanan varyans yüzdeleri Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Faktörlere İlişkin Özdeğerler ve Açıklanan Varyans Yüzdeleri 

Açıklanan Toplam Varyans 

Bileşen 

Olası Tüm Faktörlere Ilişkin Değerler 

Belirlenen Sayıda Faktöre Ilişkin 

Değerler 

Toplam 

Açıklanan 

Varyans 

Yüzdesi 

Toplamalı 

Açıklanan 

Varyans 

Yüzdesi Toplam 

Açıklanan 

Varyans 

Yüzdesi 

Toplamalı 

Açıklanan 

Varyans 

Yüzdesi 

1 3,556 39,514 39,514 3,556 39,514 39,514 

2 ,881 9,792 49,306    

3 ,803 8,919 58,225    

4 ,773 8,594 66,818    

5 ,708 7,866 74,684    

6 ,632 7,027 81,711    

7 ,588 6,539 88,250    

8 ,553 6,145 94,395    

9 ,504 5,605 100,000    

 

Tablo 2 incelendiğinde, yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü yapının 

özdeğerinin 3.556, maddelerin toplam varyansa yaptığı katkının %39.514 olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin 9 maddelik kısa formunun faktör desenine ilişkin faktör yük değerleri 

Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3. Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin Kısa Formunun Faktör Deseni 
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Madde Faktör Yükü 

M25 ,691 

M24 ,686 

M10 ,664 

M3 ,641 

M1 ,627 

M33 ,609 

M13 ,588 

M29 ,577 

M23 ,560 

 

Ölçeğinin faktör desenini ortaya koymak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizinde, tek 

faktörlü yapıya ilişkin faktör yük değerleri 0.560-0.691 arasında değişmektedir. 

Daha sonra kısa forma ilişkin ek geçerlik kanıtı elde etmek amacıyla ikinci gruptan toplanan 

verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.  

Doğrulayıcı faktör analizinde kullanılan syntax: 

KISA  DFA 

 Observed Variables 

 M1- YK9 

 Covariance Matrix from File KISA.COV 

 Sample Size: 207 

 Latent Variables: UBYSF 
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 Relationships: 

 M1- M9 = UBYSF 

 Path Diagram 

 End of Problem 

Uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen t değerlerini gösteren yol (path) 

diyagramı Şekil 2’de sunulmuştur. Faktör yükleri ve hata varyanslarını gösteren yol diyagramı 

Şekil 3’de sunulmuştur.  

 

Şekil 2. Yol Diyagramı (faktör yükleri)   Şekil 3. Yol Diyagramı (t Değerleri) 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; standardize edilmiş faktör yük değerlerinin 0.43-

0.68 arasında değiştiği, 𝜒2/sd=1.20, RMSEA=0.032, SRMR=0.043, IFI, NNFI ve CFI değerleri 

0.99, GFI=0.97, AGFI=0.94 olarak bulunmuştur. 𝜒2/sd oranının ≤3 olması mükemmel uyumu 

gösterir (Kline, 2005). RMSEA’nın ≤0.05 olması mükemmel uyum kriterine karşılık 

gelmektedir (Sümer, 2000). Standardize edilmiş RMR değeri ≤0.05 olması mükemmel uyuma 

karşılık gelmektedir (Brown, 2006; akt: Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Sunulan 

diğer indekslerin 0.95’in üzerinde olması mükemmel uyuma karşılık gelir (Tabachnick ve 

Fidell, 2001). 
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İlk gruptan toplanılan verilerin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.807 ve madde-toplam 

korelasyonları 0.436-0.567 arasında, ikinci gruptan toplanılan verilerin Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı 0.760 ve madde-toplam korelasyonları 0.337-0.541 arasında olduğu 

belirlenmiştir.  

4.SONUÇ 

Yapılan analizlerden elde edilen güvenirlik ve geçerlik kanıtları birlikte değerlendirildiğinde, 

Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin (ÜYSFÖ) 9 maddelik kısa formunun 

geçerlik ve güvenilir değerleri yüksek bir ölçek olduğu belirlenmiştir. 
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ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE 

ÖĞRETMENİ ADAYLARI GRUBUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN 

BELİRLENMESİ 

DETERMİNATİON OF THE USABİLİTY OF METACOGNİTİONAL WRİTİNG 

STRATEGİES AWARENESS SCALE İN TURKİSH-LANGUAGE TEACHER 

CANDİDATES GROUP 

Gizem UYUMAZ 

İ. Seçkin AYDIN 

H. Özgür İNNALI 

Gözde UYUMAZ27 

Bu çalışma Aydın, İnnalı ve Uyumaz tarafından 2017 yılında ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel 

yazma stratejilerine yönelik farkındalıklarını ölçmek amacıyla geliştirilen Üstbilişsel Yazma 

Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin (ÜYSFÖ), Türkçe öğretmeni adayları grubunda 

kullanılabilirliğinin belirlenmesini amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Bu amaç 

doğrultusunda 175’i kadın, 83’ü erkek olmak üzere 258 Türkçe öğretmeni adayından veri 

toplanmıştır. Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği 40 maddeden oluşmaktadır ve 

derecelendirmeleri “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Orta Derecede Katılıyorum”, 

“Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklindedir. Ölçekte ters puanlanması gereken 

(olumsuz) madde bulunmamaktadır. Ölçeğin geliştirilme çalışması kapsamında yapılan 

açımlayıcı faktör analizinde; tek faktörlü yapının özdeğerinin 14.141 olduğu, maddelerin 

toplam varyansa yaptığı katkının %35.354 olduğu bulunmuştur. Faktör yük değerleri 0.435-

0.712 arasında değişmektedir. Açımlayıcı faktör analizi yapılan gruptan elde edilen verilerin 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.952, madde-toplam korelasyonları 0.410-0.681 arasında 

bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi yapılan gruptan elde edilen verilerin Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı 0.944, madde-toplam korelasyonları 0.386-0.627 arasında bulunmuştur. 

Doğrulayıcı faktör analizinde standardize edilmiş faktör yük değerleri 0.47-0.73 arasında 

değişmektedir. 𝜒2/sd=2.01,RMSEA=0.057, SRMR=0.045, IFI, NNFI ve CFI değerleri 0.98, 

GFI=0.86 bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde; Türkçe öğretmeni 

adaylarından toplanılan verilerin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.961 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin madde-toplam korelasyonları 0.440-0.697 arasında 
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Doçent, Dokuz Eylül Üniversitesi, seckin.aydin@deu.edu.tr 
Doktor, ozgurinnali@hotmail.com 
27Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, gzdeuyumaz@gmail.com 
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değişmektedir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; standardize edilmiş faktör yük 

değerlerinin 0.45-0.72 arasında değiştiği, 𝜒2/sd=4.08, RMSEA=0.110, SRMR=0.073, IFI, 

NNFI ve CFI değerleri 0.96, GFI=0.62 olarak bulunmuştur. Türkçe öğretmeni adaylarından 

toplanılan veriler ile yapılan analizlerden elde edilen güvenirlik ve geçerlik kanıtları birlikte 

değerlendirildiğinde, Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin (ÜYSFÖ) Türkçe 

öğretmeni adayları grubunda da kullanılabilecek, geçerlik ve güvenilir değerleri yüksek bir 

ölçek olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi 

1. GİRİŞ 

Öğrenme ve öğretme süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümünde öğrenci-öğretmen işbirliği 

kritik önem taşımaktadır. Özellikle ortaokul aşamasında öğretmenin bu işbirliğindeki 

sorumluluğu fazla olsa da sorunların çözümünde öğrencilerin rolü giderek artmaktadır. Bu 

amaçla Türkçe öğretmenlerinden beklenen temel dil becerilerinin öğretiminde öğrenciye 

sorumluluk bilinci kazandırmak ve sorunların çözümünde aktif rol almalarını sağlamaktır. Bu 

noktada, hem kendi içinde barındırdığı zorluklar hem de başta düşünme becerisi olmak üzere 

plan yapma, bu planı uygulama ve kendini değerlendirebilme gibi becerileri kazandırmada 

yazma süreci ayrı bir önem taşır. Berkenkotter’a (1981: 396) göre araştırmalar öğrencilerin 

dağınık verileri uyumlu fikirler ağına dönüştürme, bu fikirleri belirli bir okur kitlesinin bilgisel 

ihtiyaçlarıyla karşılaştırma ve bir şeylerin yapılmasını sağlayan amaçlı bir iletişim 

oluşturmaları için strateji geliştirmelerini gerektiren gerçekçi yazma problemleri sunar.  

Belet ve Yaşar’a (2007: 4) göre bireyin tüm disiplin alanlarındaki başarısını etkileyen okuma 

ve yazma becerilerinin kazandırılmasındaki sorunlar irdelendiğinde, anadili olarak Türkçe 

öğretimi kapsamında, özellikle, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi 

bakımından “ne’yin nasıl” öğretileceği konusunun önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkçe 

öğretmenlerinin bu sorumluluğun altından kalkabilmesi için sorun odaklı bir kavram olarak 

stratejinin kullanımı ve öğretiminde kendini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu amaca en uygun 

yaklaşım üstbiliştir. Gordon ve Braun’a (1986: 292) göre üstbilişin yönleri, “ne olduğunu 

bilinçli bilme” (üstbilişsel bilgi) ve “nasıl olduğunu bilinçli bilme” (üstbilişsel kontrol) 

şeklindedir. Bilinç, okurun/yazarın kişisel bilişsel işlemesinin farkındalığı hakkında konuşma, 

tartışma ve belirti gösterme yeteneği anlamına gelir. Dolayısıyla öğretmenler üstbilişsel bakış 

açısını ve strateji kullanımını içselleştirip öğretim araçları aracılığıyla bu becerileri 
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öğrencilerine kazandırmalılardır. Flavell, Miller ve Miller’ın (2002: 164-176) da belirttiği gibi 

üstbilişsel yeteneklerin, okuma ve okulda öğrenilen diğer konularda oynadığı önemli rol 

düşünüldüğünde öğrencilere doğrudan öğretilmeye çalışılması son derece doğaldır. 

Bu noktadan yola çıkılarak bu çalışmada Aydın, İnnalı ve Uyumaz (2017) tarafından ortaokul 

öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejilerine yönelik farkındalıklarını ölçmek amacıyla 

geliştirilen Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin (ÜYSFÖ), Türkçe öğretmeni 

adayları grubunda kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma betimsel bir araştırmadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 175’i (%67.8) kadın, 

83’ü (%32.2) erkek olmak üzere 258 Türkçe öğretmeni adayından veri toplanmıştır.  

Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği 40 maddeden oluşmaktadır ve 

derecelendirmeleri “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Orta Derecede Katılıyorum”, 

“Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklindedir. Ölçekte ters puanlanması gereken 

(olumsuz) madde bulunmamaktadır. Ölçeğin geliştirilme çalışması kapsamında yapılan 

açımlayıcı faktör analizinde; tek faktörlü yapının özdeğerinin 14.141 olduğu, maddelerin 

toplam varyansa yaptığı katkının %35.354 olduğu bulunmuştur. Faktör yük değerleri 0.435-

0.712 arasında değişmektedir. Açımlayıcı faktör analizi yapılan gruptan elde edilen verilerin 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.952, madde-toplam korelasyonları 0.410-0.681 arasında 

bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi yapılan gruptan elde edilen verilerin Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı 0.944, madde-toplam korelasyonları 0.386-0.627 arasında bulunmuştur. 

Doğrulayıcı faktör analizinde standardize edilmiş faktör yük değerleri 0.47-0.73 arasında 

değişmektedir. 𝜒2/sd=2.01,RMSEA=0.057, SRMR=0.045, IFI, NNFI ve CFI değerleri 0.98, 

GFI=0.86 bulunmuştur.  

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde, Türkçe öğretmeni adaylarından toplanılan verilerin 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.961 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin 

madde-toplam korelasyonları 0.440-0.697 arasında değişmektedir.  

Geçerlik kanıtı elde etmek amacıyla toplanan verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.  

Doğrulayıcı faktör analizinde kullanılan syntax: 
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UYSF Ölçme Modeli Testi 

Observed Variables 

UYSF1- UYSF40 

Covariance Matrix from File UYSF.COV 

Sample Size: 248 

Latent Variables: UYSF 

Relationships: 

UYSF1- UYSF40 = UYSF 

Path Diagram 

End of Problem 

Uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen t değerlerini gösteren yol (path) 

diyagramı Şekil 1’de sunulmuştur. Faktör yükleri ve hata varyanslarını gösteren yol diyagramı 

Şekil 2’de sunulmuştur. 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Uyum indeksleri 

Ölçek Faktör Yükleri p 𝜒2/sd RMSEA SRMR GFI IFI NNFI CFI 

UYSF 0.45-0.72 0.000 4.08 0.110 0.073 0.62 0.94 0.94 0.94 

 

Tablo 1 incelendiğinde, standardize edilmiş faktör yük değerlerinin 0.45-0.72 arasında değiştiği 

görülmektedir. 𝜒2/sd (3020.18/740)=4.08 olarak hesaplanmıştır. 𝜒2/sd oranının ≤5 olması iyi 

uyumu gösterir (Kline, 2005). RMSEA=0.110 olarak bulunmuştur. RMSEA’nın (≤0.10) zayıf 

uyum kriterinin altındadır (Tabachnick ve Fidell, 2001). SRMR=0.073 olarak bulunmuştur. 

Standardize edilmiş RMR değeri ≤0.08 olması iyi uyuma karşılık gelmektedir (Brown, 2006; 

akt: Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). IFI, NNFI ve CFI değerleri 0.96, GFI=0.62 

olarak bulunduğu görülmektedir. Bu indekslerin 0.90’ın üzerinde olması iyi uyuma karşılık 

gelir (Tabachnick ve Fidell, 2001). GFI için 0.85’den daha büyük değerler kabul edilebilir 

uyumun göstergesidir (Yılmaz ve Çelik, 2009). Bu veri seti için yalnızca GFI değeri kabul 

edilebilir uyum sınırının altında kalmıştır, diğer indeksler iyi uyum düzeyindedir.  
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Şekil 1. Yol Diyagramı (t Değerleri)                           Şekil 2. Yol Diyagramı (faktör yükleri) 
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4. SONUÇ 

Türkçe öğretmeni adaylarından toplanılan veriler ile yapılan analizlerden elde edilen güvenirlik 

ve geçerlik kanıtları birlikte değerlendirildiğinde, Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık 

Ölçeği’nin (ÜYSFÖ) Türkçe öğretmeni adayları grubunda da kullanılabilecek, geçerlik ve 

güvenilir değerleri yüksek bir ölçek olduğu belirlenmiştir. 
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Bu çalışma, bireylerin yazma alışkanlığı, yazma duyarlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım 

özyeterliği ve üstbilişsel yazma stratejileri farkındalıklarının farklı demografik değişkenler 

açısından incelenmesini amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 

170’i kadın ve 78’i erkek olmak üzere 225 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında öğretmen adaylarından, yazma alışkanlığı ölçeği, yazma duyarlığı ölçeği, yazma 

kaygısı ölçeği, yazılı anlatım özyeterliği ölçeği ve üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı 

ölçeği kullanılarak veri toplanmıştır.Verilerin analizi kapsamında kayıp değerler, uç değerler 

ve alınan puanların demografik değişkenlere göre oluşan alt gruplardaki dağılımlarının 

normalliği incelenmiştir. Normal dağılıma uygun puanlar için ilişkisiz örneklemler t testi ya da 

ANOVA, uymayan puanlar için ise Mann Whitney U ya da Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliği ve 

üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Kadınların yazma duyarlılıkları erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde daha yüksektir. Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma duyarlığı, yazma kaygısı, yazılı 

anlatım özyeterliği ve üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı puanları sınıf düzeyine göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir. Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım 

özyeterliği ve üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı puanları baba eğitim durumuna göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir. Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma duyarlığı, yazma 

kaygısı, yazılı anlatım özyeterliği ve üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı puanları anne 

eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma 

duyarlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliği ve üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı 

puanları yaşanılan yere göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Yazma alışkanlığı, yazma duyarlılığı, yazma kaygısı, yazma özyeterliği, 

yazma farkındalığı 

 
 Doktor Öğretim Üyesi, Giresun Üniversitesi, gizem.uyumaz@giresun.edu.tr  
 Doçent, Akdeniz Üniversitesi, nihatbayat@akdeniz.edu.tr 
28Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, gzdeuyumaz@gmail.com 
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1. GİRİŞ 

Yazma, bireylerin düşüncelerini yazılı biçimde iletmesi anlamına gelir.Yazma, metin 

üretimiyle gerçekleşen bir dil becerisidir. Metin üretimi belli bir dünya bilgisinin, dile ilişkin 

bilginin ve metin şemaları bilgisinin etkileşimi ile gerçekleşir (van dijk ve Kintchs, 1983). 

Yazma edimini gerçekleştiren birey (yazar), metin üretimi için kendi bilgi birikimini ve 

düşünme süreçlerini kullanır. Bu nedenle bireylerin yazma deneyimleri, bilgi birikimi, yazmaya 

yönelik tutumu, yazma duyarlılığı, vb. yazma becerisinin biçimlenmesinde rol oynar. 

Son yıllarda yazmanın nasıl gerçekleştiğine yönelik üretilen modellerde (Flower ve Hayes, 

1980; Bereiter ve Scardamalia, 1987) yazar odağa alınır. Flower ve Hayes'in (1980) bilişsel 

modelinde belirlenen birimler yazarın metin üretimi sırasında içinde bulunduğu bağlamı 

yansıtır. Özellikle yazarın uzun süreli belleği yazılacak metnin tüm aşamalarında rol oynar. 

Yazar niteliğinin önemini gösteren Bereiter ve Scardamalia (1987) modelinde ise yazmada 

yetkin olan bireylerle amatör olanların farklı bir düzeneği işe koştuğu gösterilir. Bu farklılık 

yazarın bireysel özelliklerinden kaynaklanır. Dolayısıyla yazmada metin üreten unsur olarak 

yazarın özelliklerinin metnin niteliği üstünde etkili olduğu söylenebilir. 

Yazma sürecinde yazar birçok işi bir arada yürütmek durumundadır. Kellogg (2001) bu işleri 

planlama, dönüştürme, programlama, yürütme, okuma ve düzeltme olarak adlandırır. 

Yazmanın başarıya ulaşması için yazarın bu işlerin her birini metnin bağlamına uygun biçimde 

yapması gerekir. Bunların bazıları bilişsel süreçlerde gerçekleştirilecek işlerken bazıları 

yazmayı dışarıdan dolaylı biçimde etkiler. Örneğin yazma duyarlılığı yüksek olan öğrenciler 

planlama aşamasını daha dikkatli yapabilir, böylece diğer süreçleri de başarıyla tamamlayabilir. 

Ancak yazma kaygısı taşıyanlar, metni üretirken bu aşamalardan bazılarını atlayabilir ya da 

yetersiz düzeyde yapabilir. Bu da üretilen metnin niteliğine yansıyabilir. Dolayısıyla yazma 

ediminde yazarda bulunan özelliklerin yazma başarısını nasıl etkilediğini belirlemek önemli bir 

noktadır. 

Yazarın bilişsel süreçleri dışında gelişimsel özelliklerinin de yazmayı çeşitli biçimlerde 

etkilediği söylenebilir. Zimmerman ve Risemberg (1997), yazmada öğrencilerin özdüzenleme 

ve özyeterlik düzeylerine dikkat çeker. Bu noktaları dikkate alan öğrencilerin daha başarılı 

yazarlar olabileceğini belirtirler. Çünkü özdüzenleme becerisi yüksek bireyler yazma 

davranışlarını ve ortamlarını uygun biçimde düzenleyebilir. 
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Bu araştırmada yazmaya ilişkin bilişsel ve gelişimsel kimi özelliklerin demografik niteliklerle 

ilişkisine bakılmıştır. Yukarıda bazı ayrıntıları verilen nitelikler demografik özelliklere bağlı 

olarak biçimlenir. Bu nedenle yazmayı hangi özelliğin ne düzeyde etkilediğini saptamak alan 

açısından önemli bir noktadır.  

2.YÖNTEM 

Bu araştırma bireylerin yazma alışkanlığı, yazma duyarlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım 

özyeterliği ve üstbilişsel yazma stratejileri farkındalıklarının farklı demografik değişkenler 

açısından incelenmesini amaçlayan bir betimsel araştırmadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 

225 Türkçe öğretmen adayından veri toplanmıştır. Çalışma grubunun 78’i erkek (%31.5.5), 

170’i (%68.5) kadınlardan oluşmaktadır. 

Çalışma kapsamında öğretmen adaylarından, Yazma Alışkanlığı Ölçeği, Yazma Duyarlığı 

Ölçeği, Yazma Kaygısı Ölçeği, Yazılı Anlatım Özyeterliği Ölçeği ve Üstbilişsel Yazma 

Stratejileri Farkındalığı Ölçeği kullanılarak veri toplanmıştır.  Verilerin analizi kapsamında 

kayıp değerler, uç değerler ve alınan puanların demografik değişkenlere göre oluşan alt 

gruplardaki dağılımlarının normalliği incelenmiştir. Normal dağılıma uygun puanlar için 

ilişkisiz örneklemler t testi ya da ANOVA, uymayan puanlar için ise Mann Whitney U ya da 

Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliğibireylerin yazma duyarlılığıve 

üstbilişsel yazma stratejileri puanlarının cinsiyete göre fark gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U Testi ve T Testi sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 3 Cinsiyet Değişkenine Göre MannWhitney U Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıralar Toplamı U p 

yazmaalışkanlığı Kadın  170 125,98 21416,00 6379,000 0,632 

Erkek 78 121,28 9460,00   

Toplam 248     

yazmakaygısı Kadın  170 125,29 21300,00 6495,000 0,797 

Erkek 78 122,77 9576,00   

Toplam 248     
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Tablo 4 Cinsiyet Değişkenine Göre T Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ortalama  Std. Sapma t p 

yazılıanlatımözyeterliği Kadın  170 197,9941 27,47899 0,996 0,320 

Erkek 78 194,1667 29,42541   

üstbilişselyazma Kadın  170 151,5941 22,88006 0,911 0,363 

Erkek 78 148,7436 22,90377   

yazmaduyarlılığı Kadın  170 145,4235 20,50682 2,365 0,019 

Erkek 78 138,6410 21,96276   

 

Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde yazma alışkanlığı (U=6379, p>0.05), yazma kaygısı 

(U=6495, p>0.05),  yazılı anlatım özyeterliği (t(246)=0.996, p>0.05) ve üstbilişsel yazma 

stratejileri farkındalığı (t(246)=0.911, p>0.05) puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermediği görülmektedir. Bireylerin yazma duyarlılığı puanlarının ise cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermektedir (t(246)=2.365, p<0.05). Kadınların yazma duyarlılıkları erkeklerden 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir.  

Yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliğibireylerin yazma duyarlılığıve 

üstbilişsel yazma stratejileri puanlarının öğrencilerin sınıflarına göre fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H Testi ve Anova sonuçları Tablo 

3 ve Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 5 Sınıf Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 sınıf N Sıra Ortalaması H sd p 

üstbilişselyazma 1 55 120,09 ,355 3 0,949 

2 80 126,42    

3 61 121,25    

4 50 125,33    

Toplam 246     

yazmaduyarlılığı 1 55 118,86 1,486 3 ,686 

2 80 124,40    

3 61 118,51    

4 50 133,25    

Toplam 246     

yazmakaygısı 1 55 124,96 6,105 3 ,107 

2 80 111,32    

3 61 140,86    

4 50 120,19    

Toplam 246     
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Tablo 6 Sınıf Değişkenine Göre Anova Sonuçları 

 Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

yazmaalışkanlığı Gruplar arası 235,294 3 78,431 0,516 0,671 

Grup içi 36762,641 242 151,912   

Toplam 36997,935 245    

yazılıanlatımözyeterliği Gruplar arası 1538,343 3 512,781 0,649 0,584 

Grup içi 191278,897 242 790,409   

Toplam 192817,240 245    

 

 Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde yazma duyarlığı (𝜒2=1.486, p>0.05), yazma kaygısı 

(𝜒2=6.105, p>0.05), üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı (𝜒2=0.355, p>0.05), yazma 

alışkanlığı (F(3, 242)=0.516, p>0.05) ve yazılı anlatım özyeterliği (F(3, 242)=0.649, p>0.05) 

puanlarının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

Yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliğibireylerin yazma duyarlılığıve 

üstbilişsel yazma stratejileri puanlarının öğrencilerin babalarının eğitim durumlarına göre fark 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H Testi ve Anova sonuçları 

Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 7 Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Anova Sonuçları 

Baba Eğitimi Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

yazmaalışkanlığı Gruplar 

arası 

235,294 3 78,431 0,516 0,671 

Grup içi 36762,641 242 151,912   

Toplam 36997,935 245    

yazılıanlatımözyeterliği Gruplar 

arası 

1538,343 3 512,781 0,649 0,584 

Grup içi 191278,897 242 790,409   

Toplam 192817,240 245    

Tablo 8 Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 babaeğitim N Sıra Ortalaması H sd p 

yazmakaygısı İlkokul  120 109,04 2,037 2 0,361 

Ortaokul  43 94,05    

Lise 45 102,38    

Toplam 208     

yazılıanlatımözyeterliği İlkokul  120 106,74 1,724 2 0,422 

Ortaokul  43 93,87    

Lise 45 108,68    

Toplam 208     
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Tablo 5 ve Tablo 6 incelendiğinde yazma kaygısı (𝜒2=2.037, p>0.05), yazılı anlatım özyeterliği 

(𝜒2=1.724, p>0.05), yazma duyarlığı (F(2, 205)=0.731, p>0.05), üstbilişsel yazma stratejileri 

farkındalığı (F(2, 205)=0.089, p>0.05) ve yazma alışkanlığı (F(2, 205)=0.679, p>0.05) puanlarının 

baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

Yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliğibireylerin yazma duyarlılığıve 

üstbilişsel yazma stratejileri puanlarının öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarına göre fark 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan Mann Whitney U Testi ve T Testi sonuçları 

Tablo 7 ve Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 9 Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 

AnneEğitimi N Sıra Ortalaması 

Sıralar 

Toplamı 

U p 

Yazmakaygısı İlkokul  140 107,54 15056,00 4754,000 0,606 

Ortaokul ve üstü 71 102,96 7310,00   

Toplam 211     

 

Tablo 10 Anne Eğitim Durumu Değişenine Göre T Testi Sonuçları 

 AnneEğitimi N Ortalama  Std. Sapma t p 

Yazmaalışkanlığı İlkokul  140 81,2071 11,56371 0,624 0,533 

Ortaokul ve üstü 71 80,1127 12,91572   

Yazılıanlatım 

özyeterliği 

İlkokul  140 198,5786 28,72245 0,757 0,450 

Ortaokul ve üstü 71 195,5634 24,41061   

Üstbilişselyazma İlkokul  140 152,2357 23,04035 1,528 0,128 

Ortaokul ve üstü 71 147,2394 21,21554   

Yazmaduyarlılığı İlkokul  140 144,7857 21,87334 1,417 0,158 

Ortaokul ve üstü 71 140,4366 19,38315   

 

Tablo 7 ve Tablo 8 incelendiğinde yazma kaygısı (U=4754, p>0.05), yazma alışkanlığı 

(t(209)=1.607, p>0.05), yazma duyarlığı (t(209)=0.002, p>0.05), yazılı anlatım özyeterliği 

(t(209)=1.364, p>0.05) ve üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı (t(209)=0.004, p>0.05) 

puanlarının anne eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. 

Yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliğibireylerin yazma duyarlılığıve 

üstbilişsel yazma stratejileri puanlarının öğrencilerin yaşadıkları yere göre fark gösterip 
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göstermediğini test etmek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H Testi ve Anova sonuçları Tablo 

9 ve Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 9 ve Tablo 10 incelendiğinde yazma kaygısı (𝜒2=2.149, p>0.05), üstbilişsel yazma 

stratejileri farkındalığı (𝜒2=1.125, p>0.05), yazma alışkanlığı (𝜒2=1.588, p>0.05), yazma 

duyarlığı (F(3, 244)=0.180, p>0.05) ve yazılı anlatım özyeterliği (F(3, 244)=0.144, p>0.05) 

puanlarının yaşanılan yere göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. 

Tablo 11 Yaşanılan Yere Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 Yaşadığıyer N Sıra Ortalaması H sd p 

Yazmakaygısı Köy 87 132,37 2,149 3 0,542 

İlçe 77 118,44    

İl 37 116,05    

Büyükşehir  47 126,51    

Toplam 248     

Yazmaalışkanlığı Köy 87 132,20 1,588 3 0,662 

İlçe 77 119,60    

İl 37 119,59    

Büyükşehir  47 122,14    

Toplam 248     

Üstbilişselyazma Köy 87 119,58 1,125 3 0,771 

İlçe 77 129,18    

İl 37 130,72    

Büyükşehir  47 121,04    

Toplam 248     

 

Tablo 12 Yaşanılan Yere Göre Anova Sonuçları 

 Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Yazmaduyarlılığı Gruplar arası 244,674 3 81,558 0,180 0,910 

Grup içi 110426,423 244 452,567   

Toplam 110671,097 247    

Yazılıanlatım 

özyeterliği 

Gruplar arası 344,426 3 114,809 0,144 0,934 

Grup içi 194720,671 244 798,036   

Toplam 195065,097 247    

 

4. SONUÇLAR 

Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliği ve üstbilişsel yazma 

stratejileri farkındalığı puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Cinsiyet 

yazmada önemli bir faktördür. Yazmada ve diğer dil becerilerinde kadınların erkeklerden daha 
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başarılı olduğuna yönelik çeşitli bulgular elde edilmiştir (Akın, 2016; Knudson, 1993; Suna, 

2006). Bu çalışmada da benzer bir sonuca ulaşılmıştır.  

Kadınların yazma duyarlılıkları erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha 

yüksektir. Yazma duyarlılığı, yazmadaki unsurların farkında olup metin üretimi sırasında 

bunlara tepki vermeyi gerektirir (Bayat ve Şekercioğlu, 2014). Bir dil becerisi olan yazmada 

daha başarılı olan kadınlar, dolayısıyla duyarlılık noktasında da erkeklerden daha başarılı 

olmuştur. Bu sonuç, kadınların yazmaya yönelik başarılarını kısmen açıklamaktadır. 

Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma duyarlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliği ve 

üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı puanları sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Yazma en zor gelişen dil becerisidir. Bunun nedeni yazma edimi sırasında 

birçok değişkenin etkin olmasıdır. Bunların tümünü kontrol etmek ve gerektiği gibi yönetmek 

güçtür. Araştırmada sınıf değişkenine göre fark çıkmaması, sınıflar arasındaki eğitim ve süre 

farkının yazma açısından bir değişiklik yaratacak düzeyde yeterli olmadığını ortaya 

koymaktadır.  

Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliği ve üstbilişsel yazma 

stratejileri farkındalığı puanları baba ve anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Eğitim düzeyinin yüksek olması, dolaylı biçimde dil becerilerine yansır. 

Çünkü eğitim yaşamı daha iyi anlayıp yorumlamayı sağlar. Ancak bu grupta bu noktada bir 

fark çıkmamasının rastlantısal unsurlarla ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu noktanın, başka 

gruplar üstünde de araştırılıp doğrulanmasına gereksinim vardır. 

Bireylerin yazma alışkanlığı, yazma duyarlığı, yazma kaygısı, yazılı anlatım özyeterliği ve 

üstbilişsel yazma stratejileri farkındalığı puanları yaşanılan yere göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri yerler, ekonomik ve kültürel unsurlara 

bağlı olarak farklı toplumsal bağlamlar oluşturabilir. Ancak bunun dile yansıması uzun zaman 

dilimleri içinde gözlemlenebilir. Bu araştırmaya katılan öğrencilerin yaşadıkları yerler 

arasındaki farkların yazma başarılarına yeterince yansımadığı düşünülmektedir. 
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Social Exclusion and “Marginalizing State” in Sudan 

Doç. Dr. Gülten DURSUN29 

Sajda FADLALLA30 

Abstract 

 Social exclusion, in addition to it being seeing as a reflection of unfair, unequal and 

discriminatory societies, it often taken as one of the main roots of poverty. Moreover, social 

exclusion also creates conditions that make countries vulnerable to conflict, particularly when 

political exclusion is accompanied with economic exclusion.In this paper we examine all 

aspects and dimensions of social exclusionin Sudan, especially after the separation of south 

Sudan from Sudan in 2011 and Sudan’s loss of ¾ from oil production, with keeping in mind 

the experience of social conflict and civil war. Sudan is one of the countries with the highest 

ethnic-linguistic disintegration, and as is the case of various African countries, Sudan also 

suffers from the common consequence of armed conflicts which is the loss of households.War 

and conflict in Sudan led to deaths and destruction of livelihoods, some of the people were 

forced to migrate which caused significant damage in the social infrastructure at the same 

time.In addition to all this, the entire stateresources were directed toward war, and this along 

with long drought and natural disasters, the people of Sudan were dragged into great 

poverty.“Marginalizing State”and its policies have been the main cause of economic, political 

and social inequalities, whichhas created a disruptive effect on society. This paper argues that 

the study of the revolutionsinfrastructure in Sudan must be taken into account the context of 

economic reality and social exclusion. 

Key Words: Social Exclusion, “Marginalizing State”, Sudan. 

1. Introduction 

 The name of the Sudan, the country of interest, is one of that remain the same throughout 

history and the meaning of the old civilization names such as Kush, Kerma el-Zarka have been 

associated with black (Hashim, 2009). Sudan became an independent state in 1956 with the 

Westminster parliamentary system. However, the coalition government failed and a military 

coup occurred in 1958. Six years later, a popular uprising evolved into a democratic system. 
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However, a second military coup occurred in 1969 due to political instability. The search for a 

democratic system led to a new popular uprising in 1985, but in 1989 a third military coup 

occurred. Al-Bashir, the leader of the military coup, is now the leader of an autocratic regime. 

The most fundamental problems of Sudan are regional conflicts, the politicization of Islamic 

identities and the unequal character of economic development. Although the biggest conflict 

zone is in the South, the demonstrations and conflicts of the local people against the government 

have become permanent in the western region of Darfur, the Nubba Mountains and the Blue 

Nile regions in the south. There is growing political and economic marginalization, especially 

in the western part of Darfur, because of allegations of the dominance of ethnic groups from 

the central Nile region of Sudan. From the nineteenth century onwards, economic development 

initiatives focused on the center of the Nile Valley and other regions were neglected (BTI, 

2018:4). 

 Sudan was the country with the largest surface area of Africa before South Sudan 

declared its independence on July 9, 2011 (see Figure 1). The importance of the name of Sudan 

comes from very strong identity implications. Sudan, which has 592 ethnic origin, has 142 

different languages and more than 400 dialects31. There are two large ethnic groups in the 

country: Sudanese Arabs contains the majority of Muslims in Sudan and the Christian and 

animist Nilotic groups in South Sudan. These two main groups consist of hundreds of small 

ethnic and tribal groups as well as language groups (Arnold, 2012:4-5). From this aspect, Sudan 

is one of the countries with the highest ethnic-linguistic disintegration. 

               

 

 

 

 

 

 
31 Tollefson (2002) suggested that language policies are central to some social and political processes. The impact of language 

policies on the lives of people who do not have an impact on the policy making process is one of the most important areas of 

social exclusion studies. 
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    Figure 1. Sudan and South Sudan  

 

 The purpose of this study is to examine all dimensions of the social exclusion 

experienced by Southern Sudan's separation from Sudan in July 2011 and the social conflict 

and civil war with the loss of ¾ Sudan’s oil production32. The study also emphasizes that social 

exclusion needs to be considered as a factor leading to the separation of Sudan. In this context, 

using the concept “marginalizing state”33, the basic hypothesis is that conscious state policies 

are the main reason for economic, political and social unconformities and have a destabilizing 

effect on society. On the other hand, by focusing on the external economic and political interests 

that play a role in the construction of the “marginalized state”, the historical question of how 

social exclusion is derived is the main question that this study tries to answer. The main 

contribution of this study is to emphasize that the marginalized state is the source of rebellion 

in Sudan and structural instability as well as the source of social exclusion. The proposal of this 

study is for Sudan to have stable government in which democratic and economic reforms will 

be supported, as well as creating an economy where there is no ethnic and regional integration 

with the concepts of development and social exclusion. 

 
32The international community hoped that the development of South Sudan's independence would be the end of the civil war 

period. Because of Sudan's independence in 1956, North and South Sudan were dealing with two long-standing civil wars from 

1955 to 1972 and from 1983 to 2005. As a result of these civil wars, more than 2 million people died and more than 4 million 

people have been displaced or refugees (Verdier-Chouchan, 2016). 
33“Marginalizing state” is a concept based on the centre-periphery approach which emphasizes the importance of colonial and 

pre-colonial administration heritage in Sudan. In such states, a large part of the population is politically, economically and 

socially excluded, and the state is intensified and has a limited power structure (Ylönen, 2009). 
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 This study consists of three sections. In the second section after the introduction, will 

show the social, economic and political dimensions of social exclusion in Sudan. In the third 

ection will be a discussion on the role of marginalized state and its role in social exclusion 

complemented by conclusion.  

2. Social Exclusion and Sudan 

 The term “social exclusion” is a relatively new concept (Sen,2000). It is a frequently 

used concept in the debates on poverty and poverty, and ranks first in policy discussions. 

Although there is no general consensus on the definition of social exclusion, it can be said that 

it contains a multidimensional and broad expression. Social exclusion at the social level 

represents insufficient social cohesion and integration. Also, it includes the inability to 

participate in social activities in society and the lack of meaningful social relations. Levitas et 

al. (1997) defined social exclusion:  “……… is a complex and multi-dimensional process. It 

involves the lack or denial of resources, rights, goods and services, and the inability to 

participate in the normal relationships and activities, available to the majority of people in a 

society, whether in economic, social, cultural or political arenas. It affects both the quality of 

life of individuals and the equity and cohesion of society as a whole”. 

 In the 2018 Human Development Report Sudan with (0.502) is ranked in the 167th place 

out of 189 countries (UNDP, 2018). 46.5% of the population lives below the extreme poverty 

line and the population lacks health, education and living standards (Ballon and Duclos, 2016). 

One of the most important determinants of poverty in Sudan, where poverty has become 

permanent, is the economic and social disadvantage of women. The conflicts between Sudan 

and South Sudan have affected women and the education sector (see Table 1). Women are 

exposed to discrimination since early childhood, which hampers women's opportunity to gain 

basic skills in terms of education and health. The illiteracy rates of the adult population in Sudan 

13% for male and 24% female, compared to 28% to 44% in South Sudan. The rate of attendance 

is lower in girls than in boys, especially in the South Sudanese countryside. And the children 

work mainly in the agricultural sector or in household work (Berenger and Verdier-Chouchane, 

2016). Women's labour force participation rate is very low compared to men. There is no similar 

situation for South Sudan (see Table 1).  In South Sudan, a large part of women and children 

work in the agricultural sector. Therefore, participation rates seem to be quite high. 
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 Gender division in Sudan related to culture, socialization, colonization. While culture 

tends to define expectations and responsibilities of individuals within a group, socialization 

processes tend to provide guidance and reinforce expectations. Considering the continent of 

Africa, colonization has dominated cultural norms to assign new roles to members of a social 

group (Darkoh, 1994). Cultural norms are more dominant in rural areas. These norms 

marginalize women by depriving them of political activities and decision-making processes. 

 The Sudan and South Sudan is diverse. Table 1 state that there is massive difference 

between health services between north and South Sudan. Public health services are generally 

poor, and private health care is expensive and limited to central areas. Health outcomes have 

not been helped by the lack of improvement in sanitation and clean water. According to the 

World Bank, 56% of people in Sudan have access to improved water sources and only 24% to 

sanitation in 2014. South Sudan has the highest rates of maternal mortality in the world, 311 in 

100,000 women dying from childbirth or pregnancy.  

Tablo 1. Socio-Economic Dimension 

Education Sudan South Sudan 

Illıterate rate (%)(2009 Survey)                                                     

Male 

Female 

 

13 

24 

 

28 

44 

Youth literacy rate, population 15-24 years (%)    All Genders 

Male 

Female 

70.87 

71.32 

70.41 

44.35 

46.9 

41.78 

Expected years of schooling (years)(2017) 

Male 

Female 

 

7.2 

7.7 

 

3.8 

6.3 

Mean years of schooling (years)(2017) 

Male 

Female 

 

3.1 

4.1 

 

4.0 

5.3 

 Health 

Mortality Rate  (under-five (per 1,000 live births) 65.1 90.7 

Maternal mortality ratio (deaths per 100.000 live births) 311 789 

Adolescent birth rate (births per 1.000 women ages 15-19) (2015-2020)  64 62 

Life expectancy at birth (years) 64.7  

Distribution of Health Care Units  (2010)* 

Health Centers  

Basic health unites  

 

1780 (95.90% ) 

3922 (92.38% ) 

 

76 (4.90%)  

329 (7.61%) 
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Inequality, Income and Labour 

Gender Inequaltiy Index                                                                    Value 

Rank 

0.564 

139 

- 

- 

Gini coefficent 35.4 46.3 

Labour force participation rate (% ages 15 and older)                    Female 

Male  

23.6 

69.9 

70.8 

73.9 

Share of seats in parlement (women) 31 26.6 

Gross national income (GNI) per capita (2011 PPP $) 4119  

Population below poverty line (%)(2009) 46.5 50.6 

Total unemployment rate (female to male ratio) 1.71  

Child labour (% ages 5-17) 18.1  

 

Source: UNDP, 2018 and * Federal Ministry of Health-Sudan (2010) 

 In Sudan as a whole, nearly half the population lives in poverty. Economic exclusion 

marginalizes individuals in the distribution of economic resources. As might be expected, 

poverty rates vary tremendously from location to location. In Khartoum, a little over a quarter 

of the population is below the poverty line, while in North Darfur the figure is more than two-

thirds. Of course, there is inequality in every country. But ever since its creation, Sudan's failure 

to spread its wealth in an equitable way has been one of its defining characteristics. Too many 

of its citizens are poor; too many areas of the country have seen little or no development. 

3. Marginalizing State 

 The concept of “marginalizing state” was put forward by Ylönen (2009).  It is a concept 

based on the center-environment approach to emphasize the origins of revolts in Africa and 

Sudan. It is a claim that the legacy of colonial and pre-colonial governance is continuing in 

Sudan. We argue that this concept can explain the social exclusion process. It has been 

established that in Sudan various groups and regions have been marginalized or excluded 

outright from political and economic processes, such as political participation and economic 

development. These marginalization policies were implemented consciously. The elites of the 

Sudan safequarded the Arab-Muslim, marginalized the others.  

 “An estimated two million people have died as a result of the fighting over the past 

eighteen years, victims of direct violence or related starvation and disease. Half a million 

refugees have spilled into neighbouring countries, and roughly four million people have been 

displaced and driven from their homes within Sudan — the largest such dislocation in the world 
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today. Indeed one out of every eight people rendered homeless by war around the world is from 

Sudan” (International Crisis Group, 2002:3). Although the exclusionary state policies have been 

instrumental in the separation of South Sudan, this exclusion against non-Muslim communities 

in Sudan continues.  

Conclusion 

            The existence of all dimensions of social exclusion in Sudan has been proven. 

Marginalizng state policies in Sudan continue to create social exclusion both in the south and 

the north. The state maintains the power of the ruling elite through institutions. Thus, on the 

one hand, minority elites are protected and on the other hand cultural, religious or ethnic 

discrimination continues. The lack of redistribution of resources, ethnic, religious and cultural 

discrimination, and the distribution of material wealth to interest groups prevent the Sudanese 

people from accessing opportunities. In addition to democratic governance, inclusive and pro-

poor growth is necessary for Sudan. Due to long wars, the infrastructure, which also includes 

the school environment, needs to be restructured especially in peripheral regions. Sudan needs 

to move away from the Islamist conception, which eradicates differences or builds structures 

that marginalize minorities. In this case, social exclusion may tend to reverse. 
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GÜNÜMÜZ TOPLUMSAL SORUNLARI AÇISINDAN BİLGİ SOSYOLOJİSİNİN 

İŞLEVİ VE SORUMLULUKLARI 

Güncel ÖNKAL34 

Öz 

Günümüzün toplumsal sorunları daha önceki yüzyıllardan oldukça farklılaşmış, 

karmaşıklaşmış ve bu haliyle genelleştirmeye karşı dirençli hale gelmiştir. Bu değişimin 

temelinde sayılabilecek en başat faktör ise bireyselleşmenin yapısının geç-kapitalizmin 

teknoloji destekli yaşam biçimi kurgusuna tabi tutulmasıdır. “Tercih” etmenin adeta bir 

“kullanıcı özne” (user) mantığına indirgenmesi, toplumsal düşüncenin altında yatan 

sorumluluk, uyum sağlama, düzenlilik, rasyonalite, siyasal duyarlık, etik farkındalık gibi 

unsurların gözardı edilmesiyle sonuçlanmıştır. Yeni yüzyılda toplumun resmi, bilgi 

sosyologlarının toplumsal olanın ardında yatan epistemolojiyi anlama çabaları için de önemli 

bir örneklem sunmaktadır. Özellikle Bourdieu’nun sosyal bilimlerin “alan” 

kavramsallaştırmasına ilişkin sorgulaması beraberinde başka sorgulamaların da kapısını 

açmıştır. Sosyal bilimlerde bilgi sosyolojisi açısından yöntem sorunu, yöntemin dayandığı 

dünya görüşü ve bilimselci araştırma mantığının irdelenmesini gerektirir. Bu bağlamda 

yapılacak çalışmada bilgi sosyolojinin felsefi dayanakları çerçevesinde yeni insan paradigması 

ve yeni sosyal bilim yaklaşımının olanağı ve "yeni"liği tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Bilgi sosyolojisi, geç kapitalizm, yeni insan paradigması, metodoloji 

 

THE FUNCTION AND RESPONSIBILITIES OF SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE 

CONSIDERING CURRENT ISSUES 

Abstract 

Due to fact that current social problems have been diversified comparing the historical ones, 

there is a theoretical resistance for those complicated issues to be easily generalized. The utmost 

factor is the presence of late-capitalist effect based on the new individualism that is heavily 

motivated by technological life-style fiction. Thus there is a common ignorance about 

responsibility, to be harmonized with the social common goods, order, and rationality, political 
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and ethical awareness that is resulted by the reduction of "preference" to be just a "user". The 

new picture of society is a sample for sociologists of knowledge to be used understanding what 

remains epistemologically beyond the social phenomenon. Particularly the works of Bourdieu 

opens room for further conceptual discussions in terms of social field of research. According to 

sociology of knowledge the methodology of social sciences is also a problem of world-view 

and scientific research vision. In this content, this study aims to philosophically discuss the 

possibility and the refreshment of “new human” and “new social sciences” paradigm.  

Keywords: Sociology of knowledge, late capitalism, new-human paradigm, methodology. 

I. GİRİŞ:  Sosyal Bilimlerin Belirleyicilerini Düşünmek 

Sosyal bilimlerin başlangıcından bu yana “bilim” olarak kendisini “meşrulaştırma” sorunu 

vardır. Bu sorun sosyal bilimlere aydınlanma düşüncesine bağlı olarak gelişen positivist ve 

natüralist araştırma metodolojisi tarafından yüklenmiştir. Oysa ki sosyal olan beşeri olandır ve 

insana dayanan kavrama, kavramsallaştırma, yönelme, anlama, ifade etme, yargıda bulunma ve 

söylenenlerin yeniden değerlendirilmesi başlangıcında böylesine bir anlayışa dayalı değildir. 

Kuşkusuz sosyal bilimleri beşeri bilim olarak yapma gayreti felsefi düşün alanının problemidir. 

İlk filozofların insana yöneldiği ve “insan felsefesi” yapmaya başladığı Sokratik metodun 

yaygınlaşmasından itibaren bireysellik ve toplumsallığın kurgulandığı sosyal yaşam daha çok 

niteliği açısından önplana çıkar. Özellikle sosyolojik gerçeklik alanı olarak kurgulanan endüstri 

devrimi ve özgürlükçü siyasal hareketlerin 17-18. yüzyılların bilim felsefesi anlayışına 

dayanarak kendisini müstakil bir araştırma alanı olarak kurma gayreti sosyolojinin pozitivist 

temellerine karşılık gelir. O halde sosyal bilimlerin belirleyicisi durumunda olan felsefenin 

açıklama gayretinin yetersizliğinden çok, insanın da bu dönemlerde yaşanan ekonomik ve doğa 

bilimsel temelli gelişmelerde aranması eğilimidir. Bu dönüşüm tersine çevrilemez bir nitelikte 

karşımıza çıktığından artık gelinen güncel durumda felsefi açıklama sadece bir kavramsal 

denetleyici “apparatus” (aygıt) olarak iş görmektedir. Bu indirgemeci yaklaşımla sosyal 

bilimlerin düşünsel ve hermeneutik temelleri açısından bir yitim olduğu açıktır (Danermark, 

vd. 2018:194-195). Derinlemesine değil yayılmacı ve genişlemeci sosyal etmenler araştırmaları 

çoğunluğun bilimini yapmak gayretinde kavramların dayanaklarını yitirerek ürettiği yeni 

bulgularında acaba insanı  ve insanın beşeri/sosyal yapısını anlamak açısından daha yetkindir 

diyebilir miyiz?  
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Sosyal bilimleri yeniçağın yeni özne ve insan anlayışı temelinde ele almak bu bağlamıyla her 

ne kadar bilgi ve/veya bilim sosyolojisi problemi olarak sunulsa da aslında sosyal bilimlerin 

epistemolojisini yapmak anlamında başlı başına felsefi bir sorundur. Daha da temelli bir 

yaklaşımla sosyal bilimlerin ontolojisi sorunudur. Sosyal bilimlerin varlık alanı olarak 

kurgulanan evren bu kurguya dayalı olarak bilimin ve bilginin nesnesi kılınacağından öznelerin 

kendisini nasıl konumlandırdığından bağımsız düşünülemez. O halde sosyal bilimlerin 

belirleyicileri olarak en temelde ontolojik kurgu ve epistemolojik konumlar karşımıza çıkar.  

Sosyal bilimlerin yeni eğilim ve yaklaşımları arasındaki öncelik ilişkisi de anılan bağlamda bir 

nedensellik kurgusunu bize işaret eder. Bir yanda sosyal bilimlerin eski, temelli, 

gelenekselleşmiş, metodunu meşrulaştırmış olduğu saptaması zihinlerde yer alırken diğer 

yandan kendisini her an yenileyen, yeni çağların yeni özne ve toplum biçimlerinde de söylemini 

geliştiren dinamik yapısı ile karşımıza çıktığını savlarız. İki kabul biçimi arasındaki gerilim 

günümüzde ne yazık ki diyalektik biçimde işlemez. Diğer deyişle gelenekçi ve yenilikçi 

yaklaşımlar birbirlerinin üzerine katlanarak “yepyeni” saptamaları gerçekleştirmek, daha 

yetkin, kapsayıcı ve yenilikçi açıklamalara kavuşmak, daha kapsamlı genelleştirmelere doğru 

yükselmek, açıklama gücü kazanmak ve kesinliği arttırmak çabalarında karşılığını bulmaz. 

Dolayısıyla sosyal bilimlerin aydınlanmacı ve pozitivist-natüralist açıklama biçimleri 

karşısında meşruluğunu savunmak gayreti modernizm yerine postmodern dalgayla daha 

özgürlükçü davranabileceği inancı ile çeliştir. Bilgi sosyolojisinin ilk dönemlerinde Marx’tan 

Mannheim’a, Schutz’dan hermeneutik yaklaşımın öncül isimlerine kadar savunmacı bir 

yaklaşımla kendisini ortaya koyan modernist söylem, Foucault, Habermas, Derrida ve 

Bourdieucu çizgide artık ayrımların, farklılıkların, istisnaların, sapmaların sosyolojisi haline 

gelmiştir (Bal, 2015: 289). Bu “différance” sosyolojisi ve onun dayandığı yeni sosyal bilimler 

ontolojisi kendisi içerisinde hakikat iddiasından uzaklaşırken, dayandığı ontolojik alanın da 

gerçekliğini parçalar ve mikro-sosyolojik araştırma yönelimi ile makro olanı zaman zaman 

unutur. Durumun bir postmodern durum olduğunu ortaya koyanlar buradan bir özgürlükçü 

söylemin çıkacağını ve her türlü hegemonyanın, hatta bilimin hegemonyasının bile, kırılacağını 

savlarlar. Ancak durum böyle olmamıştır. Postmodern sosyal bilim söylemi siyaset bilim, 

medya çalışmaları, fütürist yaklaşımlarda işlevini yerine getirmiş olsa da, insan, özne, toplum 

gibi temel kavramsallıkların dayandığı özcü ontolojinin karşısında sadece çelişki üretebilmiştir. 

Bu çelişkiyi felsefenin dik duruşunda değil, sosyologların son dönem eleştirel sosyoloji 

yaklaşımlarında da görürüz. Frankfurt Okulunun bile en başlangıcında sosyolojinin 

sosyolojisini yaparken mikro alan açma gayretinde ne kadar eleştirel olduğunu biliyoruz. 
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Örneğin Adorno ve Horkheimer’ın sanat sosyolojisi alanını tanımlama çabalarında 

kurguladıkları negatif diyalektiğin işe yaramadıklarını itiraf etmelerini hatırlayalım. Bir başka 

örneği de günümüzün son derece tartışmalı ve verimli araştırma alanlarından olan kentsel 

sorunlar ve kent sosyolojisi çalışmalarından verebiliriz. Castells ve Harvey’in, çağdaş kent 

sosyolojisinde bir “alan” olarak tanımlanan kente dair yaklaşımların nasıl da sosyal realiteyi 

görmezden geldiğini ve eleştiri gücünü kaybettiğini ifade ederek Marksist temellere geri 

dönmeye bizleri davet ettiğini söyleyebiliriz.  

Dolayısıyla, “sosyal bilimleri yeniden düşünmek”, “sosyal bilimleri açmak” gibi söylemlerin 

artık daha fazla karmaşaya, daha çılgın kavramsallaştırmalarda anlam yitimine ve sosyal 

epistemolojik birikimi yadsıyan itibar yitirici tutumlara yol açtığını biliyoruz. Sosyal bilimlerin 

belirleyicisi durumuna getirilen “yeni yaklaşımlar” hegemonyası giderek eğilim ile 

yaklaşımların birbirine karışması anlamına gelmektedir. Bilimsel metodoloji açısından 

eğilimlerin mi önce yoksa yaklaşımların mı önce geldiği konusu önemli bir ayrımı ortaya koyar. 

Eğer sosyal bilimlerin eğilimleri yaklaşımlarını belirler dersek kavramsal bir körlüğün içerisine 

gireriz. Nasıl ki doğa bilimciler gelip-geçici eğilimlerine göre tercihlerde bulunmazlarsa, suyun 

100 santigrat derecede kaynamasına bugün farklı yarın farklı biçimde yaklaşamazlarsa, sosyal 

bilimlerin de insan gerçekliğine yaklaşımı eğilimlerine göre değişemez. Bu bir bilimsel 

özgürlük değil, ideolojik açıklıktır. Bu duruma teorilerin ya da sistematik düşüncelerin 

gövdesinin ne türden üretilmiş bir gerçekliği sunduğu problemi olarak bakılır (Best ve Kellner, 

1991: x). Günümüz toplumsal sorunlarının bir eğilimler sosyolojisi olarak ele alınması 

yaklaşımların yadsınmasına yol açacağından araştırma ontolojisinin dışına taşan genellemelere 

vardırması açısından tehlikelidir.  

Burada sosyal bilimlerin eğilimlerinin ve yaklaşımlarının birbirleri üzerinde oluşturduğu 

nedenselliği göz önünde bulundurarak “yeni” vurgusundaki “direnci”, ekonomik temelli 

kültürel kaygıyı ve nihayetinde araştırmacıların, sosyal bilim teorisyenlerinin bilim yapma 

biçimlerinin yaşadığı/yaşatıldığı “partal” yapıyı eleştirel biçimde ele almayı umuyorum. 

Öncelikle bu ele alış, yaşanılan yeni öznellik ve toplumsallığın geç kapitalist yaşamın doğal 

sonucu olduğu varsayımına diğer yandan da uçsuz-bucaksız kılınan sosyal realitenin araştırma 

alanı kılınmasındaki sıkıntılara dayanacaktır.  
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II. Geç-Kapitalist Yaşam Tarzının Yeni Özneleri ve Toplumsallık Biçimi: 

Günümüzün toplumsal sorunları daha önceki yüzyıllardan oldukça farklılaşmış, 

karmaşıklaşmış ve bu haliyle genelleştirmeye karşı dirençli hale gelmiştir. Bu değişimin 

temelinde sayılabilecek en başat faktör ise bireyselleşmenin yapısının geç-kapitalizmin 

teknoloji destekli yaşam biçimi kurgusuna tabi tutulmasıdır. Kuşkusuz bu bir biçim/tarzdır. 

Yaşamın kendisi değildir. Ancak kapitalizmin getirildiği aşırılık noktası tam da budur. 

Ekonomik belirleyicilerin yaşamın ta kendisi sayılması yaşanan sosyal problemlerin neden 

yaşandığının da açıklaması olduğundan geç-kapitalizm, kapitalizmden daha fazlasını ifade 

eder. Gelinen noktanın özeti şu şekilde yapılabilir: Kapitalizm bir ekonomik sistem olarak 

öncelikle sınıfsallaşmayı ve buna bağlı toplumsal tabakalaşmayı en genelinde de sosyal yapıyı 

ve sosyal sistemi etkilediğinden toplumu bölmüş ve yönetmiştir (Lukacs, 2018:174). Özellikle 

temellerini Marksist iktisat eleştirilerinde bulduğumuz bu söylem önceleri ideolojik temelli 

sayılmış ancak sonralarında postmodern teorinin eleştirel gücünü oluşturması bakımından 

sosyal bilimcilerin mikro alan araştırmalarında kurgularını oluşturan yöntem biçimine 

dönüşmüştür. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan sosyal ve iktisadi buhranların 

“üretim” dengesini tekrar soru konusu etmesinin arkasında “üretilen herşeyin artık üretilmiş 

olduğu” düşüncesi yatar. Buna göre insanlar satın alabilecekleri konusunda doyuma ulaşmış 

ancak bir yandan da satın alamayanlar ile sosyal çatışmaya girişmiştir. Sosyal adaletin devlet 

eliyle yapılamayacak kadar büyük bir yük olarak devletlerin karşısına dikilmesi devletin 

toplumu ve onu oluşturan bireyleri nasıl yönetebileceği sorununa da yol açmıştır. Demokrasinin 

ve ona dayalı gelişme modellerinin dayandığı refah toplumu idealinin çöküşü aynı zamanda 

bireylerin iktisadi ilişkilerine de yansımıştır. Diğer yandan özellikle Avrupa Devletleri ve 

Amerika’nın kendisini hem birbirlerinin yanında hem de birbirlerine rakip olarak 

konumlandırmalarının önünde yer alan Rus Bloğu karşısında varolma mücadeleleri ekonomik 

temelli savaşımın en açık göstergesidir. Bu durumda özellikle 1970’li yıllardan itibaren 

başlayan “yaşam biçimi” fetişizmi kendisini tüketerek özgürleşmeye dayandırmış ve üreticiler 

daha önce ürettiklerinin yeni formatlarla piyasa oluşturabileceği keşfine dört elle sarılmıştır.  

O halde gelinen yeni durumda gerçekten bir yenilik söz konusudur: Üretici ile tüketici arasında 

yeni üreticiler ve tüketicilerin arasında da yeni tüketme biçimleri belirerek toplumsal çeşitlenme 

bu paradoksal döngüye tabi kılınacaktır (Jameson, 2011:13). Tüketim dalgasının 

canlandırılması sadece ekonomik değil, ekonomik temelli yaklaşımın aynı zamanda sosyal ve 

kültürel biçimde de kendisini göstermesi anlamına geleceğinden “neoliberalizm” adı altında 

yeni liberal dalganın kapitalizmin yeni biçimini hem devlet biçimine hem de yaşam biçimine 



238 

 

yaygınlaştırması söz konusudur. Bu durumda insanın konumu, etik yaklaşımlar, yararcılık, 

çoğunluk ilkesi, Demokratik temayüller, insan olmanın idealleri, ırkçılık, etnisite, milliyetçilik, 

cumhuriyetçilik, devletçilik ve toplumculuk yeniden tanımlanır.  

Tercih etmenin bir özgürlük olduğu varsayımını yaygınlaştıran neoliberal yaşam biçimi 

bireyleri tükettikçe özgür kılan bir sosyal yapının meşrulaştırılması anlamına gelir. Geç-

kapitalist dönemin bir başka özelliği bireye yüklenen yeni işlevin teknolojik boyutta 

desteklenmesi ve hızlandırılmasıdır. Teknolojinin Aristotelesçi teknik akıldan farklı olarak 

erdeme değil yarara ve hıza yol açması bir “beğeni”, “arzu nesnesi” ve “konfor faktörü” olarak 

insanlığın gelenekselliğinin ve tarihsel bilincinin karşısına albenisiyle dikilir.  

“Tercih” etmenin adeta bir “kullanıcı özne” (user) mantığına indirgenmesi, toplumsal 

düşüncenin altında yatan “sorumluluk”, “uyum sağlama”, “düzenlilik”, “rasyonalite”, “siyasal 

duyarlık”, “etik farkındalık” ve bunun gibi sosyal/beşeri unsurların gözardı edilmesiyle 

sonuçlanmıştır.  Buradaki gözardı etme durumu öncelikle bireydeki tüketime bağlı davranış 

değişikliğine, sonrasında duygusal/duyusal arzu yitimine, daha genelinde ise bireyler arası 

etkileşim ve iletişimin ego boyutuna indirgenmesinde yaşanır. Birey artık bir tüketici özne 

olarak felsefenin bel bağladığı, modernizmin yücelttiği, akılcı, sorgulayan, ilerleme ve 

aydınlanma umudu bağlanan, entelektüel bilgi birikimi ile ilerleme olabileceğine inanan 

gelişimci ve demokratik bir birey olamaz. Bu türden bir öznellik yapılandırmasının dayandığı 

tüm kültürel ve düşünümsel temel tüketim uğruna geri bırakılmıştır. Artık metalaşan dünyanın 

tercihler arası özgürlüğüne sıkışmış birey kendisini yapılandırmak ihtiyacını gündelik 

ihtiyaçların çeşitliliğine bırakmıştır. Ancak diğer yandan da uydurulmuş ve yaratılmış ihtiyaçlar 

fazlalığından doğan bir özgürlüğün rutinleştirdiği dünyada “bolluk paradoksu” içerisinde yaşar. 

Timothy Bewes’in kavramsallaştırmasıyla, “şeyleşmiş” dünya düzeni içerisinde bu bireylerin 

yan yana bulunmaları toplumsallaşmaya olan güven ve ihtiyacın, toplumsal teorilerin dayandığı 

rasyonel temellerin ve iktisadi ilişkilerin de değiştiğini gösterir (Bewes, 2008). 

Toplumsallaşmadan çok topluluk olma biçiminde sosyal hareketlilik gösteren bireylerin 

incelenmesinde geleneksel sosyal bilimlerin paradigması da anlam ve işlev yitimine 

uğrayacaktır. Her türlü genelleme istisnalarına yenik düşürülerek itibarsızlaştırılmaktadır.  

Yaşanan toplumsal karmaşıklık Manuel De Landa’nın “Yeni Bir Toplum Felsefesi” (2006) 

sloganıyla karşıladığı “öbekleşme teorisi” ile ifade edilir. De Landa’ya göre toplumsal 

varlıkların klasik sosyolojik yaklaşımın başında özellikle Max Weber tarafından “ideal” ya da 

“hiyerarşik” düzenine karşılık toplumda otoriter sınıfların alt tikelleri olarak karşımıza çıkan 
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aşırı biçimler tanımlanamaz durumdadır. Halbuki rutinleşenler (ki De Landa’ya göre bu takip 

edilen rasyonel biçim olacaktır) biçime karşılık bireysel ve evrenselliği de içine alan tekiller 

karşımıza çıkar (De Landa, 2017:58). Böylelikle De Landa’nın felsefi bakıştan hareketle 

kurguladığı yeni toplum anlayışında birey ve toplum benzeri şeyleşmiş genellikler bakımından 

düşünmek yerine yeni bir ontoloji kurulmasının örneği oluşturulur. De Landa’nın metodoloji 

önerisi toplumsal olanın incelenmesine indirgemeci, özcü tutumlara karşıdır; ancak 

“toplumsallaşma” yerine kurgulanan “öbekleşme” karmaşıklığın yine de sosyal bilimler 

açısından resmen ilanıdır.  

III. Uçsuz/Bucaksız: Araştırma Alanları- Felsefi Dayanaklar ve Amaçlar 

Tüketici öznelerin toplumsal dünyasının birbirinden oldukça farklı, çoğulcu ve karmaşık yapısı  

toplumsal olayların ardında yatan epistemolojik dayanakların açığa çıkarılması gibi temelci bir 

arayışı da –De Landa’nın yapmak istediği gibi- işlevsiz kılacaktır. Paylaşılan bir ontoloji ve 

epistemolojinin olanağı yitirildiğinden yaşanan durum çoğulcu olmanın ötesinde farklılıkların 

bir aradalığını açıklamaktaki bakışı yönünden kaotiktir. Özellikle Mills’in toplumsal tahayyül 

anlayışı çerçevesinde toplumun resmini çekmek giderek zorlaşacaktır. Toplumun 

incelenmesinden sağlanabilecek vizyon daha çok toplumun istisnalarını öngörmek anlamında 

olumsuzlayan bir yapıya bürünür. Giderek alanı genişleyen ancak derinliğini yitiren sosyal 

bilimsel çalışma başlıkları bu bağlamda daha mikro alt başlıklara ayrılacaktır. Sadece araştırma 

alanlarının tanımlanması değil, bu alanların kurumsal biçimde varlık gösterme zemini olan 

akademi yapısı da değişen insanı ve insanlık durumlarını birer faktör olarak ele almak anlamına 

gelen uygulama ve araştırma merkezleri, disiplinlerarası çalışma birimleri gibi bileşenlere 

ayrılırlar. Böylelikle akademik söz-eylem alanı da parçalanan toplumsal hakikat biçimine yeni 

sosyal bilim yaklaşımı denilmektedir.  

Sosyal bilimlerde bilgi sosyolojisi açısından yöntem sorunu, yöntemin dayandığı dünya görüşü 

ve bilimselci araştırma mantığının artık irdelenmesini gerekecektir. Bir yanda düşünürlerini ve 

düşünenlerini yitiren makro teorik yaklaşımlar diğer yanda bu yaklaşımlardan eğilimleri 

bakımından ayrılmakla onları uygulamalı alana taşıyan araştırmacılar yan yana gelirler. Karşı 

karşıya geldikleri nokta ise bu ayrışmaları yaşayanların birbirlerinin “alanlarını” küçümsemesi, 

beğenmemesi, işlevsizlikle suçlamasıdır. Her bir araştırmanın ve düşüncenin “proje” boyutuna 

indirgendiği bu yeni durumda işlevi açısından parlayan alanların “alan fetişizmi” yapması da 

artık yadırganmayacaktır. Hatta toplumdan topluluklarına bölünen ve toplulukların tüketim 
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kültürüne göre kitleselleştiği yapıda alanların fetiş haline getirilmesine yönelik bolca malzeme 

ve bu ayrışmada geleneksel kalanı dışlayan gönüllü bulunabilir.  

Çoğunluğun hegemonyasının tüketim hegemonyası ile birleşmesi genelleştirildiğinde 

çoğunluğun yararına ifadede bulunmayan her türlü düşüncenin tarihin yapraklarına hapsolması 

anlamına gelir. Bu durumda geleneksel bilimlerin tarihsel bilinç alanına bağlı kalarak 

biriktirdikleri bilgi dağarcığı mikro çalışma biçimlerinde sadece referans noktası kılınır; ancak 

hiçbir zaman içselleştirilemez.  

Bilgi sosyolojisinin bu noktada ortaya çıkan işlev ve sorumluluklarını düşündüğümüzde bir 

yanda kendisinin aydınlanma karşısında meşru olma çabasını geliştirmesi varken diğer taraftan 

insan grup ve topluluklarının bilgiyle olan ilişkilerini açığa çıkarma sorumluluğu bulunur. Bu 

bağlamda bilgi sosyolojisi özellikle İkinci Dünya Savaşında Alman ordusu ve Enformasyon 

Bakanlığı kurularak onlar tarafından kullanılmışken, diğer taraftan gelinen noktada ideolojik 

ve kapitalist yönlendirilmelerin de karşısında yer alan bir yargı olmak konumunda vicdanını 

temizler. Özellikle Foucault’nun tımarhane, hapishane ve cinsellik üzerine yazılarından 

oluşturduğu söylem anlayışı böylesine bir çabanın ilk olgun örneklerindendir. Bir yandan işlevi 

diğer yandan sorumluluğu bakımından bilgi sosyolojisi felsefi köklerine geri dönerek sosyal 

bilimlerin yeniden oluşturulmasında gündelik olanın değil, sosyal bilimler ontolojisine ait 

olanın ortaya konmasını hatırlatır bizlere.  

Bilginin sosyal bilimlerde nasıl “üretildiğini” ve nasıl alımlandığını göstermesi bakımından 

Bourdieu’nun ilişkisel yaklaşımı önemli bir başka dönüm noktasıdır. Sosyal bilimlerin “alan” 

yaklaşımı “alancı” bir yaklaşıma düşmemek durumundadır. İstisnai olanın içerisinden genele 

dair olanı çıkarmaktan vazgeçmemesi gereken sosyal bilim yaklaşımı nicel olana yenilmeyecek 

bir niteliğin varlığını hatırlatır (Çeğin, 2018). Araştırmacı kimliğine bürünen sosyal bilimci 

mikro durumların makro oluşlar karşısındaki diyalektik pozisyonunu gözden kaçırdığı ölçüte 

bulgularını kurama yaklaştıramayacaktır. Bu noktada sosyal bilim paradigmasındaki “yenilik”, 

disiplinlerarası yamalarla kapanamayacak kadar gözlemcinin alışkanlıkları ile kuramsal 

gerçeklik arasında kapanmayacak bir açıklığa karşılık gelir; çünkü denetleyici rasyonel temeller 

yerini uygulamanın vazgeçilmezliğine bırakmıştır. 
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IV. Sonuç Yerine 

Sonuç olarak, bilgi sosyolojinin felsefi dayanakları çerçevesinde yeni insan paradigması ve yeni 

sosyal bilim yaklaşımının olanağı ve "yeni"liği eleştirel biçimde tartışmaya açıktır. Ancak 

burada sonuca ulaştıramayan bir tartışma yöntemlerden birinin diğerine üstünlüğünü savunmak 

olur. Onun yerine yapılması gereken bilgi sosyolojisinin doğuşunda yer alan bir ikileme geri 

giderek ideolojinin ve ütopyanın nasıl birbirlerine dayandığını düşünmek olabilir. Bilginin 

yeniden bilgi aracılığıyla üretildiği, toplumsal süreç olarak bilginin kurgulandığı, bilimin bu 

sosyolojik işlevinin onu geçişli kıldığı ve hakikat odaklı olmaktan çıkarıldığı ve bu nedenle 

içeriklerinden çok faaliyetleri bakımından ele alındıkları söylenebilir (Bhaskar, 2018:227-231). 

Mannheim’in bilgi ve kültür sosyolojisi yaklaşımlarında bilgiye yüklediği işlev ve sorumluluk, 

bu bağlamda hatırlanmalıdır (Bkz: Mannheim, 2016: 81-86). Toplumsal gerçeklik; insandan 

bağımsız kesin gerçeklikler ile insana bağımlı kurumsal gerçekliklerin iç içe geçtiği bir düzende 

var olmaktadır. İnsan bir yandan,  ilişkilerini düzenleyen ve denetleyen zihinsel gerçeklik 

alanında yaşarken; diğer yandan da kesin gerçeklikler dünyasının olguları ile yaşamını dizayn 

etmektedir. Bu iki gerçeklik alanının iç içe geçmesi, toplumsal gerçekliği oluşturur. Toplumsal 

birer gerçeklik olan kültürün, yaşayış biçimlerinin, kurallar ve yasakların değişmesi ile birlikte; 

insan doğasının o hayvansı, kaba, fevri halini yansıtan benliği, süreç içerisinde bugünkü 

modern, öz-denetime sahip, uygar benliğe evrilmiş, evrilmek zorunda kalmıştır. Toplumsal 

gerçeklik, her ne kadar insan tarafından yaratılıyor olsa da; insan benliğinin üzerinde olan, 

ondan daha güçlü ve baskın bir gerçekliktir. Dolayısıyla toplumsal gerçekliğin inşası, insanı 

şekillendiren, etkileyen, toplum içerisindeki konumunu ve davranış kalıplarını belirleyen bir 

olgudur (Mannheim, 2018:149). Bu kalıpların tüketim kültürü içerisinde şekillenmesi 

toplumsal gerçekliğin ekonomik gerçeklik alanına özdeş kılınması tehlikesini ifade eder. 

Kültürün yapılar tarafından belirleniyor olması, tek tek durumların geneli belirleyeceği gibi 

tehlikeli bir usavurmayı gerçeklik kılar. Dolayısıyla bireyler tekil ve gündelik olanın aslında 

kültürün ta kendisi olduğu gibi bir yargıyla tüketimin özendirilmesi bakımından karşılaşırlar. 

Ancak onlardan beklenen bu duruma eleştirel yaklaşabilme yeteneğini ve gücünü 

kaybetmemeleridir.  

Günümüz toplumsal sorunlarının geldiği yeni aşamada, yenilik eski sorunların farklı biçimlerde 

ve farklı ilişkilerde parçalanarak ve birbirinin içerisinde eritilerek yaşanmasıdır diyebiliriz. 

Örneğin özgürlük, serbesti ile, mutluluk haz ile, refah ekonomik istikrar ile, toplumsal 

dayanışma uzmanlaşma ile, işbirliği tarafgirlik ile, değerler duygular ile karıştırılarak ele alınır. 
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Bu durumda sosyal bilimcinin sosyal fenomene dayalı yorumları da fenomenin bozulmuş 

doğasına dayalı olarak farklı yorumların birbirleri ile kaynaşması değil çatışması biçiminde 

karşımıza çıkar. O halde sosyal bilimlerin açıklamaları arasında doğabilecek ontolojik açıklık 

kendisini epistemolojik bir bilinemezciliğe sürükler.  
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Özet 

Japonya 4,5 trilyon doları aşan milli geliri ile dünyanın en büyük ekonomik büyüklüğüne sahip 

üçüncü ülkesidir. Yaklaşık 41 bin dolar kişi başına düşen geliriyle de dünyada yirmi beşinci 

ülke konumundadır. Japonya’nın vergi sistemi, merkezi ve yerel düzeyde toplanan vergilere 

dayanmaktadır. Birçok ülkenin aksine Japonya’da, yerel düzeyde de çok sayıda vergi 

uygulanmaktadır. Eylül 2018 itibariyle vergi gelirleri içinde en yüksek paya sahip olan vergiler 

sırasıyla; gelir (%32,1), tüketim (%29,7) ve kurumlar vergisidir (%20.5). Son yıllarda 

Japonya’da artan kamu borç ve sosyal güvenlik yükü nedeniyle tüketim vergilerinin arttırıldığı 

bir dönem yaşanmaktadır. Yine de Japon vergi sisteminin büyük oranda dolaysız vergilere 

dayanmaktadır. Bu çalışmada Japon vergi sistemi ana hatlarıyla ele alınarak, merkezi ve yerel 

düzeyde uygulanan vergiler değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Sistemi, Vergi Sınıflandırması, Japonya 

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H27 

 

 

JAPAN TAX SYSTEM WITH GENERAL FEATURES 

 

 

Abstract 

Japan is the third country with the largest economic size in the world with its national income 

exceeding 4.5 trillion dollars. Approximately 41 thousand dollars per capita income is the 

twenty-fifth country in the world. Japan's tax system is based on taxes collected at central and 

local level. Unlike many other countries, Japan has a large number of taxes at the local level. 

By year September 2018, taxes with the highest share in tax revenues, respectively; income 

(32.1%), consumption (29.7%) and corporate tax (20.5%). In recent years, there has been a 

period of increase in excise taxes due to increased public debt and social security burden in 

Japan. Nevertheless, the Japanese tax system is largely based on direct taxes. In this study, the 

Japanese tax system was discussed in detail and the taxes applied at central and local level 

were evaluated. 

 

Keywords: Tax System, Tax Classification, Japan 

Jel Classification: H20, H24, H27 
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1. Giriş 

Japonya’da modern vergi sistemine ilişkin girişimler Meiji Restarasyonundan yaklaşık yirmi 

yıl sonra başlamıştır. 1868 yılında kabul edilen Meiji Restarasyonu ile Japonlar modernleşmeye 

ilk adımını atmıştır. Bu kapsamda; batı tarzında modern bir devlet kurulması, bankacılık 

sisteminin günün değişen şartlarına dayandırılması, Avrupa’dan gelen uzmanlarla 

modernleşme hareketinin daha sağlam temellere dayandırılması, eğitim reformunun yapılması, 

vb. alanlarda önemli reformlar hayata geçirilmiştir. İmparator Meiji (1868-1912), 

gerçekleştirdiği reformlar aracılığıyla siyasi, iktisadi, ticari ve teknolojik alanlarda yapısal bir 

dönüşümü gerçekleşirmiş, feodal ve kapalı bir toplumu, kapitalist bir imparatorluğa 

dönüştürmeyi hedeflemiştir (Seval, 2017: 104). 

Bu zamana kadar, toplam vergi gelirlerinin içinde %80’in üzerinde bir paya sahip olan arazi 

vergileri, Japon vergi sisteminin temelini oluşturmaktaydı. Meiji döneminde kapitalist sistemin 

hızla gelişmesi ile birlikte, vergi sisteminde de köklü değişiklikler yaşandı. Modern özelliklere 

sahip gelir vergisini benimseyen ilk ülkelerden biri olan Japonya’ya da gelir vergisi 1887 

yılından itibaren uygulanmaya başlandı. Ancak ilk yıllarda ekonomik gelişme erken aşamada 

olduğu için, gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı da oldukça düşüktü (1888’de 

%1,5) ve arazi vergileri, bu yıllarda da toplam vergilerin yarıdan fazlasını oluşturmaktaydı 

(%53,8). Modern vergi sisteminin gelişmesi, arazi vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki 

payını keskin bir şekilde azalttı ve bu süreç 1940 yılına kadar devam etti (Otake, 2002: 1).  

1940 yılında gerçekleştirilen vergi reformuyla, gelir ve kurumlar vergisi birbirinden ayrılarak 

düz oranlı (%18) ayrı bir kurumlar vergisi ihdas edildi. Ayrıca % 6’lık sabit oranlı stopaj vergisi 

de uygulamaya konuldu. Aynı yıllarda dolaylı vergi alanında da bir takım vergi reformları 

gerçekleştirildi. Mal ve hizmet sayısının artmasına bağlı olarak, söz konusu ürünlere uygulanan 

vergiler de arttırıldı ve bu ürünlere ilişkin farklı vergi oranları uygulandı. Gerçekleştirilen vergi 

reformu ile birlikte, Japon vergi sistemi büyük oranda doğrudan vergilere dayandırıldı. 

Doğrudan vergiler içinde gelir ve kurumlar vergisinin payı yaklaşık olarak % 67, toplam vergi 

gelirleri içinde ise 1941 yılında %64 olarak gerçekleşti (Otake, 2002: 3,4).   

Japonya vergi sistemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık otuz yıl boyunca Amerikan 

vergi sisteminden etkilendi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreç dört döneme ayrılabilir. 

Savaştan sonra ekonomik çöküntünün yaşandığı (1945-49), ekonomik yapılanmanın 

oluşturulmaya başlandığı (1950-1959), ekonomik büyüme gerçekleşmelerinde önemli 
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başarıların elde edildiği (1960-1969) ve son olarak da ulusal refahın iyileştirilerek ekonomik 

kalkınmanın hızlandırıldığı 1970 sonrası dönem. Diğer taraftan 1980’li yıllardaki hızlı büyüme 

sonrası yaşanan iki büyük petrol krizi, Japon ekonomisini etkilediği için vergi sistemi de bu 

süreçten etkilenmiştir. 1994 yılına gelindiğinde, vergi yükünün tüm topluma yayılarak 

vergilemede eşitlik, tarafsızlık ve basitlik ilkelerinin benimsendiği bir vergi reformu 

gerçekleştirilmiştir. Yeni sistemle daha adaletli, toplum refahını arttıran ve mükelleflerin de 

daha istekli vergi ödemelerini amaçlayan bir vergi sistemi hedeflenmiştir.  

Japonya’da gelir vergisi kapsamında, sadece şahsi gelir vergilendirilirken, kurumlar vergisi 

kapsamında ise kurum kazançları vergilendirilmektedir. Gelir vergisinde hesap dönemi, takvim 

yılı (1 Ocak’tan 31 Aralık) olarak kabul edilmektedir. Kurumlar vergisi kanununda şirketler; 

yerli ve yabancı olarak iki kısma ayrılmaktadır. Yerli şirket kavramından, merkezi veya idaresi 

Japonya’da bulunan şirketler kastedilmektedir. Bu şirketler dört gruba ayrılmıştır. Normal 

şirketler (anonim şirket, limited şirket ve diğer şirketler), kamu şirketleri (yerel yönetimlere ait 

şirketler), kamunun payının bulunduğu şirketler ve kooperatifler. Yabancı şirket kavramıyla 

ise, yerli olmayan, yani merkezi veya idaresi Japonya’da bulunmayan şirketler 

kastedilmektedir. Yerli veya yabancı şirket sınıflandırmasında esas olarak şirket sözleşmesinde 

resmi olarak belirtilen yer dikkate alınmaktadır. Buna göre Japonya sınırları içinde 

teşkilatlanmış bir şirket, bir yabancı şirketin şubesi bile olsa yerli şirket olarak kabul 

edilmektedir (Öz ve Vural, 2005: 114, 116). 

2. Günümüzde Japonya Vergi Sistemi 

Günümüzde Japon vergi sisteminin ulusal ve yerel vergi sistemi temelinde şekillendiği 

görülmektedir. Merkezi ve yerel düzeyde uygulanan ortak vergiler nedeniyle, merkez devlet ve 

yerel yönetimler arasında vergi gelirlerinin paylaşılmasına yönelik yasal düzenlemeler vardır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleştirilen reformlar, günümüzdeki vergi sisteminin 

temelini oluşturmaktadır. Bu dönemden sonra Japon vergi sisteminde oldukça kapsamlı 

reformlar gerçekleştirilmiştir. Japonya vergi sistemi; gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan 

vergiler şeklinde üç kategoride sınıflandırılmaktadır. Gelir üzerinden ulusal düzeyde beş, yerel 

düzeyde iki, tüketim üzerinden ulusal düzeyde on beş, yerel düzeyde on bir ve servet üzerinden 

ulusal düzeyde üç, yerel düzeyde ise on bir adet vergi uygulanmaktadır. Tüketim üzerinden 

gerek ulusal, gerek yerel düzeyde çok sayıda vergi uygulanması dikkat çekicidir. Diğer dikkat 

çeken husus ise servet üzerinden yerel düzeyde çok sayıda ve farklı nitelikte vergi alınmasıdır.  
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Japonya vergi sistemi oldukça kapsamlıdır. Genel olarak Japonya vergi sisteminin üç şekilde 

sınıflandırıldığı söylenebilir. Birinci sınıflandırmada vergiler, vergilendirme amaçlarına göre 

kategorize edilebilir. Buna göre vergiler; gelir, tüketim ve servet üzerinden alınan vergiler 

şeklinde üçlü bir ayrıma tabi tutulur. İkinci sınıflandırma ise vergilendirme egemenliğine göre 

yapılmaktadır. Buna göre ulusal hükümet tarafından toplanan ve uygulanan vergiler ulusal 

vergi olarak adlandırılırken, valilik veya belediye tarafından toplanan vergiler ise yerel vergi 

olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda 40’ın üzerinde vergi kalemi vardır. Son sınıflandırma 

ise vergi yükünün kim tarafından yüklenildiğine göre yapılmaktadır. Buna göre vergiler 

doğrudan ve dolaylı olarak kategorize edilmektedir. Tablo 1’de Japonya’da uygulanan ulusal 

ve yerel vergiler ele alınmaktadır. Temel vergi kalemlerinin özellikleri şunlardır: 

i. Gelir Vergisi;  

✓ Vergi ödeyenlerin gelirleri arttıkça, gelir vergisi yükü de kademeli olarak artmaktadır. 

Bu açıdan gelir vergisi artan oranlı bir şekilde uygulanmaktadır. 

✓ Bu vergi, aktif olarak işgücüne katılanlara uygulanmaktadır. 

✓ Bireylerin vergi ödeme kapasitelerine göre, indirim, muafiyet ve istisnalar 

tanımlanmıştır. 

ii. Kurumlar Vergisi; 

✓ Ulusal büyüme stratejisi ile uyumludur ve uluslararası rekabet gücünün korunması ve 

geliştirilmesi dikkate alınmıştır. 

✓ Birçok politikayla ilişki vergisel indirimler söz konusudur. 

✓ Vergi gelirleri ekonomik koşullara duyarlıdır. 

iii. Tüketim Vergisi; 

✓ Tüketim vergisi yükü, aktif olarak çalışan kesime odaklanmak yerine, yaşlılar dâhil 

toplumun tüm kesimine paylaştırılmıştır. 

✓ Ekonomik değişikliklere bakılmaksızın, tüketim vergisi gelirlerinin nispeten sabit 

olduğu söylenebilir. 

✓ Tüketim vergisi, büyük oranda ekonomik aktivitelerden etkilenmez. 

iv. Miras/Veraset Vergisi; 
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✓ Bu vergi, servetin yeniden dağıtımı ve gelir eşitsizliği ayarlamalarında önemli bir rol 

oynar. 

✓ Bu vergi, sınırlı sayıda varlıklı/zengin vatandaşlara uygulanır. 

Tablo 1: Japonya’da Uygulanan Ulusal ve Yerel Vergiler 

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

Ulusal Vergiler: 

*Gelir Vergisi 

*Kurumlar Vergisi 

*Özel Yerel Kurumlar Vergisi 

*Yeniden Yapılanma İçin Özel Gelir 

Vergisi 

*Yerel Kurumlar Vergisi 

Yerel Vergiler: 

*Valilik ve Belediye Sakinleri Vergisi  

*Teşebbüs Vergisi 

Servet Üzerinden Alınan Vergiler 

Ulusal Vergiler: 

*Veraset Vergisi 

*Kayıt ve Lisans Vergisi (arazi veya 

binanın inşa edilmesi, satın alınması veya 

tescili için ödenen vergi) 

*Damga Vergisi 

Yerel Vergiler: 

*Gayrimenkul Edinim Vergisi  

*Sabit Kıymet Vergisi 

*Kuruluş/Tesis Vergisi 

*Kentsel Planlama Vergisi 

*Su Hizmetleri ve Arazi Kar Vergisi 

*Otomobil Vergisi 

*Ulusal Sağlık Sigortası Vergisi 

*Servet Vergisi 

*Hafif Araç Vergisi 

*Özel Arazi Vergisi 

*İşyeri Vergisi (Belirli bir metrekareyi aşan ve 

belirli bir sayının üzerinde işçi çalıştıran 

şirketlerin ödediği vergi) 

 



248 

 

Tüketim Üzerinden Alınan Vergiler 

Ulusal Vergiler 

*Tüketim Vergisi 

*Alkol Vergisi 

*Tütün Vergisi 

*Özel Tütün Vergisi 

*Benzin Vergisi 

*Yerel Benzin Vergisi 

*Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Vergisi 

*Motorlu Taşıt Tonaj Vergisi 

*Havacılık Yakıt Vergisi 

*Petrol ve Kömür Vergisi 

*Güç Kaynaklarının Gelişimini Teşvik 

Vergisi 

*Uluslararası Turist Vergisi 

*Tarifeler 

*Tonaj Vergisi 

*Özel Tonaj Vergisi 

Yerel Vergiler 

*Yerel Tüketim Vergisi 

*Valilik Tütün Vergisi 

*Golf Sahası Kullanım Vergisi 

*Otomobil Vergisi 

*Yerel Tütün Vergisi 

*Hafif Araç Vergisi 

*Banyo, SPA, Kaplıca Vergisi 

*Avlanma Vergisi 

*Otomobil Edinme Vergisi 

*Hafif Yağ Teslimat Vergisi 

*Maden Ürünleri Vergisi 

Kaynak: https://www.mof.go.jp adresinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

3. Japonya’da Uygulanan Temel Vergilere İlişkin Gerçekleşmeler 

Japon vergi sistemi büyük oranda dolaysız vergilere dayanmaktadır. Toplam vergi gelirleri 

içinde dolaysız vergilerin payı, dolaylı vergilere göre belirgin bir şekilde yüksektir. 

Tablo 2: Japonya’da Toplam Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle Dağılımı (%) 

Yıllar Gelir ve Kar Sosyal Güvenlik Emlak Mal ve Hizmet Diğer 

1980 46,1 29,1 8,2 16,3 0,2 

1985 45,8 30,3 9,7 14,0 0,3 

1990 50,2 26,5 9,4 13,7 0,3 

1995 38,2 33,6 12,2 15,8 0,2 

2000 34,8 35,2 10,5 19,3 0,3 

2005 33,8 36,9 9,7 19,4 0,3 

2010 30,2 41,1 9,7 18,7 0,3 

2015 31,2 39,4 8,2 21,0 0,3 

 

https://www.mof.go.jp/
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Kaynak: https://stats.oecd.org adresinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

Tablo 2’den de görüldüğü gibi, 2015 yılı itibariyle sosyal güvenlik kesintileri nedeniyle elde 

edilen gelirlerinin, toplam vergi gelirleri içindeki payı %39,4 ile en yüksek seviyededir. Mal ve 

hizmet üzerinden elde edilen vergi gelirleri %21,0 ile gelir ve kar üzerinden elde edilen vergi 

gelirlerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Gelir ve kar üzerinden elde edilen vergi 

gelirlerinin toplam vergileri içindeki payında yıllar itibariyle azalma, sosyal güvenlik 

kesintilerinden elde edilen gelirler de ise artma eğiliminin olduğu görülmektedir.1980-2015 

döneminde, mal ve hizmet üzerinden elde edilen vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri 

içindeki payı ise dalgalı bir seyir izlemekle birlikte az da olsa artış göstermiştir.  

Sosyal güvenlik katkıları hariç tutulduğunda en yüksek tahsilat gelir vergisinden elde 

edilmektedir. Gelir vergisini sırasıyla tüketim ve kurumlar vergisi takip etmektedir. Gelir 

vergisinin yaklaşık %85’i stopaj yoluyla elde edilmektedir. Tablo 3’de ise dolaylı vergi 

türlerinin, toplam dolaylı vergi gelirleri içindeki payları (%) ele alınmaktadır. 

Tablo 3: Dolaylı Vergi Türlerine İlişkin Gerçekleşmeler (%) 

Yıllar Gelir ve Kar Sosyal Güvenlik Emlak Mal ve Hizmet Diğer 

1980 46,1 29,1 8,2 16,3 0,2 

1985 45,8 30,3 9,7 14,0 0,3 

1990 50,2 26,5 9,4 13,7 0,3 

1995 38,2 33,6 12,2 15,8 0,2 

2000 34,8 35,2 10,5 19,3 0,3 

2005 33,8 36,9 9,7 19,4 0,3 

2010 30,2 41,1 9,7 18,7 0,3 

2015 31,2 39,4 8,2 21,0 0,3 

Kaynak: https://stats.oecd.org adresinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 3’den de görüldüğü gibi, 2016 yılı itibariyle dolaylı vergilerin %65,6’sı tüketim vergisi 

gelirlerinden oluşmaktadır. Tüketim vergisini sırasıyla; benzin ve alkol vergisi takip 

etmektedir. Söz konusu göstergelere göre, tüketim vergilerinin Japon mali sistemi içinde önemli 

bir işlevi bulunmaktadır. Bu yüzden tüketim vergilerine ilişkin değişikliklerin (oran, istisna, 

muafiyet, vb.) ekonomik ve mali açıdan etki alanının oldukça geniş olduğu söylenebilir. Öte 

yandan, 1990-2016 döneminde tüketim vergilerinin dolaylı vergi gelirleri içindeki payı artış 

eğilimindedir. Söz konusu pay 1990’da %28, 2000’de %48,1, 2005’de %51, 2016 yılında ise 

%65,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tüketim vergilerinin payı artış eğilimindeyken, alkol 

ve tütün vergilerinin payı ise düşme eğilimindedir.  

 

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/
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Sonuç  

Japonya’da gerek ulusal, gerekse yerel düzeyde uygulanan oldukça geniş bir vergi sistemi 

uygulanmaktadır. Özellikle tüketim üzerinden çok sayıda ve farklı amaçlarla vergi 

alınmaktadır. 1970’li yıllarda görülen hızlı büyümenin ardından, 1980’li yıllarda vergi sistemi 

büyük oranda gelir vergisine bağımlı kalmıştır. Fakat ilerleyen yıllarda yatay vergi adaleti 

tartışmalarının artması, 1989 yılı itibariyle tüketim vergisi uygulamasına geçilmesiyle 

sonuçlanmıştır. Japonya’nın artan devlet borcu ve yaşlanan nüfusuna bağlı olarak sosyal 

güvenlik sisteminin yaşadığı sorunlar nedeniyle, son yıllarda özellikle tüketim vergileri 

arttırılmıştır. 2018 yılı itibariyle elde edilen vergi gelirlerinin toplam kamu harcamalarını 

karşılama oranı %65 civarındadır. Geriye kalan finansman ihtiyacı ise borçlanma yoluyla elde 

edilmektedir.  
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Vergi Borç ve Cezalarının Affedilmesinin Makro-ekonomik Etkileri 

       Doç. Dr. Hasan Bülent KANTARCI36 

Muhammed Sami AKKUŞ37 

      ÖZET 

 Kamu harcama ve yatırımlarının temelini oluşturan vergiler, sosyolojik ve ekonomik 

etkileri haiz niteliktedir. Yapısal olarak güçlü mali teşkilat sistemine sahip olunmasının yanı 

sıra vergi ile ilgili düzenlemelerin kolay anlaşılır ve uygulanabilir olmalıdır. Vergi oranlarının 

toplumun genel mevcut ekonomik durumu dikkate alınarak uygun oranlara güncellenebilmesi, 

ayrıntılı düzenlemeler yerine temel esaslara yer verilmesi gibi faktörler vergilerin tahsilinde 

büyük önem arz etmektedir.  

 Devletin sağlık, eğitim ve güvenlik gibi kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla 

yaptığı harcamaların finansmanını karşılamak ve hatta mevcudiyetini devam ettirmek vergiler 

sayesinde mümkündür. Vergi ilişkisinin bir tarafında alacaklı vasfında yer alan devlet, diğer 

tarafında borçlu konumuyla mükellefler yer almaktadır. Mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini 

zamanında yerine getirmemeleri sonucunda vergi cezaları ile hapis ve hürriyeti bağlayıcı 

cezalar uygulanmaktadır.  

 Vergi borçları ödeme yapılması haricinde, zaman aşımına uğrama,   pişmanlık ve ıslah, 

vergi hatalarının düzeltilmesi, vergi terkini ve indirim ile kalkmakla, vergi cezaları ise 

yukarıdaki sayılanlarla birlikte ölüm ve vergi borcu afları ile ortadan kalkmaktadır. 

Mükelleflerin ödeme güçlüğü içerisinde bulunması vergilerin tahsil edilme sürecinde öne çıkan 

en önemli sorunlarından bir tanesidir. Tahakkuk eden verginin tahsil edilememesi,  vergi 

gelirlerinin düşmesine sebep olmakta, planlanan kamu harcama ve yatırımlarının ertelenmesine 

ve hatta iptaline bile neden olabilmektedir. Bu çalışmamızda, devlet için önemli bir gelir 

kaynağı olan vergilerin tahsil edilmesinde yaşanan güçlüklere değinilmektedir. 2000 yılları 

sonrasında çıkarılan vergi borçları ve cezalarının yeniden yapılandırılması ile matrah 

arttırımlarının vergi tahsiline etkileri ve yasal düzenlemelerin makro-ekonomik etkileri 

üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Borcu, Vergi Cezası, Vergi Afları, Tahakkuk ve Tahsilat. 

JEL  Sınıflandırma: E60,E64,H21,H24,H26,H27 
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1. GİRİŞ 

 Devletin temel kamu hizmetlerini yerine getirmek için yaptığı harcamaların temeli 

vergilerdir. Vergi; anayasanın verdiği yetkiyi kullanarak devletin, önceden  belirlenen maktu 

ve nispi oranlar üzerinden aldığı kamusal gelirlerdir. Bu noktada vergi ile ilgili tüm 

düzenlemelerin vergilerin kanuniliği ilkesi uyarınca anayasa ve kanunlara dayanılarak 

çıkarılması esastır. Anayasamızın 73. maddesi, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla 

konulacağını; değiştirileceğini ve kaldırılacağını, herkesin mali gücüne göre kamu 

harcamalarına katılması gerektiğini hüküm altına almıştır.  

 Vergilendirmede temel amaç toplumda vergi adaletinin sağlanması olup vergi 

politikasının da bu amaç doğrultusunda dizayn edilmesi gerekmektedir. Vergilerle ilgili 

düzenlemelerde mükelleflerin mali durumları, iç ve dış ekonomik gelişmeler ile devletin kamu 

giderlerini karşılamaya dönük finansman ihtiyacı gibi faktörler belirleyicidir.  

 Vergi borç ve cezalarının devlet tarafından affedilmesinin toplumsal, mali ve sosyolojik 

açılardan müspet ve menfi etkileri bulunmaktadır.  

2. VERGİ AFFI KAVRAMI     

 

Af kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı 

bağışlama” olarak tanımlanmıştır. (TDK, Erişim Tarihi:31.10.2018) Vergi affı ise devletin 

çıkaracağı bir kanun ile vergi asıllarına ilişkin borç ve cezalardan tek taraflı olarak vazgeçmesi 

olarak tanımlanabilmektedir. (ŞENYÜZ, 2014, s.91) 

Vergi afları, Vergi Usul Kanunu’nda vergi borç ve cezalarını kaldıran ya belli oranlarda 

indiren bazı düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler vergi borcunu ortadan kaldıran terkin, 

cezada indirim, pişmanlık ve ıslah, uzlaşma şeklinde olmaktadır.   

 Vergi affının Ekonomik gerekçeleri olarak mükelleflerin kamuya olan borçlarının 

yapılandırılarak ödenmesi böylelikle devletin gelirlerinin artırılarak kamusal yatırım ve 

harcamaların finansmanının sağlanması, mükelleflerle devlet arasında mevcut ve muhtemel 

ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasıyla idari ve yargısal iş yükünün azaltılması matrah ve 

vergi artırımı yoluyla geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası vergi incelemelerinin 

ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının herhangi bir cezai durumla karşılaşmadan fiili 

duruma uygun hale getirilmesi gibi nedenler sayılabilir (7143 Sayılı Kanun Genel Gerekçesi, 

S.S.557, 2018, s.4). 

 Vergi aflarının çıkartılmasında teknik nedenler de söz konusu olabilmektedir. Aflar 

sayesinde vergi idaresinin daha etkin denetim yapması sağlanmakta ayrıca yargı üzerindeki iş 

yükü azaltılmaya çalışılmaktadır. Vergi yargısının gecikmeli kararları, İdarenin yeni 

gelişmelere uyum sağlayamaması, borç ve cezaların tahsilinin çok uzun sürelerde yapılması ve 

maliyetli olması mali af yasalarının çıkarılmasının teknik gerekçeleri arasında yer almaktadır. 

(TAŞKIN, 2010,s.126) 
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3. 2000 YILLARI SONRASI TÜRKİYE’DEKİ VERGİ AFLARI  

 

 2000 yılı sonrasında yayımlanan vergi borç ve cezaları ile kamu alacaklarının affına  

yönelik değişik yıllarda çeşitli yasalar çıkarılmıştır. 2000 yılı sonrasında ülkemizde uygulanan 

vergi borcu konularına dair aflar kronolojik sırasıyla 4746, 4811, 5811, 6111, 6552, 6736, 7020 

ve 7143 Sayılı kanunlardır. 

 Devletin özellikle kriz dönemlerinde ya da sonrasında çıkarttığı vergi af yasalarının, 

vatandaşların ve firmaların kriz nedeniyle bozulan mali yapılarını düzeltmelerini sağlamak, 

devletin ihtiyaç duyduğu vergi gelirlerini artırmak bakımından önemli olduğu söylenebilir. 

İlgili kanunların çıkarıldığı yıllarda ve sonrasındaki vergi gelirleri, genel bütçe gelirleri 

ve vergi gelirlerinin GSYH’ya oranı aşağıdaki gibidir:  

 

Tablo 1: Genel Bütçe ve Vergi Gelirleri, Vergi Gelirleri Artışı 

YILLAR 

GENEL BÜTÇE 

GELİRLERİ 

VERGİ 

GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI 

NORMAL 

GELİRLER 

VERGİ 

GEL. 

ARTIŞ 

ORANI ( TL) (%) ( TL) (%) ( TL) (%) 

2000 33.040.902.853 100 26.503.698.413 80 3.486.492.924 11 - 

2001 50.890.481.078 100 39.735.928.150 78 7.418.386.102 15 49,93% 

2002 74.603.699.065 100 59.631.867.852 80 10.874.531.821 15 50,07% 

2003 98.558.732.547 100 84.316.168.756 86 10.222.768.710 10 41,39% 

2004 120.089.244.000 100 101.038.904.000 84 17.678.311.000 15 19,83% 

2005 148.237.974.000 100 119.250.807.000 80 25.626.260.000 17 18,02% 

2006 182.577.918.000 100 151.271.701.000 83 26.753.776.000 15 26,85% 

2007 203.349.268.000 100 171.098.466.000 84 32.250.802.000 16 13,11% 

2008 225.496.339.000 100 189.980.827.000 84 35.515.512.000 15 11,04% 

2009 232.930.317.000 100 196.313.308.000 84 36.617.009.000 15 3,33% 

2010 271.957.407.000 100 235.714.637.000 87 36.242.770.000 13 20,07% 

2011 319.512.928.000 100 284.490.017.000 89 35.022.911.000 11 20,69% 

2012 362.654.794.000 100 317.218.619.000 87 45.436.175.000 12 11,50% 
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2013 419.653.762.000 100 367.517.727.000 88 52.136.035.096 11 15,86% 

2014 461.450.539.000 100 401.683.956.000 87 59.766.583.000 13 9,30% 

2015 525.045.891.000 100 465.229.389.397 89 59.816.501.538 12 15,82% 

2016 608.336.187.441 100 529.607.900.959 87 78.728.286.482 12 13,84% 

2017 700.621.261.000 100 626.082.414.676 89 74.538.846.413 11 18,22% 

2018* 546.818.018.000 100 459.350.471.000 84 87.468.000.000 15 -- 

 

*Ocak-Eylül Gerçekleşme          

Not: 2001-2003 yıllarında "vergi dışı normal gelirler"e "özel gelirler ve fonlar" eklenmiştir. 

2004-2006 yıllarında "vergi dışı normal gelirler"e "sermaye gelirleri" ile "alınan bağış ve 

yardımlar" eklenmiştir.  

2007- 2017 yıllarında "vergi dışı normal gelirler", "teşebbüs ve mülkiyet gelirleri", "alınan 

bağış ve yardımlar ile özel gelirler", "diğer gelirler (faizler, paylar ve cezalar)", "sermaye 

gelirleri", "alacaklardan tahsilatlar" toplanmıştır. 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,  

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm  

Vergi borç ve ceza aflarının çıkarıldığı yıllarda vergi gelirlerinin genel bütçe içindeki 

payı; 2002 yılında %80, 2003 yılında %86, 2008 yılında %84, 2011 yılında %89, 2014 ve 2016 

yılında %87, 2017 yılında %89’dur. İçinde bulunduğumuz yılın ilk dokuz ayında ise bu oran 

%84’tür. Vergi aflarının çıkarıldığı ve çıkarılmadığı yıllar karşılaştırıldığında, vergi gelirlerinin 

genel bütçe gelirleri içindeki payının önemli bir değişiklik göstermediği tespit edilmiştir.  

Ülke ekonomisinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler neticesinde daralma 

meydana gelmekte ve vergi gelirleri negatif yönlü olmaktadır. Söz konusu daralma ve krizler 

sonrasında alınan tedbirler sayesinde vergi gelirleri artış kaydetmektedir.  

Tablo 2: GSYH, Genel Bütçe Vergi Gelirleri Ve Vergi Yükü 

Yıllar 

Vergi 

gelirleri 
Büyüme 

Vergi 

yükü 
( TL) 

GSYH (Cari Fiy. 

2009 bazlı)  

(Bin TL) 

GSYH Büyümesi (2009 bazlı) 

(%) 

2000 26.503.698 170.666.715 6,6 15,53 
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2001 39.735.928 245.428.760 -6 16,19 

2002 59.631.868 359.358.871 6,4 16,59 

2003 84.316.169 468.015.146 5,6 18,02 

2004 101.038.904 577.023.497 9,6 17,51 

2005 119.250.807 673.702.943 9 17,70 

2006 151.271.701 789.227.555 7,1 19,17 

2007 171.098.466 880.460.879 5 19,43 

2008 189.980.827 994.782.858 0,8 19,10 

2009 196.313.308 999.191.848 -4,7 19,65 

2010 235.714.637 1.160.013.978 8,5 20,32 

2011 284.490.017 1.394.477.166 11,1 20,40 

2012 317.218.619 1.569.672.115 4,8 20,21 

2013 367.517.727 1.809.713.087 8,5 20,31 

2014 401.683.956 2.044.465.876 5,2 19,65 

2015 465.229.389 2.338.647.494 6,1 19,89 

2016 529.607.901 2.608.525.749 3,2 20,30 

2017 626.082.415 3.106.536.751 7,4 20,15 

2018* 459.350.471 3.445.782.262 5,5 P. -- 

*Ocak-Eylül  

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,  

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_2.xls.htm   

Tablo 2’de GSYH, Genel Bütçe Vergi Gelirleri Ve Vergi Yükü oranları yer almaktadır. 

Tablo genel itibariyle değerlendirildiğinde vergi gelirlerinin GSYH artışına paralel olarak 

arttığı gözlemlenebilir. Ortalama vergi yükünün 2000 ila 2017 yılları arasında %18,9 olduğu ve 

söz konusu yıllarda büyümenin ortalama 5,3 olduğu hesaplanmıştır.  

2000 yılı itibariyle(2018 Hariç) çıkarılan 7 adet vergi affı yasasının vergi gelirlerini 

önemli miktarda artırmadığı görülmektedir. Böylelikle vergi aflarının kısa vadede vergi 

gelirlerini artırdığı ancak uzun vadede kalıcı bir şekilde artırmadığı tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ 



256 

 

  Vergi afları; yapıları itibariyle başta ekonomi olmak üzere sosyal ve siyasal 

alanlar üzerinde etkiler gösterir. Ülkemizde çıkarılan vergi af yasalarının kısa vadede gelir 

artırıcı özelliğinin yanında uzun vadede mükelleflerin vergiye uyumunu olumsuz yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. Özellikle mükellefler nezdinde vergi borç ve cezalarını süresinde 

ödeyen mükellefler vergi afları yoluyla bir nevi cezalandırılmakta, usulsüz davrananlar ise 

ödüllendirilmektedir.  

2000 yılından 2017 yılına vergi gelirleri artış oranı ortalama %21,11’dir. 2002 ve 2003 

yıllarında vergi gelirlerinin artış oranları ise sırasıyla %50,1 ve %41,4 olarak gerçekleşmiştir.  

Vergi aflarının çıkarıldığı yıllardan biri olan 2011 yılında ise bu oran %20’ler civarına 

gerilemiştir. Ortalama vergi gelirleri artış oranı ile son beş yıl(2013-2018) vergi gelirleri artış 

oranı ile karşılaştırıldığında, 2002 ve 2003 yılları hariç diğer yılların ortalamanın altında kaldığı 

söylenebilir. Böylelikle, ülkemizde ekonomik darboğaz ve krizler sonrasındaki toparlanma 

yıllarında vergi gelirlerinde artış kaydedilmektedir.  

Devletin vergi afları ile vazgeçtiği tutarların telafisi ve hazine kaybının yanında, 

mükelleflerce vadesinde ödenmeyen vergi borçlarının devlet tarafından planlanan yatırım ve 

hizmetleri aksattığı gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca paranın zaman değeri açısından 

bakıldığında, süresinde tahsil edilemeyen vergilerin fayda-maliyet analizinin yapılarak 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.  

 YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,   

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_2.xls.htm. 

Erişim tarihi: 30.11.2018. 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,      

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_2.xls.htm. 

Erişim tarihi: 30.11.2018.  

ŞENYÜZ Doğan, 2014,  «Hukuk Devleti Perspektifinden Adil Vergileme ve Vergi Afları.» 

Tesam Akademi Dergisi, s. 81-96. 

TAŞKIN Y., 2010, «Vergi Aflarının Hukuki Niteliği ve Gerekçeleri.»İÜ Sosyal Bilimler 

Dergisi, s.126. 

TDK. Türk Dil Kurumu. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bd8d83c46

2a14.07211139 (10 31, 2018 tarihinde erişilmiştir). 

7143 Sayılı Kanun Gerekçesi. Komisyon Raporu, Ankara: TBMM, 2018. 

 

  



257 

 

İNANÇ BAĞLAMINDA; ETİK ve TEKNOLOJİ 

Dr. Öğretim Üyesi Hasan UZUN 

Fırat Üniversitesi, İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

 

 ÖZET 

 İnsanoğlu tarih boyunca doğa ile ilişkisini, doğaya egemen olma isteği üzerine 

kurgulamıştır. Bu ihtiyacını da karşılamak için teknolojiyi kullanmıştır. Öyle ki, teknolojiyi 

hem bir araç hem de uzuvlarının bir devamı olarak görmüştür. Ancak tarihin tozlu rafları 

gösteriyor ki teknoloji her toplumda farklı alanlarda ve farklı düzeylerde gelişmiştir. Bu 

durumun birçok nedeni olmakla birlikte, gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde etik iklimin 

önemli bir rolü olduğu bilinmektedir.  

 Son yıllarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki, toplumların kültürel kodları o toplumun 

birey ve kurumlarının algı ve eylemlerini biçimlendirmektedir.  Toplumsal etik, teknolojik 

paradigmalarda kaymalara, dolayısıyla insanın doğa ve evren algısında değişmelere yol 

açmıştır. Kısacası etik, bilgi ve teknoloji etkileşimi aynı zamanda sosyo-ekonomik alanda 

yaşanan değişimleri de ifade etmektedir. Amacımız bu doğrultuda; değişimin, toplumsal algının 

ve zihinsel haritanın, şekillenmesinde etken olan inancın; teknoloji üretimi, teknolojik kabulü 

ve teknoloji tüketimi de ki belirleyiciliğini irdelemektir. 

  GİRİŞ 

 Homans'ın da söylediği gibi sosyo-ekonomik yapı, yeniliğin getirilmesi için önemli bir 

etkendir (Basalla, 2013:168). Bu varsayımdan yola çıkarak farklı etkenler olarak kabul 

ettiğimiz, inanç ve etiğin, toplumun teknolojik kabulü üzerindeki etkisi irdelenmek 

amaçlanmaktadır.  

 Kültürel iklimler, toplumların büyük bir bölümünü etkileyen, bireylerin, örgütlerin ve 

ülkelerin teknoloji politikalarını/öngörülerini pozitif ya da negatif yönde şekillendiren önemli 

birer karar mekanizmasıdır. Özellikle bilgi toplumu ile yaşanan bilgi enflasyonu, bilgiye raf 

ömrü belirlemiştir. Maddi kültürün bu denli hızlı üretilip hızlı tüketilmesi manevi kültürün 

hazmetme kapasitesi ile de yakından alakalıdır. Ya da manevi kültürün esnek yapısı ile 

yakından alakalıdır. Dolayısıyla bireyin ya da toplumun algılama, anlamlandırma ve 

içselleştirme süreci teknolojinin ayıklanma sürecini belirlemektedir.  

 Bir ülkenin etik ortamı (inançlar, değerler, örfler, adetler, gelenekler, görenekler), o 

toplumu oluşturan bireylerin teknolojiye karşı davranışlarını şekillendirmektedir. Toplumsal 

açıdan alınması, içselleştirilmesi o teknolojinin geleceğini de belirlemektedir. Öyle ki, 
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teknolojinin kabul edilebilirliliği ile kabul edilemezliğini belirleyen toplumsal etik iklimi ile 

yakından ilişkilidir. Toplumsal etik, teknolojinin toplumsal açıdan; benimsenmesini, 

yayılmasını ve geliştirilmesini etkilemektedir.  

 Özetle bir teknoloji ne kadar etik değerlerle/sosyal etikle uyumlu olursa toplum 

tarafından o ölçüde kabul edilebilir düzeye ulaşır ve toplum tarafından o kadar değer görür. 

İnanç sistemlerinin baskın/belirleyici olduğu toplumlarda teknolojinin amacı ne olursa olsun 

kültürel kabuller, üzerinden kabul görür veya görmez. 

 İNANÇ 

 İnanç bir çeşit zihinsel durum, bir huy, karakter ve temayüldür (Price, 1969:19). 

Psikolojide inanç, şüphe ile başlayan olasılık ile devam eden bir süreci ifade ederken; din 

biliminde inanç, bir ihtiyaç ve bu ihtiyacı gideremeye yönelik eylemler (Korkmaz, 2014:277) 

bütünü veya insan üstü düzene inanmaktır. İnanç, dinlerin merkezi kavramlarından biridir ve 

din bilimcileri dini tanımlarken genellikle iki konuya vurgu yaparlar. Bunlardan birincisi inanç 

ya da inançlar, ikincisi ise güdüleri bu inanç veya inançlardan kaynaklanan uygulamalardır 

(Donaıd, 1998:21). Bugün inanç, para ve imparatorluktan sonra en iyi birleştiricidir (Hararı, 

2017:212). Aynı zamanda inanç, kolektif hafızanın en önemli kaynağıdır.  

 İnsanın inancı, bir anda olup biten bir durum değildir. Onun oluşması bazen çok uzun 

duygusal ve zihinsel süreçler gerektirir (Kayıklık, 2005:144).  

 ETİK 

 Etik kavramı Yunanca “ethos’’ sözcüğünden gelmekte olup karakter, alışkanlık, 

anlamları taşımaktadır. Aynı zamanda ‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi 

kavramlarını analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle ilgili ahlaki 

yargıları ele alan, ‘ahlaki eylem’in doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması 

gerektiğini açıklamaya çalışan bir kavramdır (A.S.O. Yayınları). "Günümüzde etik kavramı, 

neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü, neyin faydalı neyin zararlı, neyin kabul edilebilir 

neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlar olarak da ifade edilebilir" (Büte, 

2011:172). 

 Etik, insanın belli bir amaç etrafında bilinçli eylemini (Ülken, 2001:11), tutum ve 

davranışlarının iyi ya da kötü olarak değerlendirilmesidir (Orhan, 2007:3). Genel anlamda 

evrensel (Kapaklıkaya, 2009:10) doğrulardır. Sayım'ın (2015:2) da ifade ettiği gibi; etik,  doğru 

ve yanlışı  anlama, bireye saygıyı, dürüstlük, adalet, güvenirlik, zarardan kaçınma, yararlılık 

gibi evrensel boyutları ele alır. Kısacası etik, insanlar arasındaki sosyal ilişkiler ağını iyi/kötü 

veya doğru/yanlış olarak sınıflandıran değerler bütünüdür. 

 



259 

 

 

 KÜLTÜR 

 İnsanoğlu problem çözen bir varlıktır. 

 Bir toplumun yaşam tarzıdır. Kızılçelik ve Erjem kültürü (1996:338); "bilgi, inanç, 

gelenek, örf, adet, sanat, ahlak, araç-gereç...gibi maddi ve maddi olmayan unsurlardan oluşan 

karmaşık bütünü..." olarak tanımlamaktadır. Marshall (1999:442) ise kültürü, "insan 

toplumunda biyolojik olarak değil, toplumsal araçlarla aktarılıp iletilen her şey" olarak 

tanımlamaktadır. 

 Kültürü bir üst sistem olarak kabul edersek, bu üst sistemi besleyen, şekillendiren 

dinamikler; örf, adet, sanat, gelenek, ahlak ve inanç... gibi alt sistemlerdir. Dolayısıyla bu alt 

sistemler teknolojik değişime ve bu değişime içkin nesnel çeşitliliğe çok fazla değer vermez, 

fırsat oluşturmaz ve uyum göstermez ise doğal olarak toplumun kültürel yapısı da teknolojik 

değişime direç gösterecektir. Bu durumun kültürel savunması da, kendi inanç sistemlerine göre 

uyumlu/doğru ya da uyumsuz/doğru/günah olması olacaktır.   

 Bazı kişiler veya toplumlar benzerlerinden farklı olarak daha üretken daha inovatif 

yapıya sahiptirler; bu durumun en önemli sebebi kendi iç dinamiklerini daha verimli kullana 

bilme yetisinden kaynaklanmaktadır. Bu varsayıma göre, sosyal ihtiyaçlara, çözüm üretmeyi 

teşvik eden kültürel kodlara sahip toplumlar, teknolojide ve araç-gereç yapımında çağı 

yakalayabilmektedir.   

 TEKNOLOJİ 

 İnsan ürünü nesneler... 

 İnsanlık tarihi kadar eski olan teknoloji sözcüğünün kökeni, eski Yunancadaki “tekhne” 

(sanat, zenaat) ve “logos” (söz, sözcük) terimlerinin bileşiminden oluşmuştur. Teknoloji, yeni 

bilginin üretim sürecine uygulanması (Bülbül, 2008:110), uygulanmış bilim (Ercan, 1988:17), 

uygulamalı bilim, bilimin sanayiye, iş yaşamına ve insanların günlük yaşantısına, onların 

gereksinimlerini karşılayacak, zaman tasarrufu ve kolaylık sağlayacak bicimde uygulanması 

(Erbesler, 1988:51) olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, insanın doğaya hakim olma ya da 

biçimlendirme isteğinin uygulamalarıdır. Avcı da, ‘insanın maddi çevresini denetlemek ve 

değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç-gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü’ olarak 

tanımlamaktadır (Gürol, 1993:29).  

 Teknoloji bizim yetersiz yeteneklerimizin (el becerileri ve zihinsel beceriler) devamıdır 

veya becerilerimizi attıran, büyüten araçlardır. Klasik kuramcılar insanı teknolojinin devamı 
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olarak ifade ederken, Neo-klasik kuramcılar teknolojiyi insan organlarının devamı olarak 

görmüşlerdir. Görülen o ki her dönem insan teknoloji ilişkisi ola gelmiştir. 

 Yapılan tanımların birçoğunda, teknoloji salt araç-gereç olmanın ötesinde, toplumsal 

boyutları da dile getirilmektedir. Bu anlamda Marx teknolojinin sosyal hayatta meydana 

getirdiği değişimi (sosyal değişim) şöyle ifade etmektedir; modern sanayinin tarım alanındaki 

etkisi, diğer alanlardaki etkisinden daha devrimcidir, bu nedenle eski toplumun siperi olan 

çiftçiyi ortadan kaldırıp yerine ücretli işçiyi yerleştirmiştir (Barber, 1997:183).  Hararı'nın 

(2017:30) de ifade ettiği gibi, "sapiensler, üstün sosyal becerileri ve daha ileri teknolojileri 

sayesinde daha iyi avcı ve toplayıcılardır".    

 ETİK İKLİM 

 Kohlberg’in “ahlaki ortam” (Victor ve Cullen, 1988:106) olarak ifade ettiği etik iklimi; 

ahlaki iklim ve etik atmosfer olarak da  ifade edebiliriz. İnsan hayatının gerek bireysel gerekse 

toplumsal boyutunda ortaya çıkan ahlâkî öğeler, etiğin problemidir. Dolayısıyla son zamanlarda 

hayatın her alanıyla ilgili (teknoloji, siyaset, tıp, çevre, iletişim, spor, iktisat vs.) ortaya çıkan 

insanî zaaflara karşılık bir belirleyici değer olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Bir durum karşısında insan için doğru eylem ne olabilir? insan seçimlerini özgür bir 

iradeyle mi gerçekleştiriyor? ya da teknoloji transferinde, teknoloji üretiminde, kısacası 

teknoloji ediniminde veya teknolojiyi içselleştirmesinde hangi inanç kodları insanı etkiliyor? 

Bunlar ve benzeri sorular etik iklimin ilgi alanına girmektedir. 

 Özellikle geri kalmış, gelişmekte olan ülkelerde ve dini motiflerin sosyal hayatta 

ağırlıkta olduğu toplumlarda, inanç toplumun her alanında varlığını/ağırlığını hissettirmektedir. 

Beşeri sermaye bu acıdan sosyal sermayesini şekillendirmektedir. Üretim bölüşüm, tüketim 

gibi bir çok alanda inancın tortularını görmek mümkündür. Özellikle son zamanlarda; sosyo-

politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-teknolojik olaylarda etikle ilgili tartışmalar görülmektedir.  

 ETİK ve TEKNOLOJİ 

 Etik insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Etik, insanın amaçlı ve bilinçli eylemi ile 

doğrudan ilgili olan bir düşünme etkinliğidir. Dolayısıyla bu düşünme, doğal olarak kişilerin ve 

toplumların eylem şekillerini belirlemektedir. Bu eylemlilik durumu dolayısıyla kişi ve 

toplumların olay ve olgulara karşı davranış çerçevesini, tutumlarını ve algılarını 

şekillendirmektedir. Doğal olarak üretilen değer ve değerler topluluğu toplumsal hafızayı 

şekillendirmektedir. Bu bağlamda insanlar ve toplumlar, kendi eğilimleri doğrultusunda seçici 

bir hiyerarşi oluştururlar. Bu hiyerarşi sosyo-ekonomik olabileceği gibi teknolojik süreçlerde 

de belirleyici ve şekillendiricidir.  
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 Kısacası inanç, insanın teknolojik seçim sürecini olumlu ya da olumsuz olarak 

etkileyebilmektedir. İnanç sistemine uygun olmayan teknoloji veya teknolojiler birey veya 

toplumlarca kabul görmemekte veya kabulü uzun sürmektedir. 

 SONUÇ 

 Teknoloji ve teknolojik gelişmenin temelinde bilimsel bilgi vardır. Bilginin üretildiği 

toplumların kültürel motifleri, bilginin üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla 

teknoloji her şeyden öte bilgidir ve teknolojiyi üreten, uygulayan kişiler topluluğudur.  

 Kültürel iklimin uygun olduğu, fikirlerin açıkça paylaşıldığı, toplumun inanç/değer 

yargılarının fikir paylaşımına müsait olduğu veya teknolojik icatların inanç sistemlerine 

takılmadığı, demokratik ortamlarda bilgi üretilir ve nesneleşir. Sözgelimi, insan ürünü bir aleti 

(matbaa, televizyon, tüp bebek, bilgisayar vb...) bir inanç sistemi önemli bir yenilik olarak 

görebilirken, farklı bir toplumun inanç sistemi bu aleti olumsuz karşılayabilir. Anlaşılan o ki, 

bazı kültürler daha esnek ve farklılaşmaya açıktır.  

 Nasıl ki toplumsal ihtiyaçlar ve kaynaklar teknolojik haritayı şekillendiriyorsa, 

inançlarda teknolojik ürün ve ürün farklılığını şekillendirmektedir. Aslında teknolojinin 

arkasında yer alan yönlendirici güdüler belirleyici olmaktadır. Farkında olarak ya da olmayarak 

algı düzeyimizi şekillendirmektedir. Teknoloji düşünsel bir geçmişe, düşünsel bir geçmişte bir 

çok kültürel alt sistemlerin birleşiminden oluşmaktadır. Kısacası, teknolojik değişimi teşvik 

eden inanç sistemleri önemli bir güdülmeyici role sahiptir. İnancın en önemli tarihsel rolü, bu 

olumlu ya da olumsuz güdülmeyiciliğidir. Adeta insan üstü bir meşruiyet vermesidir. Bu 

durum; yeni teknolojik aletlere eleştiri getirmeye meşrutiyet kazandırmakta ya da inanç 

kalıplarından gelen eleştirilerin eleştirilmesini muaf tutmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK BİLİMLERİ VE TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ: 

ÜNİVERSİTELERİN TIP KÜTÜPHANELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR38 

ÖZ 

Sağlık bilimleri ve tıp alanı teknolojiden, bilim dünyasındaki ve sağlık sektöründeki 

gelişmelerden etkilenerek kendini yenileyen, sürekli ilerleyen bir alandır. Bu alanın temel 

amaçları insan ve toplum sağlığı, hastalıklardan korunma, yaşam kalitesini yükseltme, sağlık 

harcamalarını en asgari seviyeye indirmektir. Bu alanda güncel ve doğru bilgiyi elde etmek, 

kanıta dayalı verileri kullanma ve klinikte doğru karar vermek için tıbbi bilgiyi elde eden, 

düzenleyen, işleyen ve tekrar kullanımını sağlayan tıp kütüphanelerinin varlığını gerektirir. Tıp 

kütüphaneleri, bilimsel ve teknolojik olanaklardan yararlanarak doktor, diş hekimi, hemşire, 

eczacı ve diğer sağlık görevlilerine, sağlık bilimcileri ve araştırmacılarına, onların gereksinim 

duyduğu doğru bilgiyi, hızlı bir biçimde, istenilen formatta ve kapsamda ekonomik bir şekilde 

eriştirmeyi hedefleyen kütüphanelerdir. Bu çalışmada, Türkiye’de üniversitelere bağlı tıp 

eğitimi veren fakültelerin mevcut durumları ve fakülte kütüphaneleri nicel olarak analiz edildi. 

Veriler, YÖK’ün web sayfasında bulunan devlet ve vakıf üniversitelerin resmi siteleri 

incelenerek elde edildi. Ayrıca Türk Tabipler Birliği Raporu ve TÜİK’in hazırladığı kütüphane 

istatistiklerinden yararlanıldı. Verilerin analizi sonucunda Türkiye’de üniversitelerde tıp 

fakülteleri sayılarının her geçen gün arttığı belirlendi. Aynı zamanda tıp fakültelerinin yanı sıra 

sağlık eğitimi verilen diş hekimliği, hemşirelik ve sağlık bilimleri fakültelerinin de sayısal 

olarak yükseldiği görüldü. Tıp kütüphanelerinde yeni teknolojilerin sayesinde basılı 

kaynakların yanı sıra elektronik bilgi kaynaklarının kullanımı ve içeriklerinin geliştiği 

belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilimleri, Tıp Kütüphaneciliği, Tıp Kütüphaneleri 

ABSTRACT 

Health sciences and medicine are renewed and renewed by being influenced by technology, 

scientific and health sector developments. The main objectives of this area are human and 

public health, protection from diseases, improving the quality of life, and minimizing health 

expenditures. Obtaining up-to-date and accurate information in this area requires the existence 
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of medical libraries that obtain, edit, process and reuse medical information to use evidence-

based data and make the right decision in the clinic. Medical libraries utilize scientific and 

technological facilities, aiming to provide physicians, dentists, nurses, pharmacists and other 

health professionals, health scientists and researchers with the right information they need in a 

fast manner, within the desired format and scope. In this study, regardless of the current status 

of university medical education faculties in Turkey and faculty libraries were analyzed 

quantitatively. The data were obtained by examining the official sites of the goverment and 

foundation universities on the web page of YOK. In addition, the Turkish Medical 

Association’s report and library statistics prepared by TUİK was used. The analysis of the data 

of the number of medical faculties at universities in Turkey was determined that increases with 

each passing day. Also the faculties of medicine, as well as health education in the faculties of 

dentistry, nursing and health sciences were also found to rise. In addition to the printed sources, 

the use of electronic resources and the development of their contents were determined in the 

medical libraries thanks to the new Technologies.  

Keywords: Medicine Sciences, Medical Librarianship, Medical Libraries 

1. GİRİŞ 

Sağlık bilimleri ve tıp alanı insan ve toplum sağlığı ile ilgili bir alandır. Bu alanın amacı sadece 

tanı koyma, tedavi etme, hastalıklarla mücadele etme değil, hastalıklardan korunma dolayısıyla 

bireylerin kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmede birçok 

teknolojik gelişmelerden, tıbbi cihaz/tıbbi malzeme ve ilaçlardan, AR-GE çalışmalarından, 

patentlerden, bilimsel gelişmelerden yararlanılmaktadır. Bilim dünyasındaki ve sağlık 

sektöründeki gelişmelerden etkilenen sağlık bilimleri kendini yenileyen, sürekli ilerleyen bir 

alan olarak toplum içindeki değerini ve önemini korumaktadır.  

Sağlık bilimlerinin sürekli gelişmesi ve tıbbi eğitimin yapılabilmesi için güncel ve doğru 

bilgiye, kliniksel verilere, kanıta dayalı uygulamalara gereksinim vardır. Bu bilgilerin elde 

edilmesini sağlayan, bilgileri sistemli bir şekilde düzenleyen ve sağlık profesyonellerinin 

hizmetine sunan tıp kütüphaneleridir. Tıp kütüphanelerinin tıbbi bilginin sağlanmasında, 

işlenmesinde, korunmasında ve gerektiğinde tekrar erişilebilir olmasında önemli katkıları 

vardır.  

Tıp kütüphaneleri kavramı literatürde farklı kavramlarla tanımlanmıştır: tıp kütüphanesi 

(medical library), hastane kütüphanesi (hospital library), klinik kütüphanesi (clinic library). 
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Tıp kütüphanesi (medical library), tıp ve diğer sağlık bilimleri alanıyla ilgili basılı ve 

elektronik kaynakları içeren sağlık bilimleri (tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, vb.) 

çalışanlarının bilgi ihtiyacını karşılayan özel bir alanda hizmet veren bir kütüphane türüdür. 

Dünyadaki en büyük tıp kütüphanesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington DC'de 

bulunan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine-NLM)’dir. Tıp 

kütüphanecileri ise yine ABD’ndeki Tıp Kütüphanesi Derneği (Medical Library Association-

MLA) çatısı altında kurumsallaşmışlardır. Literatürde tıp kütüphanesi kavramı “sağlık bilimi 

kütüphanesi” ile eş anlamlı olarak kullanılır (Reitz, 2018). 

Hastane kütüphanesi (hospital library), bir tıp kütüphanesi tarafından yönetilen doktorların, 

hemşirelerin, hasta/hasta yakınlarının ve personelin bilgi ve araştırma ihtiyaçlarına hizmet 

etmek için tıp ve sağlık üzerine basılı ve çevrimiçi kaynakların bir koleksiyonunu içeren bir 

hastanenin bünyesinde bulunan bir tıbbi kütüphanedir. Hastane kütüphanecileri, MLA’in 

Hastane Kütüphaneleri Bölümü'nde yer alır (Reitz, 2018). 

Bir hastane kütüphanesi, hem sağlık profesyonellerinin hem de hastanın sağlık eğitimi 

materyaline erişmesini sağlar. Tıp kütüphanecisi bilgi erişim, depolama ve geri kazanım 

sistemleri kurarak doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri ile birlikte çalışır. Aynı zamanda 

boş zamanları değerlendirme, danışma hizmeti veren ve hasta eğitimden sorumlu kütüphaneci, 

klinik uygulama ve sağlık eğitimi programlarının değerlendirilmesinden de sorumludur. Bu 

kütüphaneler, doktorlara ve diğer sağlık profesyonellerine (hemşireler, teknisyenler ve 

diyetisyenler gibi), destekleyici bir unsur olarak kaliteli ve entelektüel materyaller sağlarlar 

(Gold, 1974; Roth, 1978). 

Günümüzde hastane kütüphaneleri, hasta sağlığı bilimi bilgilerinin sağlanmasında sadece 

periferik olarak yer almaktadır. Hastane kütüphaneleri, sağlık çalışanlarıyla hastalara sağlık 

bilgisi sunarken, kütüphanenin hastalara yönelik rekreasyonel (recreation), yani boş zamanı 

değerlendirme anlamında okuma sağlama ve hekimin bilgi ihtiyacını karşılamada önemli rol 

oynarlar. Bundan dolayı hastane kütüphanesi, hastanedeki eğitim materyalleri ve 

programlarının merkezi olarak hareket etmelidir. Hastane kütüphanelerinin hastanedeki yeni 

rolü hasta eğitim merkezi olmalarıdır (Roth, 1978). Amerikan Kütüphanesi Derneği (American 

Library Association-ALA) ise, "kütüphaneler, hastane kütüphanesi de dahil olmak üzere 

kullanıcılarına tüm alanlarla ilgili kitap ve diğer materyalleri sunmalıdır” diyerek 

kütüphanelerin hizmet kapsamını genişletmiştir (ALA, 1974).  
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Bir klinik kütüphanecisi, sağlık hizmeti verenlerle hastane turlarına katılarak klinik 

uygulamalarda uzmanlaşmış kütüphane hizmetleri sunar. Klinik kütüphanecisi, klinisyenler 

(fakülte öğretim üyeleri/yardımcıları, uzman doktorlar, pratisyenler, hemşireler) tarafından 

atanan ekiplerle yakın bir şekilde çalışarak, klinikte in situ39 olarak ortaya çıkan bilgi 

gereksinimlerine cevap vermeye çalışır. Bu nedenle klinik kütüphanecileri, “kütüphane odaklı” 

yerine kütüphane dışı olma anlamında “klinik odaklı” hizmet verirler. Ayrıca, sağlık 

çalışanlarının en acil klinik sorularını cevaplamak için tıbbi bilgiye erişimi kolaylaştırırlar. 

Böylece klinik kütüphanecileri arama sürecine katılır, literatürden en iyi tıbbi kanıtları bulurlar. 

Belgelerin tam metnini basılı ve/veya elektronik formatlarda ulaşırlar. Klinik 

kütüphanecilerinin hastanelerde çalışması dünyada çok yaygın değildir. Ancak klinik 

kütüphanecileri, hastane yönetimi tarafından giderek kanıta dayalı uygulamalara bağlı olarak 

sağlık ekibinin bir parçası olarak daha değerli görülür (HLWIKI International, 2018). 

Tıp kütüphanelerinde sağlık profesyonellerine kaliteli bilgi hizmeti sunulmasında özellikle 

uzman personel olan tıp kütüphanecileri çalışır. Bunlar kütüphanecilik eğitiminin yanı sıra tıbbi 

terminoloji ve genel bir tıbbi bilgiye sahiptirler. Görüldüğü gibi tıp kütüphanecileri, sağlık 

profesyonellerinin birçok bilgi ihtiyaçlarına cevap verme, problem çözme ve klinik karar verme 

işlerini kolaylaştırır. Aynı zamanda kanıta dayalı öğrenme ile dünya tıp literatürünün gözden 

geçirilmesinde klinik ekiplerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tıp kütüphaneciliğin gelecekteki rolü 

tıbbi bilişim, elektronik sağlık kayıtları (EHR), kanıta dayalı uygulamalar, birincil literatür 

taraması ve sistematik derlemeler gibi yeni alanlarla bağlantılı görülebilir. 

2. Tıp Kütüphaneleri Tanımı ve Amaçları 

Tıp kütüphanesinin literatürde en genel tanımı, “tıp fakültesi, hastane, tıbbi araştırma enstitüsü, 

halk sağlığı kurumu ya da bir tıp derneği tarafından tıp ve diğer sağlık konuları ile ilgili basılı 

ve çevrimiçi kaynakları içeren koleksiyonu bulunan, öğrenciler, araştırmacılar ve sağlık 

bilimlerinde çalışanların (tıp, hemşirelik, dişçilik, eczacılık vb.) bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı 

amaçlayan bir özel kütüphane türü” olarak yer alır (Reitz, 2018; Tarlan, 2005). Tıp kütüphanesi 

kavramı, sağlık bilimleri kütüphanesi kavramıyla eşanlamlıdır. Tıp kütüphaneleri genel olarak, 

ya üniversite kütüphanelerinin bünyelerinde, ya da özel kütüphane statüsündedirler (Tarlan, 

2005). 

 
39İn situ: bir şeyin tam olarak yerinde incelenmesi. 
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Tıp kütüphanelerinin tanımı ve amacı MLA’in resmi sitesinde şu şekilde ifade edilir: “Bir tıp 

kütüphanesi doktorlara, sağlık çalışanlarına, hastalara/hasta yakınlarına ve sağlık 

kurumlarına yönelik olarak yeni tıbbi tedavi yöntemleri, sağlık prosedürleri, klinik 

araştırmalar, standartlar ve sağlık bilgileri sunar. Sağlık çalışanları hastalara kaliteli bakım 

ve tedavi hizmeti sunarken tıp kütüphanecileri de, hastaların bilgi arama, hasta/hasta 

yakınlarının sorularını yanıtlama ve sağlık hizmeti sunanlara bilgi erişimini sağlamasına 

yardımcı olur…” (MLA, 2018; LibGig, 2018; HLWIKI International, 2018). 

Alkan’a göre tıp kütüphaneciliği “…bir eğitim hastanesi ortamında ifade edilebilen ve 

edilemeyen bilgi gereksinimlerini karşılayabilmenin bir yolu…” olduğunu ifade eder. Tıp 

kütüphanecisinin ise, “…bir hastanede ya da sağlık kurumunda belli bir soruya yanıt alma 

gereksinmesi duyan klinik çalışanlarına bilgi süzücüsü rolünü…” oynadığını belirtir (Alkan, 

2008). 

Tıp kütüphaneleri farklı adlandırılmakta ve çeşitli türleri bulunmaktadır. Tıp fakültelerinin yanı 

sıra, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik, sağlık bilimleri vb. ile genellikle 

uygulama ve öğretim hastanelerini bünyesinde bulunduran akademik nitelikteki tıp ya da sağlık 

bilimleri merkezlerinde kurulan kütüphaneler vardır. Bu kütüphaneler, çeşitli kullanıcı 

gruplarına, farklı düzeylerde hizmet veren büyük kütüphanelerdir (Darling ve Graham, 1988). 

Sağlık alanındaki bilgiler uygulamaya ve kliniksel çalışmalara çok çabuk aktarıldığı için, bu 

alanın kütüphaneleri gelişime en açık olanlardır. Bu nedenle tıp ve sağlık bilimleri 

kütüphaneleri diğer tür kütüphanelere göre daha gelişmiş ve kütüphanecileri de alanda 

uzmanlaşırlar (Güneş, 2007). 

Tıp kütüphanesi kavramını geniş çerçevede ele alarak “tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneleri” 

olarak adlandırmak mümkündür. Aynı zamanda MLA’a göre, tıp kütüphaneciliği ile ilgili pek 

çok alt alanlar vardır. Özellikle tıp kütüphaneciliğinin alt dalları ve araştırma alanları şunlardır 

(MLA, 2018) (tablo 1):  

• Kanser kütüphanecileri, derme geliştirme, hastalar ve hasta sağlığı bilgileri, 

kurumsal bilgi hizmetleri,  

• diş hekimliği,  

• eğitimsel medya ve teknolojiler, devlet kütüphaneleri,  

• hastane kütüphaneleri,  
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• pediatri kütüphanecileri,  

• tıbbi bilişim,  

• tıp kütüphanesi eğitimi, 

• hemşirelik,  

• eczane ve ilaç bilgisi,  

• halk sağlığı / sağlık yönetimi,  

• veterinerlik kütüphaneleri ve diğer konular yer almaktadır. 

Tablo 1. MLA konu alanları  

(Kaynak: MLA Sections, https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=439, 05 Eylül 2018). 

Konu başlıkları MLA alanları 

Kanser kütüphanecileri Cancer Librarians  

Koleksiyon geliştirme Collection Development  

Müşteri ve Hasta sağlık bilgisi Consumer and Patient Health Information  

Diş hekimliği Dentistry   

Eğitimsel medya ve teknolojileri Educational Media and Technologies   

Devlet kütüphaneleri Federal Libraries  

Sağlık kuruluşları ve kütüphaneleri Health Association and Corporate Libraries  

Sağlık bilimleri tarihi History of the Health Sciences  

Hastane kütüphaneleri Hospital Libraries  

Uluslararası işbirlikleri International Cooperation  

Liderlik ve yönetim Leadership and Management  

Tıbbi bilişim Medical Informatics  

Tıp kütüphane eğitimi Medical Library Education  

Hemşirelik Nursing 

Pediatri kütüphanecileri Pediatric Librarians 

Eczane ve ilaç bilgisi Pharmacy and Drug Information  

Halk sağlığı/sağlık yönetimi Public Health/Health Administration  

Halk hizmetleri Public Services  

Araştırma Research  

Sosyal haklar Social Justice  

Teknik hizmetler Technical Services  

 

https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=522
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=391
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=523
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=371
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=525
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=390
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=526
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=519
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=520
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=527
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=532
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=533
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=528
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=529
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=453
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=503
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=521
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=530
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Birçok konu alanları olan tıp kütüphanelerinin amaçlarını genel olarak şu şekilde toplamak 

mümkündür: 

 Tıp ve sağlık bilimleri alanıyla ilgili her türden belge/bilgi/verileri toplar, düzenler, işler 

ve isteyenlere sunar 

 Tıp ve sağlık bilimleri alanıyla ilgili toplanan hem basılı hem de elektronik bilgi 

kaynaklarını düzenler, sınıflandırır ve raporlar 

 Hasta/hastalık/hastane arşivlerini oluşturur (hastane ve klinik kütüphaneleri) 

 Öğretim üyeleri/yardımcıları, öğrenciler, uzmanlık/doktora öğrencileri, araştırmacılar, 

sağlık uygulayıcılarının ve sağlık profesyonellerinin eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel 

faaliyet ve klinik uygulama çalışmaları ile ilgili isteklerini karşılar. 

Görüldüğü gibi, tıp kütüphaneleri sağlık bilimleri ve tıp alanında yer alan, sağlık 

profesyonellerine/çalışanlarına, hasta/hasta yakınına, sağlık ve tıp eğitimi veren fakültedeki 

akademisyen, öğrencilere, uzmanlık ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, sağlık 

kuruluşlarına hizmet sunan kütüphanelerdir. Aynı zamanda bu kütüphaneler akademik bir 

yapıda bulunuyorsa bağlı bulundukları üniversiteler göz önüne alındığında üniversite 

kütüphanesi (ya da fakülte kütüphanesi) olarak adlandırılırlar. Tıp kütüphaneleri özel alan 

kütüphanesi olarak araştırma kütüphanesi türü içinde de yer alırlar.  

3. Tıp Kütüphanelerinin Sağlık Bilimlerindeki Rolü ve Önemi 

Günümüzde yeni teknolojiler tıp eğitimini ve tıp araştırmalarını sürekli olarak değiştirmektedir. 

Bu değişimlerden tıbbi yayıncılık da etkilenmektedir. Sağlık bilgisi ve tıbbi yayın sayısı, 

hastalık bilgisi, tedavi şekilleri, korunma yöntemleri, ekonomik, kültürel ve yaşam koşulları 

değiştikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak tıp kütüphanelerinin bu alandaki rolleri teknolojiye 

göre değişmektedir. Aynı zamanda, 21. yüzyılın biyomedikal bilgi çığı (avalanche of 

biomedical information) tıp kütüphanecilerini ve kurumlarını hiç olmadığı kadar önemli 

kılmaktadır (NEJM LibraryHub, 2017). 

Tıp ve sağlık bilimlerinde bilginin güncelliği, doğruluğu, güvenirliliği, erişim hızı ve kanıta 

dayalı olması oldukça önemlidir. Özellikle klinik bilimlerde bilgiye gereksinim acildir: Örneğin 

cerrahi müdahaleler, ilaç zehirlenmeleri, yanıklar, yapılacak tedaviler, verilecek ilaç dozları 

için, doktorun çoğu zaman en son araştırmaların sonuçlarına dayanarak karar vermek 
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zorundadır. Tıp kütüphaneciliğini ilgilendiren literatürde bu uygulamalardan söz eden yazıları 

gözlemek mümkündür. Örneğin, Kanada'da bir grup hekim çalıştıkları klinikte kan yolu ile 

bulaşabilen çok yeni bir hastalığın (AIDS, Hepatit B gibi) personele bulaşma riski ve önleme 

yollarının araştırılması için literatür araştırması yapmayı en uygun yöntem olarak görür 

(Baydur, 1988). Tıp kütüphanecilerinin literatür incelemesi yapmasını, kanıta dayalı verileri 

analiz ederek sağlık profesyoneline bu bilgileri derlemesi ve rapor olarak sunması beklenilir. 

Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi RuthLilly Tıp Kütüphanesi müdürü olan GabeRios’a göre, 

“kütüphanecilerin dijital öğrenme yöntemlerini bilmeleri, fakültenin ve öğrencilerin bilgi 

ihtiyaçlarını karşılaması bakımından önemlidir”. Seattle'daki Washington Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Kütüphanesi’nde müfredat tasarım kütüphanecisi olan Nicole Dettmar’a göre ise, “Tıp 

eğitiminde kişisel aktif eğitim programlarını desteklemek için ders yönetim sistemlerinin artan 

kullanımını görüyoruz ve kütüphanecilerin güçlü bir şekilde eğitim bilgi sistemleri bilgisine 

sahip olmaları gerekiyor. Böylece etkili öğretimi desteklemek için her iki ortamda da varlığını 

sürdürür” (NEJM LibraryHub, 2017). Tıp kütüphanecileri hizmet ettiği ortam gereğince hem 

eğitim bilgi sistemlerini hazırlama aşamasında hem de tıp eğitimine destek verir. 

Tıp kütüphanecilerinin görev yaptığı fakültelerde, hastanelerde ve kliniklerde EHR 

sistemlerinin entegrasyonu sağlama, hastaya kütüphane kullanma ve okuma alışkanlığı 

kazandırma ile iyi birer sağlık okuryazarı olmaları konusundaki rolü büyüktür. Aynı zamanda 

tıp kütüphanecileri, sistematik incelemeler oluşturmak için araştırmacılarla ortak çalışmalar 

yaparlar. Sağlık bilimlerinde kaliteli bir sistematik inceleme çalışmasının yapılabilmesi, 

gelişmiş arama becerileri ve mevcut tüm bilgi kaynakları hakkında derin bir bilgi gerektirir. Bu, 

tıp kütüphanecilerinin özellikle sağlık profesyonellerine ve klinik uygulamacılarına faydalı 

olduğu yerdir. Birçok ülkede tıp kütüphanecilerinin giderek artan şekilde sistematik inceleme 

ekibinin tam üyeleri olarak kabul edildiğini ve sonuçta ortaya çıkan yayınlarda ortak yazar 

olarak yer aldıkları bilinir (NEJM LibraryHub, 2017). Sağlık bilimleri alanında tıp 

kütüphanecilerinin sadece kütüphane odaklı olmadıkları, tıbbi eğitime, klinik uygulamalarına, 

bilimsel araştırma faaliyetlerine ve projelere aktif olarak katıldıkları görülür. 

 

4. Türkiye’de Tıp Fakülteleri  

Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısında ve yeni açılan tıp/sağlık bilimleri fakülte sayısında 

bir artış görülür. Bugün Türkiye’de toplam 206 üniversite vardır. Bunların 129’u devlet 
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üniversitesi, 72’si vakıf (özel) üniversitesi ve 5’i vakıf meslek yüksekokullarıdır (YÖK, 2018). 

Buna göre, Türkiye’de üniversitelerin %63’ü devlet üniversitesi, %35’i vakıf (özel), %2’si 

vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır (grafik 1). 

 

Grafik 1. Türkiye’de üniversitelerin sayısı (türüne göre). 

Türkiye’de tıp fakülte sayıları ise, bir doktora çalışmasında, üniversitelere bağlı tıp fakülte 

sayısının 50 olduğu belirtilir (Çolaklar, 2008). Ekim 2018 yılı itibariyle YÖK’ün web 

sayfasında “üniversitelerimiz” başlığı altında yer alan tüm üniversitelerin web siteleri 

incelendiğinde 99 tıp fakültesi bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 72 tanesi devlet 

üniversitelerine bağlı, 27 tanesi vakıf üniversitelerine bağlıdır. Buna göre, tıp fakültelerinin 

%73’ü devlet, %27’si vakıf (özel) üniversitelere bağlıdır (grafik 2). Türkiye’de eğitim 

yapmakta olan tıp fakültelerinin isimleri alfabetik sıra ile bağlı olduğu kuruma göre (devlet ve 

vakıf üniversitesi) tablo 2 ve tablo 3’te yer alır (YÖK, 2018).  

 

Grafik 2. Türkiye’de tıp fakülte sayısı (türüne göre). 
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Tablo 2. Devlete bağlı tıp fakülteleri ve kütüphaneleri. 

Sıra 

No 

Üniversite Adı Sıra 

No 

Üniversite Adı 

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Bolu) 

2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Aydın) 

3 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Adıyaman) 

4 Afyon Karahisar Sağ Bil Üniversitesi 

Tıp Fakültesi (Afyon) 

5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Afyon) 

6 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Kırşehir) 

7 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Antalya) 8 Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Aksaray) 

9 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Alanya) 

10 Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Amasya) 

11 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara) 12 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Tıp Fakültesi  

13 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Aydın)  

14 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Erzurum) 

15 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Balıkesir) 

16 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Yozgat) 

17 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Zonguldak) 

18 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Sivas) 

19 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Çanakkale) 

20 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Adana) 

21 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Diyarbakır) 22 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İzmir) 

23 Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Kütahya) 

24 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Düzce) 

25 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (İzmir) 26 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Kayseri) 

27 Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Erzincan) 

28 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Eskişehir) 

29 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (Elazığ) 30 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Ankara) 

31 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Gaziantep) 

32 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Eskişehir) 

33 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi (Giresun) 34 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Ankara) 

35 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi (Şanlıurfa) 36 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Çorum) 

37 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (Malatya) 38 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

39 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

40 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

41 İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İzmir) 

42 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İzmir) 
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43 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kars) 44 Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Tıp Fakültesi  

45 Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Karabük) 

46 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Trabzon) 

47 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Karaman) 

48 Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Kastamonu) 

49 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Kırıkkale) 

50 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İzmit) 

51 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Kütahya) 

52 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Manisa) 

53 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

54 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Mersin) 

55 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Muğla) 

56 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Hatay) 

57 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Tekirdağ) 

58 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Konya) 

59 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Niğde) 

60 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Samsun) 

61 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ordu) 62 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Denizli) 

63 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Rize) 

64 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

65 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Sakarya) 66 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Konya) 

67 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Isparta) 

68 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Tokat) 

69 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Edirne) 70 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Bursa) 

71 Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uşak) 72 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Van) 

 

Tablo 3. Vakıf üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri ve kütüphaneleri. 

Sır

a 

No 

Üniversite Adı Sır

a 

No 

Üniversite Adı 

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 

ÜnivTıp Fakültesi (İstanbul) 

2 Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

3 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Ankara) 

4 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

5 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Ankara) 

6 Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 
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7 BezmiAlem Vakıf Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

8 Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

9 Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

10 İstanbul Arel Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

11 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

12 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

13 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

14 İstanbul Okan Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

15 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İstanbul) 

16 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

17 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (İzmir) 

18 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

19 KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Konya) 

20 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Ankara) 

21 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

22 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Kayseri) 

23 Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Gaziantep) 

24 TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

ÜnivTıp Fakültesi (Ankara) 

25 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Ankara) 

26 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(İstanbul) 

27 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (Ankara) 
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Grafik 3. Son on yıldaki artış oranı. 

Bu verilere göre, Türkiye’de tıp fakülte sayılarının son on yılda iki katına çıktığını söylemek 

mümkündür (grafik 3). Bunların dışında İstanbul Atlas Üniversitesi, İzmir Tınaztepe 

Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi tıp fakülteleri kurulma 

aşamasındadır (YÖK, 2018). İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul’da Türk Balkan Eğitim 

Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Bünyesinde, Tıp Fakültesi, 

Diş Hekimliği Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü,  Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bulunmaktadır. Bu 

üniversitenin web sayfası yapım aşamasındadır (www.atlas.edu.tr, 2018). 

Tıp fakülteleri Türkiye’nin çeşitli illerine yayılmış durumdadır. Türkiye’de en çok tıp fakültesi 

bulunan il İstanbul’dur. Tıp fakültelerinin %22’i İstanbul’da, %10’u Ankara, %5’i İzmir, %3’ü 

Konya, %2’si Aydın, %2’si Eskişehir, %2’si Gaziantep, %2’si Kayseri, %2’si Kütahya ve 

%48’i diğer illerde bulunur (tablo 4)40. Görüldüğü gibi Türkiye’de hem üniversite hem de tıp 

fakülte sayısında ciddi oranda bir yükselme vardır. 

 

 

 

Tablo 4. Türkiye’de tıp fakültelerinin illere göre dağılımı. 

İller Devlet Özel Total 

(f) 

% 

Afyon 2   2 2 

Ankara 4 6 10 10 

Aydın 2   2 2 

Eskişehir 2   2 2 

Gaziantep 1 1 2 2 

İstanbul 5 17 22 22 

İzmir 4 1 5 5 

 
40 Veriler, YÖK’ün sayfasından elde edilmiştir. (Online) http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz, 19 

Ekim 2018. 

http://www.atlas.edu.tr/
http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz
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Kayseri 1 1 2 2 

Kütahya 2   2 2 

Konya 2 1 3 3 

Diğer iller 47   47 48 

Total 72 27 99 100 

 

Türkiye’de üniversitelerde tıp fakültelerinin yanı sıra diş hekimliği, sağlık bilimleri ve 

hemşirelik eğitiminin verildiği fakülteleri de vardır (tablo 5 ve tablo 6). Buna göre, 

üniversitelerin %43’ünde bünyesinde hem tıp hem diş hekimliği hem de sağlık bilimleri 

fakülteleri bulunur. Üniversitelerin %16’sında sadece sağlık bilimleri fakültesi kuruludur. 

Üniversitelerin %12’sinde sadece tıp ve diş hekimliği fakülteleri bulunur. Üniversitelerin 

%10’unda sadece tıp fakültesi mevcuttur. Üniversitelerin %8’inde sadece tıp fakültesi vardır. 

Üniversitelerin %5’inde de tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri ve hemşirelik fakülteleri vardır. 

Türkiye’de üniversitelerde son on yılda sağlık bilimleri fakültelerinin varlığından bahsedilir. 

Tablo 5. Türkiye’de üniversitelerde sağlık bilimleri, diş hekimliği ve tıp fakülteleri 

dağılımları. 

 

Fakülteler f % 

Tıp, Diş, SBF, Hemşirelik 6 5 

Tıp, Diş, SBF 50 43 

Tıp, SBF, Hemşirelik 1 1 

Tıp, Diş, Hemşirelik 1 1 

Tıp, Diş 14 12 

Tıp, Hemşirelik 1 1 

Tıp 12 10 

Diş, SBF 3 3 

SBF 19 16 

Tıp 10 8 
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Tablo 6. Türkiye’de üniversitelerdeki tıp ve sağlık bilimleri. 

 

Üniversiteler Tıp Diş Hek SBF Hemşr Üniversiteler Tıp Diş Hek SBF Hemşr

Abant İzzet Baysal X X Atatürk X X X X

Acıbadem X X Atılım (Ankara) X

Adıyaman X X Avrasya (Trabzon) X

Adnan Menderes (Aydın) X X X X Bahçeşehir X X X

Afyonkarahisar X X X Balıkesir X

Afyon Kocatepe X X Bandırma Onyedi Eylül X

Akdeniz X X X X Bartın X

Aksaray X X Başkent X X x

Alanya Alaaddin Keykubad X X X Bayburt X

Altınbaş X X Beykent X X

Amasya X X Bezmi Alem X X X

Ankara X X X Bingöl X X

Ankara Medipol X X X Biruni X X X

Ankara Yıldırım Beyazıt X X X Bozok X X

Artvin Çoruh X Bülent Ecevit X X X

Cumhuriyet X X X Gazi X X X

Çanakkale Onsekiz Mart X X Gaziantep X X X

Çankırı Karatekin X Giresun X X X

Çukurova X X X Gümüşhane X

Dicle X X Hacettepe X X X X

Dokuz Eylül X X X Harran X X X

Dumlupınar X Haliç X

Düzce X X X Hasan Kalyoncu (Gaziantep) X

Ege X X X X Hitit X

Erciyes X X X İnönü X X X

Erzincan X X X İstanbul Atlas X X X

Erzurum X X X İstanbul Arel X

Eskişehir Osmangazi X X X İstanbul Aydın X X X

Fenerbahçe (İstanbul) X İstanbul Bilgi X

Fırat X X X İstanubl Bil im X X

İstanbul Esenyurt X İzmir Tınaztepe X X X

İstanbul Gedik X Kafkas X X X

İstanbul Kent  X X Kahramanmaraş İstiklal X

İstanbul Kültür X Kahramanmaraş Sütçü İmam X X

İstanbul Medeniyet X X X Karabük X X X

İstanbul Medipol X X X Karadeniz Teknik Üniversitesi X X X

İstanbul Sabahattin Zaim X Karamanoğlu Mehmet Bey X X

İstanbul Üniversitesi X X X X KTO Karatay X

İstanbul Cerrahpaşa X X X Kastamonu X X

İstanbul Yeni Yüzyıl X X X Kırıkkale X X X

İstinye X X Kilis 7 Aralık X

İzmir Bakırçay X Kocaeli X X X

İzmir Demokrasi X Koç X X

İzmir Ekonomi X X Kütahya Sağlık Bil imleri X X X

İzmir Katip Çelebi X X X Lokman Hekim (Ankara) X X

Maltepe X Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiX X

Manisa Celal Bayar X X X Sağlık Bil imleri X X X

Marmara X X X Sakarya X X X

Mehmet Akif Ersoy (Burdur)  X X Sakarya Uygulamalı Bil imler X

Mersin X X X Sanko X X X

Muğla Sıtkı Koçman X X Selçuk X X X

Mustafa Kemal X X Semerkand Bilim ve MedeniyetX X X

Namık Kemal X X Süleyman Demirel X X X

Necmettin Erbakan X X X TOBB ETÜ X

Niğde Ömer Halisdemir X Tokat Gaziosmanpaşa X X X

Nuri Naci Yazgan X X X Trakya X X X

Ondokuz Mayıs X X X Ufuk X

Okan (İstanbul) X X X Uludağ X X

Ordu X X X Uşak X X

Pamukkale X X X Üsküdar X

Van Yüzüncü Yıl X X Yeditepe X X X

Yüksek İhtisas X X
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Tıp fakültelerinin akademik ve eğitim özelliklerine ışık tutan Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim 

Raporu’nda, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi öğrenci sayıları iki yüzün üzerinde olduğu 

belirtilir (Sayek, Odabaşı ve Kiper, 2010).   

Türkiye’de tıp fakültelerinde Ulusal Çekirdek Eğitim programları uygulanır. Mezuniyet Öncesi 

Tıp Eğitimi Ulusal ÇEP programı, 12 Mayıs 2014 tarihli Üniversitelerarası Kurul toplantısında, 

19 Haziran 2014 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunda görüşülerek 2015‐2016 

eğitim‐öğretim yılında uygulanmak üzere kabul edilmiştir (Gülpınar, Gürpınar, Songur ve 

Vitrinel, 2014). Bu fakültelerde hem eğitim-öğretim, bilimsel faaliyetleri hem de kliniksel 

uygulamaları destekleyen tıp kütüphanelerinin varlığı önemlidir. Fakültelerde sunulan tıp 

kütüphanesi hizmetleri ile eğitim-öğretim, tıbbi araştırma-geliştirme ve sağlık hizmetlerinin 

kalitesi arttırılmalıdır. 

4.1. Üniversite Kütüphaneleri ve Tıp Fakültesi Kütüphanelerinin Durumu 

Tıp fakültesi kütüphaneleri ve bunların bağlı bulundukları üniversite kütüphaneleri hakkındaki 

bilgiler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri, YÖK’ün web sayfasında bulunan 

devlet ve vakıf üniversitelerin resmi siteleri ve Türk Tabipler Birliği Raporu incelenerek elde 

edildi. Verilerin analizinde SPSS programı 15.0 kullanıldı. İstatistiksel sonuçlar frekans ve 

yüzde dağılımına göre değerlendirildi. Türkiye’de üniversitelere bağlı tıp fakülte 

kütüphanelerinin mevcut durumunu değerlendirirken kütüphane hizmetlerinin merkezi olup 

olmadığı, kitap/dergi/elektronik kaynak sayıları, bilgisayar, internet bağlantıları vb. özellikleri 

göz önünde bulunduruldu.  

TÜİK 2017 kütüphane istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milli kütüphane, 

bin 146 halk kütüphanesi, 564 üniversite kütüphanesi ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim 

kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphane mevcuttur. Üniversite 

kütüphanelerinin sayısı 2016 yılında 552’dir. Bu sayı, 2017 yılında 2016 yılına göre %2,2 

oranında artarak 564 olmuştur (TÜİK, 2018). Bu üniversitelerin %30’unda tıp fakültesi 

kütüphanesi bulunur. 
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Tablo 7. Tıp fakülteleri kütüphanelerini mevcut durumu. 

Kütüphane Durumu f % 

Merkez kütüphane 37 38 

Tıp merkezli kütüphane 20 20 

Kampüs dışında fakülte 

kütüphanesi 

10 10 

Kütüphanesi olmayan 32 32 

Toplam 99 100 

 

 

Grafik 4. Tıp fakülte kütüphanelerinin dağılımı. 

Üniversitelerin %38’inde merkez kütüphane ile tıp fakültelerine hizmet verilir. Tıp 

fakültelerinin %20’si tıp merkezli kütüphane, %10’unu kampüs dışında fakülte kütüphanesi 

vardır. Fakültelerin %32’sinde ise bünyelerinde tıp kütüphanesi yoktur (tablo 7 ve grafik 4).  

Birçok üniversitelerin tıp fakültelerinin kütüphaneleri tıp fakültesi kampüsü içinde yer alır. 

Ankara, Atatürk, Cumhuriyet, İstanbul Medipol, Kocaeli, Marmara, Uludağ ve İstanbul 

Üniversitesi vb. üniversitelerde kütüphane, tıp ve diğer sağlık bilimleri fakülteleriyle ortak 

olarak kullanılır. Koç, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale ve Yeditepe Üniversitesi vb. 

üniversitelerde kütüphane tıp fakültesi kampüsü içinde, ancak merkez kütüphane şeklinde diğer 

fakültelerle ortak kullanılır. Dumlupınar, Fırat, Harran, Kafkas, Muğla, Rize ve Selçuk 

Üniversitesi vb. üniversitelerde kütüphane tıp fakültesi kampüsün dışında yer alır ve merkez 

kütüphane olarak kullanılır (Sayek, Odabaşı, Kiper, 2010). 

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 16 milyon 385 bin 532’dir. 2017 yılında kitap 

sayısında 2016 yılına göre %7,5 oranında artış görülür.  



280 

 

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre %0,1 azalarak 15 

milyon 200 bindir. Bu kütüphanelerdeki kitap dışı materyal sayısı 2017 yılında 1 milyon 419 

bin 154’tür (TÜİK, 2018) (şekil 1). 

Kayıtlı kitap sayıları Kitap dışı materyal sayıları 

2012  12 milyon 600 bin 1 milyon 349 bin 440 

2013   13 milyon 400 bin 1 milyon 45 bin 236 

2014  14 milyon 400 bin 1 milyon 113 bin 001 

2015  15 milyon 300 bin 1 milyon 147 bin 228 

2016  15 milyon 200 bin 1 milyon 178 bin 267 

2017  16 milyon 400 bin  1 milyon 419 bin 154 

Şekil 1: Üniversite kütüphanelerinde kayıtlı kitap ve kitap dışı materyal sayıları 

(Kaynak: TÜİK, http://tuik.gov.tr/Start.do, 04 Kasım 2018). 

2017 yılı üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 3 milyon 814 bin 500 kişidir. 2017 

yılında, 2016 yılına göre kayıtlı üye sayısında %0,1 oranında artış görülür Bu kütüphanelerde 

kayıtlı üye sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre %0,3 azalarak 3 milyon 810 bin 634 oldu 

(TÜİK, 2018) (grafik 5). 

Grafik 5: Üniversite kütüphaneleri, yıllara göre kitap ve kayıtlı üye sayısı, 2012-2016 

http://tuik.gov.tr/Start.do
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(Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24675, 04 Kasım 2018). 

Tablo 8. Tıp fakülteleri kütüphanelerinde kitap, dergi, elektronik kaynak durumu 

(Kaynak: Sayek, Odaşı, Kiper, Türk Tabipler Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Raporu, 

2010, s.59). 

Fakülte Adı Toplam Yerli Yabancı Elektronik 

Abant İzzet Baysal Ü. Tıp 

Fak.  

2.466  - 71 7.595 

Acıbadem Ü. Tıp Fak.  6.000  - - 1.080 

Adnan Menderes Ü. Tıp Fak.  4.549  - 70 71.228 

Afyon Kocatepe Ü. Tıp Fak.  4.208  1856 50 25.875 

Akdeniz Ü. Tıp Fak.  1.209 - - - 

Ankara Ü. Tıp Fak.  15.010  149 - 30.105 

Atatürk Ü. Tıp Fak.  2.241 15 45 - 

Başkent Ü. Tıp Fak.  9.762  152 3 1.440 

Celal Bayar Ü. Tıp Fak.  1.995   80 

Cumhuriyet Ü. Tıp Fak.  6.298 - - - 

Çanakkale Onsekiz Mart 

Ü.Tıp F. 

2.100    

Çukurova Ü. Tıp Fak. 15.00 48 32 4.000 civarı (21 tıp veri 

tabanı, 3.100 e-kitap) 

Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak.  18.637 130 150  

Dumlupınar Ü. Tıp Fak.  2.981 8 55 8 

Ege Ü. Tıp Fak.  6.581 47 5 3.526 

Erciyes Ü. Tıp Fak.  13.700 10.800 380  

Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp 

Fak. 

1.027 7 85 22 

Fatih Ü. Tıp Fak.  720 - - - 

Gazi Ü. Tıp Fak.  16.857 155 117 35.000 

Gaziantep Ü. Tıp Fak. 5.713 - 102 3.722 

Gaziosmanpaşa Ü. Tıp Fak.  2.443 46 92 4.125 

Hacettepe Ü. Tıp Fak.  21.227    

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24675


282 

 

İnönü Ü. Tıp Fak. 4.947 - 10 27.044 

İstanbul Bilim Ü. Tıp Fak.  2.864 - - 9.309 

İstanbul Medipol Ü. Tıp Fak.  648 - - 6.982 

İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp 

Fak.  

26.225 44 55 5.300 

İstanbul Ü. Tıp Fakültesi  20.894 30 10 5.300 

Kafkas Ü. Tıp Fak.  1.300 - 12 2.921 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ü.  

2.229    

Kırıkkale Ü. Tıp Fak.  2.424 - 52 12 

Kocaeli Ü. Tıp Fak.  10.700 124 31 5.407 

Koç Ü. Tıp Fak. 10.829 8 7 7.823 e-dergi, 4.21 e-

kitap, (35 veri tabanı) 

Maltepe Ü. Tıp Fak.  1.692 - 59 1.892 

Marmara Ü. Tıp Fak.  5.684 388 -  

Mersin Ü. Tıp Fak.  5.585 - 166 6 

Muğla Ü. Tıp Fak. 452 - 8  

Namık Kemal Ü. Tıp Fak.  650 - - - 

Pamukkale Ü. Tıp Fak.  3.800 - - 3.500 

Rize Ü. Tıp Fak.  140 7 1 1 

Selçuk Ü. Meram Tıp Fak.  6.471 - 210 6.713 

Selçuk Ü. Selçuklu Tıp Fak. 3.578 - 79 9.112 

Süleyman Demirel Ü. Tıp 

Fak.  

6.344 - - 12.532 kitap+dergi 

Trakya Ü. Tıp Fak.  10.273 18 18 4.461 

Ufuk Ü. Tıp Fak.  964 - 152 1.055 

Uludağ Ü. Tıp Fak. 13.168 147 - Veri tabanlarında 

Yeditepe Ü. Tıp Fak. 3.100 13 - 6.295 

Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak. 290   1.000’den fazla dergi 

(10 adet tıp veritabanı + 

4 kitap veri tabanı) 

Zonguldak Karaelmas Ü. 

Tıp Fak. 

3.420 10 25 12 
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GATA Askeri Tıp Fak.  5.500   20.250 

*EBSCO, Scince Direct, Spinger, Web of Science, Proquest veri tabanları aboneliği 

bulunmaktadır. 

 

 

Grafik 6. Tıp fakülteleri kütüphanelerinde basılı kaynak durumu. 

 

Grafik 7. Tıp fakülteleri kütüphanelerinde elektronik kaynak durumu. 

Tıp kütüphaneleri sahip oldukları koleksiyon açısından değerlendirildiğinde, yayın sayılarının 

yirmi binin altında olduğunu söylemek mümkündür. Bunda birçok tıp fakültelerinde özellikle 

yeni üniversitelerde fakülte kütüphanesinin olmaması ve sağlıkla ilgili koleksiyonunun büyük 
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bir kısmının merkez kütüphanesi dermesi içinde yer almasının etkisi büyüktür. Tıp 

kütüphanelerinde hem basılı hem de elektronik olarak en çok yayını bulunan kurumlar arasında 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Marmara, Hacettepe, Ankara, Dokuz 

Eylül, Gazi, Uludağ, Kocaeli, Koç, Trakya üniversiteleridir (tablo 8, grafik 6 ve grafik 7).  

Tıp kütüphanelerinin büyük bir kısmı ULAKBİM EKUAL ve ANKOS gibi ortak lisans 

anlaşmalarıyla elektronik kaynaklarını sağlarlar. Hem üniversite kütüphaneleri hem de Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı hastaneler için EKUAL lisans anlaşması kapsamında 24 e-veri tabanına 

abone olunmuştur. Tıp ve sağlık bilimlerine yönelik büyük ve önemli veri tabanları olan 

Ebscohost, Nature, Proquest, Science, Wiley, Springer, WOS vb. elektronik kaynaklar bu 

işbirlikleri kapsamında alınırlar (tablo 9). 

Tablo 9. EKUAL kapsamında abone olunan tıp fakültelerinin veri tabanları. 

 Veri Tabanı  Lisans Süresi 
 Üye 

Sayısı 
 İçerik 

BMJ Online Journals 

Nisan 2007-Nisan 

2009 50 27 dergi 

CAB 

15/08/2017-

14/08/2020 63 736 dergi 

Clinical Key 2016-2018 60 kitaplar, dergiler, ilaç bilgisi 

EBSCOHOST 2016-2018 197 13353 dergi 

EBSCOHOST Academic  2016-2018 197 13353 dergi 

EBSCOHOST Medline 2016-2018 60 2302 dergi 

Emerald Premier e-

Journal 2017-2019 187 311 dergi 

IEEE 2018-2020 197 

413 dergi; 1220 konferans; 3341 

standart 

iThenticate 2018-2020 197 İntihal analiz 

JSTOR Archive Journal 

Cont. 2018-2020 197 3938 dergiler; 2154 raporlar 

Mendeley  2016-2018 197 referans yönetim sistemi 

Nature Journals  2018-2019 197 46 dergi 

Palgrave Macmillan 

Journals 2018-2019 197 47 dergi 
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Academic Journals 2018-2019 197 40 dergi 

OVID-LWW 2018-2020 133 439 dergi 

Proquest 

Dissertation&Theses 2018-2020 197 tez veri tabanı 

ScienceDirect 2016-2018 197 2280 dergi; 30 kitap serisi 

Scopus 2016-2018 197 Bibliyografik/atıf dizini 

SpringerLink 2018-2019 197 2296 e-dergi; 483 açık erişimli  

Taylor&Francis 2016-2018 197 2211 e-dergi 

Turnitin  2018-2020 197 İntihal analiz 

UptoDate 2017-2019 60 kanıta dayalı  

Web of Science 2016-2018 179 Bibliyografik/atıf dizini 

Wiley 2018-2020 197 1485 e-dergi 

 

Tablo 10. Tıp fakültelerinde öğrenci kullanımı için bilgisayar sayısı ve internet bağlantısı 

durumu. (Kaynak: Sayek, Odaşı, Kiper, Türk Tabipler Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim 

Raporu, 2010, s.60). 

 

Fakülte Adı 

Bilgisayar 

Laboratuarı 

Bilgisayar 

Sayısı 

İnternet 

Bağlantılı 

Bilgisayar 

 

Açıklama 

Abant İzzet Baysal Ü. 

Tıp  

+ 20 20  

Acıbadem Ü. Tıp 

Fak.  

+ 30 30  

Adnan Menderes Ü. 

Tıp  

- - -  

Afyon Kocatepe Ü. 

Tıp  

+ 24 24  

Akdeniz Ü. Tıp Fak.  + 38 72 Kütüphane bilgisayar 

sayısı 34 

Ankara Ü. Tıp Fak.  + 2.530 1.790  

Atatürk Ü. Tıp Fak.  + 20 20  

Başkent Ü. Tıp Fak.  + 30 30  

Bozok Ü. Tıp Fak.  - - -  
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Celal Bayar Ü. Tıp 

Fak.  

+ 20 15  

Cumhuriyet Ü. Tıp 

Fak.  

+ 62 62  

Çanakkale 18 Mart 

Ü.Tıp 

+ 15 15  

Çukurova Ü. Tıp Fak. + 47 47  

Dicle Ü. Tıp Fak.  + 30 15  

Dokuz Eylül Ü. Tıp 

Fak.  

+ - -  

Dumlupınar Ü. Tıp 

Fak.  

+ 50 50  

Düzce Ü. Tıp Fak.  + 35 35  

Ege Ü. Tıp Fak.  + 79 79+20  

Erciyes Ü. Tıp Fak.  + 80 80  

Eskişehir Osmangazi 

Ü.  

+ 44  Elektronik kütüphanede 

33 

Fatih Ü. Tıp Fak.  + 144 -  

Fırat Ü. Tıp Fak.  - 25 24  

Gaziantep Ü. Tıp Fak. + 322 50  

Gaziosmanpaşa Ü. 

Tıp  

+ 4 4  

Hacettepe Ü. Tıp Fak.  + 90 90  

Harran Ü. Tıp Fak.  + 20 3  

İstanbul Bilim Ü. Tıp 

Fak.  

+ 247 247  

İstanbul Medipol Ü. 

Tıp  

+ 60 60  

İstanbul Ü. 

Cerrahpaşa  

+ 45   

İstanbul Ü. Tıp 

Fakültesi  

+ 40 40  
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Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Ü.  

+ 8 8  

Karadeniz Teknik Ü. 

Tıp  

+ 72 43  

Kırıkkale Ü. Tıp Fak.  -   Mühendislik Fakültesi 

laboratuarından 

faydalanılıyor. 

Kocaeli Ü. Tıp Fak.  + 40 40  

Koç Ü. Tıp Fak. + 500+Üniversite Tümü  

Maltepe Ü. Tıp Fak.  + 22 22  

Marmara Ü. Tıp Fak.  +    

Mersin Ü. Tıp Fak.  +    

Mustafa Kemal Ü. 

Sökmen Tıp  

+ - -  

Ondokuz Mayıs Ü. 

Tıp  

+ 44 44  

Pamukkale Ü. Tıp 

Fak.  

+ - -  

Selçuk Ü. Meram Tıp  + 60 60  

Selçuk Ü. Selçuklu 

Tıp  

+ 50 50  

Süleyman Demirel Ü. 

Tıp  

+ 10 10  

Trakya Ü. Tıp Fak.  + 40 40  

Uludağ Ü. Tıp Fak. +    

Yeditepe Ü. Tıp Fak. + 20 - 105 Merkez kütüphane 

Yüzüncü Yıl Ü. Tıp 

Fak. 

+ 20   

Zonguldak 

Karaelmas Ü.  

+ 27 27  

GATA Askeri Tıp 

Fak.  

+ 150 20  
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Tablo 10’da tıp fakültelerinde öğrenci kullanımı için bilgisayar sayısı ve internet bağlantı 

durumları gösterildi. Tıp fakültelerinde hem internet bağlantısı hem de bilgisayar laboratuarı 

bulunur. Ayrıca tıp fakülte kütüphanelerinde internet bağlantılı bilgisayarlar mevcuttur. Bu 

kütüphanelerde ortalama 20 ile 50 arasında internet bağlantılı bilgisayar vardır. Bu durum tıp 

fakültelerinin elektronik kaynaklardan daha fazla yararlanmalarını olumlu etkilemektedir. 

5. SONUÇ 

Tıp ve sağlık hizmetlerinin aciliyeti, tanı-tedavi süreci, hastalığın iyileşmesi, kaliteli yaşam, 

sağlıklı bireyler ve bu alanda yapılan harcamaların daha ekonomik hale getirilebilmesi için 

güncel, hızlı, doğru ve kanıta dayalı bilgiye gereksinim duyulur. Bu tıbbi bilginin derlenmesini, 

düzenlenmesini, kullanıma sunulmasını tıp kütüphaneleri sağlar. Günümüzde tıp 

kütüphanelerinin tıp eğitimi, klinik uygulamalar, bilimsel araştırma/projeler, tıbbi yayıncılık, 

sağlık profesyonellerinin akademik çalışmalarında rolü giderek artar. 

Türkiye’de henüz tıp kütüphaneleri sayısı ve içeriği açısından yeterli düzeyde değildir. Yeni 

kurulan ve kurulmakta olan tıp fakültelerinin varlığı ile fakülte sayıları hızla artmaktadır. Halen 

eğitim veren tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinde teknik donanım, alt yapı, kütüphane, 

laboratuar, personel, vb. eksiklikler vardır. Büyük ve gelişmiş üniversiteler dışında diğer 

üniversiteler ve hastanelerdeki kütüphanelerde, klasik kütüphane hizmetleri verilmeye devam 

etmektedir. Bunun yanı sıra iyi, güzel ve umut verici kütüphane uygulamaları vardır. Dünyada 

görülen yeni bilgi arama davranışları, kanıta dayalı çalışmalar, web tabanlı bilgi hizmetleri vb. 

yeni eğilimler doğrultusunda tıp kütüphanelerinin örgütlenmesi, koleksiyonlarını geliştirmesi, 

bilgi hizmetlerini yenilikçi ve kanıta dayalı vermesi gerekir.  

Tıp kütüphanelerinde çalışan tıp kütüphanecisinin (uzman personelin) iyi yetiştirilmesi, klasik 

kütüphane eğitimi almalarının yanı sıra tıbbi terminoloji bilgisine sahip olmalıdır. 

Üniversitelerin Bilgi-Belge Yönetimi Bölümlerinde tıp kütüphaneciliği, kanıta dayalı öğrenme, 

probleme dayalı öğrenme yöntemleri ve tıbbi bilişimin lisans eğitim ders programında yer 

alması, lisansüstü çalışmalarında da tıp fakülteleriyle işbirliği yapılması yeni bilgilerle 

donanmış tıp kütüphanecilerinin yetişmesi sağlanmalıdır. Böylece tıp ve sağlık bilimleri gibi 

hızlı gelişen bir alanda çalışan akademisyen, sağlık profesyoneli, araştırmacılar ve öğrencilere 

daha kaliteli bilgi hizmetlerinin ulaşması mümkün olur. 
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TÜRKİYE’DE GENÇLİK VE GENÇLERİN YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ SÜRECİNE 

DAİR SORUNLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Esra IŞIK41 

Gençlik, bireyin çocukluğunu geride bıraktığı ve yetişkinliğe doğru adım attığı kabul edilen bir 

dönemdir. Gerek fiziksel gerekse psikolojik anlamda yaşanılan pek çok zorluk gençlik 

dönemini insan hayatının en sıkıntılı yılları haline getirir. Bu dönemin sona ermesi yani bireyin 

yetişkin yaşamına geçişi toplumlarda farklı ritüellerle ve kriterlerle gerçekleşen ve önem verilen 

bir durumdur. Pek çok toplum bireyi evlendiği, ekonomik özgürlüğünü kazandığı ve kendine 
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ait bir evi olduğu zaman yetişkin olarak kabul eder. Siyasi ve hukuki anlamda yaşa bağlı 

tanımlanan gençlik evresi, toplumsal bağlamda bireyin kendine ait bir yaşam kurması ile 

tamamlanan dönemsel geçiş olarak görülür. Birey toplumun gözünde ancak kendi kendine 

yetebilir hale geldiği zaman sorumluluk alabilecek ve kendi kararlarını verebilecek yetişkin 

kabul edilir.   

Günümüzde gençlerin kendilerine ait bir yaşam kurmaları gittikçe güçleşmektedir. İş bulmak, 

ev sahibi olmak ve evlenmek gibi yetişkinlik dönemine geçişi sembolize eden kriterler 

ulaşılması zor hedefler haline gelmiştir. Artan genç işsizliği, geleceğe dair yapılan planların 

sürekli olarak ertelenmesine yol açar ve gençler yaş dikkate alındığında yetişkin kabul edilseler 

bile toplumsal anlamda aile yanında yaşamaya devam ederek yetişkin yaşamının gereklerini 

yerine getirmemiş olurlar. Uzatılmış gençlik veya bitmeyen gençlik olarak ifade edilen bu 

durum bazen aileler için de sorun olarak görülmektedir. Yetişkinlik döneminin gereklerini 

yerine getiremeyen bu gençler farklı kültürlerde farklı ifadelerle tanımlanır. Bu çalışmada da 

bitmeyen veya uzatılmış gençlik kavramlarından hareketle Türkiye’de gençlerin yetişkin 

yaşamına geçişi, aileden bağımsız kendilerine ait bir yaşam kurma süreçleri ve bu süreçlerin 

ertelenmesi/uzatılması tartışılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Uzatılmış Gençlik, Yetişkinlik, Türkiye 

ISSUES CONCERNING THE YOUTH AND YOUNG ADULT TRANSITION IN 

TURKEY 

Youth is a period that is considered to be the one that left the childhood behind and stepped into 

adulthood. Many difficulties experienced in both physical and psychological terms make the 

youth period the most troubled years of human life. The end of this period, that is, the transition 

of an adult to adult life is a matter of importance and importance given to different rituals and 

criteria in societies. Many societies regard the individual as an adult when he marries, gains 

economic freedom and has his own house. In the political and legal sense, the age-defined youth 

phase is seen as the periodic transition completed by the individual's life in the social context. 

In the eyes of the individual society, the individual is considered to be an adult who can take 

responsibility and make his own decisions when he becomes self-sufficient. 

Today, young people are becoming more and more difficult to establish a life of their own. The 

criteria that symbolize the transition to adulthood, such as finding a job, being a home owner 

and getting married, have become difficult to achieve. Increasing youth unemployment leads to 

the permanent postponement of plans for the future and, when young people are considered 

age, they continue to live socially in the family, even if they are considered adults, and they do 

not fulfill the needs of adult life. This situation, which is expressed as extended youth or endless 

youth, is sometimes seen as a problem for families. These young people who do not fulfill the 

requirements of adulthood are defined in different cultures with different expressions. In this 

study, the concept of ending or extended youth movement youth transition into adult life in 

Turkey, to establish a family independent life of their own processes and postponement of this 

process will be discussed 

Keywords: Youth, Extended Youth, Adulthood, Turkey. 
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Modernitenin insan hayatı üzerindeki sayısız etkilerinden biri de yaşamın belli yaş 

aralıkları ile tanımlanmış aşamalar üzerinden kategorilendirmesidir. Günümüzde insan hayatı 

bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık olmak üzere belirli sosyal, psikolojik ve 

biyolojik özelliklerle ifade edilen dönemlere ayrılmıştır. Geleneksel toplumlarda çocuk olma 

ve yetişkin olma durumu yaşamın iki temel aşaması olarak görülürken, modern toplumda 

gençlikte insan yaşamının önemli bir evresi haline gelmiştir. Batılı gençlik tarihi araştırmacıları, 

çocukluk ile yetişkinlik arasında “bir” geçiş olan gençliğin, modernitenin, kentleşmenin ve 

endüstri toplumunun ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. (Lüküslü,2009.s.19)  

Geleneksel toplumlar ve topluluklarda gençlik döneminin modern toplumlardakine 

benzer bir anlamı olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bu tip toplumlarda ihtiyaç duyulan 

gündelik hayata ve iş bölümüne katılabilecek yeterlilikte olan yetişkin birey olduğu için, kişinin 

bir an önce çocukluk döneminden çıkıp, sorumluluk alabilecek düzeye gelmesi arzu edilir. 

Özellikle batıda yapılan çalışmalar42 ortaçağda çocukluk kategorisinin bile olmadığını, 

çocuklara minyatür yetişkinler gözü ile bakıldığını göstermektedir. Dolayısıyla çocukluk 

kategorisinin olmadığı bir dönemde gençlik kategorisinden bahsetmekte mümkün 

görünmemektedir. Gençlik tarihi üzerine yapılan çalışmalar da geleneksel toplumlarda 

çocukluktan yetişkinliğe geçişin günümüz toplumlarında olduğu gibi uzun bir süreye 

yayılmadığını fakat bu geçişin belli ritüellerle, kısa bir sürede gerçekleştirildiğini işaret 

etmektedir.(Lüküslü,2009,s.19)  

Etnolojide inisiyasyon ritleri olarak bilinen bu tür ritüeller uygulama bakımından 

çeşitlilik gösterse de temel olarak aynı amaca hizmet eder. Ergin yaşa giren çocukları topluma 

kazandırmayı amaçlayan bu ritüeller değişikliği kutsamak ve onaylamak için yapılır. Çocuklar 

bir taraftan eğitilirken diğer taraftan da bedensel ve ruhsal anlamda güçlenmek ve 

yeterliliklerini kanıtlamak için sınava tabi tutulurlar. Açık havada çırılçıplak uyumak, sıçramak, 

tek başına kalmak, ateş üzerinden atlamak ve buna benzer birçok uygulama ile çocuk, ergin bir 

delikanlı olabilmek için pek çok zorluğa ve acıya sızlanmadan katlanmak durumunda kalır.  Bu 

tip ritüeller çocuğa yeni bir benlik kazandırarak onu “topluma katma” amacı ile yapılır. 

Böylelikle çocuk artık cemaatin geçerli bir üyesi haline gelir, yani evlenebilir, savaşa ve avlara 

 
42 Bu konuda yapılmış en önemli çalışmalardan biri Philiph Aries’in “Centuries of Childhood: A Social History of 

Family Life”adlı çalışmasıdır. Eser 1962 yılında İngilizceye çevrilerek yayınlanmıştır. Yine bu konu ile ilgili bir 

diğer çalışma için bknz; Güven Gürkan ÖZTAN, Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yay., İstanbul,2011. 
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katılabilir.(Örnek, 1988,ss.108-110) İnisiyasyon ritleri ile birey içinde yaşadığı topluluk 

tarafından çocukluk dönemini geride bırakarak yetişkinlik dönemine geçmiş kabul edilir.  

Bu tür ritüeller modern toplumlarda da değişik biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 

Modern toplumlarda klasik anlamı ile çocukluktan ergenliğe veya yetişkinliğe geçiş farklı 

törenler ve pratiklerle sağlanan ve çeşitlenen kültürel bir koddur. Örneğin sünnet, mezuniyet, 

askerlik gibi süreçler yaşamın kategorilendirilmiş evrelerinin tamamlanması veya başlaması ile 

özdeşleştirilmektedir.(Gültekin,2015,s.83) Modern toplumlarda insan yaşamının evrelerini 

tanımlayan sosyal, fiziksel, psikolojik özelliklerin yanında bu tür törenler ve uygulamalar 

vasıtası ile bireyler içinde yaşadıkları toplumda yaş kategorilerinin ait olduğu sosyal bir alan 

edinirler. Bu sosyal alanı yaratan aynı zamanda eğitim, sağlık, evlilik, siyaset gibi toplumsal 

kurumlar ve bu kurumlardaki uygulamalardır. Tıpkı okula başlamanın hem fiziksel hem 

psikolojik hem de sosyal bağlamda bebeklik döneminin geride bırakılıp çocukluk dönemine 

geçiş olarak görülmesi, ya da evlenmenin toplum tarafından bireyin kendisinin ve yeni kuracağı 

ailenin sorumluluğunu alabileceğine dair bir işaret kabul edilmesi gibi.  

GENÇLİK DÖNEMİ 

Gençlik dönemi de bireyin ait olduğu sosyal alandan yetişkinliğe geçmeye hazırlanırken 

karşılaşacağı birçok zorluğu aşmak durumunda kaldığı ve bu zorluklarla baş etmek adına 

çabaladığı toplumsal bir evredir. Aynı zamanda gençlik tıpkı diğer yaşam evreleri gibi belli yaş 

aralıklarıyla, biyolojik ve psikolojik farklılıklarla da şekillenen bir aşamadır. Çocukluk çağının 

geride kaldığını gösteren emarelerin en belirgin olanları fiziksel değişimlerdir.  Birey ergenlik 

döneminde bedensel olarak hızlı bir değişime maruz kalır. Bu değişim kişiden kişiye farklılık 

gösterse de büyümenin bedenin her yerinde eşit olmaması, aşamalar halinde meydana gelmesi, 

gençlerin uyum süreçlerini zorlaştırır. Gençlik dönemindeki bu anatomik değişimlerle beraber 

artan gerginlik birey üzerinde toplumun etkilerinin de arttığı bir anda meydana gelir.(Uğurel-

Şemin,1984,s.33) Bu nedenle gençlik dönemi insan yaşamının en sıkıntılı zamanlarından birine 

dönüşür. Sadece biyolojik değişimler değil aynı zamanda psikolojik değişimlerde gençleri 

toplumsal uyum noktasında olumsuz anlamda etkileyen faktörlerdir. Ergenlikteki duygusal 

yoğunluk ve istikrarsızlık, karşı cinse âşık olma, mahcubiyet, çekingenlik, aşırı hayal kurma, 

huzursuzluk, isteksizlik ve yalnız kalma isteği gibi pek çok duygu durumunun yaşanmasına 

neden olur.(Koç,2004,s.235)  
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Gençlik dönemindeki bütün bu süreçler modern toplumda psikolojinin alt bir çalışma 

alanı olan gençlik psikolojisi tarafından derinlemesine incelenmektedir. Gençlik psikolojisi, 

gençlerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel anlamda yaşadıkları değişimlerin yanında aynı zamanda 

bu değişimlerden yola çıkarak gençlik dönemini belli yaş aralıkları ile de tanımlayıp, gençliğin 

toplumsal bir kategori olarak inşa edilmesine en fazla katkı sağlayan disiplinlerin başında 

gelmektedir. Gençlik dönemi psikolojik olarak çoğunlukla yaş sınırları içinde ele alınır ve genel 

olarak 13-21 yaş aralığındaki dönem şeklinde ifade edilir. Bu çağda birey ne bir çocuk ne de 

bir yetişkin olarak görülür. Yine psikolojik çalışmalar yaşa bağlı ayrım dışında psiko-sosyolojik 

olaylar üzerinden de gençlik dönemini incelemektedir. Psikolojideki bu eğilim gençlik 

dönemine sosyal fenomen olarak bakmakta, ergen davranışını hem organik hem de psiko-sosyal 

faktörlerin belirlediği üzerinde durmaktadır. (Uğurel-Şemin,1984,ss.9-10) Psikolojide ergenlik 

dönemi sıklıkla adolesan kavramı ile ifade edilen bir dönemdir. Psikolojinin adolesan kavramı 

etrafında farklı tanım ve yaş aralıklarını kapsayan açıklamalarla karşılaşmakta mümkündür. 

Adolesan kavramını ilk kullanan isim Amerikalı psikolog G. Stanley Hall’dır. İlk kez 1904’te 

kullanılan kavram I. Dünya Savaşı’ndan sonra sosyal bilimler içerisinde yaygınlık kazanmıştır. 

(Yaman, 2013,s.46)  

Psikoloji dışında sosyolojik ve antropolojik çalışmalar da gençlik döneminin modern 

toplumlarda özel bir sosyal kategori olarak ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Farklı kültürlerde 

ve toplumlarda gençliğin nasıl yaşandığı, tanımlandığı ve inşa edildiği soruları sosyal bilimlerin 

bu disiplinleri aracılığı ile cevaplanmaya çalışılan sorulardır. Ayrıca modern toplumlarda 

hukuki ve politik anlamda da gençliğin tanımlanması, sınıflandırılması ve belirli yaş aralıkları 

ile kategorilendirilmesi son derece önemlidir. Cezai ehliyet veya siyasi katılım gibi modern 

toplumsal pratikler söz konusu olduğunda bireyin çocuk, genç ya da yetişkin olması farklı 

anlamlara ve uygulamalara karşılık gelmektedir.  

Sosyal bilimlerin önemli bir çalışma alanı olarak ele aldıkları gençlik toplumsal bir sınıf 

değildir. Toplumdaki tüm sınıf ve tabakalarda gençlik kesimi bulunmaktadır. Gençliğin 

bileşimi içinde yaşadığı toplumun sınıf ve tabakalaşma özelliğini yansıtmaktadır. 

(Beşirli,2013,s.24) Dolayısıyla toplumlardaki farklı tabaka ve sınıflarda farklı sosyal ve kültürel 

özelliklere sahip gençler toplumun önemli bir bileşeni olarak varlık göstermektedir. Bu durum 

genç kesimin tarihsel ve toplumsal koşullara da bağlı olarak değişik özellikler taşıyan heterojen 

bir kitle olduğu anlamına gelir.  
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Sosyal bilimler dışında uluslararası kuruluşlarda gençlik dönemine dair ürettikleri 

tanımlamalar ve politikalarla gençlerin sosyal bir kategori olarak kabul edilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Söz konusu kuruluşların başında gelen Birleşmiş Milletler 15-24 yaş 

aralığındaki bireyleri genç olarak tanımlar. Gençler sosyal değişimin dinamik unsurları olarak 

kabul edilirler. Birleşmiş Milletler için gençler toplumsal ilerleme adına önemli bir kaynaktır 

ve sosyal, politik, teknolojik gelişimlerin liderleridir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler’e göre 

dünya gençliği değişim için bir güç olarak görülmeli ve bu perspektiften gençlik politikaları, 

gençlerle ilgili sorunların çözümü için bir araç olarak değil, toplumların oluşturulmasına 

katılımlarını sağlamak için bir araç olarak ele alınmalıdır. (World Youth Report,2003,s.2) 

Birleşmiş Milletler dışında Avrupa düzeyinde gençlik çalışmalarını destekleyen, Avrupa 

Konseyi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Avrupa Konseyi tarafından kurulan Avrupa Gençlik 

Merkezi ve Avrupa Gençlik Vakfı gibi örgütlenmeler de gençlik konusunun gündeme 

getirilmesinde aktif rol üstlenmektedir.(Certel,Kurtaran,2008,ss.201-202) Yine önemli 

uluslararası kuruluşlardan biri olan Dünya Sağlık Örgütü, özellikle dezavantajlı gençlik 

gruplarına dair çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, yerel örgütlenmeler ve bireysel 

girişimler de (eğitim bursları, araştırma fonları, bireysel destekler) ulusal ve uluslararası 

düzeyde gençlik konusunda etkili olan çalışmalar yapmaktadır. Özetle modern toplum için 

gençlik geleneksel toplumdan farklı olarak önemle üzerinde durulan, gündemde tutulan ve 

tartışılan bir konudur. Gerek bilimsel gerekse toplumsal düzeyde gençliğin sosyal bir kategori 

olarak varlığı ve tanımlanması ileriye dönük politikaların gerçekleştirilmesi ve toplumsal 

sorunların çözülmesi adına son derece önemsenmektedir. 

YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ SÜRECİ 

 Modern toplumlarda gençliğin belli yaş aralıkları ile tanımlanması gibi yetişkinlikte 

daha çok yaş evrelerine bağlı olarak incelenen bir kategoridir. Yetişkin (adult) sözcüğü Latince 

büyümek fiilinden türetilmiştir yani yetişkin kişi büyümüş kabul edilir. Buradaki büyümek 

tabiri hem fiziksel hem de psikolojik anlamda olgunluğu ifade etmektedir. Ancak fiziksel ve 

psikolojik olgunlaşma göreceli ve ölçülmesi bakımından güçlük taşıdığı için sadece yaş 

düzeyine dayalı tanımlar benimsemek daha yaygın kullanılan bir yaklaşımdır.( Onur,1997,s.55) 

Yetişkinlik gençlik döneminden sonraki evre olarak görülür. Bireyin gençlik döneminde 

karşılaştığı gençliğe dair olan psikolojik, fiziksel ve sosyal sorunlar yetişkinlik döneminde 

nispeten azalır ve yerini yeni problemlere bırakır. Gençlerin kimlik arayışları, toplumsal 

anlamda yaşadıkları uyum sorunları yetişkinlik döneminde farklı kaygılar şeklinde ortaya çıkar.  
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Bu dönemde bireye dair toplumsal isteklerde değişerek bireyden daha mantıklı ve olgun 

davranışlar sergilemesi beklenir.   

Birçok toplumda yetişkinliğin başlangıcı eğitim hayatının bitirilmesi, tam zamanlı bir 

işe girilmesi ve evlenmekle tanımlanmaktadır. Ancak yetişkin olmak toplumun farklı kesimleri 

için farklı bir konudur. Yetişkinlik bir tek değil birden fazla yaşantı içerdiği için herkesin 

yetişkinlik anlayışı önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.(Onur,1997,s.56) Biyolojik anlamda 

daha net tanımlanabilen yetişkinlik, söz konusu toplum olduğunda farklı ölçütlerin etkisi ile 

daha zor tanımlanır hale gelir. Kültür, gelenek, aile yapısı gibi faktörler yetişkinlik döneminin 

yaş evrelerinin ötesinde daha değişken ve sosyal göstergelerden hareketle kabul edilmesine yol 

açar. Bunun yanında hukuki düzenlemeler ve bürokratik uygulamalarda yetişkinlik yaş temelli 

ele alınarak toplumsal bağlamından farklı olarak tanımlanma yoluna gidilir. Örneğin 18 

yaşından büyükler siyasi ve hukuki anlamda sorumluluk alabilecek/üstlenebilecek bireyler 

olarak görülürken, 18 yaşından büyük olan ama eğitimine devam eden, evlenmemiş, askerlik 

gibi yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş olanlar toplumun gözünde yetişkin olarak 

görülmemektedir. Bunun aksi durumlara da mümkündür. 18 yaşından küçük olan, fakat 

kendine ait bir yaşam kurmayı başarmış, çalışan, evlenmiş olan bireyler yasal olarak hala 

yetişkin olamasalar da çevreleri tarafından yetişkin kabul edilebilirler.  

Kısacası yetişkinlik çok yönlü bir değişimdir. Yetişkinliğin genel geçer bir anlamı 

yoktur ve yetişkinliğin anlamı modern ve geleneksel kültürlere göre de çeşitlenebilmektedir. 

Ayrıca, farklı toplumlar farklı yetişkinlik özelliklerine önem vermektedir. Dar 

toplumsallaşmanın olduğu toplumlarda, bağımlılık çocuklukta başlamakta ve evlilikle birlikte 

en üst düzeye ulaşmaktadır ve bu durum böyle toplumlarda yetişkin olmak için çok önemlidir. 

Bu yüzden, yetişkinlik için genel bir anlamdan söz etmek yerine, kültürel ve bağlamsal bir 

anlamdan söz edilebilir ve yetişkinlik “yetişkin gibi hissetmeyle ilgilidir” denilebilir.(Atak,Tatlı 

vd.,2016,s.207)   

Türkiye’de de yetişkin yaşamına geçişi etkileyen çeşitli yaşam biçimleri ve sosyo-

kültürel özellikler vardır. Çok ve Atak’ın bu bağlamda 20-31 yaş aralığında toplamda 41 kişi 

ile gerçekleştirdikleri çalışma yetişkinliğe geçişin toplumumuzda farklı sosyal kesimler 

arasında farklı kriterlerle özdeşleştirildiğini ortaya koymuştur. Çalışmada eğitimli kentli 

gençlerle, sınırlı eğitim almış kırsal alanda yaşayan gençler ve büyük şehirlerde yaşayan kırsal 

bölgelerden göç etmiş gençlerden oluşan farklı üç grupla yapılan görüşmeler neticesinde elde 

edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir; yetişkinlik kriterleri açısından kentli gençler 
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çoğunlukla ekonomik bağımsızlığı, yetişkinlik statüsünü belirleme ölçütü olarak kabul ederken, 

bu ölçüt kırsal katılımcılarda askerlik hizmetini yerine getirme, kırsal kesimden kentlere göç 

eden gençler içinse kendi kararlarını verebilme şeklinde vurgulanmıştır. Her üç grup içinde 

yetişkinliğe dair bahsedilen önemli kararlar geleceğini yönetme şeklinde olmuştur.(Çok,Atak, 

2015,ss.62-63) Kısaca bir bireyin yetişkin olarak kabul edilmesi toplumdan topluma 

değişebildiği gibi aynı toplumsal yapı içerisinde de farklı yaşam biçimlerine, kültürlere ve 

sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak da değişim gösterebilmektedir.  

Ancak genel bir çerçeve çizmek gerekirse gençlik döneminin sona erip yetişkinlik 

döneminin başlamasına dair en temel göstergeler evlilik, ekonomik bağımsızlık, kendi 

kararlarını verebilecek bir yaşam alanına sahip olma ve en azından toplumumuz için askerlik 

yapma kabul edilebilir.  

BİTMEYEN/UZATILMIŞ GENÇLİK 

Yetişkin yaşamına geçişi belirleyen temel kriterlerin yerine getirilebilmesi günümüz toplumsal 

koşullarında gittikçe zorlaşmaktadır. Dolayısıyla bu durum yetişkin yaşamına geçişin 

ertelenmesi anlamına gelir. Yetişkin yaşamına geçişin ertelendiği, bit(iril)meyen gençlik 

dönemi sosyologlarca “genç yetişkin” veya “ergen yetişkin” (adulescent) kavramlarıyla 

karşılanmaktadır.(Fırat,2013,s.26) Modern toplumda uzayan eğitim süreci, iş bulma noktasında 

yaşanan sıkıntılar, ekonomik bağımsızlığı elde etmenin güçleşmesi, gençlerin kendilerine ait 

bir yaşam kurmasını ve daha çok yetişkinlere özgü olan kendi yaşamlarına dair kararlar 

alabilmelerini olanaksız hale getirmektedir. Gençlik döneminin uzaması aynı zamanda aile ile 

paylaşılan ortak yaşamın sürdürülmesi olarak da görülebilir.  

Özellikle hızla sanayileşmiş ve sanayileşen toplumlarda gençlikten yetişkinlik dönemine geçiş 

ertelenmektedir. Günümüz toplumlarında toplumsal eylemlerin karmaşıklaşması, gençleri 

değişik ve çelişkili birçok kurallar yöntemiyle karşılaştırmaktadır. Uzatılmış gençlik sürecinde 

meslek seçmek bile sorun haline gelebilmektedir. Eğitimini tamamlayan genç ne olacağını 

bilmemekte, dolayısıyla uzatılmış/bitmeyen gençlik onları yetişkin yaşamının birçok ayrıcalık 

ve sorumluluğundan yoksun bırakmaktadır. (Tezcan,1997,s.20) 

Yetişkin yaşamına geçişin ertelenmesi sadece gençler için değil aileler içinde farklı sorunları 

ve endişeleri gündeme getirmektedir. Geleceğe dair kaygılar aile içerisinde ortak paylaşılan ve 

çözüm aranan meselelerdir. Bu nedenle gencin kendine ait bir yaşam kurması ve sorumluluk 

üstlenmesi sadece bireysel mesele olarak görülemez. Yetişkin yaşamına geçiş bireysel 
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beklentinin dışında toplumsal beklentilerinde etkilediği bir sürece dönüşür. Dolayısıyla 

gençlerin üzerindeki baskı artar. İş bulamayan veya daha iyi koşullarda çalışmak istediği için 

eğitimini sürdüren gençler ekonomik bağımsızlıklarını da ertelemiş olurlar. Bu durum 

evlenmenin, aileden ayrı bir yaşam kurmanın da ertelenmesi anlamına gelir.  

Türkiye’de 2017-2018 verilerine bakıldığında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 

eğitimi alan öğrenci sayılarına dair şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır;  

Eğitim Türü Erkek  Kadın Toplam (Kişi Sayısı) 

Ön Lisans 1.424.366 1.344.391 2.768.757 

Lisans 2.292.542 1.949.299 4.241.841 

Yüksek Lisans 275.781 178.892 454.673 

Doktora 54.613 40.487 95.100 

(Kaynak: www.istatistik.yok.gov.tr) 

Artık üniversite eğitimi bile tek başına geleceğe dair planların gerçekleştirilmesi için 

ihtiyaç duyulan ekonomik özgürlüğü sağlayacak iş koşulları yaratma noktasında yeterli 

değildir. Bu nedenle eğitimi lisansüstü eğitimle sürdürmek iş bulma şansını arttırmak umuduyla 

pek çok gencin başvurduğu bir çıkış yolu olarak görülmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle artan 

üniversite sayılarına paralel olarak ikinci bir üniversitede okuyan, kurslara giden, yabancı dil 

öğrenmeye çalışan, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan gençlerin sayısı artmaktadır. Buna 

karşın Türkiye’de genç işsizliği hali hazırda azımsanmayacak düzeydedir.  Şubat 2018 

verilerine göre genç nüfusun (15-24 yaş) işsizlik oranı %19, kadınlarda bu oran %23,6, 

erkelerde ise %16,5’dir. Elbette eğitim gören nüfusun bu oranların dışında tutulduğunu da 

belirtmek gerekir. (TUİK,2018) 

Eğitim ve iş bulmak dışında yetişkinliğe geçişle özdeşleştirilen bir diğer unsurda 

evliliktir. Yeni bir aile kurma, çocuk sahibi olma yetişkin yaşamına özgü kriterler arasında 

sayılır. Türkiye’de ilk evlenme yaşı 2017 verilerine göre erkekler için 27,7,  kadınlar için 

24,6’dır.  2001 yılı istatistiklerine göre ise ilk evlenme yaşının erkeklerde 25,5, kadınlarda 22,2 
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olduğu görülmektedir (TUİK,2018) ve evlilik yaşının giderek kadar arttığını 43söylemek 

mümkündür. 

Yetişkin yaşamına geçiş içim temel alınan bir diğer unsurda bireyin yaşamını aile 

yanında sürdürüp sürdürmeme durumudur. Üniversite eğitimi gençlere geçici olarak yurtlarda 

veya öğrenci evlerinde aileden uzakta bir yaşam kurma fırsatı verse de, eğitim sonrası koşullar 

gençleri kendilerine ait bir eve sahip olma şansından mahrum bırakmaktadır. Bazı kültürlerde 

ilerleyen yaşa rağmen aile yanında kalmayı sürdürmenin arzu edilen bir durum olmadığı ve 

hatta bu tür durumları ifade eden tanımlamalar44 türetildiği gibi, bazı kültürlerde de aileler, yaşı 

kaç olursa olsun birey üzerindeki kontrollerini ve desteklerini devam ettirmektedir.   

Avrupa İstatistik Kurumu’nun (EUROSTAT) yaptığı çalışmalar neticesinde gençlerin 

aile evinden ayrılma yaşının Türkiye’de ortalama 27 olduğu tespit edilmiştir. İngiltere’de bu 

yaş ortalama 24, İtalya’da ise 30’dur.  

Ülke 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Türkiye 26.6 26.8 27.0 27.2 27.3 27.6 27.3 27.4 27.4 

İngiltere 23.9 23.9 23.5 23.9 24.1 24.3 24.4 24.3 24.4 

İtalya 29.7 29.7 29.7 29.8 29.9 30.1 30.1 30.1 30.1 

İspanya 28.3 28.4 28.5 28.7 28.9 29.1 29.0 29.4 29.3 

Yunanistan 28.2 28.3 28.7 29.0 29.3 29.3 29.4 29.1 29.4 

(Kaynak: EUROSTAT,2018) 

 
43 Bknz; 2001-2012 yılları arasındaki ilk evlenme yaşına ilişkin veriler için TUİK Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

2013, http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/Toplumsal-Cinsiyet-%C4%B0statistikleri-2013-

TU%C4%B0K.pdf ve 2017 verileri için TUİK Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 

2017,http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27593.  
44 Bazı toplumlarda Fırat’ında belirttiği gibi aile evini geç terk eden veya aile evine geri dönen genç yetişkinler 

için Bumerang Kuşağı, Parazit Bekârlar gibi tanımlamalar kullanılmaktadır. Bknz; Derya FIRAT, Bit(iril)meyen 

Gençlik, Gençlik Halleri 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak, Der. Demet Lüküslü, Hakan Yücel, Efil 

Yayınevi, Ankara, ss. 50-51.  
Bu konuda basında yer alan spesifik bir haber örneğinde ise ABD'nin Syracuse kentinde bir anne-babanın, evi terk 

etmeyen 30 yaşındaki işsiz oğullarına dava açtığından bahsedilmektedir. Kaynak: 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/evden-ayrilmayan-cocuklarini-mahkemeye-verdiler-40846131, 23/05/2018.  
 

http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/Toplumsal-Cinsiyet-%C4%B0statistikleri-2013-TU%C4%B0K.pdf
http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/Toplumsal-Cinsiyet-%C4%B0statistikleri-2013-TU%C4%B0K.pdf
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27593
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/evden-ayrilmayan-cocuklarini-mahkemeye-verdiler-40846131
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EUROSTAT verileri dikkate alındığında gençlerin aile yanından ayrılma yaşının arttığı 

söylenebilir. Ayrıca bu artış genel anlamda farklı ülkeler baz alındığında da gözlemlenebilen 

bir artıştır. EUROSTAT verilerine göre Türkiye’de cinsiyet temelinde aileden ayrıma yaşı 

2017’de erkeklerde 29,7, kadınlarda ise 25 olarak belirtilmektedir. Elbette bu çalışmada ele 

aldığımız veriler tek başına yetişkinliğe geçişin ertelenmesi yani uzatılmış/bitmeyen gençlik 

durumunun anlaşılabilmesi için yeterli değildir. Ancak toplumların sosyal, ekonomik, kültürel 

ve politik yapılarının dikkate alınması ile gerçekleştirilecek çalışmalar gençlik ve yetişkinlik 

dönemlerine dair farklı yaklaşımların da önünü açacaktır. Bu tip çalışmalar aynı zamanda 

gençlerin içinde yaşadıkları koşulların anlaşılabilmesi ve geleceğe yönelik sağlıklı politikaların 

üretilmesi, uygulanması için de son derece önemlidir.  

SONUÇ 

Bu çalışma gençlik döneminin içinde yaşadığımız toplumsal, ekonomik ve siyasi 

koşullarda nasıl şekillendiği ve yetişkinliğe geçişin ertelenerek gençlik döneminin nasıl 

bit(iril)meyen bir dönem haline geldiği sorusuna yanıt aramak adına mevcut çalışmalara katkı 

sağlamak amacıyla yapılmıştır. Günümüzde eğitim süresinin uzaması, işsizlik, evliliğin 

ötelenmesi, aileden bağımsız bir yaşam kurulamaması gibi unsurlar gençler için yetişkin 

yaşamına geçişin ertelenmesi anlamına gelmektedir.  

Gençlerin önemli bir bölümü bir taraftan toplumun üzerlerinde yarattığı baskı ile 

mücadele ederken, diğer taraftan da düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip olmanın 

dezavantajlarını yaşamakta, bağımsızlıklarını kolayca elde edememektedir. Sosyolojide genç 

yetişkinler olarak ele alınan ve yetişkinliğe geçişlerini ertelemek durumunda kalan bu gençler 

özellikle kentlerde, işsizliğin, aileye bağımlı yaşamanın ve gelecek planlarını 

gerçekleştirememenin yarattığı psikolojik ve sosyal sorunlarla baş etmek durumunda 

kalmaktadırlar.  

KAYNAKLAR 

ARİES P.(1962) Centuries Of Childhood: Social History Of Family Life, Robert Baldick 

(Translated by), New York: Jonathan Cape Press. 

ATAK H., TATLI C.E., ÇOKAMAY G. vd.(2016) Yetişkinliğe Geçiş: Türkiye’de 

Demografik Ölçütler Bağlamında Kuramsal Bir Gözden Geçirme, Psikiyatride Güncel 

Yaklaşımlar, Cilt 8, Sayı 3, (204-227). 

BEŞİRLİ H.(2013) Gençlik Sosyolojisi Politik Toplumsallaşma ve Gençlik, Siyasal Kitabevi, 

Ankara.  



301 

 

CERTEL E.-KURTARAN Y.(2008)Avrupa Çapında Gençlik Politikaları, Türkiye’de Gençlik 

Çalışması ve Politikaları, Der. Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Gülesin Nemutlu, İstanbul 

Üniversitesi Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, (197-219) 

ÇOK F., ATAK H.(2015) Emerging Adulthood in Turkey: Does it (yet) Exist?, The Online 

Journal of Counseling and Education, 4(3),(46-75). 

FIRAT D.(2013) Bit(iril)meyen Gençlik, Gençlik Halleri 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç 

Olmak, Der. Demet Lüküslü, Hakan Yücel, Efil Yayınevi, Ankara, (26-53) 

GÜLTEKİN A.K.(2015) İnisiasyon Ritüelleri, Bilim ve Ütopya, Sayı 254, Ağustos 2015, (83-

87).  

KOÇ M.(2004) Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri,(231-256). 

LÜKÜSLÜ D.(2009) Türkiye’de “Gençlik Miti” 1980 Sonrası Türkiye Gençliği, İletişim Yay., 

İstanbul.  

ONUR B.(1997) Gelişim Psikolojisi Yetişkinlik Yaşlılık Ölüm, İmge Kitabevi, İstanbul.  

ÖRNEK S.V.(1988) 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, Gerçek Yayınevi, 

İstanbul.  

ÖZTAN G.G.(2011) Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 

İstanbul. 

TEZCAN M.(1997) Gençlik Sosyolojisi ve Antropolojisi Araştırmaları, Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.  

UĞUREL-ŞEMİN R.(1984) Gençlik Psikolojisi, Acar Matbaacılık, İstanbul.  

YAMAN Ö.M.(2013) Apaçi Gençlik Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri: 

İstanbul’da “Apaçi” Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma, Açılım Kitap, İstanbul. 

TUİK (2018) İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27688, 

28.04.2018. 

TUİK (2013) Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/Toplumsal-Cinsiyet-%C4%B0statistikleri-2013-

TU%C4%B0K.pdf, 28.04.2018. 

TUİK (2017) Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27593, 28.04.2018. 

“Evden ayrılmayan çocuklarını mahkemeye verdiler!”, 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/evden-ayrilmayan-cocuklarini-mahkemeye-verdiler-

40846131, 23/05/2018.  

EUROSTAT (2018) Estimated Average Age of Young People Leaving The Parental Household 

By Sex, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en, 

26/04/2018. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27688
http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/Toplumsal-Cinsiyet-%C4%B0statistikleri-2013-TU%C4%B0K.pdf
http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/Toplumsal-Cinsiyet-%C4%B0statistikleri-2013-TU%C4%B0K.pdf
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27593
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/evden-ayrilmayan-cocuklarini-mahkemeye-verdiler-40846131
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/evden-ayrilmayan-cocuklarini-mahkemeye-verdiler-40846131
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en


302 

 

World Youth Report The Global Situation Of Young People, United Nations (2003), 

https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/covercontentsoverview.pdf 

www.istatistik.yok.gov.tr, 28.04.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/covercontentsoverview.pdf
http://www.istatistik.yok.gov.tr/


303 

 

TÜRKİYE’DE 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER İÇİN 

AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ 

Hüseyin ÇAVUŞ45 ve Canan Zehra ÇAVUŞ46 

ÖZET 

URAP (University Ranking by Academic Performance), ülkemiz ve dünya üniversiteleri için 

sıralamalar yapan bir kurumdur. Ülkemiz için bu sıralama kuruluş yılına göre iki grupta 

incelenmektedir. Bunlar; 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler 

şeklindedir. 2000 yılından önce kurulan üniversite sayısı 71, 2000 yılından sonra kurulan 

üniversite sayısı ise 86’dır. Bu çalışmada, öncelikle 2000’den sonra kurulan üniversitelerin il 

bazındaki URAP puanlamalarının dağılışı haritalandırılmıştır. Devamında bu üniversitelere ait 

YÖKKADEMİK arama sistemi yardımıyla çıkartılan akademisyen unvan dağılımı URAP 

sıralaması ile birlikte ortaya konmuştur. Son olarak akademik unvanlara sahip öğretim elemanı 

sayısının üniversite sıralamasına katkısı, uzman görüşleri alınarak AHP (Analitik Hiyerarşi 

Prosesi) yöntemi ile ağırlıklandırılmış ve bu ağırlıkların üniversite sıralamaları üzerindeki 

korelasyonları belirlenmiştir. Sonuç olarak 2000 sonrasında kurulan üniversiteler için;  

akademisyen unvan dağılımı ile URAP sıralaması arasındaki en yüksek korelasyon araştırma 

görevlisi sayısına, en düşük korelasyon ise profesör sayısına aittir. AHP ağırlıklandırma 

sürecine ilişkin korelasyonda en yüksek oranın doçent unvanına ait olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: URAP Sıralama, YÖKAKADEMİK, Akademik Unvan, Analitik 

Hiyerarşi Prosesi (AHP) 

1. GİRİŞ 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP 

(University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı, Web of Science/InCites gibi 

uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı verileri kullanarak Türkiye’deki üniversiteleri 

akademik performanslarına göre sıralamaktadır (Url 1). Böylece ülkemiz üniversiteleri bu 

sıralama sistemindeki kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu sayede üniversiteler 

bazı konulardaki eksiklerini görüp kendilerini geliştirme ve belirli bir süre içinde sıralamalarda 

daha üst sıralara yükselme fırsatı yakalamaktadırlar.  

 
45 Çanakkale Onsekiz Mart Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü eposta: h_cavus@comu.edu.tr 
46 Çanakkale Onsekiz Mart Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü eposta: cekrem@comu.edu.tr 
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URAP sıralamaları göstermektedir ki ülkemiz üniversitelerimizin uluslararası çaptaki 

yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Ülkemiz üniversiteleri, tüm maddi 

sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri 

arasında yer almaktadır. 

 URAP tarafından geliştirilen sistem, üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmak 

gibi bir hedef gütmemektedir. Bunun yerine üniversitelerin ilgili kriterlere göre gelişmeye açık 

yanlarını tespit ve fark etmelerine devamında ise düzeltmelerine yardımcı olmaktır. Son yapılan 

2018-2019 Türkiye genel sıralamalarında kullanılan 9 gösterge aşağıdaki tabloda verilmektedir 

(Url 1).  

Yukarıda verilen 1. , 3. ve 5. göstergeler bu kurumların dünya bilimine yaptıkları 

katkıları 2. , 4. ve 6. göstergeler ise, üniversitelerin büyüklüğünden bağımsız olarak kişi başına 

üretkenliği ölçmektedir. Bu sayede büyük üniversiteler olarak anılan kurumlar toplam 

çıktılarından, küçükler ise üretkenliklerinden dolayı yüksek puan alma şansına sahiptir. Mevcut 

performasların sürdürülebilirliği 3.,4., 5. ve 6. göstergeler, güncelliği ise diğer göstergeler ile 

ölçülmektedir. Dikkat edilirse SCI, SSCI ve AHCI endekslerine giren dergilerdeki makale 

sayıları az olan ancak konferans, kitap vb. ağırlıklı bilimsel çalışması olan üniversitelerin bu 

çabası da 5. ve 6. göstergelerden aldıkları puanlarla değerlendirilmektedir. URAP yönteminde 

kullanılan dokuz gösterge eşit ağırlık yüzdelerine sahiptir. Üniversitelere ait yayın sayısı, atıf 

sayısı, doktora öğrenci sayısı gibi veriler için aldıkları puanlar http://tr.urapcenter.org (Url 1) 

adresinden görülebilir.  

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi-Url 4) Türk 

yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel/ 

akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir sistemdir. 

Sistem akademik.yok.gov.tr internet adresinden hizmet vermektedir. YÖKAKADEMİK 

sistemi üzerinde yayınlanan bilgiler, YÖKSİS, akademik özgeçmiş sistemi ve tez merkezi 

uygulamalarına YÖK, üniversiteler ya da akademisyenler tarafından girilen verilerden 

oluşmaktadır. Bu sayede Türk yükseköğretim sisteminde belli alanlarda çalışan uzmanların 

tespit edilmesi imkânı sağlanmaktadır. Bu noktada verinin güvenilirliğini arttırmak için 

verilerin mümkün olduğunca kaynağından alınması hedeflenmektedir. Sistemde aynı zamanda 

hem Türkçe hem de İngilizce dilinde arama yapılabildiğinden yabancı kişilerinde Türk 

yükseköğretimi hakkında bilgi sahibi olabilmesi de sağlanmaktadır.  
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Tablo 1. URAP listeleme kriterleri 

No Gösterge Amaç Kaynak Açıklama 

1  Makale Sayısı Araştırma InCites1 (Url 2) 

2017 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI 

taramalarına giren ve etkinlik 

çarpanı bakımından ilk %75'lik 

dilimde yer alan dergilerde basılan 

makale sayısı 

2  

Öğretim Üyesi 

Başına Düşen 

Makale Sayısı 

Araştırma 

InCites1(Url2) ve 

YÖK2 

(Url 3) 

2017 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI 

taramalarına giren ve etkinlik 

çarpanı bakımından ilk %75'lik 

dilimde yer alan dergilerde basılan 

makale sayısı / 2017-2018 yılı 

Öğretim Üyesi Sayısı 

3  Atıf Sayısı Araştırma InCites1 (Url 2) 
2013-2017 yılları arasında alınan 

toplam atıf sayısı 

4  

Öğretim Üyesi 

Başına Düşen 

Atıf Sayısı 

Araştırma 
InCites1(Url2) ve 

YÖK2 (Url 3) 

2013-2017 yılları arasında alınan 

toplam atıf sayısı / 2017-2018 yılı 

Öğretim Üyesi Sayısı 

5  
Toplam Bilimsel 

Doküman Sayısı 
Araştırma InCites1 (Url 2) 

2013-2017 yılları arasında yapılan 

toplam yayın, tebliğ vb. sayısı 

6  

Öğretim Üyesi 

Başına Düşen 

Toplam Bilimsel 

Doküman Sayısı 

Araştırma 
InCites1 (Url 2) 

ve YÖK2(Url 3) 

2013-2017 yılları arasında yapılan 

toplam yayın, tebliğ vb. 

sayısı/2017-2018 yılı Öğretim 

Üyesi Sayısı 

7  

2016-2017 Yılı 

Doktora Mezun 

Sayısı 

Eğitim ve 

Araştırma 
YÖK2 (Url 3) 

2016-2017 Öğretim Yılı doktora 

öğrenci sayısı 

8  
Doktora Öğrenci 

Oranı 

Eğitim ve 

Araştırma 
YÖK2(Url 3) 

2016-2017 Öğretim Yılı doktora 

öğrenci sayısı / aynı dönemdeki 

toplam öğrenci sayısı 

9  

Öğretim Üyesi 

Başına Düşen 

Öğrenci Sayısı 

Eğitim YÖK 2(Url 3) 
 

2017-2018 Öğretim Yılı toplam 

öğrenci sayısı / 2017-2018 yılı 

Öğretim Üyesi Sayısı 
3. 2018-2019 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Yükseköğretim Bilgi Yönetim 

Sistemi sayfasından (Url 3) alınmıştır. 

4. Clarivate Analytics’in InCites (Url 2) veri tabanından alınmıştır. Makale, kısa makale, 

yorum/tarama makalesi, konferans bildirisi, kitap özeti, editöryal mektup, şiir, 

edebiyat/sanat eleştirileri gibi basılmış çok sayıda yayın türünü içermektedir.    

 

Sistem, akademisyen (adı soyadı, unvan, bilim alanı, faaliyet alanlarını içeren anahtar 

kelimeler), kitap, makale, tez, patent, proje, bildiri, sanatsal faaliyetler gibi alanlarda arama ve 

http://incites.isiknowledge.com/Home.action
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filtre etme özelliğine sahiptir. YÖKAKADEMİK arama motoru devlet vakıf bütün 

yükseköğretim kurumlarında görev yapan bilim insanlarının bilimsel faaliyetlerine ulaşmak 

maksadıyla bütün topluma, her türlü araştırma ve araştırmacıya açık bir şekilde hizmet sunan 

bir arama motoru olarak kurgulanmıştır. 

Bu çalışmada, öncelikle 2000’den sonra kurulan üniversitelerin il bazındaki URAP 

puanlamalarının dağılışı haritalandırılacaktır. Devamında bu üniversitelere ait YÖK Akademik 

arama sistemi yardımıyla çıkartılan akademisyen unvan dağılımı URAP sıralaması ile birlikte 

ortaya konacaktır. Son olarak akademik unvan sayısının üniversite sıralamasına katkısı AHP 

(Analitik Hiyerarşi Prosesi) yöntemi ile ağırlıklandırılacak ve bu ağırlıkların üniversite 

sıralamaları üzerindeki korelasyonları belirlenecektir. 

2. BULGULAR 

2000 yılından sonra kurulan Türk üniversitelerinin, 2018-2019 yılları için URAP (Url 

1) tarafından yapılan sıralaması ve bu üniversitelere ait akademisyen unvan profili Tablo 2’de 

sunulmaktadır.  Bu tabloda bulunan 86 üniversite öncelikle lineer dilimleme yöntemi 

kullanılarak URAP sıralamasındaki puanlarına göre kendi içinde beş sınıfa (1 en düşük – 5 en 

yüksek) ayrılmıştır (Cavus ve Cavus, 2017a ve 2017b). İl bazındaki puanları harita üzerinde 

sunulmuştur (Şekil 1). Birden fazla üniversiteye sahip illerde ise üniversitelere verilen 

puanların ortalaması alınmıştır. Tablo 2’de aynı zamanda URAP sıralamasının (Url 1) 

akademisyen profiline ait verilerle (yaş, profesör sayısı, doçent sayısı, doktor öğretim üyesi 

sayısı, araştırma görevlisi sayısı, öğretim görevlisi sayısı) ile olan korelasyonları sunulmuştur.  

Tablo 2. 2000 yılından sonra kurulan Türk üniversitelerinin URAP tarafından yapılan 

sıralaması, bu üniversitelere ait akademisyen unvan profili ve URAP sıralaması ile 

korelasyonları 

Sır

a 

Üniversite 5’li

k 

Pua

n 

Ya

ş 

Pro

f. 

Do

ç. 

Öğ

r. 

Gö

r. 

Arş. 

Gör 

Dr.Öğ

r 

Üyesi 

Öğreti

m 

üyesi 

Öğreti

m 

elemanı 

Topla

m 

1 BEZM-İ 

ÂLEM 

VAKIF 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 8 66 51 86 265 92 209 351 560 

2 ABDULLAH 

GÜL 

5 8 10 12 50 93 54 76 143 219 
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ÜNİVERSİT

ESİ 

3 İZMİR 

KATİP 

ÇELEBİ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 8 99 10

2 

10

3 

347 230 431 450 881 

4 İSTANBUL 

MEDENİYE

T 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 8 11

1 

87 63 251 190 388 314 702 

5 ANKARA 

YILDIRIM 

BEYAZIT 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 2 22

3 

13

6 

17

0 

358 241 600 528 1128 

6 TOBB 

EKONOMİ 

VE 

TEKNOLOJİ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 15 83 48 86 20 86 217 106 323 

7 ACIBADEM 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 11 21

4 

12

3 

11

4 

48 127 464 162 626 

8 DÜZCE 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 12 97 94 25

5 

364 340 531 619 1150 

9 NECMETTİ

N 

ERBAKAN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 8 27

9 

17

8 

19

5 

718 478 935 913 1848 

10 RECEP 

TAYYİP 

ERDOĞAN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 12 67 78 21

1 

401 317 462 612 1074 

11 NAMIK 

KEMAL 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 12 12

9 

95 28

6 

286 312 536 572 1108 

12 İSTANBUL 

MEDİPOL 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 9 14

5 

84 19

5 

206 340 569 401 970 

13 ÖZYEĞİN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 11 26 23 13

6 

40 135 184 176 360 
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14 HİTİT 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 12 60 57 21

7 

210 230 347 427 774 

15 BURSA 

TEKNİK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 8 21 24 71 144 88 133 215 348 

16 SİNOP 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 11 22 30 16

7 

110 165 217 277 494 

17 BOZOK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

5 12 46 46 22

0 

260 287 379 480 859 

18 İSTANBUL 

BİLİM 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 12 56 34 26 11 90 180 37 217 

19 ADIYAMA

N 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 12 36 54 17

9 

333 273 363 512 875 

20 ERZURUM 

TEKNİK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 8 9 14 20 137 66 89 157 246 

21 AKSARAY 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 12 62 85 18

6 

168 297 444 354 798 

22 KARABÜK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 11 88 80 24

6 

264 326 494 510 1004 

23 ÇANKIRI 

KARATEKİ

N 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 11 30 55 15

1 

194 208 293 345 638 

24 NEVŞEHİR 

HACI 

BEKTAŞ 

VELİ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 5 22 47 19

9 

202 206 275 401 676 

25 YALOVA 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 10 36 38 14

6 

163 108 182 309 491 

26 ORDU 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 12 44 60 15

8 

252 223 327 410 737 

27 ERZİNCAN 

BİNALİ 

4 12 57 66 21

4 

314 340 463 528 991 
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YILDIRIM 

ÜNİVERSİT

ESİ 

28 İZMİR 

EKONOMİ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 17 52 52 18

7 

71 94 198 258 456 

29 MUNZUR 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 2 10 23 11

4 

145 144 177 259 436 

30 BİNGÖL 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 11 40 26 15

8 

204 174 240 362 602 

31 AHİ EVRAN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 12 48 59 23

4 

164 305 412 398 810 

32 OSMANİYE 

KORKUT 

ATA 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 11 21 24 11

3 

154 109 154 267 421 

33 GİRESUN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 12 64 66 31

8 

157 347 477 475 952 

34 YAŞAR 

ÜNİVERSİT

ESİ 

4 17 46 41 13

3 

97 105 192 230 422 

35 GÜMÜŞHA

NE 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 10 18 49 17

9 

212 183 250 391 641 

36 KASTAMO

NU 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 12 47 56 24

5 

159 277 380 404 784 

37 BARTIN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 10 26 36 13

0 

179 187 249 309 558 

38 BİLECİK 

ŞEYH 

EDEBALİ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 11 30 38 18

5 

123 178 246 308 554 

39 BİTLİS 

EREN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 11 11 15 16

4 

122 109 135 286 421 

40 AMASYA 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 12 27 32 18

2 

150 189 248 332 580 
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41 KARAMAN

OĞLU 

MEHMETB

EY 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 11 21 34 13

1 

256 182 237 387 624 

42 BAYBURT 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 10 6 13 11

2 

130 145 164 242 406 

43 İSTANBUL 

AREL 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 11 52 24 20

3 

56 135 211 259 470 

44 BATMAN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 11 19 21 10

5 

116 136 176 221 397 

45 MEHMET 

AKİF 

ERSOY 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 12 79 75 27

0 

180 277 431 450 881 

46 TÜRK 

HAVA 

KURUMU 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 7 9 10 75 22 46 65 97 162 

47 SİİRT 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 11 15 23 13

8 

181 177 215 319 534 

48 ALTINBAŞ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 10 57 23 15

7 

62 133 213 219 432 

49 İSTANBUL 

TİCARET 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 17 68 23 52 39 60 151 91 242 

50 KİLİS 7 

ARALIK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 11 14 20 90 128 105 139 218 357 

51 UŞAK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

3 12 63 56 18

2 

138 279 398 320 718 

52 AĞRI 

İBRAHİM 

ÇEÇEN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 11 7 24 12

8 

129 136 167 257 424 

53 KTO 

KARATAY 

2 9 45 10 62 76 110 165 138 303 
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ÜNİVERSİT

ESİ 

54 ARTVİN 

ÇORUH 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 11 15 15 16

7 

162 154 184 329 513 

55 İSKENDER

UN TEKNİK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 3 30 19 92 90 80 129 182 311 

56 TED 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 9 22 14 61 42 73 109 103 212 

57 UFUK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 19 73 31 51 86 73 177 137 314 

58 HASAN 

KALYONC

U 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 10 75 18 49 68 71 164 117 281 

59 İSTANBUL 

ŞEHİR 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 10 42 19 12

4 

27 87 148 151 299 

60 HAKKARİ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 10 5 3 10

2 

122 65 73 224 297 

61 IĞDIR 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 10 16 15 98 97 106 137 195 332 

62 PİRİ REİS 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 10 25 11 89 34 35 71 123 194 

63 İSTANBUL 

AYDIN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 11 15

9 

56 29

9 

70 251 466 369 835 

64 ÜSKÜDAR 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 7 68 24 61 50 128 220 111 331 

65 ANTALYA 

BİLİM 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 8 18 10 61 35 47 75 96 171 

66 SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 3 56

4 

52

2 

52 264 399 1485 316 1801 
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67 MUŞ 

ALPARSLA

N 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 11 16 17 17

3 

217 149 182 390 572 

68 ARDAHAN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 10 14 13 94 101 94 121 195 316 

69 KIRKLARE

Lİ 

ÜNİVERSİT

ESİ 

2 11 17 19 24

6 

241 187 223 487 710 

70 İSTANBUL 

YENİ 

YÜZYIL 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 2 70 18 61 66 170 258 127 385 

71 ANKARA 

SOSYAL 

BİLİMLER 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 5 30 17 64 52 62 109 116 225 

72 İSTANBUL 

GELİŞİM 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 7 55 18 20

5 

103 262 335 308 643 

73 İSTANBUL 

SABAHATT

İN ZAİM 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 8 42 9 42 53 129 180 95 275 

74 ŞIRNAK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 10 9 6 82 97 65 80 179 259 

75 MARDİN 

ARTUKLU 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 11 14 32 14

4 

140 158 204 284 488 

76 İSTANBUL 

GEDİK 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 2 29 10 78 43 78 117 121 238 

77 TOROS 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 9 20 8 68 18 31 59 86 145 

78 FATİH 

SULTAN 

MEHMET 

VAKIF 

1 8 38 19 80 77 75 132 157 289 
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ÜNİVERSİT

ESİ 

79 ALANYA 

ALAADDİN 

KEYKUBAT 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 3 8 24 96 40 150 182 136 318 

80 BANDIRMA 

ONYEDİ 

EYLÜL 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 3 19 20 72 62 78 117 134 251 

81 İSTANBUL 

29 MAYIS 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 8 24 8 28 9 32 64 37 101 

82 TÜRK-

ALMAN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 8 12 9 74 110 45 66 184 250 

83 AVRASYA 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 8 34 4 99 20 80 118 119 237 

84 NUH NACİ 

YAZGAN 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 9 13 5 2 29 43 61 31 92 

85 İSTANBUL 

ESENYURT 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 5 26 8 52 35 89 123 87 210 

86 NİŞANTAŞI 

ÜNİVERSİT

ESİ 

1 9 61 22 17

0 

54 195 278 224 502 

URAP Sıralamasına 

Göre Oluşan 

Korelasyonlar 

0,2

9 

0,2

0 

0,2

7 

0,3

5 
0,55 0,43 0,36 0,55 0,48 

 

Tablodan da görüleceği gibi; URAP sıralaması ile en büyük korelasyon %55 ile 

araştırma görevlisi sayısında görülmüştür.  Bu demek oluyor ki araştırma görevlileri gerek 

kendilerini geliştirme ve yükseltmek için yaptıkları akademik çalışmalar gerekse hazırlamak 

zorunda oldukları tezleri ile Tablo 1’de sunulan kriterler bazında kendi üniversitesinin puanını 

yükseltici yönde etki yaratmaktadır. En düşük korelasyon ise %20 ile profesör sayısı ile 

oluşmuştur. Bunun en önemli nedeni “yeni kurulan üniversite olarak niteleyebileceğimiz 

2000’den sonra kurulan üniversitelerde profesör unvanını almış öğretim üyeleri çoğunlukla 
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idari görev almakta ve bahsi geçen akademik çalışmalara vakit ayıramamaktadırlar. Araştırma 

görevlisi ve öğretim görevlisi sayılarının toplamı olan öğretim elemanı sayıları ile profesör, 

doçent ve doktor öğretim üyesi sayılarını toplayarak elde edilen öğretim üyesi sayılarının 

sıralama ile arasındaki korelasyonlar sırasıyla %55 ve % 36 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

sonuçtan da anlaşılacağı ve daha önce de anlatıldığı gibi öğretim elemanları üniversiteye URAP 

sıralaması anlamında daha fazla katkı sunmaktadır.  Son olarak üniversitelerin kuruluş yılı ile 

sıralamalardaki yerleri arasındaki korelasyon katsayısı %29 çıkmıştır. Buradan 2000 sonrası 

kurulan üniversitelerin çok genç üniversiteler olarak nitelenebileceği ve henüz daha 

kurulumlarını tamamlayamadıkları sonucu çıkartılabilir. 

 

Şekil 1. URAP puan aralığına göre üniversitelerin il bazında karşılaştırılması (2000’den sonra 

kurulan) 

Tablo 3’te değişik unvanlardaki akademisyenlere (profesör, doçent, doktor öğretim 

üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi) hangi unvandaki akademisyenin üniversite 

sıralamasına yapacağı katkıları sorulmuş ve AHP yöntemiyle hesaplanmış sonuçlar aşağıdaki 

gibi ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 3. Değişik unvanlardaki akademisyen görüşlerine göre üniversitelerin akademik 

profilinin URAP sıralamasına katkılarının AHP ile hesaplanmış yüzde ağırlıkları 

 

Profesör 

Görüşü 

Doçent 

Görüşü 

Dr.Öğr.Üyesi 

Görüşü 

Arş.Gör. 

Görüşü 

Öğr. 

Gör. 

Görüşü 

Ortalama 

Prof. % 21,4 % 17,2 %18,2 %7,2 %6,6 % 14,2 

Doç. % 28,8 % 17,3 % 27,8 % 31,4 % 30,8 % 27,3 

Dr.Öğr.Üyesi % 13,1 % 5,2 % 27,2 % 32,0 % 43,6 % 21,9 

Arş.Gör. % 30,1 % 56,7 % 23,5 % 24,6 % 15,2 % 31,9 

Öğr.Gör. % 6,6 % 3,6 % 3,3 % 4,8 % 3,8 % 4,6 

 

Değişik unvanlardaki akademisyen görüşlerine göre üniversitelere ait akademik profilin 

URAP sıralamasına katkısının AHP ile hesaplanmış yüzde ağırlıklarının sunulduğu Tablo 3 

incelendiğinde her akademisyen görüşü farklı bir biçimde ortaya çıkmıştır. En son sütundaki 

ortalama ağırlıklar yardımıyla, %31.9 oranda sıralamaya en fazla katkı sunan akademisyen 

grubunun araştırma görevlileri olacağı görülebilir. Bunun nedeni olarak araştırma görevlileri 

gerek kendilerini geliştirme ve yükseltmek için yaptıkları/yapmak zorunda oldukları akademik 

çalışmaları gerekse hazırlamak zorunda oldukları tezleri gösterilebilir. Katkısı yüksek olan 

diğer akademisyen grubu olarak karşımıza çıkan doçentlerin ikinci olmalarının nedeni profesör 

olmak için çalışmalar yapmak ve tezler yaptırmak zorunda olmaları gösterilebilir. %4,6 ile 

Katkısı en düşük olan akademisyen grubunun ise akademik anlamda doktora yapma ve 

yükselme zorunluluğu olmayan öğretim görevlisi unvanına sahip akademisyen grubu olduğu 

görülebilir. Tablo 4’te ise her bir akademisyen görüşlerinin URAP sıralaması ile olan 

korelasyonları sunulmuştur. Tablodan da görüleceği gibi görüşü sıralamayla en uyumlu olan 

akademisyen grubu %53’lük korelasyon ile doçentlerdir. 

Tablo 4. Tablo 3’te verilen katkılar yardımıyla hesaplanmış akademisyen görüşleri ile URAP 

sıralaması (2000 sonrası üniversiteler ile) arasındaki korelasyonlar 

URAP ve Akademisyen 

Görüşleri Arası 

Korelasyonlar 

AHP 

Profesö

r 

Görüşü 

AHP 

Doçen

t 

Görüş

ü 

AHP 

Dr.Oğr.Üyes

i 

Görüşü 

AHP 

Arş.Gö

r 

Görüşü 

AHP 

Öğr.Gör

. 

Görüşü 

AHP 

Ortalam

a 

0,48 0,53 0,47 0,49 0,46 0,49 
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3. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada, öncelikle 2000’den sonra kurulan üniversitelerin il bazındaki URAP 

puanlamalarının dağılışı lineer dilimleme kullanılarak haritalanmıştır. Devamında bu 

üniversitelere ait YÖK Akademik arama sistemi yardımıyla çıkartılan akademisyen unvan 

dağılımı URAP sıralaması ile birlikte ortaya konmuştur. Buna göre URAP sıralaması ile en 

uyumlu korelasyon %55 ile araştırma görevlilerine ait olurken en düşük korelasyon ise %20 ile 

profesör sayısı ile ortaya çıkmıştır. Son olarak, uzman görüşleri alınarak, akademik unvan 

sayılarının üniversite sıralamasına katkısı AHP (Analitik Hiyerarşi Process) yöntemi ile 

ağırlıklandırılmış ve bu ağırlıkların üniversite sıralamaları üzerindeki korelasyonları 

belirlenmiştir. Sonuçlar birbirine yakın çıkmasına karşın en isabetli ağırlıklandırmayı % 53 

korelasyon ile doçent unvanına sahip uzman yapmıştır. 

Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası ölçekte daha nitelikli bir yapıya kavuşmaları 

ve üst sıralarda yer almaları için akademik personelin üretkenliğinin artırılması sağlanmalıdır. 

Bu amaçla akademik personelden URAP kriterleri temelinde çalışmalarını çoğaltmaları 

istenebilir. Lisansüstü tez çalışmalarının artışının sağlanması, bu sürecin yönetmelikler ile 

güçlendirilmesi, lisansüstü yayın şartının getirilmesi vb. akademik performansı dolayısı ile 

üniversite niteliğini belirleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca yapılan sıralamada üniversite 

birimlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi her birimin gelişim sürecini ve geliştirmesi gereken 

yönlerini görmeleri açısından önemlidir. 

Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan ve URAP tarafından yapılan üniversite 

sıralamalarının öğretim üyesi ve öğretim elemanı ilişkisini ortaya koyan bu çalışma bir durum 

tespiti niteliğindedir. Bu sayede üniversiteler akademik açıdan bulundukları yeri görebilecek 

ve eksiklerini giderebilecektir. Bu çalışmanın devamında; URAP’ın gerçekleştirdiği 

uluslararası boyuttaki dünya sıralaması dikkate alınarak, Türkiye üniversitelerinin bu 

sıralamadaki durumu incelenecektir. 
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KANSER HASTALARINDA HASTALIK ALGISI 

Dr. İbrahim ÇETİN47 

Dr. Sena Dilek AKSOY48,  

Dr. Kader MERT49 

1.Giriş 

Her insan zaman içinde çeşitli hastalıklar geçirse de kanser hastalığı deneyimi ayrı bir 

öneme sahiptir. Eski çağlardan bu yana korkunç bir hastalık olarak bilinen ve son yüzyıl içinde 

tanı - tedavisinde büyük ilerleme sağlanan kanser günümüzde başlıca ölüm nedenleri 

arasındadır. Türkiye’de her 5 ölümden birinin nedeni kanserdir. Toplum genelinde 65 yaş altı 

ölümlerin % 28’i kanserden kaynaklanmaktadır (TÜİK). Tüm dünyada kanser hastalığına 

yakalanan insan sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sağlıklı ve hasta ayrımı yapmaksızın 

insanların çoğu için kanser algısı ölümü çağrıştıran ciddi bir yaşamsal tehdittir. Hastalığa 

yakalanan kişilerin ailesini de olumsuz etkileyen hastalık süreci, bu yönü ile milyonlarca 

insanın yaşamını değiştirmektedir (Bolsoy ve Sevil 2006, Kocaman 2008).  

Hastalık algısı, hastalığın seyrine, hastanın tedaviye katılım ve uyumuna etki eder. Bu 

nedenle geniş bir kesimi etkileyen kanser hastalığında, hastalık algısı giderek artan bir ilgi 

konusu haline gelmiştir. Hastalık algısını kişinin kendisinden ve çevresinden köken alan birçok 

faktör belirlemektedir. Hastalık algısını etkileyen dışsal faktörler, aynı zamanda hastalık 

algısına dışarıdan etki edilebileceği anlamına da gelir. Bu nedenle kanser hastası ile etkileşim 

içinde olan tüm profesyonel meslek üyeleri sundukları hizmetin planlamasında hastanın 

hastalık algısını göz önünde bulundurmalıdır. 

2.Kanser Hakkında Kısa Bilgi 

Kanser, vücudumuzdaki organ ve dokuları oluşturan bir kısım hücrenin kontrolsüz 

şekilde çoğalmasıdır. Anormal çoğalan bu hücreler işlevsel olarak da normalden saparak 

bulundukları doku ve organın görevini yapmasını engeller. Tümör olarak adlandırılan kanserli 

hücre topluluğu, çevrelerindeki normal hücreler için stres kaynağıdır. Bunlar, sağlıklı 

hücrelerin yaşamını ve işlevselliğini zayıflatır, bulundukları alandan koparak vücudun başka 

doku ve organlarında da çoğalabilir. Bu durum metastaz veya sıçrama olarak bilinir. Kanserin 

organizmada yarattığı stres ve işlev bozukluğu, yaşamın kaybına varan ciddi sonuçlara yol 

 
47 Kocaeli Üniversitesi, S.B.F., Hemşirelik Bölümü, cetinibrahim@kocaeli.edu.tr 
48 Kocaeli Üniversitesi, S.B.F., Ebelik Bölümü, senadilek2010@gmail.com 
49 Bakırçay Üniversitesi, S.B.F., Hemşirelik Bölümü, kadermert@gmail.com 
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açabilir. Kansere bağlı yaşanan fizyolojik sorunlar; kanserli hücre tipine, hastalığın hangi 

organda ortaya çıktığına ve evresine bağlıdır. Bu nedenle kanserde erken tanı, tedavi başarısının 

ve hastanın yaşam kalitesinin önemli bir belirleyicisidir (Baykara 2016, Lewis ve ark. 2014).  

Türkiye’de kadın ve erkeklerde en sık görülen kanser türleri, dünyada en sık görülen 

kanser türleri ile benzerlik göstermektedir. Türkiye Birleşik veri tabanına göre; Türkiye’de yaşa 

standardize kanser hızı kadınlarda yüz binde 186,5, erkekler de ise yüz binde 267,9’dur. 

Erkeklerde en sık görülen kanserler sırayla; trakea, bronş ve akciğer kanseri, prostat kanseri, 

kolorektal kanser, mesane kanseri ve mide kanseridir. Kadınlarda ise en sık görülen kanserler 

sırayla; meme kanseri, tiroid kanseri, kolorektal kanserler, trakea, bronş ve akciğer kanseridir. 

0-14 yaş grubu çocuklarda ise en sık görülen kanser türleri; lösemi, merkezi sinir sistemi 

tümörleri ve lenfoma’dır (Türkiye Kanser İstatistikleri 2016). 

Kanser tedavisinde temel olarak tümörün yok edilmesi amaçlanır. Kemoterapi, 

radyoterapi ve cerrahi tedavi ile kanserli hücreler yok edilebilir. Ancak bu hücreler insan 

vücudundaki diğer hücrelerin benzeri olduğu için özellikle kemoterapi ve radyoterapiden 

sağlıklı hücreler de olumsuz etkilenir. Bu olumsuz etkilere bağlı olarak hasta, bağışıklığının 

zayıflaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma, bitkinlik, bulantı-kusma, iştah kaybı ve 

saçların dökülmesi gibi sorunlar yaşar. Kanser hastası cerrahi tedavinin türüne ve ameliyatın 

genel etkilerine bağlı olarak da çeşitli sorunlar ile karşı karşıyadır. Tümörlü organ/uzvun 

alınması ile vücutta çeşitli işlev ve kayıpların olması, görünüm bozukluklarının ortaya çıkması, 

ameliyata bağlı ağrı bunlardan bazılarıdır. Kanser hastalığı kadar tedavisi de hastanın güçlü ve 

sabırlı olmasını gerektiren uzun ve zorlu bir süreçtir. Başarılı bir tedavi sonrasında, aylar ya da 

yıllar içinde kanserin tekrarlama (nüks) ihtimali vardır. Bu süreçte hastaların kanseri nasıl 

algıladıkları çok önemlidir (Baykara 2016, Lewis ve ark. 2014).  

3.Hastalık Algısı Kavramı 

İnsanlar bir hastalığa yakalandığında onunla mücadele edebilmek için hastalığı 

anlamlandırma ve açıklama ihtiyacı duyar. Hastaların bilgileri, değerleri, inançları, 

gereksinimleri ve kişisel deneyimleri doğrultusunda hastalıklarını açıklamak için oluşturdukları 

bilişsel şemaların toplamına hastalık algısı denir. Belirli bir hastalık için belirtiler, bulgular, tanı 

ve tedavi süreci ortak olsa da hastalık deneyimi her insan için farklı yaşanır ve hastalık algısı 

da kişiden kişiye değişiklik gösterir (Armay ve ark. 2007, Kocaman ve ark. 2007). Hastalık 

durumunda sergilenecek bilişsel ve davranışsal eylemleri, hastalığın bir tehdit olarak 
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görülmesiyle aktif hale geçen bilişsel şemalar, bir başka deyişle hastalık algısı belirler. Hastalık 

algısı alanında Leventhal ve arkadaşlarının çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Bu 

araştırmacıların savunduğu kendini düzenleme (Self Regulatory) kuramına göre her insan 

hastalık ve yaşamsal tehditlere karşı kendi baş etme düzeneğini geliştirir. Tutum ve davranışlara 

yön veren bu düzenek kişinin hastalık algısına göre şekillenir. Kendini düzenleme kuramı, 

sağlık tehditlerinin ve hastalıkların yönetiminde bilişsel, algısal ve davranışsal süreçlerin 

işlevini inceleyen kavramsal bir çerçeve sunar. Hastalık algısı, çeşitli hastalık boyutlarının 

tanımlandığı bilişsel temsillerin tümüdür (Leventhal ve ark.1998, Leventhal ve ark. 2016). 

Hastalık algısı; hastanın duygusal ve davranışsal tepkilerinin, hastalığın yarattığı 

etkilerle baş etme şeklinin, psikiyatrik hastalık gelişiminin ve yaşam kalitesinin belirleyici 

unsurlarındandır. Hastalık algısı, hastalığın çeşitli boyutlarını içeren bilişsel şemaların 

bütünüdür. Hastalık algısını oluşturan boyutlardan bazıları; hastalığın tanımı,  belirtileri, 

nedenleri, süresi, tedavi edilebilirliği ve sonuçlarıdır. İnsan, her bir boyut için zamanla bilişsel 

şemalar geliştirir (Kocaman ve ark. 2007, Özkan 2007). Bir hastanın hastalığa karşı gösterdiği 

duygusal ve davranışsal tepkilerin belirleyicisi; hastalığın doğası ve ciddiyeti kadar hastalığın 

kişi tarafından nasıl algılandığıdır (Kocaman 2008). 

4.Hastalık Algısının Ölçülmesi 

Olumlu hastalık algısının güçlenmesi tedavi başarısı ve hastanın içinde bulunduğu 

durum ile baş etmesini destekler. Çarpıtılmış ve felaketçi hastalık algısının düzeltilmesi hasta 

için değerli bir destek sağlar. Hastanın nasıl bir hastalık algısına sahip olduğunun bilinmesi ve 

çeşitli girişimler ile gerçekleştirilmek istenen algı değişiminin ne ölçüde sağlandığının 

değerlendirilmesi için hastaya özgü hastalık algısının belirlenmesi gerekir. Buna karşın hastalık 

algısının farklı boyutlarının olması ve algısal verilerin kategorize edilmesinin güçlüğü 

nedeniyle değerlendirme güçtür. Standardize ölçek kullanımı bu güçlüğü azaltıp ortak bir 

değerlendirme metodolojisi sağlar. Bu amaçla 1996 yılında, Weinmann ve arkadaşları Hastalık 

Algısı Ölçeği (HAÖ)’ni geliştirdi. Moss-Morris ve arkadaşları da 2002 yılında bu ölçeğin çeşitli 

boyutları ile ilgili yenilikler içeren bir revizyon gerçekleştirdi. Revize ölçeğin Türkçe geçerlik 

ve güvenilirlik çalışması iç hastalıklarında karma poliklinik hastalarında ve çeşitli kanser tanısı 

alan onkoloji hastalarında olmak üzere iki farklı çalışmada yapılmıştır (Armay ve ark. 2007, 

Kocaman ve ark. 2007).  
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HAÖ temel olarak 3 bölümden oluşur. İlk bölüm, sık görülen 14 hastalık belirtisinin 

hastada bulunma durumunu ve bulunan belirtilerin hastalık ile ilişkilendirilme durumunu 

araştırır. İkinci bölüm, toplam 38 maddeden oluşan 7 alt ölçeği içerir. Bu alt ölçekler hastanın; 

hastalığın süresi, sonuçları, kişisel kontrol ve tedavi kontrolü, hastalığı anlama ve duygusal 

temsil algılarını araştırır. Son bölüm 18 maddeden oluşur ve hastanın, hastalığın olası nedenleri 

ile ilgili algısını araştırır. HAÖ birçok dil ve kültür için uyarlanmıştır. Kronik hastalıklar başta 

olmak üzere çeşitli hastalık ve sağlık tehditleri için uygulanmaktadır (Armay ve ark. 2007, 

Broadbent ve ark. 2006). 

5.Kanser Hastalarında Hastalık Algısı 

Tüm hastalıklar içinde kansere özel bir önem atfedilir. Kansere yakalanma insanın 

biyolojik, psikolojik ve sosyal bütünlüğünü dağıtabilecek güçte yaşamsal bir travma haline 

gelebilir. Kanser tanısı alma hasta üzerinde yıkıcı bir etki yaratır. Çoğu hasta için “kanser” 

kelimesi amansız bir hastalık veya ölüm ile eşdeğerdir (Özkan 2007). Kemoterapi, radyoterapi 

ve cerrahi müdahaleler gibi tedavi uygulamaları hastanın iyileşmesi için yeterli olmamaktadır. 

Kaygı ve acıların azaltılması, ıstırabın hafifletilmesi, hastanın içinde bulunduğu durum ile baş 

edebilmesi için hastalık algısı belirlenmeli ve hümanistik yaklaşımla profesyonel yardım 

sağlanmalıdır (Irmak ve ark. 2008, Ülger ve ark. 2014).  

Kanser, insan için fizyolojik bir hastalığın ötesinde psikolojik, sosyal ve ekonomik 

sorunlarında nedenidir.  Alınan hastalık tanısı, çeşitli düzeylerde ruhsal ve sosyal etkilere yol 

açmakta, tedaviyi güçleştirip hastanın hayatında önemli değişimler yaratmakta, yaşam 

kalitesini düşürüp yaşam doyumunu azaltmaktadır. Kanser tanısı ve tedavi sürecinin zorluğu; 

kaygı, uyum bozuklukları ve depresyon gibi psikolojik ve psikiyatrik sorunlara yol açmaktadır 

(Bag 2013, Bag, 2014, Kavradım ve Özer 2014). Medikal onkoloji kliniğinde 192 kanser tanılı 

hasta ile gerçekleştirilen bir çalışmada hastalığın olumsuz sonuçlar doğuracağı algısı yüksek 

düzeyde tespit edilmiştir (Yılmaz Karabulutlu ve Karaman 2015). Atmaca ve arkadaşlarının 

makalesinde, çalışmaların kanser tanısı alma ile intihar riski arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyduğuna işaret edilmektedir. Kanserli hastaların intihar riski genel popülasyona göre 20 kata 

kadar daha fazla olabilmektedir (Atmaca ve Durat 2015). Kaplan bir yazısında dilin bir 

vasıtadan ibaret olduğunu, insanların kelimelere değil, kelimeler aracılığı ile tanıtılan ve 

sunulanlara baktığını ifade etmiştir. Değerli olan, sevilen ya da nefret edilen kelimeler değil, 

onların insandaki ve hayattaki karşılığıdır (Kaplan 2012). Tüm bu bilgiler ışığında “kanser” 
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kelimesine yüklenen anlamın her hangi bir kelimeye yüklenebilecek anlamlardan çok daha 

derin ve etkileyici olduğu söylenebilir.  

Kansere yakalanan hastalar yoğun olarak şok, korku, öfke, kaygı ve üzüntü gibi 

duyguları yaşamaktadır. Hastaların çoğu geleceğe yönelik plan yapamamaktadır. Bekâr ve genç 

hastalar ilişkilerini bitirmekte, çocuklu hastalar ise çocuklarının geleceklerinden kaygı 

duymaktadır. Ayrıca, tanı hasta yerine aile üyelerine söylendiğinde bu kişiler tanıyı hastadan 

gizlemektedir (Gemalmaz ve Avşar 2015). Tüm bunlar hasta ve yakınlarının olumsuz hastalık 

algılarını yansıtmaktadır.  

Çoğu zaman ölümü akla getiren kanser hastalığı ile ilgili olumsuz hastalık algısı 

evrenseldir. Genellikle bir yıkım olarak algılanan kanser; belirsizlik, ölüm korkusu, 

umutsuzluk, çaresizlik, güçsüzlük, ağrı-acı çekme ve terk edilmeyi çağrıştırır (Ülger ve ark. 

2014, Yılmaz ve ark. 2017). Kanser hakkındaki yaygın, olumsuz hastalık algısının altında haklı 

sebepler vardır. Kanserin sinsice ilerlemesi, tedavisinin uzun ve yan etkilerin ağır olması, kimi 

zaman ağrı kontrolünün yetersiz kalması, tümörün vücudun diğer kısımlarına sıçraması, 

hastalığın tekrarlama riskinin bulunması ve tedavinin her zaman başarılı olmaması kanserin 

yarattığı kaygı ve korkuyu arttırarak, olumsuz hastalık algısını besler (Atmaca ve Durat 2015, 

Ülger ve ark. 2014). Öte yandan olumsuz hastalık algısı da hastalığın seyrini ve tedaviye yanıtı 

olumsuz etkiler (Yılmaz Karabulutlu ve Karaman 2015).  

6.Kanserde Kaygı - Hastalık Algısı İlişkisi 

Hastalık algısı kaygı düzeyini etkiler. Kanser hastaları dışlanma, terk edilme, yalnızlık, 

kendi kendine yetememe, birine bağımlı kalma, vücudun zarar görmesi, tedavinin başarısız 

olması, tedavi başarılı olsa bile kanserin nüks etmesi, hastalık nedeniyle ölme, geride bırakacağı 

yakınlarının bakımının sağlanamaması ve hayatının kontrolünü kaybetme gibi çok çeşitli 

kaygılar yaşar (Irmak ve ark. 2008). Yaşanan kaygılar önemli ölçüde hastalığa ve sonuçlarına 

yüklenen anlamla, diğer bir deyişle hastalığın nasıl algılandığıyla ilişkilidir. “Çocuğum daha 2 

yaşında, ona bırakacak bir şeyim yok” (Gemalmaz ve Avşar 2015) diyen lösemili baba hastalık 

sonuçları ile ilgili felaketçi bir algıya sahiptir. Muhtemelen hastalığının ölüm ile 

sonuçlanacağını düşünmektedir. Hastalık algısı ne kadar kötü ise kaygılar da o kadar çeşitli ve 

şiddetli olur. Ayrıca kanser hastasının kaygısı yakınların kaygısı ile de ilişkilidir. Radyoterapi 

alan 100 hasta ve 100 bakım verici ile yapılan bir çalışmada hasta ve bakım vericilerinin 
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kaygıları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kanser hastalığı hasta ile birlikte bakım 

vericinin de yaşam kalitesini etkilemektedir (Ateş ve ark. 2018).  

7.Kanserde Kültür - Hastalık Algısı İlişkisi? 

Tıbbi açıdan hastalık, belirti ve bulgularla kendini gösteren fizyolojik bir patolojiyi 

tanımlarken kültürel içerikli bir kavram olarak; sürece, belirti ve bulgulara bağlı, insana ve 

yaşamına etki eden sonuçlardır. Hastalık; sübjektif hastalık deneyiminin kişi tarafından 

algılanma şekli, acı ve rahatsızlık duyma durumudur. İnsanlar ait olduğu kültürden bağımsız 

olarak hareket edemez. Kültürel değer, inanç ve alışkanlıklar hem hastalığın algılanış biçimine 

hem de hastalığa karşı gösterilen duygusal ve davranışsal tepkilere etki eder (Bolsoy ve Sevil 

2006, Kocaman 2008, Seviğ ve Tanrıverdi 2012). Bu nedenle her bir insanın hastalık algısı 

diğerinden farklı olmakla birlikte kültürden kültüre ortak özellikler de sergilenebilir. Benzer 

şekilde kansere yüklenen anlam ve hastalık tepkisi de kültürel dinamiklerden etkilenir (Atmaca 

ve Durat 2015). Örneğin, kadının erkeğe göre ikinci planda olduğu toplumlarda meme ve rahim 

kanseri tanıları eşlerden bile sıklıkla gizlenir. Kadın için böyle bir kanser tanısı almak, yaşamsal 

riskin yanı sıra eş tarafından kendisine verilen cinsel ve sosyal değerin kaybı riskini de içerir. 

Kültürel değişkenler, hastalık durumunda insanı etkileyen faktörlerdir. Hastalık algısına etki 

eden kültürel değişkenlerden bazıları; sözlü ve sözsüz iletişim, yoksulluk, işsizlik ve gelir 

dağılımını kapsayan ekonomik durum, çocuk sahibi olma ile ilgili kültürel değerler, evlilik 

örüntüsü ve aile rolleri, cinsiyete bağlı roller ve beden imajı değişikliklerine yüklenen toplumsal 

anlamdır (Bolsoy ve Sevil 2006, Seviğ ve Tanrıverdi 2012). Banning ve Tanzeem kanserin 

kültürel anlamına dikkat çekmektedir. Çalışmalarında, meme kanseri ile ilgili bozuk algının 

beraberinde sosyal damgalanmayı getirdiğini, bu nedenle hastaların tümör iyice irileşene ya da 

duydukları ağrı dayanılmaz hale gelene kadar durumlarını en yakınlarından bile gizlediklerini 

ortaya koymuşlardır. Bu kültürel etken, erken tanıyı da güçleştirmektedir. Görüşülen hastaların 

çoğu hastalıklarını gizleme ve sağlık kuruluşuna zamanında gitmemeye bağlı ileri kanser 

evresindedir ve kemik, karaciğer, akciğer metastazı vardır (Banning ve Tanzeem 2013). 

Kanserli hastaya sağlık hizmeti sunan tüm mesleklerin, sağlık bakım sürecinin kültürel 

boyutunu dikkate alması, kişisel değer yargıları ve içinde bulunduğu kültürel çevreyi hesaba 

katması, hastaya bütüncül ve hümanist yaklaşımı güçlendirir. İnsanların kültürel birikimlerinin 

hastalık algılarını yaygın bir şekilde etkilemesine karşın, kültürel özelliklerin sağlık bakımına 

ve klinik uygulamalara yansıtılması yaygın değildir (Seviğ ve Tanrıverdi 2012). Kanser 

hastasına yönelik sunulan hizmetin kültürel yönünü desteklemek için Bolsoy ve Sevil’in (2006) 
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makalesindeki öneriler dikkate alınabilir; kültürün karmaşık boyutlarını anlamaya çalışmalı, 

toplumun kültürel özelliklerini araştıran çalışmalar takip edilmeli, kültürel değerlendirmeler 

yapabilmeli, algı, tutum ve davranışların kültürden etkilendiğini bilerek hastaya saygı ve 

anlayış göstermelidir. 

Leventhal’a göre kültür, kişinin hastalık tanımlarını iki yoldan şekillendirir. İlki, 

kültürel olarak paylaşılan görüşler ile belirli hastalıkların tanımlanmasında dilsel bir etki 

yaratır. İkincisi,  iletişim aracılığı ile sağlık tehditlerinin yönetilmesi için, algısal şemaların ve 

sosyal modellerin güçlendirilmesini sağlar (Leventhal ve ark. 1998). Kanserin tam olarak tedavi 

edilemeyeceği ve iyileşen bireylerin fiziksel ve sosyal yönden yetersiz kalacakları görüşü 

yaygındır. Olumsuz kanser algısı günümüzde de geçerlidir. Bu olumsuz algı kanser hastalarına 

karşı olumsuz bir tutuma dönüşerek sosyal desteğin azalmasına hatta sosyal dışlamaya 

dönüşebilmektedir. Bu durum hastanın içinde bulunduğu durumla mücadele etmesini 

zorlaştırmaktadır. Sağlıklı bireylerde kansere ilişkin genel tutumlar olumsuzlaştıkça kanserin 

tedavi edilebilirliğine ilişkin tutumlarda olumsuz olmaktadır (Yılmaz ve ark. 2017). 

8.Kanser Hastalarında Hastalık Algısının Güçlendirilmesi 

İnsanın bir hastalığa uyum sağlaması; hastalık temsili ve baş etme yöntemleri ile ilişkilidir. 

Leventhal ve arkadaşları bireyin hastalık algısına etki ederek davranışsal tercihlerini de 

etkilemenin mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Hastaya aktarılan bilgi ve deneyimlerle 

yaratılan bu etki hastalık algısını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Hastalık algısı, içsel 

ve dışsal kaynaklardan gelen somut ve soyut bilgi/deneyimlerle şekillenir (Leventhal ve ark. 

1998, Leventhal ve ark. 2016). Kanser hastası ile etkileşim içinde olan hasta yakınları, diğer 

hastalar ve sosyal çevre hastalık algısını etkileyen dışsal kaynaklardır. Hasta ziyaretine gelen 

birinin kanser hastasına iyi niyetle “bir yakınım da bu hastalıktan öldü, Allah seni çocuklarına 

bağışlasın” demesi, hastanın hastalık algısını olumsuz yönde etkileyebilir.  

Klinik ekip üyeleri ve medya da hastalık algısına etki edebilecek kaynaklar arasındadır. Bu 

nedenle klinik ekibin, hatta hastaya doğrudan hizmet sunan klinik dışı diğer meslek üyelerinin 

ve medya organlarının kanserde felaketçi hastalık algısını destekleyecek mesajlar sunmaktan 

bilinçli olarak kaçınması gerekir. Hastanın değer ve inançları, önceki hastalık deneyimleri ve 

benlik algısı, hastalık algısını etkileyen içsel kaynaklarıdır.  Hasta olan bir insanı anlamak ve 

ona yardım etmek için öncelikle duygusal temsillerinin ve algısal kaynaklarının bilinmesi 

gerekir. 
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Kanseri yenmiş bir tıp fakültesi öğrencisinin duyguları kanserin tedavi edilebilirliği ve 

kişisel kontrol algısını yansıtmaktadır; “Hiçbir zaman için umudumuzu ve inancımızı 

yitirmememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz ama bu söylenenleri yaşamanın ne kadar zor şeyler 

olduğunu anladım. Savaşı kazanan insanların hepsindeki en önemli ortak özellik kesinlikle 

yılmamaları ve iyileşeceklerine gerçekten inanmalarıdır”. Kanser tanısı alan hastalarda 

hastalık algısı olumlu yönde güçlendirilerek biyo-psiko-sosyal destek sağlanabilir (Irmak ve 

ark. 2008).  

Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasına göre insanların kansere ilişkin tutumlarının 

belirlenmesi ve kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna odaklanılması erken tanı ve 

tedaviye katılımı olumlu etkilemektedir (Yılmaz ve ark. 2017). Hastalık algısına olumlu etki 

sağlamada, hekim ve klinik psikoloğun yanı sıra, kanser hastasının bakımını yapan ve 

tedavisine katılan, hasta ile klinikte en uzun zamanı geçiren hemşire de anahtar rol oynar 

(Kocaman 2008). Hemşirelik disiplini hastalık değil, hasta bakımı odaklıdır. Bunu yaparken 

insanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğunu göz önünde bulundurarak bütüncül bir bakım 

planlar. Çetin, meme kanseri tanısı almış ve cerrahi tedavi sürecinde olan 80 hasta ile yaptığı 

çalışmada terapötik nitelikteki motivasyonel hemşire-hasta görüşmelerinin hastaların hastalık 

algısını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Dahası, olumlu değişim sadece hastalık 

algısında gerçekleşmemiştir. Hastaların kaygı düzeyleri ve ameliyata bağlı ağrıları da azalmıştır 

(Çetin 2018). 

Bir hastalıkla baş etme süreci aynı zamanda problem çözme sürecidir. İnsanlar aktif 

problem çözücülerdir; sağlık sorununun çözümü için bir yol seçerler, onu detaylandırırlar ve 

uygulamaya koyarlar. Sonuçları değerlendirdiklerinde sorun başarılı bir şekilde çözüldü ise 

hastalık algıları olumlu şekilde değişebilir (Leventhal ve ark. 1998). Ciddi, kronik hastalıklarda, 

hastayı önceki hastalık deneyimleri ile ilgili başarılı baş etme sürecini değerlendirmeye teşvik 

etmek, motivasyon ve güvenini arttırarak olumlu hastalık algısını güçlendirir (Miller ve Rolnick 

2009). Öte yandan hastanın mevcut kanser tanısı kendisi için benzersiz ve zor bir deneyimdir. 

“…Duşa girdim, saçlarımı yıkadım, bi baktım küvet simsiyah olmuş, tüm saçlar dökülmüş, ilk 

şoku orada yaşadım ben…” (Tuncay 2009) ifadesini kullanan hasta için algılanan tehdit sadece 

kanserden değil, gördüğü tedavinin beden imajında yarattığı tahribattandır. Mevcut kanser 

deneyimi hastalık algısını bozan en önemli faktörlerdendir. Bu süreçte hastaya sağlanan destek 

olumsuz algının şiddetini sınırlayabilir. 
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Kanser tanısının hastaya söylenmemesi ya da söylenme şekli hastanın kanser algısına etki 

eder. Hastaya durumu dürüstçe açıklanmalı; yıkıcı, felaketçi ve umutsuzluğu çağrıştırabilecek 

ifadelerden kaçınılmalıdır. Hasta ile iletişim kurarken bilgi veriliyorsa aceleci olmamalı, 

anlatılanları sindirmesi için zaman tanınmalı, durumu ile ilgili ne kadar bilgi istediğine dair 

ipuçları aranmalıdır. Hasta, çevresindeki insanların kendi durumu ile ilgili yorum ve tepkilerini 

dikkatle takip eder. Olumsuz yorum ve tepkiler kadar, durumun ciddiyetini hafife alan 

yapmacık yorum ve tepkiler de hastalık algısını olumsuz etkiler. Bu nedenle iletişim sırasında 

kanserli hastanın, karşısındaki kişinin tepkilerini çok dikkatli bir şekilde değerlendirdiği 

unutulmamalıdır (Irmak ve ark. 2008, Korkmaz ve Yangöz 2013). Kanser tanılı hastalar ile 

çalışan çeşitli disiplin üyeleri kanser hastalarında hastalık algısının etkisi, ölçülmesi ve bozuk 

algının düzeltilmesi konularında eğitim almalıdır. 
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Women’s Role in the Development of Social Policies in Turkey: The Case of Turkish 

Philanthropic Association 

Dr. Öğr. Üyesi İkbal Elif Mahir Metinsoy50 

The reason for the foundation of Turkish Philanthropic Association in 19 February 1928 with 

the initial name of it as the Children’s Protection Women’s Society (Himaye-i Etfal Kadın 

Yardım Cemiyeti) was to help poor women. By supporting especially the disadvantaged mothers 

the Children’s Protection Women’s Society wanted to contribute to the raising of stronger 

future generations. However, the society had done many activities going beyond this goal. It 

used for the first time the principle of aid in return for labor (emek karşılığı yardım) in Turkish 

Republic to help the poor. It also had been the first institution which developed many new social 

policies. Furthermore, it was the first civil society organization in Turkey and until today has 

been the one with the longest history. 

1. The Ottoman Legacy 

During the Ottoman Era women had philanthropic activities, which in the last centuries of the 

empire were also done under specific institutions. The reasons that Ottoman women contributed 

to such activities were frequently helping the elderly, supporting illiterate and poor women, 

paying for the cost of clothing, the cost of circumcising of boys or the cost of education of 

children and especially diminishing the burden of military expenditures of the state treasury by 

taking certain financial responsibilities of the state on their shoulders (Saracel, 1997, p. 12). 

Ottoman palace women’s main philanthropic activity was to sponsor the construction of 

buildings which were for the benefit of the public. For instance, during the reign of Suleiman 

the Magnificent the wife of the emperor Hürrem Sultan, his mother Hafsa Sultan and other 

women sultans sponsored the construction of mosques, taverns, public baths, madrasas and 

libraries in various cities of the empire. Palace women also took on the task of providing water 

for the cities and they engaged in relatively small scale philanthropic activities such as paying 

money for the construction of fountains. Finally, the queen mothers of the sultans consecrated 

some part of their own private treasures for being spent on the expenditures of the army or the 

navy during wartime (Peirce, 1993, pp. 198-212). 
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Similar activities were done by institutions rather than private initiatives from late nineteenth 

century onwards and especially in the first decades of the twentieth century. One of the first 

associations founded by women was the Committee to Help the Wounded (Yaralılara Yardım 

Komitesi) which was founded in 1876 because of the war in Bosnia and Serbia to help the 

wounded people who arrived to Istanbul (Kaplan, 1998, p. 37). Another one was the 

Compassion of Women (Şefkat-i Nisvan), which was founded by Emine Semiye in 1898 (Çakır, 

1996, p. 45). 

From this date onward many other philanthropic women’s associations were founded. Among 

them most important were the Red Crescent Ladies’ Center (Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi) 

founded with the initiative of Dr. Besim Ömer Pasha in 1912 (Tepekaya & Kaplan, 2003), the 

Ottoman Turkish Ladies’ Welfare Institution (Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği) 

founded in 1913 in order to help the women and children who were impoverished and orphaned 

due to the war (Çakır, 1996, p. 48), the Ladies’ Society to Assist Soldiers’ Families (Asker 

Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti) which was founded during the World War I years (Van 

Os, 2011) and the Tailoring School (Biçki Yurdu) opened by Behire Hakkı which aimed to teach 

women tailoring and help them to earn their own living (Çakır, 1996, p. 50). Another institution 

which was founded by men in 1916 for the purpose of making women earn their living during 

the World War I years was the Ottoman Women’s Employment Islamic Society (Osmanlı 

Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i Nisvaniyesi) (Karakışla, 2005).  

Therefore, even before the foundation of the Republic, women living in the Ottoman Empire 

were influential in both philanthropic associations and the foundation of institutions that 

provided women educational, cultural and professional opportunities. 

2. The Early Republican Years 

However, during the first years of the Republic there were still many things which remained to 

be done for supporting women’s entry in work life and their struggle for rights. In these initial 

years the politicians first of all emphasized women’s role as mothers rather than their roles in 

professional life. The population problem after the war years played a major role in this choice. 

In 1927 only 3,6 % of women knew reading and writing (Kayadibi, 2003, p. 24). However, 

what the politicians expected from these illiterate women was to both give births and increase 

Turkish population and at the same time become part of the work force (Atatürk’ün Söylev ve 

Demeçleri, Cilt 2, 1959, p. 86). The principle of aid in return for labor of the Turkish 
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Philanthropic Association which was founded on 19 February 1928 by Kırklareli deputy Dr. 

Mehmet Fuat Umay especially served this purpose of making women, primarily poor mothers, 

earn their own living. 

Many reforms and laws of the early republican era were designed to support women. Among 

them the Civil Code which was introduced on 4 October 1926, the Village Law of 26 October 

1933 which allowed women to be elected as village headmen, the revision of the constitution 

on 5 December 1934 so as to allow women vote and be elected in general elections have great 

importance (Zafer, 2013, pp. 129-131). However, in addition to these there were laws which 

facilitated women’s entry in work life. Among them the Weekend Law of 21 January 1925, the 

National Holidays Law of 1935, prohibition of working more than six days a week, the Public 

Health Law of 1930 which regulated the work hours and conditions of women and children and 

the Labor Law of 8 June 1936 are important (Dilik, 1985, pp. 97-99). In addition on 10 June 

1933 the General Directorate of Technical Education for Girls was founded (Zafer, 2013, p. 

128) and in 1931 Children’s Protection Society opened a kindergarten in Ankara (Hakimiyeti 

Milliye, 4 January 1931). 

The Great Depression which had an impact all around the world was another factor behind the 

population problem and workforce problem. In this period, in July 1930 only in Istanbul the 

number of beggars reached to the number of 10,000. Among those unemployed women 

prostitution was frequent (Öztamur, 2002, pp. 177-178). In order to help poor mothers and their 

children Dr. Mehmet Fuat Umay went to America. Although they also suffered from the Great 

Depression, Turks living in America had donated money for poor children in Turkey 

(Hakimiyeti Milliye, 22 December 1930).  

In order to solve child problem making mothers earn their living was a second solution and this 

played an important role in the foundation of the Children’s Protection Women’s Society. 

Among the first founders of the society who attended the first meeting of it under the leadership 

of Dr. Mehmet Fuat Umay were Mevhibe İnönü, Fitnat Çakmak, Nevber Sevüktekin, Tezer 

Taşkıran, Reşide Bayar, Sevda And, Süreyya Ağaoğlu, Seza Lostar, Melahat Özbudun, Belkis 

Odman and Nimet Uybadın. Approximately 400 Liras that its members gave was the first 

revenue of the society (70 Yılın Öyküsü, 1999, p. 16). 

In 1930s the decision to change the name of the society was a major development. It was first 

demanded by Atatürk on 30 April 1935 on a meeting of one of the Ankara branches of the 
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association at Ankara Officer’s Club. Three years later in 1938 the 9th Article of the Association 

Law changed. As a result of this change, it prohibited all associations based on family, 

community, race, gender and class (70 Yılın Öyküsü, 1999, p. 21). Therefore, the society 

changed its name as Philanthropic Association in 1938. From 28 January 1938 onwards it also 

became autonomous by separating itself from the Children’s Protection Society (Saracel, 1997, 

p. 18). 

From the first years of the republic onwards Turkish Philanthropic Association had many 

pioneering activities which helped the development of social policies in Turkey. Although it 

wanted to provide jobs for poor women the association had no money to open a workshop 

initially. The first ball they organized in 1929 brought 2957 Liras as revenue and when all other 

new revenues added the association had a budget of 8904 Liras in March 1929 (Türkiye Yarım 

Sevenler Derneği 1928-1933 Karar Defteri, 1928-1933, p. 15, 18). This money allowed the 

association to open its first workshop and start implementing its principle of aid in return for 

labor. 

Although the first activities of the association were very modest it became known all around 

the country due to its activities to help the victims of the 1939 Erzincan earthquake. After this 

development many Anatolian cities applied to open new branches of the association (Saracel, 

1997, p. 19). The association continued similar activities during the 1966 Varto, 1983 Erzincan, 

1995 Dinar, 1999 Adapazarı and 2011 Van earthquakes as well (85. Yıl Tanıtım Filmi, 2013). 

3. The Second World War Years 

During the Second World War years, too, the association was one of the most important 

philanthropic institutions in Turkey. Another activity of the association other than helping the 

poor was its opening a Girls’ Dormitory in Ankara on 15 November 1941 (70 Yılın Öyküsü, 

1999, p. 24). This served to find a relief to an important need, which is lack of a safe dormitory 

for female university students, at a time that the Higher Education Student Loans and 

Dormitories Institution wasn’t yet founded. 

Until the first months of 1942 the association had opened branches in 40 provinces and 51 

counties. The proclamation of Mevhibe İnönü in the Second World War years which was sent 

to all governorships and which demanded all women to work for the association played an 

important role in opening of these new branches (Saracel, 1997, p. 19). 
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Another pioneer activity of the association was the opening of Employment Bureau. This 

bureau would close down only after the Turkish Employment Agency was founded in the 

1940s. The association also opened a nursing course in Cebeci Nursing School in 1941 and in 

1944 those women who graduated from the Nümune Hospital received 95 nursing diplomas. In 

1944 it also opened a Philanthropic Association Voluntary Communication Specialist Training 

in the General Directorate of PTT, which was a great necessity in war conditions (Saracel, 1997, 

pp. 19-20). 

4. After 1950 

The association also produced sock and underwear for the army in both wartime and peacetime. 

In 1950s it produced about 250,000 socks annually for the Ministry of National Defense with 

the yarn it bought from Sümerbank. As a result hundreds of women could earn their living in a 

job that provided them many social securities (70 Yılın Öyküsü, 1999, p. 28). 

The association’s role in the development of social policies gained momentum especially during 

the presidency of Dr. Mediha Eldem from 1948 onwards (Arda, 2002, pp. 109-110). In this 

period, in 1951, the Ministry of Internal Affairs announced that each year the week which 

included the date 19th February was to be named as “Philanthropic Association Week” from 

then on (87 Yıllık Dev Çınar, 2015, p. 39). 

In 1955 the association worked in cooperation with the Struggle Against Tuberculosis Society 

and opened rehabilitation centers in Cebeci and Yenimahalle for those patients who had 

recently recovered from tuberculosis (Saracel, 1997, p. 20). Many members of the association 

who were deputies at the parliament but doctors at the same time medically examined the poor 

people free of charge. The president of the association Dr. Mediha Eldem, too, contributed to 

similar activities (Saracel, 1997, p. 43). The association also bought dental prosthesis, 

eyeglasses, medicines, arm and leg prosthesis and special automobiles for the disabled and 

donated them to poor people who needed but could not afford them (Saracel, 1997, p. 55). 

In 1960s about %57 of all the aid for poor people that the association provided was in the form 

of aid in return for labor (Türkiye Yardımsevenler Derneği 1928-1967, 1967, p. 35). In 1960 

the association also opened a literary course. From 1961 onwards the students of the Social 

Services Academy were accepted as interns and provided field study in activities of the 

association. As a result of all these activities Dr. Mediha Eldem was invited to the United States 
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and studied welfare institutions in the United States for two months (70 Yılın Öyküsü, 1999, 

pp. 35-36).  

From 1965 onwards the workshops of the association had permanent, temporary or apprentice 

workers all of whom had social security. In 1966 workers of the association became members 

of the Tez-Büro-İş Union. In 1969 the weekly work hours of the workers was limited to 48 (70 

Yılın Öyküsü, 1999, pp. 39-41). In 1960s the Eminönü Branch of the association opened 

tailoring courses for the women prisoners of the Sultanahmet Prison (Türkiye Yardımsevenler 

Derneği 1928-1967, 1967, p. 119). In 1970s many of the workers of the association were fired 

and at the end of 1970s the Great Men’s Tailoring Workshop and in 1983 the Sevüktekin Sock 

Workshop were closed down (70 Yılın Öyküsü, 1999, p. 43, 46, 53). 

At the end of the 1970s the association’s mission to provide jobs was replaced with providing 

education opportunities for university students and opening day care centers and kindergartens, 

which in addition to supporting the education of children was also a relief for working mothers. 

In 1978 the association opened the Sur Daycare Center for children between the years of 3 to 6 

(70 Yılın Öyküsü, 1999, p. 47). Furthermore, in 1981 the association started the Atatürk 

Education Grant, which at that time was the only student grant which was provided by a civil 

society organization (87 Yıllık Dev Çınar, 2015, p. 40). From 2000 onwards the association 

mainly invested its resources in education. In 2009 it opened 175 kindergarten classes and 

founded 2 kindergarten schools in Istanbul with its “81 Years, 81 Provinces, 81 Kindergarten 

Project” (85. Yıl Tanıtım Filmi, 2013). 

From the 1990s onwards the association continued its other philanthropic activities as well 

which in some cases also supported the political and social policy goals of the Turkish 

governments of the time. In the 1990s it helped Bosnian women in Tekirdağ in Bosnian 

Women’s Shelter; it donated to the Hand in Hand with Mehmetçik campaign; it donated for the 

rehabilitation of wounded soldiers in South Eastern Anatolia; it worked in cooperation with the 

Turkish Family Planning Association in 1994 and in 1995; it helped the victims of Izmir flood 

and it supported the South Eastern Anatolia Project (GAP) (70 Yılın Öyküsü, 1999, pp. 62-63). 

5. Concluding Remarks 

In sum, examining the long history of the activities the Turkish Philanthropic Association 

reveals that the association was not only designed for women’s charity activities but it was also 

the first civil society organization founded in Turkey. The Turkish Philanthropic Association 
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had been very influential in the development of social policy in Turkey with its pioneering 

activities. Providing jobs for poor people rather than giving them money and food at a time that 

there was no Turkish Employment Agency, opening dormitories for girl students before the 

foundation of the Higher Education Student Loans and Dormitories Institution and providing 

education grants when no other civil society organization started such aids are only a few among 

these. 
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Mahalle Büyüklüğünün Optimizasyonu ve Şehir Yönetimlerinin Sürdürülebilirliğine 

Etkisinin Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

Kâinatta yaratılmış her şeyin bir büyüklüğü vardır. Sistemik bir organizmaya sahip olan 

insanoğlunun da doğumdan yaşlılığa kadar süren ve değişim gösteren bir büyüme süreci ve ona 

ait bir büyüklüğü vardır. Bu antropometrik ölçüler, sistemin bütünü içinde gereken faaliyetlerin 

etkin ve verimli yapılabilmesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde yaratılmıştır. Bu ölçülerde 

yaşanacak anomali sistemde denge kaybına ve sonunda da belki ölüme neden olabilecek 

sonuçlara varabilecektir.  Analojik bir yaklaşımla bu ölçülerin, insanoğlunun kuracağı sosyal 

ve ekonomik mekândaki yönetsel yapıya da aktarılabileceği düşünülmektedir. Bu yönetsel 

yapının en küçük sistemik unsuru olan mahallelerin optimal büyüklerinin belirlenmesi, 

özellikle Türkiye gibi, mahalleyi geçmişte bir “sosyal hücre” olarak görmüş ve kurgulamış 

ülkeler açısından daha da önemlidir. Türkiye’de, 2017 yılı verisine göre nüfusu 12 kişi olan 

mahalle olduğu gibi, 2016 yılı verisine göre yaklaşık 90 bin kişi olan mahallesi de 

bulunmaktadır. Mahallelerin büyüklüklerinin tespitinde kullanılacak parametrelerin 

belirlenmesi ve uygulamanın buna göre gerçekleştirilmesi bu bağlamda stratejik öneme haizdir. 

Bu çalışma, mahallelerin büyüklüklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek temel 

parametrelerin neler olması gerektiği hususunda önermeler yapması ve kamu yönetimi alanına 

farklı bir vizyon getirmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda mahalle ölçeğinde bir yönetim 

biriminin optimal büyüklüğünün ne olması gerektiği sorusunun cevabı bu araştırmanın ana 

konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın ana yöntemi literatür taramasıdır. Önerilen sistem 

SWOT Analizi tekniği ile değerlendirilerek elde edilen bulgular önerilerle sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mahalle, Mahalle Büyüklüğü, Sürdürülebilir Mahalle, Yönetilebilirlik 

ABSTRACT 

Everything created in the universe has a size. The human being, who has a systemic organism, 

has also a growth process lasting from birth to old age and its size. These anthropometric sizes 

have been created in a balanced and meticulous manner in order to ensure that the activities 
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required within the system as a whole are effective and efficient. The anomaly to be experienced 

in these sizes may result in loss of balance of the system and eventually in death. With an 

analytical approach, it is thought that these sizes can also be transferred to the administrative 

structure in the social and economic space that will be formed by human beings. Determination 

of the optimal size of neighbourhoods which are the smallest systemic elements of this 

administrative structure, is even more vital for the countries such as Turkey, who considered 

and built neighbourhoods in the past as “social cells”. In Turkey, based on 2017 data there is a 

neighbourhood of which population was 12 people, on the other hand there is a neighbourhood 

of which population was 90 thousand people based on 2016 data. The determination of the 

parameters to be used in determining the sizes of the neighbourhoods and the implementation 

thereof accordingly have strategic priorities in this context. This study is important in terms of 

making suggestions about what should be the basic parameters that can be used in determining 

the sizes of the neighbourhoods and bringing a different vision to the field of public 

administration. In this context, the answer to the question of what should be the optimal size of 

a management unit at the neighbourhood level constitutes the main theme of this research. The 

main method of study is literature review. The proposed system was evaluated through SWOT 

Analysis technique and the findings were concluded with recommendations. 

Keywords: Neighbourhood, Neighbourhood Size, Sustainable Neighbourhood, Manageability. 

1. Giriş 

Dünya üzerinde var olan her olgunun belirli hacmi, alan ve sınırları bulunmaktadır. Bu anlayışın 

yansımalarını kâinat sisteminde de görmek mümkündür. Örneğin Samanyolu Galaksisi’ni 

oluşturan gezegenler belirli ölçeklere sahip ve bir arada uyumlu şekilde varlığını 

sürdürmektedir. Sistem içerisinde yer alan gezegenlerden herhangi birinde görülen bozulma 

sistemin tamamı için tehdit oluşturmaktadır. Dünya ve dünyanın da içinde bulunduğu galaktik 

sistem diğer sistemlerle olan ilişkilerini denge üzerinde sürdürmektedir. Bir başka deyişle, 

Dünya, içinde bulunduğu sistemin alt sistemidir ve bağlı olduğu tüm sistemlerle tanımlanmış 

ilişkileri vardır. Ayrıca bu benzerliği insanların yaşamlarını sürdürdüğü kentsel alanlarda da 

görmek mümkündür. Mahallelerin birbirine eklemlenmesinin sonucunda meydana gelen 

şehirlere bu açıdan bakıldığında, her biri alt sistem olarak kabul edilebilecek mahallelerin doğru 

planlanması şehirler adına stratejik öneme haiz bir konudur. 

İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri alanlar olan şehirlerin tanımlanması her zaman tartışmalı 

bir konu olmuştur. Bu durumun sonucunda her disiplinin kendi bakış açısına göre kenti 



339 

 

incelediği görülmüştür. Kanlı ve Kaplan (2018:150) çalışmalarında bu bağlamda sosyal 

bilimcilerin kent tanımlarına yer vermiş ve Weber’in idari ve ekonomik bir örgütlenmeyle, 

Marx ve Engels’in kapitalist üretim süreciyle, Harvey’in sermaye birikimi ve bunun sonucunda 

oluşabilecek sorunlarla kenti tanımladığını aktarmaktadırlar. Topal (2004:277) çalışmasında 

Aristo’nun insanların daha iyi bir yaşam sürmeyi tercih etmesiyle, Smith’in zanaat 

fonksiyonlarına dikkat çekmesiyle ve İbn-i Haldun’un endüstri merkezi olma özellikleriyle 

kenti açıkladıklarının altını çizmiştir. Koyuncu (2011:36) Robert Ezra Park’ın şehri birbirinden 

ayrı yapılardan oluşması özelliğiyle açıkladığı aktarmaktadır. Ona göre şehrin içerisindeki 

bölgelerin ayrımı biyolojik bir süreçle benzerlikler taşımakta ve mahalleri de bu açıdan 

incelemektedir. 

Yerleşim yerleri sürdürülebilirlik kavramıyla yakından ilgilidir. Kanlı (2015:359) kavramın ilk 

defa 1713 yılında ormancılık alanında kullanıldığını belirtirken, Meadowcroft (1997:168) “bir 

şeyin varlığını devam ettirmesi” olarak kavramın basitçe açıklanabileceğinin altını çizmektedir. 

Mahallelerin şehirler için temel birim olduğu görüşünden yola çıkıldığında şehirlerin 

sürdürülebilirliği konusunda mahallenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Kanlı (2016:14) bu 

durumu bir ülkenin sürdürülebilirliğinin o ülkenin mahallelerinin sürdürülebilirliğinden 

geçtiğiyle ifade etmektedir. Dolayısıyla mahalle, bir organizmanın adeta hücresi niteliğinde ve 

mekânsal hiyerarşinin en alt basamağında bulunmaktadır (Kanlı, 2015:360).  

Kanlı (2017:145), makalesinde, bir canlı için hücrelerinin sağlıklı olmasının son derece önemli 

olduğuna vurgu yaparak, vücut fizyolojisinin sağlığının sürdürülebilir olmasının yolunun 

buradan geçtiğini söyler. Ayrıca, eğer hücrede bir anomali yaşanması durumunda ve böylece 

sistem dengesi dışına çıkacak bir kimyasal ya da fiziksel değişikliğin oluşması durumunda 

hücrenin kanser hücresine dönüşeceği ve böylece de vücutta sistemik yıkıma neden olacağının 

altını çizer. Bu bağlamda sürdürülebilir olma hali dengede olma halidir. Kanlı, bu durumun 

yerleşmeler hiyerarşi için de analojik bir bakış açısıyla ortaya konulabileceğine inanmakta ve 

hiyerarşinin en küçük sistemik özellik gösteren yapı taşının da mahalle olduğunu 

vurgulamaktadır. 

Şekil 1: Organizma ve Yerleşmeler Arasındaki Benzerlik 

 

 

Kaynak: (Kanlı, 2015:360). 

Hücre Doku Organ Sistem Vücut

Mahalle Semt Şehir Büyükşehir Ülke

DÜZEY 1 DÜZEY 2 DÜZEY 3 DÜZEY 4 DÜZEY 5 



340 

 

Mahalleler kelime kökeni olarak konaklanan yer anlamına gelmektedir. Arapça “hll” kökünden 

gelen mahalle, konaklama yeri, konak ve durak kelimelerinden alıntıdır (Etimoloji Türkçe, 

2018). Latince ise “vicinia, vicinitas” kelimeleri civar, yakınlık ve mahalle anlamına 

gelmektedir (Wiktionary, 2018). Mahalle kavramının bilim insanları tarafından farklı 

yönleriyle ele alındığı görülmektedir. Azmi ve Karim (2012:204) ile Lebel vd., (2007:29) 

mahalleyi fiziki yönleriyle öne çıkararak coğrafi bir yapı olarak değerlendirmektedirler. Bu 

görüşlere rağmen mahalleyi fiziksel yönlerinin ötesinde inceleyenler de bulunmaktadır. Aydın 

ve Sıramkaya (2014:262); Barton (1998: 162); Baldwin (1987:42-43); Bayartan (2009:58); 

Kıvrım (2009:232); Şahin ve Işık (2011:223); Kanlı ve Alpdoğan (2012:167) mahalleyi 

sosyolojik bir yapı ve yaşayan bir organizma olarak ele almaktadırlar.  

Bayartan (2005:94) çalışmasında mahallelerin şehrin idari mekanizmasının işlemesindeki 

oynadığı rolün önemine dikkat çekmektedir. Şahin ve Işık (2011:223) mahallenin işleyen 

fiziksel ve sosyal yönlerini şu örneklerle ifade etmektedir. Fiziksel açıdan mahalle, içerisinde 

ibadethane, okul, oyun parkı ve market gibi unsurları barındıran en temel yerleşim birimidir. 

Sosyal açıdan ise bireysel ilişkiler temel düzeyde mahallelerde başlamakta ve özellikle de 

komşuluk ilişkileri ön plana çıkmaktadır. Ergenç (1981:1270) benzer sınıflardan bireylerin bir 

araya geldikleri şehrin belirli bölümü olarak değerlendirmekte; Ortaylı (1979:218) sınıf ve statü 

ayrımlarının ortaya çıktığı mekân olarak ele almakta ve Yalçındağ (1988:50) ise merkezi 

yönetim ile yerel yönetimler arasındaki bir form olarak ifade etmektedir. Mahalleyle ilgili 

ayrıca hukuki bir tanım yapmak gerekirse, Aytaç (1995:29) mahalleyi, belediye sınırı içerisinde 

meskûn alanlarda var olan ve yine bu sınır içerisinde yaşayanlara yönelik bazı hizmetleri yerine 

getiren en küçük birim olarak ele almaktadır.  

Mahallelerin tarihsel olarak ortaya çıkışını ilk kentlerin oluşmasına kadar geriye götürmek 

mümkündür. Faruqhi (1994:369) mahallelerin bir araya gelmesiyle ilk şehirlerin oluştuğuna 

dikkat çekmektedir. Mumford (2007:610) ve Raymond (1995:89) şehirlerdeki mahalle 

birimleri ayrımının eski Mezopotamya’daki antik şehirlerin planlarında görüldüğünü 

belirtmektedirler. Aynı zamanda Anadolu’ya bakıldığında da tarihsel olarak şehirlerinde bir 

mahalle ayrımından bahsetmek mümkündür. Alada (2008:56) Selçuklularda var olan mahalle 

yapısını incelediğinde, Bizans şehir yapısının devralındığını ifade etmektedir. Baykara 

(2000:107) mahallelerin Selçuklu şehirlerindeki en temel birim olduğunun altını çizmektedir. 

Arıkboğa (1999:105) Anadolu coğrafyasında mahallenin, birbirini tanıyan ve belirli ölçüde de 

birbirlerinin davranışlarında sorumlu ve dayanışma anlayışıyla bir arada yaşayan insanlardan 

oluştuğuna dikkat çekmektedir. Bu özellikleriyle mahalle, sosyal hayatı tüm yönleriyle 
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kuşatarak Batı mahallelerinin sahip olduğu özelliklerden ayrılmaktadır. Tarihsel olarak 

mahalleye atfedilen bu önem, Osmanlı döneminde de varlığını korumuştur.  

Batı düşüncesinde ise mahalle kavramı planlamada ilk defa Clarence Perry tarafından 20. yüzyıl 

başlarında barınma ve yaşam merkezlerindeki ulaşım sorununu çözmek amacıyla 

geliştirilmiştir. İzleyen süreçte ise mahalle kavramı Ebenezer Howard tarafından geliştirilerek 

“Bahçe Şehir” (The Garden City) kavramı oluşturulmuştur (Eisner vd., 1993:135).  Ebenezer 

Howard’ın ortaya attığı Bahçe Şehir hareketi ile mahalleye yapılan vurgu ile günümüz 

yerleşmelerine benzer planlamalar ortaya koyulmuştur. Cadde, sokak, bahçe, trafik ve 

komşuluk ilişkileri gibi birçok konuda görüş ortaya atarak mahallelerin merkezlerine okulu 

yerleştiren bir yaklaşımı benimsemiştir (Howard, 1974:22; Fishman, 2012:41). Batıda ise 

mahallelerin oluşum sürecini banliyöleşme ile beraber değerlendirenler bulunmaktadır. Jackson 

(1985:14) 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere kentlerinde görülen nüfus 

artışının sonucunda kent çevresine doğru bir genişleme yaşandığını ve bunun kentlerin 

değişmesine yol açtığını belirtmektedir.  Dolayısıyla bu banliyöleşme sürecinin Batı’da 

mahalleler üzerine etkisi dikkat çekicidir. Mumford (2007:588) ve Fishman (1987:23) 

banliyöleşmenin kent yapısına ve gelir dağılımı farklılıklarının kent yerleşimi üzerindeki olan 

etkilerine dikkat çekmektedirler. Altun (2010:218) kent merkezlerindeki görünen bu değişimin 

mahalleyi etkilediğini belirterek, geleneksel kent yaşamından uzaklaşıldığına dikkat 

çekmektedir.  

Mahalle kavramına Doğu felsefesinden bakıldığı zaman Farabi’nin şehre olan yaklaşımı önemli 

olarak görülmektedir. Bir milletin toprakları üzerindeki şehirlerde yaşayan halkı en küçük kâmil 

topluluk olarak tanımlamaktadır (Farabi, 2001:79). Bergen (2010:142) Farabi’nin yaklaşımına 

göre modern toplumlardaki kentlerin, şehir olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını 

belirtir. Bunu modern kentlerde teknolojik gelişmenin kâinata dayatılmasıyla açıklamakta ve 

modernitenin tüm dünyada benzer kent tipleri ortaya çıkarmasına karşın, İslam şehri ve 

mahallelerinin birbirinden farklılaştığını belirtmektedir. Cansever (2013:121-127) mahalleleri 

Osmanlı’da şehirlerin çekirdeği olarak değerlendirmektedir. Osmanlı’da nüfusun %70’ini 

oluşturan kadın ve çocukların zamanlarının %90’nını mahallelerde geçirdiğine ve bu mahallede 

yaşayanların mahallenin yönetim, emniyet, temizlik ve imarı gibi konularda alınan kararlarda 

sorumlulukları bulunduğuna dikkat çekmektedir. Osmanlı’da mahalleye olan yaklaşımın 

kökenlerine bakıldığı zaman ise Asya göçebelerinin İslam inanç temelleri ile tanışmasının etkili 

olduğu görülmektedir. Böylece Osmanlı döneminde oluşan yapı, günümüzde bile eşine az 

rastlanır katılımcı demokrasinin örneği olmuştur.  
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Günümüzde Türkiye’de mahalleyle ilgili mevzuat incelendiğinde “5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu”, “5393 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu” ve “6360 sayılı On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” öne çıkan düzenlemeler arasında yer 

almaktadır. Tüm bu kanunlarda ortak olarak mahallelerin optimum büyüklüğüne ilişkin bir 

yaklaşım sergilenmediği ve mahalle düzeyinde ihtiyaçların karşılanması, mahallelerin 

kaldırılması, yeni mahallelerin kurulması, muhtar ve ihtiyar heyetinin görevleri gibi konulara 

yer verildiği görülmüştür. Bu kanunlarda mahallenin kurulmasıyla ilgili herhangi bir kriterin 

olmayışı mevzuatta görülen bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 9. maddesinde bahsetmiş olduğumuz husus açıkça görülmektedir. Kanun 

maddesinde mahalle sınırlarının tespit edilmesinden bahsedilirken bunun hangi standartlara 

göre belirleneceğine değinilmemiştir. 6360 sayılı kanununda ise Türkiye genelinde mahalle 

sınırlarında değişiklikler yaşandığı görülmektedir. Bu kanunla bir taraftan büyükşehir 

belediyesi statüsü kazanan illerde köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüş 

öte taraftan da kanunun 2. maddesinde ilgili mahallelerin sınırlarında değişiklik yaşanmıştır 

(5216 Sayılı Kanun, 2004; 5393 Sayılı Kanun, 2005; 6360 Sayılı Kanun, 2012). Dolayısıyla bu 

düzenlemelerde en uygun mahalle ölçeğinin ne olacağına ilişkin bir ifade bulunmadığı 

görülmektedir. 

Mahallenin şehirler için temel yerleşim birimi olmasından hareketle uygun ölçek tartışmalarına 

bakmak gerekmektedir. Söz konusu yaşam alanlarının ölçeği üzerine her zaman tartışmalar 

yaşanmış ve uygun ölçeğin “ne olduğu” konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. Ölçek 

tartışmaları genellikle halkın ortak ihtiyaçlarının “nasıl” karşılanacağı ile ilgilidir. Tartışmalara 

bu yönüyle bakıldığında ise yerel hizmetlerin karşılanması konusunda sorumluluk sahibi olan 

belediyeler ön plana çıkmaktadır. Polatoğlu (1996:31) belediye ölçeğinin belirlenmesiyle 

halkın ortak nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması ve bu doğrultuda temel hizmetlerin birim 

maliyetinin belirlenmesi arasında bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Tortop (1995:21) bu 

noktada nüfus ve coğrafi alan kıstaslarına dikkat çekmekte ve hizmetlerin etkin ve verimli 

sunulması için yerleşim yerinin yeterli büyüklüğü üzerine durmaktadır. Bu bağlamda şehir 

yönetimlerinin sürdürülebilirliğinde mahalleleri temel alan bir yaklaşım sergilenmeli ve 

mahalle ölçeğinin doğru belirlenmesi gereklidir. Dolayısıyla şehirlerin sürdürülebilirliğinde 

uygun mahalle ölçeğini esas alan bir yaklaşımın ön plana çıkması stratejik açıdan öneme 

sahiptir. 
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Bu çalışmada, insanoğlunun yaşadığı mekânlara hücre ile analoji kurularak uygun ölçek 

belirlenmesinde mahallelerden başlayan bir yaklaşım sergilenmiştir. Mahalle büyüklüğünün 

tespit edilmesinde kullanılabilecek parametrelerin belirlenmesinin önemli olduğu 

görülmektedir. Kamu yönetimi alanında farklı bir vizyonu ortaya koyması çalışmanın bir diğer 

önemli yanıdır. Çalışmanın ana konusu mahalle ölçeği biriminin optimal büyüklüğünün ne 

olması gerektiğidir. Literatür taraması çalışmada ana yöntem olarak belirlenmiş ve elde edilen 

bulgular SWOT Analizi ile değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak mahalle kavramı tanıtılmış ve şehir yönetimlerinin 

sürdürülebilirliği ve ölçek arasındaki ilişkiye mahalleler açısından yaklaşmanın öneminden 

bahsedilmiştir. İkinci bölümünde en uygun mahalle büyüklüğü için belirlenen alt parametreler 

açıklanmıştır. Üçüncü bölümünde belirlenen optimum mahalle büyüklüğü SWOT Analizi 

yöntemiyle değerlendirilmiştir. Son olarak ise çalışma sonuç bölümüyle tamamlanmıştır. 

2. Sürdürülebilir Şehir Yönetimi için Optimum Mahalle Büyüklüğünün Alt 

Parametreleri 

Sürdürülebilirlik kavramının tarihsel olarak gelişimine bakıldığında ilk olarak 1972 yılında 

gerçekleştirilen İnsan ve Çevre ilişkilerinin ele alındığı Stockholm Konferansı’nın öne çıktığı 

görülmektedir. Bu toplantıyı 1987 yılındaki Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu takip etmiş 

ve aynı yıl yayınlanan Brundtland Raporu’nda sürdürülebilirlik kavramı açıklanmıştır. Rio de 

Janeiro’da 1992 yılında gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nda” yaşanılabilir şehirler için sürdürülebilir kalkınmanın üç temel prensibi olarak 

maliyet şartları, sosyal eşitlik ve ekoloji ortaya koyulmuştur. Bu açıdan sürdürülebilir kalkınma 

çerçevesinde gerçekleştirilen zirve önemli toplantılar arasında sayılmıştır (Jenks ve Dempsey, 

2005:1; Kuhlman ve Farrington, 2010:3437). Rio Zirvesi, sürdürülebilirlik toplantılarının 

devamı niteliğinde görülmüş ve sonrasında gerçekleştirilen toplantılar Rio +5, Rio +10 ve Rio 

+20 olarak isimlendirilmiştir. Genel olarak bu toplantılar hem hükümetler hem de sivil toplum 

kuruluşları için bir yol haritası niteliğine bürünmüştür (Report of the World Summit on 

Sustainable Development, 2002; The Future We Want, 2012). 

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak çevreyle ilgili kullanılmasına rağmen Germain (2002:377) 

kavramın şehrin sosyal, ekonomik, kültürel ve yönetim yönlerini kapsadığını 

belirtmektedir.  Farreny ve diğerleri (2010:2) sürdürülebilir şehirlerin ana hedefini yaşam 

standartları, sosyal eşitlik ve refahı geliştirmek amacıyla ekosistemi dikkate alarak etkili ve 

verimli kaynak kullanımı ve atık üretimi olarak tanımlanmaktadırlar. Ayrıca her şehir için 
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belirli sürdürülebilirlik modeli olmadığının altını çizerek her yerleşim seviyesinde şehre özgü 

sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerle iklim coğrafya, topografya, mevcut binaların da 

dahil olduğu eşsiz koşulların bulunduğunu ifade etmektedirler.  

Karuppannan ve Sivam (2011:849) sürdürülebilir kalkınma kavramının planlama, barınma ve 

kent kalkınması politikalarını etkileyerek son yıllarda dünya çapında yaygın olarak 

kullanıldığını belirtmektedirler. Synmes ve Pauwels (1999:103) sürdürülebilir kalkınmanın 

gelecek kuşaklar, çevre, eşitlik ve katılımla ilgili olmak üzere dört ana bileşeni bulunduğunu 

ifade etmektedirler. Sürdürülebilir kalkınma için temel yapı taşı olarak mahalleler incelenirse, 

Choguill (2008:44) sürdürülebilir mahalleri karakteristik olarak ekonomik, sosyal, teknik ve 

çevre bakımından ele almaktadır. Bijoux ve arkadaşları (2008:7) çalışmalarında sürdürülebilir 

mahalleler için altı kritik unsur önermektedirler. Bunları mahalle memnuniyeti, fonksiyonel 

esneklik, minimum maliyet, etkili yönetim ve kent yaşamı, maksimum biyofiziksel sağlık ve 

uygun kaynak kullanımı ile iklim korunması olarak belirlemektedirler. Choguill (2008:41) şehir 

bütününde sürdürülebilirliği sağlamak için şehri oluşturan temel birimlere dikkat çekmektedir. 

Bu bağlamda şehirlerin sürdürülebilirliğinin onu bir araya getiren bileşenlerin 

sürdürülebilirliğiyle mümkün olmaktadır. Bu yüzden Kanlı (2013:49) mahalleleri kent yönetim 

seviyesinde oldukça önemli görmekte ve şehirlerin sürdürülebilirliği için ana bileşen olarak 

değerlendirmektedir. 

Tablo 1: Mahalle Ölçeğinin Belirlenmesinde Sosyal Bilimcilerin Benimsediği Yaklaşımlar 

Clarence 

Perry 

 

İlkokul, kurum binaları, yerel mağazalar, iç sokak yapısı, topluluk 

merkezi, rekreasyon alanları 

 

Ebenezer 

Howard 

Şehir merkezlerinden uzaklaşma, Bahçe Şehir, iç sokak yapısı, sosyal 

donatı alanları 

Clearence 

Stein 

Yerleşim yerleri arasındaki hiyerarşide basamak sayısının artması, küçük 

yerleşim birimleri, kurumsal tesisler, okul, hastane, kültürel alanlar 

Charles 

Cooley 

 

Organik yapı, sosyal ilişkiler, yüz-yüze iletişim, iş birliği 

 

Robert Woods 

 

Yerel demokrasi, fiziksel yapı ile sosyal ve politik kurumlar arasındaki 

paralellik 

 

 

2.1. Fiziki Özellikler 
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Yerleşim birimlerinde yaşamlarını sürdüren bireylerin gündelik temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek adına mahalle biriminin fiziki özellikleri öne çıkan başlıklardan biri olmuştur. 

Mahallenin coğrafi bir bölge olduğu (Herbert, 1963:167) düşünüldüğü zaman ise yaşamlarını 

sürdüren bireylerin gündelik ihtiyaçlarını karşılanması adına bölgenin etkili bir planlama ile 

fiziksel tesislerin inşa edilmesi gerekli bir hâl almaktadır. Böylece mahalle içerisinde yaşayan 

herkesin temel ihtiyaçlara erişilebilirliği dikkate alınmalıdır. 

Mahallenin sahip olduğu fiziki özellikler bakımından düşünüldüğünde 1920’lerde ilkokulu 

mahallenin temel birimi olarak tasarlayan Clarence Perry’nin yaklaşımı mahalle biriminin 

tasarımı konusunda popüler çalışmaların başında gelmekte ve mahalleler için gerekli gördüğü 

altı prensibinde fiziki özelliklere ışık tutan ifadelere yer vermektedir (Perry, 1939:51). Özellikle 

büyüklük, sınırlar, açık alanlar, kurum binaları, yerel mağazalar ve iç sokak sistemi gibi 

unsurlar mahallenin sahip olması gereken fiziki özellikleriyle ilişkilidir.  Mahallenin nüfus 

yoğunluğuna bağlı olarak ilkokulla birlikte düşünülmesi, mahallelerin ana caddelerle 

sınırlandırılmış olması, insanların rekreasyon ve belirli ihtiyaçları için açık alanların 

planlanması, okul ve diğer kurumların hizmetleri gerçekleştirmek için mahalle merkezinde 

toplanması, mağaza bölgelerinin nüfusun ihtiyacını karşılamak için yerleşim yerleri yakınında 

toplanması ve yoğun trafiğin yaşanmasını önlemek amacıyla sokakların dizayn edilmesi Şekil 

2’de görülmektedir.  

Perry’nin mahalleye yönelik bakış açısı temel unsurları ortaya koymakla beraber onu 

destekleyen ve görüşlerine ilave niteliğinde çalışmalar bulunmaktadır. Bu doğrultuda Eisner 

vd. (1993:268) çalışmalarında çocukların trafik stresi olmaksızın okullarına gidebildiği, temel 

kurumların bulunduğu, yürüme mesafesinde yerel mağazaların yer aldığı, günlük hizmetlerin 

karşılandığı ve insanların işlerine uygun koşullarda ulaştığı  fiziksel çevre olarak mahalleyi 

tanımlamaktadır. Benzer yaklaşımı Johnson (2002:232) çalışmasında vurgulayarak yerleşim 

yerleriyle ilgili iki gerekliliğin altını çizmiştir. Bunları çalışma alanı ve ulaşım ağı olarak 

tanımlamıştır.  

Mahalle biriminin fiziki özelliklerine yönelik yaklaşımlardan bir diğeri Stein ve Wright 

tarafından ortaya koyulan Radburn planında yer almaktadır (Adams, 1929:264-269). Plana göre 

mahallenin temel konsepti hiyerarşik olarak 20 kadar evden meydana gelmesi, motorlu araçlar 

ve yayalar için ulaşım yollarının tasarlaması, çocukların okullarına kolayca ulaşması, insanların 

parklara yürüme mesafesinde olması ve evlerin bir bölümünün yeşil alanlara bakması temel 

prensipler arasında sayılmaktadır. Patricios (2002:71) Stein ve Wright’ın ortaya koyduğu 
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mahalle konseptinin yalnızca sokaklar, konutlar ve tesislerin mekansal olarak 

düzenlenmediğini ayrıca bir nüfus büyüklüğünü de içerdiği aktarmaktadır. Ancak bu nüfus için 

tanımlanmış herhangi bir sayı bulunmamakla birlikte her mahalle için mümkün olan doğal 

sınırlarla tanımlanmış ve şehrin merkezine odaklanılmıştır. 

Şekil 2: Perry’nin Mahalle Birimi Konsepti 

 

Kaynak: (Brody, 2013:341). 

Sonuç olarak mahallenin optimum büyüklüğü tartışmasına fiziki prensipler doğrultusunda 

bakıldığı zaman karşımıza daha çok yerleşim bölgesinde yaşayanların günlük ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeleri konusu çıkmaktadır. Bu konu, bireylerin yaşam kalitesi standartlarının 

iyileşmesiyle birlikte daha stratejik bir hâle dönüşmektedir. Şüphesiz ki belirli bir yörede 

yaşayanların günlük ihtiyaçlara erişimi fiziksel olarak mahallenin tasarımıyla yakından ilgilidir. 

Dolayısıyla mahalle konsepti planlanırken merkezinin doğru belirlenerek, üst ve alt yapı 

hizmetlerinin bölge insanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanması 

gerekmektedir.  

 

2.2. Nüfus ve Yüz Ölçümü 
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Mahalle konsepti tartışmalara nüfus ve yüz ölçümü açısından bakıldığı zaman standart olarak 

tanımlanmış bir sayısal değerden bahsetmek güçtür. Bir mahallede yaşayan nüfus ve yüz 

ölçümünün birçok farklı konuyla ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle mahallelere götürülecek 

hizmetlerin ölçek ekonomilerine uygunluğu bu konuların başında gelmektedir. Maliyeti yüksek 

olan alt yapı hizmetlerinin yeterli sayıda insanın yaşadığı mahallelere götürülmesi 

planlamaların daha doğru hayata geçirilmesine ve ekonomik olarak ülkelerin geleceklerine 

katkı sunmaktadır. Ayrıca mahallelerde yaşayan nüfus mahallelerde kamusal hizmet veren 

tesislerin sayısını da etkilemektedir. 

Mahallenin planlanmasının bağlantılı olduğu konular arasında yer alan nüfus başlığını, Howard 

bahçe şehirler içinde vurgulamıştır. Perry, nüfus konusunu şehirlerde yaşayanların gerekli 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi bağlamında incelemiştir. Cooley ise mahalle üyeleri arasındaki 

yüz yüze iletişimi üzerinde durarak açıklamaya çalışmıştır (Hacon, 1955:236). Perry nüfus 

konusundaki varsayımını da ilkokulu temel alarak yapmaktadır. Onun yaklaşımına göre 

mahallenin temelinde yer alan ilkokul öğrencisi kapasitesi 1.000’den 1.600’e kadar olmalıdır. 

Fakat daha küçük topluluklarda ilkokullar için belirlediği kapasitenin 500’ün altına 

düşebileceğini ifade etmektedir. Öğrenci sayısını baz alarak mahalle nüfusunun 6.000 ile 8.000 

arasında olması gerektiğine dikkat çekmektedir. Nüfusla beraber benzer yaklaşımı mahallenin 

yüz ölçümü için de göstermektedir. Bu doğrultuda mahallenin 160 dönümle sınırlandırılması 

gerektiğini ve dönüm başına da 37,5 insandan oluşan bir nüfus yoğunluğuna sahip olmasından 

bahsetmektedir.  (Perry, 1936:53). Hacon ise (1955:238) çalışmasında “Ulusal Sosyal Hizmeti 

Konseyi” tarafından mahalle nüfusunun 5.000 ile 10.000 arasında olması gerektiğine dikkat 

çekmektedir.  Chicago Plan Komisyonu’nun (1946:58) hazırladığı raporda ise mahalle 

nüfusunun 4.000 ile 12.000 arasında, yüz ölçümünün ise çeyrek mil kare olması yönünde bir 

öneri getirilmektedir. Yerleşim birimlerinin sahip olması gereken nüfusla ilgili Herry vd’nin 

(1944:133) yaklaşımına bakıldığı zaman 500 ile 2.000 arasında ailenin yaşadığı veya 8.000 ile 

20.000 arasında nüfusun olduğu bölgelerin daha küçük mahallelerin bir araya gelmesiyle 

oluşmasından bahsetmektedirler. Dolayısıyla onların yaklaşımı tek bir mahalleden ziyade 

mahallelerin birbiriyle kaynaşmasıyla açıklanabilmektedir. James Dahir ise (1947:5) 

mahallerin nüfusunun 5.000 olması gerektiğini savunmuştur. 

Mahallelerle ilgili her çalışmada farklı nüfus sayısı ve yüz ölçümleri ortaya koyulmuştur. 

Çalışmaların her birinde mahalle nüfusunun alt ve üst sınırları belirtilmektedirler. Dolayısıyla 

nüfus ve yüz ölçümünün doğru belirlenmesi mahalleler için önemli başlıklardan bir diğeridir. 

Çünkü nüfus ve yüz ölçümü, hizmetlerin nasıl sunulacağı konusunu belirlemektedir. Bu 



348 

 

bağlamda yerel yönetimlerin yerleşim yerlerine sundukları hizmetin etkin ve verimli bir hâl 

almasına katkı sağlanmaktadır. 

Nüfus konusuna Türkiye özelinden bakıldığı zaman ise karşımıza nüfusu 80.000’i aşmış 

Bağcılar (Diyarbakır), Atakent (İstanbul), Adnan Kahveci (İstanbul), Zafer (İstanbul), 

Zümrütevler (İstanbul) gibi mahalleler çıkmaktadır. Aynı zamanda Gülçimen (Erzurum) 

mahallesi 11 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en küçük mahallesi olma özelliğine sahiptir 

(Muhtarlar Konfederasyonu, 2017). Bu bağlamda iki farklı örnek için de rasyonel bir yöntemle 

düzenlenmeye ihtiyaç duyulduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla her iki örnekteki 

mahallelerin nüfusları yönetilebilir bir zemine kavuşturulmalıdır. Çünkü mahalle ölçeğinde 

80.000’i aşmış bir yerleşim yerine sağlıklı bir hizmet götürmek ve yönetebilir kılmak güçtür. 

Aynı zamanda nüfusu 11 olan bir yerleşim birimine hizmet sunmak kaynakların etkin ve verimli 

kullanılmasını engelleyen bir unsurdur. 

Sonuç olarak mahallelerin sahip olması gereken nüfus, bölgesel olarak görülen farklılıklar 

dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bu sayede ise yönetilebilir alanlar inşa edilirken kaynak 

israfının önüne geçilebilir ve belirlenecek alt ve üst sınırlar ile mahalle, şehrin 

sürdürülebilirliğine birçok açıdan katkı sunabilir.  

2.3. Hizmet Sunumu 

Bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerde kamu hizmetlerinin sunumu ile ölçek konusu 

arasında tartışmalar bulunmaktadır. Goodall (1972:294) kentler için optimum büyüklüğü kentin 

verimsiz bir hâle dönüşmemesi için kent büyüklüğünün kendiliğinden durması olarak ele 

almaktadır. Sunulan hizmetlerin etkinliğinin artması yerleşim biriminin en uygun ölçeğe sahip 

olmasıyla ilgilidir. Kamu yönetimi için önemli hedeflerden biri olan etkinliğin arttırılmasını 

Andrews ve Entwistle (2013:246) dört boyutuyla incelemektedir. Bunları üretim etkinliği, 

dağıtım etkinliği, bölüşüm etkinliği ve faaliyet etkinliğinin sağlanması olarak sıralamaktadır. 

Bu bağlamda hizmet sunumunun etkinliği için belirlenmiş bu dört kriterin gerçekleşmesi 

yerleşim yerlerinin optimum büyüklüğüne bağlıdır. Kara (2016:260) ölçeğin gereğinden küçük 

belirlenmesinin verimsizliğe neden olduğunu, ayrıca gereğinden büyük belirlenmesinin de 

etkinsizliğe yol açtığını vurgulamaktadır. Dolayısıyla hizmetlerin sunumu için tüm yerleşim 

birimlerinin en uygun büyüklüğe göre planlanması stratejik öneme haiz bir konu olarak 

görülmektedir.  
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İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim alanlarının temel birimlerinden olan 

mahallelerde kamu hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulması için büyüklüklerinin doğru 

belirlenerek en uygun ölçekte tasarlanması gerekmektedir. Mekânsal hiyerarşide en alt 

kademede yer alan mahalleler için bu konu, hizmetlere yürüme mesafesiyle erişebilmek olarak 

somutlaştırılabilir. Kelekçi ve Berköz’e (2006:80) göre mahallelerde çeşitli hizmet ve imkanlar 

bulunmaktadır. Bunlar; sağlık, rekreasyon, kulüpler, ticari, dini ve kültürel kurumlar olarak 

sıralanırken, mahalledeki yerleşim alanlarının birçoğuna da yürüme mesafesindedir. Ayrıca bu 

hizmetlerin mahalle ölçeğinde erişilebilir olması öne çıkan başlıklar arasındadır.  Krizek vd. 

(2012:96) çalışmasında yerleşim yerlerinde yürüyüş ve bisiklet yolları olmasının hizmetlere 

erişimi kolaylaştıracağına dikkat çekerek bu doğrultuda hizmetlere erişimde artan şehir 

trafiğine alternatifler üretmeyi bir gereklilik olarak değerlendirmektedir. Wasfi vd. (2017:1) 

hizmetlere erişim konusuna farklı bir yaklaşım sergileyerek bu durumu şehirlerde fiziksel 

aktivitenin azalması sonucunda oluşan hastalıklarla açıklamaktadır. Mahalle planlamasının 

sunulan hizmetlere yürüyerek erişmeyi mümkün kılması gerektiğini belirtmektedir.  

Tablo 2: Toplulukların Yürüme Mesafesinde Yer Alan Ortak Kurum ve Hizmetleri 

Topluluk 

Kurum ve 

Hizmetleri 

Barton, Grant & 

Guise (2003) 

 

12 tip hizmet 

vardır: 

 

*Yerel Dükkanlar 

*Kreş 

*İlkokul 

*Orta okul 

*Sağlık merkezi 

*Yemek mağazası 

*Postane 

*Yerel merkez 

*Topluluk merkezi 

*Otobüs durağı 

*Açık alan 

*Eğlence tesisi 

Saelens vd. 

(2003) 

 
23 tip hizmet vardır: 

 

*Elverişli ve küçük 

bakkal 

*Süper market 

*Donanım mağazası 

*Meyve ve sebze 

marketi 

*Çamaşır yıkama 

mağazası 

*Giyim mağazası 

*Postane 

*Kütüphane 

*İlkokul 

*Diğer okullar 

*Kitap mağazası 

*Fast-food lokantası 

*Kahve dükkânı 

*Banka 

*Lokanta 

*Video mağazası 

*Eczane 

*Sergi salonu 

*İş / okul 

*Otobüs durağı 

*Park 

Krisek, Horning 

& El-Geneidy 

(2012) 

 

Hizmetleri üç ana 

gruba 

ayırmaktadır: 

* Perakende iş 

kolları (mağaza, 

bakkal, donanım 

mağazası, 

çamaşırhane, 

kitap mağazası, 

kahve dükkânı, 

banka, eczane, 

berber) 

 

*Kamu hizmetleri 

(postane, 

kütüphane, okul) 

 

*Kolaylıklar 

(transit durak, 

sokak dışı yol, 

park)  

De Chiara & 

Koppleman 

(1925) 

 

Sağlanacak 

hizmetler genel 

olarak belirtilmiş 

ana hatlarıyla 

açıklanmamıştır: 

 

*Yerel mağaza 

*Orta okul 

*İlk okul 

*Yüksek okul 

*Oyun alanı 

*Kiliseler 

(ibadethane) 
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*Rekreasyon merkezi 

*Spor salonu 

Kaynak: (Azmi vd., 2013:515). 

Sonuç olarak, mahallelerin optimum büyüklüğü doğru belirlenmesiyle birlikte sunular 

hizmetler hem verimli hem de etkin bir noktaya ulaşabilir. Bu sayede sınırlı kaynaklar yöre 

halkının ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda da oluşabilecek israf engellenebilir. Ayrıca 

ortak bir mekânsal alanda yaşayanlar sunulan hizmetlere kolaylıkla erişebilmelidir. Bunun için 

ise mahallede konut alanlarının yer aldığı bölgelere göre hizmet veren kurumlar belirlenmelidir. 

2.4. Yüz Yüze İletişim Sıklığı 

Mahalleler belirli bir fiziki yapıya sahip olmalarının yanı sıra sosyal yönleri de öne çıkan 

yerleşim birimleridir. Bu bağlamda Charles Cooley (1909:23) mahallelerin sosyal yönüne 

dikkat çekerek, temel yerleşim gruplarının yüz yüze iletişim yönünü vurgulamaktadır. Perry 

(1926:215-221) Cooley’nin yüz yüze iletişim fikrinin sosyoloji literatüründe önemli bir yer 

kapladığını belirtmektedir. Aynı zamanda Patricios (2002:72) Chicago Okulu’nun ünlü 

sosyologlarından Robert Park, Ernest Burgess ve Robert McKenzie gibi isimlerin Cooley’nin 

dikkat çektiği yüz yüze iletişim konusunu vurguladıklarını aktarmaktadır. Park (1952:8) yüz 

yüze iletişimin aslında mahalle tanımının temeli olduğunu vurgulamıştır. Mahalleyi şehrin 

sosyal ve siyasi örgütlenmesinin en küçük birimi olarak kabul ederek, yakınlık ve komşuluk 

arasında bir bağlantı olduğunu ifade etmektedir. Perry (1939:215) ortak kullanılan tesislerde 

insanların birbirini tanımasıyla mahalle biriminde gerçekleşen mevcut gelişmelerin sürekli 

olarak yüz yüze etkileşim yaşanmasında etkili olduğunu belirtmektedir.  
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Kısar ve Türkoğlu’ndan aktaran Aydın ve Sıramkaya (2014:261) komşuluk ve aile ilişkileri gibi 

sosyal ilişkileri mikro seviyedeki sosyal ağlar olarak ele almakta ve bu ilişkilerin toplumda 

temel düzeydeki güvenlik ve destek gereksinimi karşıladığını ifade etmektedir. Şensoy ve 

Karadağ (2012:280) ise komşuluğu mahallede yaşayanlar arasındaki iletişim ve ortak şeylerin 

paylaşılmasıyla değerlendirirken, bireyin toplumsallaşma sürecine dikkat çekmektedir. 

Komşuluk ilişkileri çerçevesinden mahallelere bakıldığı zaman ortaya çıkan bir diğer konu, 

mahallelerin sosyal kontrol ve dayanışmanın oluşmasına katkı sunmasıdır. Özellikle 

Anadolu’da komşuluk ilişkileri çerçevesinde böyle bir yapı günümüzde kısmen de olsa varlığını 

sürdürmektedir. Mahallelerin bu yönüyle ilgili Patricios (2002:7) günümüzde modern şehirlerin 

birçoğunun sosyal kontrol yönünden eksik kaldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla şehirlerin 

aşırı büyümesi sonucunda birbirinden uzaklaşan ve birbirini tanımayan bireyler aynı mahallede 

yaşamaya başlamıştır. Bu süreç mahallelerin sosyal yönünün zayıflamasına yol açmıştır. Sonuç 

olarak insanların bir bütün halinde yaşamlarını sürdürdükleri alanlara hem fiziki hem de sosyal 

yönlerini kapsayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla bakılmalıdır. 

3. Mahalle Büyüklüğü Optimizasyonunun SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi 

Şehirlerin temel yapı taşı olarak değerlendirdiğimiz mahalleler planlanırken doğru bir büyüklük 

belirlenmesinin stratejik açıdan önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçlar göz ardı 

edilmediği takdirde doğru bir şehir bütünlüğü hedeflenmektedir. Dolayısıyla en uygun ölçeğe 

göre tasarlanmış bir mahallede yukarıda bahsedilen hususlara dikkat edilmesinin SWOT analizi 

ile değerlendirilmesiyle hem var olan güçlü yönler ve fırsatlar ortaya koyulacak hem de zayıf 

yönler ve tehditler belirlenecektir. Bu sayede ise zayıf yönler ve tehditlerin ortadan kaldırılması 

için önleyici ve düzenleyici aksiyonlar belirlenebilecektir. 

Tablo 3: Swot Analizinin Temel Unsurları 

SWOT ANALİZİ 

S GÜÇLÜ 

YÖNLER 

İncelenen sistemin, unsurun veya bir durumun güçlü yanları 

W ZAYIF YÖNLER İncelenen sistemin, unsurun veya bir durumun zayıf yanları 

O FIRSATLAR Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki koşullar 

T TEHDİTLER Dış çevreden gelen tehditler 

Kaynak: (Kanlı, 2016:7)  
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3.1. Güçlü Yönler 

S1. Yönetilebilir mekânların oluşması 

S2. Yaşanılabilir alanların oluşmasına imkân tanıması 

S3. Şehirler arasında oluşan dengesizliğin önüne geçmesi  

S4. Bütüncül bir yaklaşımla mahalleyi hem fiziki hem de sosyal yönleriyle kapsaması 

3.2. Zayıf Yönler 

W1. Optimum ölçek tartışmalarına yönelik farklı bakış açılarının bulunması 

W2. Her mahalle için belirlenebilecek ortak bir optimum ölçekten bahsetmenin güç olması 

W3. Her yerleşim yerinin farklı tarihsel dinamiklerden geçmesi sonucunda farklı özelliklere 

sahip olması  

W4. Günümüz modern şehirlerinde mahallenin sosyal açıdan bir çözülme yaşaması 

3.3. Fırsatlar 

O1. En küçük yerleşim biriminden başlayarak tüm ülke genelinde uygulanabilecek bir eylem 

stratejisinin temelini oluşturması 

O2. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına olanak tanıması 

O3. Yerel demokrasinin uygulamaya dönüşmesine imkân tanıması  

O4. Katılım, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi ilkelerin hayata geçmesi 

3.4. Tehditler 

T1. Ulusal ölçekte böyle bir deneyimin bulunmaması 

T2. Şehirlerin sahip coğrafi koşulların farklılık göstermesi sonucunda standartların 

farklılaşması 

T3. Cazibe merkezlerine yönelen insan hareketliliğinin engellenememesi  

T4. Gereğinde fazla büyük ve küçük hâle gelmiş mahallelerin tekrar planlanarak 

düzenlenmesinin önünde teknik, ekonomik ve idari yönden engellerin bulunması 
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3.5. Zayıf Yönler ve Tehditlerin Ortadan Kaldırılması 

SWOT analizi sonucunda belirlenen zayıf yönler ve tehditler mahalle düzeyindeki ölçek 

tartışmalarının önündeki engelleri ve zorlukları sıralamaktadır. Bunların ortadan kaldırılması 

ve hatta birer fırsata dönüşmesi önleyici ve düzenleyici aksiyonlarla mümkün hale gelmektedir. 

Bu sayede ise mahalle ölçeğinin daha doğru belirlenmesi ve uygulamaya dönüştürülmesinin 

önündeki engeller ortadan kaldırılabilecektir. 

 

 

 

Tablo 4: Önleyici ve Düzenleyici Aksiyonlar 

W1 
Farklı bakış açılarından yararlanılmasının sonucunda ortak bir sonuca 

ulaşılması 

W2, W3, 

T2 

Farklılaştırılmış ölçek planlarıyla “uygun mahalleye uygun ölçek” 

yaklaşımının benimsenmesi 

W4 
Sosyal yapının sürdürülebilirliği için fonksiyonlarını yitirmiş sosyal 

kurumların canlandırılması 

T1, T4 
Pilot bölge uygulamalarıyla dönüşümün uzun vadeli bir plan dahilinde 

gerçekleşmesi 

T3 
İnsan hareketliliğin kaynağı olan yerlere yatırımları yönlendirerek o bölgelerin 

kalkındırılması 

 

4. Sonuç 

Kamusal hizmetlerin sunulduğu yerleşim yerlerinin temel yapı taşı olan mahalleler; fiziki, 

sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel özellikleri bünyesinde barındıran canlı organizma 

gibidirler. Bu anlam dairesinde mahallede bir araya gelen insanlar, birbirleriyle etkileşim 

halindeyken içerisinde bulundukları mekânda bir değer üretmektedir. Maddi ve manevi 

boyutları bulunan bu değer üretimi sürecinin sonucunda mahalle bir kimlik kazanmaktadır. 

Ancak günümüz modern dünyasında birçok kentin yozlaşma içine girdiği görülmektedir. 

Şehirlere sürdürülebilirlik perspektifiyle yaklaşıldığında bu yozlaşmanın önlenebileceği 

düşünülmektedir. “Bir şeyin varlığını devam ettirmesi” olarak sürdürülebilirlik kavramı 
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incelendiği zaman ise şehirlerin kendi varlıklarını koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması, 

bir gereklilik olarak görülmektedir. 

Mahalleler planlanırken ilk olarak nüfus ve yüz ölçümü kriterlerine dikkat edilmelidir. 

Mahallelerin nüfusu 6.000 ile 10.000 arasında olacak şekilde planlanmalıdır. Bunun yanı sıra 

mahallelerin yüz ölçümü yaklaşık olarak 1,5-2,5 km yarı çaplı dairesel bir alanda 

tasarlanmalıdır. Böylece nüfusun, mahalle düzeyinde daha dengeli bir dağılımla yerleşmesi 

mümkün olurken yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayabilir. Öngörülen yüz ölçümü 

ve nüfus miktarı ise mahallelerin sosyal yönünü güçlendirebilir. Çünkü uygun sayıda 

nüfusun uygun bir ölçek üzerine yerleşmesiyle insanların daha sık yüz yüze iletişime 

geçmesi, insanların birbirlerini daha iyi tanıması ve sosyal kontrolün güçlenmesine katkı 

sağlayabilir. 

İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri mekanların temel yapı taşı olan mahalleler ise şehirlerin 

sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahiptir. Çünkü sürdürülebilir 

şehirlere giden yolun sürdürülebilir mahallelerden geçtiği unutulmamalıdır. Sürdürülebilir 

şehirlere ulaşmada optimum ölçek konusu önemli unsurlardan birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mahalleleri temel alan bir yaklaşımla şehrin tamamında optimum büyüklük 

yaklaşımının planlanmasının daha faydalı sonuçlar doğurması beklenmektedir. Bu 

doğrultuda mahalleler için en uygun ölçek belirlenirken fiziki özellikler, nüfus, yüz ölçümü, 

hizmet sunumu ve yüz yüze iletişim sıklığı gibi parametrelerin göz önünde bulundurulması 

gereği ön plana çıkmaktadır. 

Mahallenin optimum büyüklüğü hesaplanırken belirlenen kriterler sayesinde sunulan 

hizmetlerin daha etkin ve verimli hale gelmesi hedeflenmiştir. Mahallenin sahip olması 

gereken donatı alanları belirlenirken bireylerin gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 

kentsel tasarımın önemine dikkat çekilmiştir. Okul, sağlık ocağı, ibadethane, mağazalar, 

parklar, bisiklet ve yaya yolları gibi tesisler mahallede olması gereken yapılar olarak 

görülmüştür. Aynı zamanda bu fiziki özellikler nüfus ve yüz ölçümü prensipleriyle yakından 

ilişkilidir. Çünkü mahallenin sahip olduğu nüfus, bu yapıların sayısı ve büyüklüğünü, yüz 

ölçümü ise mahallede yaşayanların bu yapılara olan yakınlığını etkilemektedir. Nüfus ve yüz 

ölçümü prensiplerinin doğrudan etkili olduğu asıl konu kaynakların etkin ve verimli 

kullanılmasıyla ilgilidir. Belirli bir hizmet için gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda 

katlanılan maliyet, ölçek ekonomilerine uygun olmalıdır. Örneğin nüfusu oldukça az olan 

bir yerleşim yerine alt yapı hizmetleri gibi yatırımları götürmek birim  maliyetleri açısından 
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dezavantajlıdır. Aynı zamanda nüfusu fazla olan ve yüz ölçümü olarak geniş alanlara 

yayılmış mahallelerde etkinlik sorunuyla karşılaşılmaktadır. Hizmet sunumu açısından 

mahalleyi öne çıkaran özellik ise hizmetlerin erişilebilir olmasıdır. Sunulan hizmetlere 

mahallede yaşayanların büyük çoğunluğunun yürüyerek ulaşması mahalle büyüklüğünün 

prensipleri arasında yer alan önemli başlıklardan bir diğeridir. Yüz yüze iletişim sıklığı ise 

mahalle ölçeğindeki sosyal yönle ilişkilendirilen bir diğer konudur. Mahallenin fiziki 

yönlerinin ötesinde bir konuya dikkat çekmesi bu prensibi öne çıkarmaktadır. İnsanların 

ortak bir alanı kullanması ve bunun sonucunda birbirini tanımasıyla yüz yüze etkileşim 

oluşmaktadır. Aynı zamanda bu prensip mahallede sosyal kontrol ve dayanışmanın 

oluşmasına katkı sunmaktadır. Optimum büyüklüğü belirlenen mahallelerin tasarlanmasıyla 

yerleşim alanları yönetilebilir bir nitelik kazanmakta ve yaşam kalitesinin artmasına katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca böyle bir yaklaşımın şehirler arasındaki dengesizliği önlemesi 

beklenmektedir. Bu sayede ise mahalleyi hem fiziki hem de sosyal yönleriyle kapsayan bir 

bakış açısı geliştirilmiş ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile yerel demokrasinin 

temel prensiplerinin hayata geçirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması hedeflenmiştir.
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1. Giriş 

 

 Vicdan, davranışlarımıza rehberlik eden, bize ne yapmak zorunda olduğumuzu 

hatırlatan etik ve ahlaki bir farkındalık olarak tanımlanmaktadır (Ferguson, Wrigth,Packer, 

1988). Vicdan, bir veya daha sonraki bir durumda doğru ya da iyi olan şeyin ne olduğu 

konusundaki görüşlerine karşı hareketlerinde sorumlu olabilecek zihinsel süreçtir (Lamb, 

2016). Batı dünyasında vicdan kavramının çıkışı köken olarak eski Yunan’dadır. Kaynağı 

Aristotalese kadar uzanır (Lamb, 2016). Kant; ahlak ve vicdan konusunda çığır açmış ve 

sonraki düşünürlere paradigma sunacak çalışmalara yer vermiştir. Kant’a göre vicdan, kişinin 

kendi yapıp ettiklerini mevcut ahlâk yasası içinde değerlendirdiğinde duyduğu “acı verici bir 

duygudur.” (Kılıç, 2015). Vicdan özü itibarıyle Tanrı, toplum ve öz benlik olarak tartışılırken, 

akıl, duygular ve kişisel bütünlüğe odaklanmıştır. Vicdan, bir iç sestir. Kişisel vicdan, bir dizi 

faktöre bağlı gibi görünmektedir.  Vicdan ve kişinin hayat görüşü arasında yakın ilişki vardır. 

Ahlaki kuralların ortaya çıktığı ve tartışıldığı kültürel ve sosyal koşulların çeşitliliği vicdanı 

etkiler (Dahlqvist ve ark. 2007; Ahlin ve ark. 2012). 

  

2. Vicdan Algısı  

  

 Vicdan algısı, kişinin kendi edinimi ve tüm yaptıklarını ahlaki bakımdan yargılama 

yetisi olduğu düşünüldüğünde bu kavramın bireyin mesleki açıdan tutunduğu ahlaki değerleri 

şekillendirdiği söylenebilir (Demirkol ve Kılıç, 2017). Dahlqvist ve arkadaşları, farklı sağlık 

alanlarında çalışanlar arasında vicdan algılarını araştırmış ve vicdanın bir otorite, bir varlık, bir 

yük, bir uyarı sinyali, ve duyarlılık gerektiren ve kültüre bağlı olarak algılanabileceği sonucuna 

varmışlardır. Vicdan algılarının bireyler arasında önemli ölçüde değiştiğini tespit etmişlerdir 

(Juthberg ve ark. 2007; Dahlqvist ve ark.2007) 
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3. Sağlık Çalışanlarında Vicdan Algısı  

 

 Sağlık çalışanları vicdanlarının çerçevesinde hastalardan, iş arkadaşlarından ve 

ailelerinden gelen istekleri dengelemek zorunda kalabilirler. Bu nedenle klinikte hastayla ilgili 

uygulamalar konusunda vicdani anlamda çelişki yaşayabilirler.  Bazı uygulamalarda vicdan 

algısı anlamında sorumluluk hisseder ve bunun neticesinde bazı problemlerle karşılaşabilirler. 

Bazı çalışmalarda kişilerin vicdani problemler yaşamasının ahlaki duyarlılıklarıyla ilişkili 

olduğu ileri sürülmüştür (Torjuul, Nordam, Sørlie, 2005). Bazı sağlık çalışanları için bu 

duygusal zorlukları, hasta sağlığını ve hatta kendilerinde tükenmişlik riskini arttırır. Kişilerin 

ahlaki değerleri ile tutarsız bir şekilde hareket etmesi, mide ağrısı, uykusuzluk ve değersizlik 

duygusu gibi semptomlar yaşamasına neden olur (Lützen ve ark. 2006). Etik çelişkili durumları 

araştıran bazı çalışmalarda, sağlık çalışanları; bazı uygulamalarda vicdanlarının kendilerini 

istemeden yönlendirdiğini ve yapılan uygulamaları hem hasta açısından hem de kendileri 

açısından sorgular duruma geldiklerini ifade etmişlerdir. Bu kişiler aynı zamanda vicdanlarını 

“ahlaki pusula” olarak tanımlanışlardır. Sağlık çalışanlarının vicdan algıları üzerinde yapılan 

araştırmada, vicdan, bir otorite, bir değerlendirme, bir uyarı işareti, bir duyarlılık olarak 

algılandığı ve kültüre dayalı olduğu ortaya çıkmıştır (Glasberg ve ark., 2006; Dahlqvist ve ark., 

2007; Ahlin ve ark.,2012).  

 

4. Sağlık Çalışanlarında Vicdan Stresi  

 

 İnsan hayatında vicdanın rolü hakkında çeşitli görüşler vardır. Sağlık hizmetlerinde, 

kürtaj, intihar ve tedavinin sonlandırılması ile ilgili devam eden tartışmalarda vicdan 

kavramıyla ilgili örnekler bulmak mümkündür (Adams, 2002; Wicclair, 2000). Bazı 

uygulamaları yürütmek için vicdan dürtüsü bireyler arasında farklılık gösterir ve bu nedenle 

sağlık çalışanları açısından nasıl algılandığı sorusunu ortaya çıkarır. Bu yüzden bazı sağlık 

çalışanları mesleklerini bırakırken bazıları ise stresle baş etmeyi öğrenmeye çalışır ya da 

profesyonel destek alırlar (Dahlqvist ve ark 2007).  Sağlık çalışanları, bazı durumlarda vicdan 

stresi yaşayabilirler.  Örneğin gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi yapabilmek için yeterli zamanın 

olmaması ve bazı konularda kişilerin otonomi sahibi olmamaları vicdan streslerini 

arttırmaktadır. Günümüzde sağlık çalışanlarının artan iş yükleri, kişilere nitelikli sağlık bakımı 

vermelerini engelleyebilmektedir.  Ayrıca çalışma alanlarında acil karar verme ya da yoğun 

bakım alan hasta ile çalışmak, vicdan stresine neden olabilecek durumlarla daha sık 
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karşılaşılmasına neden olmaktadır.  Özellikle yaşlı bakımında görev alan  çalışanlarında 

tükenmişlik ile ilgili olarak  vicdan stresi görülmektedir (Juthberg ve ark., 2008).  Jutberg ve 

Sundin’in (2010) çalışmasında, yaşlı bakımında görev alan hemşire ve hemşire yardımcılarının 

çalışma alanında kendilerini engellenmiş hissetme, ihmalkar olmak, cesaretsizlik ve güçsüzlük 

duyguları hissettikleri ve bu duygular sonusunda vicdan azabı  yaşadıkları belirlenmiştir. 

İsveçte yapılan araştırmada (n:423) sağlık çalışanlarının %56’sının duygusal tükenmişlik 

yaşadığı belirlenmiştir. Duygusal tükenmişliğe neden olan faktörler; kişinin vicdanının 

katılaştırmak zorunda kalması, vicdan stresi, gerekli sağlık bakımını yerine getirmeye yönelik 

zaman kısıtlılığının olması, kişinin ev hayatını etkileyecek boyutta işyerindeki çalışmalarına 

yönelik taleplerinin olması, kendisinden beklentileri karşılamaya kişinin yetişememesi olarak 

tanımlanmıştır (Glasberg, Eriksson ve Norberg, 2007). Çin’de Acil serviste çalışan doktor ve 

hemşireler  (n:175) yapılan araştırmada;  vicdan stresinde yaş, çalışma yılı ve medeni durumun 

etkili olduğu, katılımcıların vicdan stresinin meslektaşlarının vicdan stresi ile ilişkili olduğu, 

sorumluluk ve  bölgesel oryantasyonun vicdan stresi ile  negatif yönde ilişkili olduğu 

belirlenmiştir (Zhang ve ark. 2013). Vicdan stresinin en fazla görüldüğü çalışma alanlarından 

biri de psikiyatri servisleridir.  İsveç’te 12 psikiyatri servisinde çalışan (n:93) hemşire ile 

yapılan çalışmada; agresif ve öfkeli davranışların vicdan stresini arttırdığı tespit edimiştir. 

Ayrıca çalışanların yaptıkları işle ilgili uzmanlığı ve kontrolü, vicdan stresine karşı koruyucu 

etki gösterebilir (Tuvesson, Eklund, Wann-Hansson, 2012).  Ayrıca kişinin mesleği konusunda 

otonomi sahibi olmaması da vicdan stresini arttıran önemli bir faktördür ( Zhang ve ark., 2013).  

Çeşitli çalışmalarda zaman eksikliği ve iş yükü nedeniyle sağlık çalışanlarının stres 

yaşadığı bildirilmiştir (Erlen ve Sereika, 1997). Stresin, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan etik 

sorunlardan kaynaklandığı da gösterilmiştir. Bu etik konular kişinin vicdanını etkileyebilir. 

Vicdan kavramı, zor durumların anlatılmasında çeşitli sağlık alanlarında çalışanların 

kullandıkları ortak bir parça olarak görünmekte ve sıklıkla zaman eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Sağlık hizmetlerinde stres genellikle ahlaki stres, ahlaki duyarlılık ve etik 

stres kavramlarının kullanıldığı ahlaki bir bileşen içerir. Glasberg ve arkadaşları,  vicdanla ilgili 

stresten bahsederken "vicdan azabı" terimini kullanmışlardır (Glasberg ve ark., 2006; 

Juthberg ve ark. 2007). Günümüzde artan teknolojik gelişmeler ve kritik kararların alınması 

gerekli olan hastalıklar, sağlık çalışanlarının vicdan stresi yaşamasına neden olmaktadır. Karar 

vermek durumunda kalan sağlık çalışanları için ortaya çıkan bir kavram da “vicdanlı itiraz” 

‘dır. Sağlık bakımında vicdanlı itiraz, sağlık çalışanlarının, tıbbi hizmet vermeyi red etmesidir.  

Bu durum, çok kültürlü, çok farklı dinlere mensup sağlık çalışanların olduğu toplumlarda daha 

yaygın görülmektedir. Örneğin; yeni gen ekleme teknikleri – embriyo döneminde genetik 
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anormalliklerin düzeltilmesi CRISPR/Cas 9, kürtaj yapma gibi uygulamaları  yapmayı sağlık 

çalışanları bazen red edebilmektedir (Giubilini ve Savulescu, 2016, Kennett, 2017). Bu durum, 

hasta hakları, yasalar ve sağlık çalışanlarının uygulamalarını içeren çok boyutlu etik sorunlar 

kümesinin oluşmasına neden olabilmektedir. Vicdanlı itiraz uzmanlar arasında beş boyutta 

eleştirilmiştir.Bunlar ( Wicclair, 2017): 

1. Sosyal bileşen içermez. 

2. Nesnel bütünlükten ziyade öznel bir kavramdır. 

3. Makul bir durum içermez. 

4. Herhangi bir ahlaki kısıtlama içermez. 

5. Herhangi bir entelektüel bütünlük şartı aranmaz. 

Dolayısıyla, vicdani çatışma alanları, bir kişi ve toplum arasındaki uyuşmazlığı, aynı 

zamanda kişiler arası uyuşmazlığı da beraberinde getirmektedir (Juthberg ve ark. 2007). 

 

Sonuç; 

Sağlığın güncel tanımları ve perspektifleri, sağlık bakım vericilerinin vicdan hakkı ve 

profesyonel ortamlarda ahlaki kararlar verme özgürlüğü çerçevesinde vicdani reti de içine 

alarak değerlendirilmelidir.Vicdan, çoğu zaman geriye dönük olarak, eylemlerimizin ve 

değerlerinin ya da değersizliğinin bir bilincidir. Vicdanlı kişi, eylemin yanlış ya da kötü 

olduğuna inanırsa, suçluluk, utanç ya da uyumsuzluk duyguları yaşanır. Bu duygular bir süre 

sonra tehdit etmeye başlar. Fakat vicdanın yanılabilir olduğunu unutmamak önemlidir 

(Glasberg ve ark., 2006).  

Vicdanını baskılamak zorunda kalan, çalışma ortamından ve çalışma arkadaşlarında 

sosyal destek görememek kişilerin meslekte tükenmesine neden olmaktadır (Gustafsson ve ark., 

2010).  Bu nedenle, sağlık çalışanlarında vicdan stresinin önlenmesi için, çalışma ortamında 

kişilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, yaşanılan durumlarla ilgili görüş ve 

önerilerini yetkileri doğrultusunda rahatça paylaşmasına olanak sağlanmalıdır. Çalışma 

ortamında olumlu bir atmosferin oluşması kişilerin görevlerini yerine getirmesinde daha istekli 

ve üretken olmalarına zemin hazırlayacaktır. Ayrıca sağlık çalışanlarının iş yüklerinin, kişilerin 

performanslarını olumsuz yönde etkilemeyecek ölçüde hakkaniyetle planlanması da vicdan 

stresini azalmada önemli bir girişim olacaktır.  
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ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ HAKKINDA YAPILAN SON YASAL 

DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

             Dr. Öğretim Üyesi Leyla AKYOL ASLAN* 

GİRİŞ 

Hukukumuzda, adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden birisi de asliye ticaret 

mahkemeleridir. Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinin hangileri olduğu 5235 sayılı 

“Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve 

Yetkileri Hakkında Kanun”51 da düzenlenmiştir. Nitekim bu Kanunun 4 üncü maddesine göre 

“Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan 

diğer hukuk mahkemeleridir”. Hukuk yargılamasında yer alan diğer hukuk mahkemelerinden 

birisi de asliye ticaret mahkemeleridir. Asliye ticaret mahkemelerini dayanağını 5235 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddeleridir. Türk 

Ticaret Kanunu’nun 5 inci maddesine göre “Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin 

değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari 

nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir”. Bu hükümde aynı zamanda asliye 

ticaret mahkemelerinin hangi dava ve işlere bakacağına yönelik bir görev düzenlemesi de 

yapılmış bulunmaktadır. Hangi davaların ticari dava sayılacağı esas olarak TTK m. 4 de, ticari 

nitelikteki çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu ise sınırlayıcı olmaksızın HMK m. 382/2-e 

hükmünde düzenlenmiştir. İnceleme konumuz dışında kaldığı için, ticaret mahkemelerinin 

görevini52 ayrıntılı olarak incelemek, konunun sınırlarını amaca uygun olamayacak şekilde 

aşmak anlamına gelecektir. Bu kısa girişten de anlaşılacağı üzere, ticari dava ve işler ile ticari 

nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakan ve adli yargı ilk derece mahkemeler arasında yer alan 

asliye ticaret mahkemeleri hakkında son yıllarda bazı önemli yasal değişiklikler yapılmıştır. Biz 

de çalışmamızda bu yasal değişiklikleri değerlendirmeye çalışacağız.  
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51 Bkz. RG 7.10.2004, S. 25606. 
52 Bu konuda geniş bilgi için bkz. BÖRÜ, L./KOÇYİĞİT, İ.: Ticari Dava, Ankara-2013.  
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I- ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ HAKKINDA YAPILAN SON 

YASAL DEĞİŞİKLİKLER 

 

1) Asliye Ticaret Mahkemeleri İle Asliye Hukuk Mahkemeleri 

Arasındaki İlişki Bakımından 

Gerek 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gerekse 1.10.2011 tarihinde 

yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununda, asliye hukuk ve asliye ticaret 

mahkemeleri arasındaki ilişki “işbölümü” ilişkisi olarak düzenlenmişti53. Zira adından da 

anlaşılacağı üzere asliye derecesinde kurulan asliye ticaret mahkemelerinin, asliye hukuk 

mahkemesinin ticari davalara bakan bir dairesi olduğu kabul ediliyordu54. Bunun sonucu olarak 

her iki mahkeme arasındaki ilişki bir işbölümü ilişkisi olarak hükme bağlanmıştı55. Ancak bu 

işbölümü, iş dağılımından56 farklı olarak, özelliği olan, itiraz edilebilen bir işbölümüydü. Bu 

bağlamda örneğin bir ticari dava asliye hukuk mahkemesinde açıldığında (ya da tersi durumda) 

mahkeme görevli olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamıyordu. Davalının bu durumu 

mutlaka cevap dilekçesinde, davanın diğer mahkemenin görevine girdiğini “işbölümü itirazı” 

olarak, yani “ilk itiraz”57 olarak ileri sürmesi gerekiyordu. Eğer cevap dilekçesinde bu durum 

ileri sürülmezse bir daha ileri sürülemiyordu, yani mahkeme davaya bakmak zorundaydı. Eğer 

bu durum ilk itiraz olarak ileri sürülür de mahkeme ilk itirazı kabul ederse dosyanın görevli 

mahkemeye gönderilmesine karar veriyordu (gönderme kararı). Dosya kendisine gelen 

mahkeme de davaya bakmak zorundaydı.  

Hal böyle iken 26.6.2012 tarihli 6335 sayılı Kanunla, TTK’nun 5 inci maddesinin 

3 ve 4 üncü fıkraları değiştirildi. Yapılan değişikliğe göre: “Asliye ticaret mahkemesi ile asliye 

hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda 

göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan 

yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik 

kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder”. 

 
53 Bu konuda geniş bilgi için bkz. ATALI, M.: Genel Mahkemelerle Ticaret Mahkemeleri Arasındaki İşbölümü, 

Yayımlanmamış  Yüksek Lisans Tezi, Konya-1993. 
54 KURU, B.: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 1, 6. B, İstanbul-2001, s. 59; Bkz. ARSLAN, R./TANRIVER, S.: 

Yargı Örgütü Hukuku, 2. B., Ankara-2001, s. 62. Nitekim mülga 469 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, 

asliye hukuk mahkemeleri, ticari davalara bakmakla da görevli kılınmıştır.  
55 Bkz. mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 4 ve 5.  
56 İş dağılımı, aynı mahkemenin birden fazla dairesi arasındaki (Örneğin Ankara 1 inci asliye hukuk mahkemesi 

ile Ankara 5 inci asliye hukuk mahkemesi gibi) ilişki olup, niceliksel bir dağılımı ifade eder. Bu iş dağılımının 

sebebi, iş yoğunluğu olup, amaç aynı mahkemenin daireleri arasında iş yükünün paylaşılmasıdır. Bu iş dağılımına 

itiraz edilmesi de mümkün değildir.  
57 Nitekim mülga HUMK m. 187 hükmünde, işbölümü itirazı ilk itirazlar arasında düzenlenmişti.  
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Bu yasal değişiklikle birlikte asliye ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk 

mahkemeleri arasındaki ilişki, “işbölümü” ilişkisi olmaktan çıkartılıp “görev” ilişkisine 

dönüştürülmüştür. Böylece örneğin, bir ticari dava asliye hukuk mahkemesinde açılırsa (veya 

tersi durumda) göreve ilişkin kurallar uygulanacaktır. Yani, işbölümünden farklı olarak, 

mahkeme artık görevin dava şartı olması nedeniyle görevli olup olmadığını kendiliğinden 

dikkate alabilecek ve görevli olmadığı sonucuna varırsa, gönderme kararı değil, “görevsizlik 

kararı” verecektir. Bunun sonucunda da taraflar HMK m. 20’deki işlemleri yaparsa, davaya 

görevli mahkemede devam edilebilecektir.  

Kanaatimizce, bu yasal değişiklik isabetli olmuştur. Asliye ticaret mahkemelerini 

sadece asliye hukuk mahkemesinin bir dairesi olarak nitelendirmek, özel görevli mahkeme 

kavramının mahiyetiyle de bağdaşmamaktadır.  Zira her ne kadar asliye ticaret mahkemelerinin 

ayrı bir kuruluş kanunu bulunmasa da58, asliye ticaret mahkemeleri de, diğer bazı mahkemeler 

gibi (iş, tüketici, aile), belli kişiler arasındaki veya belli türdeki uyuşmazlıklara bakmaktadır. 

Bu anlamda asliye ticaret mahkemeleri, belli türdeki uyuşmazlıkları, yani ticari uyuşmazlıkları 

(ticari davaları) karara bağlayan bir mahkemedir. Bu nedenle söz konusu yasal değişiklikle 

birlikte59 asliye ticaret mahkemelerini, artık hem teorik açıdan hem de didaktik açıdan “genel 

görevli mahkemeler” arasında saymak mümkün olmayacaktır60. Çünkü asliye hukuk 

mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki görev61 ilişkisi yapıldığına göre, 

artık asliye ticaret mahkemelerini de diğer özel mahkemeler gibi özel görevli bir mahkeme 

olarak nitelendirmek kaçınılmazdır62. Zira somut herhangi bir uyuşmazlıkla 

ilişkilendirilmeden, soyut ve genel bir biçimde, belirli kişiler ya da meslek mensupları arasında 

ortaya çıkan uyuşmazlıklara yahut belirli türdeki uyuşmazlıklara bakmak üzere oluşturulmuş 

bulunan yargı yerlerine, “özel mahkemeler” denilmektedir63. İşte bu anlamda asliye ticaret 

mahkemeleri de belirli türdeki uyuşmazlıklara (ticari uyuşmazlıklara) baktığına göre,  artık 

 
58 Ayrı bir kuruluş kanunu bulunmayan asliye ticaret mahkemelerinin yasal dayanağı önce mülga 469 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesi iken, bugün söz konusu yasal dayanak 5235 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddeleridir. 

Zira asliye ticaret mahkemelerinin kuruluşu özel bir kanuna değil 5235 sayılı Kanuna dayanmaktadır (ŞAHAN, 

H. G.: Özel Görevli Mahkemeler, Ankara-2012, s. 68).  
59 Buna karşılık, söz konusu yasal değişiklikten önce, asliye ticaret mahkemelerinin, asliye hukuk mahkemesinin 

bir dairesi olarak görev yapması nedeniyle, bu mahkemelerin, özel görevli mahkeme olarak nitelendirilemeyeceği 

kabul edilmekteydi (ARSLAN/TANRIVER, s. 62; ŞAHAN, s. 68). 
60 Aksi yönde, ŞAHAN, s. 68. Ancak yazarın bu görüşünün 6335 sayılı Kanun değişikliğinden önce ileri 

sürüldüğünü belirtmek gerekir.  
61 Bu bağlamda, asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olduğu 

gibi, asliye ticaret mahkemeleri ile diğer genel ve özel görevli mahkemeler arasındaki ilişki de görev ilişkisi 

olacaktır.  
62 Aynı yönde TANRIVER, S.: Medeni Usul Hukuku, C. 1, 2. B., Ankara-2018, s. 152.  
63 Bkz. TANRIVER, s. 105; ŞAHAN, s. 69. 
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onun da “özel görevli” bir mahkeme olduğu hususunda tereddüt etmemek gerekir64. Öte yandan 

yapılan yasal değişiklikte, asliye ticaret mahkemeleri sadece “ticaret mahkemeleri” olarak da 

nitelendirilebilir, adında geçen “asliye” kelimesine yer verilmeyebilirdi. Ancak her ne kadar 

bugün asliye ticaret mahkemelerinin adında “asliye” kelimesi geçse de, bu durum, mahkemenin 

artık asliye hukuk mahkemesinin bir dairesi olarak nitelendirilmesi açısından değil, 

mahkemenin “asliye” derecesinde bir mahkeme olduğunun belirlenmesi açısından önem 

taşıyacaktır. Buna göre, asliye derecesinde olan ticaret mahkemeleri, tıpkı asliye hukuk 

mahkemeleri gibi kural olarak yazılı yargılama usulüne tabi olacak ve kararlarına karşı 

başvurulacak kanun yolu süresi de asliye hukuk mahkemeleri ile aynı olacaktır. 

 

2) Yargı Örgütü (Mahkeme Teşkilatı) Bakımından 

 

a) Tek Hâkimli Mahkeme-Toplu Mahkeme Ayrımı Bakımından 

Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu döneminde, asliye ticaret 

mahkemeleri, toplu mahkeme olarak teşkilatlanmış ve uzun yıllar boyunca toplu mahkeme 

olarak görev yapmıştı. Yani bu mahkeme bir başkan ve iki üyeden oluşmaktaydı65. Ancak 

14.2.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 6110 Sayılı Kanun” ile 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre; “Sulh hukuk, 

asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hâkimlidir”. Böylece söz konusu yasal değişiklik 

ile uzun yıllardan beri toplu mahkeme olarak görev yapan asliye ticaret mahkemeleri “tek 

hâkimli” mahkeme haline getirilmiştir. Bu değişikliğin amacı, mahkemenin daha seri karar 

vermesi, davaların uzun sürmesinin önlenmesi, yani usul ekonomisi ilkesidir.  

Hal böyle iken, 28.6.2014 tarihli RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Ceza 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” 6545 Sayılı Kanun’un 45 inci 

maddesiyle, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmış, asliye ticaret mahkemeleri yeniden toplu 

mahkeme haline getirilmiştir. Nitekim yapılan değişikliğe göre “Asliye ticaret mahkemesi 

kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur”.  Bu değişikliğin 

 
64 PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6. B. İstanbul-2018, s. 40. 
65 Nitekim mülga 469 sayılı Mehakimi Şer’iyenin İlgasına ve Mahakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun’un 

3 üncü maddesine göre “Asliye mahkemeleri sulh mahkemelerinin salahiyetleri haricinde kalan bilcümle hukuk, 

ceza, ticaret davalarını usul ve kanuna tevfikan kabili temyiz olmak üzere görür”. Esasen 469 sayılı Kanunun 1 

inci maddesine göre, ticari davalara da bakacağı hükme bağlanmış olan asliye hukuk mahkemeleri de toplu 

mahkeme olarak düzenlenmiştir. Ancak asliye hukuk mahkemelerinin toplu mahkeme olarak görev yapması 

mümkün olmamıştır. Ayrıca bkz. ARSLAN/TANRIVER, s. 62.  
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gerekçesi ve amacı ise, ticari davaların karmaşıklığı, niteliği ve önemi olarak gösterilmiştir. 

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, yapılan yasal değişiklikle her ne kadar asliye ticaret 

mahkemeleri yeniden toplu mahkeme haline getirilmiş ise de, mahkemenin, görevine giren 

bütün dava ve işlere toplu mahkeme olarak bakması kabul edilmemiş, bazı dava ve işlere toplu 

mahkeme, bazılarına ise tek hâkimli mahkeme olarak bakması öngörülmüştür.  

Yapılan değişiklik şu şekildedir:  

“Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri 

kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk 

lirasının üzerinde olan dava ve işler ile dava değerine bakılmaksızın; 

1. İflas, iflasın kaldırılması, iflasın kapatılması, konkordato ve yeniden 

yapılandırmadan kaynaklanan iş ve davalara, 

2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hâkimin kesin olarak 

karara bağlayacağı işler ile davalara, 

3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali 

ve butlanına ilişkin davalara, yönetim organları ve denetim organları aleyhine açılacak 

sorumluluk davalarına, organların azline ve geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih, 

infisah ve tasfiyeye yönelik davalara, 

4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 21/6/2001 

tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa göre yapılan tahkim yargılamasında; 

tahkim şartına ilişkin itirazlara, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem 

kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara, 

ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyetçe 

yürütülür ve sonuçlandırılır. Heyet hâlinde bakılacak davalarla ilgili olmak üzere, dava 

açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet 

tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada belirtilen dava ve işler dışında kalan 

uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve 

üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme 

başkanı tarafından önceden tespit edilir”. 

Biraz önce de belirtildiği gibi önce uzun yıllar toplu mahkeme olarak çalışan asliye 

ticaret mahkemeleri, daha sonra tek hâkimli mahkeme haline dönüştürülmüş, bundan kısa bir 

süre sonra ise yeniden toplu mahkeme haline getirilmiştir. Bu değişikliği değerlendirmeden 

önce, tek hâkimli mahkemeler ve toplu mahkemeler hakkında kısa da olsa bilgi verilmesi yararlı 



373 

 

olacaktır. Mahkemeler doktrinde değişik ölçütlere göre66 tasnif edilmekte olup, bunlardan birisi 

de kuruluş ve çalışma biçimlerine göre yapılan tasniftir. Bu tasnife göre mahkemeler, tek 

hâkimli mahkemeler ve toplu (çok hâkimli) mahkemeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Yalnızca 

tek hâkim tarafından yönetilen (yalnızca bir hâkimin görev yaptığı) mahkemelere, tek hâkimli 

mahkemeler denilmekte ve bu tek hâkim, o mahkemede açılan bütün davaları görmekte ve 

karara bağlamaktadır. Birden çok (en az üç) hâkimin görev yaptığı mahkemelere ise, toplu (çok 

hâkimli) mahkemeler denilmektedir. Bu mahkemelerde, mahkemenin üyesi konumunda 

bulunan hâkimlerin bütününden oluşan kurul davalara bakar. Yargılama kurul tarafından yapılır 

ve hüküm de mahkeme kurulunca verilir. Belli bir veya birkaç hâkim yargılamada ve hükmün 

verilmesinde hazır bulunmazsa, mahkeme kurulu teşekkül etmediği için, mahkeme faaliyet 

gösteremez; faaliyet göstermişse, bu durumda verilecek olan karar da yok hükmünde 

olacaktır67.  

Doktrinde, gerek tek hâkimli mahkemelerin gerekse toplu mahkemelerin yararlı ve 

sakıncalı yönlerine işaret edilmiştir. Buna göre, tek hâkim sisteminin genel olarak daha süratli 

ve daha ucuz bir adalet hizmeti sağlayacağı ve hâkimdeki sorumluluk duygusunu 

kuvvetlendirmek suretiyle onu daha dikkatli olmaya sevk edeceği ileri sürülmüştür. Bununla 

birlikte, tek hâkimin yanılma ve etkilenme olasılığının daha fazla olacağı ve bu hâkimin tek 

başına vereceği kararın, danışma imkânından yoksun olması nedeniyle, hâkimler kurulunca 

verilecek olan karardan daha az isabetli olacağı gibi sakıncalara da işaret edilmiştir. Buna 

karşılık çok hâkim sisteminin, danışma/tartışma imkânına elveren bir ortam yaratması 

nedeniyle hukuki uyuşmazlıklar hakkında daha isabetli karar verilmesine hizmet edeceği ve 

mesleğe yeni başlayan hâkimlerin kurul içinde deneyim kazanmasına katkıda bulunacağı 

belirtilmektedir.  Bu yararlı yönlerine rağmen çok hâkim sisteminin, usul ekonomisi ilkesinin 

(Anys. m. 141/4; HMK m. 30) gerçekleştirilmesini engellemesi ve hakimlerdeki sorumluluk 

duygusunu azaltması sebebiyle, onları uyuşmazlığın çözümünde daha az dikkat ve özen 

göstermeye sevk edeceği ileri sürülmektedir. Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tek 

hâkim sisteminin usul ekonomisi ilkesini, çok hâkim sisteminin ise güvenceli adaleti 

gerçekleştirme işlevini üstlendiği söylenebilir. Şüphesiz tek hâkim sistemine mi yoksa çok 

hâkim sistemine mi geçerlilik tanınacağı, kanun koyucunun, usul ekonomisi ilkesine uygunluğa 

mı, yoksa güvenceli adalete mi daha ağırlık vereceği konusunda yapacağı tercih 

belirleyecektir68.  

 
66 Bkz. ARSLAN/TANRIVER, s. 38 vd.  
67 ARSLAN/TANRIVER, s. 38-39. 
68 ARSLAN/TANRIVER, s. 39.  



374 

 

Türk kanun koyucusu, asliye ticaret mahkemeleri bakımından bu tercihi yaparken 

epeyce zorlanmışa benzemektedir. Zira çok uzun yıllardan beri toplu mahkeme olarak çalışan 

bir mahkeme, önce tek hâkimli mahkemeye, kısa bir süre sonra ise yeniden toplu mahkemeye 

dönüştürülmüştür. Böylece, yaşanan gelgitler sonucunda deyiş yerindeyse bir mahkeme içinde 

âdete iki ayrı mahkeme yaratılmıştır. Üstelik yapılan son değişiklik ile asliye ticaret 

mahkemesinin bazı dava ve işlere toplu mahkeme bazı dava ve işlere ise tek hâkimli mahkeme 

olarak bakması öngörülmüştür. Söz konusu hüküm medeni usul hukuku sistemimiz bakımından 

ilginç ve yeni bir yaklaşımdır. Üstelik toplu mahkeme olarak görev yapılan davalarda, 

yargılamanın bütün safhaları da heyet halinde yürütülecektir. Oysa ön inceleme ve tahkikat 

aşamaları bakımından yargılamanın tek hâkim tarafından yürütülebilmesine, ancak kararın yine 

heyet halinde verilmesine olanak tanınması isabetli olurdu69.  Söz konusu değişiklik uyarınca 

yargılamanın bütün safhaları üç hâkim tarafından yapılacağına göre, toplu mahkemelerde naip 

hâkim görevlendirilmesi kuralı da bertaraf edilmiş gibi gözükmektedir.  

Bu değişiklik karşısında, asliye ticaret mahkemelerini acaba sadece toplu mahkeme 

olarak mı yoksa hem toplu hem de tek hâkimli mahkeme olarak mı nitelendirmek gerekecektir? 

Kanaatimizce, asliye ticaret mahkemeleri her ne kadar bazı dava ve işlere tek hâkimli olarak 

baksa da, yine de onun toplu mahkeme olarak nitelendirilmesi gerekir. Çünkü 6545 sayılı 

Kanunun 45 inci maddesiyle 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişikliğe göre 

“Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri kadar üye 

bulunur”.  Kanımızca bu düzenleme asliye ticaret mahkemelerinin, yargı örgütü hukuku 

bakımından toplu mahkeme olarak nitelendirilmesinin yasal dayanağını teşkil etmektedir. 

Ancak kanun koyucunun, bu mahkemeleri önce tek hâkimli sonra toplu mahkeme haline 

getirmesi eleştiriye açık bir düzenlemedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, toplu mahkemeler 

bakımından ileri sürülen sakıncalar, tek hâkimli mahkemeler bakımından ileri sürülen 

sakıncalardan daha az değildir. Ülkemizde yargının işleyişinin yeterince hızlı olamaması ve 

hâkim açığı karşısında, usul ekonomisi ilkesini gerçekleştirmeye yönelik olan tek hâkim 

siteminin muhafaza edilmiş olması kanaatimizce daha uygun olabilirdi. Kaldı ki bölge adliye 

(istinaf) mahkemelerinin de toplu mahkeme olarak 20.7.2016 tarihinde fiilen göreve başladığı 

düşünüldüğünde ve ülkemizde hâkim açığı bulunduğu gerçeği karşısında, tek hâkim sisteminin 

muhafaza edilmesinin daha doğru olacağı söylenebilir70.   

 
69 Bkz. TAŞPINAR AYVAZ, S.: Asliye Ticaret Mahkemeleri Hakkında Yapılan Kanun Değişiklikleri 

Çerçevesinde Tahkimde Görevli Mahkeme (DEÜHFD, Özel Sayı ,Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, C. 

16, 2014, s. 469-482), s. 478. 
70 Bu düzenlemenin eleştiriye açık olduğu hususunda bkz. PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 42. 
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Ayrıca, neden sadece asliye ticaret mahkemeleri bakımından bu şekilde bir ayrıma 

gidildiği, örneğin asliye hukuk ya da iş mahkemeleri bakımından neden bu şekilde bir ayrıma 

gidilmediği de sorgulanabilir. Toplu mahkemelerin sağlayacağı yararlar, tek hâkimli 

mahkemelere oranla daha fazla ise, bu sadece ticari davalar bakımından değil, diğer 

mahkemelerin görevine giren davalar bakımından da söz konusu olabilir.  

Öte yandan yukarıda belirtilen bazı dava ve işler ile değeri 300.000 lirayı geçen 

ticari davalara üç hâkim tarafından, diğerlerine ise tek hâkim tarafından bakılmasına ilişkin 

düzenleme de eleştiriye açıktır71. Bu değişiklik kanaatimizce isabetli olmamıştır. Zira 300.000 

Liralık bir davanın 301.000 liralık bir davadan daha önemsiz olduğu söylenemez. Adalette bu 

tarz bir önem sıralaması ve hiyerarşi de yapılamaz. Bu değişikliğin Anayasa m. 10’da yer alan 

eşitlik ilkesine aykırı olduğu dahi savunulabilir. Kadı ki örneğin 500.000 liralık ticari olmayan 

bir davaya diğer mahkemeler tek hâkimli olarak bakarken, 300.000 Lirayı geçen ticari davalara 

üç hâkim tarafından bakılması ve ticari davalara bu şekilde bir önem atfedilmesinin eşitlik ilkesi 

açısından sorgulanması gerekir. Ayrıca her yerde ticaret mahkemesinin bulunmadığını da 

unutmamak gerekir. Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkemelerin görevine giren 

dava ve işlere, asliye hukuk mahkemesi tarafından bakılacaktır. Asliye hukuk mahkemesi ise 

tek hâkimli bir mahkemedir. Ülkemizde çok az yerde ticaret mahkemesi kurulduğu dikkate 

alındığında, kanun koyucunun bu değişiklik ile gerçekleştirmek istediği amaç, asliye ticaret 

mahkemeleri bulunmayan yerlerde gerçekleşmemiş olacaktır. Bu nedenlerle, asliye ticaret 

mahkemelerinin ya (tercihan) sadece tek hâkimli ya da sadece toplu mahkeme olarak kurulmuş 

olması daha isabetli olurdu.  

Nitekim kanun koyucunun bu şekilde bir düzenleme yapması, bu mahkemelerin 

mahkeme teşkilatı bakımından ne şekilde nitelendirileceği sorusundan başka, bazı sorunlara da 

yol açabilecek niteliktedir. Bu bağlamda örneğin, davacı aynı dava dilekçesiyle aynı kişiye karşı 

birden fazla davayı birlikte açtığında (davaların yığılması halinde), bu taleplerden birisine toplu 

mahkemenin, diğerine tek hâkimli mahkemenin bakması gerekiyorsa, bu davaya hangisi 

bakacaktır. Eğer davaların ayrılması gerektiği savunulursa, o zaman, asliye ticaret 

mahkemelerinde davaların yığılması kurumunun kabul edilmesinden (HMK m. 110) umulan 

yararlar (ki temel yarar usul ekonomisi ilkesine hizmettir) elde edilememiş olacaktır72. Aynı 

durum terditli davalar bakımından da söz konusu olabilir. Gerçekten de terditli davada ticaret 

 
71 Nitekim bkz. TUZTAŞ, H.: Ticaret Mahkemesi Hakimi Yazdı, Ticaret Mahkemelerinde Getirilen Değişiklikler: 

http://www.gencbaro.com/genc-baro-ozel-haber.  
72 Bu konu hakkında ayrıntı için bkz. BULUT, U.: Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması, Ankara-2017, 

s. 206 vd.  

http://www.gencbaro.com/genc-baro-ozel-haber
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mahkemesinin asıl talebe toplu olarak, bunun kabul edilmemesi halinde yardımcı talebe tek 

hâkimli olarak bakması gerekiyorsa, bu durum terditli davalardan elde edilmesi umulan yararın 

gerçekleşmemesine neden olabilecektir.  

 

b) Tek Hâkimli Asliye Ticaret Mahkemesi ile Toplu Asliye 

Ticaret Mahkemesi Arasındaki İlişki ve  

Bunun Sonuçları Bakımından 

Biraz önce belirtilen bazı sorunlar dışında, belki de cevaplandırılması gereken bir 

başka önemli soru, tek hâkimli asliye ticaret mahkemeleri ile toplu asliye ticaret mahkemeleri 

arasındaki ilişkinin niteliğinin ne olacağı sorusudur? Bir başka ifadeyle, acaba medeni usul 

hukuku açısından bu mahkemeler arasındaki ilişkiyi nasıl nitelendirmek gerekecektir. Buradan 

varılacak sonuca göre söz konusu ilişkinin ihlali halinde bunun yaptırımın ne olacağının da 

cevaplandırılması bir zorunluluk olacaktır.  

Tek hâkimli asliye ticaret mahkemeleri ile toplu asliye ticaret mahkemeleri 

arasındaki ilişkinin nasıl nitelendirilmesi gerektiği konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. 

Acaba, bu ilişki, görev ilişkisi olarak mı, iş bölümü ilişkisi olarak mı, iş dağılımı ilişkisi olarak 

mı yoksa işlev itibariyle yetki ilişkisi olarak mı nitelendirilmelidir? Yoksa bu ilişkinin, 

mahkemenin iç işleyişine ilişkin bir durum olarak kabul edilmesi ve bunun da ihlal edilmesinin 

herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağı sonucuna mı varılmalıdır.  

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, tek hâkimli asliye ticaret mahkemesi ile 

toplu asliye ticaret mahkemesi arasındaki ilişki bir görev ilişkisidir73. Diğer bir görüşe göre ise, 

bu ilişki, yasal bir işbölümü ilişkisidir74. Başka bir görüşe göre75, bu konuda özel bir düzenleme 

bulunmadığı için bu kararlar ile toplu mahkemenin verdiği kararlar arasında bir fark 

olmayacaktır. Öte yandan bu kuralların ihlâl edilmesi (örneğin, tek hâkimle verilmesi gereken 

kararın toplu halde veya tam tersine karar verilmesi) halinde de uygulanacak bir yaptırım söz 

konusu değildir. Burada mahkemenin çalışma biçimine ve yargının daha hızlı işlemesine 

yönelik bir hüküm söz konusudur. Zira mahkeme her durumda asliye ticaret mahkemesi 

sıfatıyla görev yapacaktır. Kanaatimizce durum, bu görüşün ileri sürdüğü kadar basit değildir. 

O nedenle bu görüşe katılmaya imkân göremiyoruz.  

 
73 KURU, B.: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara-2017, s. 88.  
74 Bkz. ERMENEK, İ.: Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara-2014, s. 113-114.  
75 TAŞPINAR AYVAZ, s. 478. 
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Nihayet doktrinde ileri sürülen bir başka görüşe göre, toplu mahkemelerde, tek 

hâkim ile heyet arasındaki ilişki “işlev itibariyle yetki” ilişkisi olarak nitelendirilebilir76. İşlev 

itibariyle yetki, yargı yolu ilişkisinden, görev ilişkisinden, iş dağılımı ilişkisinden ve de yer 

itibariyle yetki ilişkisinden farklı bir kavramdır77. Tek hâkimli asliye ticaret mahkemeleri ile 

toplu asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişkinin, yargı yolu ilişkisi ve yer itibariyle yetki 

ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği açıktır. Zira yargı yolu ilişkisi, farklı yargı kolları (adli ve 

idari yargı gibi) arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Yine yer itibariyle yetki ilişkisi ise, aynı 

yargı kolundaki görevli mahkemelerden coğrafi olarak hangi yerde bulunan mahkemenin 

yetkili olacağına ilişkindir. Ayrıca, iş dağılımı ilişkisi, aynı mahkemenin bütün dairelerinin 

işlevine giren bir işin hangi daire tarafından yapılacağına ilişkindir. Diğer bir deyişle iş 

dağılımı, aynı mahkemede aynı işleve sahip organlardan hangisinin söz konusu uyuşmazlığa 

bakacağı ile ilgilidir. Oysa işlev itibariyle yetkide, hâkimin, dairenin veya mahkemenin işlevleri 

kapsamında olmayan bir iş söz konusudur78. İş dağılımında, aynı işleve sahip organlar arasında 

bir yetkinin paylaştırılması söz konusu olmayıp, iş yoğunluğu ölçütüne göre işin dağıtılması 

söz konusudur. Bu nedenle, tek hâkimli asliye ticaret mahkemesi ile toplu asliye ticaret 

mahkemesi arasındaki ilişki kanaatimizce de iş dağılımı ilişkisi olarak nitelendirilemez79.  

Öte yandan işlev itibariyle yetki, dar ve teknik anlamda görev ilişkisinden de 

farklıdır. Zira görev, uyuşmazlığın konusu ve taraflarına göre, aynı yerdeki, aynı derecede yer 

alan mahkemelerden hangisinin somut uyuşmazlığa bakabileceği ve esas hakkında karar 

verebileceği ile ilgilidir. Başka bir anlatımla görev kuralları, somut bir uyuşmazlıkla ilgili, aynı 

derecede yer alan mahkemeler arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. Buna karşılık işlev itibariyle 

yetki, farklı derecede yer alan mahkemeler ile aynı mahkeme içerisindeki farklı yargısal 

organlar arasındaki ilişkiyi düzenler80. Bu nedenle, asliye ticaret mahkemeleri bakımından 

getirilmiş olan tek hâkim ile heyet arasındaki ilişki, dar ve teknik anlamda görev ilişkisi olarak 

da nitelendirilemez. Çünkü burada aynı derecede ve fakat farklı mahkemeler arasındaki ilişki 

düzenlenmemektedir. Aksine burada, aynı mahkeme içinde farklı yargısal organlar arasındaki 

ilişki düzenlenmektedir. Zira asliye ticaret mahkemesinde gerek tek hâkimin baktığı işlerde 

gerekse heyet halinde bakılan işlerde aynı mahkeme (aynı mahkeme numarası, örneğin Ankara 

5 inci asliye ticaret mahkemesi gibi) adı altında işlem yapılmakta ve karar verilmektedir. Yani 

 
76 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ERDOĞAN, E./BULUT, U.: İşlev İtibariyle Yetki (Mahkemenin İşlevi) 

(MİHDER, 2018/1, s. 91-130), s. 106-107.  
77 Bu kavramlar arasındaki ilişki ve farklar hakkında bkz. ERDOĞAN/BULUT, s. 99-101.  
78 Bu konularda bkz. ERDOĞAN/BULUT, s. 101.  
79 ERDOĞAN/BULUT, s. 107. 
80 ERDOĞAN/BULUT, s. 100. 
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mahkeme her iki durumda da asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır. Bu 

nedenlerle, tek hâkimli asliye ticaret mahkemesi ile toplu asliye ticaret mahkemesi arasındaki 

ilişkinin, kanaatimizce de görev olarak değil, işlev itibariyle yetki ilişkisi olarak nitelendirilmesi 

uygun olacaktır81.  

İşlev itibariyle yetki hukukumuzda bir kurum olarak düzenlenmediği gibi, 

mahkeme veya ilgili yargısal organ tarafından nasıl inceleneceği hususunda da bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Mevcut pozitif hükümler çerçevesinde, bu konuda görev kurallarını 

uygulamanın ve bu konuda genel bir atıf yapmanın mümkün olduğu kabul edilmektedir. Çünkü, 

işlev, yukarıda belirtilen kavramlar arasında en çok görev konusuna benzemektedir. Buna göre, 

işlev itibariyle yetki itirazı, görev itirazı gibi her zaman yapılabilir ve mahkemece de her zaman 

resen dikkate alınmalıdır. İşlev en azından şeklen görevin devamı gibi bir dava şartı olarak 

kabul etmek ve dava şartlarındaki sıralamada da görevden sonra, ancak yetkiden önce 

incelemek gerekir. O halde işlevi, mevcut hükümler çerçevesinde, HMK m. 114/1-c 

çerçevesinde, görevle bağlantılı bir dava şartı olarak nitelendirmek mümkün olmalıdır82. Bu 

nedenle mahkemenin işlev itibariyle yetkisini resen araştırması gerekir. İşlev itibariyle yetkisiz 

olduğunu düşünen mahkeme usule ilişkin nihai bir kararla talebi reddetmelidir. İşaret edilen 

durumda HMK m. 20 hükmü kıyasen uygulanmalı ve süresi içinde işlev itibariyle yetkili 

mahkemeye dosyanın gönderilmesi talep edilirse, davaya devam edilebilmelidir83.  

Öte yandan her ne kadar 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle asliye ticaret 

mahkemelerinde iş dağılımının mahkeme başkanı tarafından yapılacağı hüküm altına alınmış 

ise de, bu ancak tek hâkimin görevine gireceği hususunda tereddüt olmayan işler bakımından 

geçerli olabilir. Buna karşılık, asliye ticaret mahkemelerinde tek hâkimle ve heyet halinde 

görülmesi gereken işlere ilişkin ayrım, yargı yetkisinin kanun tarafından sınırlanmasına ilişkin 

olup, açıkça yetki verilmedikçe mahkeme başkanı tarafından belirlenemez. Bu belirleme, 

uygulamada yapıldığı gibi sadece mahkeme başkanı tarafından ve mahkemece verilecek bir ara 

kararla yapılamaz. Zira tek hâkim veya heyet tarafından verilen işlev itibariyle yetkiye ilişkin 

karar, mahkemenin iç işleyişine ilişkin basit bir ara kararı olarak nitelendirilemez. Aksine bu 

karar usule ilişkin nihai bir karar niteliğini taşımakta olup, bu karara karşı da kanun yoluna 

başvuru olanağının tanınması gerekir84. İşlev itibariyle yetkili olmayan bir mahkeme tarafından 

 
81 Aynı yönde, ERDOĞAN/BULUT, s. 106-107. 
82 ERDOĞAN/BULUT, s. 113-114.  
83 Ayrıntı için bkz. ERDOĞAN/BULUT, s. 115.  
84 Ayrıntı için bkz. ERDOĞAN/BULUT, s. 120. 
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verilen karar “yok hüküm”85 olarak nitelendirilmemekte, etkilerini doğuracağı belirtilmekte, 

ancak bu kararın ortadan kaldırılmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir86. Ancak, 

kanaatimizce tek hâkimin bakacağı davaya heyet halinde bakılmışsa ya da tersi durumda, 

mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olduğu ve bunun da HMK m. 375/1-a 

uyarınca bir yargılamanın yenilenmesi sebebi teşkil edeceği dahi ileri sürülebilir.  

 

3) Asliye Ticaret Mahkemelerinin Uzmanlık Mahkemesi Olarak 

Belirlenmesi Bakımından 

Yukarıda da belirtildiği üzere, asliye ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk 

mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olarak düzenlendiği gibi bu mahkemelerin bazı 

dava ve işlere tek hâkimli olarak bazılarına ise toplu mahkeme olarak bakması hususu da 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Böylece, asliye ticaret mahkemeleri artık özel görevli bir 

mahkeme statüsüne kavuşmuştur. Ancak kanun koyucu bununla yetinmemiş, asliye ticaret 

mahkemelerini bazı uyuşmazlıklar bakımından, deyiş yerinde ise “daha da özel bir mahkeme” 

haline getirmiştir. Böylece aslında özel görevli mahkeme içinde daha özel başka bir görevli 

mahkeme oluşturulmuştur.  

Bunlardan birincisi ticaret hukukuna ilişkindir. Nitekim Türk Ticaret Kanunu’nun 

5 inci maddesini 2 nci fıkrasına göre “Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk 

mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel 

hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde 

bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş 

durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret 

mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan 

deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir”. 

Bu değişiklik, 14.1.2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un87 8 inci maddesiyle yapılmıştır. Bu madde hükmüne göre 

“6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurulmuş bulunan denizcilik 

ihtisas mahkemesinin görmekte olduğu davalar, Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesinin 

 
85 Bu konuda geniş bilgi için bkz. ÖZEKES, M.: Medeni Usul Hukukunda Yok Hüküm ve Etkisiz Hüküm (YD, 

C.26, 2000, s. 661-699).  
86 ERDOĞAN/BULUT, s. 123-124. Yazarlar olması gereken hukuk bakımından, işlev itibariyle yetkisi açıkça 

dava şartı olarak düzenlenmesini önermektedir. Ayrıca asliye ticaret mahkemelerinde bir uyuşmazlığa heyet 

halinde mi yoksa tek hâkim tarafından mı bakılması gerektiği konusundaki sorunların, heyetçe karara bağlanmasını 

ve bu karara karşı da istinaf yoluna başvurunun mümkün olması gerekliğini önermektedirler 

(ERDOĞAN/BULUT, s. 126-127).  
87 Bkz. RG 14.2.2011, S. 27846. 
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ikinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden 

itibaren bir ay içinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu 

ile diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına 

bakmakla görevli kılınacak asliye ticaret mahkemesine devredilir.   Türk Ticaret Kanununun 

yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan deniz ticaretine ve deniz sigortasına ilişkin hukuk 

davalarını görmekte olan mahkemeler, yargı çevreleri içinde ve görev alanlarına giren 

sonuçlanmamış davaları ve işleri devredemezler”. Böylece 6103 sayılı Kanunla denizcilik 

ihtisas mahkemeleri kaldırılarak, bunların görevine giren davalar bakımından bazı asliye ticaret 

mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilmiştir.  

İkincisi ise icra ve iflas hukukuna ilişkindir. Nitekim 7101 Sayılı Kanunun 46 ncı 

maddesiyle İcra ve İflas Kanunu’na eklenen geçici 14 üncü maddeye göre; “Hakimler ve 

Savcılar Kurulu, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci 

fıkrasındaki belirleme yetkisi kapsamında iflâs ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret 

mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde belirler”. 

HSK, bu yetkisini kullanmış ve yapılan belirleme 5.4.2018 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır88. HSK bu belirleme yetkisi kapsamında özetle; üç veya daha az asliye ticaret 

mahkemesi bulunan yerlerde bir numaralı asliye ticaret mahkemesinin, üçten fazla asliye ticaret 

mahkemesi bulunan yerlerde ise 1, 2 ve 3 numaralı asliye ticaret mahkemesinin, iflas ve 

konkordato alanında ihtisas mahkemesi olarak belirlenmesine karar vermiştir.  

Kanun koyucunun bazı uyuşmazlıklar bakımından uzmanlaşmayı sağlamak adına 

bu tarz bir düzenlemesi yapmasının isabetli olduğu savunulabilir. Zira bu durumda uzmanlaşma 

sağlanmış olacak, böylece daha doğru (isabet derecesi yüksek) ve adalete uygun kararlar 

verilmiş olacaktır. Dolayısıyla, bazı alanlarda uzmanlık mahkemelerinin kurulması, ülkemizde 

hâkimlerin uzmanlaşmasına yönelik genel bir düzenleme bulunmadığı için isabetli sayılabilir. 

Ancak burada sorun yaratabilecek husus, bu belirleme yetkisinin HSK’na verilmiş olmasıdır. 

Nitekim doktrinde, HSK’na 5235 sayılı Mahkemeleri Teşkilatı Kanunu ile böyle bir yetki 

verilmesi, haklı olarak eleştirilmekte, HSK’na böyle bir belirleme yetkisi verilemeyeceği, zira 

bu tarz bir belirlemenin aslında bir görev kuralı koymak anlamına geleceği; bunun 

mahkemelerin görev, yetki ve yargılama usulünün kanunla belirlenebileceğini öngören 

Anayasanın 141 inci maddesine, tabiî ve kanuni hâkim ilkelerine aykırı olacağı 

 
88 Ayrıntı için bkz. 5.4.2018 tarih 30382 Sayılı RG.  
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savunulmaktadır89. Kanaatimizce de savunulan görüş isabetli olup, bu tarz bir görev belirlemesi 

ancak kanunla yapılabilir.  

4) Tahkim Yargılamasında, Mahkeme Tarafından Yapılacağı 

Belirtilen İşler Bakımından 

 

Biraz önce de belirtildiği üzere, 6545 sayılı Kanunla, asliye ticaret mahkemeleri, 

yeniden toplu mahkeme haline getirilmiş, ancak bütün dava ve işlere toplu mahkeme olarak 

bakmayacağı, değeri ne olursa olsun bazı dava ve işlere heyet halinde, bunun dışında kalanlara 

ise tek hâkim tarafından bakacağı hükme bağlanmıştır. Toplu mahkeme (heyet halinde) olarak 

bakılacak dava ve işler arasında, tahkim yargılamasına ilişkin bazı işlere de yer verilmiştir. 

Nitekim getirilen düzenlemeye göre “12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanununa ve 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa göre yapılan 

tahkim yargılamasında;  

- tahkim şartına ilişkin itirazlara, 

-  iptal davalarına,  

- hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile  

- yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara,  

ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür ve 

sonuçlandırılır. Görüldüğü üzere, bu hüküm ile tahkim yargılamasında mahkemelerin görevine 

giren bütün işlere yer verilmemiş, sadece sayılmak suretiyle bazı işlere yer verilmiştir. Bu yasal 

değişiklikten sonra, tahkim yargılamasında mahkemenin görevine giren ve burada sayılmayan 

diğer işlere hangi mahkeme tarafından bakılacağı sorunu ortaya çıkmıştır90. Nitekim tahkim 

yargılamasında şu işler de mahkemenin görevine girmektedir: Tahkim süresinin uzatılması 

(HMK m. 427), delillerin toplanmasında mahkemeden yardım istenmesi (HMK m. 432), hakem 

kararının mahkemeye verilmesi (HMK m. 436) veya hakem kararına karşı yargılamanın iadesi 

yoluna başvurulması (HMK m. 443).  

Dolayısıyla, bu son belirtilen işler bakımından acaba hangi mahkemenin görevli 

olacağı konusunda tereddüt ortaya çıkmıştır. O dönemde doktrinde tahkimde mahkemenin 

görevine giren bütün işler bakımından asliye ticaret mahkemesinin görevli sayılması gerektiği 

görüşü ileri sürülmüştür. Buna dayanak olarak da yeni getirilen düzenlemede yer alan “Bu 

 
89 Bkz. TANRIVER, s. 95.  
90 Bu konuda bkz. TAŞPINAR AYVAZ, s. 476 vd. 
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fıkrada belirtilen dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri 

tarafından görülür ve karara bağlanır” hükmü gerekçe gösterilmiştir91. Bu tereddüde neden 

olan hükümlerden birisi de HMK m. 410 hükmünde yer alan düzenlemeydi. Çünkü bu maddede 

“Tahkim yargılamasında mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili 

mahkeme, tahkim yeri bölge adliye mahkemesidir” hükmü yer almaktaydı. Hâlbuki kanun 

koyucu madde metninde, “tahkim yargılamasında mahkemeye başvurulacağı belirtilen işlerden 

tahkim şartına ilişkin itirazlar, hakem kararlarının iptali davaları, hakemlerin seçimi ve reddine 

yönelik talepler ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davaların asliye 

ticaret mahkemelerinde ve toplu mahkeme olarak görüleceği” hükme bağlasaydı ve son fıkrada 

bunun dışında kalanların da tek hâkimle görüleceğini belirtseydi tahkimle ilgili konularda 

tümüyle asliye ticaret mahkemesinin görevlendirildiği sonucunu çıkarmak kolaylaşırdı. 

 Öte yandan 6545 sayılı Kanun’un getirdiği bir ilga düzenlemesi de yoktu. Zira 

6545 sayılı Kanun’da MTK m. 3 veya HMK m. 410’u kaldıran açık bir hüküm de mevcut 

değildi. Bu durumda her üç Kanun’un yürürlükte olduğu, dolayısıyla 5235 sayılı Kanun m. 

5/III’te sayılanlar için asliye ticaret mahkemesinin toplu mahkeme olarak görev yapacağı, 

diğerleri bakımından ise HMK ve MTK hükümlerinin uygulanacağı gibi bir sonuç 

çıkarılabilirdi. Ne var ki, bu tür bir yorum amaca uygun olmadığı gibi doğru da kabul 

edilemeyeceği doktrinde ifade edilmişti92. İşte tüm bu sorunlar nedeniyle, doktrinde, sorunlu 

bir düzenleme olmasına rağmen, tahkimle ilgili mahkemeye başvurulması gereken tüm 

hususlarda asliye ticaret mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna varılması, ancak bu 

konudaki tereddütleri ortadan kaldırmak için MTK m. 3 ve HMK m. 410 hükümlerinin 

yürürlüğüne son verilmesi gerektiği savunulmaktaydı93. Ancak görev kurallarının kamu 

düzenine ilişkin olması, mahkemelerin görevinin kanunla belirlenmesi gerektiği ve görev 

konusunda kıyas yapılamayacağı gibi kurallar karşısında, bu görüşün savunulması da 

kanımızca güç olmaktaydı.  

İşte tüm bu gelişmeler yaşanırken kanun koyucu, bu konuda 7101 sayılı Kanunla 

sorunun çözümüne yönelik olarak yeni bir düzenleme getirmiştir. 7101 sayılı Kanunun 57 nci 

maddesiyle HMK’nun 410 uncu maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Tahkim yargılamasında, 

mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili mahkeme, konusuna göre 

tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesidir. Tahkim yeri belirlenmemiş ise 

 
91 TAŞPINAR AYVAZ, s. 478 vd.  
92 TAŞPINAR AYVAZ, s. 479. 
93 TAŞPINAR AYVAZ, s. 480. 
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görevli mahkeme, konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme 

ise davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya işyeri mahkemesidir.” Yine 7101 

sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunumuza “Ek Madde 

1 eklenmiştir. Söz konusu Ek Madde 1 hükmü şu şekildedir: “Bu Kanunda asliye hukuk 

mahkemesine verilen görev ve yetkiler, uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye 

ticaret mahkemesi tarafından kullanılır”.  

Şu halde gerek 6100 sayılı HMK’nda gerekse 4686 sayılı MTK’nda yapılan 

değişikliğe göre, artık tahkim yargılamasında mahkeme tarafından bakılacağı belirtilen bütün 

işler bakımından, konusuna göre, asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi görevli 

olacaktır. Böylece yapılan son değişikliklerle 6545 sayılı kanunla yapılan değişikliğin ortaya 

çıkardığı tereddüt de giderilmiş olmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, 6545 sayılı Kanunla 

tahkimde ticaret mahkemesinin görevine giren işlerden, yukarıda sayılanlara ticaret mahkemesi 

aynı şekilde toplu mahkeme olarak bakmaya devam edecektir. Fakat orada sayılmayan işlere 

ise, tek hâkim tarafından bakılacaktır94.  

Öte yandan 7101 sayılı Kanun ile hakem kararlarına karşı iptal davasının hangi 

mahkemede görüleceğine ilişkin önemli bir değişiklik de yapılmıştır. 7101 sayılı Kanunun 53 

üncü maddesiyle 4686 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde yapılan değişikliğe göre “İptal 

davası, 3 üncü madde uyarınca yetkili asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yer yönünden 

yetkili bölge adliye mahkemesinde açılır, öncelikle ve ivedilikle görülür. İptal davası hakkında 

verilen kararlara karşı 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

hükümlerine göre temyiz yoluna başvurulabilir.” Benzer değişiklik 7101 sayılı Kanunun 60 

ıncı maddesiyle 6100 sayılı HMK’nun 439 uncu maddesinde ve yine 7101 sayılı Kanunun 55 

inci maddesiyle 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılmıştır. Bu değişikliklere göre, 

hakem kararlarına karşı açılacak iptal davalarında görevli yargı yerinin, artık bölge adliye 

mahkemesi olduğu hüküm altına alınmıştır. Oysa 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 

uyarınca, iptal davalarına asliye ticaret mahkemesi tarafından toplu mahkeme olarak 

bakılmaktaydı. Bu son değişiklikle birlikte hakem kararlarına karşı açılacak iptal davası artık 

asliye ticaret mahkemelerinin görevinden çıkartılmış, bölge adliye mahkemesinin görev alanına 

dâhil edilmiştir. 

 
94 TAŞPINAR AYVAZ, s. 478. 



384 

 

 7101 sayılı Kanunla iptal davalarının, aynı zamanda bir kanun yolu mahkemesi 

(üst derece mahkemesi) olan ve daha tecrübeli hâkimlerden teşekkül eden bölge adliye 

mahkemesine verilmiş olması kanaatimizce isabetli olmuştur. Ancak tahkimde mahkemelerin 

görev alanına girecek işlerin konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesine 

verilmiş olması eleştiriye açık bir hükümdür. Çünkü, bu düzenleme de bir takım görev 

sorunlarını beraberinde getirebilecektir. Zira bazı durumlarda bir davanın asliye ticaret 

mahkemesinin mi yoksa asliye hukuk mahkemesinin mi görevine gireceğini belirlemek kolay 

değildir. Bu şekilde ikili bir mahkeme görevlendirmesi yapılması yerine, kanaatimizce, tahkim 

yargılamasında mahkemenin görevine giren bütün dava ve işler bakımından sadece asliye 

ticaret mahkemelerinin görevli kılınması daha isabetli olurdu. Çünkü, uygulamada tahkim 

yoluna çok büyük ölçüde ticari dava ve uyuşmazlıklarda başvurulmaktadır. Nitekim 6545 sayılı 

Kanun, tahkim yargılamasında mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerin birçoğunda 

asliye ticaret mahkemelerini (hem de toplu mahkeme olarak) zaten görevli kılmıştı. Şimdi 

yapılması gereken, tahkimde mahkemelerin görevine giren bütün işlerde (iptal davaları hariç) 

asliye ticaret mahkemelerinin görevli kılınması olmalıydı. Böylece, bu konuda, asliye hukuk 

mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasında çıkması muhtemel bir takım görev 

sorunları önlenebilirdi. Esasen her yerde asliye ticaret mahkemesi bulunmadığına göre, 

bulunmayan yerlerde zaten asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Hiç değilse ayrı bir 

asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde çıkması muhtemel görev sorunlarının yapılacak 

düzenlemeyle önceden engellemesi isabetli olurdu. 

5) Yargılama Usulü Bakımından 

 

7101 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 4 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında önemli bir değişiklik daha yapılmıştır. Getirilen yeni hüküm şu 

şekildedir: “Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını 

geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır”.  Esasında asliye ticaret 

mahkemeleri, asliye mahkemesi derecesinde olduğu için kural olarak “yazılı yargılama 

usulüne” tabidir ve HMK hükümleri ticaret mahkemelerinde de uygulanır. Dolayısıyla ticari 

davalarda da deliller ve delillerin sunulması HMK hükümlerine tabidir. Bu konuda bir 

düzenleme yapılmasına kanaatimizce gerek yoktu. Anlaşılan odur ki, kanun koyucu ticari 

davalarda ispat hususunda uygulamada yaşanan bazı tereddütleri gidermek istemiştir. Buna 
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göre ticari davalarda da HMK’nun ispata ilişkin hükümleri geçerli olacak, delillerin nasıl ve ne 

şekilde sunulması gerektiğine ilişkin HMK hükümleri ticari davalarda da uygulanacaktır.  

Ancak burada önemli olan değişiklik miktar ya da değeri 100.000 Lirayı geçmeyen 

ticari davalarda basit yargılama usulünün getirilmiş olmasıdır. Kanaatimizce bu değişiklik 

çeşitli bakımlardan eleştiriye açıktır. Çünkü bu değişiklikle bir mahkemede iki ayrı yargılama 

usulü uygulanması öngörülmüştür. Bunun sadece ticari davalar bakımından getirilmesi ve de 

uygulanacak yargılama usulünün davanın değerine göre değişmesi, eşitlik ilkesine aykırı 

sayılabilecektir. Neden diğer bütün mahkemelerde bu şekilde bir ayrım yapılmazken sadece 

ticari davalarda bu tarz bir ayrıma gidildiği hususu sorgulanmalıdır. Bunun gerekçesi, davanın 

daha çabuk ve daha az giderle görülmesi kaygısı ise, diğer mahkemelerde görülen davalarda bu 

kaygı neden gözetilmemiştir. Bunu eşitlikle bağdaştırmak güçtür. Ayrıca adaletin dağıtımında 

hızlılık önemli ise de, gerçeğe ve adalete ulaşmak da o derece önemlidir.  

Kaldı ki basit usule tabi davalarda, taraflar yazılı usule göre bazı açılardan daha 

dezavantajlıdır. Şöyle ki; 

- Basit usulde taraflar sadece birer kez dilekçe verebilir (yazılı usulde ikişer kez) 

- Basit usulde dava bir kez, yazılı usulde iki kez yenilenebilir 

- Basit usulde dava kural olarak 3 duruşmada bitirilmek zorundadır. Yazılı usulde 

bu şekilde bir sınırlama yoktur.  

- Her iki usulde davayı ve savunmayı değiştirme yasağının başlangıcı da farklıdır.  

Bütün bu hususlar gözetildiğinde asliye ticaret mahkemelerinde yargılama usulüne 

(basit usule) ilişkin olarak yapılan bu değişiklik kanaatimizce isabetli olmamıştır. Ticaret 

mahkemelerinin hem toplu hem de tek hâkimli mahkeme olarak yapılandırılmasına ilişkin bazı 

tereddütler burada da geçerli olacaktır. Örneğin, dava yığılması şeklinde birden fazla talebin 

ileri sürüldüğü hallerde, taleplerden birinin değeri (ya da tutarı) 300.000 Liranın üzerinde ise 

buna mahkeme heyet halinde bakacak, bu değerin altında ise tek hâkim bakacaktır. Ayrıca yine 

100.000 liranın üzerinde olan bir talep yazılı yargılama usulüne göre, altında olan bir talep ise 

basit yargılama usulüne göre görülecektir. Bu nedenle, aynı mahkeme içinde yargılama usulü 

bakımından yaratılan bu ikilik, kanaatimizce isabetli olmamıştır.  

 

SONUÇ 

Yukarıdan beri yapılan açıklamalar çerçevesinde, asliye ticaret mahkemeleri ile 

asliye hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin “işbölümü” olmaktan çıkartılıp, görev ilişkisine 

dönüştürülmüş olması kanaatimizce isabetli olmuştur. Böylece asliye ticaret mahkemelerinin, 
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artık özel görevli mahkeme olarak nitelendirilmesinin önünde bir engel kalmamıştır. Ancak, 

mahkeme teşkilatı bakımından, asliye ticaret mahkemelerinin yapısıyla çok sık oynanmış 

olması doğru olmamıştır. Bu konuda bazı gelgitler yaşanması ve yarattığı sonuçlar, birtakım 

sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecek niteliktedir. Asliye ticaret mahkemelerinin, toplu 

mahkeme olarak örgütlenmesine rağmen, bazı dava ve işlerde tek hâkimli, bazılarında ise heyet 

halinde karar vermesine yönelik düzenlemeler de kanaatimizce isabetli sayılamaz. Bu 

mahkemelerin sadece tek hâkimli olarak yapılandırılması daha isabetli olurdu. Öte yandan 

tahkimde mahkemelerin görevine giren işler bakımından, konusuna göre asliye hukuk ya da 

asliye ticaret mahkemesinin görevli olacağına ilişkin yasal değişiklik de isabetli değildir. Bu 

konudaki ortaya çıkabilecek görev sorunlarına engel olmak adına ve bazı başka gerekçelerle bu 

konuda ikili bir görev düzenlemesi yerine, sadece asliye ticaret mahkemelerinin görevli 

kılınması daha yerinde olurdu. Ancak, hakem kararlarına karşı açılacak olan iptal davalarının 

asliye ticaret mahkemelerinin görevinden alınarak bölge adliye mahkemelerinin görev alanına 

dâhil edilmiş olması yerinde bir düzenleme olmuştur. Nihayet, ticari davalarda deliller ve 

bunların sunulması bakımından HMK hükümlerinin uygulanacağına dair açık hüküm 

konulması, bu konuda ortaya çıkan tereddütleri gidermek adına isabetli sayılabilir ise de; asliye 

ticaret mahkemelerinde yüz bin lirayı aşmayan uyuşmazlıklar bakımından basit yargılama 

usulünün uygulanacağına ilişkin olarak yapılan yasal değişiklik, kanaatimizce isabetli 

olmamıştır.  
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TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BAZI SINIFSAL GELİŞİM DİNAMİKLERİ 

Doç. Dr. Mehmet Devrim Topses95  

Türk modernleşmesi, Batı’dan uygarlık alma süreci olarak tanımlanabilir. Toplumsal ilişkilerin 

gelenekten arındırılması ve çağın gereksinimleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi çabaları 

Türk modernleşmesinin özünü oluşturur. Samuel Huntington (2006:144) “medeniyetler 

çatışması” kuramında tersini ileri sürmüş olsa da, Batı’dan uygarlık almak yadırganacak bir 

tutum değildir. İnsanlık tarihi uygarlıklar arasındaki alışverişlerin örnekleriyle doludur. 19. ve 

20. yüzyıllarda Asya ve Doğu toplumları arasında Batılılaşma çabaları ne kadar sık 

görülmekteyse, benzer şekilde 15. yüzyıldan önce Batı toplumları arasında, bu dönemin ileri 

uygarlığını temsil eden Doğu’dan kültürel ve ekonomik yenilikleri almayı hedeflemiş siyasal 

eğilimlere de o kadar sık rastlanılmaktadır.  

“Medeniyetler çatışması” kuramı, uygarlık kavramını dinsel bir çerçeve içinde görmüş, bu 

nedenle uygarlık alışverişlerini “geleneğe başkaldırı” ya da “geleneğin terk edilmesi” biçiminde 

ele almıştır. Türk modernleşmesini konu edinen sosyolojik içerikli çözümlemelerde ise 

Huntington’un söz konusu yöntem anlayışı baskın olarak kabul edilmektedir. Ziya Gökalp’ten 

başlayan, Baykan Sezer, Orhan Türkdoğan ve Şerif Mardin’le devam eden çözümlemelerin 

ortak noktası, Türk modernleşmesinde “geleneğin korunması” na öncelik vermeleridir. Onlara 

göre Türk modernleşmesi “gelenek korunsaydı başarıya ulaşacaktı” ya da “gelenek korunursa 

başarıya ulaşılacaktır”. Bu sosyologların gözden kaçırdıkları nokta, toplumsal bir yapının 

ekonomik ve sınıfsal belirleyicilerinin bulunduğudur. “Gelenek” ve “yenilik” arasındaki 

mücadele ise modernleşme tarihimizin belirleyicileri değil, toplumsal yapımızdaki ekonomik 

ve sınıfsal çatışmaların bir sonucudur. Gelenek dediğimiz kavram, köhnemiş bir düzenden 

çıkarı olan eski toplumsal sınıfların çıkarlarını da yansıtıyor olabilir. Örneğin, Niyazi Berkes 

(1973:17)’in yerinde saptamasıyla “Türk modernleşmesinde gelenek, eski feodal sınıfların en 

büyük sığınağı olmuştur”. Bu bildiride Türk modernleşme tarihi içinde Tanzimat dönemi 

yenileşme hareketleriyle başlayıp Cumhuriyet döneminin başlangıcını içine alan tarihsel 

sürecin belirleyici sosyolojik özelliklerine yer verilecektir. Dönemin sosyolojik içeriği üç temel 

başlık altında incelenebilir. 

 

 
95 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, devrimtopses@comu.edu.tr  
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1. Türk Modernleşmesinin Temelindeki Toplumsal Sınıflar 

Türk modernleşmesi Tanzimat döneminde yönetici bürokrat kadro ve ticaret burjuvazisi 

önderliğinde başlatılmıştır. Bürokrasi kavramı asker ve yönetici kesimlerini içine alan, 

burjuvaziden ayrı bir tabakadır (Keyder, 2005:9). Burjuvazi ise serbest ticaret yoluyla 

zenginleşen ve çoğunlukla gayri-müslümlerin oluşturduğu toplumsal kesimleri içine 

almaktadır. Batı devletlerine verilen kapitülasyonlar, iç pazarlar yoluyla geçimini sağlayan yerli 

tüccar ve toprak sahiplerini ekonomik bir durgunluğa sürüklemiş olsa da,  ithalat ve ihracattan 

geçinen daha büyük ve güçlü bir burjuvaziyi beslemekteydi. Tanzimat’ın toplumsal ve 

ekonomik düzenlemeleri, miri toprak düzeninin 16. yüzyılda bozulmasından sonra geniş toprak 

mülkiyetlerini ele geçiren bürokratların bu mülkiyetlerine yasal bir güvence sağladığı gibi, 

ithalat ve ihracatı zorlaştıran gümrük duvarlarını en düşük düzeye indirerek serbest ticareti 

kolaylaştırmıştır. Bu yönüyle Tanzimat döneminde bürokrasi ve büyük ticaret burjuvazisi 

arasında güçlü bir ortaklıktan söz edilebilir. 

Güçlü sınıfsal ortaklığa Meşrutiyet döneminde küçük yerli burjuvazi de katılmıştır. Karpat 

(2006:60-61)’ın saptamalarına göre Tanzimat düzenlemelerinden zarar gören Müslüman toprak 

sahipleri ve küçük ticaret çevreleri yerli orta sınıfların kökenini oluşturmaktadır. Gerçekten de 

Tanzimat düzenlemelerine yönelik 19. yüzyıldaki ilk eleştiriler, öncelikle yerli orta sınıfların 

toplumsal taleplerini içermekteydi. Orta sınıflar, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Şinasi’nin 

söylemlerinde iki önemli isteklerini dile getirmekteydiler: İlkin, dış ticaretin ülkede yaratmış 

olduğu ekonomik yıkımın sonuçlarından söz edilmektedir. İkinci olarak ise orta sınıfların 

siyasete katılımını kolaylaştıracak anayasa talep edilmektedir. Bu açılardan Tanzimat dönemi, 

bürokrat kadro ve büyük ticaret burjuvazisinin ortaklığı karşısında, yeni gelişen orta sınıfların 

eleştirilerini ve siyasete katılım taleplerini barındırmaktadır. Anayasanın ilanı ve sonrasında 2. 

Meşrutiyet devrimi, yerli orta sınıfların büyük başarısını ve yönetime katılmalarını 

simgelemektedir. Yerli ekonomiye ağır yükler getiren kapitülasyonların kaldırılması, yerli 

sermayenin korunması, ulusal bir bütünlük oluşturularak iç pazarın güvenliğinin sağlanması 

yönündeki girişimleri ilk olarak 2. Meşrutiyet döneminde görmekteyiz.  

Böylece 1908’den sonra yönetici bürokrat kadro ile büyük ticaret burjuvazisi arasındaki 

ortaklık, yerli orta sınıfların katılımıyla genişlemiştir. Burada dikkat isteyen bir noktadan söz 

edilmesi gerekiyor. Modernleşme tarihimizde söz konusu sınıfsal ittifakın en geniş boyutlarına 
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ulaştığı dönem Kurtuluş Savaşı’dır. Türkiye’nin en geniş toplumsal kesimlerini oluşturan küçük 

üreticiler, köylüler ve işçiler; halkçılık bildirgesinin ilan edildiği 1920 yılından başlayarak, 

düşmanın denize döküldüğü 1922 yılı sonlarına kadar, geniş siyasal ittifakın içinde yer 

almışlardır. Gerçekten de Türkiye’de sosyalizm rüzgârlarının en güçlü estiği dönem, Kurtuluş 

Savaşı’dır. Bu durum işçi-köylü iktidarının kurulduğu Sovyetler Birliği ile yapılan 

dayanışmanın bir sonucu olabileceği gibi, bürokrasinin emekçi kesimlerden gelebilecek savaşçı 

gücüne duyduğu yaşamsal gereksinimin bir sonucu olarak da düşünülebilir. Buna karşın, 

savaşın kazanılacağının kesinleşmesinin ardından köylü sınıfı, siyasal iktidardan 

uzaklaştırılmıştır. 1923 yılında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar, 

ithalatın önündeki engellerin kaldırılmasını ve özel sermayenin devlet tarafından 

desteklenmesini isteyen ticaret burjuvazisi ve geniş toprak sahiplerinin ekonomik taleplerini 

yansıtmaktadır (Şener, 2015:198). Cumhuriyetin hemen başındaki güçlü toplumsal sınıflar bu 

şekilde ortaya konulabilir.  

Türk modernleşmesini yapısal-işlevselci bir yöntem anlayışıyla çözümleyen sosyologlar bu 

tarihsel süreci “geleneğe başkaldırı” ve “Batı taklitçiliği” olarak yorumlama eğiliminde olsalar 

da, asıl sorun modernleşme sürecinde geniş toplum kesimlerinin değil, bürokrasi, büyük toprak 

sahipleri ve ticaret burjuvazisinin söz sahibi olmasıydı. Örneğin Türk modernleşmesi 

konusunda sınıfsal çözümlemelerde bulunan Yunan tarihçi Yerasimos (1980:678), Cumhuriyet 

dönemi reformlarında güdülen belirleyici amacın Türkiye’de kapitalist gelişmenin önündeki 

kültürel engellerin aşılması olduğunu saptamaktadır. Halk ve devlet arasındaki ikiliğin 

belirleyici nedeni buradadır. Cumhuriyet’in ekonomik ve toplumsal reformlarının, Cumhuriyeti 

kuran toplumsal sınıfların süzgecinden geçmesi ve öncelikle onların ihtiyaç ve taleplerini 

yansıtması ise son derece anlaşılabilir bir olgudur. Tarih böyle işlemektedir. Her toplumsal 

sınıf, uygarlık alışverişlerini öncelikle kendi toplumsal çıkarları doğrultusunda yönetir. Öyleyse 

sorun, çağın ileri bir uygarlığından kültürel ve siyasal yenilikler almak değildir. Hiçbir sınıfsal 

çözümleme yapmadan bütün sorumluluğu “Batı’dan uygarlık almaya” bağlamak sınırlı bir 

yaklaşım olacaktır. Çağdaşlaşmak, gerçekte her toplumun en büyük isteği olmuştur. 

2. Kültürel Reformlara Öncelik Verilmesi 

Türk modernleşmesinin en temel ikinci sosyolojik içeriği, Batı uygarlığının alt sınıflara 

yayılması sürecinde tek başına kültürel reformlara güvenilmesidir. Modernleşme tarihimiz 

boyunca toprak sahipleri, büyük burjuvazi ve daha küçük sanayi burjuvazisi ekonomik 

reformlar yoluyla ittifaklarını sürdürmüşlerdir. Gerçekten bütün modernleşme tarihi çeşitli 
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dönemlerde, geniş ittifakı oluşturan söz konusu toplumsal sınıfları hoşnut kılacak ekonomik 

düzenlemelerle doludur. Bürokrasinin bu konudaki tek ayrık tutumu, alt sınıflara yönelik 

olmuştur. Alt sınıfların ekonomik ve toplumsal yaşam düzeylerini yükseltecek reformlardan 

çok, onları düşünsel ya da kültürel açıdan modernleşme sürecine katmayı amaçlayan reformlara 

tanık olmaktayız. Örneğin büyük toprak mülkiyetini parçalayıp köylülere dağıtmak, ağalığı yok 

etmek, askerlik süresini kısaltmak, ürünlerini satabilecekleri pazarlar oluşturmak ya da sağlık 

hizmetlerini geliştirmek gibi önlemler değil, Anadolu’nun ıssız köylerine idealist öğretmenler 

yetiştirmek ya da Türk ocakları ve halkevleri yoluyla ulusal kültürü yaymak öncelik taşımıştır. 

Tek parti döneminde aşar vergisinin kaldırılması ve toprak reformuna ilişkin düzenlemeler 

görülse bile bu önlemlerden kazançlı çıkanlar öncelikle toprak sahipleri olmuştur. 

Bürokrasinin kültürel reformlara öncelik veren yöntem anlayışı, Cumhuriyet’in döneminin 

hemen başında Ziya Gökalp’in kuramsal yaklaşımında ifadesini bulmaktadır. Gökalp’in önemi, 

Cumhuriyet dönemindeki asker ve yönetici kesimlerin sosyolojik yöntem anlayışını temsil 

ediyor olmasıdır. “Türkçülüğün Esasları” adını taşıyan kitabında tarihsel materyalizm kuramına 

karşı çıktıktan sonra Gökalp (2004:63-65) “tasarımlarımız, toplumsal gerçekliğimizi 

belirlemektedir” saptamasını yapmaktadır. Ona göre “modernleşme sürecimizde bilim, sanat, 

ekonomi ve felsefe alanlarında Türklük bilincine özgü bir kişilik geliştirebilirsek başarılı 

olabiliriz” (2004:65). Oysa tarihin genel akışı Gökalp’i değil, karşı çıktığı tarihsel materyalizmi 

haklı çıkarmaktadır. Toplumsal sınıfların, siyasal değişme sürecine bağlanmaları tasarımlarla, 

eğitimle ya da bilinç kazanmalarıyla değil, ekonomik ve toplumsal koşullarının 

iyileştirilmesiyle gerçekleşebilmiştir. Roma uygarlığında alt sınıflar için Gracchus, 

aristokrasinin çıkarlarını savunan bir program hazırlamış olsa bile büyük toprak sahiplerinin 

işlediği geniş kamu arazilerini yoksullara dağıtmayı öngörmüş olduğu için Fransız devriminde 

bile bir halk kahramanı olarak kalmıştır. Protestanlık hareketi ilk ortaya çıktığı dönemde, 

köylülerin desteğini küçümsediği için Katolikler karşısında ağır yenilgilere uğramıştır. Fransız 

Devriminde orta sınıflar, emek yoluyla geçinen köylülerin ekonomik taleplerini öteledikleri için 

aristokrasi karşısında ağır yenilgilere uğramışlardır. Benzer şekilde Rusya’da karşıdevrimci 

beyaz ordu, köylülerin toplumsal-ekonomik isteklerine yanıt veremediği için Bolşevikler 

karşısında yenilmiştir.  

 

 



391 

 

3. Geniş Toplumsal Kesimlerin Denetimi 

Türk modernleşmesi sürecinde, diğer iki başlığı tamamlayıcı bir alt başlık olarak “geniş 

toplumsal kesimlerin denetimi” başlığını koymayı yerinde görüyoruz. Türk modernleşmesi, iki 

yüz yılı aşan bir tarihsel süreçten oluşur. Bu süre içinde kültürel reformların geniş toplum 

kesimlerini modernleşme sürecine bağlamada yetersiz kaldığı gerçeğinin modernleşme sürecini 

yürüten asker-yönetici kadrolarca ayırt edilememesi olanaksızdır. Fark edilmiştir. Ancak bu 

noktada geniş toplum kesimlerinin gönenç düzeylerinin yükseltilmesi yönünde değil, bu 

kesimlerden gelen siyasal ve toplumsal taleplerin bastırılması yönünde adımlar atılmış olduğu 

görülmektedir (Çavdar, 2013). Örneğin Meşrutiyet döneminde sendikalaşma grev hakkının 

yasaklanması, sosyalist bir programa sahip olan siyasi partilerin kapatılması, yayınlarının 

toplatılması ve yöneticilerinin sürülmesi ve tutuklanması en açık örneklerdir. Oysa bu dönemde 

sosyalist partilerin siyasal iktidarı ele geçirmek gibi amaçları yoktur. En büyük talepleri meşruti 

yönetimin korunması, genel oy hakkının sağlanması, vergi önlemleriyle toplumsal 

adaletsizliğin azaltılması, gereksiz savaşlara girilmemesi, çeşitli milletlerden gelen Osmanlı 

toplumu için eşit ve adil bir statü sağlanması, işçiler için bir sosyal güvenlik sistemi 

oluşturulması, çocuk işçiliğin yasaklanması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve haftada bir 

gün dinlenme hakkı sağlanması gibi toplumsal düzenlemelerdir (Erdem, 2012:53). Söz konusu 

taleplerin Türkiye’nin en geniş toplumsal kesimlerinin modernleşme sürecinden beklentilerini 

içeriyor olması önemlidir.   

4. Sonuç 

Böylece Türk modernleşmesini ekonomik temelleriyle betimleyebilecek üç temel başlığı 

açıklamış bulunuyoruz. Türkiye’nin modernleşme tarihinin sosyolojik açıdan 

çözümlenmesinde yaygın olarak benimsenen yöntem anlayışı, konuyu üst yapısal görüntüleri 

üzerinden izlemeyi tercih etmektedir. Bu çözümlemeler, daha çok “gelenek” kavramına vurgu 

yapmışlar, Batı uygarlığının hangi yönleri alınmalı noktasına sıkışıp kalmışlardır. Türk 

modernleşmesinin bilimsel çözümlemesinde çok ender kullanılan bir yöntem anlayışı ise 

tarihsel materyalizmdir. Tarihsel materyalizme göre toplumsal bir yapı, çıkarları birbirine 

karşıtlıklar gösteren sınıflardan oluşmaktadır. Toplumsal sınıfları birleştiren ya da karşıt 

konuma getiren öncelikli olgu, sınıfsal çıkarlardır. Her sınıf, toplumu kendi çıkarları 

doğrultusunda yönetmek istemekte, eğitim, kültür, siyaset, edebiyat-sanat gibi toplumsal 

kurumları bu amaçlar doğrultusunda biçimlendirmektedir. İki yüz yıllık Türk 

modernleşmesinin sınıfsal açıdan çözümlenmesini içeren sosyolojik çabalar, günümüzde 
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oldukça yetersizdir. Bildirimizde, Türk modernleşmesinin sınıfsal açıdan çözümlenmesine 

ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Daha ayrıntılı bir çözümleme için, araştırma konusu 

içindeki tarihsel sürece ait bütün siyasal ve toplumsal olayların sınıfsal açıdan analiz edilmesi 

gerekir.    
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TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA KADIN İŞGÜCÜNÜN DURUMU: 2000 YILI 

SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER 

       Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER96 

       Öğr. Gör. Kamil Hakan DERİN 97  

ÖZET 

Günümüzde toplumsal refahın arttırılmasında kadının geleneksel rolüne ek olarak 

çalışma hayatına kazandıracakları ön plana çıkmaktadır. Çalışma istek ve iradesine sahip olan 

kadın bireyler kişisel gelişime ve eğitime önem veren toplum ferdi olarak nitelendirilmektedir. 

Sanayi devriminden sonra kadın işgücünün artarak çalışma hayatına girmesi ve gelişen 

teknolojiler, ekonominin hızla büyümesine neden olmuştur. Kalkınmanın ve ekonomik 

büyümenin temelin tüm beşeri sermayenin katmadeğeri ürün veya hizmet üreterek çalışma 

hayatında var olmasına bağlıdır. Dünya’da yaşanan gelişmeler dikkatle incelendiğinde artan 

ekonomik krizler sonucunda işgücü piyasalarının bundan nasıl etkilendiği konusu 

tartışılmaktadır. Krizlerin çalışma hayatında ortaya çıkardığı en önemli sorunların başında ise 

işsizlik ve işgücüne katılmayı negatif etkilemesi gelmektedir. Bu çalışmada son on yıl içerisinde 

kadın işgücünün işgücü piyaslarında konumu veriler ışığında değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın işgücü, işssizlik, büyüme ve kalkınma. 

 

GİRİŞ 

Toplumsal refahın arttırılması için yapılan çalışmalar ve kalkınmanın sürdürebilirliği, 

devletin en önemli öncelikleri arasında olup, ülkelerin inovasyona yaptığı yatırımları da 

doğrudan etkilemektedir.  

Yaşam standartlarının gelişimiyle çalışma hayatında bulunan kadın, hem ekonominin 

gelişimine hemde  aile içerisinde eğitimli nüfusun yetişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Sanayileşmeyle beraber, zaman içerisinde kadının işgücü piyasasındaki konumları ve çalışma 

şekilleri de değişim ve gelişime uğramıştır. Tarım sektöründen başlayıp hizmetler sektörünün 

tüm alanlarına kadar çalışma imkanı genişleyen ve kendine yer bulan kadınların ekonomik 

gücünü kazanmasıyla özgüveni artmakta ve kendine daha refah bir yaşam alanı kurmaktadır.  

Sürdürülebilir ekonominin sağlanması, kadınlara çalışma hayatında daha fazla etkinlik 

imkanı verilerek sağlanacaktır. Bu kapsamda, istihdam ve kalkınma projelerinde daha fazla yer 

almaları gerekmektedir. Gerek sosyal sorumluluk projeleriyle, gerekse toplu haberleşme 

cihazları kullanılarak toplumun her kesimine ulaşılmalı, kadının ekonomik gücünün önemi ve 

bilinci tüm yaştaki insanlara benimsetilmelidir. 

İşgücü sayısı arttıkça, daha eğitimli ve işini bilinçli yapacak bireylerin sayısı da 

artacaktır. Bu durum hem bireysel hemde toplumsal katkıya dönüşecektir. Kadının eğitilmesi, 

ülkenin kalkınmasını sağlayarak gelecekte eğitimli kuşaklarında yer almasını sağlamaktadır. 

Bilinçli, eğitimli kendini geliştiren kadın, sürekli yeni bilgiler öğrenen, teknolojiyi aktif olarak 

kullanabilenler sayesinde toplumlar refah düzeyine ulaşacaktır. Üretim sürecine katılmasıyla 

 

96 İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü 

97 Adıyaman Üniversitesi, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 
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birlikte aynı zamanda tüketim ihtiyacı da artacak bu durum da makro pencereden bakıldığında 

büyüme ve kalkınmayı beraberinde getiren bir durum ortaya çıkaracaktır.  

Kadınların eğitime katılması ve üretime katılma süreci 2000’li yıllardan sonra hız 

kazanmıştır. Eğitimli kadın nüfüsunun artması işgücü piyasasında da rekabeti arttırmaktadır. 

Rekabet ortamı da çalışan kadınlar açısından zamanla ortaya yeni zorlukları ortaya çıkarmakta 

ve mağduriyetler doğurmaktadır. Çalışmamızda veriler ışığında 2000 yılından sonra kadın 

istihdamında yaşanan gelişmeler ve günümüzde gelinen noktada kadınların işgücüne katılımını 

etkileyen faktörler anlatılacaktır.  

1. Çalışma Hayatında Kadın İşgücünün Dönüşümü 

İnsanlığın başlangıcından beri kadın üzerine yüklenen geleneksel rol kalıpları sebebiyle 

ev işlerinde çalışan bir kadın figürü düşünülmekteydi. Kadının ev hayatında zorunlu olan 

görevleri arasında yer alan annelik ve ev hanımlığı gibi temel görevleri kadınları çalışma 

hayatından uzaklaştırmaktaydı. Ev işlerine ek, kadınlar ancak köle, çırak, yamak gibi işlerde 

çalışma hayatında görülmekteydi. 

XV. ve XVIII. yy arasında Avrupa’da zanaat gerektiren meslekler arasında yer alan 

ayakkabıcılık ve dokumacılıkta kadınlar çırak veya yamak olarak görülmekteydi.98Kadınlar 

erkeklerin egemen olduğu savaş, siyaset gibi erkek işlerine dahil edilmediklerinden dolayı ev 

işlerinde çalışarak evkadını konumuna sahip olmaktaydılar. Ortaçağ Avrupasında zanaatkarlar 

meslek çıkarlarını korumak için bir bilenin önderliğinde ‘’Lonca’’ çatısı altında 

toplanmaktaydılar. Kalfa ve ustalar tarafından kurulan Lonca çatısı altında bazı zanaatkar 

kollarında çok yoğun olmasa da, kadın çalışanlara rastlanılmış ilerleyen dönemlerde ise sadece 

kadın çalışanlardan oluşan zanaat kollarının doğduğu görülmüştür.99 

Endüstri Devriminin ilk etkisi erkek işgücünün tarım sektöründen çıkıp sanayi 

sektörüne geçiş yaptığı görülmektedir. Kadın ise, küçük ev tezgahlarında çalışmakta ve tarımda 

ailesine yardımcı olmaktaydı. Birinci dünya savaşının etkisiyle cepheye giden erkek nüfusunun 

etkisiyle azalan işgücü, yerini sanayileşmenin de ilerlemesiyle özellikle büyük ölçekli tekstil 

fabrikalarında nitelik gerektirmeyen işlerde işgücü arzı artış göstermiş, sonucunda kadın işgücü 

talebini arttırmasına neden olmuştur. Bu sayede, kadınların da sanayi sektöründe çalışma 

hayatına geçişi gerçekleşmiştir. Ancak, çalışma yasalarında kadınlara özel yasal 

düzenlemelerin yer almaması nedneiyle, kadınlarda erkekler gibi uzun çalışma saatlerinde 

çalışmışlar, yorucu işler yapmışlar ve karşılığında düşük ücretlerle çalışmışlardır. Bir ileri 

safhada ise kadınlar, erkek iş gücünün yerine ikame olarak ucuz işgücü olarak kullanılmaya 

başlamışlardır.100XIX. yy’da sanayi sektörünün dışında hizmet sektöründeki pek çok işin fiziki 

güç gerektirmemesinden dolayı kadın işgücü, sanayi sektöründe yer alan işlerden ayrılıp, 

hizmet sektöründe işgücü arzını arttırmışlardır. İlerleyen yıllarda gelişen teknoloji, kamu ve 

hizmet sektöründe kadın işgücüne uygun iş imkanlarını artmasına neden olmuştur. 101Ek olarak 

 
98Antony Gıddens, Sosyoloji, Ayraç Yayınevi.Ankara, 2000, ss.27-43 
99 Sabahat Yurdakul, Çalışan Kadının Korunması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; İstanbu, 1994, 

s.22. 
100Abdullah Yılmaz, Yavuz Bozkurt ve İzci Ferit, ‘’Kamu örgütlerinde çalışan kadın İş görenlerin Çalışma 

Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma,’’Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi,Cilt:9, Sayı:2,2008, ss.89-114. 
101Tokol A., Dünya’da Kadın İşgücü. Türkiye’de Kadın İşgücü Seminerleri. TISK I-II, Tisk Yayınları;1999: 28-

42. 
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da, kadınların eğitim düzelerinin yıllar içerisinde artış göstermesi de işgücüne katılımlarını 

etkileyen temel unsurlardan biri olarak görülmüştür. 

Özellikle I. Dünya savaşı sonrasında yaşanan nüfus kayıpları nedeniyle devam eden 

yıllar içerisinde erkek iş gücü ikamesi olarak kadın işgücü görülmeye başlanmıştır.102Tarım dışı 

sektörlerde de çalışmaya başlayan kadın, 2. Dünya Savaşı sonrasında savaşta azalan erkek 

nüfusu sonrasında daha da çalışma hayatında nüfusunu arttırdığı görülmektedir.19. yy’ın 

sonlarına doğru kadın sağlık, eğitim olmak üzere hizmet sektöründe de yerini almıştır.2. Dünya 

Savaşı’ndan sonra tarım ve el sanatları haricinde diğer işlerde de çalıştıkları görülmüştür.103 

Günümüz ise, aktif olarak kadının işgücüne katılım oranı artmaktadır. Ancak, hali 

hazırda kadın nüfüsun büyük bir yoğunluğu da ‘’çocuk doğurmak, evine bakmak, kocasının eşi 

çocuklarının annesi ‘’ rollerine bağımlı olarak yaşamak zorunda oldukları görülmektedir. 

Dünya geneline bakıldığında  işgücünün yarısını (%49.7) kadın nüfus oluşturmaktadır. Kadın 

yaşamın her anında ekonomik hayatta yerini almıştır. Zamanla değişen koşul ve şartlara göre 

sürekli değişen durumlarda aktif olarak ekonomik faaliyetlere katılmıştır. Ekonomik koşullarda 

katıldıkları her alanda verimli sonuçlar sağlamışlardır. Fizyolojik ihtiyaçlarını 

tamamlayabilmek için öncelikle Tarımda istihdama başlayan kadın iş gücü 19. Yüzyılda Batı 

ülkelerinin çoğunda sanayileşmenin vermiş olduğu etkiyle öncelikle tekstil sektöründe, dokuma 

imalatı ile devam edip İkinci Dünya savaşıyla beraber cephe gerisinde kalan kadın nüfusu erkek 

işgücünün yerini almış olup, öncelikle dokuma imalatında sonra hizmet sektöründe işgücünün 

büyük bir bölümünü oluşturmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra cepheden geri dönen erkek 

nüfusunun etkisiyle çalışma hayatında kadın nüfusu giderek azalış görülse dahi kadın iş 

hayatında bulunmuş olduğu tüm etkinlikte kendini geliştirmiştir.104 

2. Dünyada Kadın İşgücünün Analizi 

2.1.Ekonomik sistemde Kadın İşgücünün Gelişimi 

Ekonomik kalkınma, büyüme ve istihdamın sürdürülebilirliği tüm ülkelerde temel 

politika olarak benimsenmektedir. 18. yy. ile başlayan ve hızla gelişimine devam eden sanayi 

devriminin etkisiyle tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçiş yapılması, kitlesel 

üretimin artmasıyla, ekonomi pazarları genişlemiştir. Bu durum sanayi sektöründeki istihdam 

açığını ortaya çıkartarak, köyden kente göçleri arttırmıştır. Sanayi devriminin hız kazanmasıyla 

birlikte ucuz işgücü anlayışının önemi artmış, bu anlayış ilerleyen yıllarda kadın ve çocuk 

emeğinin ucuz işgücü olarak tanımlamasına zemin hazırlamıştır.105 

Sanayi devrimi sonrası sanayi sektörünün ekonomideki payı artmıştır. Sanayi işleri 

dikkate alındığında ise, ağırlıkla fiziksel güç gerektiren işlerin artması kadın işgücünün başlarda 

tercih edilmemesine neden olmuştur. Gelişen süreçte teknolojinin makinalar üzerinde yarattığı 

kullanım kolaylığı, işlerin sadece erkek bireyler tarafından değil kadınlar tarafından da 

gerçekleştirilebilir hale dönüştürmüş ve kadın işgücünü de işveren tarafından tercih edilen birey 

 
102 Bülent Şener, “Avrupa Kıtası Açısından Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları”, 100. Yılında Birinci Dünya 

Savaşı (Ed.Ümit Özdağ), Kripto Yay., Ankara, 2014. A.g.m. 361. 
103Ahmet Makal, Türkiye’de 1950-1965 Döneminde Ücretli Kadın Emeğine İlişkin Gelişmeler”, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:56, Sayı:2, 2011, ss. 117- 155. 
104Derya Demirdizen, Türkiye’de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği, Ankara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara ,2006, s.44. 
105Faruk Kocacık ve Veda B. Gökkaya., Türkiye’de Çalışan Kadınlar Ve Sorunları, C.Ü. İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2005, ss. 202. (195- 219). 
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haline getirmiştir. 106Genellikle tekstil sektöründe çalışmaya başlayan kadın;ağır işlerde, 

çalışma şartlarının zorlayıcı ve özellikle düşük ücretlerle uzun çalışma saatlerinde 

çalıştırılmıştır. Sanayi sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ile kadın işgücünün oranı artış 

göstermiştir. Sanayi devrimi sonrası kadınlar eşlerinin düşük ücretlerle çalışması nedeniyle ev 

ekonomisne destek olmak amacıyla çalışma hayatına girmeye başlamışlardır.  

Kadınların çalışma hayatında sayılarının artmasıyla birlikte, kadını özel bir çalışma 

grubu olarak görmeyen anlayışın varlığı daha da anlaşılır hale gelmiş ve yasalar ile korunması 

gereken grup haline gelmesine neden olmuştur.107 Kadının çalışma yaşamında ve ekonomide 

söz sahibi olabilmesi birçok hukuki düzenlemeyi beraberinde getirmiştir.  

Sanayi devrimine kadar ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın, sanayi devriminin 

etkisiyle erkek ekonomisine bağlı olmaktan çıkarak, ekonomik hayata katkı sağlayan birey 

haline dönüşmüştür.108Gelişne teknolojiyle birlikte kadın işgücünün yapabileceği meslek 

gruplarının artması ve hizmet odaklı işlerin artmasıyla birlikte kadınlar çalışma hayatına artarak 

girmeye başlamışlardır. Yıllar içerisinde ekonomik bir aktör olarak görülmeyen kadın işgücü, 

savaş yılları sonrası özellikle çalışma hayatında işverenler tarafından istihdamda işlk tercih 

edilen bireyler haline dönüşmüşlerdir. İşgücü piyasasında kendine yer edinmeye çalışan kadın, 

erkek işgücünün yerine kullanılmaya başlaması, cinsiyetler arasındaki rekabet ilişkisinin ortaya 

çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Özellikle 1970’li yıllardan itibaren hızla gelişen teknolojik gelişmeler piyasalarıda 

yeniden konumlandırmıştır.109Sermayenin en fazla yatırım yaptığı ve istihdam alanı 

oluşturduğu sanayi sektörü yerini hizmetler sektörüne bırakmakta; bu gelişmenin devamında 

çalışma hayatında vasıf ve nitelik gerektiren işler artmaya başladıkça eğitim düzeyi artan kadın 

işgücü hergeçen yıl artarak çalışma hayatına girmek istemektedir. Eğitim ve nitelik düzeyi artan 

kadınlar feodal sistemin atfettiği “ev kadını” rolünü yıkarak gönüllü bir şekilde işgücü piyasaına 

girme iradelerini arttırmalarına neden olmaktadır. Diğer taraftan da, yapılan hukuki 

düzenlemelerle kadın işgücünün katılımını arttırmaya çalışılmaktadır. 110 Bu duruma ek olarak, 

teknolojiyle birlikte kadınların ev işlerine yardımcı aletlerin artması, evde harcadıkları güç ve 

zamanın azalmasına neden olarak, kadını çalışma hayatının temel unsurlarından birisi haline 

getirmiştir.  

Dünya genelinde eğitime verilen önemin arttığı gerçeği dikkate alındığında çalışma 

hayatında eğitimli kadın sayısının artacağı öngörülmektedir. Bu durum beraberinde kadın bireyi 

ekonomik sistemin temel aktörlerinden biri haline getirmektedir. Günümüzde gelinen noktada 

kadınların yaptıkları işler nitelik yönünden incelendiğinde tekonolojiyi geliştiren kadın 

bireyden kullanan bireye kadar tüm kademelerde etkinliği görülmektedir. Kadın nüfusunun 

çalışma hayatına daha çok girmek istemesi, piyasada nitelikli işgücü oranını arttırmaktadır. Bu 

durum da ülkeler açısında beşeri sermaye gücünü arttırmaktadır.  Bir ülkenin beşeri 

sermayesinin artması ise; doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye yatırımcıları açısından bir 

 
106Dora L. Costa, “From Mill TownTo Board Room,‘’The Rise Of Women’sPaidLabor”, NBER, WorkingPaper 

No:7608, 2000 
107 Mustafa Özer ve Kemal Biçerli, “Türkiye’de Kadın İşgücnün Panel Veri Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 

Cilt:3, Sayı:1, 2003, s. 56. (55-86) 
108 Ömer Faruk Çolak, “Sanayileşme ve Kadın İşgücü”, İstihdam Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu 

Sempozyumu, Muğla, 2003, s. 1. 
109Jeremy Greenwood, AnanthSeshadri ve Mehmet Yörükoğlu, “Engines of Liberation”, RCER, WorkingPaper, 

vol. Vol:72, Is:1,2005,  ss.109-133. 
110 Sayım Yorgun, “Sömürü, Koruma ve Pozitif Ayrımcılıktan Çalışma Yaşamının Egemen Gücü Olmaya Doğru 

Kadınlar: 21. Yüzyıl ve Pembeleşen Çalışma Yaşamı”, Sosyo-Ekonomi Dergisi, Ocak- Haziran 2010, ss. 167-

170. 
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cazibe unsuru yaratarak ülkenin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlayan bir faktör haline 

gelecektir.  

2.2.Dünyada Kadın İstihdamı 2008 Yılı Sonrası 

Gelişen teknoloji ve artan refahın kadın üzerine yarattığı en önemli etkilerden birisi 

çalışma istek ve iradesini arttırmasıdır. Bu durum başta gelişmiş ülke istatistikleri 

incelendiğinde öncelikle kadınların işgücüne katılma oranındaki artış ve istihdam oranındaki 

artış görülmektedir. Tablo-1 incelendiğinde özellikle 2008 sonrasında gelişmiş ülkelerin 

genelinde kadın istihdamının artış gösterdiği görülmektedir. Bilindiği üzere 2008 küresel 

ekonomik kriz yaşanmış, bu duruma rağmen ertesi yıllarda kadın istihdamı görece azalan yönlü 

bir eğilim gösterse de sonrasında Avrupa genelinde artış göstermiştir.  

Tablo-1: Avrupa Birliğinde Kadın İstihdam Oranları 

GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU General 63,7 64,1 64,4 64,8 65,5 66,1 66,6 66,8 67,4 67,9 

Belgium 60,8 60,9 61,8 61,1 61,3 62,3 63,0 63,0 62,9 63,2 

Bulgaria 63,1 62,5 62,2 61,9 63,2 64,5 65,0 65,4 64,6 67,1 

Czechia 61,0 61,5 61,5 62,2 63,5 65,1 65,6 66,5 67,6 68,7 

Denmark 77,0 76,8 76,0 76,1 75,8 75,6 75,0 75,3 77,2 76,1 

Germany  69,7 70,4 70,9 71,9 71,9 72,6 72,9 73,1 73,6 74,0 

Greece 55,0 56,5 57,5 57,5 58,3 58,3 59,0 59,9 60,4 60,3 

Spain 63,6 65,1 66,3 67,3 68,4 68,7 68,8 69,0 69,2 68,8 

France 65,2 65,7 65,8 65,7 66,3 66,9 67,4 67,6 67,9 67,9 

Croatia 59,0 60,3 59,6 57,6 58,0 58,5 61,3 62,3 60,9 61,4 

Italy 51,6 51,1 51,1 51,4 53,4 53,6 54,4 54,1 55,2 55,9 

Netherlands 73,3 74,1 72,6 72,9 74,0 74,4 73,8 74,7 75,0 75,2 

Austria 67,8 68,7 68,9 69,3 70,0 70,7 70,8 70,9 71,7 71,8 

Poland 57,0 57,8 58,5 58,9 59,7 60,1 61,1 61,4 62,0 62,6 

Portugal 68,9 68,9 69,7 69,5 69,7 69,8 70,0 70,3 70,5 71,6 

Romania 55,2 55,4 56,2 56,1 56,4 56,3 56,9 56,7 56,2 58,2 

Finland 73,9 73,5 72,5 72,7 73,4 73,4 73,9 74,4 74,1 74,9 

Sweden 76,9 76,4 76,2 77,3 77,9 78,8 79,3 79,9 80,2 80,7 

United Kingdom 69,3 69,5 69,3 69,6 70,2 70,9 71,3 71,7 72,2 72,9 

Iceland 81,7 81,3 81,8 81,7 82,6 83,3 84,7 85,9 86,3 85,9 

Norway 77,2 76,4 75,5 75,7 75,8 76,0 75,9 76,1 75,9 75,2 

Switzerland : : 75,3 76,3 76,7 77,1 78,1 78,6 79,5 79,3 

Turkey 26,2 27,8 29,6 31,0 31,8 33,2 33,6 34,9 36,2 37,5 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir.  

 

Ekonomide kadın istihdamının önemi tüm ülkeler tarafından bilinmektedir. Gelişmekte 

olan ülkeler de kadının çalışma hayatına girebilmesini sağlayacak yapısal reformlar ile 

gelecekte kadın istihdamının artmasına vesile olacaktır. Ekonomide söz sahibi olmak için 

sürekli çalışan, kendini eğitim ve kültür alanında sürekli geliştiren kadın işgücü; eğitimli, 

bilinçli ve topluma duyarlı gelecek neslin yetiştirilmesinde de önemli rolü olacaktır.111 

 
111 Korkurt Ertürk, “Parasal Kriz Teorileri Üzerine Notlar”, İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz 

ve İstikrar, Oktay Türel’e Armağan (Ed. A. H. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan), İletişim Yayınları, 2003, s.92.  
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Diğer taraftan görece gelişmişlik düzeyi düşük ve geleceksel yapıya bağlı ülkelerde ise 

kadın istihdamının düşük olması tek bir nedenle açıklanamamaktadır. 112 Bunun nedeni ise, 

istihdamı etkileyen faktörler birden çok nedene bağlı olup kadınların önündeki engeller 

istihdam oranının düşmesine sebep olmaktadır. Literatürde kadın işgücüne katılımın düşük 

olmasına neden olacak faktörler olarak: toplumda varolan ataerkil zihniyetinin varlığı ve 

yoğunluğu, yetersiz sermaye birikimi varoluşu, nüfus artış hızının yüksek oluşu, eğitim 

alanında kadının yeterince yer alamaması, kadınların medeni durumları gösterilmektedir. 113 

 

Tablo-2: 2008-2017 Yılları Arası Dünya’da İstihdam Oranları  15+ (%) 

Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Toplam(%) 60 59.5 59.2 59.1 58.9 58.9 58.9 58.8 58.7 58.6 

Kadın(%) 47.2 46.7 46.3 46.2 46.1 46 46 46 46 45.8 

Erkek(%) 72.9 72.2 72.1 72 71.8 71.8 71.7 71.6 71.4 71.3 

 

Kaynak: 

ILO,https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy 

ER:15.09.2018 

Dünya’da İstihdam oranları incelendiğinde 2008 yıllarında 60 dolaylarında görünürken 

2017 yıllarında düşüş göstererek 58,6 olduğu görülmüştür. Erkek istihdam oranın 2008 yılında 

72,9 olduğu görülürken 2017 yıllarında 71,3 olduğu ve bu düşüşten 1,6 dolaylarında etkilendiği 

görülmüştür. Ucuz iş gücü olarak bilinen kadın istihdam oranında 2008 yılında 47,2 iken 2017 

yılında 45,8 olduğu ve 1,4 yüzdelikte düşüş yaşandığı görülmüştür. Bu durumda da dünyada 

küresel krizler sonrası gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istihdam kayıplarının ağırlıkla 

kadınlar üzerinden yaşanması gösterilebilir.  

Toplumsal refahın ve kalkınmanın sürekliliğini sağlamanın temel unsurlarından birisi 

de toplumun beşeri sermayesini arttırmaktır. Bu kapsamda erkek işgücü kadar kadın işgücünün 

de niteliği ve vasıfları önemlidir. Avrupa Birliği ülkelerinde işgücü nitelerinin yüksek olması 

ve kadın istihdamına yönelik teşvikler nedeniyle kadın istihdam oranları yıllar geçtikçe 

artmaktadır. Bu durumun, Lizbon Nice ve Stocholm’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi 

toplantılarında yoksulluğun ve açlığın azalması konusunda yardımcı olacağı görüşü 

belirtilmiştir.114 

Diğer taraftan da, Ortadoğu da mevcut politik ve siyasis sorunlar beraberinde ekonomik 

anlamda kriz ortamını doğurmaktadır. Bu durum çalışma istatistikerinde kadın istihdamı 

üzerinde de görülmektedir. Güvenlik sorunları nedeniyle yerli ve yabancı sermayenin yeni 

yatırım yapmaktan imtina ettikleri ortadoğu ülkelerinde kadın istihdam oranları azalış 

göstermektedir.(Tablo 4) 

Tablo-3 :Dünya’da Bölgelere Göre Kadın İstihdam Oranları +15 (%) 

YILLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dünya 47.2 46.7 46.3 46.2 46.1 46 46 46 46 45.8 

Afrika 49,2 49,2 49,3 49,6 49,9 50,3 50,3 50,4 50,3 50,4 

Amerika 50,4 49,7 49,3 49,2 49,5 49,5 49,6 49,6 49,4 49,2 

 
112 Yıldız Ecevit, İşgücü Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitiği El Kitabı , Ankara, 2010, İŞKUR ve Çalışma 

Bakanlığı Yayınları, s. 180. 
113 TÜRK-İŞ, Türkiye’de Emek Piyasasında Kadınların Durumu , 2005 Ankara, TÜRK-İŞ Yayınları. 
114 Recep Kopar, “Çalışan Yoksullar”, Sendikal Notlar ,sayı 28,Kasım 2005,Petrol iş Yayınları,s 52 

https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy
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Arap 

Devletleri 

15,3 15,1 15 14,9 15,1 15,2 15,3 15,7 15,7 15,7 

Asya Pasifik 

Ülkeleri 

47,2 46,6 46 45,7 45,2 45,1 45 44,8 44,8 44,5 

Kuzey 

Güney ve 

Batı Avrupa 

46,5 46 45,7 45,7 45,6 45,6 45,9 46,3 46,9 47,2 

Doğu 

Avrupa 

49,1 48,4 48,5 48,9 49,1 49,2 49,3 49,4 49,6 49,6 

Ortave Batı 

Asya 

37,9 38,2 39,1 39,9 40,2 40,6 40,6 41 41,3 4,1 

Türkiye 21,6 22,3 24 25,5 26,2 27 26,7 27,5 28,1 27,7 

 

Kaynak: ILO, , 

https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy 

ER:15.09.2018 

Ekonomide izlenen istihdam ve istikrar politikaları Türkiye’de kadın istihdamının düşük 

seviyede seyretmesinin sürecini değiştirmiştir. IMF ve Dünya Bankası’nın ülkeler üzerinde 

ithal büyüme modelinden, ihracata dayalı büyüme modeline geçilmesi gerektiğini 1980 yılında 

iletmiş ve ülkeler ekonomik politika modellerini değiştirmişlerdir. Kamu sektörlerinin 

özelleştirmeler vasıtasıyla devlet işletmelerinin büyük bir kısmı özel sektöre devredilmiştir. 

Ekonomide ve istihdamda yaşanan bu gelişmeler sayesinde kadınların istihdam oranlarının 

arttırılması sağlanmaya çalışılmıştır.115 

Yaşanan tüm bu ekonomik anlamda gelişmelere ek olarak ülkelerin gelişmişlik oranları, 

din, eğitim durumları, ülke içi ve ülke dışı savaş ve ölümler, kadınların istihdam oranlarını 

ülkeler arası değiştirmektedir. Özellikle hükümetlerin uygulamış oldukları istihdam ve 

kalkınma projelerinin etkisi yıllar geçtikçe etkisini göstermektedir.  

2.3.Dünyada İşsizlik Oranı 2008 Yılı Sonrası 

İşsizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için modern çağın en büyük sorun 

kaynağı konumundadır. Çalışmak isteyen ancak iş bulamadığı için istihdamı sağlanamayan 

işsiz nüfus günümüzde gün geçtikçe artmakta hükümetler ise konuyla ilgili çözümler üretmeye 

çalışmaktadır.116Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre çalışacak durumda olan, çalışmak 

isteyen, iş bulamadığı için çalışamayan ekonomide söz sahibi olamayan ve son 4 hafta boyunca 

iş arayan kimseye ise işsiz denmektedir.117Dünya’da işsiz sayısının artması doğrudan ve dolaylı 

olarak yoksulluk ve gelişr dağılımı adaletsizliğinin artmasını sağlayacak en önemli faktör 

olacaktır.  

Tablo:4 2008-2017 Yılları Dünya’da İşsizlik Oranları +15 (%) 

Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Toplam(%) 5,5 5,9 5,7 5,6 5,6 5,6 5,4 5,5 5,5 5,5 

Kadın(%) 5,9 6,3 6,2 6,1 6,1 6 5,9 5,9 6 6 

 
115 Başbakanlık KSGM, Kadın İstihdamı İçin Yeni Perspektifler ve Kadın İşgücüne Muhtemel Talep, Ankara, 

Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Nisan 2000, s.4. 
116Seta Analiz, Siyaset, Ekonomi, Toplum, Araştırma Vakfı, https://www.setav.org/turk-dis-politikasi-yilligi-

2010/ Er:20.08.2018 
117 Mehmet Gök,İş Gücü Piyasası ve Kobiler, Roma Yayınları No: 12, 1. Bask I, Eylül, Ankara, s.418. 

https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy
https://www.setav.org/turk-dis-politikasi-yilligi-2010/
https://www.setav.org/turk-dis-politikasi-yilligi-2010/
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Erkek(%) 5,2 5,7 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 

 

Kaynak:ILO,https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarch

y ER:15.09.2018 

Dünyada işsizlik oranı 2008 küresel kriz sonrası benzer bir seyir izleyerek yüzde 5,4 ile 

5,9 arası sabit bir seyir izlemiştir. Küresel krizin ilk olarak kadın iş gücünü etkilediği genel kanı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya’da kırılgan ekonomiye sahip ülkelerde, yaşanan 

ekonomik krizler sonrası kapanan veya küçülmeye giden işletme sayısı gelişmiş ülkelere 

oranlara daha yüksek olmakta; bu durum da işsiz sayısını arttırmaktadır. Burada kadın işgücü 

açısından bahsedilmesi gereken husus ise; bu işten çıkarma süreci içerisinde işverenlerin 

ağırıkla kadın çalışanlarını çıkarma istekleridir. Burada kadının fizilsel ve biyolojik (gebelik) 

olarak işe devamsızlık sayılarının daha yüksek olması nedeniyle de işverenler bu tercihte 

bulunmakta, bu durum da kadın işsizlik oranının erkeklere göre daha hızlı artmasına neden 

olmaktadır.  

3. Verilerle Türkiye’de Kadın İşgücü, İstihdam ve İşsizliğin 2008 Yılı Sonrası Analizi 

Kadın tarihi süreç içerisinde işgücüne katılımı tarım toplumlarında yüksek olduğu 

görülürken sanayileşme ve kentleşmeyle beraber eğitim düzeylerinin artış görülmüştür. 

Eğitimli olan kadın işgücü sanayi ve hizmet sektöründeki iş gücüne katılımı paralel bir şekilde 

arttığı görülmektedir. 118 

1950 li yılların sonlarına doğru doğudan batıya nüfus artışı hızlanmıştır. Kırdan kente 

ayrılan kadın arabesk kültürün etkisi altında da kalarak, kent yaşamına uyum sağlamaya 

çalışmış, düşünce değişmelerine neden olurmuştur. Bu değişimler ailenin yaşantısında ve aile 

içi ilişkilerinde de birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir.119 

Tablo- 5:Türkiye de İş Gücüne Katılım Oranları (2008-2016) 

 TOPLAM ERKEK KADIN 

2008 46,9 70,1 24,5 

2009 47,9 70,5 26 

2010 48,8 70,8 27,6 

2011 49,9 71,7 28,8 

2012 50 71 29,5 

2013 50,8 71,5 30,8 

2014 50,5 71,3 30,3 

2015 51,3 71,6 31,5 

2016 52 72 32,5 

 

Kaynak: TÜİK, İstatistik Göstergeler http://www.tuik.gov.tr Er:15.10.2018 

Yaşanan bu gelişmelerle toplumsal yapıda meydana gelen değişim kadının kendini yeni 

ve farklı rollerinin içerisinde bulmuştur. Eğitim alarak kendini kültürel anlamda da geliştiren 

kadın kendi konumunun farkına varmıştır. Ancak toplumsal bakış açısının vermiş olduğu 

 
118 Özlem Işığıçok, XXI. Yüzyılda İstihdam ve İnsana Yakışır İş, Bursa, Ezgi Kitabevi, 2005, s.114. 
119 Meryem Koray Sevda, Demirbilek ve Tunç Demirbilek, Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve 

Geleceği, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Aralık 1999, Ankara. 

https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy
https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy
http://www.tuik.gov.tr/
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geleneksel tavır ve düşüncelerden dolayı kadın ev yaşamının dışında çalışmaya başlamasında 

kısıtlamalar gelmiştir.120 

Grafik 1:Türkiye’de Kadın İşsizlerin Toplam İşsizler İçerisindeki Oranları (1988-2017 

Yılları Arası) (Bin Kişi) 

 

Kaynak: TÜİK, İstatistik Göstergeler http://www.tuik.gov.tr Er:15.10.2018 

 

Türkiye’de kadın işsizliğine ait verilere bakıldığında; kadınların genel işsizler 

içerisindeki oranının (%41) arttığı görülmektedir. Bu durum Türkiye’de kadın işsiz sayısının 

erkek işsiz sayısına göre son yıllarda artış gösterdiği anlamına gelmektedir. Bu durum iki 

şekilde açıklanabilmektedir. Birincisi, çalışma iradesi göstermeyen kadın işgücünün iş aramaya 

başlayarak işsiz olarak piyasada var olmaya başlaması; ikincisi ise, kadınların çalışma 

hayatında tercih edilmeyerek işsiz konumda bekleyen kadın sayısının artmasıdır. Birinci 

durum, ülkenin potansiyel işgücünün kullanılabilmesi açısından pozitif olarak 

yorumlanabilecektir. Burada devlet ve özel sektörün görevi, bekleyen kadın işsizlere karşı 

pozitif ayrımcılık politikalarıyla istihdama kazandırması gerektiğidir.  İkinci durumda ise, 

devlet çalışma hayatına yasal olarak, reform politikalarıyla ve teşvik uygulamalarıyla 

müdahaleler ederek bu dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak zorundadır.  

3.1.Türkiye’de Kadın İstihdamında Sektörlere Göre Dağılımı 2000 Sonrası 

Türkiye’de Kadın İstihdamının sektörlere göre incelemeden evvel 1990 öncesi 

dönemlerde Türk ekonomisinin tarıma dayalı olduğu bilinmektedir. Tarımın makineleşmesi 

sonucunda azalan tarım iş gücü nüfusu, sanayileşmenin de etkisiyle köyden kente artan göçlerin 

etkisi sanayi kentleri oluşturmuştur. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle kadın istihdamında 

dengeler değişmiş olup 1989 yılında çalışma hayatında kadının yeri tarımda %76 sanayide, %10 

ve %14 hizmet iken, 2017 yılında tarım sektörü %28,8 sanayi ve inşaat %16, hizmet %55,3 

olarak gerçekleşmiş ve istihdamın sektörlere göre dağılımında büyük oranda değişimler 

meydana gelmiştir. 

Tablo 6.Kadın İstihdamında Sektörlere Göre Dağılımı (2008-2017 Yılları Arası)(%) 

 
120 Kocacık Faruk, Gökkaya Veda B., “Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları”, Cumhuriyet Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C: 6, Sayı:1, ss.195-219, 2005. 
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Yıllar Tarım Sanayi ve İnşaat Hizmet 

2008 41,9 15,8 42,3 

2009 37,8 15,3 46,9 

2010 39,2 16 44,9 

2011 39,3 15,2 45,5 

2012 37,1 15 48 

2013 35,6 15,4 49,1 

2014 32,8 17,2 50,1 

2015 31 16,3 52,8 

2016 28,6 16 55,4 

2017 28,8 16 55,3 

 

Kaynak:İLOwww.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy 

ER:15.09.2018  

 

Dünya’da hizmetler sektörünün ekonomideki artan payı ve istihdam kapasitesi her geçen yıl 

artarak devam etmektedir. Benzer gelişmeler Türkiye’de piyasalarında da yaşanmaktadır. Bu 

durum da istihdamın sektörel dağılımına etki etmektedir. Bu kapsamda kadın istihdamının daha 

çok hizmetler sektöründe yaşandığı görülmektedir. Diğer taraftan, kadınlar yetenek ve 

yetkinliklerini daha iyi gösterebileceği çalışma sektörünün hizmetler sektörü olduğu gerçeği 

düşünülmektedir. Ayrıca, çalışma yapılarına en uygun sektöründe hizmetler sektörü olduğu 

düşünüldüğünde bu durum doğal karşılanmaktadır. Bir diğer yorum da Türkiye’de kadın 

istihdamının halen büyük bir kısmının tarım sektöründe gerçekleştiği gerçeğidir. Bu bireylerin 

geneli ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta olduğu dikkate alındığında, potansiyeli yüksek bir 

kadın işgücünün tarım sektöründe beklediği ifade edilebilir.  

3.2.Türkiye’de Kadın İstihdamı Yaş Durumuna Göre Dağılımı 

Yıllarca kadının niteliksiz, uysal ve ucuz işgücü olması, erkek iş gücüne alternatif olarak 

görülmüştür. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte kadınlar kendilerini geliştirmeye 

başlamışlardır. Eğitimde ve kültürel anlamda kendilerini geliştirerek niteliksiz iş gücü 

vasfından çıkıp erkek iş gücünün yerine sayılabilecek nitelikli iş gücü duruma gelmişlerdir. 

Teknolojinin de gün geçtikçe gelişmesi ve insanoğlunun zamanla yaşam tarzlarının değişmesi 

sonucunda kadınların iş hayatında yedek iş gücü durumundan çıkmasına hatta erkek iş gücünün 

yerine öncelikli olarak tercih edilmesine sebep olmuştur. Kadının küçük çocuklarının bakımıyla 

ilgilenmesi, eğitim düzeyinin düşüklüğü, gelenek ve göreneklerin hızla değişim hızı kadının 

çalışma hayatında bulunmasının lehine yavaş yavaş seyretmiştir. Bu durum çalışan kadınların 

yaş dağılımının sürekli değiştiğinin göstergesi olmuştur.121 

Türkiye’deki kadın istihdamının durumunu tam olarak öğrenebilmek için öncelikle 

istihdamın yaş olarak dağılımının incelenmesi gerekmektedir. Bunun için (Tablo 6)1990-2017 

yılları arasında kadın istihdamının yaş durumuna göre bin kişi üzerinde yapılmış bir tablo 

bulunmaktadır. 

Tablo 7:Türkiye’de Kadın İstihdamının Yaş Durumuna Göre Dağılımı (1990-2017 Yılları 

Arası) (Bin Kişi) 

 
121Mesud Küçükkalay, “Türkiye’de Planlı Dönemde Kadın Nüfusu ve Kadın İşgücü İstihdamındaki 

Gelişmeler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:3, ss.35-44, 1998. 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy
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YILLAR 15-19 20-24 25-34 35-54 55+  

2008 410 753 1687 2215 530 

2009 404 734 1783 2365 585 

2010 417 779 1909 2686 634 

2011 435 816 2038 2979 705 

2012 407 805 2173 3194 730 

2013 417 835 2242 3386 761 

2014 519 1103 2683 3660 764 

2015 568 1188 2716 3936 818 

2016 577 1212 2804 4195 849 

2017 549 1274 2890 4535 912 

 

Kaynak: TÜİK, İstatistik Göstergeler http://www.tuik.gov.tr Er:15.10.2018 

 

Tabloda görüldüğü üzere, istihdam en fazla 35-54 yaş aralıklarında görülmektedir. 

İkinci sırayı 25-34 yaş aralığı almaktadır.20-24 yaş aralığı üçüncü sırayı alırken dördüncü sırayı 

iş sektöründe tecrübeli olarak bilinen 55 yaş üstü grubu almaktadır .Zorunlu lise eğitiminin 15-

19 yaş aralığında olması sebebiyle, beşinci sırada yer almaktadır.122 

Kadın iş hayatında da yer aldıkça hem kendini geliştirmiş olurken, çalıştığı işe ve topluma da 

faydası olmaktadır. Eskiden hakim olan görüş kadının okumaması ve evde erkeğini beklemesi 

çocuklarının eğitimiyle ilgilenmesi ve ev çalışma hayatında sürekli olarak kalmasıydı. Ancak 

yapılan araştırmalarda kadınlar artık iş güçlerini evde körelmesini istememekte ancak çalışma 

şartları çok zor olduğundan dolayı çalışan kadınlar erken emekli olmaktadırlar. Yaşanan sağlık 

problemleri sebebiyle 45 yaşın üstünde kadın istihdam oranı azalmaktadır.  

SONUÇ 

Ülkeler ekonomik büyümelerini sürdürebilir kılmasının ve kalkınma politikalarını daha 

rahat uygulayabilmesinin temelinde istihdam politikaları yer almaktadır. İşletmelerin ise her 

geçen gün artan rekabet piyasasında avantajlı konuma geçmek amacıyla finans ve gayrimenkul 

yönetimlerinin yanısıra entelektüel sermayeyi geliştirmeyi ve arttırmayı hedeflemektedir. Bu 

bağlamda sosyal ve beşeri sermayesi yoğun olan tüm bireyler işletmeler açısından fark yaratan 

konumdadır. Geçmişte bu fark erkek bireyleri istihdamında daha baskın görülmekteyken 

günümüzde istatistikler çalışma hayatında kadın ve erkek istihdamının eşit sayılarda olduğunu 

göstermektedir. Sanayinin gelişimi, hizmet sektörünün büyümesi, rekabetin artması ve iş 

gücüne duyulan ihtiyaçlardan dolayı kadınların önemi ekonomide git gide artmıştır.  

Kadın emeği ve kadınların işgücüne katılım konusu incelenip mevcut durumu dikkate 

alındığında, medeni durum, eğitim düzeyi, ebeveyn olma durumu ve gelenekselcilik anlayışı 

kadının işgücü piyasasına katılmasına engel olan faktörler olarak görülmektedir. Ülkelerin en 

büyük sermayesinin işgücü olduğu gerçeği düşünüldüğünde, erkek çalışanlar kadar kadın 

çalışanların da işgücü piyasalarında istihdam imkanlarının arttırılarak katmadeğerli ürün ve 

hizmet üretme imkanlarının arttırılması gerekmektedir. Emek piyasasında varlığını sürdürmeye 

çalışan kadın sayısının artışı, tüm toplumlar için ortak bir hedef haline gelip bu yönde doğru ve 

etkin politikalar izlenmesi gerekmektedir.  

 
122Işığıçok, a.g.e., s.113-114. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Bilim insanları tarafından yürütülen çalışmalar ve veriler analiz edildiğinde; Türkiye’de 

kadın işgücünün eğitim ve kültür düzeyi gelişmiş ülke verieleri ile karşılaştırıldığında düşük 

görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla artması ve hizmetler sektörünün işgücü 

piyasalarında istihdam yaratma kapasitesinin genişlemesi neticesinde kadınların da son on yıl 

içerisinde işgücüne katılma isteklerindeki artış görülmektedir. Kadının eğitim sürecine daha 

çok katılması, gelişimini sürdürmesi ve teknolojik işlere uygun istihdam olanaklarının 

artmasıyla kadınların işgücüne katılımı giderek artacakatır.  

Kadının ekonomik hayata girmesini engelleyen geleneksel bakış açısını kırmaya yönelik 

çalışmalara da olabildiğince yer vermek gerekmektedir. Televizyon ve radyo yayınlarının bu 

konularla ilgili çeşitli reklam kampanyaları yürütülmeli, okullarda ve sosyal alanlarda 

kadınların iş gücüne katılması yönünde çalıştaylar, organizasyonlar, seminerler ve sosyal 

sorumluluk projeleri yapılmalıdır. Yapılan müzakerelerde kadınların çalışmaları için 

cesaretlendirilmeli ve toplumun diğer üyelerine de kadınların iş gücünde bulunmaları halinde 

ailelerine sağlayacakları olumlu yansımaları ve topluma sağlayacakları ekonomik gücüne 

hakkında bilinç oluşturulması gerekmektedir. 

Diğer taraftan da, sivil toplum kuruluşlarına kadın istihdamının artırma konusunda 

önemli görevler düşmektedir. Sivil toplum anlayışının geniş etki alanı olduğu düşünüldüğünde 

bu platformda konunun dile getirilmesi ve destek projelerinin yapılması iyileştirmelerin 

hızlanmasına neden olacaktır. Yürütülen tüm çalışmalar çeşitlendirilmeli ve artırılmalı, kadın 

istihdamının artırılmasına yönelik hükümet politikaları arttırılmalıdır. Özle sektörde,  kadın 

işgücünün hız kesmeden arttırılmasına yönelik pozitif ayrıcalıklar tanımalı, ev ve iş 

yaşamlarının dengesini sağlayabilmeleri adına destek olunmalı, hükümetler ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla beraber iyileştirmeler yapılmalıdır.  

                                                               KAYNAKLAR 

Başbakanlık KSGM, Kadın İstihdamı İçin Yeni Perspektifler ve Kadın İşgücüne Muhtemel 

Talep, Ankara, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Nisan 

2000,Ankara  

Costa Dora L,“From Mill TownTo Board Room,‘’The Rise Of Women’sPaidLabor”, NBER, 

WorkingPaper No:7608, 2000 

Çolak Ömer Faruk, “Sanayileşme ve Kadın İşgücü”, İstihdam Kadın İşgücü ve Yeni İş 

Kanunu Sempozyumu, 2003,Muğla  

Demirdizen Derya, Türkiye’de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği, Ankara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006,Ankara  

Ecevit Yıldız, İşgücü Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği El Kitabı , İŞKUR ve Çalışma 

Bakanlığı Yayınları, 2010, Ankara, 

Ertürk Korkurt, “Parasal Kriz Teorileri Üzerine Notlar”, İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi 

Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktay Türel’e Armağan (Ed. A. H. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan), 

İletişim Yayınları, 2003,İstanbul 

Gıddens Antony,Sosyoloji, Ayraç Yayınevi, 2000, Ankara 

Gök Mehmet, İş Gücü Piyasası ve Kobiler, Roma Yayınları No: 12, 1. Bask I, Eylül, 2004 

Ankara,  



405 

 

Greenwood Jeremy, Seshadri Ananth, Yörükoğlu Mehmet, “Engines of Liberation”, 

RCER, WorkingPaper, vol. Vol:72, ,2005,  Oxford Universitesi 

Işığıçok, Özlem XXI. Yüzyılda İstihdam ve İnsana Yakışır İş, Ezgi Kitabevi, 2005, Bursa 

Kocacık Faruk, Gökkaya Veda B., “Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları”, Cumhuriyet 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C: 6, Sayı:1, 2005, Sivas 

Kopar Recep, “Çalışan Yoksullar”, Sendikal Notlar ,sayı 29 Petrol iş Yayınları,Kasım 

2005,İstanbul 

Koray Meryem, Demirbilek Sevda, Demirbilek Tunç, Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların 

Koşulları ve Geleceği, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Aralık 

1999, Ankara. 

Küçükkalay, Mesud “Türkiye’de Planlı Dönemde Kadın Nüfusu ve Kadın İşgücü 

İstihdamındaki Gelişmeler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, S.3(Güz), 1998, Isparta 

Makal Ahmet, Türkiye’de 1950-1965 Döneminde Ücretli Kadın Emeğine İlişkin Gelişmeler”, 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:56, Sayı:2, 2011, Ankara 

Özer Mustafa, Biçerli Kemal, “Türkiye’de Kadın İşgücnün Panel Veri Analizi”, Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2003, Eskişehir 

Seta Analiz, Siyaset, Ekonomi, Toplum, Araştırma Vakfı,  https://www.setav.org/turk-dis-

politikasi-yilligi-2010/ Er: 20.08.2018 

Şener Bülent, “Avrupa Kıtası Açısından Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları”, 100. Yılında 

Birinci Dünya Savaşı (Ed.Ümit Özdağ), Kripto Yay. 2014, Ankara 

Tokol A., Dünya’da Kadın İşgücü. Türkiye’de Kadın İşgücü Seminerleri. TISK I-II, Tisk 

Yayınları;1999,Ankara 

TÜRK-İŞ, Türkiye’de Emek Piyasasında Kadınların Durumu , TÜRK-İŞ Yayınları 2005 

Ankara,. 

Yılmaz Abdullah, Bozkurt Yavuz, İzci Ferit, ‘’Kamu örgütlerinde çalışan kadın İş görenlerin 

Çalışma Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt:9, Sayı:2,2008, Eskişehir 

Yorgun Sayım, “Sömürü, Koruma ve Pozitif Ayrımcılıktan Çalışma Yaşamının Egemen Gücü 

Olmaya Doğru Kadınlar: 21. Yüzyıl ve Pembeleşen Çalışma Yaşamı”, Sosyo-Ekonomi Dergisi, 

Ocak- Haziran 2010, Ankara 

Yurdakul Sabahat, Çalışan Kadının Korunması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü; 1994, İstanbul 

 

 

https://www.setav.org/turk-dis-politikasi-yilligi-2010/
https://www.setav.org/turk-dis-politikasi-yilligi-2010/


406 

 

Konut Markalaşmasında Stratejik Pazarlama Planlaması: Bir Örnek Olay Analizi 

 Dr. Öğr. Gör. Meltem ÖZTÜRK123 

Özet 

Son yıllarda gayrimenkul ve konut markalamasında eşsiz / çekici gayrimenkul yatırımlarının 

yenilikçiliği ve yaratıcılığında bir artış yaşanmaktadır. Pazarda farklılaştırılan ürün ve 

hizmetlerle işbirliği yapan duygusal özelliklerin yanı sıra markalama güncel ve önemli bir konu 

haline gelmiştir. Konut markalaşmasının öneminin gün geçtikçe arttığı tam rekabet pazar 

koşullarında, konut projeleri üreten firmalara yönelik pazarlama stratejisi geliştirmek için 

öneriler sunmak istenmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir örnek olay incelemesi yoluyla konut 

markalaşmasında etkin olmak isteyen gayrimenkul firmalarının etkili bir pazarlama 

planlamasını uygulamaları için öneri sunabilmektir. Çalışmada, dokumanlar, birebir 

toplantılara katılma, gözlem ve derinlemesine mülakatlar kullanılmış olup, “bir fenomenin 

kendi çerçevesi içinde tam anlamıyla sunulması” biçiminde tanımlanan “tanımlayıcı” örnek 

olay yöntemi üzerinden gidilmiştir. Elde edilen veriler nitel yöntemlerle analiz edilmiş olup, 

içerik analizine tabi tutularak önemli konular ve bunların öncelik sıraları ortaya çıkarılmıştır. 

Pazarlama stratejisi geliştirmek ve uygulamak için stratejik pazarlama planlaması süreçleri 

takip edilmiştir. “Bir ya da birçok örnek olaydaki özel durumlar hakkındaki genellemeler” 

olarak tanımlanan “ mini genelleme” tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre, masabaşı araştırması kapsamında raporlar ve pazar analizleri yapılarak firmaya özgü iş 

etüdleri ve ana amaçlar belirlenmiştir. Buna bağlı olarak pazarlama planlaması sürecine göre 

sonuçlar açıklanmıştır. (1) Konut Pazar Analizi, (2)Hedef Kitle Analizi, (3) Pazarlama 

Stratejilerini Belirleme, (4) Marka Stratejilerini Belirleme, (5)Marka İletişimi için Yöntem, 

Araç ve İçeriklerin Belirlenmesi, (6) Bütçeleme ve Denetim. Her bir kaleme göre amaçlar ve 

bütçe rakamları belirlenip aksiyon planına geçilmiştir. Bir yıllık süreç sonucunda marka 

bilinirliği artmış olup, ilk projelerin satışları tamamen tamamlanmış ve markalaşma süreci 

devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama planlaması, konut markalaşması, örnek olay analizi 

 

 
123Pamukkale Üniversitesi, Honaz MYO, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, mozturk@pau.edu.tr 
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Strategic Marketing Planning in Housing Branding: A Case Study Analysis 

Abstract 

In recent years, there has been an increase in innovation and creativity of unique / attractive real 

estate investments in real estate and housing branding. In addition to the emotional 

characteristics that cooperate with products and services differentiated in the market, branding 

has become a current and important issue. In the competitive market conditions, where the 

importance of housing branding is increasing day by day, it is desired to offer suggestions for 

developing marketing strategy for the companies producing housing projects. The purpose of 

this study is to provide real estate firms with a recommendation to apply effective marketing 

planning to be effective in housing branding through a case study. In the study, documents, 

attendance to one-to-one meetings, observations and in-depth interviews were used, and a 

descriptive case study method was defined as a full presentation of a phenomenon within its 

own framework. The data obtained are analyzed by qualitative methods and subject to content 

analysis and important issues and their priority can be revealed. Strategic marketing planning 

processes have been followed to develop and implement a marketing strategy. Mini 

generalization technique, which is defined as generalizations about special cases in one or more 

case studies, has been utilized. According to the results of the study, reports and market analyzes 

were made within the scope of desk research and the company's specific work studies and main 

objectives were determined. Accordingly, the results are explained according to the marketing 

planning process. (1) Housing Market Analysis, (2) Target Audience Analysis, (3) Determining 

Marketing Strategies, (4) Identifying Brand Strategies, (5) Determination of Methods, Tools 

and Contents for Brand Communication, (6) Budgeting and Audit. According to each item, 

objectives and budget figures were determined and action plan was started. As a result of the 

one-year process, brand awareness has increased and sales of the first projects have been 

completed completely and the process of branding is continuing. 

Key Words: Marketing planning, housing branding, case study 
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GİRİŞ 

Pazarlama, ürün / hizmet ve fikirlerin geliştirilmesinden başlayan, satış ve satış sonrası 

aşamaları da içeren faaliyetler bütünüdür. Konut pazarlaması ise, gayrimenkul pazarlamasından 

çok da ayrılmamakla birlikte en büyük pazar hacmini oluşturan kısmı olarak ev, arazi, kiralık 

ev ya da apartman katı, yaşam projeleri gibi ifade edilen ürünler için tüm pazarlama araçları 

kullanılarak müşteri memnuniyeti sağlayacak ve piyasa şartlarını iyi öngörecek şekilde bir 

çalışmanın yapılması demektir (Öztürk, 2016). En önemli faktörü ise “yer” dir.  

Pazarlama faaliyetleri işletme içi ve dış çevre faktörlerinin etkisi altındadır. İşletme içi faktörler, 

pazarlama dışı işletme içi koşullar ve pazarlama karması biçiminde ikiye ayrılmaktadır. İşletme 

içi faktörlerden olan pazarlama karması; mamul, fiyat, dağıtım ve tutundurma olarak geleneksel 

pazarlama karması olarak incelenmektedir. Makro çevre bileşenleri kendi içerisinde; ekonomik 

çevre, demografik çevre, politik ve hukuki çevre, sosyal ve kültürel çevre, doğal çevre ve 

teknolojik çevreden oluşmaktadır. İsletmelerin pazarlama çabalarının yürütüldüğü ve bu 

çabaların farklı oranlarda etkilendiği mikro çevre faktörleri de isletmenin pazarlama dışı 

bölümleri, müşteriler, kamuoyu, pazarlama aracıları ve tedarik kaynaklarından oluşmaktadır 

(İçli, 2008; Tek, 2000; Mucuk, 2011). İşletmeler yönetimde etkinliği ve verimliliği sağlamak 

için stratejik pazarlama planlaması yaparlar. Stratejik pazarlama planlaması süreci; durum 

analizi, pazarlama fırsatlarının tespiti, pazarlama hedeflerinin belirlenmesi, strateji ve eylem 

planlarının hazırlanması ve mali kontrol / bütçeleme aşamalarından oluşmaktadır.  

Gayrimenkul sektörü son yıllarda gelişen sektörlerin başında yer almaktadır. Bu gelişmeye  etki 

eden faktörlerden biri de sektörün karlılık oranının her geçen gün artması ve buna paralel olarak 

gayrimenkul ürünlerinin ülkemizde en belirgin yatırım araçlarından biri olmasıdır. Konut 

pazarlamasında, pazarlama faaliyeti üretimden önce başlayıp satıştan sonra da devam eden bir 

hizmetler zinciridir.  Ancak, konut pazarlamasının kendine özgü bazı farklılıkları 

bulunmaktadır. Bir konut firmasının hedeflediği müşteri kitlesinin dikkatini çekebilecek ve 

diğerlerinden farklı olarak algılanacak konut ürünü paketini bir araya getirip sunması, 

pazarlama başarısını sağlamada anahtar unsur olacaktır. Gayrimenkul sektöründe uluslararası 

markaların yanında başarılı yerel markalar da vardır. Gayrimenkul işletmeleri, aslında, 

kendilerini diğer isletmelerden nasıl farklı konuma getirebilirler konusuna odaklanmalıdırlar. 
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Rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde aynı ürünü satan birçok işletme düşünülürse pazarda 

tek olmak zordur, dolayısıyla müşteri odaklılık gerekmektedir. Başarılı işletmeler sadece satış 

odaklı olmamalı, hizmeti sunduktan sonra da müşteri memnuniyetine önem vermelidirler 

(Kotler, 2000: 482). Gayrimenkul sektöründe pazarlama araştırmaları yapmak gerekmektedir, 

çünkü herkes gayrimenkul işletmelerinin müşterisi olamaz. Mamullerin tüketiciler üzerinde 

etkili olabilecek özellikleri araştırılmalı ve bu araştırmalara göre politika ve stratejiler 

geliştirilmelidir. Pazarlama  araştırmalarının içerdiği temel konular tüketici, mamul, reklam, 

pazar potansiyeli, satış, fiyat, endüstriyel pazar, motivasyon ve dış pazar araştırmalarıdır. 

Gayrimenkul pazarı her geçen gün gelişmekte, karlılıklar artmakta ve bu durumu gözlemleyen 

yerel ve uluslararası işletmeler de pazardan pay almaya çalışmaktadır (gesaj.com.tr). 

Araştırmaya da konu olan Türkiye’nin hızlı gelişen illerinden biri olan Denizli, son yıllarda 

konut fiyatlarındaki artışla gündeme gelmektedir. REIDIN Emlak Endeksleri 2017 Şubat ayı 

sonuçlarına göre Denizli’de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.09 oranında artarken, 

Denizli fiyatların en çok yükseldiği şehir olmuştur. Şubat 2012 ile Şubat 2017 yılları arasında 

satılık konut fiyatları % 75, kira fiyatları ise % 32 artmıştır. Denizli’de 2014 yılında başlayan 

kentsel dönüşüm süreci, TOKİ’nin ürettiği konutlar ve ulaşım projeleri bölgede konut 

fiyatlarını da etkilemiştir. TOKİ, bölgede bugüne kadar birçok konut ve sosyal hayat projesini  

hayata geçirmiş bunun yanı sıra bölgede markalı konut projeleri de konut fiyatlarını 

yükseltmiştir. 2012 ile 2017 yılları arasında Denizli’de 5 markalı konut projesi inşa edilmiş, 

daire stoğu ise 2 bin 674 olmuştur. Ayrıca geçtiğimiz yıl açıklanan ulaşımdan, alt yapıya, park 

ve yeşil alanlardan yüzme havuzlarına kadar Denizli'ye yapılacak milyonlarca liralık yatırımı 

kapsayan 121 dev projesi de bölgenin değerini yükselten faktörlerden olmuştur. Bu açılardan 

Denizli ilinde gerçekleştirilen örnek olay çalışması önemli bir örnek niteliğindedir 

(elazighaber.com).  

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, rakiplerinden ayrışarak tercih edilmesi, 

tüketicinin güvenini kazanabilmesi, kurumsal marka algısı oluşturabilmesi ve bunların sonucu 

olarak marka değeri taşıyabilmesi için markalaşma süreçlerinin çok ciddi şekilde planlanması 

ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu da etkin bir pazarlama planlaması ile mümkündür.  

Gayrimenkul projelerinin pazarlanmasında başarılı olmanın yolu yaratıcılık, strateji geliştirme 

ve mali sorumluluk gerektirmektedir. Akılda kalıcı markalar geliştirmede, konutların 

dizaynında, kaynaklar ve verilecek mesajın belirlenmesinde imkanlar ve çevre planlaması 

https://www.zingat.com/konut-projeleri
http://www.elazighaber.com/denizlide-konut-fiyatlari-5-yilda-yuzde-75-yukseldi-8521h.htm
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yapılmasında yaratıcılık önemli bir faktördür. Yaratıcı çalışmanın başarısı ancak doğru 

tüketiciye doğru zamanda etkili bir markalama ve pazarlama stratejisi ile mümkün olmaktadır 

(Öztürk, 2016).  

1. STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI 

Stratejik pazarlama planlaması, işletmelerin amaçları ve kapasiteleri ile sürekli değişen pazar 

koşulları arasında uyum sağlamalarına yardımcı olarak, pazarlama kaynaklarını etkin ve verimli 

bir şekilde kullanmalarını sağlayacak bir yönetim biçimidir. Stratejik pazarlama planlaması, 

stratejik pazarlama yönetimine dayanır. Stratejik pazarlama yönetimi, örgütün amaçlarına 

erişmek için pazarlama faaliyetlerinin analizi, stratejik saptama, uygulama ve kontrolü kapsar 

(Tek, 2000:93). Özellikle sektörel ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, 

işletmelerin kendileri için fırsat yaratan unsurları değerlendirmeleri, tehdit unsuru olan çevresel 

koşulları fırsatlara dönüştürmeleri işletmelerin pazarda rekabet üstünlüğü sağlamalarına neden 

olacaktır. 

Bir pazarlama planı, pazarlama fırsatlarını tanımlamak için şirket kaynaklarından 

yararlanacaktır. Takım ruhunu ve şirket kimliğini özendirecektir. Şirketin hedeflerini başarması 

için, onun daha ileri gitmesine yardım edecektir (Chernev, 2018). Stratejik pazarlama 

planlaması, üst düzeyde bir ekip çalışmasını gerektirmekte ve burada gelecek planlamaktan 

ziyade, yaratılmaya çalışılmaktadır.  

İyi oluşturulmuş bir pazarlama planı süreci, sorunları önlemiş, zamandan ve paradan tasarruf 

sağlamış ve girişimcilerin bilinmezlik karşısındaki durumlarını öngörülebilir bir karar verme 

durumuna getirmiştir. Bütün bu uygulamaların yanında pazarlama planından mucizeler 

beklemek yanıltıcı olacaktır. Pazarlama planı, daha etkin hareket etme ve düşünceleri sistematik 

hale getirme gibi bir anlam taşımaktadır.  

Stratejik pazarlama planı, uzun vadeli olarak geliştirilmelidir. Pazarlama planı, planlama 

amacını belirleyen süre zarfında rekabetçi çevrede olacağı hissedilen türden değişiklikleri 

içermelidir. Pazarlama planı bir süreçtir, bu nedenle planın tekrar tekrar gözden geçirilmesi ve 

günün gereksinimlerine uygun duruma getirilmesi gerekmektedir (Chernev, 2018). Pazarlama 

planı gelecekteki hareketler için detaylı bir projedir. Hedef pazarlar ve konumlandırma planın 
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orta noktasını oluşturmaktadır. Bunlar tüm pazarlama programlarını koordine etmelidir. 

Tahminler ise planı onaylamalıdır (Mccamley ve Gilmore, 2018: 161). 

Bu çalışmada konutta markalaşmaya yönelik stratejik bir yön ve yöntem belirlemek için 

pazarlama planlaması süreci aşamaları izlenmiştir. Örnek olayın analizinde bu sürece göre 

tanımlamalar yapılmış ve gelecek öngörüleri oluşturulması sağlanmaya çalışılmıştır. Etkili bir 

stratejik pazarlama planlamasının oluşturulması için sırasıyla pazar analizi, hedef kitle analizi 

ve pazarlama stratejisi aşamaları takip edilmiş, ardından markalama stratejisi ve marka iletişimi 

yöntemlerinin uygulanmasına yönelik yol haritası oluşturulmuştur. Bu aşamalarda oluşturulan 

her planlama birbiriyle doğrudan bağlantılıdır ve tüm işletme bütününde değerlendirilip 

benimsenmelidir.  

2. AMAÇ ve  YÖNTEM 

Araştırma yapısı ve süreçleri itibariyle nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Nitel araştırmalar, 

“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 

nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39). Nitel 

araştırma yöntemi olarak örnek olay yöntemi (vak’a metodu) kullanılmıştır. Örnek olay 

yöntemi (vak’a metodu): Temsil niteliğine sahip tek bir kişi, kurum veya olayın ele alınarak 

ayrıntılı biçimde tanıtılmasına yönelik çalışmalar şeklinde tanımlanabilir (Seyidoğlu, 2009: 30). 

Örnek olay yöntemi, bir veya daha fazla organizasyon, grup ya da topluluk hakkında, belirli bir 

süre boyunca, sistematik araştırmanın yürütülmesi ve analiz edilmesine dayanır.  

Örnek olay yönteminde veri toplama yöntemleri gözlem, mülakatlar ve anketler olabilir. Bu 

çalışmada, dokumanlar, birebir toplantılara katılma, gözlem ve derinlemesine mülakatlar 

kullanılmış olup, “bir fenomenin kendi çerçevesi içinde tam anlamıyla sunulması” biçiminde 

tanımlanan “tanımlayıcı” örnek olay yöntemi üzerinden gidilmiştir.  Örnek olay yönteminin 

güçlü yönü, özellikle işletmelerdeki sosyal ve planlama süreçlerinin anlaşılmasında diğer 

yöntemlere göre daha başarılı olmasıdır.  
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Bu çalışmadaki örnek olay incelemesinin ana amacı konut pazarlamasında proje üretici 

işletmelerin pazarlama sürecini yönetmesi için gereken yöntem ve uygulamaları net bir şekilde 

ortaya koymaktır.  

Bu amaçla büyüyen bir pazar olan Denizli ilinde 15 yıllık emlakta komisyonculuk tecrübesine 

sahip olan, planlamacı- mühendis- yönetim kadrosu- pazarlama ve satış kapsamında 50’den 

fazla çalışanı olan, tedarikçi ve taşeron firmalar ile ortaklıklara sahip olan ve bu tecrübelerini 

inşaat ve proje üreten büyük bir konut markası haline getirmek isteyen (X) firması (firma adının 

birebir kullanılmamasını talep etmiştir) ile 6 ayı aşkın bir süreç içerisinde birebir ve yüz yüze 

incelemeler ve görüşmeler yapılmıştır. Süreçte pazarlama ve yönetim alanında tecrübeli 5 

uzmandan destek alınmıştır. Tüm uzmanlar sürece aktif olarak dahil olmuştur. Elde edilen 

veriler nitel yöntemlerle analiz edilmiş olup, içerik analizine tabi tutularak önemli konular ve 

bunların öncelik sıraları ortaya çıkarılabilir. Burada da pazarlama stratejisi geliştirmek ve 

uygulamak için stratejik pazarlama planlaması süreçleri takip edilmiştir. “Bir ya da birçok 

örnek olaydaki özel durumlar hakkındaki genellemeler” olarak tanımlanan “ mini genelleme” 

tekniğinden faydalanılmıştır.  

Araştırmanın örneklemi zaman ve maliyet kısıtları gibi nedenlerden ve ayrıca Denizli’nin 

büyüyen konut pazarı özelliklerini taşımasından dolayı sadece Denizli ilinde gayrimenkul 

sektöründe faaliyet gösteren (X) A.Ş ile yapılmıştır. Örnek olay incelemesinde (X) A.Ş’ nin 

seçilmesinde proje üreten gayrimenkul firması olarak yeni yapılanan ve büyümek / ulusal bir 

Türkiye markası olmak amaçlarını taşıması, vizyoner bakış açısına sahip olması, 15 yıldan fazla 

emlakçılık tecrübesini yeni markasına taşımak istemesi ve pazardaki yeri gibi faktörler etkili 

olmuştur. Araştırma bulgularının sonunda genel bir değerlendirme “mini genelleme” 

kapsamında pazarlama planlaması süreci doğrultusunda aşamalandırılarak yapılmıştır. 
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3. BULGULAR VE YORUM 

Örnek olaydaki işletmenin stratejik yönünün belirlenmesi için ilk aşamada, niceliksel ve 

niteliksel hedeflerin / amaçların ortaya konulması gerekir. Bunun için stratejik vizyon ve 

misyon, alt amaçları ile belirlenmiştir.  

Vizyon: Uluslararası standartlara ulaşmış, tercih ve takip edilen öncü bir firma olmak. 

Misyon:  Yeniliklerin, gelişimin ve eğitimin peşinde koşan; yetkin insan kaynağı ile çalışan ve 

yetiştiren, müşteri beklentilerinin ötesine geçecek çözümler ve yaklaşımlar sunabilen, kurumsal 

kalite anlayışında üst seviyeleri yakalayan, paydaşlarıyla olan ilişkilerinde güven duyulan, 

insana ve doğaya duyarlı, saygın bir marka olmak. 

Değerler:  

- Üstün İş Ahlakı: Ticari ve sosyal ilişkilerimizde her zaman dürüst ve şeffaf olmak, 

olmazsa olmazımızdır. Yaptığımız ticaret, hiçbir zaman iş ahlakının önüne geçemez. 

- Etik yaklaşım: Faaliyetlerimizi sürdürürken alacağımız kararlarda etik ve insani 

değerleri gözetiriz. 

- Güvenilirlik:  Ürün ve hizmet kalitemizde gösterdiğimiz özenle, verdiğimiz sözlerin 

her zaman arkasında dururuz. 

- Paydaşların Mutluluğu:  Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve tüm 

çözüm ortaklarımızla olan ilişkilerimizde adil, dürüst, istikrarlı, sağlam temellere dayalı 

ve karşılıklı memnuniyet ilkeleri çerçevesinde hareket ederiz. Tüm paydaşlarımızı 

şirket ailesinin bir parçası olarak gözetir, birlikte çalışmış olmaktan gurur ve mutluluk 

duyulan bir firma olmayı hedefleriz. 

- Müşteri Odaklılık:  Müşterilerimizin beklentilerine yönelik proaktif yaklaşımla 

hareket ederek, beklentilerin ötesinde bir memnuniyet sağlamak için çalışırız. 

- İnsan Odaklılık:  Yaptığımız işler ve kurduğumuz ilişkilerde toplumsal fayda 

yaratacak şekilde hareket ederiz. İş güvenliği konusunda sorumluluklarımızı bilir, ödün 

vermeyiz. 

- Kaliteden Ödün Vermemek: Yaptığımız işlerde en ince ayrıntıya kadar kaliteyi 

korumaya özen gösterir, ürün ve hizmetlerimizin arkasında dururuz. 
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- Keyifle Çalışmak:  İşini seven, azimli, kendini ve ekip arkadaşlarını sürekli geliştiren, 

yenilikler yaratabilen potansiyele sahip, şirketini sahiplenen, şirketimizde çalışmaktan 

ve şirketini temsil etmekten gurur duyan, güçlü, takım ruhuna inanan, şirketinin 

hedeflerine ulaşma yolculuğunda istekle ve şevkle hareket edebilen bir aile olarak 

çalışırız.  

- Doğayı Korumak: Bizler, doğanın ve çevresel kaynakların korunması ve iyileştirilmesi 

için yasal sorumluluklarımızı yerine getirmenin ötesinde, gönüllülük ve sosyal 

sorumluluk bilinciyle hareket ederiz. 

(1) Konut Pazar Analizi 

Diğer bir aşamada, pazar analizi gelmektedir. Masabaşı araştırması kapsamında elde 

edilen raporların sonuçları değerlendirilip pazar analizleri yapılarak firmaya özgü iş 

etüdleri ve ana amaçlar belirlenmiştir. Ayrıca Denizli ölçeğinde gayrimenkul pazarı ve 

markalı konut pazarı içerikli mikro ölçekte araştırmalar yapılmıştır. Vizyon ve misyon 

doğrultusunda belirlenmiştir.  

• Firmamızın içinde bulunduğu çevre ve durum açısından çok sayıda ulusal ve bölgesel 

büyük inşaat şirketi, 2.el satış yapan emlak ofisleri, kişisel emlak danışmanları yer 

almaktadır.  

• Firmamız 1 yıl içinde yüksek tanınırlık ve bilinirliğe ulaşmak istemektedir. Popüler ve 

çok farklı alanlardaki kişi ve kurumlar tarafından izlenen bir firma olmalıdır. 

Organizasyonu ve insan kaynakları yapısı ve ilgili bölümlerdeki iş bölümü / görev 

tanımları açık ve net bir şekilde tanımlanmalı ve göreve yönlendirme yapılmalıdır. 

İnşaat sektörü camiasında vizyon ve misyonuna uygun hareket etmek için alanında 

yenilik ve öncülük yapan bir firma haline gelmesi tavsiye edilmektedir. Bunun için, 

gayrimenkul geliştirmede ürün sunumunda yenilikçi ve farklılaştırılmış yapılar ortaya 

koyması öngörülmüştür.   

• Yüksek kalite ve işçilik düzeyinde çalışan tedarikçi ve mimarlara ihtiyaç duyacaktır.  
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• Verdiği sözleri ve vaatleri yerine getiren ve bunun takip ve analizi için gereken kalifiye 

personel ihtiyacı vardır. İlk aşamada satış ofisi, merkez ofis ve web sitesinden satış ve 

satış sonrası destek merkezinde görevlendirilecek en az 3 elemana ihtiyaç duyulacaktır.  

Hedefler: Amaçları gerçekleştirmek için somut hedefler ortaya konulmalı.  

• Kısa vade olarak tanımlanan 1-3 yıl içerisinde hızlı büyüme 

• Projelerinin % 40-50’sini topraktan satar hale gelecek biçimde yüksek bilinirlik- 

tanınmışlık ve güven sağlamak 

• Öncü, yenilikçi ve kalıcı olan sektörde söz sahibi bir firma haline gelmek.  

• Havalı, güçlü, yenilikçi firma imajını yansıtmak. Bunun için iddialı söylemler ve 

içerikler ile görünürlüğü arttırmak.  

• Orta ve uzun vadede büyümeye devam etmek ve İzmir/ İstanbul gibi pazarlara girmek.  

• 1 yıl içinde yüksek tanınırlık ve bilinirliğe ulaşmak, yüksek güven sağlamak, bu 

amaçları doğrultusunda gerilla pazarlama tekniklerini fiyat ve pazarlama iletişimi 

ayağında kullanmak. 

Stratejik pazarlama planlaması süreci içinde bir diğer aşamada konut pazar analizi 

sonuçlarına bağlı olarak hedef kitle analizi ve pazarlama stratejileri için yol haritası 

oluşturulmuştur.  

(2) Hedef Kitle Analizi 

Pazarlama stratejisi geliştirmede ilk adım hedef kitleyi doğru tanımlamak olduğuna göre, hedef 

kitleyi belirlemek de pazar bölümlendirme kararına dayandığından şirket amaç ve hedeflerine 

ve mali yapısına uygun pazara karar vermek şirketin satıştaki başarı ihtimalini arttırmaktadır.  

İlk aşamada, A-B-C1-C2 SES grubuna ulaşmak.  
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• Denizli konut markalaşmasında tüketici eğilimleri ve beklentileri araştırması 

sonuçlarına göre yeniden değerlendirilecektir.  

(3) Pazarlama Stratejilerini Belirleme: Pazarlama stratejisi geliştirme için, 

• Hizmetler ve ürün sınıfına (konutta apart (1+1) ve yaşam evleri (2+1 ve 3+1) ve ayrıca 

ofis) göre “ürün / hizmet paketi” oluşturmak,  

• Satış ofisi ve elemanları ile web üzerinden (CRM programı aracılığıyla) ve çevrimdışı 

satışlar gerçekleştirmek, 

• Çağrı Merkezi kurularak hem şu ana kadar ki konut projelerimizde ürün sattığımız 

müşterimizin takip edilmesi sağlanacak. Hem de projelerimiz ile ilgili arayan müşteri 

istediği şartlarda bilgi verilerek yönlendirilecek ve en az 2 hafta boyunca izlenecek. 

Ayrıca potansiyel alıcılarımıza da bu merkez ile destek olacağız. Denizli’deki kulaktan 

kulağa yayılan bilginin bu merkez işler hale geldiğinde bize fayda getireceği 

düşünülüyor. Yine bunun için e-perakendecilik firmalarının müşteri hizmetleri gibi bir 

çalışma sistemi kurulması için öncelikle 2 personel gereklidir (1 kadın, 1 erkek), 

ardından gelişime göre yeni eleman istihdam etme yoluna gidilebilir.  

• Hizmet geliştirme merkezi / satış sonrası destek merkezi / çağrı merkezi / CRM merkezi 

biçiminde dörtlü bir sistem kurulması,   

• Hizmet Geliştirme Merkezi,  Satış Sonrası Destek Merkezi, Çağrı Merkezi ile ortak 

biçimde faaliyet göstermelidir. Hizmetlerimizi sınıflandırarak ve bir kısmını ücretsiz 

yaparak öncü firma olmaya aday olduğumuzu göstermek gerekecektir. Hizmetler 

araştırma kapsamında ortaya çıkarılarak desteklenecektir. Ardından sürekli iyileştirme 

için takip ve analiz sistemi kurulması gerekmektedir.  

• Satış yapılan tüm müşterilerin veri olarak kaydedilmesi, talebe dayalı fiyatlandırma ile 

ürün ve marka kategorilerine dayalı yöntem kullanmak, 

• Dağıtım ve ulaştırma faaliyetinde stratejik ortaklıklar ile hızlı ve etkili çözümler 

sunmak,  

• Tutundurma konusunda amaç, reklamlarda ve müşteri segmentasyonunda Medya 

Ajanslarından profesyonel destek alınarak ilerlemek ve dijital ortamlarda görünürlüğü 

profesyonel biçimde arttırmak, 

• Ofis pazarında öncü olarak Denizli’ye farklılık getirmek. Ofis pazarına girmek 

farklılaşmayı ve tanınırlığı arttıracağından ve 2017 Gyoder verilerine göre %22,5 bir 

Pazar boşluğu olduğundan girilmesi gereken bir Pazar segmenti olarak görülmektedir. 
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Fakat öneri, 10 ay sonra aktif hale gelmesidir. Bunun için yatırımı nasıl ve hangi bölgeye 

yapmak gerektiğine dair potansiyel müşteri profili analizi yapılması tavsiye 

edilmektedir. hedef kitlenin isteği ve beklentileri araştırılarak, pazar potansiyelinin 

araştırılması tavsiye edilmektedir.  

• Ayrıca firmamızın konut ve ofis pazarında öne çıkmasıyla birlikte “Facility 

Management” denen gayrimenkul sektöründeki hizmetleri geliştirme ve müşteriye 

sunmayı amaçlayan bir pazar bölümü oluşturulabilir. Konut sektöründe üretici olmak 

yerine bu alanda geliştirme sağlanabilir.  

• 7P (Ürün ve hizmet pazarlama karması elemanları olan mamül, fiyat, tutundurma, 

dağıtım, insan, süreç ve fiziksel ortamdır) ve hizmet geliştirme sınıflandırma ve 

araştırma analizleri firmamızın projeleri hayata geçirildikçe gerçekleşecektir. 

Yönetimin, personel ve ürün paketleri üzerinden işe yönlendirme ve kontroller 

sağlanması biçiminde gerçekleştirilmesi, 

• Konut sektörüne ilişkin yasal şartların ve güncel değişikliklerin takip edilmesi, 

• Kurulacak ekiplerin yoğunluğunun, müşteri üretme ve ekip kültüründen beslenerek hızlı 

bir şekilde arttırılması.  Üretilen projelerin hayata geçirilmesi ile doğru orantılı 

olacaktır. Kazandıkça personel desteğine yatırım yapılmalıdır (6 ay). 

• 1 yıl içinde özellik uzmanlığı ve yaşam tarzı uzmanlığı kurulması. Satış ve hizmet 

destek ekibinin yerine getireceği bu görev için eğitim ve yönlendirme desteği 

sağlanması yolu ile hedef kitlemize özel sunum ve bölümleme tekniği kullanılması. 

Gayrimenkul profesyonelleri, piyasayı o kadar iyi tanırlar ki karşılaştırılabilir satışlara 

bakmadan bile bir gayrimenkulün değerini ortaya koyabilirler. Örneğin sıfır manzarası 

olan bir evin değerinin kısmi bir manzaraya sahip bir evden 20 bin lira daha fazla 

olacağını veya manzarasız bir evden 40 bin lira daha fazla olacağını direkt olarak 

düşünebilirler. İşte bu özellik uzmanlığı olmaktadır. Gayrimenkul profesyonellerinin bir 

kısmı ise yaşam tarzı uzmanlığı yapar. Bu tip emlak profesyonelleri, müşterilerine en 

iyi çatı onarım malzemelerinin nereden satın alınabileceği konusunda yardımcı olur 

veya spor yapmayı seven bir müşterisine spor salonuna yakın bir evi tavsiye eder. 

• Değişen algoritmalar ve tüketici alışkanlıkları, geleceğin emlak sektöründeki fiyat 

modellerini ve pazar analizi sistemlerini de daha fazla değiştireceği çok net şekilde 

görülüyor. O zaman bu duruma hazırlıklı olmak gerekmektedir. Bunun için 

reklamlarımızda ve müşteri segmentasyonunda Medya Ajanslarından profesyonel 

destek alınarak ilerlemek gerekecektir. Dijital ortamlarda görünürlüğü profesyonel 

biçimde arttırmak ve takip etmek. Analiz ile rapor almak. İstanbul merkezli 
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gayrimenkul firmalarıyla çalışan anlaşma yapılan medya ajansı firmasından partner 

olarak destek alınacaktır. Ve buna göre reklamlarımızı sürekli hedef kitleye ulaşan 

biçimde tasarlamak yoluna gidilmelidir.  Denizli Açıkhava tanıtımları (duvar ve 

billboard) ve basılı medya vb. ile reklamlar için hizmet sağlayıcı Ajans ile çalışılmaya 

devam etmeli. Dijital medyada yer alan ve bunu takip eden ve raporlayan sistem 

kullanılmalı. Performans pazarlaması kullanılmalı.  

• Gerilla pazarlama tekniklerinin fiyat ve pazarlama iletişimi ayağında kullanılması  

(4) Marka Stratejilerini Belirleme 

Marka olmak işimizi diğerlerinden ayırt edecek şekilde yürütüp yönetmek demektir.  

Olası ekonomik durgunluğun etkilerini marka bir şirket olarak minimuma indirme 

imkanı ve marka bir şirket olarak piyasadaki faaliyet ve ilişkilerin getireceği teknolojik 

etkileşimden faydalanma ayrıcalığı sağlamaktadır.  

• Marka Stratejisi 

Pazarlama temel amacı ve stratejisine göre, inşaat ve proje geliştirme markası olarak aile ismini 

kullanmak ve ürün kategorilerine (projelere) göre marka isimleri geliştirmek,  

1 yıl içinde özellik uzmanlığı ve yaşam tarzı uzmanlığı kurulması.  

Belirlenen iş hedefleri / pazarlama hedefleri / iletişim hedeflerine göre Marka konumlandırma, 

“Geleceğinize Değecek” sloganı üzerine kurulacaktır.  

• Marka Özü 

Tüketici tarafında fiyat önceliği yerine; ürün ve tasarımda kalite, garanti, ürün ve hizmetlerde 

özgünlük, satış sonrası hizmet gibi diğer etmenlere bırakmak, 

Firma ve markaya duyulan güvenin, markanın büyümesi, kendine yatırım yapması yolunda 

vazgeçilmez bir unsur olması, 



419 

 

• Marka Vaadi ( Ana Fayda) 

Hizmet kalitesinde müşteriye doğru ve zamanında sunum, müşteriye göre yaşam  tarzı 

uzmanlığı, sadece bina değil (maximal çözümler) ayrıntılı minimal çözümler üreten inşaat 

firması olma.  

Hizmet ağı desteğinde (Facility management) de uzman olan sistemli bir firma olmak. Çünkü 

herkes konut üretiyor, önemli olan var olan müşteri ve potansiyel alıcıya fayda yaratan 

çözümler getirmektir.  

(5) Marka İletişimi İçin Yöntem, Araç ve İçerik Oluşturulması 

Yöntem: Kişisel satış, reklam, doğrudan pazarlama, Araç: Internet, kataloğun uyarlanmış hali 

ile proje bazlı mini web sitesi, Google reklamları vd. ile duyurum, sosyal medya platformları,  

, billboardlar, açık hava gösterimleri, çevrimiçi katalog düzenleme, fuarlara katılım, lansman 

gösterimi,  İçerik: Marka sloganı ve logoları, metinleri, ürün sınıflandırmaları, Youtube ve 

Instagram eğlence hikayeleri hazırlama, sanal karakterler ve öyküler oluşturma tanımlanması 

ile devam etmiştir.   

Marka iletişimi, firmanın ne söyleyeceğini, kime söyleyeceğini ve nasıl söylemesi 

gerektiğini tanımlar. Önemli öngörüler eklenmiştir.  

Reklamlar: 

• Basılı medya, kolayca atılamayacak malzemelerden üretilen tanıtım formları, ürün 

katalogları, Açıkhava alanlarında tanıtım kampanyaları, en az 12-13 web sitesinde yer 

alan haber içerikleri üretmek, sosyal medya ağında yer almak, video ve display içerikleri 

oluşturmak, abonelik kanalı oluşturmak.  

• Proje bazlı prestij katalogları oluşturma.  

• Bölgesel ve ulusal cemiyet (topluluklar) içinde yer almak, düzenli görüşmeler yapmak. 

Ünlü biri ile toplantılar, sunumlar, eğlence günleri organize edilmesi. Üniversite kongre 

merkezi, otel, AVM ya da diğer ortak alanlarda.  
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• Dijital medyada (Google gibi) Marka, pazarlama, gayrimenkul, kişisel gelişim, öncü, 

yenilikçi, vizyoner imaj yönetimi kelimeleri aramalarında ön sıralarda yer alma  

• Android ve IOS tel de kullanılan mobil uygulama alınabilir. Ya da mobil tel üzerinden 

reklam kampanyası uygulama  

• Firmamızın web sitesindeki görüntü özelliklerine ve 5 sn altında açılma sağlayan 

özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Hakkımızda-Kurumsal, galeri, iletişim bilgileri 

daha çok inceleniyor. Tüketicinin beğeneceği web sitesi nasıl olmalıdır diye, mutlaka 

geri bildirim araştırması yapılmalıdır. Web sitesine gelen tüketiciyi segmente ederek 

sınıflandırma yapılabilmektedir. Google üzerinden sağlanan hizmetin alınması. (Google 

Analytics üzerinden kurumsal ve satış web sitesine gelen tüketicilerin, ne kadar süre 

sitede kaldığı, hangi özellikleri taşıdığı gibi birçok sonuç sağlanabilmektedir. Örneğin, 

uygulama tüketicinin web adresinde yayınlanan  fotoğraf galerisinde de 3. fotodan sonra 

çıkış yaptığını gösteriyorsa, bu foto kaldırılması gerekmektedir bilgisine 

ulaşabiliyoruz). 

• Firma web sitesinin iyi sonuç alması için iyi bir SEO (arama motoru optimizasyonu) 

altyapısı oluşturulması 

• Dijital pazarlama bütçesi belirlenirken, geçmiş satış hacmi miktarına bugünkü istenen 

hedef miktar eklenerek kaç satış formu elde edilmek istendiği belirlenir. Bu rakama 

ulaşmak için satış ofisine ve internet üzerindeki satış formlarına ne kadar kişi girmeli 

ve ne kadarına satış yapma hedefi konmalıdır belirlenir. Ardından bunlara ulaşmak için 

ne kadar harcama yapılması gerektiği saptanır. Müşterinin satış ofisine çekilmesi için 

gereken harcamalar hesaplanır. ve sürekli bu rakamları iyileştirmeye odaklanılır. Ayrıca 

bir müşteriye ulaşma maliyetiniz örneğin 100 TL ise, müşterinin hangi mecra üzerinden 

geldiği belirlenmelidir. (Google mı, sosyal medya mı, referans ile mi, satış ofisi mi vb.) 

ilgili daire 500 bine satıldı ise, bu rakam içinde 100 TL’nın maliyete etkisi bulunarak 

yıllık müşteriye ulaşmak için kaç TL’lık maliyete katlanılması gerektiği hesaplanır.  

• YouTube üzerinden kanal açılmalıdır.  

• Ayrıca Youtube üzerinden eğlenceli video serisi oluşturularak, 5 dakikalık sunumlar 

şeklinde haftada en az 3 tanımlanmalıdır. Başlarda müşterinin eğlenceli bir formatta 

ilgisini çekmek gerekmektedir.  

• Firmamız piyasaya hızlı bir girişle yeni başladığı için ve 1 yılda etkili sonuçlar almak 

istediği için, Display ve Video’lar ile mobil reklamlar- branding reklamları ile Social 
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Media, Content marketing ve Performance&Programmatik uygulamalar ile performans 

reklamlarını bir arada yürütmesi tavsiye edilmektedir. 

• İnternetteki online CRM programları kullanılarak müşterilerimiz takip edilmelidir. 

CRM programının başarısı için tüketiciye ulaşan geri dönüş yapan çalışanları ciddi bir 

biçimde motive etmek gerekmektedir. Bizim kuracağımız satış sonrası destek 

merkezinin ve sağladığı hizmet ağının fark yaratması beklenmektedir. Çünkü 

tüketicinin en büyük beklentisi bu olmakla birlikte aktif ve etkin uygulayan inşaat 

firması çok azdır. CRM programı ile kendi tüketici portföyünün verilerine (sonuçlarına) 

göre hareket etmek gerekmektedir. Özellik Uzmanlığı vs. Yaşam Tarzı Uzmanlığı ile 

fark yaratılacaktır. Bu durum, müşterinin tercihlerine dayalı olarak sıralanabilecek bir 

dizi faktörü içeren bir fiyatlandırma modelini ortaya çıkaracaktır.  

• Firmamız tüm proje ve faaliyetlerini ve hizmet ağını canlı videolarla ve 3D 

gösterimlerle sunacaktır.  

(6) Bütçeleme ve Denetim 

Bütçeleme 

Planı hayata geçirmek için gereken bütçe rakamları belirlenmelidir. Aşağıdaki kalemlere 

bağlı olarak bütçeleme yapılmaktadır.  

-Dijital medyada yer alma (Stok proje fotoğrafları için sabit ödeme yapma, Youtube satış ve 

abonelik kanalı oluşturma, web ortamındaki haber kanallarında ve gayrimenkul kanallarında 

yer alma) 

- Çağrı merkezi (satış), ve satış sonrası destek merkezi, hizmet geliştirme merkezi kurma alt 

yapı sistemlerinin ve eleman istihdamı maliyetlerinin karşılanması,  

- CRM programı satın alma, - Basılı medya ve açık hava alanlarında yer alma ücretleri,  

- Müşteri memnuniyeti ve satın alınma oranlarının takip ve analiz edilmesi için araştırma 

maliyetleri, 
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- Kalifiye personel istihdam etme ve yerleştirme, sürekli eğitim içeriği oluşturma (böylece bir 

örgüt bağlılığı ve kültürü yaratma amaçlanmaktadır), 

- İş etüdü süreçleri oluşturma kalemleri üzerinden sistem kurulması amaçlanmıştır. Her bir 

kaleme göre bütçe rakamları belirlenip aksiyon planına geçilmiştir.  

-  Firmanın birlikte çalıştığı medya ajansı, kurumsal kimlik oluşturmada grafik tasarımcı, dijital 

ortamdaki reklamları ve segmentasyon hedeflerini gerçekleştirmek için İstanbul merkezli dijital 

pazarlamada faaliyet gösteren analiz ve araştırma şirketi ve iç mimar ile olan ortaklıklarına 

yönelik maliyetlerin karşılanması, 

Denetim 

Bu hazırlanan planın ne zaman, kimler tarafından, nasıl izleneceği ve kritik Başarı 

faktörleri belirlenerek yapılır.  

• Ortak çalışılan araştırma şirketleri, medya ajansları, tasarımcı ve danışmanlık şirketi 

tarafından sağlanacaktır.  

• Ayrıca kurulan yönetim sistemine bağlı olarak ilgili personel tarafından yürütülen 

çalışmaların izlenmesi yapılacaktır.  

• Performans kriteri ve ilgili başarı faktörleri iş etüdleri üzerinden danışmanlık şirketi 

tarafından kontrol edilip raporlanacaktır.  
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SONUÇ 

Günümüzün sürekli değişen çevre koşullarında faaliyette bulunan işletmelerde, stratejik 

pazarlama yönetiminin ilk ve en önemli adımı olan stratejik pazarlama planlaması, pazarlama 

faaliyetlerinin etkinliğini artırabilmek için yapılan analiz ve çalışmaların bütünüdür. Bunun en 

önemli nedeni bu plan aracılığıyla, işletme ve çevresi arasında temel bir bağın  kurulabilmesidir. 

Başarılı bir konut pazarlama strateji modeli geliştirilmesi ve konut sorunun çözümünde birçok 

ilgili tarafın (konut pazarlamacısı, konut üreticisi, devlet) önerileri ve uygulamaları takip 

edilerek yerine getirilmesi gerekmektedir. Konut pazarlaması planı, gerçek anlamda inşaatın 

proje aşamasında başlamalı ve konutların anahtar tesliminden sonra da devam etmelidir.  

Konut pazarlama faaliyetleri stratejik planlamayı gerektirir. İşletmenin pazardaki yerine 

getirmek istediği amaç ve politikaların gerçekleştirilmesinde önceden planlama, örgütleme ve 

pazarlama planlarının uygulanması gereklidir. Stratejik pazarlama planlamasının tüketici istek, 

ihtiyaç ve eğilimlerine yönelik olması, talebe dayalı bir odaklanmayı sağlar. Amaç, planlama 

ve uygulama, kontrol aşamalarının sağlanarak olası olumsuz gelişmelere karşı hazırlıklı 

olmaktır. Konut pazarlamasında projenin başlamasından önce işletmenin pazarlama departmanı 

tarafından etüd ve pazar araştırmaları, pazar bölümlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

İşletmenin hangi hedef kitleye hangi araç, yöntem ve bütçe ile ulaşmak istediği belirlenmelidir. 

Yer faktörü de dikkate alınarak hedef kitleye uygun pazarlama karması oluşturulması ve marka 

stratejilerinin de bu paralelde uygulanması sağlanmalıdır. Konut ve pazarı için en uygun fiyat 

politikalarının talebe dayalı olarak benimsenmesinde fayda vardır. Bir pazar fırsatının 

değerlendirilmesi işletmenin orta ve uzun vadede tercih edilen bir marka olmasını sağlayacaktır. 

Örneğin ülkemizde genel olarak ulaşılabilir fiyatlar ile düşük ve orta gelirli pazar bölümüne 

yönelik yapacağı yatırımlar, işletmenin pazar boşluğunu değerlendirmesi demektir. Ya da yine 

ülkemizde büyümesi öngörülen ofis pazarlaması üzerine gayrimenkul yönetimi yapmak bir 

pazar bölümüne odaklanmayı ve böylece etkin konumlandırılmış, belirli bir pazara hitap eden 

marka yaratmayı sağlayacaktır.  
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Belirli bir ürün grubuna yönelik proje geliştirmek, satış sonrası hizmet sunumunu etkin ve aktif 

işleyen bir sisteme dönüştürmek, ödeme imkanlarını genişletmek, hizmet sektörünün içinde 

olan konut pazarlamasında yine pazarlama ve satış personeline yatırım yapmak ve etkin marka 

iletişim yöntemlerini profesyonelce kullanmak başarı faktörünü arttıracak ve işletmenin 

pazarda tutunmasına etki edecektir.  

Konut pazarlaması ile markalaşmak isteyen gayrimenkul üreticilerinin pazardaki ilgili tarafların 

hepsini iyi değerlendirip analiz ederek, ardından üretimi yaparak, kontrol sistemini iyi kurması 

ile amaçlarına ulaşması mümkün olacaktır. Gayrimenkul pazarlaması için bu sektörün 

mühendisler, devlet ve yasal uygulama tarafları, tüketici, hizmet sağlayıcılar, finans kuruluşları, 

işletme içi personel, ajanslar gibi birçok tarafın işin içinde olduğu bir sistem bütünü olduğu 

unutulmamalıdır.  
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KÜTAHYA’DA AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI ANLATILARI 

*Dr. Öğr. Üyesi Münire BAYSAN 

Özet 

 İnsanlık tarihi ile eş zamanlı kabul edilen avcılık, ilk insanların hayatta kalma 

mücadelesi ile ortaya çıkmış ihtiyaca ve coğrafyaya göre farklı yapılara bürünerek bugüne 

kadar ulaşmıştır. Günümüzde yapılan avcılık ise insanların boş vakitlerini doğada geçirmek için 

yaptıkları spor türüne dönüşmüştür. Belli kural ve yöntemler ile yapılan bu spor, geleneksel pek 

çok unsuru da içerisinde barındırmaktadır. 

Avcıların ava başlamadan önce, av esnasında ve sonrasında yaptıkları uygulamalar, avcıların 

uyması gereken kaideler, avlanan hayvanların pay edilme kuralları, av hayvanlarından pişen 

yemek türleri,  avcılıkla ilgili inanışlar ve avcılığa dair anlatılar avcılık ile ilgili geleneksel 

dokuyu oluşturan yapı taşlarıdır. Çağdaş toplumda hala varlık gösteren bu geleneksel unsurların 

nasıl uygulandığı önemli bir araştırma konusudur. Bu bağlamda çalışmamızda karşılıklı 

görüşme ve gözlem yöntemi kullanılarak bu geleneksel unsurlar ele alınacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Kütahya, Av, Avcılık, Avcı Anlatıları 

Abstract 

Hunting, which has been admitted simultaneously with the history of humanity, arose out of 

the struggle for survival of the first people; and has reached today by taking different forms 

according to the need and geography. Nowadays, it has become a kind of sport for people to 

spend their leisure time in nature. This sport, practiced in certain rules and methods, contains 

many traditional elements. 

 Practices of hunters, before, during and after hunting. The requirements that they should 

meet, the rules to allocate the hunted animals, meals cooked with them, beliefs and narratives 

about hunting are the key elements that make up the traditional pattern of hunting. How these 

traditional elements that still exist in contemporary society are practiced is an important 

research topic. In this context, these traditional elements will be discussed in our study using 

mutual interview and observation method. 

Key Words:   Kütahya, Hunt, Hunting, Hunter Narratives 
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Giriş: 

Birinin etken diğerinin edilgen olduğu, birinin avlayan diğerinin avlanan olduğu farklı 

türler arasındaki olgu (Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, 

2001:40); karada, denizde gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya 

yakalama işi(TDK, 2005:147); karada ve havada yabani hayvanları, denizde balıkları tutma 

veya vurma işi (Ayverdi, 2005:212); avcı olma durumu veya işi (Özbay, 2006:72), şeklinde 

tanımlanan avcılığın başlangıcı, insanlığın başlangıç dönemi ile bir kabul edilmekte ve avcılık 

dünyanın her yerindeki toplumlar için ilk ve en ilkel besin elde etme faaliyeti olarak 

görülmektedir (Boratav, 1963:99). 

İslamiyet öncesi dönemde Türkler arasında oldukça yaygın bir uğraş olan avcılık, spor 

ve savaş talimi işlevi görerek savaşa hazırlayıcı bir vasıta ve bir ön tatbikat olarak 

uygulanmıştır.  Savaşlardan önce harp taklidi niteliğinde büyük sürgün avları düzenlenerek 

savaş için gerekli olan vasıfların kazandırmak maksadı ile büyük av merasimleri yapılmıştır. 

Eski Türklerin bir savaş taklidi olarak yaptıkları avcılık, Selçuklular ve daha sonra da 

Osmanlılar’da da aynı maksatlarla kullanılmıştır (Kurtaran, 2018:148/ Özbay, Gülten, 

1999:35). Osmanlı Devleti’ne kadar merkez teşkilatında vazife yapan avla ilgili görevliler, 

Osmanlı devleti zamanında ülkenin genelinde teşkilatlanmıştır. Devlet eliyle desteklenip 

korunan av hayvanları, avlaklar, ormanlar daha az tahribe uğramış ve bilinçsiz avlanmanın 

önüne geçilmiştir (Alkan, Gökboğa, 2015:135). 

 İlk çağ insanlarının korunmak, beslenmek, varlığını idâme ettirmek gibi amaçlar ile 

yaptıkları bu köklü faaliyet günümüzde vakit geçirmek, dinlenmek ve eğlenmek maksadı ile 

yapılan bir spor türü olarak görülmektedir. Geçmişi bu derece derin olan avcılık çağın getirdiği 

imkânlar dâhilinde kendisinin yenileyerek günümüze ulaşmıştır. Kullanılan aletler, giyilen 

kıyafetler, ulaşım araçları, yapılan avın türüne ve av mevsimine göre farklılıklar 

oluşturmaktadır. 

Şehir hayatının yorgunluğundan uzaklaşarak tabiat ile baş başa kalan insanoğlu bir 

taraftan bedensel anlamda sporunu yaparken, diğer taraftan da ruhsal sükûnete ererek aradığı 

huzuru avda bulmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan ve insanoğlu ile aynı medeniyet yaşına 

sahip olan avcılığın asırları aşarak gününüze kadar ulaşması onun sahip olduğu geleneksel 

dokusu ile de alakalıdır. Bu geleneksel doku avcılığı, acımasız ve öldürmeye dayalı bir etkinlik 

olmaktan çıkartıp belli kuralları olan ve ava da belli haklar tanıyan bir spora dönüştürmüştür. 
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Kütahya avcılığın aktif bir şekilde yapıldığı Anadolu şehirlerinden birisidir. Bu 

çalışmada avcılığa dair geleneksel unsurları aktarabilecek avcılar ve avcı eşleri ile 

görüşülmüştür.  

1. Ava Başlamadan Önce Yapılan Uygulamalar 

Her avcının dâhil olduğu bir avcı grubu vardır. Bu grup ile yaptıkları toplantılarda gelen 

taleplere ve av mevsimine göre, avcı başının da onayı ile bir av yeri ve tarihi kararlaştırılır.  

Kütahya’da görüşülen avcılar keklik, bıldırcın, çulluk, ördek, tavşan, domuz ve kurt avı 

yapmaktadırlar. Av yapılan yerler avcıların tabiri ile şöyledir: Yellice, Yenice, Kulaksız, 

Demirli, Beşçam ve Cin Dağları, Haydarlar, Koçak, Doğuarslan, Terziler, Altıntaş, 

Çavdarhisar, Hacıkebir köylerinin olduğu mevkiler ve Porsuk barajı çevresidir. Türkiye’de 

yapılacak av yerleri ve zamanları Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararları ile 

belirlenir(KK.11, KK.18). 

Av için kararlaştırılan günden evvelce önce avcıların evinde hazırlıklar başlar. Avda 

kullanacakları silahlar temizlenir, fişekler hazırlanır. Yol azıkları hanımlar tarafından hazır 

edilir. Ava giderken genelde yıpranmış, eski kıyafetler giyilir. Ördek avı kışın karda ve gölde 

yapıldığı için su geçirmeyen ve ayaza dayanıklı kıyafetler tercih edilir. Karda avcıların izini 

göstermemesi için genelde eski beyaz çarşaflardan dikilen beyaz örtü ile avcılar kendilerini 

kamufle ederler. Av için dikilmiş özel yeleklerin cepleri fişek ile doldurulur. Dağlar yaz kış 

serin olduğu için ava yazın gidilse bile kalın kıyafetler illaki alınır. Avda kullanacakları tüm 

eşyalar boş bir odada geceden hazır edilir. Her avcının bir de av köpeği vardır. Avcılar, av 

yapacakları yer kaç kilometre uzaklıkta olursa olsun gün doğmadan, sabah ezanından önce 

orada olmak isterler. Av yapılacak yerin uzaklığına göre gece saat iki ya da üç gibi evden 

çıkarlar. Ne kadar erken av yerine varırlarsa bu sporu o kadar uzun süre yapabilirler. Gün 

doğmadan önce başlayacak olan av macerası hava kararmasına yakın son bulur (KK.7, KK.4). 

Avcılar, evden hanımları tarafından ellerinin boş dönmemesi, kazasız ve belasız bir av 

olması niyazı ile uğurlanırlar. Eskiden besin ihtiyacı elde etmek için yapılan avcılıkta eve boş 

dönmemek son derece önemliyken günümüzde av hayvanının etinden ziyade avcıya 

kazandıracağı itibar için eve boş dönülmemesi son derece önemlidir. Avcılar tüm av 

malzemelerini ve köpeklerini alarak toplanma yerlerine giderler. Tüm avcılar önceden 

kararlaştırılan yerde ve saatte toplanırlar. Buradan araçlar ile av için kararlaştırdıkları bölgeye 

giderler (KK.1, KK.5, KK.6, KK.13, KK.14).  
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Vasıtaların kısıtlı olduğu zamanlarda avcılar av yerlerine saatlerce yürüyerek 

ulaşırlarmış. Kırk yıllık avcı Halit Beyin ifadesi ile avcılık “Leyla ile Mecnun’un, Ferhat ile 

Şirin’in aşkına benzer, bu aşkı içerisinde taşımayan avcı olamaz çünkü avcılığın ağır şartlarına 

katlanamaz.”  Görüşme yaptığımız ve en az otuz beş ya da kırk yıldır avcılığa gönül vermiş 

kişilerin avcılığa başlamaları da büyük bir şevk ve merak ile olmuştur. Düzenli bir avcılık 

eğitimi almayan avcılar genelde bu sporu bir yakınları sayesinde tanımış, onların çantalarını 

taşıyarak başlamışlardır. Kendi tabirleri ile avcılığı “çiğden yetişerek” “çantacılık” yaparak 

yani küçük yaşlarda çıraklığını yaparak başlamışlardır(KK1, KK2). Aile efradında avcı olmasa 

bile yirmili yaşlara geldiğinde arkadaşlarının tesiri ile avcılığı merak edip başlayanlar da 

olmuştur(KK.10). Altmış yaş üstü olan avcıların genelde geleneksel yöntemler ile ava 

başladıkları dönemde  “Sazak Kahvesi” denilen avcıların toplandığı bir kahvehane bir de 

“Kütahya Avcılık ve Atıcılık Kulübü” bulunmaktadır. Her avcının kendi yaş grubuna göre dâhil 

olduğu avcı topluluğu muhakkak bulunur ve 1937 tarihli 3167 sayılı kara avcılığı kanunu gereği 

avcı tezkeresi ve izni bulunmak zorundadır. Bu izin sayesinde av mevsiminde 

avlanabilirler(KK.3, KK.9). 

2.  Av Esnasında Yapılan Uygulamalar 

Bölgede av izninin başlamasından sonra avcı bayramı ile av sezonu başlar. İlk toplu ava 

bu bayramda gidilir. Avcılar kulüp başkanlığı avcı bayramı gününü belirler. Avcı bayramına 

protokol üyeleri eski avcılar, avcı adayları, basın mensupları olmak üzere kalabalık bir grup 

çağrılır. Av bayramı avcılar kulüp başkanının konuşması ile başlar. Avcılar sabahtan öğlene 

kadar avlanırlar, öğlen tüm katılanlara avcılar tarafından önceden hazırlatılan keklik, bıldırcın, 

tavşan ve koyun etinden olmak üzere güveç çeşitleri, pilav, çorba ve tatlı ikramı yapılır. Burada 

ikram edilen keklik, bıldırcın veya tavşan etleri av bayramından birkaç gün önce usta avcılar 

tarafından av izninin başlamasından sonra avlanılıp bu güne özel hazırlatılır. Koyun eti ise 

avcılara, domuz avı yapılan köylerin sakinleri tarafından daha önceden bağışlanmış ama kesim 

için av bayramına kadar bekletilmiş hayvanların etlerinden 

yapılır(KK.1,KK.2,KK.5,KK.8,KK.11). 

 Normal av zamanlarında avcılar av yerlerine vardıklarında avlanacakları hayvanın 

türüne ve bölgenin özelliklerine göre konum alırlar. Avcılık, kurallarına uyulmazsa av, çok 

tehlikeli bir hal alabilmektedir. Avcı başı ya da tecrübeli avcılar tarafından kimin hangi 

konumda duracağına karar verilir. Avcıların kaza kurşununa uğramaması için herkesin 

kurallara uyması sağlanır. Özellikle kalabalık gidilen domuz, kurt gibi sürek avlarında 
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kuralların çiğnenmemesi hayati önem taşır. Bir avcının yerinden bir adım bile ileri ya da geri 

durması atacağı kurşunun yönünü değiştirebilir, o kurşunun avcı veya sürekçilerinden birine 

isabet etmesine neden olabilir. Sabahtan öğlene kadar yapılan avlanmanın arkasından eğer 

avcılar yenilebilir hayvan avladılarsa öğlen tüm avcılar ile birlikte yenir ya da evden getirdikleri 

veya toplu yemek için hazırlattıkları yemekler yenilir. Öğlen sıcağı geçene kadar dinlenilir. 

Öğleden sonra yeniden ava başlanılır. Hava kararmasına yakın avcılar avlanma işlemini 

bitirir(KK.1,KK.2, KK. 3,KK.5,KK.8,KK.11).  

3. Av Sonrası Yapılan Uygulamalar 

 Avcılar avladıkları hayvanları, silahları ve av hayvanları da yanlarına alarak araçları ile 

toplandıkları yere dönerler. Ava çıkmadan önce avlanılan hayvanların nasıl değerlendirileceği 

kararlaştırılmıştır. Bu karar avlanılan hayvanların tüm avcılar tarafından şehir eşrafının da 

çağrılarak yenmesi, avcıların birinin evinde o av ekibinin ve ailelerinin bir araya gelerek ve ev 

sahibi tarafından farklı yemeklerin de ilave edilmesi ile tüketilmesi yönündedir. Bir diğer 

uygulama ise herkesin avladığı hayvanı kendi evine götürmesi şeklindedir. Avcılar eve 

döndüklerinde önce av köpeklerini yerine götürüp karnını doyururlar. Köpekler avcıları için 

çok kıymetlidir. Avda hayvanı bulan, avcıya haber veren, avı saklandığı yerden çıkartıp avcının 

vurmasını sağlayan ve vurulan hayvanı sadece sahibine getiren av köpeğidir. Avcının marifeti 

köpeğin iyi eğitilmesine bağlıdır. Bu yüzden av köpeklerine evlatları gibi bakarlar ve sağlığına 

dikkat ederler ( KK.1,KK.2, KK.3,KK.4,KK.5,KK.6,KK.7,KK.8). 

Köpekler yerine konulup temizlenildikten sonra avcıların yaptığı ilk iş, silahların bakımı 

ve bir sonraki av için hazır hale getirilmesidir. Avcı için gün doğmadan başlayan ve hava 

kararınca biten av macerası avcı hanımları için ava çıkmadan en az bir gün önce başlar ve av 

bittikten günler sonra yani avcının yorgunluğunun geçmesi ile biter(KK.12,KK.13,KK.14). 

 

4. Avcıların Uyması Gereken Kurallar 

Nesiller boyu devam eden ve günümüzde bir spor türü olarak yapılan avcılığın gelecek 

nesillere de ulaşabilmesi, tabiatın tahrip edilmeden ve hayvan nesline zarar verilmeden 

yapılabilmesi için avcılık resmi kanununun yanı sıra avcılara büyük görevler düşmektedir. 

Öncelikle kaçak ve gereğinden fazla avlanılmamalıdır. Avcılık örfüne aykırı düşen bir diğer 

kaidede gece avının yapılmasıdır. Uyulan kurallardan birisi de domuz ve kurt için sürek avına 
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çıkıldıysa o avda tavşan ya da başka bir av hayvanının avlanılmamasıdır. Yazılı olmayan avcılık 

kurallarına göre cuma günleri, kandil günleri ve bayramlarda yani dinen mübarek kabul edilen 

günlerde ava gidilmez. Avcılar, av esnasında kendileri için belirtilen yerlerden ayrılmazlar, aksi 

takdirde kalabalık gidilen sürek avlarında ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir(KK.2,KK.3,KK.4, 

KK.7). 

Kütahya’da uyulan bir diğer avcı geleneği de avcı başının geç kalan ya da toplantıya 

gelemeyen diğer avcılara kestiği cezaların itirazsız kabul edilip uygulanmasıdır. Bu cezalar 

genellikle ziyafet şeklindedir. Ceza kesilen kişi söylenilen yerde istenilen şeyleri mensup 

olduğu avcı gurubuna ikram eder. O gün geç kalan ya da avcı kaidelerine aykırı davranan 

avcılara ileri bir tarihte yapacakları bir ceza kesilir. Bu avcıların birlikteliğini sağlayan önemli 

uygulamalardan birisidir (KK.7,KK.10). 

Avcıların uyduğu kurallardan bir diğeri de avcılık ile ilgili anlatmaları büyük bir saygı 

ile dinlemeleridir. Avcılar yaşadıkları olayları anlatırken her zaman heyecanlı ve coşkuludurlar. 

Elli yıllık hatıralarını yeni yaşamış gibi anlatabilirler. Avcılar aynı anlatmayı daha önce farklı 

toplantılarda defalarca anlatmış olsalar bile ilk defa dinleniyor gibi davranılır. Kimse anlatmaya 

müdahale etmez, daha önce duyduk demez ve olay mantık dışı olsa bile saygısızlıkta bulunmaz. 

Toplantıya ilk defa katılanlar ve bu kurala uymayanlar ikaz edilir. 

Avcılık sadece avlanma odaklı bir uğraş değildir. Avcıların vazifeleri arasında yer alan 

ve avcılık kaidelerinden sayılan kurallar arasında uzun ve çok soğuk geçen kış aylarında dağlara 

giderek tabiatta aç kalan hayvanlara yem, saman, buğday bırakılması da vardır (KK.6, KK.9, 

KK.10, KK.11). 

5. Av Hayvanlarından Pişen Yemekler 

Keklik, bıldırcın, tavşan ve yaban ördeği en fazla avlanan hayvan türüdür. Bunlar daha 

çok güveci yapılarak ya da haşlanıp yufka tiridi ile tüketilmektedir.  

Tavşan eğer kalabalık bir grup tarafından yenilecekse daha çok tiridi yapılarak yenilir. 

Önce tavşan güzelce temizlenir. Temizlenmesi uzun süren bir av hayvanıdır çünkü kanı fazladır 

ama yağı hiç yoktur. Temizlendiğinden emin olunduktan sonra tavşanın her yerine sarımsak 

saplanır. Kokusu yemeğe geçmesin diye. Tirit yapılacaksa bol tereyağlı su da haşlanır. Önceden 

hazırlanan ve intizamlı bir şekilde tepsiye döşenen yufkaların üzerine suyu dökülür, etleri de 

üzerine konularak servis edilir. Güveç yapılacaksa aynı şekilde soğan, sarımsak, hafif salça ve 
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baharatlar ile pişirilir. Tavşan güvecinin yanına en çok acılı bulgur pilavı 

yapılır(KK.15,KK.16,KK.17).  

Bıldırcın ve keklik genelde aynı şekilde tüketilir.  Önce tüyleri temizlenir, sonra ince 

tüyleri tütsülenir. Daha çok suda haşlanarak pişirilir ve suyundan da pirinç pilavı yapılır. 

İstenilirse soğan, biber, domates ve baharat ilave edilerek güveci de yapılır. Mangalda 

pişirmekte mümkündür. Avcılar genelde güvecini tercih eder.Yaban ördeği de haşlanıp tirit ile 

birlikte ya da haşlanıp suyuna pilav yapılarak ve eti fırınlanarak yenilir. İstenilirse güveç 

şeklinde de pişirilir (KK.12, KK.13,KK.15). 

6. Avcı Anlatıları 

Avcıların köpek, tüfek, fişekten sonra en fazla kıymet verdikleri şey avlanırken 

yaşadıkları olayları anlatmalarıdır. Avcıların hatıraları av kadar kıymetlidir. Görüşme yapılan 

avcıların yaşadıkları ya da avcı abilerinden dinledikleri anıları şunlardır: 

Hacı bacak lakaplı, dediği dedik kabadayı, diğer tüm avcılar gibi köpeklerine fazlaca 

düşkün avlanmaya tutkun bir avcı vardır. Bu zat bir gün ava gider, hangi tavşana ateş ettiyse o 

günün şansından bir türlü rast getiremez. Eskiden avdan eli dolu dönmek büyük bir meziyetmiş. 

Bu olaya sinirlenen Hacı Bacak kendine o kadar kızar ki “onu vurama bunu vurama sen neyi 

vuracaksın be adam” diyerek sırtındaki çantaya etraftan topladığı taşları doldurur, kucağına da 

köpeğini alarak yaya bir şekilde dağdan evine kadar yürür. Eve geldiğinde yatağı yapılmıştır. 

Kendisine olan kızgınlığını bir türlü atamayan avcı “senin başın ayak yerine layık” diyerek 

yatağına da ters yatar (KK.2,KK.5). 

Av için hiçbir mazereti kabul etmeyen Hacı Bacak, ördek avına çıkacakları vakit Hasan 

adındaki arkadaşının camiye namaz için gittiğini, Hasan’ı almaya gittiğinde öğrenir. Hemen 

camiye gider kılınmakta olan namazın bozulmasına aldırış etmeden “ Hasan kalk oğlum, 

kayınvaliden vefat etmiş, çabuk ol.” diyerek, av arkadaşının namazını yarıda keser ve onu 

camiden çıkarır. Aynı kişi köpeklerine çok düşkündür ve evin alt katındaki odalardan birini 

onlara verir, bir de üşümesinler diye soba kurdurur. Bir gün hanımı köpeklerin sobasını 

yakmayı unutur. Buna çok sinirlenen Hacı Bacak karısına “ Madem sen köpekleri düşünmedin, 

o zaman sen onların odasında yatacaksın, onlar da senin sıcak odanda yatacaklar.” der ve 

karısını köpeklerin soğuk odasında yatırır(KK.2, KK.5, KK8). 
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Unutulmayan avcı hatıralarından birisi de şöyledir, Avcılar, avda yoruldukları vakit, 

bildikleri bir köy muhtarının evine giderler. Evde muhtar yoktur, karısı avcılara, “muhtar 

birazdan gelecek siz buyurun.” diyerek onları eve alır. Avcılar yorgun ve açtır, evin hanımı 

avcıların karınlarını doyurur, çaylarını içirir. Misafirler,  vakit epey geçmesine rağmen halâ eve 

gelmeyen muhtarı sorduklarında hanımı, “o bugün şehirde, gelmeyecek,” der. Kadının hiç 

tanımadığı avcıları evine alıp, doyurması, bunu da büyük bir nezaket ile yapması Dede 

Korkut’un evin dayağı, Ayşe Fatma soyu dediği kadın türüdür. Bu olay pek çok avcı tarafından 

nakledilen hatırlardandır(Ergin,1977:76). Bu günü yaşayan ve aktaran avcıların “o dönemde 

böyle kadınlar vardı” diyerek anlatırlar (KK.1,KK.2,KK.3,KK.7). 

Bir gün kulüpte avcılar otururken, Romanya’da yapılan domuz avının videokasetini 

izlerler. Seyir esnasında avcı bir türlü domuzu vuramaz. İzleyiciler içerisinde bulunan ve 

fazlaca heyecanlı olan avcılardan Doğan Bey, elinde içinde dolu fişek olan otomatik tüfeği 

ekrana doğrultur ve gayri ihtiyarı tetiğe basar. Basması ile tüfeğin ateş alması bir olur. Avcılar 

kulübünün televizyonu patlar. Bu olay tüm avcılar arasında efsane olur, Doğan Bey “oturduğu 

yerden Romanya’daki domuzu vuran avcı” şeklinde nam salar(KK.1,KK.2,KK.10,KK.11). 

Domuzlardan zarar gören köylerden avcılara, domuz avı için sık sık davet gelir. Bu 

köylerden biri de Yörük köyü olan Akoluk’tur. Domuz avlarına kalabalık bir ekip ile gidilir ve 

bu ava sürüm veya sürek avı denilir.  Sabah erken saatlerde köye girilir.  Bu avda iki gruba 

ayrılınır. Köylülerden oluşan bir grup teneke çalarak, bağırarak, ıslık çalarak domuzları 

avcıların önüne sürer. Diğer grup domuzların sürüleceği bölgede aldıkları düzen ile kimseye 

zarar vermeden domuzları avlamaya çalışır. Avlanılan dağ temizlenince, sonraki bölgeye 

geçilir. Av bitince köye girilir. Köylüler kapı önlerinde teneke içine ateş yakarlar, üzerine 

üzerlik otu atarlar ve avcıları, mani söyleyerek karşılarlar. Akşam yemeği verirler ve koyun 

hediye ederler. Avcılar bu koyunları avcı bayramından hemen önce gelip alırlar ve avcı 

bayramında da gelen misafirlere ikram olarak sunarlar. Bu köyün avcıları karşılama, ağırlama, 

uğurlama ve hediye verme şekli, onlara verdiği değer, diğer yerleşim yerlerinden farklıdır. 

KK.5, KK.9, KK.10). 

Denizli Çivril’e ördek avı için göl kenarına gidilir avcı kendini saklamak için bir güme 

örer. Bu gümenin (avcının kendini av hayvanlarından saklanmak için yaptığı aynı zamanda 

tabiat şartlarından korunduğu yer ) sağ ve sol yanına evinde beslediği kendi yaban ördeklerini 

ip ile ayaklarından bağlayarak yere çakar. Sağ tarafına dişi ördekleri, sol tarafına ise erkek 

ördekleri koyar. Yerdeki ördekler öttükçe kendi cinsindeki yaban ördeklerini yere indirir. Bu 
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ördeklerin ismine mühre denir. Onlar bu vazifesini yapınca avcılarda inen ördekleri vururlar. 

Yaban ördeklerini göle indirmek için Kütahya’dan Denizli’ye, pek çok avcı eşyasının yanı sıra 

canlı ördek de götürülmüştür (KK.2). 

Avcıların başlarından geçen olaylar arasında yaralanmalar da mevcuttur. Bu 

hatıralarından bazıları şunlardır:  

  Toplu olarak bıldırcın avına çıkılan günlerden bir gün av esnasında avcılardan biri kalp 

çarpıntıyla rahatsızlanır ve kimseye söylemeden avcı kolundan ayrılır. Yere oturur, tam o 

esnada öndeki avcılarla kendisi arasından keklik kalkar. Diğer avcılardan biri kekliklere ateş 

eder, onun silahından çıkan saçma rahatsızlanan avcının sırtına gelir. Avda rahatsızlanan avcı, 

kalp ağrısı ile fenalaştığı anda kendisine isabet eden saçmanın ızdırabı ile kendisine gelir ve 

belki de kalp krizi geçirmekten kurtulur. Yarası hafif olduğu ve iyileştiği için ava ara vermeden 

devam edilir (KK.8, KK.11). 

Domuz avı esnasında kaçan domuzun biri hızla koşmaya başlar önüne de sürüm yapan 

genç avcılardan birini alır. Bu olayı usta avcılardan biri fark eder, genç avcıya doğru bayır aşağı 

hem koşar hem de domuzu vurmak için ateş eder. Domuzu, genç avcıyı yakalamasına bir adım 

kala vurabilir. Saniye farkı ile çocuğun hayatını kurtarır(KK.2). 

Avcılar av esnasında domuz avında dokuzlu dedikleri mermilerden atarlar. Bu mermi 

çantacılık yapan ve avcılığı yeni öğrenen gençlerden birinin ayağına isabet eder. Yaralı avcı 

adayı ağaç dallarından sedye yapılarak araçların bırakıldığı yere kadar bu sedye üzerinde 

taşınır. Oradan araç ile hastaneye yetiştirilir (KK.4, KK.7). 

Avcıların çobanlar ve çoban köpekleri ile yaşadıkları maceralardan bazıları şöyledir: 

Avcı Halit Bey sabah erken saatlerde av için motoru ile yola çıkar. Sırtında tüfeği, 

belinde fişeği, motorunun önünde de köpeği vardır. Seyahati sırasında çoban köpeklerinin 

saldırısına uğrar. Saldıran köpekler çok büyüktür ve motoru devirirler. Halit Bey bir tarafa tüfek 

bir tarafa, köpek bir tarafa savrulur. Bu olaya çok sinirlenen avcı, tüfeğini çoban köpeklerinden 

birine doğrultur ve onu vurur. Bu olay üzerine koşup gelen çoban avcıya çok sinirlenir. Avcı 

Halit Bey tüfeğini bu sefer ona doğrultur ve “Bir adım daha atarsan seni de vururum, al diğer 

köpeklerini de git.” der. Çoban, avcının öfkesini ve yapabileceklerini görür ve oradan hemen 

uzaklaşır. Avcı Halit Bey bu olayı “Allah razı olsun çobandan, söz dinleyip gitti. Aksi olsaydı 

çok kötü şeyler yaşanırdı.” diyerek anlattır.(KK.1) 
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Toplu ava çıkılan günlerden bir gün çoban köpekleri avcılara saldırır. Diğer avcılar 

“köpeklerini çağır, saldırmasınlar” diye uyarsa da çoban aldırış etmez ve köpeklerini çağırmaz. 

Avcılardan biri de köpekleri vurur. Çoban bu olaya çok kızar “siz şimdi görürsünüz” diyerek 

köye gider. Traktörün arkasına köyden toplayabildiği kadar silahlı adam alır ve avcıların 

bulunduğu bölgeye gelir. Avcılar ile köylüler arasında ortam iyice gerilir. Silahlar karşılıklı 

doğrultulduğu anda köylülerden birisi avcıların eski tanıdığı çıkar. Bu tanıdık vasıtası ile 

köylüler sakinleşir ve avcılara zarar vermezler.(KK.2, KK.7,KK.8, KK.10) 

Sonuç: 

Avcılık asırların süzgecinde geçerek günümüze ulaşmış ve geleneksel dokusunu 

oluşturmuştur. Ortaya çıkma sebebi olan korunma, beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılama 

işlevini kaybetmiştir. Bugün spor faaliyeti olarak kabul gören avcılık çağın getirilerine göre 

kendini yenilemiştir. Çalışma sahası olarak seçilen Kütahya’da belli bir yaşın üzerindeki 

avcılar, avlanma kurallarına ve avcılığın oluşturduğu geleneksel değerlere sahip çıkmaktadırlar. 
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Yeniden Yapılanma Süreci Yönetime Olan Güven İle Demografik Özellikler Arasındaki 

İlişkiyi Etkiler mi? : Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma 

Dr. Nilay Kaleli KARASAKAL124 

Günümüzde, dünyada en fazla tartışılan ve konuşulan konuların başında, değişim kavramı yer 

almaktadır. Özellikle son yıllarda giderek artan küreselleşme olgusunun da etkisiyle işletmeler, 

‘değişim’ konusu ile daha fazla ilgilenmek durumunda kalmışlardır. Yeni ve daha zor bir piyasa 

ortamında rekabet edebilmek için, işletmelerin yapılarında köklü değişiklikler 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu durum işletmeleri, rekabetin yeni gerekleri 

doğrultusunda, köklü biçimde yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Bir ihtiyaç ve yeniden 

yapılanma uygulaması olarak gelişen çevresel değişmelere ve şirket kararlarına göre 

gerçekleştirilen bir yapılanma uygulaması da, işletmedeki tepe yöneticilerinin değişmesidir. Bu 

değişme, yeniden yapılanmaya neden olan önemli nedenlerdendir.  

Yeni yöneticinin çalışma alışkanlıkları, uzmanlık alanı, denetim yeteneği ve diğer yöneticilerle 

olan ilişkileri v.b. değişimi gerektirebilir. Yeni yöneticinin yaptığı değişim hamleleri karşısında 

çalışma ortamında belirsizliklerin oluşması ve bu belirsizliklerin güven oluşumunu geciktirdiği 

açıktır. Yönetime ve uygulamalarına hatta kararlarına karşı çalışanların ilk başta güvensizlik 

duyması normal bir süreç olarak kabul edilmelidir. Karşılıklı güven ancak belirli bir zamanda 

oluşabilecektir. Üst yönetim, tüm çalışanlar arasında iyi ilişkiler sağlama, görev ve 

sorumlulukları tam olarak belirleme ve çalışanların iş yapma becerilerini geliştirme yönünde 

bir tercih ortaya koymalıdır. Bu tercih yeniden yapılanan işletmelerde çalışanların yapılanma 

sürecine kolay uyum sağlamalarına fırsat sağlayacaktır.  

Bir işletmede örgütsel güven gelişimi için, yönetimin açıklık, kararlılık, tutarlılık, objektiflik 

ve uzmanlık tutumları olarak tanımlanan güven unsurlarının oluşması gerekir. Yeniden 

yapılanan işletmelerde, yapılanma sürecinin tamamlanabilmesi için örgüt içerisinde güvenin 

oluşturulması bir gerekliliktir. Ayrıca güven yeniden yapılanmayı harekete geçirici bir güç, 

yapılanmada bir prensip, yapılanmanın hedeflerinden biri ve yapılanmaya karşı oluşacak 

direncin önlenmesinde de bir çözümdür. 
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Yapılan bu çalışma ile, yeniden yapılanma sürecinin, yönetime olan güven ile çalışanların 

demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi etkileyip etkilemediğini ortaya koymak 

amaçlanmıştır.  

1.LİTERATÜR ÖZETİ 

1.1.Yeniden Yapılanma Kavramı 

Yaşam sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Canlı varlıklar gibi işletmelerde, içinde 

bulundukları çevrenin değişim koşullarına uyum sağlamak zorundadırlar. Bu çevre içerisindeki 

ekonomik, endüstriyel, kültürel, politik ve toplumsal gelişmeler, işletmelerin mevcut 

organizasyon yapılarında değişiklik yapmalarına neden olmaktadır. İşletmeler değişmek 

istiyorlarsa ya da değişime ayak uydurmak istiyorlarsa, bu gelişmelere yönetimsel ve 

organizasyonel olarak uyum sağlamak ve bu uyumu sağlayıcı önlemler almalıdırlar. Bu 

önlemler bir zorunluluktur, çünkü işletme hayatının sürdürülmesinin bir koşuludur. 

Çeşitli sebeplerle değişime ayak uyduramayan işletmelerde, örgütlenmenin yeniden gözden 

geçirilmesi, ya da tümüyle değiştirilmesi gerekir. Yapılacak bu değişikliğe organizasyonel 

değişim veya yeniden yapılanma denilmektedir. Böylelikle, organizasyonel değişim ya da 

yeniden yapılanma, büyük, küçük her türlü kuruluşun değişen koşullara uyum 

sağlayamamasının ve bu nedenle yaşama ve gelişme güçlerini yitirmelerinin meydana çıkardığı 

bir zorunluluğun eseridir.  

Yeni teknolojiler dünyası, öyle bir ortam oluşturmuştur ki artık rekabet, büyük olanın değil, 

hızlı ve esnek olanın başarılı olduğu yeni bir ekonomik ortam, anlayış ve bakış anlamına 

gelmektedir. Bu durum, ölçeklerin küçülmesine ve giriş engellerinin azalmasına yol açarak, 

hem ulusal hem de uluslar arası piyasalarda rekabet artışına neden olmuştur.  

Genel olarak yeniden yapılanma, rekabet gücünü arttırarak hayatta kalabilmek, daha fazla kar 

etmek ve sürekli bir gelişme temposu içine girebilmek için; bir işletmenin hızla değişen dünya 

şartlarına ayak uydurmak üzere, kendisini fiziki ve psikolojik alanlarda baştan aşağı yeniden 

düzenlemesidir. Bunun için, işletmenin, hızla değişen dünya koşullarında işlerinin kısa, orta ve 

uzun vadede hangi istikamette gittiğini görebilmesi, bununla ilgili, geleceğe yönelik tahminde 

bulunması yani bir vizyon belirlemesi ve belirlenen bu vizyona göre yeni gelişme stratejilerini 

tayin ederek fonksiyonel organizasyonunu ve işletmesini yeniden düzenlemesi 

gerekmektedir(Çetin, 1996: 3). 
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Yeniden yapılanma; ‘sistemdeki mevcut ilişki biçimlerinin, mesaj ve geri bildirim kanallarının 

uyum yeteneklerinin, yönetim ve amaçlar sisteminin ana amaca dönük olarak değiştirilmesi’dir. 

Yeniden yapılanma çalışmaları zaman bakımdan uzun veya kısa vadeli olarak yürütülebilir. 

Ayrıca bu çalışmalar bir kez yapılıp bitirilecek nitelikte olabileceği gibi, sürekli olarak da ele 

alınabilir. Bu takdirde, örgütün öğeleri, periyodik olarak analize ve yeniden düzenlemeye tabii 

tutulmaktadır(Kalkandelen, 1997:24).  

Bir başka tanıma göre yeniden yapılanma; organizasyon yapısındaki ve departmanlara 

ayırmadaki değişikliklerin, finansal yapının, amaçların ve politikaların gözden geçirilerek, 

yeniden saptanması ve bu amaçlara varmak için otorite, sorumluluk ve haberleşme ilişkilerinin 

yeniden belirtilmesi olarak tanımlanmaktadır(Arıkan, 1973: 291). 

Geniş anlamda bir yeniden yapılanma tanımı verilecek olursa yeniden yapılanma; işletme içi 

ve işletme dışı faktörler karşısında yetersiz kalan organizasyon yapısının yeniden düzenlenerek 

en etkili hale getirilmesi yönünde işletme amacına yönelik ve planlı bir şekilde yapılan 

çalışmalar bütünüdür(Özalp vd., 1992: 1).   

İşletmelerde yeniden yapılanma bir süreçtir. Bu sürecin gerçekleştirilmesinde ise bazı temel 

ilkelerin yerine getirilmesi gerekir. Yapılanmanın ana ilkeleri; müşteri memnuniyetini esas 

almak, işletmenin tüm faaliyetlerini daha dinamik hale getirmek, değişen şartlara uyumlu bir 

organizasyon yapısı oluşturmak, rekabet gücünü arttırmak, bilgi teknolojilerinden yararlanmak, 

yaratıcı ve yenilikçi olmak ve organizasyonda dönüşümü gerçekleştirmektir(Taştan, 2007: 13). 

İşletmelerin yapılanma süresince uygulaması gereken stratejiler şu şekilde açıklanmaya 

çalışılmıştır(Laabs, 1995: 74). Stratejilerden ilki; işletmeler kendi piyasalarında, ülkelerinde ve 

dünyada halen bulundukları yerleri belirlemeli, iş sahalarıyla ilgili yeni gelişmeleri ve trendleri 

takip ve analiz etmeli, değerlendirmeli ve özümsemelidirler. 

Bir diğer strateji; işletmeler bu gelişme ve trendlerin kendilerine olan muhtemel etkilerini tespit 

etmeli ve önlerine çıkan yeni fırsatları ortaya koymalıdırlar. Bir diğeri; piyasadaki rekabet 

şartlarını ve rakipleri analiz ederek ve değerlendirerek bu analizler ışığında, geleceğe yönelik 

bir vizyon geliştirmelidirler. Oluşan vizyona göre, kısa, orta ve uzun vadede müşterilerinin 

kimler olacağını ve bunların gerçek isteklerini tahmin ederek tespit edilen potansiyel müşteri 

kitlesi ışığında, mamul dizaynından ve geliştirilmesinden başlayıp, izlenecek pazarlama 

stratejilerini de belirlemelidirler(Waalewijn&Segaar, 1993: 24). 
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1.2.Güven, Örgütsel Güven Kavramları 

Güven konusunda yapılan araştırmalar, güvenin psikolojik bir olgu olduğu konusunda 

birleşmektedir. Teorik olarak oldukça karmaşık olan kavram konusundaki ilk araştırmalar, 

kişilik teorisyenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Güven, psikologlar kadar sosyologların, 

sosyal psikologların, siyaset bilimcilerin ve ekonomistlerin de ilgisini çekmiştir. Özellikle 1980 

sonrasında örgüt teorisi, yönetim ve örgütsel davranış alanlarındaki araştırmalara konu olmaya 

başlamıştır.  

Scanzoni, güveni, ‘ kişilerin faaliyetlerinde tatmin sağlayacağı beklentisi ile karşısındaki kişiyle 

anlaşma ve o kişiye bel bağlama isteği ’ olarak ele almakta, ilişkinin başında güvenin ortaya 

çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu, edinilen deneyimlere dayalı olarak geliştiğini 

savunmaktadır(Rempel vd., 1985: 95).  

Jones ve George ise güvenin psikolojik bir kavram olarak, kişilerin değer, tutum, ruh hali ve 

duygularının etkileşimleri sonucunda oluştuğunu düşünmektedirler. Barber ise, güvenin, moral, 

bilişsel ve duygusal unsurlardan oluştuğunu savunmaktadır(Jones&George, 1998: 532). 

Bilişsel güven, taraflara ait sayısal ve rasyonel özellikleri göstermeyi ifade eder ki bu özellikler, 

güvenilirliği, bütünleşmeyi, yeterliliği ve sorumluluğu içerir. Duygusal güven, tarafların 

duygusal elementlerini ve sosyal yeteneklerini içerir(Kanawattanachai&Yoo, 2002: 190).  

Tarafların refaha yönelik kaygı ve endişeleri, duygusal güvenle temellendirilir(Mcallister, 

1995: 27). Prasert ve Yoo’ya göre, bilişsel boyuttaki davranışsal güvenin varlığı, takım 

performansı ile ilgilidir, ancak benzer ilişkiye duygusal güvende rastlanamamıştır. 

Güven kavramı, hem örgüt içi hem de örgütler arası ilişkilerde yer alan bir unsur olarak 

görülmektedir. Örgüt içi güven, örgüt üyelerinin paylaştığı güven düzeyini ifade ederken, örgüt 

dışı güven ise, örgütün müşterileri, tedarikçileri veya ortakları ile ilgili güvenini yansıtmaktadır.  

Güven kavramını örgüt içerisine taşıyarak, örgütsel güven kavramını da tanımlamakta yarar 

vardır. Örgütsel güvenin farklı tanımlarına karşın, tüm tanımlarında ortak olan anahtar 

kelimeler inanç ve gönüllülüktür. Mishra’ya göre örgütsel güven, ‘ örgütün ilişkilerde ve 

etkileşimlerdeki kültür yapısına ve iletişimine dayalı olarak, diğer bireylerin, grupların veya 

örgütlerin yetenekli, açık ve dürüst, ilgili, inanılır olduğu inancı ve temel amaçlardan, 

normlardan ve değerlerden haberdar olma istekliliğidir(Demircan, 2003: 7) 
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Zaheer ve arkadaşları, kişiler arası güven ile örgütler arası örgütsel güven (örgütün üyeleri 

tarafından oluşturulan) arasında fark olduğunu ortaya koymuşlardır(Zaheer vd., 2002: 350). 

Güven hem birey, hem de örgüt düzeyinde oluşur; fakat kişiye güven ve örgüte güven 

birbirlerinden farklı kavramlardır. Luman’ın kişisel güven ve örgütsel güven ayırımına göre, 

kişiye güven, kişiler arası farklara dayalıdır ve kişiye özeldir. Örgütsel güven ise kişilerden çok 

kurumlara odaklıdır(Demircan ve Ceylan, 2003: 142). 

Örgütsel güven, örgüt içinde tüm örgüt üyelerinin katılımıyla yaratılması gereken psikolojik bir 

ortam olarak değerlendirilebilir. Bu ortamın yaratılmasında yönetim kademesinin yaklaşımı 

temel belirleyici faktör olarak görülebilir. İlişkilerin derinliği, rol ve sorumlulukların tam 

anlaşılması ve çalışanlarda işi yapabilme konusundaki yeterlilik, örgütün güvenilir bir kültüre 

sahip olmasını sağlayan önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu bakımdan üst yönetim, 

tüm çalışanlar arasında iyi ilişkiler sağlama, görev ve sorumlulukları tam olarak belirleme ve 

çalışanların iş yapma becerilerini geliştirme yönünde bir tercih ortaya koymalıdır. Bu tercih 

yeniden yapılanan işletmelerde çalışanların yapılanma sürecine kolay uyum sağlamalarına 

fırsat sağlayacaktır.  

Bu çalışmada yapılanma sürecinde olan bir işletmenin sergilediği yönetim tutumuna bağlı 

olarak çalışanların yönetime olan güven düzeyleri ile bu çalışanların medeni durum, yaş, 

cinsiyet, çalışma süreleri, yöneticiyle çalışma süreleri ve statüleri arasındaki ilişki ve yapılanma 

sürecinde bu ilişkinin değişip değişmediği ortaya konmaya çalışılacaktır. 

2.ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı; ‘yeniden yapılanma sürecinin, yönetime olan güven ile çalışanların 

demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır’.  

Çalışmada öncelikle, güven ile demografik özellikler arasında bir ilişkinin olup olmadığı daha 

sonra ise, yapılanma öncesinde ve sonrasında bu ilişkinin değişip değişmediği ortaya konmaya 

çalışılacaktır. 
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3.ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ 

Yukarıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda, araştırmanın temel problemleri olan aşağıdaki 

sorular cevaplandırılmaya çalışılacaktır. Araştırma problemleri şunlardır:  

1. Çalışanların yönetime olan güveni ile demografik özellikleri arasında bir ilişki var 

mıdır? 

2. Güven ile demografik özellikler arasındaki ilişkide yapılanma öncesi ve yapılanma 

sonrasında bir farklılık var mıdır? 

4. ARAŞTIRMANIN EVRENİ 

Kocaeli bölgesinde, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve buna bağlı olarak yan 

sanayilerinin sayısının çok oluşu ve bu yan sanayi işletmelerin Kobi olmaları itibariyle, yeniden 

yapılanma çalışmalarının sıklıkla buralarda gerçekleşmesi gerçeğini dikkate alarak, yapılanma 

öncesi ve sonrası ölçümlerin bu işletmelerde daha doğru sonuçlar vereceğine dair kanaatimizle, 

araştırmada uygulama alanı olarak otomotiv yan sanayi seçilmiştir. 

Araştırmanın evrenini, sektöründe ürettiği ürün çeşitliliği itibariyle tek olma özelliğini taşıyan 

ve sürekli yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde olan, İzmit-Alikahya beldesindeki bir 

işletmenin beyaz ve mavi yaka olmak üzere tüm çalışanları oluşturmaktadır. 

Araştırma, bir işletmenin tüm çalışanlarını kapsamasından dolayı pilot bir çalışma olduğu için, 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

1. Sektör açısından, otomotiv sektörü yan sanayisinde faaliyet gösteren Kobi sayısı fazla 

olduğu için, diğer sektörler örneklem dışı bırakılarak, sadece otomotiv sektörü yan 

sanayi baz alınmıştır. 

2. Yeniden yapılanma çalışmalarının Kobi’lerde süreklilik taşıdığı düşüncesiyle, büyük 

ölçekli işletmeler örneklem dışı bırakılmıştır. 

3. Sektöründe ürettiği ürün çeşidi itibariyle, tek tip ürün üreten işletmeler örneklem dışı 

bırakılmıştır. 
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4. Araştırma, zaman, maliyet ve güvenle ilgili bilgilerin elde edilme güçlüğü ve sektöründe 

ürettiği ürün çeşitliliği itibariyle tek bir işletme ile sınırlandırılmıştır. 

6. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 

Araştırmanın varsayımları aşağıdaki gibidir: 

1. Araştırmaya katılan tüm beyaz ve mavi yaka çalışanlarının anket formunda yer alan 

soruları, yansız ve gerçeği yansıtacak biçimde cevapladıkları varsayılmaktadır, 

2. Araştırmaya katılan tüm çalışanların, anketin ne amaçla yapıldığını bilme ihtimaline 

karşı, bunun vermiş oldukları cevaplar üzerinde bir etkisinin olmadığı varsayılmaktadır, 

3. Yapılanma öncesi ve yapılanma sonrası verileri analiz edebilmek, bunun sonucunda 

karşılaştırma yapabilmek ve doğru sonuçları alabilmek için araştırma süresinin 1 yıl 

olarak verilmesinin yeterli olduğu varsayılmaktadır, 

4. Ücret, sendikal ilişkiler ve memnuniyet değerlerinin, cevaplar üzerinde bir etkisinin 

olmadığı varsayılmaktadır. 

7. ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLER 

Araştırma modeli, araştırmanın çok sayıdaki çalışanın o işletmedeki yöneticiye olan güveni ile 

ilgili genel bir yargıya varmak amacı taşıması nedeniyle, genel tarama modeli kapsamına 

girmektedir. Ayrıca araştırma, yapılanma öncesi ile yapılanma sonrasının karşılaştırılması 

neticesinde zamansal değişimleri belirlemeyi amaçladığı için, bir gelişim araştırmasıdır ve 

zamansal tarama modeline dahildir. 

Araştırma modelinde bağımlı ve bağımsız değişken olmak üzere iki temel değişken vardır. 

Araştırmanın bağımlı değişkenleri, işletmedeki yönetime olan güvenin alt boyutları olan 

açıklık, uzmanlık, yenilikçilik, kararlılık ve objektiflik tutumlarıdır. Bağımsız değişkenleri ise, 

yeniden yapılanma süreci, çalışanların demografik özellikleri (medeni durumu, cinsiyeti, yaşı, 

eğitim düzeyi, işyerindeki çalışma süresi, o an ki yöneticisi ile birlikte çalıştığı süre ve 

statüsü)’dir. 
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MODEL 1: 

 

 

 

MODEL 2: 

 

 

 

 

 

YÖNETİME GÜVEN                   ===                      YÖNETİME GÜVEN 

 

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

H1: Çalışanların yönetime olan güven düzeyi ile çalışanların demografik özelliği olan medeni 

durumları arasında bir ilişki vardır. 

H2: Çalışanların yönetime olan güven düzeyi ile çalışanların demografik özelliği olan 

cinsiyetleri arasında bir ilişki vardır. 

H3: Çalışanların yönetime olan güven düzeyi ile çalışanların demografik özelliği olan yaş 

durumları arasında bir ilişki vardır. 

H4: Çalışanların yönetime olan güven düzeyi ile çalışanların demografik özelliği olan eğitim 

düzeyleri arasında bir ilişki vardır. 

H5: Çalışanların yönetime olan güven düzeyi ile çalışanların demografik özelliği olan 

işyerindeki çalışma süreleri arasında bir ilişki vardır. 

H6: Çalışanların yönetime olan güven düzeyi ile çalışanların demografik özelliği olan 

yöneticiyle çalışma süreleri arasında bir ilişki vardır. 
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H7: Çalışanların yönetime olan güven düzeyi ile çalışanların demografik özelliği olan statüleri 

arasında bir ilişki vardır. 

H8: Çalışanların yönetime olan güven düzeyi ile çalışanların demografik özellikleri arasındaki 

ilişki değerinde, yapılanma öncesi ve yapılanma sonrası bir farklılık vardır. 

8.YAPILANMA ÖNCESİ ARAŞTIRMA BULGULARI 

8.1.Araştırma Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, geleneksel anket yöntemi kullanılmıştır ve anket 

formları deneklere elden bırakılıp alınarak toplanmıştır. Anket formu, iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm, ankete katılanların demografik özelliklerini içermektedir. Bu 

bölümde, çalışanların medeni durumu, cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, işyerindeki çalışma süresi, 

o an ki yöneticisi ile birlikte çalıştığı süre ve statüsü özellikleri yer almaktadır. İkinci bölüm 

ise, çalışanların yönetime olan güven düzeylerini ölçmeye yönelik soruları içermektedir. 

Bu soruların bir kısmı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 

öğrencileri tarafından yürütülen örgütlerde güvene ilişkin bir çalışmanın anket formundan, 

uzman görüşü alarak seçilmiş ve yine uzman onayıyla 5’li likert ölçeği şekline 

dönüştürülmüştür. 

8.2.Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntem ve Araştırma Bulguları 

Değişkenler kümesinin varyans-kovaryans yapısını daha az sayıdaki faktörlerle açıklayarak 

yorumlanmasını sağlamak için ve genel olarak değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını yok 

etme ve boyut indirgeme yöntemi olduğu için bu çalışmada faktör analizi tekniği kullanılmıştır. 

Faktör analizinin ilk aşamasında korelasyon matrisi elde edilmiştir.Bu çalışmada, ankete 

verilen cevaplar için (Çalışanların İşletme Yönetimine Olan Güven Düzeyinin Ölçümü) 48x48 

boyutlu bir korelasyon matrisi oluşturulmuştur. 

Bir sonraki aşamada, anket soruları için, Temel Bileşenler Yöntemiyle açıklanan toplam 

varyansortaya konmuştur.Temel bileşenler yöntemiyle elde edilen ilk çözüme, dik döndürme 

yöntemlerinden Döndürülmüş Faktör Matrisi yani Varimax yöntemi uygulanmıştır.Varimax 

yöntemi sonucunda ortaya çıkan çözümlere göre, 5 ana faktöre ulaşılmıştır.Yukarıda ifade 

edilen işlemlerin tamamı, yapılanma sonrası aşamada elde edilen veriler için de aynen 
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gerçekleştirilmiştir.Bu işlemler sonucunda, yine, 5 ana faktöre ulaşılmıştır.Bu faktörlerin 

kapsadığı anket sorularına bakıldığında, yapılanma öncesi ulaşılan ana faktörlerle aynı soru 

içeriğini kapsadığı görülmüştür.Dolayısıyla, yapılanma öncesi ve yapılanma sonrası bulunan 5 

ana faktör aynı adlarla ve açıklık, uzmanlık, yenilikçilik, kararlılık ve objektiflik şeklinde 

adlandırılmıştır. Anketin giriş bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır.Bu demografik 

bilgiler, aşağıda göründüğü üzere bir çapraz tablo matrisi şekline dönüştürülmüştür. 

Tablo-1:Demografik Bilgilerin Çalışanların Statülerine Göre Dağılımı 

 

  STATÜ   

  Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam 

  n % n % n % 

Medeni Durum Evli 45 12,9 202 57,7 247 70,6 

  Bekar 21 6,0 82 23,4 103 29,4 

Cinsiyet  Kadın 15 4,3 7 2,0 22 6,3 

  Erkek 51 14,6 277 79,1 328 93,7 

Yaş 20-29 33 9,4 166 47,4 199 56,9 

  30-39 24 6,9 111 31,7 135 38,6 

  40-49 7 2,0 7 2,0 14 4,0 

  50 ve üzeri 2 0,6 0 0,0 2 0,6 

Eğitim Seviyesi İlköğretim 3 0,9 65 18,6 68 19,4 

  Lise 12 3,4 196 56,0 208 59,4 

  Önlisans 9 2,6 18 5,1 27 7,7 

  Lisans 30 8,6 5 1,4 35 10,0 

  Y.Lisans 11 3,1 0 0,0 11 3,1 

  Doktora 1 0,3 0 0,0 1 0,3 

Çalışma Süresi 1 yıldan az 13 3,7 39 11,1 52 14,9 

  1-3 yıl 32 9,1 127 36,3 159 45,4 
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  4-6 yıl 10 2,9 81 23,1 91 26,0 

  7-10 yıl 11 3,1 37 10,6 48 13,7 

Yöneticiyle  1 yıldan az 25 7,1 109 31,1 134 38,3 

Çalışma Süresi 1-3 yıl 35 10,0 147 42,0 182 52,0 

  4-6 yıl 3 0,9 20 5,7 23 6,6 

  7-10 yıl 3 0,9 8 2,3 11 3,1 

Toplam   66 18,9 284 81,1 350 100,0 

Faktör analizi uygulaması ile deneklerce anlamlılık kazanan ifadelerin tek ve aynı başlık altında 

toplanması amaçlanmıştır.Faktör analizi çalışmalarının hemen başında elde edilen değerler, 

soru grubu için örnekleme yeterliliğinin yüksek ve çalışmanın anlamlı olduğunu ortaya 

koymuştur.Bu sonuca, Kaiser-Meyer-Olkin testi sonucunda ulaşılmıştır.Faktör analizi için 

yapılan tek testtir.Bu sonuç Tablo-2’de gösterilmiştir. 

Tablo-2 : Soru Grubuna İlişkin İstatistiki Değerler 

 Sorular 

Kaiser-Meyer-Olkin  

(KMO) 

Örneklem yeterliliği 

0,973 

Serbestlik Derecesi 1128 

Anlamlılık (Sig.) 0,000 

 

Analizin ikinci aşamasında temel bileşenler analizi yapılarak, toplam varyans açıklanmış ve 

faktör sayısı ortaya çıkmıştır.Tablo-3’de görüldüğü gibi sorularda özdeğerleri 1’den büyük olan 

faktör sayısı 5’tir. Bu 5 faktörün tümü toplam varyansın %70,7’sini açıklamaktadır. Faktörler 

ise; (açıklık, uzmanlık, yenilikçilik, kararlılık, objektiflik) sırasıyla toplam varyansın %25,947 

, %14,684 , %11,939 , %9,666 ve %8,438’ini açıklamaktadırlar. 
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Tablo-3 :Açıklanan Toplam Varyans 

 

Başlangıç Özdeğerleri 

Döndürülmüş Kareli Yüklerin 

Toplamı 

Bileşenler Toplam 

Varyans 

% 

Kümülatif 

% Toplam 

Varyans 

% Kümülatif % 

1 27,83 57,978 57,978 12,455 25,947 25,947 

2 2,496 5,199 63,178 7,048 14,684 40,631 

3 1,46 3,041 66,219 5,731 11,939 52,57 

4 1,122 2,338 68,556 4,64 9,666 62,236 

5 1,017 2,118 70,674 4,05 8,438 70,674 

6 0,926 1,929 72,603      

7 0,782 1,629 74,232      

8 0,71 1,48 75,712      

9 0,688 1,434 77,146      

10 0,643 1,339 78,485      

11 0,606 1,263 79,748      

12 0,558 1,163 80,911      

13 0,533 1,11 82,022      

14 0,514 1,072 83,093      

15 0,472 0,983 84,076      

16 0,451 0,94 85,017      

17 0,428 0,891 85,908      

18 0,412 0,858 86,765      

19 0,4 0,834 87,6      

20 0,388 0,809 88,408      

21 0,358 0,745 89,153      
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22 0,33 0,687 89,841      

23 0,304 0,634 90,475      

24 0,292 0,608 91,083      

25 0,28 0,583 91,667      

26 0,275 0,573 92,239      

27 0,264 0,55 92,789      

28 0,251 0,523 93,311      

29 0,237 0,494 93,806      

30 0,227 0,474 94,279      

31 0,215 0,448 94,727      

32 0,211 0,439 95,167      

33 0,202 0,422 95,588      

34 0,196 0,409 95,998      

35 0,189 0,393 96,391      

36 0,183 0,382 96,773      

37 0,171 0,355 97,128      

38 0,163 0,34 97,468      

39 0,159 0,332 97,8      

40 0,146 0,305 98,104      

41 0,145 0,302 98,406      

42 0,13 0,271 98,677      

43 0,118 0,245 98,923      

44 0,114 0,237 99,159      

45 0,112 0,234 99,393      

46 0,107 0,222 99,615      

47 0,095 0,198 99,813      
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48 0,09 0,187 100       

Başlangıç Metodu: Temel Bileşenler Analizi    

Soru grubu için, Temel Bileşenler Yöntemiyle elde edilen ilk sonuca, dik döndürme 

yöntemlerinden Varimax yöntemi uygulanmıştır. Buna ait bulgular  Tablo-4’te verilmiştir. 

Ortaya çıkan faktörlerin içerisinde yer alan değişkenler de tabloda gösterilmiştir. 

Tablo-4 :Döndürülmüş Faktör Matrisi (Varimax Yöntemi) 

   Faktörler 
   1 2 3 4 5 

F
A

K
T

Ö
R

 1
 

A37 Astlarına yardıma hazırdır 0,753 0,165 0,137 0,276 0,297 
A38 Astlarının önerilerini değerlendirir 0,734 0,292 0,099 0,246 0,159 
A45 Astlarının kişisel sorunlarında onlara destek 

verir 

0,728 0,159 0,189 0,155 0,201 
A39 Astlarının işle ilgili sorunlarıyla birebir 

ilgilenir 

0,724 0,200 0,215 0,313 0,063 
A43 Başarıyı astlarıyla paylaşır 0,721 0,237 0,313 0,142 0,186 
A40 Empati kurabilir 0,708 0,292 0,207 0,149 0,141 
A42 Astlarının fikirlerine değer verir 0,701 0,310 0,242 0,171 0,231 
A47 İşten ziyade insana önem verir 0,680 0,179 0,171 0,190 0,309 
A33 Ulaşılabilirdir 0,663 0,132 0,446 0,164 0,097 
A46 Özeleştiri yapabilir 0,657 0,269 0,344 0,205 -0,054 
A31 Astlarını motive eder 0,656 0,248 0,286 0,121 0,371 
A48 İyi niyetlidir 0,654 0,248 0,228 0,226 0,192 
A32 Dinlemeyi bilir 0,641 0,223 0,403 0,161 0,162 
A36 Astlarının hakkını verir 0,637 0,135 0,135 0,268 0,458 
A34 Doğru geribildirim verir 0,632 0,294 0,399 0,213 0,132 
A30 Astlarıyla etkili iletişim kurabilir 0,630 0,260 0,248 0,140 0,406 
A22 Astlarına değerli olduklarını hissettirir 0,584 0,275 0,282 0,117 0,408 
A35 Bilgisini astlarıyla paylaşır 0,582 0,314 0,214 0,129 0,408 
A41 Profesyoneldir 0,577 0,547 0,145 0,128 0,181 
A29 Tutarlıdır(söyledikleri ve yaptıklarının bir 

olması) 

0,562 0,409 0,187 0,188 0,378 
A44 Risk alabilir 0,519 0,369 0,252 0,234 0,197 
A21 Astlarının işle ilgili sorunlarında onlara 

destek verir 

0,512 0,373 0,376 0,192 0,227 
A28 İnisiyatif kullanabilir 0,509 0,411 0,233 0,230 0,262 
A27 Açık ve şeffaf bir yaklaşım sergiler. 0,489 0,326 0,240 0,290 0,471 

F
A

K
T

Ö
R

 2
 A25 Otoriterdir 0,273 0,756 0,130 0,195 0,150 

A19 Hedef odaklıdır 0,190 0,741 0,231 0,313 0,163 
A18 İş disiplini vardır 0,154 0,714 0,192 0,306 0,172 
A20 Sistematikdir 0,259 0,692 0,323 0,157 0,176 
A24 Bilgilidir 0,400 0,666 0,269 0,201 0,085 
A23 Deneyimlidir 0,435 0,655 0,217 0,146 0,129 
A26 Kaynakları doğru değerlendirir 0,411 0,558 0,139 0,247 0,412 

F
A

K
T

Ö
R

 3
 

A11 Takım oyuncusudur 0,439 0,190 0,660 0,230 0,234 
A10 Eleştiriye açıktır 0,387 0,131 0,626 0,211 0,288 
A9 Gelişmeye açıktır 0,236 0,466 0,603 0,286 0,105 
A12 Cesaretlidir 0,363 0,355 0,581 0,217 0,170 
A8 İkna edicidir 0,252 0,443 0,574 0,242 0,238 
A7 Takım ruhunu korur 0,273 0,386 0,548 0,342 0,242 
A13 İçtendir 0,397 0,282 0,534 0,247 0,338 
A14 Sözünü tutar 0,388 0,254 0,500 0,353 0,349 
A6 Yeniliğe açıktır 0,241 0,405 0,497 0,457 0,107 

F
A

K
T

Ö
R

 4
 A2 Çözüm odaklıdır 0,282 0,207 0,216 0,785 0,194 

A1 Kararlıdır 0,257 0,302 0,186 0,765 0,137 
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A3 Astlarını doğru yönlendirir 0,296 0,261 0,274 0,696 0,157 

A4 Sorumluluk sahibidir 0,211 0,418 0,277 0,666 0,146 

A5 Kararlarını nedenleriyle açıklayabilir 0,334 0,273 0,417 0,469 0,266 

F
A

K
T

Ö
R

 5
 A17 Astlarına adil davranır 0,395 0,245 0,251 0,269 0,648 

A15 Astlarını takdir eder 0,363 0,217 0,418 0,198 0,627 

A16 Deneyimini astlarıyla paylaşır 0,433 0,271 0,325 0,176 0,603 

 

Sorulardan elde edilen faktörlerin içerisinde yer alan değişkenlere göre faktörler aşağıda tablo 

5’deki isimlerle adlandırılmıştır. 

Tablo-5 :Faktör İsimleri 

 

Faktör 

1 Açıklık 

Faktör 

2 Uzmanlık 

Faktör 

3 Yenilikçilik 

Faktör 

4 Kararlılık 

Faktör 

5 Objektiflik 

 

8.3.Faktörlerin Demografik Yapıyla İlişkisi 

Araştırma verilerinin analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin, demografik yapıyla bir ilişkisi 

olup olmadığını, aşağıdaki tablolarda görmek mümkündür. 
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Medeni Durum 

Tablo-6 :Çalışanların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Medeni 

Durum n % 

Evli 247 70,6% 

Bekar 103 29,4% 

TOPLAM 350 100,0% 

 

 

Araştırmaya katılanların medeni durumuna bakıldığında, %70,6’sının evli, %29,4’ünün bekar 

olduğu görülmektedir. Medeni durum özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-7 :Medeni Durumun Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Açıklık Gruplararası 0,739 1 0,739 0,605 0,437 

Grup içi 425,017 348 1,221   

Toplam 425,756 349    

Uzmanlık Gruplararası 0,940 1 0,940 0,858 0,355 

Grup içi 381,525 348 1,096   

Toplam 382,465 349    

Yenilikçilik Gruplararası 0,010 1 0,010 0,008 0,929 

Grup içi 450,512 348 1,295   

Toplam 450,522 349    

Kararlılık Gruplararası 0,133 1 0,133 0,103 0,749 

Grup içi 451,221 348 1,297   

Toplam 451,354 349    

Objektiflik Gruplararası 0,015 1 0,015 0,009 0,924 

Grup içi 580,491 348 1,668   

Toplam 580,507 349    

 

 

Elde edilen faktörler ile medeni durumarasında, yapılan test sonucuna göre bir ilişki olmadığı 

görülmüştür. Yani, hiçbir faktörde p<0,05 şartı sağlanamamıştır.Bu durumda, çalışanların 

medeni durumu, onların yönetime güven duymalarında bir etki yapmamaktadır. 
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Cinsiyet 

Tablo-8 :Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

 n % 

Kadın 22 6,3% 

Erkek 328 93,7% 

TOPLAM 350 100,0% 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyet durumuna bakıldığında ise, %93,7’sinin erkek, %6,3’ünün 

kadın olduğu görülmektedir. Cinsiyet özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-9 :Cinsiyetin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Açıklık Gruplararası 0,371 1 0,371 0,304 0,582 

Grup içi 425,385 348 1,222   

Toplam 425,756 349    

Uzmanlık Gruplararası 0,713 1 0,713 0,650 0,421 

Grup içi 381,752 348 1,097   

Toplam 382,465 349    

Yenilikçilik Gruplararası 1,214 1 1,214 0,940 0,333 

Grup içi 449,308 348 1,291   

Toplam 450,522 349    

Kararlılık Gruplararası 0,109 1 0,109 0,084 0,772 

Grup içi 451,245 348 1,297   

Toplam 451,354 349    

Objektiflik Gruplararası 0,093 1 0,093 0,056 0,813 

Grup içi 580,413 348 1,668   

Toplam 580,507 349    

Elde edilen faktörler ile cinsiyet değişkeni arasında yapılan test sonucuna göre bir ilişki 

olmadığı görülmüştür. Yani, hiçbir faktörde p<0,05 şartı sağlanamamıştır.Bu durumda, 

çalışanların cinsiyetleri, onların yönetime güven duymalarında bir etki yapmamaktadır. 
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Yaş 

Tablo-10 :Çalışanların Yaşlarına Göre Dağılımı 

 

Yaş Grupları n % 

20-29 199 56,9% 

30-39 135 38,6% 

40-49 14 4,0% 

50 ve üzeri 2 0,6% 

TOPLAM 350 100,0% 

 

Ankete katılanların, yaş durumlarına bakıldığında, çoğunluğun genç yaşlarda olduğu 

görülmektedir. Çalışmanın %56,9’unu 20-29 yaşları arasındaki denekler, %38.6’sını 30-39 

yaşları arasındakiler, % 4’ünü 40-49 yaşları arasında olanlar ve %0,6’sını ise 50 yaş ve üstü 

olanlar oluşturmaktadır.Yaş özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-11 :Yaşın Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Açıklık Gruplararası 2,662 3 0,887 0,726 0,537 

Grup içi 423,094 346 1,223   

Toplam 425,756 349    

Uzmanlık Gruplararası 4,298 3 1,433 1,311 0,271 

Grup içi 378,167 346 1,093   

Toplam 382,465 349    

Yenilikçilik Gruplararası 4,289 3 1,430 1,109 0,346 

Grup içi 446,233 346 1,290   

Toplam 450,522 349    

Kararlılık Gruplararası 1,784 3 0,595 0,458 0,712 

Grup içi 449,571 346 1,299   

Toplam 451,354 349    

Objektiflik Gruplararası 8,527 3 2,842 1,719 0,163 

Grup içi 571,980 346 1,653   

Toplam 580,507 349    

 

 

Elde edilen faktörler ile yaş arasında, yapılan test sonucuna göre bir ilişki olmadığı görülmüştür. 

Yani, hiçbir faktörde p<0,05 şartı sağlanamamıştır.Bu durumda, çalışanların yaş düzeyleri, 

onların yönetime güven duymalarında bir etki yapmamaktadır. 

Eğitim 

Tablo-12 :Çalışanların Eğitimlerine Göre Dağılımı 
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Eğitim 

Seviyesi n % 

İlköğretim 68 19,4% 

Lise 208 59,4% 

Önlisans 27 7,7% 

Lisans 35 10,0% 

Y.Lisans 11 3,1% 

Doktora 1 0,3% 

TOPLAM 350 100,0% 

 

 

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına bakıldığında ise, %19,4’ünün ilköğretim, 

%59,4’ünün lise, %7,7’sinin önlisans, %10’unun lisans ve %0,3’ünün de doktora düzeyinde 

olduğu görülmektedir. Eğitim özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-13 :Eğitimin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Açıklık Gruplararası 13,640 5 2,728 2,277 0,047 

Grup içi 412,116 344 1,198   

Toplam 425,756 349    

Uzmanlık Gruplararası 2,698 5 0,540 0,489 0,785 

Grup içi 379,767 344 1,104   

Toplam 382,465 349    

Yenilikçilik Gruplararası 13,785 5 2,757 2,172 0,057 

Grup içi 436,737 344 1,270   

Toplam 450,522 349    

Kararlılık Gruplararası 12,594 5 2,519 1,975 0,082 

Grup içi 438,760 344 1,275   

Toplam 451,354 349    

Objektiflik Gruplararası 15,974 5 3,195 1,947 0,086 

Grup içi 564,533 344 1,641   

Toplam 580,507 349    

 

Elde edilen faktörler ile eğitim arasında yapılan testlerde bu iki değişken arasında bir ilişkinin 

olup olmadığı araştırılmıştır. Buna göre yöneticiye olan güveni belirleyen ‘Açıklık’ faktörü ile 

eğitim arasında ilişki çıkmıştır (p<0,05).Ayrıca, ‘Yenilikçilik’ faktörü ile eğitim arasında da 

nispeten de olsa zayıf bir ilişki olduğu söylenebilir. Eğitim seviyesi yükseldikçe, çalışan 

yönetime daha yakınlaşacak, gerek statü anlamında, gerekse algılama anlamında yönetim 

uygulamaları, çalışanlar tarafından daha doğru biçimde kabul görecektir. Çalışan neyin, niçin, 

nasıl, nerede ve ne zaman yapıldığı konusunda kafasında ki sorulara net cevaplar bulabilecek, 
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aksi durumlarda yönetime ulaşma kolaylığı elde edebilecek ve böylelikle, yönetime olan güven 

düzeyi, yönetimin açıklık tutumunun etkisiyle olumlu yönde etkilenebilecektir.   

Çalışma Süresi 

Tablo-14 :Çalışanların Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

 

Çalışma Süresi n % 

1 yıldan az 52 14,9% 

1-3 yıl 159 45,4% 

4-6 yıl 91 26,0% 

7-10 yıl 48 13,7% 

TOPLAM 350 100,0% 

 

Araştırmaya katılanların çalışma süresine bakıldığında, %14,9’unun 1 yıldan az, %45,4’ünün 

1-3 yıl arasında, %26’sının 4-6 yıl arasında, %13,7’sinin 7-10 yıl arasında o işyerinde kıdemi 

olduğu görülmektedir. Çalışma süresi özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

 

Tablo-15 :Çalışma Süresinin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Açıklık Gruplararası 9,922 3 3,307 2,752 0,043 

Grup içi 415,834 346 1,202   

Toplam 425,756 349    

Uzmanlık Gruplararası 3,924 3 1,308 1,196 0,311 

Grup içi 378,541 346 1,094   

Toplam 382,465 349    

Yenilikçilik Gruplararası 7,020 3 2,340 1,826 0,142 

Grup içi 443,502 346 1,282   

Toplam 450,522 349    

Kararlılık Gruplararası 12,313 3 4,104 3,235 0,022 

Grup içi 439,041 346 1,269   

Toplam 451,354 349    

Objektiflik Gruplararası 17,461 3 5,820 3,577 0,014 

Grup içi 563,045 346 1,627   

Toplam 580,507 349    

 

Elde edilen faktörler ile çalışma süresi arasında yapılan testlerde bu iki değişken arasında bir 

ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Buna göre yöneticiye olan güveni belirleyen ‘Açıklık’, 

‘Kararlılık’ ve ‘Objektiflik’ faktörleri ile çalışma süresi ilişkili çıkmıştır (p<0,05).  

      Bu durum şu şekilde açıklanabilir; İşletmede çalışma süresi az olan çalışanlar yönetime 

daha fazla güven duymaktadır. Kıdemlerinin az olması sebebiyle işten çıkarılma kaygıları 

taşıyan çalışanlar yönetimle çatışmama ve yönetimin kararlarına onay verme eğilimde 

olabilirler. Bu da yönetime duyulan güveni olumlu etkileyebilir.Çalışma süresi fazla olanlar 
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kendilerini işletmenin yapı taşı olarak görüp, işletmenin kendilerine ihtiyacı olduğu ve tecrübe 

ve birikimlerinin önemli olduğu duygusunu yaşarlar.Dolayısıyla, yönetimle çatışma ve 

yönetimin kararlarına onay verme onlar için kaygı verici hal almayabilir. 

Yöneticiyle Çalışma Süresi 

Tablo-16 :Çalışanların Yöneticiyle Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

 

Yöneticiyle Çalışma Süresi n % 

1 yıldan az 134 38,3% 

1-3 yıl 182 52,0% 

4-6 yıl 23 6,6% 

7-10 yıl 11 3,1% 

TOPLAM 350 100,0% 

 

Ankete katılan deneklerin %38.3’ünü 1 yıldan az çalışanlar, %52’sini 1-3 yıl arası çalışanlar, 

%6,6’sını 4-6 yıl arası çalışanlar ve %3,1’ini 7-10 yıl arası çalışanlar 

oluşturmaktadır.Yöneticiyle çalışma süresi özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-17 :Yöneticiyle Çalışma Süresinin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Açıklık Gruplararası 3,561 3 1,187 0,973 0,406 

Grup içi 422,196 346 1,220   

Toplam 425,756 349    

Uzmanlık Gruplararası 0,651 3 ,217 0,197 0,899 

Grup içi 381,814 346 1,104   

Toplam 382,465 349    

Yenilikçilik Gruplararası 4,133 3 1,378 1,068 0,363 

Grup içi 446,390 346 1,290   

Toplam 450,522 349    

Kararlılık Gruplararası 4,747 3 1,582 1,226 0,300 

Grup içi 446,607 346 1,291   

Toplam 451,354 349    

Objektiflik Gruplararası 8,995 3 2,998 1,815 0,144 

Grup içi 571,512 346 1,652   

Toplam 580,507 349    

 

 

Elde edilen faktörler ile yöneticiyle çalışma süresi yani iki değişken arasında yapılan test 

sonucuna göre bir ilişki olmadığı görülmüştür. Yani, hiçbir faktörde p<0,05 şartı 

sağlanamamıştır.Bu durumda, çalışanların yöneticiyle çalışma süreleri, onların yönetime güven 

duymalarında bir etki yapmamaktadır. 

Statü 

Tablo-18 :Çalışanların Statülerine Göre Dağılımı 
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Statü n % 

Beyaz Yaka 66 18,9% 

Mavi Yaka 284 81,1% 

TOPLAM 350 100,0% 

 

Araştırmaya katılanların statü durumuna bakıldığında ise, %18,9’unun beyaz yaka, %81,1’inin 

mavi yaka olduğu görülmektedir. Statü özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-19 :Statünün Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Açıklık Gruplararası 12,671 1 12,671 10,674 0,001 

Grup içi 413,086 348 1,187   

Toplam 425,756 349    

Uzmanlık Gruplararası 1,172 1 1,172 1,070 0,302 

Grup içi 381,293 348 1,096   

Toplam 382,465 349    

Yenilikçilik Gruplararası 13,508 1 13,508 10,757 0,001 

Grup içi 437,014 348 1,256   

Toplam 450,522 349    

Kararlılık Gruplararası 8,797 1 8,797 6,917 0,009 

Grup içi 442,557 348 1,272   

Toplam 451,354 349    

Objektiflik Gruplararası 13,774 1 13,774 8,458 0,004 

Grup içi 566,733 348 1,629   

Toplam 580,507 349    

 

Elde edilen faktörler ile statü arasında yapılan testlerde bu iki değişken arasında bir ilişkinin 

olup olmadığı araştırılmıştır. Buna göre yöneticiye olan güveni belirleyen ‘Açıklık’, 

‘Yenilikçilik’, ‘Kararlılık’ ve ‘Objektiflik’ faktörleri ile statü ilişkili çıkmıştır (p<0,05). Bu 

durumda söylenebilir ki; işletme çalışanlarından mavi yakalılar, gerek eğitim gerekse statüleri 

itibariyle üst yönetime uzak oldukları için, yüz yüze iletişim kurabilme olanakları sınırlıdır ve 

yönetim tarafından alınan kararların kendilerine gelene kadar bir çok ara yöneticinin 

yorumundan geçtiği düşünülürse, yönetimin açıklık tutumunu hissetmeleri ve algılamaları çok 

sağlıklı gerçekleşmeyecektir. Diğer yandan, beyaz yakalıların yönetime daha yakın olması ve 
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yönetimin kararlarını, politikalarını direkt paylaşması, iletişimin yükselmesine ve yönetimin 

çalışanları tarafından daha doğru algılanmasına fırsat verecektir. 

9.YAPILANMA SONRASI ARAŞTIRMA BULGULARI 

9.1.Faktörlerin Demografik Yapıyla İlişkisi 

Araştırma verilerinin analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin, demografik yapıyla bir ilişkisi 

olup olmadığını, aşağıdaki tablolarda görmek mümkündür. 

Medeni Durum 

Tablo-20 : Çalışanların Medeni Durumlarının Dağılımı 

 

Medeni 

Durum n % 

Evli 229 72 

Bekar 89 28 

TOPLAM 318 100 

 

Araştırmaya katılanların medeni durumuna bakıldığında, %72’sinin evli, %28’inin bekar 

olduğu görülmektedir.Medeni durum özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo-21 : Medeni Durumun Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Otalaması F p 

AÇIKLIK Gruplararası ,645 1 ,645 ,606 ,437 

Grup içi 336,154 316 1,064   

Toplam 336,799 317    

YENİLİKÇİLİK Gruplararası 3,549 1 3,549 3,481 ,063 

Grup içi 322,115 316 1,019   

Toplam 325,663 317    

OBJEKTİFLİK Gruplararası 2,743 1 2,743 2,368 ,125 

Grup içi 366,032 316 1,158   

Toplam 368,775 317    

UZMANLIK Gruplararası ,748 1 ,748 ,756 ,385 

Grup içi 312,550 316 ,989   

Toplam 313,298 317    

KARARLILIK Gruplararası 4,305 1 4,305 2,917 ,089 

Grup içi 466,370 316 1,476   

Toplam 470,675 317    

 

 

Elde edilen faktörler ile medeni durum yani iki değişken arasında yapılan test sonucuna göre 

anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Yani, hiçbir faktörde p<0,05 şartı sağlanamamıştır.Bu 

durumda, çalışanların medeni durumu, onların yönetime güven duymalarında bir etki 

yapmamaktadır. 

 

Cinsiyet 
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Tablo-22 : Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

 n % 

Kadın 14 4,4 

Erkek 304 95,6 

TOPLAM 318 100,0% 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyet durumuna bakıldığında ise, %4,4’ünün kadın, %95,6’sının 

erkek olduğu görülmektedir. Cinsiyet özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-23 : Cinsiyetin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Otalaması F p 

AÇIKLIK Gruplararası ,367 1 ,367 ,345 ,558 

Grup içi 336,432 316 1,065   

Toplam 336,799 317    

YENİLİKÇİLİK Gruplararası 2,042 1 2,042 1,994 ,159 

Grup içi 323,621 316 1,024   

Toplam 325,663 317    

OBJEKTİFLİK Gruplararası ,000 1 ,000 ,000 ,988 

Grup içi 368,775 316 1,167   

Toplam 368,775 317    

UZMANLIK Gruplararası ,956 1 ,956 ,967 ,326 

Grup içi 312,342 316 ,988   

Toplam 313,298 317    

KARARLILIK Gruplararası ,738 1 ,738 ,496 ,482 

Grup içi 469,937 316 1,487   

Toplam 470,675 317    

 

Elde edilen faktörler ile cinsiyet yani iki değişken arasında yapılan test sonucuna göre bir ilişki 

olmadığı görülmüştür. Yani, hiçbir faktörde p<0,05 şartı sağlanamamıştır. Bu durumda, 

çalışanların cinsiyetleri, onların yönetime güven duymalarında bir etki yapmamaktadır. 

Yaş 

Tablo-24 : Çalışanların Yaşlarına Göre Dağılımı 
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Yaş Grupları n % 

20-29 167 52,8% 

30-39 136 43,0% 

40-49 12 3,8% 

50 ve üzeri 1 0,3% 

TOPLAM 318 100,0% 

 

Araştırmaya katılanların yaş durumuna bakıldığında, %52,8’inin 20-29 yaş arasında, %43’ünün 

30-39 yaş arasında, %3,8’inin 40-49 yaş arasında ve %0,3’ünün ise 50 yaş ve üzerinde olduğu 

görülmektedir. Yaş özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir etkisinin olup olmadığı 

aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

 

 

Tablo-25 : Yaş Gruplarının Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Otalaması F p 

AÇIKLIK Gruplararası 6,246 3 2,082 1,970 ,118 

Grup içi 329,730 312 1,057   

Toplam 335,977 315    

YENİLİKÇİLİK Gruplararası 5,356 3 1,785 1,741 ,159 

Grup içi 319,964 312 1,026   

Toplam 325,320 315    

OBJEKTİFLİK Gruplararası 13,099 3 4,366 3,831 0,010 

Grup içi 355,554 312 1,140   

Toplam 368,653 315    

UZMANLIK Gruplararası 2,022 3 ,674 ,676 ,567 

Grup içi 311,101 312 ,997   

Toplam 313,123 315    

KARARLILIK Gruplararası 6,492 3 2,164 1,456 ,227 

Grup içi 463,744 312 1,486   

Toplam 470,235 315    

 

Yukarıdaki tabloda yaş gruplarının çalışanların işletme yönetimine olan güvenine etkisi olduğu 

görülmektedir.Özellikle objektiflik güven ölçütü, çalışanların yaşlarına göre farklılık 

göstermektedir.Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. (p<0,05) 

 

 

Eğitim 

Tablo-26 : Çalışanların Eğitimlerine Göre Dağılımı 
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Eğitim 

Seviyesi n % 

İlköğretim 67 21,2 

Lise 197 62,3 

Önlisans 20 6,3 

Lisans 23 7,3 

Y.Lisans  9 2,8 

TOPLAM 316 100 

 

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına bakıldığında, %21,2’sinin ilköğretim, %62,3’ünün 

lise, %6,3’ünün önlisans, %7,3’ünün lisans ve %2,8’inin yükseklisanslı olduğu görülmektedir. 

Eğitim özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir etkisinin olup olmadığı aşağıdaki 

tabloda görülmektedir. 

Tablo-27 : Eğitim Seviyelerinin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN 

GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Otalaması F p 

AÇIKLIK 

 

Gruplararası 10,147 4 2,537 2,418 ,049 

Grup içi 326,329 311 1,049   

Toplam 336,476 315    

 

 

YENİLİKÇİLİK 

Gruplararası 14,873 4 3,718 3,724 ,006 

Grup içi 310,495 311 ,998   

Toplam 325,367 315    

 

OBJEKTİFLİK 

Gruplararası 6,434 4 1,608 1,381 ,240 

Grup içi 362,279 311 1,165   

Toplam 368,712 315    

UZMANLIK Gruplararası 6,699 4 1,675 1,699 ,150 

Grup içi 306,510 311 ,986   

Toplam 313,209 315    

KARARLILIK Gruplararası 19,070 4 4,768 3,301 ,011 

Grup içi 449,221 311 1,444   

Toplam 468,291 315    

 

Çalışanların eğitim seviyesinin yönetime olan güvenlerine etki ettiği tespit edilmiştir. Bu güven 

açıklık (p=0,049), yenilikçilik  (p=0,006) ile kararlılık (p=0,011) tutumlarında ortaya 

çıkmaktadır. 

Tablo-28 : Eğitim Seviyelerinin Güven Faktörlerine Olan Etki Dereceleri 

 

ÇALIŞANLARIN İŞLETME YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 
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  Yaş Ortalama 

Std. 

Sapma 

Etki 

Derecesi 

AÇIKLIK İlköğretim 3,43 1,02 68,5% 

Lise 3,26 1,06 65,2% 

Önlisans 3,22 1,08 64,3% 

Lisans 3,82 0,66 76,4% 

Y.Lisans 3,89 0,89 77,9% 

YENİLİKÇİLİK İlköğretim 3,37 1,08 67,3% 

Lise 3,36 1,01 67,1% 

Önlisans 3,32 1,09 66,3% 

Lisans 3,97 0,69 79,4% 

Y.Lisans 4,29 0,45 85,7% 

OBJEKTİFLİK İlköğretim 3,26 1,12 65,2% 

Lise 3,17 1,10 63,3% 

Önlisans 3,20 1,15 64,0% 

Lisans 3,57 0,73 71,4% 

Y.Lisans 3,79 0,80 75,9% 

UZMANLIK 

İlköğretim 3,54 1,04 70,8% 

Lise 3,64 1,01 72,9% 

Önlisans 3,37 1,13 67,5% 

Lisans 3,90 0,59 78,1% 

Y.Lisans 4,22 0,56 84,4% 

KARARLILIK İlköğretim 3,38 1,20 67,6% 

Lise 3,47 1,24 69,3% 

Önlisans 3,50 1,40 70,0% 

Lisans 4,09 0,76 81,9% 
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Y.Lisans 4,56 0,53 91,1% 

 

 

Yukarıdaki Tablo 28, ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, işletme yönetimine en fazla güven 

duyanların yüksek lisans eğitimi almış olanlar olduğu görülmektedir. Etki derecelerine 

bakıldığında da, yüksek lisans eğitimi almış olanların yine yönetime fazla güven duydukları 

söylenebilir.Bu sonuç, işletmede beyaz yakalıların yönetime daha fazla güven duyduklarını 

işaret edebilir.Yapılan bu genelleme aşağıdaki statü-güven ilişkisinde çıkan sonuçlarda da 

görülmekte ve böylelikle yapılan bu yorum desteklenmektedir. 

 

Çalışma Süresi 

Tablo-29 : Çalışanların Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 

 

Çalışma 

Süresi n % 

1 yıldan az 53 16,7 

1-3 yıl 136 42,9 

4-6 yıl 101 31,9 

7-10 yıl 27 8,5 

TOPLAM 317 100 

 

Araştırmaya katılanların kıdemlerine bakıldığında, %16,7’sinin 1 yıldan az, %42,9’unun 1-3 

yıl arası, %31,9’unun 4-6 yıl ve %8,5’inin de 7-10 yıl arası kıdemi olduğu görülmektedir. 

Çalışma süresi özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir etkisinin olup olmadığı 

aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-30 : Çalışma Sürelerinin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Otalaması F p 

AÇIKLIK  

 

Gruplararası 0,578 3 0,193 0,180 0,910 

Grup içi 335,887 313 1,073   

Toplam 336,465 316    

YENİLİKÇİLİK 

 

 

Gruplararası 1,699 3 0,566 0,548 0,650 

Grup içi 323,381 313 1,033   

Toplam 325,080 316    

OBJEKTİFLİK  Gruplararası 1,703 3 0,568 0,484 0,693 

Grup içi 366,930 313 1,172   

Toplam 368,633 316    

UZMANLIK Gruplararası 1,158 3 0,386 0,387 0,762 

Grup içi 312,134 313 0,997   

Toplam 313,292 316    

KARARLILIK Gruplararası 0,189 3 0,063 0,042 0,989 

Grup içi 470,267 313 1,502   

Toplam 470,456 316    

 

Çalışma sürelerinin, çalışanların işletme yönetimine olan güvenleri üzerinde bir etkisinin 

olmadığı ve p>0,05 şartının sağlanamadığı tablo 30’da görülmektedir. Bu durumda, çalışanların 

çalışma süreleri, onların yönetime güven duymalarında bir etki yapmamaktadır. 

Yöneticiyle Çalışma Süresi 

Tablo-31 : Çalışanların Yöneticiyle Olan Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı 
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Yöneticiyle Çalışma Süresi n % 

1 yıldan az 74 23,5 

1-3 yıl 207 65,7 

4-6 yıl 26 8,9 

7-10 yıl 6 1,9 

TOPLAM 350 100 

 

Araştırmaya katılanların yöneticiyle çalışma sürelerine bakıldığında, %23,5’inin 1 yıldan az, 

%65,7’sinin 1-3 yıl arası, %8,9’unun 4-6 yıl ve %1,9’unun da 7-10 yıl arası kıdemi olduğu 

görülmektedir. Yöneticiyle çalışma süresi özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-32 : Çalışanların Yöneticiyle Olan Çalışma Süresinin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Otalaması F p 

AÇIKLIK  

 

Gruplararası 1,532 3 0,511 0,482 0,695 

Grup içi 329,507 311 1,060   

Toplam 331,039 314    

YENİLİKÇİLİK 

 

 

Gruplararası 1,118 3 0,373 0,362 0,780 

Grup içi 319,938 311 1,029   

Toplam 321,056 314    

OBJEKTİFLİK  Gruplararası 3,645 3 1,215 1,047 0,372 

Grup içi 360,956 311 1,161   

Toplam 364,601 314    

UZMANLIK Gruplararası 6,120 3 2,040 2,101 0,100 

Grup içi 302,015 311 0,971   

Toplam 308,135 314    

KARARLILIK Gruplararası 2,792 3 0,931 ,625 0,599 

Grup içi 463,162 311 1,489   

Toplam 465,954 314    

 

Elde edilen faktörler ile yöneticiyle çalışma süresi yani iki değişken arasında yapılan test 

sonucuna göre bir ilişki olmadığı görülmüştür. Yani, hiçbir faktörde p<0,05 şartı 

sağlanamamıştır. Bu durumda, çalışanların yöneticiyle çalışma süreleri, onların yönetime 

güven duymalarında bir etki yapmamaktadır. 

Statü 

Tablo-33 : Çalışanların Statülerine Göre Dağılımı 
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Statü n % 

Beyaz Yaka 35 11 

Mavi Yaka 283 89 

TOPLAM 318 100 

 

Araştırmaya katılanların statülerine bakıldığında, %11’inin beyaz yaka, %89’unun mavi yaka 

statüsünde olduğu görülmektedir.Statü özelliğinin güveni oluşturan faktörler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo-34 : Çalışanların Statülerinin Güven Faktörlerine Olan Etkisi 
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ÇALIŞANLARIN İŞLETME 

YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİ 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Otalaması F p 

AÇIKLIK  

 

Gruplararası 13,838 1 13,838 13,539 ,000 

Grup içi 322,961 316 1,022   

Toplam 336,799 317    

YENİLİKÇİLİK 

 

 

Gruplararası 21,540 1 21,540 22,381 ,000 

Grup içi 304,123 316 ,962   

Toplam 325,663 317    

OBJEKTİFLİK  Gruplararası 10,582 1 10,582 9,335 ,002 

Grup içi 358,194 316 1,134   

Toplam 368,775 317    

UZMANLIK Gruplararası 8,126 1 8,126 8,414 ,004 

Grup içi 305,172 316 ,966   

Toplam 313,298 317    

KARARLILIK Gruplararası 23,337 1 23,337 16,485 ,000 

Grup içi 447,338 316 1,416   

Toplam 470,675 317    

 

Tablo 34’de çalışanların statüleri (beyaz ve mavi yakalı olmaları)ile işletme yönetimine olan 

güven düzeyleri karşılaştırıldığında, statülerdeki farklılığın güveni oluşturan tüm faktörlerde 

etkisi olduğu ve statü ile güven arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. (p<0,05)  

10.SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

- İşletme çalışanlarının yönetime olan güven düzeyi, çalışanların bazı demografik 

özelliklerinden etkilenmektedir.Bu demografik özellikler, yaş, eğitim, çalışma süresi ve statü 
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özellikleridir.Yapılanma öncesi ve sonrası bulgulara bakıldığında bazı demografik özelliklerin, 

yönetime olan güven düzeyi ile bir şekilde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu durumda, H3, H4, 

H5, H7 hipotezleri kabul edilmektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe, çalışanın kurum içerisindeki 

statüsü de yükselmekte, böylelikle yönetime daha yakınlaşılmakta ve yönetimle paylaşım 

artmaktadır.Ayrıca, eğitimli bireylerin yönetimin tutumlarını, politikalarını ve gerekliliğini 

algılama düzeyleri daha yüksek olacaktır. Yöneticiye olan güveni belirleyen ‘Açıklık’, 

‘Kararlılık’ ve ‘Objektiflik’ faktörleri ile çalışma süresi arasında da bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Bu durum şu şekilde açıklanabilir; İşletmede çalışma süresi az olan çalışanlar 

yönetime daha fazla güven duymaktadır. Kıdemlerinin az olması sebebiyle işten çıkarılma 

kaygıları taşıyan çalışanlar yönetimle çatışmama ve yönetimin kararlarına onay verme eğilimde 

olabilirler. Bu da yönetime duyulan güveni olumlu etkileyebilir.Çalışma süresi fazla olanlar 

kendilerini işletmenin yapı taşı olarak görüp, işletmenin kendilerine ihtiyacı olduğu ve tecrübe 

ve birikimlerinin önemli olduğu duygusunu yaşarlar.Dolayısıyla yönetimle çatışma ve 

yönetimin kararlarına onay verme onlar için kaygı verici hal almayabilir.Yöneticiye olan güveni 

belirleyen ‘Açıklık’, ‘Yenilikçilik’, ‘Kararlılık’ ve ‘Objektiflik’ faktörleri ile statü arasında da 

bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu durumda şu yorum getirilebilir; Yapılanma mavi yaka 

statüsündeki çalışanları direkt etkilemeyebilir, çünkü yönetim ile işçiler arasında bilgi akışını 

sağlayan ara kademe yöneticileri mevcuttur. Bu yöneticilerin bilgiyi aktarış biçimi ve 

davranışları, işçilerin tutumunu etkileyebilir.Bir gerçek vardır ki; Tepede her ne olursa olsun, 

işçi grubu üretimin aksamaması noktasında görevini yerine getirmeye çalışır.Ancak beyaz 

yakalı çalışanlar, statüleri gereği, yönetime daha yakın oldukları için, yapılanma sürecinde 

kendilerinin bu sürecin neresinde olacağını düşünebilir ve olumlu olumsuz duygular 

taşıyabilirler.Yönetimin yenilikçi, kararlı ve objektif tutumu, başarının lokomotifi olarak 

görmesi gereken beyaz yakalı çalışanları etkileyecek, onların olumlu duygular içerisine 

girmesini sağlayacaktır.İletişim kanallarının arttırılması, katılmalı yönetim anlayışının 

benimsenmesi, yenilikçiliğe açık bir duruşun sergilenmesi, kararlı adımların atılması ve 

uygulamada objektiflikten ayrılmama, örgütsel güvenin oluşumunda atılan temel 

adımlardandır. Bu yaklaşım hem mavi yakalıların, hem de beyaz yakalıların yönetime 

yakınlaşmasına ve dolayısıyla yönetime olan güven tutumlarına etki edebilir.  

- Yapılanma öncesi ile yapılanma sonrası güven-demografik özellikler arasındaki ilişkide, bazı 

özelliklerde farklılıklar tespit edilmiştir. Bu durumda H8 hipotezi kabul edilmiştir. Yapılanma 

öncesi ve sonrasında yapılan analizler sonucunda, güven-demografik özellikler arasındaki 

ilişkide yapılan tespitler şu şekildedir; 
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Yapılanma sonrası analizde, yaş faktörünün çalışanların işletme yönetimine olan güvenine 

etkisi olduğu görülmektedir.Özellikle objektiflik güven ölçütü, bu faktörden etkilenmektedir. 

Yapılanma sonrası analizde çalışanların eğitim seviyesinin yönetime olan güvenlerine etki 

ettiği tespit edilmiştir.Bu güven, açıklık, yenilikçilik ve kararlılık tutumlarında ortaya 

çıkmaktadır.Ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde işletme yönetimine en fazla güven duyanlar 

yüksek lisans eğitimi almış olanlardır.Ancak etki derecelerine bakıldığında lisans eğitimi almış 

olanlarında yönetime fazla güven duydukları söylenebilir.Bu sonuç işletmede beyaz yakalıların 

yönetime daha fazla güven duyduklarını işaret edebilir.Yapılan bu genelleme aşağıdaki statü-

güven ilişkisinde çıkan sonuçlarda da görülmekte ve böylelikle sonuç desteklenmektedir. 

Yönetimin işletmeye getirdiği yeniliğin işletme için gerekli olduğuna, kararların çalışanlarla  

paylaşıldığına ve yönetimin süreç içerisinde kararlarında tutarlı bir tutum sergilediğine yönelik 

inancın beyaz yakalılarda daha yüksek olması, iletişim ve paylaşımın onlarla daha sık 

yapıldığını ortaya koymaktadır. İletişim kanallarının tüm çalışanlar için aynı oranda açılması, 

mavi yakalılarında yönetim için ‘ açıktır, yenilikçidir ve kararlıdır ’ inancına olumlu etki 

yapacaktır. 

Yapılanma sonrası analizde çalışanların statüleri (beyaz ve mavi yakalı olmaları)ile işletme 

yönetimine olan güven düzeyleri karşılaştırıldığında, statülerdeki farklılığın güveni oluşturan 

tüm faktörlerde etkisi olduğu görülmektedir.Yönetime olan güven, beyaz yakalı çalışanlarda, 

mavi yakalı çalışanlara göre daha yüksek çıkmıştır. 
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Barış İnşasına Psikoloji Temelli Sosyal-İnşacı Bir Yaklaşım 

Araş. Gör. Pınar Karzaoğlu125 

ÖZ 

Bu çalışmada barış inşası, çatışma ve uyuşmazlık çözümü psikolojik inşacılık teorisi 

çerçevesinde incelenecektir. Barış inşasına konu olan olaylar genellikle etnik ve siyasi 

anlaşmazlıklardan, seçilmiş travma ve önyargılardan doğmaktadır.  Barış inşasına yönelik 

çabalar genellikle neo-realist ve neo-liberal yaklaşımlarla süregelmiş olup, birçok barış inşası 

çabası, insanı bir amaçtan ziyade bir araç olarak görüldüğünden insani güvenliğin önemini 

görmezden gelmektedir. Psikolojik açıdan çatışma sonrası tarafların durumları yine pek çok 

sorun taşımaktadır. Barış inşasına psikolojik ve sosyal inşacı bir yaklaşım getirmek, barış 

inşasının, analiz düzeyinin sistem düzeyinde kalmayıp; devlet, toplum, birey ve tüm bu ögeler 

arası iletişim ve etkileşimlerle mümkün kılındığını anlama amacı taşımaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, psikolojiyi yalnızca çok çeşitli insan davranışlarını inceleyen bir disiplin olarak gören 

indirgemeci yaklaşımdan uzaklaşıp, uluslararası ilişkileri ve olayları etkileyen durumlarda bu 

disiplinden yararlanmanın getirisini öne çıkarmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Barış İnşası, Psikolojik Sosyal İnşacılık, İnsani Güvenlik, Seçilmiş 

Travma, Mağduriyet Psikolojisi. 

ABSTRACT 

In this study, peacebuilding and conflict resolution will be examined within the framework of 

the theory of psychological construction. The events that are subject to peace-building usually 

arise from ethnic and political disagreements, selected traumas and prejudices. The efforts for 

peacebuilding have generally been studied through neo-realist and neo-liberal approaches and 

many peacebuilding efforts ignored the importance of human security as it is seen as a means 

rather than a purpose. From the psychological point of view, post-conflict situation of the parties 

bears many unresolved problems. Bringing a psychological and social constructivist approach, 

aims to relocate the level of analysis in peacebuilding, by not only constraining it to systemic 

analysis, but also allowing it to be studied in state, society and individual levels and the 

interaction and communication between these. The aim of this study is to exclude the 

reductionist approach that considers psychology as a discipline that only examines a wide range 

of human behaviors, and to highlight the return of benefiting from this discipline in situations 

affecting international relations and events. 

Key Words: Peacebuilding, Psychological Constructivism, Human Security, Chosen Trauma, 

Psychology of Victimization. 
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Barış İnşasına Psikoloji Temelli Sosyal İnşacı Bir Yaklaşım 

Bu çalışmada barış inşası, çatışma ve uyuşmazlık çözümü psikolojik inşacılık teorisi 

çerçevesinde incelenecektir. Barış inşasına konu olan olaylar genellikle etnik ve siyasi 

anlaşmazlıklardan, seçilmiş travma ve önyargılardan doğmaktadır.  Ana akım uluslararası 

ilişkiler teorilerinden realizmin olaylara güç, çıkar odaklı ve devlet merkezli olan yaklaşımı 

barışın yeniden inşasında devlet güvenliğini insani güvenliğin üzerinde tutmaktadır. Barış 

inşasına yönelik çabalar genellikle neo-realist ve neo-liberal teorilerle düzeni devam ettirmek 

üzerine materyalist yaklaşımlarla süregelmektedir. Ve birçok barış inşası çabası, insanı bir 

amaçtan ziyade bir araç olarak gördüğünden insani güvenliğin önemini görmezden gelmektedir. 

Psikolojik açıdan çatışma sonrası tarafların durumları yine pek çok sorun taşımaktadır. 

Çalışmanın Konusu 

Barış inşası konusunu eleştirel yaklaşımlar içerisinden sosyal inşacılıkla incelemek normların, 

söylemlerin, taraflar arası iletişimin sosyal gerçekliği yaratmadaki önemini gözler önüne 

sermektedir (Reus-Smit, 1999; Hopf, 2002). İnşacılar toplumdaki değişimin belli kurumlar, 

süreçler, yapılar ve pratiklerden kaynaklandığını savunmaktadırlar (Adler, 2012). Değişimin 

mekanizmaları sosyal inşacılar için; bilişsel evrim, epistemik değişim - bilgisel aktarım, 

kolektif öğrenim ve normların hayat boyu döngüsüdür (Finnemore ve Sikkink, 1998). Buradan 

hareketle fikirler zamanla değiştikçe siyasi ilişkiler de bununla birlikte değişip şekillenmektedir 

(Wendt,1992). Dolayısıyla normların yayılması, devletlere bireylere nüfuz etmesi ‘meşru 

uluslararası düzeni’ neyin oluşturduğu konusundaki anlayışa da etki etmektedir (Barnett ve 

Finnemore, 1999). 

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, çatışma çözümüne yapısalcı yaklaşarak sosyal ve siyasal 

yapıların güçlendirilmesi üzerine odaklanırlar. Ancak burada karşılıklı olarak inşa edilen algılar 

ve kalıplaşmış yargıların önemi yadsınamaz. Yitirilen güvenin inşası, kalıplaşmış ‘düşman’ 

algısının değişmesi, taraflar arasında daimi barışın sağlanması için en önemli koşuldur. Yani 

siyasi kurumlar ne kadar demokratik, katılımcı bir ortam hazırlasa da devlet, birey, etnik grup 

ve diğerleri arasındaki ilişkinin sağlam bir zemine oturtulması gerekmektedir (Çelik, 

2009:172).  

Dolayısıyla bireyden devlete uzanan bir yaklaşım ile kültür, kimlik, fikirler, paylaşılan 

bilgilerin toplum içerisindeki önemine vurgu yapmak barışın sürdürülebilirliği açısından kritik 

önem taşımaktadır. İnsani güvenliğin tam anlamıyla; bir grubun veya topluluğun etnik, siyasi 

veya kültürel konumundan dolayı uğrayacağı zarar ve tehditlerden veya fiziksel ve psikolojik 

bütünlüğüne karşı bir saldırıdan tamamen uzak olması ile sağlanabilir (Conteh-Morgan: 2004: 

72). 

Çalışmanın Amacı 

Sosyal inşacılık, ana akım teoriler arasında nispeten daha az etkili düzeyde de olsa yer almasına 

rağmen, barış inşasına uygulama konusunda çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bazı inşacı 

akademisyenler, bunun bir sebebi olarak, sosyal inşacılığın genellikle devletler arası ilişkilerde 
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başvurulan bir teori olmasını, barış inşasının ise devlet içi birtakım analizler gerektirmesini 

göstermektedir. (Wallis,Richmond, 2017: 422). Bu aşamada barış inşasına psikolojik ve sosyal 

inşacı bir yaklaşım getirmek, barış inşasının, analiz düzeyinin sistem düzeyinde kalmayıp; 

devlet, toplum, birey ve tüm bu ögeler arası iletişim ve etkileşimlerle mümkün kılındığını 

anlama amacı taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, psikolojiyi yalnızca çok çeşitli insan 

davranışlarını inceleyen bir disiplin olarak gören indirgemeci yaklaşımdan uzaklaşıp, 

uluslararası ilişkileri ve olayları etkileyen olaylarda bu disiplinden yararlanmanın getirisini öne 

çıkarmaktır. Bu anlamda, uluslararası ilişkiler teorilerinden sosyal inşacılık; çatışmayı, 

sebepleri ve etkileriyle birlikte inceleyerek, çatışma sonrası barışın inşası ve sürdürülebilmesi 

konularında, psikolojinin kullanılabileceği zemini hazırlayan en uygun yaklaşım olacaktır. 

Çalışmanın teorik zeminini oluşturan psikolojik sosyal inşacılık bu zamana kadar doğru kabul 

edilmiş bazı düşünceleri tamamıyla reddetmemekte ancak onlara kendi bakış açısından siyah 

beyazlarla gitmeyecek bir dünya sunmaktadır. Özellikle de barış inşası konusunun bu 

yaklaşımla ele alınması, tarafların çatışma yaşamalarının altında yatan faktörlerin, önyargılarla 

birbirlerine karşı oluşturdukları algıların açıklanmasına; çatışma sonrası barış inşasının nasıl ve 

ne şekilde gerçekleşebileceğine dair değerlendirmeler yapmaya imkân sunmaktadır. 

Giriş 

Soğuk Savaş döneminin bitmesi ile normlar, değerler ve inançlardaki değişim, birtakım 

gelişmelerle kendini göstermiştir: Güney Afrika’daki apartheid rejiminin sona ermesi, Orta ve 

Doğu Avrupa’daki baskıcı komünist rejimlerin yıkılması, dünyanın gelişmekte olan 

devletlerindeki diktatör rejimlerin son bulması gibi. Tüm bunların olumlu getirisi ise, gündemin 

daha kapsamlı barış inşası çalışmalarıyla meşgul hale gelmesi, demokrasi ve insan haklarının 

yaygın bir şekilde kabul görmesidir (Conteh-Morgan, 2004). 

2000’lerin başında şiddet içeren çatışmalara karşılık olarak uluslararası ölçekte daha sağlam ve 

tutarlı çalışmalar geliştirilmeye başlanmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi 

Annan, çatışma çözümünde yerel kapasiteyi arttırmanın barış inşasına olumlu etkisini 

vurgulayan bir yaklaşım sunmuştur. Bu çerçevede ‘yerel, bölgesel ve ulusal bazda insanların 

temel ihtiyaçlarına yönelik yeniden şekillenen yönetim sistemleri’ aracılığıyla domestik barışa 

ulaşılacağı BM’nin ‘No Exit Without Strategy’ (2001) başlıklı raporuyla sunulmuştur. Bunun 

sonucunda ateşkese ulaşmaya yönelik barış operasyonlarının kapasite arttırma ve yönetimin 

geliştirilmesi, yerel popülasyonun sürdürülebilir barışa hâkim olması ve inşa etmesinin de yolu 

açılmıştır (Akt: Leonardsson ve Rudd, 2015: 827). Uluslararası aktörler tarafından yürütülen 

barış inşası çabalarındaki bu yaklaşım, demokratikleşme, serbest piyasa ekonomisi ve insan 

haklarını geliştirmeye yönelik liberal barış kavramına bağlı kalmakta ısrarcı olmuştur. Eleştirel 

yaklaşımlar bu çalışmalara, iyi niyetlerine rağmen liberal amaçlara ulaşmak adına sosyal ve 

insani sonuçlarını görmezden gelmesi, Batılı, tepeden inme olması ve dış müdahaleler içermesi 

gerekçeleriyle şüpheci bakmaktadır. 

Wallis ve Richmond (2017:425), liberal normların yayılıp etki alanı bulmasının günümüz barış 

inşasını etkilediğini düşünmektedirler. Bununla birlikte eleştirel yaklaşımlara alan 

bırakıldığında siyasi ilişkileri de dönüştürücü bir rolü olacağını savunmaktadırlar. Siyaset 

bilimine ve uluslararası ilişkilere hegemon fikirlere örneğin, egemenlik, liberalizm gibi 



492 

 

kavramlara meydan okuyacak türde fırsatlar sağlayacağını iddia etmektedirler. Sosyal inşacılık, 

sosyal ilişkilerde iletişimin önemine odaklandığından; tartışma, müzakere ve uzlaşmayı da içine 

alan söylemlerin, paylaşılan bir anlayışı geliştirmeye nasıl yardımcı olabildiğine de ışık 

tutmaktadır. Buna ek olarak, inşacılar sosyal ve siyasi dünyayı açıklamada rasyonelliğin kritik 

önemde olduğunu kabul etmekle beraber, bunun akla, iletişime dayalı olması gerektiğini ve 

tarihsel, sosyal ve normatif bağlamlarda ikna ve şarta bağlı olduğunu savunmaktadırlar (March 

ve Olsen, 1998; Finnemore, 1996). 

Batılı değerlerin bu değerlerden uzak toplumlara nüfuz ettirilmeye çalışılması ile değer 

beklentisi ve değer kapasitesi kavramları arasında büyük bir uçurum açığa çıkmaktadır. 

Gelişmemiş ülkelerin kapasitesi belli iken batılı demokratik ilkelerin bu ülkelerin içyapısına 

giydirilmeye çalışılması başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu noktada göreli yoksunluk kavramı 

ortaya çıkmaktadır. Bu kavramı oluşturan süreçler şu şekilde gerçekleşmektedir:  

1) İnsanlar yoksun olduğunun farkında, 

2) Bu yoksunluk herkeste değil yalnızca kendilerinde, 

3) Bu bir haksızlık/eşitsizlik, 

4) Bunun değiştirilmesinin tek yolu siyasal hareketlenme. 

Ekonomik faktörler siyasi açıdan bir başkaldırıya yol açabildiği gibi etnik ve kültürel sebepler 

de çatışmayı tetikleyebilmektedir. Burada da yine dış müdahalenin örnekleri görülmektedir. 

Örneğin, ‘erime potası’(‘melting pot’) kavramı ABD’nin karşılaştığı etnik sorunların çözümüne 

ilişkin uyguladığı bir politika olup farklı etnik ve kültürel yapıdaki grupların aynı potada 

eritilmesi anlayışına dayanmaktadır. Buna karşılık çok kültürlülük ve çoğulculuk gibi 

kavramlar ise bu farklı etnik grupların kendine has özelliklerini kaybetmeden  -yani 

eritilmeden- bir arada barış içinde yaşamasına yöneliktir (Advani ve Reich, 2015). Eleştirel 

yaklaşımların da özünü, tarafların dış güçlerin etkisinde kalmadan ve yaşadıkları travmaların 

nesilden nesle aktarılarak barışa engel olmasına izin vermeden barışın sürdürülmesi 

oluşturmaktadır. Değerler, normlar ve söylemlerin önemine vurgu yapan sosyal inşacıların ana 

akım teorilerin savunduğu bazı ögelere karşı çıkması da bu sebeptendir.  

Sosyal İnşacılık Üzerine 

İnşacılar aktörlerin yaşadıkları sosyo-kültürel çevre ile biçimlendiği yönündeki ontolojik 

varsayımla çalışmaya başlarlar. Araştırma soruları bu biçimlenmenin nasıl ve hangi sonuçları 

doğurarak gerçekleştiğidir. Realizm, liberalizm gibi ana akım uluslararası ilişkiler teorileri 

çıkarların ve kimliklerin verili olduğunu varsayarken, inşacılar bu kavramların kökeni ve 

değişimi ile ilgilenirler. Kökenine indikleri kimlik ve çıkar ilişkilerinin aktörlerin davranışlarını 

etkileme şeklini ve bunun hangi siyasi sonuçları doğuracağını anlamaya çalışırlar (Wendt, 

1998). Egemenlik, insan hakları, savaş kuralları, barışı koruma ve inşa etme gibi kavramların 

sosyal olarak inşa edildiği varsayımı ve bunun hem uluslararası ilişkilerde hem de devletlerin 

iç siyasetinde etki doğuracağı hipotezi inşacılar için, barış inşası üzerine deneysel bir araştırma 

sunmaktadır (Conteh-Morgan, 2004: 74). 

İnşacılar, normların aktörlerin davranışları üzerindeki etkisini sorgulamaktadır. Normların 

neden ve ne zaman değiştiği, norma bağlılığı sürdürmek aktörler için külfetli olmaya başladığı 
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zaman mı değiştiği, diğer aktörlerin bu değişimi nasıl karşıladığı ve yine bu normları kabul 

etmeleri için ikna etmeyi mi zorlamayı mı seçtikleri soruları inşacıların cevaplamaya çalıştığı 

sorulardır. Özellikle barış inşası süreci, tarafların psikolojileriyle doğrudan bağlantılıdır. 

Conteh-Morgan (2004:70), günümüzde Afrika, Asya veya Avrupa’daki birçok barış inşası 

çabasının uluslararası düzeni korumak adına güç kullanımı içermekte olduğunu, devlet 

bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu belirtmektedir. Buradaki 

güvenliğin ölçütü devlete karşı bir saldırı olmaması ile belirlenmektedir. Bu tek yönlü, 

güvenliğe devlet-merkezli yaklaşım sebebiyle iç ayaklanma yaşayan çoğu devlet, sorunları 

çözmede başarısız olmaktadır. Bunun yanı sıra Conteh-Morgan (2004: 70), insani güvenliğin 

nihai amaç olması gerekirken, birçok barış inşası çabasının, insanları siyasi istikrarı sağlamak 

için bir araç olarak gördüğünü savunmaktadır.  

Burton (1990)’a göre, yerli toplumlar sıfır toplamlı güç pazarlığı içeren yaygın barış inşası 

aktivitelerinden ziyade, toplu iyileşmeyi güçlendiren ritüelleri kullanmaya daha çok 

eğilimlidirler. Ancak batılılaşma ve dış güçlerin etkisi bu toplumlarda bağ kurmaya yönelik 

çabaları zedeleyebilmektedir (Akt.: Conteh-Morgan, 2004:79).  

Sosyal Gerçeklik Üzerine 

Dünyadaki birçok çatışma ve uyuşmazlığın derinliği ve bunlara devletlerin ya da grupların 

katılımı aktörlerin kimlik, fikir ve hedeflerinin nasıl etkilendiği ile açıklanabilir. Çatışma ya da 

uyuşmazlığın ortaya çıkış şeklini ve devamındaki süreçleri, sosyal olarak inşa edilmiş fikir ve 

algılar belirlemektedir. İnşacılık materyal gerçekliği olmayan ancak insanların davranışlarını 

yönlendiren bir takım sosyal kavramlarla ilgilenir. Materyal kavramların tersine fikirler ve 

inançların aktarımı insanlar arasındaki etkileşimin ana kaynağıdır. Egemenlik, hak gibi 

materyal olarak bir gerçekliği olmayan kavramlar ancak insan etkileşimi ile şekillendiğinden; 

köleliğin ya da sömürgeciliğin sona ermesi yönündeki anlayış, devlet egemenliğinin sınırı 

konusu, insani müdahale, insan haklarının evrenselleşmesi gibi konular da sosyal olarak inşa 

edilen gerçekliklerdir (Conteh-Morgan, 2004: 72). 

Seçilmiş Travma 

Sosyal çevre tarafından inşa edilen bu kavramlar gibi bilgi de sosyal olarak inşa edilmektedir. 

Dolayısıyla Berger ve Luckmann gibi sosyologların belirttiği gibi sosyal gerçeklik inşa edilen 

bir olgudur (1966). Bu gerçekliğin sosyal olarak inşa edilmesi, insanların spesifik kimlikler, 

normlar ve anlayışlar çerçevesinde nasıl bir araya geldiğini anlatmaktadır (Finnemore, 1996; 

Legro, 2005). Bu çalışmada ana fikir olarak özellikle vurgulamak istediğim kısım şu: 

Zamanında tecrübe edilen savaşlar ve çatışmaların taraflar arası düşmanlığı oluşturup devam 

ettirmesi, ‘biz ve öteki’ algısının sürekli olarak aktarımı birey psikolojisindeki gerçeklik 

algısına zarar vermektedir. 

Kişi, toplumsal herhangi bir gücün, özellikle şiddet konuya dâhil olduğunda, kendisi üzerinde 

yarattığı tepkiler çerçevesinde hayatına devam etmektedir. Bu ise, uzun vadede, kişinin kimlik 

olgusunu kaynağından sarsabilir. Zira insan kendini toplumun onda yarattığı bu travmadan 

bağımsız tanımlayamaz hale gelmeye başlar. İnsan psikolojisinin, yalnızca çok daha temel 
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toplumsal gerçeklere dayalı bir üstyapı olduğu düşüncesi bir yarı gerçekliktir 

(Hymans,2010;463). Yani bu düşünce kişiliği tam olarak tanımlayamaz. Psikolojik sosyal 

inşacı yaklaşım, kurumsallaşmış kolektif kimliğin, insanların bilişsel ve duygusal eğilimlerini 

şekillendirmede oldukça güçlü olduğunu kabul etmekle beraber, bireyin her zaman bir ikinci 

seçeneği olduğunu savunmaktadır. 

Sosyal Açıdan Onaylanma İhtiyacı Ve Beklentisi 

Seçilmiş travmanın önemli bir sebebini ise kişinin sosyal açıdan onaylanma ihtiyacı ve 

beklentisi oluşturmaktadır (Synder; Ickes: 2017: 887)  İnsanlar, etkileşim içinde olduğu 

çevreden arzu ettiği şekilde cevap almak ve o çevre içinde kendine yer bulmak için mağduriyet 

psikolojisini canlı tutabilir. Birey çatışmayı en başta yaratan sebepleri tecrübe etmeden, gerçek 

bir savaşın içinde olmadan ‘kendine ait tarafta’ kabul edilmek adına bu çatışmayı canlı tutarak 

aslında bir psikolojik çatışma yaşayabilir. Yani tüm bu etnik kültürel çatışmalardan ayrı olarak 

ve bu çalışmanın özünde vurgulanmak istenen de, kişinin bu kendi içinde yaşadığı çatışmadır. 

Yaşanan tüm çatışmalarda kimlik, çıkar ve algıların önemi büyüktür. Çatışmanın tarafları; 

kendilerini ve öteki olarak gördükleri tarafı algılayışları, neyi meşru gördükleri ya da hangi 

amaca ulaşmak istedikleri onların kendi sosyal çevrelerinde kök bulmaktadır. Bu çevre 

eşitsizlik, adaletsizlik ve baskı altında olabileceği gibi, kurulan sosyal ilişkiler sömürü, 

yolsuzluk vb. yollarla şekillenebilir. Böyle bir durumda aktörler (devletler, gruplar, bireyler) 

kendilerini diğer tarafın hareketlerini yorumlarken bulmakta ve çıkarlarını buna göre 

oluşturmakta ve hedeflerine ulaşmak için barışçıl yollarla olabileceği gibi şiddet kullanmayı da 

seçebilmektedirler. Barışın yeniden inşasında tüm bu maddelerin psikolojik, ekonomik ve 

siyasi yönden ele alınması gerekmektedir. Ekonomik açıdan; savaş ekonomisi barış 

ekonomisine dönüştürülmediği, yardım politikaları yatırım politikalarına dönüştürülmediği 

sürece mağdur olan mağdur kalmaya devam edecektir. Dolayısıyla toplumun ekonomik refahını 

sağlamak barış inşasının önemli ögelerinden biridir. 

Barış İnşasının Başarılı ve Sürdürülebilir Olması için Neler Yapılabilir?  

Sosyal inşacılar eleştirel yaklaşımlara alan bırakıldığında siyasi ilişkileri de dönüştürücü bir 

rolü olacağını savunmaktadırlar. Bununla birlikte inşacılık, sosyal ilişkilerde iletişimin önemine 

odaklandığından; tartışma, müzakere ve uzlaşmayı da içine alan söylemlerin, paylaşılan bir 

anlayışı geliştirmeye nasıl yardımcı olabildiğine de ışık tutmaktadır.  

Ötekileştirme ancak toplumsal uzlaşı yoluyla son bulabilir. Mağduriyet psikolojisinin sebep 

olduğu intikam alma güdüsünün önüne geçmek için ise neyin nasıl unutulup affedileceği değil 

nasıl hatırlanması ve dönüştürülmesi gerektiği üzerine düşünmek gerekmektedir. Bu süreçte 

hakikat komisyonları, adaletin sağlanması, tazminat, özür dileme, geçmişle yüzleşme gibi 

aşamalar bulunmaktadır. 

Barış inşasının başarılı bir şekilde sürdürülmesinde tepeden inme bir yaklaşım yerine ‘bottom 

up’ denilen, toplumdan devlete uzanan bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Yani barış inşası yerelden 

başlar. Bu konunun önemine dikkat çeken Lederach (1998: 94), ‘barışın uzun dönemde devam 

edebilmesi için en büyük etkinin yerel insanlar ve onların kültürlerinden kaynaklandığını’ 
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belirtmektedir. Bunun yanı sıra uluslararası toplumun yerel insanları barış inşasının alıcıları 

olarak değil kaynağı olarak görmeleri gerektiğini savunmaktadır. Dolayısıyla ‘insan temelli 

barış’  barış inşası çabalarının ana bileşeni olarak tanınmalıdır (Akt: Leonardsson ve Rudd, 

2015: 826). 
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Kaynaştırma Uygulamalarında Ekip Çalışmalarında Ortak Hedefler Nasıl 

Oluşturulabilir? 
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Özet 

Özel gereksinimli öğrencilerin normal gelişim gösteren akranları ile genel eğitim ortamlarında 

birlikte eğitim almaları anlamına gelen kaynaştırma uygulamalarının Türkiye’de oldukça 

yaygın olduğu bilinmektedir. Bu yaygınlığın kanıtı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığının yayınladığı 2017-2018 raporu kabul edilebilir. Rapora göre 

okulöncesi düzeyinde 2.601, ilkokul düzeyinde 105.098, ortaokul düzeyinde 108.753 ve 

ortaöğretim düzeyinde 41.318, toplamda 257,770 öğrencinin kaynaştırma ortamlarında eğitim 

aldıkları belirtilmektedir. Kaynaştırma uygulamalarının bu kadar yaygınlaşmış olmasının temel 

nedenlerinden birinin araştırma sonuçlarının da ortaya koyduğu; kaynaştırma uygulamaların 

özel gereksinimli öğrencilere sağladığı yararları olduğu söylenebilir. Uluslararası ve ulusal 

düzeyde bu konuda gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları özel gereksinimli öğrencilerin 

akademik başarı ve sosyal uyum becerilerinde gelişmeler kaydettiklerini göstermektedir. Bu 

olumlu sonuçlarla birlikte kaynaştırma uygulamalarında önemli bir takım sorunların varlığını 

ortaya koyan araştırma raporları bulunmaktadır. Bu sorunlardan bazıları, özel gereksinimli 

öğrencilerin akranları tarafından kabul edilmemeleri, öğrencilerin akademik başarısızlık 

yaşamaları ve öğretmen yetersizlikleri şeklinde sıralanabilir. Alanyazında kaynaştırma 

uygulamalarından beklenen yararların elde edilmesi ve sorunların yaşanmaması adına bir takım 

ön koşullardan bahsedilmektedir. Bu önkoşulların başında kaynaştırma uygulamalarına 

odaklanacak olan okulda bir “Kaynaştırma Ekibinin” kurulmasıdır. Söz konusu bu ekibin temel 

sorumluluğu uygulama süreci başladığı andan itibaren özel gereksinimli öğrencilerin tam 

katılımlarını desteklemek amacıyla işbirliği içinde çalışmak şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla 

kaynaştırma uygulamalarının niteliğinde bir ekip çalışmasının etkili olduğu görülebilir. Diğer 

yandan ekip çalışması ve bu çalışmaların nitelikli şekilde yürütülmesi söz konusudur. Bu 

konuda yol gösterici olabilecek olan nitelikli ekip özelliklerine ilişkin alanyazın olabilir. Buna 

göre alanyazında etkili ekiplerin kararlar verme ve bu kararları uygulamada herkesin eşit olduğu 

ve ortak hedeflerin belirlenerek bu hedefler doğrultusunda sürecin işletildiği gibi önemli 

özelliklerinden bahsedilmektedir. Bu durumda ekiplerin ortak hedefler belirlemeleri önemli bir 

etken olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda önerilen bu sununun amacı, kaynaştırma 

uygulamalarında ekip çalışmalarında ortak hedeflerin nasıl oluşturulduğunu incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda ilgili alanyazın taranarak ortak hedef belirleme süreçleri betimlenmeye 

çalışılacaktır. Böyle bir çalışmanın kaynaştırma uygulamalarında başarı için önemli olan ekip 

çalışması sürecinin niteliğini arttırmaya katkı getirme olasılığı nedeniyle önemli olduğu 
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düşünülmektedir. Sununun sonunda kaynaştırma ekiplerinin ortak hedeflerini nasıl 

belirleyebileceklerine ve araştırmacılara ilişkin öneriler sunulacaktır.    

Anahtar kelimeler: Kaynaştırma uygulamaları, özel gereksinimli öğrenciler, ekip çalışmaları, 

etkili ekip özellikleri, ortak hedefler. 

 

1.   GİRİŞ 

Günümüzde, ekip temelli bir eğitim yaklaşımı öğrenci başarışının önemli bir bileşeni 

olarak kabul edilmektedir. Her bir profesyonelin birbirlerini etkileyebilecek eşsiz bir bakış 

açısına sahip olduğu ve yürüttükleri ekip çalışmasının hem öğrenci başarısı hem de ekip 

üyelerinin gelişimi açısından faydalı olacağı belirtilmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin 

eğitimindeki ekip çalışmasının ise nitelik için özellikle önemli olduğu kabul edilmektedir. 

Okullarda yürütülen iş birliğine dayalı ekip çalışmasının son derece olumlu sonuçları 

olduğunun ifade edilmesine rağmen uygulama aşamasında sıklıkla çeşitli zorluklarla 

karşılaşıldığı da bilinmektedir. Bu zorlukların ekip üyelerinin rollerinin yanlış anlaşılması, 

toplantılar için yeterli zamanın olmaması ve ekip üyeleri arasında güven eksikliği gibi durumlar 

olduğu ifade edilmektedir (Coughlin, 2017). Yapılan çalışmalarda özel gereksinimli öğrencilere 

mümkün olan en iyi eğitimin sağlanabilmesi için eğitimcilerin ekip çalışmasının önündeki 

engellerin aşılması konusunu ele almalarının gerekli olduğu ifade edilmektedir (Hernandez, 

2013).  

Bu raporda öncelikle alanyazında ekip çalışmasının önündeki engellerin aşılmasına 

yönelik olarak yapılmış olan çalışmalara değinilecek ardından ise ekip çalışmalarının başarılı 

bir şekilde yürütülmesine katkı getirebileceği düşünülen ekiplerde ortak hedef belirleme süreci 

hakkında bilgi verilecektir. 

Coughlin (2017) özel eğitim ortamlarında çalışan uzmanlar arasındaki iş birliğini 

incelediği çalışması sonucunda tüm öğretmenlerin ekip temelli bir yaklaşımı özel gereksinimli 

öğrenciler için en faydalı uygulama olarak tanımladıklarını belirtmiştir. İş birliğine dayalı 

uygulamaların önündeki engellerin neler olduğuna dair öğretmen görüşlerinin alındığı 

çalışmada iş birliği uygulamalarında yaşanan en büyük engellerden birinin “toplantı sürelerini 

koordine etmedeki zorluk” olduğunu çünkü yeterli zaman olmadığı ifade edilmiştir. Bunun 

dışında ekip çalışmasının önündeki engelleyici faktörler ekip üyelerinden gelen direniş, ekip 

üyeleri arasında güven veya saygı eksikliği ve ekip üyelerinin rollerinin yanlış anlaşılması 

olarak bulunmuştur.  
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Hernandez (2013)’e göre özel eğitimde iş birliğinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için 

gereken özelliklerin edinimi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi öğretmen adaylarının mesleğe 

başlamadan önce aldıkları eğitim ve mesleki gelişim sürecinde edindikleri iş birliğine yönelik 

bakış açıları ve tutumlarıdır. Buna ek olarak iş birliği sürecinin ek bileşenleri ekip içindeki 

uzmanların kişiler arası ilişkilerdeki iletişim becerilerinin de önemli olduğu ifade edilmektedir. 

Akçamete ve diğ. (2009) yapmış oldukları çalışmada ülkemizde, genel eğitim öğretmenleri 

ve özel eğitim öğretmenleri arasında etkili bir iş birliği sağlanabilmesine ihtiyaç duyulduğunu 

ifade etmişler ve bu gereksinim doğrultusunda bir model geliştirmişlerdir. “Genel Eğitim 

İşbirliği Modeli” adlı bu modelin geniş bir perspektiften bakmayı, bütüncül yaklaşmayı, eğitim-

öğretim uygulamalarını, çevresel etmenleri ve ilgili tüm personeli kapsayan bir model olduğu 

ifade edilmektedir. 

Slater, (2004) yapmış olduğu çalışmasında okulların iş birliğine dayalı okullara 

dönüştürülebilme potansiyeline sahip olduğunu, iş birliği uygulamalarının okul gelişimini 

desteklediğini bu amaçla yüzeysel değişikliklerden ziyade daha köklü reformlar yapılması 

gerektiğini ifade etmiştir.  

Friend (2014), araştırmasında özel eğitimde iş birliği ve ekip çalışmasına en güzel örneğin 

BEP toplantıları olduğunu ifade etmiştir.  

 

1.1.   BEP Toplantıları ve Hedef Belirleme Süreci 

BEP toplantıları özel gereksinimli öğrencinin akademik ve sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi için öğrenciye ihtiyaç duyduğu eğitim programını oluşturmak amacıyla 

yapılan toplantılardır (Coughlin, 2017). Oluşturulan bu program içerisinde yer alan ve 

kazandırılması gereken her bir hedefin bireyi iyi tanıyan bir ekip tarafından gerçekçi bir şekilde 

belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen hedefler her yıl yeniden gözden geçirilmeli ve 

güncellenmelidir. Yılsonunda yapılan BEP toplantısında ekip, öğrencinin belirlenen hedeflere 

ne derece ulaştığını değerlendirmelidir. BEP ekibinin her bir üyesi hedef belirleme sürecini 

anlamalı ve bu sürece aktif olarak katılmalıdır (http2). Karar mekanizmasını sadece aileye veya 

özel/genel eğitim sınıf öğretmenine bırakmak bireye gereken yararı sağlamayacaktır. Çünkü 

BEP bir ekip işidir ve ekip çalışmasıyla ekip içerisindeki sinerjiyi yükseltmekte ve iş tatmini 

sağlanmakta aynı zamanda performansları artırmaktadır (Taylan, 2002). 

Clark (2000), öğrencinin gelişim sürecinin tüm ekip tarafından değerlendirilmesi ve bu 

doğrultuda öğrenciye en uygun eğitim programının geliştirilmesi için tüm ekip üyelerinin 
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birbirine destek olmaları ve iş birliği halinde çalışmalarının oldukça önemli olduğunu 

belirtmektedir. BEP geliştirme ekibinin oluşturulması aynı zamanda, üyelerin görev ve yetkileri 

doğrultusunda çalışarak, özel gereksinimli bireyin gelişimindeki sorumluluğun tüm ekip 

üyelerince paylaşılmasına ve üyeler arasında iş birliğinin artırılmasına katkı sağlamaktadır 

(Johns, Crowley ve Guetzloe 2002; Akt; Avcıoğlu, 2011).   

1.1.1.BEP Ekibinin Toplanması  

1.1.1.1.Ebeveynlerin BEP Toplantısına Hazırlanması 

Ebeveynlerin öğrenciyi en iyi tanıyan ve öğrencinin hayatında neler olduğunu en iyi 

bilen kişiler olmaları sebebiyle BEP sürecinde çok önemli bir rol oynayacakları ifade 

edilmektedir (Yeni Zelanda Eğitim Bakanlığı, 2012). Ebeveynlerin katılımını sağlamak 

amacıyla BEP toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce başlayarak ebeveynlere 3 defa 

toplantı davetiyesi gönderilmelidir. Birinci davetiye toplantıdan 15 gün önce ebeveynlere 

iletilir. Cevap alınmadığı takdirde toplantıya 10 gün kala aileye ikinci davetiye gönderilir. Yine 

cevap alınmazsa toplantıya 5 gün kala üçüncü davetiye mektubu gönderilir. Üçüncü defada 

ebeveynler telefonla aranarak da toplantıya davet edilebilir. Ebeveynlerin toplantıya rahatça 

katılabilmeleri için öncelikle BEP’i ve BEP’in amaçlarını anlamaları gerekmektedir. Bu 

nedenle gönderilen bu davetiyenin içinde ebeveynleri BEP toplantısı hakkında bilgilendirici 

notlar yer almalıdır (Las Cruces Devlet Okulları, 2012).  

1.1.1.2.Öğrencinin BEP Toplantısına Hazırlanması 

 Öğrenci de ekibin bir parçasıdır. Öğrencinin mümkün olduğunca bu sürece dahil 

edilmesi BEP’in başarısı için hayati önem taşımaktadır (Yeni Zelanda Eğitim Bakanlığı, 2012). 

Öncelikle bu toplantının amacının ve toplantıda kimlerin bulunacağının öğrenciye açıklanması 

gerekmektedir. Öğrenciye kendi eğitimi hakkında düşünmesi için zaman verilmelidir. Toplantı 

esnasında öğrencinin söylenenleri anladığından emin olunmalı ve öğrencinin kendini rahatça 

ifade edebilmesi sağlanmalıdır (Las Cruces Devlet Okulları, 2012).  

 

 

 

1.1.1.3.Tüm Katılımcıların Davet Edilmesi 

 Ebeveynler ve öğrenci toplantı hakkında bilgilendirilip hazırlandıktan sonra BEP 

ekibindeki diğer katılımcıların da toplantıdaki rolleri hakkında bilgilendirilmeleri ve toplantıya 
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davet edilmeleri gerekmektedir. BEP toplantısına davet edilecek katılımcılar şu şekilde 

belirtilmektedir (Las Cruces Devlet Okulları, 2012); 

1. Okulu temsil etmek adına bir okul yöneticisi 

2. Ebeveynler 

3. Öğrenci genel eğitim programına katılıyor ise genel eğitim öğretmeni 

4. Öğrencinin özel eğitim öğretmeni 

5. Değerlendirme sonuçlarını yorumlayabilecek bir uzman  

6. Öğrenci 

-İhtiyaç durumunda ilgili diğer katılımcılar çağırılabilir. Diğer katılımcılar ihtiyaç 

olduğu halde yine de toplantıya katılamıyorlarsa telefonla katılımları sağlanabilir. 

1.1.1.4. BEP Başkanı 

BEP başkanı- toplantının yöneticisi, toplantı başarısının anahtarıdır. Başkan toplantıyı herkesin 

ekibe bağlı kalması ve herkesin hedef belirleme sürecine katkıda bulunması için yönetir. Bu 

amaçla (Las Cruces Devlet Okulları, 2012); 

- Katılımcılara toplantıya zaman ayırdıkları ve ilgi gösterdikleri için teşekkür eder.  

- Katılımcıları rahatlatacak havadan sudan bir konu ile toplantıyı açar. 

- Katılımcılara öğrenci için en iyisini isteyen bir ekibin üyesi olduklarını hatırlatır.  

- Toplantının amaçlarını ve başarılması ümit edilenleri belirterek ortamı düzenler. 

- Katılımcıları kendilerini tanıtmaya ve toplantıdaki rollerini açıklamaya teşvik eder. 

- Zaman planlamasını iyi yapar ve toplantıyı hareketli tutar. 

- Tartışmanın olmadığı durumlarda söylenenleri özetler ve toplantıyı yeniden yönlendirir. 

- Katılımı teşvik etmek ve konu üzerinde kalmak için diğer üyeler konuşurken etkili 

dinleme becerilerini ve etkili sorgulama tekniklerini kullanır. 

Üyelerin aynı ortamda bulunmaları başarılı bir ekip çalışması için yeterli görülmemektedir. 

Ekip çalışmalarının temelinde ortak bir amaç, en üst düzey etkililik ve iş birliği yer almaktadır. 

İzleyen bölümde ekip çalışmalarının niteliğini ve kapsamını açıklamak amacıyla ekip 

çalışmasının tanımına ve ekip çalışması ve grup çalışması arasındaki farklılıklara yer 

verilecektir. 

 

1.2.   Ekip Çalışması ve Grup Çalışması Arasındaki Farklılıklar 
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Ekip çalışması kurum içerisindeki kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, 

güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir 

çalışma sisteminin başarıya ulaşması için en önemli araçtır (Locke & Latham, 1990). Ekip 

sözcüğü küme ya da grup çalışması sözcüğünün ötesinde ortak amaçlar gerçekleştirmek için en 

üst düzeyde etkililikle bir araya gelen insanları belirtmektedir (Başaran, 1982, s.118).  Aşağıda 

grup çalışması ile ekip çalışması arasındaki farklar yer almaktadır. (Johnson & Johnson, 1994; 

Akt; Ünal, 1998). 

Grup Çalışması     Ekip Çalışması 

Tamamen lidere odaklanılır.          Lider rolleri ve sorumlulukları paylaşır. 

Amaç genel organizasyonu sağlamaktır.              Amacı ekip üyeleri belirler. 

Kişisel sorumluluk vardır.                                    Kişisel sorumluluk ve ekip sorumluluğu vardır. 

Kişisel çalışma ile ürünler oluşturulur.                 Kişisel çalışma ve ekip çalışmasıyla ürünler 

oluşturulur. 

Kişisel başarılar fark edilir ve ödüllendirilir.       Başarı sonucunda takım kutlanır. 

Toplantılar etkin şekilde yürütülür,  kısa sürer.  Toplantılar tartışmaya açıktır, problem 

çözümünü içerir. 

Toplantılar sonucunda iş birisine verilir.             Toplantılarda işe karar verilir ve iş birlikte 

yapılır. 

Hazır hedefler vardır.          Ortak hedefleri ekip üyeleri belirler. 

2.   AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı kaynaştırma uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen ekip 

çalışmalarında ortak hedeflerin nasıl oluşturulabileceğini incelemektir. 

3.   ÖNEM 

Özel gereksinimli öğrencilere mümkün olan en iyi eğitimin sağlanabilmesi için eğitimcilerin 

ekip çalışmalarında ortak hedefler belirlemelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ekiplerin 

ortak hedefleri nasıl belirlediklerinin ortaya konmasının etkili ekip çalışmaları için yol gösterici 

olabileceği söylenebilir. 

4.   YÖNTEM 
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Araştırmanın verileri sistematik derleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

5.   İNCELENEN KAYNAKLAR 

Araştırma kapsamında Google Scholar üzerinden erişilen kaynaklar incelenmiştir. 

6.   ANALİZ 

Veri tabanında; “kaynaştırma”, ”ekip çalışmaları”, ‘‘etkili ekip özellikleri” ve “ortak hedef 

belirleme” anahtar sözcükleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Toplanan veriler doküman 

analizi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Araştırmacıların her biri ayrı ayrı yaptıkları taramalar 

sonucunda belirlenmiş olan anahtar sözcüklere göre dokümanları sınıflamışlardır. Ortaya çıkan 

kategoriler araştırmacılar arasında uzlaşılarak ortak kategorilere dönüştürülmüştür. 

7.   BULGULAR 

Locke ve Latham’ın 1990 yılında yayımladıkları "A Theory of Goal Setting & Task 

Performance." adlı kitaplarında ekip çalışmalarında ortak hedefler belirleme sürecinin başarılı 

olması için hedef belirleme sürecinin dayandığı ilkeler ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken 5 

temel özellik açıklanmaktadır (http 1). Dwin Locke’ın çalışmaları ile ortaya çıkan hedef 

belirleme kuramı aşağıdaki ilkelere dayanır. Bu ilkelere göre hedef belirleme ve performans 

arasında ayrılmaz bir ilişki vardır  (Locke ve Latham, 2002); 

➢ Zor hedefler kolay hedeflere kıyasla daha yüksek performansla sonuçlanır.  

➢ Belirgin hedefler “elinden geleni yap” gibi belirsiz hedeflere kıyasla daha yüksek 

performansla sonuçlanır.  

➢ Hedeflerin performansı etkilediği durumlar;  ilginin ve eylemin yönlendirilmesi, 

çabanın harekete geçirilmesi, kararlılığın artırılması ve uygun performans stratejilerinin 

aranmasının birleşiminden oluşur. 

Locke ve Latham (1990)’ a göre, hedef belirleme sürecinde başarı şansını artıran beş etmen şu 

şekildedir; 

-Clarity: Netlik    - Challenge: Commitment: Bağlılık, özveri 

-Feedback: Geri bildirim  -Task complexity: görev karmaşıklığı    -Zorluk              

 

➢ Net hedefler belirleme 
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Ekibin net hedefler belirlemesi ekip üyelerinin neyi başarmaya çalıştıklarının bilincinde 

olmalarını, hedeflere ne derece ulaşıldığını gözlemleyebilmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle 

ekip spesifik ve ölçülebilir standartlarda olan net hedefler belirlemelidir.  

➢  Zorlayıcı hedefler belirleme 

Zorlayıcı hedefler belirlemek genel olarak insanları motive eder. Ancak hedeflerin zorluk 

düzeyinin çok yüksek olmaması önemlidir. Aksi takdirde çok zor hedefler başarısızlığa yol 

açacaktır. Zorlu hedeflere ulaşan ekip üyeleri ödüllendirilmelidir.  

➢ Ekibin bağlılığını korumak 

Hedeflerde başarı sağlanabilmesi için tüm ekip üyelerinin hedefleri anlaması ve kabul etmesi 

gerekmektedir. Ekip üyelerinin hedef belirleme sürecinde yer almaları halinde belirlenen 

hedeflerin gerçekleştirmesi için çalışma olasılıklarının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir. 

Ancak bu durum ekip üyeleri ile her hedefin müzakere edileceği ve her durumda onaylarının 

alınmasının zorunlu olduğu anlamına da gelmemektedir. Hedefe ulaşılabilir olduğuna ve ekibin 

amaçlarına uygun olduğuna inandıkları sürece ekip üyelerinin hedeflere bağlı kalacağı 

düşünülmektedir.  

➢ Geri bildirim almak 

Doğru hedefleri belirlemenin yanı sıra, ilerlemelerin ölçülebilmesi için geri bildirim alınmasına 

da önem verilmelidir. Geri bildirimler ekip üyelerinin beklentilerini netleştirme ve hedeflerinin 

zorluğunu ayarlama fırsatı sağlamaktadır. Düzenli olarak geri bildirim sağlanabilmesi için geri 

bildirim almaya ayrılacak zamanlar için bir program yapılabileceği ifade edilmektedir. 

➢ Görevin karmaşıklığını göz önünde bulundurmak 

Hedefler veya ödevler oldukça karmaşık olduğunda, işin çok zorlaşmamasını sağlamaya 

özellikle dikkat edilmelidir. Ekip üyeleri hedeflerine doğru ilerlemeden önce ek eğitime ihtiyaç 

duyabilirler. Herhangi bir bilgi veya beceri boşluğunu tanımlamak için ekibin her üyesine bir 

eğitim ihtiyaçları değerlendirmesi yapılmalıdır. Ekip üyelerinden birisi zorlandığında veya 

bunaldığında, kendisinden daha deneyimli bir meslektaşıyla koçluk veya mentorluk ilişkisine 

sokulması sağlanmalıdır.  

Araştırma kapsamında incelenen kaynaklardan elde edilen bulgulara göre Locke ve Latham’ın 

beş temel hedef belirleme prensibine ek olarak hedef belirleme sürecine katılımın da önemli bir 

etmen olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

➢ Hedef Belirleme Sürecine Katılım 
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Hedef belirleme sürecine katılım ve hedefin başarısı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Üyelerin hedef belirleme sürecinde yer almaları hedeflere ulaşmaya yönelik çalışma isteklerini 

artıracaktır. Kişiler arası güven, hedef belirleme sürecine katılım ve hedefin gerçekleştirilmesi 

için önemlidir.  

Belirtilen bu etmenler dışında özel eğitim alanı da dahil olmak üzere bir çok alanda ekin 

olarak kullanılan ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik başarı şansını artıran diğer bir yapı 

da SMART hedef belirlemedir. 

Hedef belirleme sürecinde “SMART” hedefler belirlenmesi konusuna birçok kaynakta yer 

verildiği görülmektedir (Örn; İngiltere Milli Eğitim Bakanlığı, 2009; L,W. Grant, 2012; http2).  

BEP amaç ve hedeflerini geliştirmek için “SMART” gibi bir yapının kullanılmasının yararlı 

olacağı düşünülmektedir (İngiltere Eğitim Bakanlığı 2009); 

 

Spesific: Açık ve net bir dille yazılmış: karmaşık olmayan hedefler 

Measurable: Ölçülebilir: öğrenci başarısının ölçülebilmesine ve değerlendirilmesine olanak 

veren hedefler 

Achievable and Action-oriented: Ulaşılabilir ve Eylem odaklı: öğrenci için gerçekçi ve 

öğrencinin başarabileceği şeylere göre yazılmış hedefler 

Relevant and Realistic: Amaca uygun ve Gerçekçi: öğrenci için anlamlı, olumlu ve ulaşılabilir 

değişikliklere odaklanan hedefler 

Time-related: Zamana bağlı: belirli bir süre içinde yapılabilir (aylar, sömestr veya okul yılı) 

hedefler 

8.   TARTIŞMA 

Aslan ve Göksoy (2017), okul yöneticileri ve hedef belirleme süreci konusunda 

öğretmen görüşlerine dayalı olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında katılımcı öğretmenlerin 

çoğu, zor hedeflerin kolay hedeflere göre daha yüksek performans sağlayacağını 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Araştırmanın bu bulgusu ele aldığımız hedef belirleme 

teorisinin birinci ilkesi ile paralellik göstermektedir. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre 

katılımcılardan belirgin hedefler belirlemenin daha doğru olacağını ifade edenlerin sayısı 

belirsiz hedefler belirlemenin doğru olacağına yönelik görüş bildirenlerin yaklaşık olarak iki 

katıdır. Bu bulgunun da teoride belirtilen ikinci ilke ile örtüştüğü görülmektedir. Araştırmada 

katılımcılar hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına dair yöneticilerin geri bildirim verirken sadece 
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olumsuz değil olumlu ve öğretmeni motive edici geri bildirimler de vermesi gerektiğini, 

hedeflerin değerlendirilmesinde yöneticinin de yapıcı değerlendirmeleriyle öğretmenin 

yaptıklarını takdir etmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Çalışmanın bu sonucunun ise geri 

bildirim verilmesinin önemine vurgu yaptığı görülmektedir. Çalışma sonucunda okul 

yöneticilerine; hedefleri belirleme sürecine öğretmenleri de katmaları, hedefler belirlenirken 

bireysel hedeflerin yanında ekip dinamiklerini ortaya çıkaracak, somut, ölçülebilir hedefler 

belirlemeleri, ulaşılması kolay hedeflerin yanında performansı zorlayan hedefler de 

belirlemeleri ancak bu hedeflere ilişkin öğretmenleri motive etmeleri ve yapıcı 

değerlendirmelerle geri bildirimde bulunmaları, ayrıca değerlendirmeyi hem yönetici olarak 

kendileri yapmaları hem de öğretmenlerin kendilerini değerlendirmelerine fırsat vermeleri ve 

bunu yaparken de meslektaşlarıyla iş birliği yapmalarını sağlamaları önerilebileceği ifade 

edilmiştir. 

Sholihin ve diğ. (2011) hedef belirleme sürecine katılımın, hedef başarısına olan 

etkisini incelemek amacıyla İngiltere’de finansal bir kurumda çalışan 54 yönetici ile yaptıkları 

araştırmanın sonucunda hedef belirleme sürecine katılım ve hedefin başarısı arasında pozitif bir 

ilişki olduğu ifade etmişlerdir. Aynı zamanda bu çalışmanın sonuçlarına göre bu ekipte, kişiler 

arası güvenin, hedef belirleme sürecine katılım ve hedef taahhüdü arasındaki ilişkide önemli 

bir rol oynadığı ifade edilmektedir.  

Çalışma sonuçlarının araştırmamızın bulgularını destekler nitelikte olduğu söylenebilir. 

9.   SONUÇ 

Kaynaştırma uygulamalarının niteliği göz önüne alındığında ekip çalışmalarının gerekliliğinin 

açık olduğu söylenebilir. Ekip çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ortak 

hedefler belirlenmesi ve bu sürece tüm ekip üyelerinin aktif katılımlarının sağlanması gerektiği 

ortaya çıkmıştır. Ekiplerin başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için öncelikle net, somut ve 

zorlayıcı hedefler belirlemeleri gerektiği sonucundan bahsedilebilir.  Ekibin tüm üyelerinin 

süreçte belirlenen hedefleri anlamaları ve hedefler ile ilgili geri bildirim alarak 

değerlendirmeler yapmalarının gerekliliği bu çalışmanın önemli sonuçlarından birisi olarak 

kabul edilebilir. Ekip üyelerinin hedefler konusundaki yeterlilikleri de önemlidir ve 

gerektiğinde üyelere destek hizmetlerin sunulması gerektiğinden bahsedilebilir. 

10.   ÖNERİLER 

10.1.   Uygulamaya Yönelik Öneriler 
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Hedef belirleme sürecinde SMART yaklaşımı olarak ifade edilen ve özel eğitim alanı da dahil 

olmak üzere bir çok alanda etkin olarak kullanılan yapı, ülkemizde yapılacak olan çalışmalarda 

da kullanılabilir. SMART yaklaşımının sistematik kullanımına yönelik işlevsel kılavuzların 

geliştirilmesi önerilebilir. 

10.2.   İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

Okullarda ekip çalışmalarının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin geniş katılımlı nicel 

araştırmaların gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir. Kaynaştırma uygulamalarında ekip 

çalışmalarının niteliğini artırmaya yönelik uygulamaya dayalı araştırmaların gerçekleştirilmesi 

önerilebilir. 
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KONUM TABANLI MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK 

TÜKETİCİ ALGI VE TUTUMLARI 

Esra Duran127 

Semih Okutan128 

Remzi Altunışık129 

Özet 

Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve akıllı telefonların yaygınlaşması sayesinde 

işletmeler hedef kitleleriyle her yerde iletişime geçebilme ve onları mobil tabanlı hizmetler 

vasıtasıyla etkileme imkânı yakalamışlardır. Bunlardan biri olan konum tabanlı pazarlama ile 

GPS ve Wi-Fi gibi servisler vasıtasıyla yeri belirlenmiş olan tüketicilere yakın konumdaki ilgili 

indirim, fırsat gibi tutundurma mesajları; SMS, MMS, sosyal medya/mobil uygulama bildirimi 

vb. araçlar üzerinden iletilir. Bu araştırmanın amacı bahsi geçen işlevlerinden dolayı 

işletmelerin dijital iletişim karmasında önemli bir yer tutan konum (lokasyon) tabanlı mobil 

pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığını ve bu iletişim çabalarına 

yönelik olarak tüketicilerin ne gibi tutumlar sergilediğini ortaya koymaktır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak geliştirilen anket formuna pilot çalışmalar neticesinde son hali verilmiş ve 

tüketicilere konum tabanlı mobil pazarlama mesajlarının bilgilendirme, fayda, kişiselleştirme, 

kullanım kolaylığı, izin ve risk boyutlarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. Araştırmanın 

örneklemini kasti örnekleme ile seçilen 300 akıllı telefon kullanıcısı oluşturmaktadır. Yapılan 

analizler sonucunda; konum tabanlı pazarlama mesajlarının tüketiciler tarafından güncellik, 

bilgilendirme ve kişiselleştirme faydaları bakımından özellikle izin verdikleri firmalardan 

geldiğinde pozitif olarak algılandığı, buna rağmen konum tabanlı kampanyalara katılım 

isteğinin nispeten düşük olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Konum tabanlı pazarlama, mobil pazarlama, dijital iletişim 
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CONSUMER PERCEPTION AND ATTITUDES TOWARDS LOCATION-BASED 

MOBILE MARKETING ACTIVITIES 

Abstract 

Thanks to the developments in mobile communication technologies and the spread of smart 

phones, now companies have the opportunity to communicate with their target market 

everywhere and to influence them through mobile-based services. Companies can communicate 

with their customers through sending messages about discounts and other opportunities include 

in the promotional campaigns through SMS, MMS and other social media applications, which 

are made available by the GPS and WiFi technologies used today’s location-based marketing 

practices. Hence, the purpose of this study is to understand the perception of, and attitudes 

towards, location-based marketing practices which occupy a significant place in mobile 

marketing applications that is one of the instruments used in the digital communication 

practices of organizations. For the purpose of the study we have conducted a survey on 300 

smart phone users selected through a convenience sampling. The final form of the questionnaire 

was formed following several pilot studies. In the questionnaire, participants were raised 

questions related to the usefulness, riskiness, ease of use, customization, benefits, risks as well 

as the information content of the location-based mobile marketing applications. Findings 

indicated that customers tend to perceive messages coming from those firms which was 

permission to send messages in regard to benefits of timeliness, informativeness and 

customization. But it is pointed out that participants tend to less willing to participate these 

location-based marketing campaigns.             

Keywords: Location-based marketing, mobile marketing, digital communication. 

1. Giriş 

Günümüzde tüketiciler son derece bağlantılı, dinamik ve mobil haldedirler. Zamanı verimli 

kullanmayı ve her şeyin anında olmasını istemektedirler. Televizyonda gördükleri anda veya 

mağazada satın alma kararlarında mobil telefonlarından araştırma yapıp karşılaştırma 

yapmaktadırlar (Kottler, Kartajaya, & Setiawan, 2017:43-44). Sabit bir cihaza bağlı kalmadan, 

hareket halindeyken bile başkaları ile iletişim kurulabilmekte, istenen bilgiye kolayca 

ulaşılabilmekte, mailler kontrol edilebilmekte ve doküman paylaşımı yapılabilmektedir (Terzi 

& Kızgın, 2017:199-219). Bilgi ve iletişim teknolojileri günlük yaşamda yenilikler getirmiş ve 

insanların iletişimden ayrılmadan sürekli hareket halinde kalabilmeleri sağlanmıştır. Daha önce 
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iletişim için bu kadar seçenek yokken, şimdilerde, mobil cihazlarla mekan sınırı olmadan 

iletişimde kalınması mümkün hale gelmiştir (Aksu, 2007:6). 

Mobil cihazlarla ortaya çıkan mobilitenin oluşturduğu değişim, insanların yaşam tarzlarında 

etkili olarak, hayatlarının bir parçası haline gelmiş ve mobil cihazların bir bağımlılık 

oluşturduğu fikri ortaya çıkmaktadır. İnsanlarda bağımlılık oluşurken, bu cihazların 

hayatlarının merkezinde tutulduğu görülmektedir. İnternet ve mobil uygulamaların 

kullanımının yaygınlaşması ile eğitimden eğlenceye bütün ihtiyaçlar bu cihazlarla 

karşılanmakta; yaşam alanı kurulmaktadır (Candemir, Zalluhoğlu, Diyadin, & Karslı, 2018:1-

12). 

Dijital medya platformu HootSuite ve küresel dijital medya ajansı We Are Social tarafından 29 

Ocak 2018’de yayınlanan Digital in 2018 Raporuna göre 2017 yılında, 7 milyarlık dünya 

nüfusunun 4 milyardan fazlası internet kullanmakta; bu rakam 2016 yılına göre 250 milyonluk 

bir artış göstermektedir. Ayrıca dünya nüfusunun 5 milyarı cep telefonu kullanmaktadır. 82 

milyon nüfusa yaklaşan ülkemizde ise 54,3 milyon insan internet, 51,5 milyonu ise mobil 

internet kullanmaktadır. Mobil telefon kullanımı %98, akıllı telefon kullanımı %77, bilgisayar 

kullanımı ise %48’dir. İnternet kullanıcıların %84’ü her gün internete girmekte ve bu girişlerin 

%64’ ü mobil cihazlardan sağlanmaktadır (Türkay,2018). Kotler ve arkadaşlarının bahsettiği 

Pazarlama 1.0, 2.0, 3.0 anlayışı (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010:18), yerini, Pazarlama 

4.0 denen şirket ve tüketiciler arasında online ve ofline etkileşimleri birleştiren bir pazarlama 

yaklaşımına yönlendirmiştir (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017:77). 

 

Bu araştırmanın amacı işletmelerin dijital iletişim karmasında önemli bir yer tutan konum 

(lokasyon) tabanlı mobil pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığını, bu 

iletişim çabalarına yönelik olarak tüketicilerin ne gibi tutumlar sergilediğini ortaya koymaktır. 

Konum tabanlı pazarlama iletişimini de içinde barındıran geo-marketing uygulamaları 

Türkiye’de de giderek yaygınlaşmaktadır. Tüketicilerin bu iletişim çabalarını nasıl algıladığını 

ortaya koymak, işletmelerin konum tabanlı pazarlama faaliyetlerinin tüketicilere yansımasını 

görmesi bakımından önem arz etmektedir. Saha çalışması, kasti örnekleme yöntemi ile, ağırlıklı 

olarak Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’da ikamet eden 300 akıllı telefon kullanıcısına anket 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada konum tabanlı servisler (Location Based Services), 

kısaca LBS olarak kullanılacaktır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Mobil iletişim ve Pazarlama 
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Teknoloji ve bilgi çağında tüketicilerin iletişim şekilleri ve çevreleri, tüketim anlayışlarını ve 

davranışlarını da değiştirmekte; yeni satın alma biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır 

(Terzi & Kızgın, 2017:199-219). Bunlardan biri olan mobil pazarlama; Mobile Marketing 

Association (MMA)’ ın 2009 yılında güncellemiş olduğu tanıma göre, organizasyonların 

herhangi bir mobil şebeke veya cihazları üzerinden etkileşimli ve ilişkili bir şekilde kitleleriyle 

iletişim kurmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlayan uygulama dizisi şeklindedir. Tanımda 

bahsi geçen uygulama dizisi, bütün faaliyetler, kurumlar, süreçler, standartlar, medya ve 

reklam, indirimler ve fırsatlar, ilişki yönetimi, müşteri hizmetleri sadakat, sosyal pazarlama ve 

daha birçok yönüyle pazarlamayı içerir. Kitlelerle ilişki kurmak ise, ilişkiyi başlatmak, satın 

almak, etkinlik oluşturmak, örgüt ve hedef kitleyle sosyal etkileşime teşvik etmek ve müşterinin 

ihtiyaç duyduğunda, o anda yanında olmak anlamındadır (“Mobile Marketing Association,” 

2009).  

Gökşin (2017:131) de, mağazada beğenilen bir ürünün fiyatı mobil cihazlarla internet üzerinden 

öğrenilip alışveriş davranışının buna göre şekillendiğini, markaların müşterilerinin anlık 

ihtiyaçlarına cevap verebilmesinin daha da önem kazandığını, rekabetin hızla artmakta olduğu 

dijital dünyada her alanda güçlü olup müşterilerin ihtiyaç duyduğu o anda karşılarında olunması 

gerektiğini belirtmektedir. Rekabet ortamının artmakta olduğu bir zamanda, neredeyse her 

işletme için ilk hedef, rakiplerden daha iyi, kaliteli, hızlı ve uygun alternatifler sunmaktır. Artan 

müşteri beklentileri ile işletmeler teknolojik yenilik ve olanaklardan yararlanmak istemektedir. 

Yalnızca ürün ve hizmet kalitesi yeterli olmamakta; müşteri beklentilerinin kişiye özel olarak 

karşılanması, satış ve sonrasında süreçlerin daha kolay olması ve müşterinin eşsiz bir deneyim 

yaşaması önemli olmaktadır. Rekabette üstünlük sağlamada başarılı şirketler, müşterileriyle 

iletişim ile birlikte etkileşimde de bulunan işletmelerdir. Etkileşimde içinde bulunmak, müşteri 

beklentilerinin öğrenilmesi, anlaşılıp karşılanması ve sürdürülebilir olması bakımından 

önemlidir (Kırcova & Enginkaya, 2015:3).           Mobil pazarlamanın, pazarlama açısından 

katkıları şu şekilde sıralanabilir (Gökşin, 2017:130, Hopkins & Turner, 2012:53-54, Okutan & 

Nart, 2015:163-180); 

• Mobil pazarlama, mobil cihazlarla istenilen pazarlama mesajını hedef kitleye ileten bir 

pazarlama kanalıdır. 

• Müşteriler, markalarla birçok yeni ve yaratıcı biçimde, kendi koşul ve uygun zamanlarında 

ilişki kurmaktadır. 

• Mobil uygulamalar, müşterilerin dilek ve şikayetlerinden yola çıkarak ya da çeşitli 

yarışmalarla ürünlerini geliştirmektedir. 



513 

 

• Hedef kitle ile her konumda ve zamanda iletişime geçebilme fırsatı sağlamaktadır. 

• Tüketicilere ait çeşitli verilerin dijital ayak izleri sayesinde toplanabilmesine imkan 

tanımaktadır. 

• Tüketicilerin ilgi alanlarına yönelik izinli pazarlama yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

• Pazarlama İletişimi faaliyetlerinin etkinliğini ölçme kolaylığı sağlamaktadır. 

 

2.2.Konum Tabanlı Pazarlama  

Konum veya yakınlık temelli pazarlama (LBS), telefonlarda yerleşik olan veya diğer yerel 

dijital cihazlarla etkileşime dayanan GPS temel alınarak pazarlamadır (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016:664). Mobile Marketing Association (MMA) ise, konum tabanlı pazarlamayı, 

pazarlama mesajını sunmak veya geliştirmek için coğrafi konum kullanımını içeren herhangi 

bir uygulama, hizmet veya kampanya olarak tanımlamıştır (Mobile Marketing 

Association,2011:4).  

Konum tabanlı uygulamalar, mobil cihaz içerisindeki GPS’i kullanarak veya mobil cihazın 

yakınındaki baz istasyonlarından almış olduğu bilgilerle, kullanıcıların konumunu tahmin 

ederek, bu bilgileri her türlü şeyi yapmak için kullanırlar. Bu uygulamalar, mağaza yakınında 

bulunan insanlara gerçek zamanlı bilgi, teklif veya fırsatlar sunmakta, böylece pazarlama 

anlayışını önemli duruma getirmektedir. Konum bilgileriyle tüketiciye gönderilen bilgi, fayda 

ve önem kazanmakta, bu da her zaman daha yüksek dönüşüm sağlamaktadır (Ryan, 2014:292). 

Coğrafi konum hakkında bilgi sağlama kabiliyeti, LBS' nin belirleyici bir özelliğidir. Mobil 

hizmet modeli, mobil müşteri tarafından talep edilip, o sırada coğrafi konumlarına bağlı olarak 

bilgi edinme şeklinde oluşturulmuştur. LBS altyapısında destekleyici teknolojiler vardır. 

Örneğin cep telefonu, konumlandırma için kullanılan teknolojiye bağlı olarak bir 

konumlandırma özelliğine sahip olabilir. LBS' de, mobil cihaz veya mobil ağ tarafından 

oluşturulan konum verilerini elde ederek işlemek için bir konumlandırma işlemine ihtiyaç 

duyulur ve mobil müşterinin pozisyonu belirlenir. İşletme, konum bilgisi ve yerle ilişkili içerik 

sağlamaktadır (Petrova & Wang, 2011:5-29). Örneğin; ziyaretçinin resepsiyon alanına 

vardığında tetiklenen bir otomatik konut kaydı, bir ziyaretçinin akıllı telefonuna bir yiyecek 

veya perakende satış noktasına yakın olan bir konuğa gönderilen promosyon teklifi, özel bir 

erişim alanı üzerinden ziyaretçinin akıllı telefonuna gönderilen bir kod olarak verilebilir (Yoon, 

Kim, & Connoly, 2018:187-209). 
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Konum tabanlı servisler firmaların müşteri çekmek ve promosyon geliştirmek için kullandığı 

mobil pazarlama tabanlı platformlardır(Hopkins & Turner, 2012:32). Konum tabanlı 

pazarlamanın, pazarlama ve mobil pazarlama açısından katkıları şu şekilde sıralanabilir (Zhou, 

2013,25-39, Hopkins & Turner, 2012:80-81, Mobile Marketing Assocation,2011/4, Konum 

Tabanlı Mobil Reklamcılık,2015, Pura, 2005:509-538); 

• Konum tabanlı hizmetler, kullanıcıların deneyimlerini geliştirerek,  bulundukları yere en 

uygun bilgileri ve hizmetleri sunar. 

• LBS ister o bölgenin yerlileri olsun ister turist olsun, potansiyel müşteriler çekmenin, bunun 

yanında müşteri sadakati oluşturmak ve o müşterilerle tekrar iş yapabilmenin çok iyi bir 

yoludur. 

• Alışveriş deneyimini artırmanın yanında, müşteriyi, müşterinin almaya hazır olduğu, en 

doğru zamanda hedef alır. 

• Pazarlamacılar, bu coğrafi konumu, kullanıcıya daha alakalı, hedefli bir reklam veya hizmet 

sunmak için bir araç olarak kullanabilir.  

• Mobil uygulamaları kullanmakla, kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar mobil cihazlarını 

kullanabilir ve pazarlamacılar da bu kitleye ulaşabilmektedir. 

• Sadece bir bölgeye ait gelişme ve güncellemeleri o bölgede bulunan kullanıcılara anında 

aktararak, o bölgede bulunan bütün kullanıcılar hedeflenmiş olur. 

• Müşteriler konum bilgisini bulup servis arayüzüne yazmak zorunda kalmadan kendileri 

bulabilirler. 

 

3. Araştırma Metodolojisi 

Çalışmada ihtiyaç duyulan veriler birincil veriler olduğundan,  pazarlama araştırmalarında 

geniş bir evrenden veri toplamak üzere yaygın olarak kullanılan anket, veri toplama aracı olarak 

tercih edilmiştir.  Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mobil 

kullanıcılarının demografik özellikleri ve kullanım alışkanlıkları ile ilgili sorular yer 

almaktadır.  İkinci bölümde ise konum tabanlı mobil pazarlamaya ilişkin tüketici algı ve 

tutumlarını ortaya koymaya yönelik ifadeler mevcuttur.  

 Soru formunda yer alan ifadelerinin anlaşılabilirliğinin ve tasarımın uygunluğunun 

belirlenmesi için ana kütleye uygulama yapılmadan önce 18 kişilik bir tüketici grubuna pilot 

çalışma yapılmıştır ve ankete son hali verilmiştir. Ankette yer alan ifadeler beş seçenekli Likert 

ölçeğine göre (katılma/katılmama) düzenlenmiştir.  
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Soru formu, kasti örnekleme yöntemi ile seçilmiş, ağırlıklı olarak Sakarya, Kocaeli ve 

İstanbul’da ikamet eden 350 akıllı telefon kullanıcısına Haziran-Temmuz 2018  tarihleri 

süresince uygulanmıştır. Eksiksiz doldurulmuş ve analizlere uygunluk açısından ön 

incelemeden geçmiş 300 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

4. Verilerin Analizi ve Bulgular 

4.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların yaklaşık %60’ı erkek tüketicilerden, geri kalanı kadın 

tüketicilerden oluşmaktadır. Katılımcıların 35 yaş altı olanların oranı yaklaşık olarak %78 

olduğundan genç bir örneklemden veri toplandığı görülmektedir.   

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans % 

Kadın 

Erkek 

121 

178 

40.5 

59.5 

Yaş 

25 ve altı 

26-35 

36+ 

137 

99 

64 

45.7 

33.0 

21.3 

Eğitim 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisansüstü 

26 

121 

30 

109 

12 

8.7 

40.6 

10.1 

36.6 

4.0 

Meslek 

Öğrenci 

Memur 

Ev hanımı 

İşçi 

Emekli 

İşsiz 

Serbest Meslek 

Diğer 

101 

46 

19 

39 

8 

17 

45 

25 

33.7 

15.3 

6.3 

13.0 

2.7 

5.7 

15.0 

8.3 

Aylık ortalama gelir 

0-1,500 TL 

1,501-2,500 TL 

2,501-3,500 TL 

3,501-5,400TL 

4,501 TL ve üzeri 

106 

68 

60 

31 

29 

36,1 

23,1 

20,4 

10,5 

9,9 

Eğitim bakımından incelendiğinde en büyük grubu lise mezunlarının (%40,6) oluşturduğu, onu 

takiben lisans mezunlarının (%36,6) geldiği görülmektedir. Katılımcıların meslek dağılımları 
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incelendiğinde ise sırasıyla öğrencilerin (%33,7), memurların (%15,3) ve serbest meslek 

sahiplerinin en kalabalık meslek grupları olduğu söylenebilir. Gelir dağılımında ise nispeten 

kazancı düşük olan (2,500 TL altı yaklaşık %60) gelir gruplarının örneklemi yansıttığı 

görülmektedir . 

4.2. Konum özelliğini kullanma sıklığı ve en çok mesaj gelen sektörler 

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların telefonlarının konum özelliklerini kullanma sıklığı 

ağırlıklı olarak haftada birkaç kez ve her gündür. Toplamda yaklaşık %65’e tekabül eden bu 

oran katılımcıların çoğunluğunun konum tabanlı servislere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. 

Hiç kullanmadım ve çok nadir kullandığını dile getirenlerin oranı ise %14,6’da kalmıştır. 

Tablo 2: Mobil telefonunuzun konum özelliklerini kullanma sıklığınız ve En 

çok mesaj gelen sektör 

 Frekans % Ürün grubu Frekans 

(n=300) 

Katılımcılar 

İçindeki % 

Hiç 

kullanmadım 

17 5,8 Kozmetik 75 25,0 

Yılda bir kez 26 8,8 Tatil 94 31,3 

Ayda bir kez 58 19,7 Gıda 52 17,3 

Haftada 

birkaç kez 

117 39,7 Eğitim 53 17,7 

Her gün 77 26,1 Giyim 172 57,3 

   Teknoloji 130 43,3 

   Diğer 32 10,7 

Öte yandan katılımcılara konum tabanlı mesajları en çok hangi sektörden aldıkları 

sorulduğunda cevapların yüzde dağılımlarının çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. En sık mesaj 

alınan sektörün giyim sektörü olduğu ifade edilirken, onu sırasıyla teknoloji, tatil ve kozmetik 

takip etmektedir. Gıda ve eğitim sektörlerinin yüzdeleri ise görece düşüktür.  

4.3.Katılımcıların konum tabanlı mobil pazarlama uygulamalarına yönelik algı ve 

tutumları 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların en yüksek katılım gösterdiği konum tabanlı hizmet 

özelliğinin konum tabanlı mesajların zamanında geldiğinde faydalı olması özelliğidir. Bu 

ifadeye katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı toplamda yaklaşık %75’tir. 

Katılımın görece yüksek olduğu diğer özellikler ise sırasıyla ürünler hakkında güncel bilgi 

sağlama, ürünler hakkında yararlı bilgi sağlama, fiyatlar hakkında güncel bilgi verme, 
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alışverişlerde zaman kazandırma, zamanında bilgilenme ve ekonomik faydadır. Bu ifadelerin 

tamamının ne katılıyorum ne katılmıyorum seçeneğine yakın ve biraz üzerinde olduğu 

söylenebilir.  

 

Tablo 3:Katılımcıların konum tabanlı mobil pazarlama uygulamalarına yönelik algı ve 

tutumları (1) 

 

Bulunduğum konuma yakın yerlerden 

mobil telefonuma SMS veya 

bildirimlerle gelen pazarlama mesajları.. 
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S2.1-…zamanında bilgilenmek için iyi bir 

kaynaktır. 

12,7 14,0 22,4 27,4 23,4 3,35 

S2.2-…can sıkıcıdır. 18,9 18,2 24,2 21,5 17,2 3,00 

S2.3- …fiyatlarla ilgili güncel bilgi verir. 9,1 14,1 19,5 35,4 21,9 3,47 

S2.4- …ürünler hakkında güncel bilgi 

sağlar. 

8,4 8,7 22,5 36,9 23,5 3,58 

S2.5- …doğru zamanda geldiğinde 

faydalıdır. 

7,4 6,7 10,8 32,3 42,8 3,96 

S2.6- …ürünlerle ilgili yararlı bilgiler 

içerir. 

6,7 10,1 30,0 34,7 18,5 3,48 

S2.7- …ekonomik fayda sağlar. 11,7 15,3 30,3 25,0 17,7 3,22 

S2.8- …alış verişlerde zaman kazandırır. 12,0 11,0 25,1 30,8 21,1 3,38 

S2.9- …benim ihtiyaçlarıma göredir. 

 

22,2 14,8 30,3 20,9 11,8 2,85 

*1- Kesinlikle katılmıyor .... 5- Kesinlikle katılıyor 

Öte yandan olumsuz bir özellik olarak can sıkıcıdır ifadesine katılımın tam olarak ne 

katılıyorum ne katılmıyorum (kararsızım) düzeyince çıktığı, ancak olumlu olan benim 

ihtiyaçlarıma göredir ifadesine katılımın bu düzeyinde altında olduğu görülebilir. 

Tablo 4:Katılımcıların konum tabanlı mobil pazarlama uygulamalarına yönelik algı ve 

tutumları (2) 

 

Bulunduğum konuma yakın yerlerden 

mobil telefonuma SMS veya 

bildirimlerle gelen… 
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S4.1-…pazarlama mesajlarını 

bilgilendirici buluyorum. 

16,7 15,0 26,7 28,7 13,0 3,06 

S4.2-…pazarlama mesajlarını faydalı 

buluyorum. 

14,0 17,4 27,8 28,8 12,0 3,07 

S4.3-…pazarlama mesajlarının bana özel 

olduğunu düşünüyorum. 

45,0 20,8 16,4 11,1 6,7 2,14 

S4.4-…pazarlama mesajlarında ismimin 

geçmesi bana değerli olduğumu 

hissettiriyor. 

26,4 19,1 22,7 18,7 13,0 2,73 

S4.5-…tüketim alışkanlıklarıma göre 

oluşturulmuş pazarlama mesajları daha 

çok ilgimi çeker. 

9,0 10,7 27,1 29,1 24,1 3,48 

S4.6-…pazarlama bildirimlerinde 

ismimin geçtiği mesajlar daha çok ilgimi 

çeker. 

24,2 17,5 19,2 23,6 15,5 2,89 

S4.7-…pazarlama mesajları ile, izin 

verdiğim firmalarca kampanya ve 

indirimlerden haberdar olmak isterim. 

9,1 9,1 18,6 29,7 33,4 3,69 

S4.8-…pazarlama mesajlarının çok sık 

gelmesinden memnun değilim. 

9,1 8,1 23,5 18,8 40,6 3,74 

S4.9-…pazarlama mesajlarını eğlenceli 

buluyorum. 

40,0 18,0 22,0 12,3 7,7 2,30 

S4.10-…konum tabanlı mobil pazarlama 

bildirimlerini gelecekte de kabul 

edeceğim. 

19,0 14,7 33,0 20,7 12,7 2,93 

*1- Kesinlikle katılmıyor .... 5- Kesinlikle katılıyor 

Tablo 4’te ki ifadelere katılım oranlarına bakıldığında ise en yüksek katılımının mesajların çok 

sık gelmesinden memnun olmama ifadesine olduğu görülmektedir. Bunu izin verdiğim 

firmalardan gelen kampanya ve indirimlerden haberdar olmak isterim takip etmektedir. 

Tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulmuş, başka bir ifade ile tüketiciye göre uyarlanmış 

mesajların da nispeten olumlu olarak algılandığı söylenebilir. Katılımın en düşük olduğu 

ifadeler ise eğlenceli ve bana özel olduğunu düşünüyorum ifadeleridir. Katılım oranı bu 

ifadelere göre nispeten yüksek de olsa, tüketiciye değerli olduğunu hissettirmesi ifadesine de 

kalıtım orta noktanın altında kalmıştır. 

Tablo 5:Katılımcıların konum tabanlı mobil pazarlama uygulamalarına yönelik algı ve 

tutumları (3) 
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S5.1-…pazarlama faaliyetleri 

bünyesinde, firmaların teklif ve 

indirimlerini takip ederim. 

15,7 19,0 24,0 28,0 13,3 3,04 

S5.2-…pazarlama faaliyetlerine mobil 

telefonumla nasıl katılacağıma dair gelen 

mesajlar oldukça anlaşılırdır. 

12,7 18,7 29,4 25,8 13,4 3,08 

S5.3-…pazarlama mesajlarının sadece 

izin verdiğim firmalarca gönderilmesini 

isterim. 

3,7 9,1 14,5 24,9 47,8 4,04 

S5.4-…pazarlama faaliyetlerine mobil 

telefonumla nasıl katılacağım konusunda 

yeterli bilgiye sahibim. 

9,1 12,1 27,3 27,9 23,6 3,45 

S5.5-…mobil telefonuma SMS veya 

bildirimlerle pazarlama mesajları 

gönderen firmalar iznim olmadan kişisel 

bilgilerimi paylaşıyorlar. 

16,7 11,0 27,0 22,0 23,3 3,24 

S5.6-…mobil telefonuma SMS veya 

bildirimlerle pazarlama mesajları 

gelmesine gerekli izni veririm. 

20,7 16,7 27,4 24,1 11,0 2,88 

S5.7-…mobil telefonuma SMS veya 

bildirimlerle pazarlama mesajları 

gönderen firmalar iznim olmadan konum 

bilgimi paylaşıyorlar. 

18,7 16,4 27,1 19,7 18,1 3,02 

S5.8-…mobil telefonuma SMS veya 

bildirimlerle pazarlama mesajı gönderen 

konum tabanlı servislerin kişisel 

bilgilerimi kötüye kullandığına dair 

endişelerim var. 

14,0 16,3 25,3 22,3 22,0 3,22 

S5.9-…mobil telefonuma SMS veya 

bildirimlerle pazarlama mesajı gönderen 

konum tabanlı servisler, kişisel ve konum 

bilgilerimi koruma konusunda yetersizdir. 

9,0 15,7 31,7 24,0 19,7 3,30 

S5.10- …mırsat ve indirimlerin mobil 

telefonuma SMS veya bildirimlerle 

gelmesi ilgimi çeker. 

11,5 12,9 29,8 28,5 17,3 3,27 

S5.11-…SMS veya bildirimlerle mobil 

telefonuma iletilen pazarlama 

etkinliklerine katılmaya istekliyimdir. 

21,1 18,4 30,1 23,1 7,4 2,77 

S5.12-…günün her saatinde mobil 

telefonuma SMS veya bildirimlerine 

maruz kalmak sinir bozucudur. 

9,7 9,7 17,0 21,7 42,0 3,77 

*1- Kesinlikle katılmıyor .... 5- Kesinlikle katılıyor 
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Tablo 5 incelendiğinde önceki ifadelere benzer şekilden yüksek katılımın izin verdiğim 

firmalarca gönderilmesi ifadesine olduğu görülmektedir. Olumsuz bir ifade olan günün her 

saatinde SMS ve bildirime maruz kalma ifadesine de katılım nispeten yüksektir. Katılımın en 

düşük olduğu ifade ise pazarlama etkinliklerine katılmaya istekliyimdir ifadesi olmuştur. 

Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olan konum ve kişisel bilgileri üçüncü kurumlarla 

paylaşma, kötüye kullanma gibi ifadelerde ise tüketicilerin yaklaşık olarak ne katılıyorum ne 

katılmıyorum (kararsızım) seviyesinde olduğu söylenebilir 

5. Sonuç ve Öneriler 

Akıllı telefonların günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesiyle birlikte firmaların 

bu cihazları birer pazarlama mecrası olarak kullanması kaçınılmazdır. Mobil teknolojilerin 

konum özelliği de işletmelere tüketicilere konumun faydaları üzerinden mal ve hizmetleri 

hakkında pazarlama iletişimi mesajları sunmalarını sağlamaktadır. 

Bu araştırmada tüketicilerin akıllı telefonlarında konum tabanlı pazarlama mesajlarına nasıl 

baktıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında; konum tabanlı pazarlama 

mesajlarının tüketiciler tarafından güncellik, bilgilendirme ve kişiselleştirme faydaları 

bakımından özellikle izin verdikleri firmalardan geldiğinde pozitif olarak algılandığı sonucuna 

varılmıştır. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde tüketiciye sağlanacak faydanın, konum 

tabanlı mesajların geleneksel reklam mesajları gibi algılanmasının gölgesinde kaldığı 

söylenebilir. Konum tabanlı kampanyalara katılım isteğinin nispeten düşük çıkması, mesajların 

kişiye özel ve uyarlanmış olarak algılanmaması da bu durumu desteklemektedir.  

Tüketiciye faydası ne olursa olsun, işletmelerin konum tabanlı mobil reklamları gönderirken 

izinleri alması ve onların bu iletişim türünde kontrolün kendilerinde olduğunu hissettirmesi 

önem arz etmektedir. Kitlesel mobil kampanyalar yerine, konum ve diğer tüketici verilerini 

birlikte kullanarak gerçekten tüketici odaklı mobil pazarlama uygulamaları, dijital mecralarda 

istenilen performansa ulaşmak için oldukça gereklidir. 
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BİR TAVSİYE ARACI OLARAK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN SATIN ALMA 

KARARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Remzi ALTUNIŞIK130 

Semih OKUTAN131 

Çiğdem KARTAL132 

Özet  

Pazarlama iletişimi araştırmalarının sıklıkla irdelenen konularından biri olmakla beraber; 

tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemesi açısından önemi ve sosyal medya başta olmak 

üzere dijital iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda tüketicilerin ürün ve markalar 

hakkında bilgi edinebileceği alternatiflerin artması, ağızdan ağıza iletişime ilişkin güncel 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Bu doğrultuda yapılan araştırmanın amacı; 

tüketicilerin çeşitli mal ve hizmet kategorilerinde satın alma kararı verirken diğer bilgi 

kaynaklarına kıyasla ağızdan ağıza iletişimle gelen tavsiyelere ne derece önem verdiğini ve 

güvendiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda bir anket çalışması yürütülmüş olup, çeşitli pilot 

çalışmalar neticesinde nihai şekli verilen anket kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 267 

kişi üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde katılımcıların alışverişlerinde 

öncelikle bilgi kaynağı olarak internetten etkilendiği; diğer etkili kaynakların sırasıyla arkadaş 

çevresi, sosyal medya ve ailenin olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra satın alma kararı 

öncesinde en çok tavsiye alınan ürün kategorisinin teknolojik ürünler, hizmetlerde ise eğitim 

hizmetinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın neticeleri özellikle yeni nesil genç 

tüketicilerin bilgi edinme kaynağı olarak internet ve sosyal medyaya önem verdiğini göstermesi 

açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ağızdan ağıza iletişim, alışverişte bilgi kaynakları, tavsiye alma davranışı 
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A Study on The Effect of Word-of-mouth Communication on Purchase Decision as an 

Advice Tool 

Although it is one of the most frequently studied subjects of marketing communication 

research; conducting new researches on Word-of-mouth communication is steel needed due to 

its effect on consumer decision making process and the increasing number of alternatives that 

consumers can learn about products and brands as a result of the spread of digital 

communication technologies, especially social media. The purpose of this research is to reveal 

how much attention and trust is given to Word of mouth communication by comparison to other 

information sources while making a decision to purchase in various categories of goods and 

services. In this context, a questionnaire was conducted and the final form of the questionnaire 

was applied to 267 people who determined by easy sampling method. As a result of the findings, 

the participants were primarily influenced by the internet as a source of information in their 

purchases; it is seen that other effective sources are friends, social media and family, 

respectively. Besides, it is concluded that the product category which received the most advice 

before the purchase decision is technological products and the education in the services. The 

results of the research are especially important in terms of demonstrating that the new 

generation of young consumers give importance to internet and social media as a source of valid 

information. 

Key words: WOM, information sources in shopping, advice taking behavior 

1. GİRİŞ 

Tüketicilerin günlük hayatlarında kendi aralarındaki iletişim, pazarlama iletişimi bağlamında 

en çok incelenen konulardan biri olagelmiştir. Bunun en önemli sebeplerinin başında bu iletişim 

türüne firmalar tarafından müdahale etmenin çok zor olması ve tüketicilerin satın alma kararları 

üzerindeki etkisinin büyük olması gelmektedir. Gün içerisinde geleneksel ve ya dijital birçok 

markı mecrada, onlarca farkı kaynaktan gelen pazarlama mesajlarına maruz kalan tüketiciler 

için kişisel kaynaklar daha güvenilir ve doğru bulunmaktadır.  

Diğer tüketicilere kendi deneyimleri ve /veya sahip oldukları genel pazar bilgisi ve ya ürün 

bilgisiyle yardımcı olmaya çalışan tüketiciler herhangi bir ticari amaç gütmeden bunu yaparlar. 

Ayrıca çoğunlukla kolaylıkla ulaşılabilecek bir mesafede, aynı ortamda ve ya bir telefon ya da 

bir mesajlaşma programı kadar yakındadırlar. Pazarlamacıların ürün/marka ya da reklamlara 

yaptıkları onca büyük yatırımların ve katladıkları maliyetlerin karşılığında, kişisel 
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kaynaklardan gelen tavsiyeler daha etkili olabilmekte, ayrıca doğrudan satın alma kararı 

üzerinde etkili olabilmektedir (Silverman, 2007; Najli vd., 2014).  

Dijital iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda tüketicilerin ürün ve markalar 

hakkında bilgi edinebileceği alternatiflerin artması, ağızdan ağıza iletişime ilişkin güncel 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Sosyal medya uygulamaları, sosyal medya 

fenomenleri, kişisel bloglar, çevrimiçi perakende siteleri içerisinde oylama ve yorum yazma 

bölümleri, ürün ve markaları kıyaslayan bağımsız siteler gibi tüm farklı mecralarda ağızdan 

ağıza iletişimin çevrimiçi versiyonuna rastlamak mümkün olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı bu denli farklı bilgi kaynağı arasında tüketicilerin satın alma kararlarında 

ağızdan ağıza iletişim vasıtasıyla edindiği tavsiyelere ne derece önem verdiğini ortaya 

koymaktır. Ayrıca ağızdan ağıza iletişime en fazla konu olan mal ve hizmet kategorilerinin yanı 

sıra tüketicinin çevresindeki hangi tüketici gruplarından daha fazla etkilendiği de incelenmeye 

çalışılmıştır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Ağızdan Ağıza İletişim 

Pazarlama iletişimi literatüründe genellikle kontrol edilemeyen bir değişken olarak görülen 

ağızdan ağıza iletişim belli ürünlerin veya hizmetlerin sahipliği, kullanımı, özellikleri ya da 

satıcıları hakkında diğer tüketicilere yönelik olan informal iletişim şeklinde tanımlanmaktadır 

(Westbrook, 1987). Ağızdan ağıza iletişimin tüketiciler için çeşitli faydalarından bahsetmek 

mümkündür. Öncelikle hakkında bilgi sahibi olmadıkları bir ürünü hakkında araştırma yapmak 

ya da deneyerek öğrenmek yerine, işlerine yarayacak bilgiyi ağızdan ağıza iletişim yoluyla 

toplama yoluna gidebilirler (Ellison ve Fudenberg, 1995). Başka tüketiciler daha önce onların 

ilgilendikleri ürün veya hizmet hakkında araştırmaları yapmış ve risklere katlanmıştır. Bu 

noktada, ağızdan ağıza iletişim müşterinin ihtiyaçlarını gideren en iyi iletişim şekli olabilecektir 

(Kutluk ve Avcıkurt, 2014). 

Ağızdan ağıza iletişimi diğer tutundurma faaliyetlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri 

sonuç odaklı olmasıdır. Tüketici bir reklam gördükten sonra o ürün veya hizmet hakkında daha 

fazla bilgi arama ihtiyacı duyabilir, fakat ağızdan ağıza iletişimle gelen bilgi genellikle satın 

almaya teşvik eder (Silverman, 2007). Ağızdan ağıza iletişimle gelen bilgi tüketiciler tarafından 

daha güvenilir olarak görülebilir çünkü karşılarında onlara ürünü satmak için özelliklerini 

abartma veya yalan söyleme niyetinde olan biri yoktur. Özellikle hizmetler gibi elle 
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tutulamayan deneyimsel tecrübelerin aktarılmasında ağızdan ağıza iletişim çok önemlidir. 

Çünkü hizmetler kendine has özelliklerinden dolayı ürünler gibi somut kalite ipuçlarına sahip 

değildirler (Parasuraman ve diğ, 1985). Ağızdan ağıza iletişimin türlerinden daha etkili 

olmasının sebepleri arasında bilgiyi sağlayan kişinin tüketicinin şahsen tanıdığı ve güvendiği 

kişiler olması ve ağızdan ağıza iletişimin özünde sahip olduğu dinamik, etkileşimli yapıdır 

(Herr vd., 1991). 

Ağızdan ağıza iletişimin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki farklı türünden bahsetmek 

mümkündür. Tüketiciler satın aldıkları ürün ve hizmetle ilgili beklentilerinin karşılanıp 

karşılanmaması oranına göre ağızdan ağıza iletişime katılırlar (Anderson, 1998). Deneyimleri 

olumlu olduğunda diğer tüketicilere firma ya da marka hakkında pozitif mesajlar verirken, tersi 

olduğunda ise olumsuz duygular paylaşılır. Olumsuz ağızdan ağıza iletişim kızgınlık ve hayal 

kırıklığı gibi olumsuz duygular barındırabildiğinden olumluya göre daha etkili olabilmekte, 

özellikle daha fazla kişiyle paylaşılabilmektedir. Furlong’a (1993) göre memnuniyetsizlik 

yaşayan tüketicilerin onda dokuzu bunu baka insanlara anlatmaktadır. Bunun sonucu olarak da 

firmanın ya da ürünün bu durumdan daha fazla etkilenmesine yol açabilirler (Arndt, 1967; 

Walsh, 1996; Voorhees vd.,2006). 

3. YÖNTEM 

Bu çalışma betimleyici bir çalışma niteliğindedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket 

kullanılmış olup, saha çalışması Nisan-Mayıs 2017’de Sakarya’da ikamet eden 300 kişi 

üzerinde yürütülmüştür. Kişilerin seçimi kolayda örnekleme yöntemiyle olmuştur. Veri 

toplama aracının geliştirilmesi sürecinde öncelikle literatür taramasını takiben, yaklaşım 15 

kişiyle informal yapıda mülakatlar yürütülmüştür. Bunun neticesinde elde edilen bilgiler 

ışığında ankete nihai hali verilerek dört farklı pilot çalışma ile anket son halini almıştır.    

4. VERİLERİN ANALİZİ 

Verilerin analizinde sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmakta olan IBM SPSS programı 

kullanılmıştır. Daha çok frekans dağılımı, farklılık ve ilişki sorgulama şeklinde analizler 

yapılmıştır. Analiz bulguları ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmektedir. Her ne kadar saha 

çalışmalarında 300 kişiye anket uygulanmış olsa da analiz için kullanılabilir anket sayısı, hatalı 

ve eksik anketler çıkarıldıktan sonra, 267 olarak belirlenmiştir. 

4.1.Demografik Özellikler 
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Katılımcılara ilişkin özellikler Tablo 1’de özetlenmektedir. Buna göre katılımcıların %60’a 

yakını kadın, yaklaşık yarıya yakını 25 yaş ve altı yaş kategorisindedir. Farklı eğitim seviyesine 

ait kişiler örneklemde bulunmakla birlikte katılımcıların %60’ının lisans mezunu kişilerden 

oluşmaktadır. Meslek açısından bakıldığında ise katılımcıların yaklaşık %40’ının öğrenci ve 

%35’inin ise serbest meslek çalışanı olduğu görülmektedir. İşçi, memur, ev hanımı gibi diğer 

meslek gruplarının da örneklemde temsil edildiği gözlenmektedir. Aylık gelir açısından 

bakıldığında ise katılımcıların yarısının 0-1500 TL arasında bir gelire sahip olduğu, bu ise 

katılımcıların %40’ının öğrenci olması gerçeği ile paralellik göstermektedir.  

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri 

Cinsiyet Frekans % 

Kadın 

Erkek 

158 

109 

59.2 

40.8 

Yaş 

0-24 

25-34 

35-44 

45+ 

126 

82 

33 

26 

47,2 

30.7 

12.4 

9.7 

Eğitim 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisansüstü 

16 

45 

37 

163 

6 

6.0 

16.9 

13.9 

61.0 

2.2 

Meslek 

Öğrenci 

Memur 

Ev hanımı 

Özel sektör 

Emekli 

İşsiz 

114 

25 

21 

91 

13 

3 

42.7 

9.4 

7.9 

34.1 

4.9 

1.1 

Aylık gelir 

0-1,500 TL 

1,501-3,000 TL 

3,001-4,500 TL 

4,501-6,000 TL 

140 

86 

37 

4 

52.4 

32.2 

13.9 

1.5 

4.2.Alışverişlerde Tavsiye Alma ve Verme Davranışları 

Araştırma bağlamında katılımcılara alışveriş öncesinde diğer eş-dost ve arkadaşlardan tavsiye 

alma yoluna gidip gitmedikleri öğrenilmek istenmiştir. Bu bağlamda verilen cevapların 

dağılımı Tablo 2’de verilmektedir. Buna göre, katılımcıların %48’inin tavsiyeye 

başvurduklarını, %43’ü ise bazen tavsiye alma davranışına başvurduklarını göstermektedir. 



528 

 

Alışverişlerinde tavsiyeye başvurmayan katılımcıların oranının %9’lar seviyesinde olduğu 

müşahede edilen bir gerçektir.  

Tablo 2: Satınalma kararından önce insanlardan tavsiye/görüş alma eğilimi 

 Frekans % 

Evet 127 47.6 

Bazen 115 43.2 

Hayır 25 9.2 

Tavsiye alma bağlamında başvurula bilgi kaynakları ile bu kaynakların sıralaması Tablo 3’te 

verilmektedir. Günümüz modern yaşamının gereği olarak katılımcıların en çok veya en sık 

başvurdukları bilgi kaynağı İnternettir (%82). Öte yandan arkadaş çevresi, en önemli ağızdan 

ağıza iletişim yolu, ise %75.7’lik bir oranla ikinci sırayı almıştır. Üçüncü ve dördüncü sırayı 

ise, benzer oranlarla %57.3 ve %53.2, sırasıyla sosyal medya ve aile almış bulunmaktadır. Diğer 

sıralarda yer alan kaynaklardan reklamlar, komşular ve akrabalar gibi seçenekler yer almakta 

olup, oransal olarak %5-15 aralığında olduğu gözlenmektedir. Tablo yorumlanırken sadece 

frekans yoğunluğu değerlerine bakmanın yanında ağırlıklandırılmış puanlara da göz atmakta 

yarar vardır. Buna göre, katılımcıların en yoğun başvurdukları internet ve arkadaş çevresidir. 

Üçüncü sırayı ise aile yer alırken internet ve arkadaş çevresine kıyasla daha az başvurulan bir 

kaynak olduğu gözlenmektedir. Aileye kıyasla arkadaş çevresinin daha fazla tercih edilmesinin 

ardında yatan neden olarak, arkadaş çevresiyle paylaşımların daha kolay, daha az çekinilen ve 

daha informal yapıda olması sebep gösterilebilir. Kısacası arkadaşlarla paylaşım daha az 

sınırları olan ve daha kolay iletişim kurulabilen yapıda olmasıdır. Dördüncü sırayı ise sosyal 

medya almaktadır ki, bu da arkadaş seçeneğiyle aynı gerekçelerden dolayı tercih edilen, ve 

arkadaş çevresinin farklı bir formatı olarak düşünülebilir.   
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Tablo 3: Tavsiye alınan bilgi kaynakları 

 1.  

sıra 

2.  

sıra 

3.  

sıra 

Toplam 

Frekans 

% 

Katılımcı 

Toplam 

puan* 

Internet 116 49 54 219 82,0 500 

Arkadaş çevresi 81 59 62 202 75,7 423 

Sosyal medya 18 78 57 153 57,3 267 

Aile 59 50 33 142 53,2 310 

TV reklamları 4 4 41 49 18,4 61 

Akraba - 17 13 30 11,2 47 

Komşular - 5 3 8 3,0 13 

* Toplam Puan= (1.sıra*3)+(2.sıra*2)+(3.sıra*1) 

Araştırma bağlamında yöneltilen sorulardan biri ise tavsiye alma ihtiyacı hissedilen ürün veya 

alışveriş türleridir. Tablo 4’e bakıldığında, en fazla tavsiye aranan ürün grubunun teknolojik 

ürünler olduğudur. Bunun nedeni ise yeni teknolojilerin çok hızla değişiyor olması ve teknoloji 

okur-yazarlığı konusunda toplumsal olarak zayıf olmamız kaynaklıdır. Bunu takiben ise kişisel 

bakım ürünleri, konaklama, sağlık ürünleri ve ev/araba gibi ürünler takip etmektedir.    

Tablo 4: Çeşitli ürün gruplarına göre tavsiye alma eğilimi 

Ürün grubu Frekans 

(n=267) 

Katılımcılar 

İçindeki % 

Teknolojik ürünler 190 78.4 

Ev/Araba 103 40.6 

Kişisel bakım ürünleri 122 48.0 

Konaklama 115 45.3 

Sağlık 106 41.7 

Ürün grupları bazında tavsiye alma eğilimini daha fazla ele almak amacıyla katılımcılara 

aşağıda tablo 5’te bulunan ürünlerin her biri için tavsiye almanın görece önemi ile ilgili sorular 

sorulmuştur. Buna göre, tüm ürün grupları için “çok önemli” veya “son derece önemli” 

seçeneklerini işaretleyenlerin oranının %25-45 aralığında olduğu gözlenmektedir. Kuaför ve 

kozmetik ürünleri konusu hariç diğer ürün kategorilerinde katılımcıların yaklaşık üçte birinin 

oldukça önemli görüşünde olduğuna işaret etmektedir. Kuaför ve kozmetik bağlamında tavsiye 

almanın hiç önemli olmadığını söyleyenlerin oranının ise %28-38 aralığında olması sürpriz 

sayılacak bir durumdur. Bunun gerekçesi olarak ise bu hizmet ve ürünlerin tavsiyeden ziyade 

deneyime göre karar verilen bir tüketim deneyimi olması gösterilebilir.  Ancak, ürün grubu 

kategorisi ayrımı yapılmaksızın tüm ürün gruplarında katılımcıların yaklaşım dörtte birinin 

bilgi almanın kısmen önemli olduğu kanaati taşımasıdır.   
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Tablo 5: Çeşitli ürün gruplarında tavsiye almanın görece önem derecesi (n=267) 

Ürün grubu 0 1 2 3 4 Ortalama 

Eğitim hizmeti 7.5 23.2 31.5 19.9 18.0 2,18 

Tatil/Seyahat 9.4 26.6 30.3 18.0 15.7 2,04 

Otomobil 10.5 25.5 32.2 19.1 12.7 1,98 

Cep telefonu 10.5 26.6 34.1 15.0 13.9 1,95 

Elektronik eşya 10.1 29.6 30.7 18.7 10.9 1,91 

Kuaför 28.8 23.6 17.2 14.6 15.7 1,65 

Kozmetik ürün 37.1 18.0 16.1 15.0 13.9 1,51 

0= Hiç önemli değil, 1-Kısmen önemli, 2-Oldukça önemli, 3-Çok önemli, 4- Son derece önemli 

Katılımcılara memnun kaldıkları ürünlerle ilgili olarak başkalarına tavsiyede bulunma eğilimi 

sorulduğunda %85’ten fazlası evet cevabını vermiştir. Hayır diyenlerin oranı ise hemen hemen 

yok denecek kadar azdır. Kalan %13.5’luk oran ise “bazen” şeklinde cevap vermiştir. Bunun 

anlamı ise, birer sosyal varlık olarak yaşadıklarımızı başkaları ile paylaşmayı seviyoruz. 

Tablo 6: Memnun kalınan ürünleri başkalarına tavsiye etme eğilimi 

 Frekans % 

Evet 230 86.1 

Bazen 36 13.5 

Hayır 1 0,4 

Katılımcıların alışveriş kararlarında tavsiyelerin önemli olup olmadığı ve tavsiyelere yönelik 

tutumlar konusunda yöneltilen sorulara verilen cevapların dağılımı Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7:  Alışveriş kararlarında tavsiye almaya yönelik tutum ve davranışlar 
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Satın alacağım ürün/hizmet hakkında 

önceden insanlarla konuşmayı severim. 

4,9 7,9 17,6 46,8 22,8 3,75 

Sürekli alışveriş yaptığım mağaza 

hakkında başkalarının söylediği olumsuz 

şeyler beni hiç etkilemez 

5,6 18,7 26,2 25,5 24,0 2,57 

Yakınlarımın bilgisini, TV, internet, 

dergi, vb. kaynaklara göre daha güvenilir 

bulurum. 

5,2 14,2 40,1 28,8 11,2 3,26 
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Satın aldığım ürünü/hizmeti beğenirsem 

çevremdekilere tavsiye ederim. 

0,4 0,4 3,0 49,1 47,2 4,42 

Ürün/hizmetlerle ilgili eleştiriler ve 

görüşler satın alma kararı vermemde çok 

büyük etkiye sahiptir 

3,4 7,5 25,1 42,7 21,3 3,71 

Satın alacağım ürün/hizmet ile ilgili 

sosyal medyada yer alan bilgi satıcı 

tarafından oluşturulmuşsa o bilgiye 

güvenirim 

6,4 14,6 39,7 30,3 9,0 3,21 

Bir ürünü satın aldıktan sonra üründen 

tatmin olmazsam marka hakkında 

yakınlarımı uyarırım. 

1,1 0,4 4,1 43,4 40,9 4,43 

Satın alacağım ürün hakkındaki bilgiyi 

çoğu kez internetten edinirim. 

2,2 9,0 13,5 39,0 36,3 3,98 

Tüketim konusunda yaşanılan kötü 

deneyimler başkalarıyla paylaşılmalıdır. 

0,7 0,7 2,7 33,7 62,2 4,56 

Sosyal medya siteleri tüketicilerin satın 

alacakları ürün ya da hizmetle iletişime 

geçmesi için en uygun yerdir. 

5,6 11,2 50,9 22,5 9,7 3,19 

Satın alacağım ürün hakkında çevremden 

olumsuz eleştiri almış olsam da, internet 

ve sosyal medya gibi araçlardan 

araştırırım. 

0,7 3,4 17,6 38,6 39,7 4,13 

İndirimli ve kampanyalı ürünler satın 

almaktan keyif alırım. 

0,4 2,2 3,4 30,0 64,0 4,55 

Satın aldığım ürünün müşteri hizmetleri 

ve bilgi merkezleri hizmetleri beni etkiler.  

4,5 9,7 24,3 37,8 23,6 3,66 

Satın aldığım ürünün tam olarak 

ihtiyacımı karşılaması beni etkiler. 

0,4 1,1 3,4 27,7 67,4 4,61 

Satın almadan önce bir malın/hizmetin 

performansı (sağlamlık, güç, hizmetin 

hızı) ile ilgili kaygılarım olur. 

0,4 1,5 10,1 39,0 49,1 4,35 

Satın aldığım ürünün/markanın garanti 

süresi benim için önemlidir.  

0,7 1,1 4,1 30,0 64,0 4,55 

Yeni bir ürün alacağım zaman 

başkalarının tavsiyesine ihtiyaç duyarım. 

6,0 9,4 28,5 41,9 14,2 3,49 

Satın aldığım ürününün/hizmetin satış 

sonrası hizmetlerini dikkate alırım. 

0,4 0,7 6,4 34,8 57,7 4,49 

Bir ürünün fiyatının uygun olması, o an 

ihtiyacımı ortaya çıkaran en büyük 

unsurdur. 

2,2 13,1 27,7 37,5 19,5 3,59 

Satın aldığım ürünün sosyal çevrem 

tarafından beğenilmesinden etkilenirim. 

2,2 7,5 19,9 50,6 19,9 3,78 

*1- Kesinlikle katılmıyor .... 5- Kesinlikle katılıyor 

Tablo 7’de yer alan ifadelerin incelenmesi üç aşamalı olarak yapılması uygundur. Bunlar 

ifadelere katılım açısından kararsız sergileme eğilimleri, katılma eğilimleri ve katılmama 

eğilimleri açısından öne çıkan istatistiklerin yorumlanması olarak ifade edilebilir. Öncelikli 
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olarak, tabloda yer alan alışveriş kararlarında tavsiyenin rolü ve tavsiyeye yönelik tutumlara 

ilişkin ifadelere katılım açısından kararsız (emin değilim) görüş beyan edilen ifadeleri şu 

şekilde sıralamak mümkündür.  

• Katılımcıların yaklaşık yarısı sosyal medya araçlarına yönelik güven ile bilgi kaynağı 

olarak sosyal medyanın güvenilirliği konusunda kararsızlık sergilemişlerdir. Sosyal 

medyayı güvenilir bir kaynak olarak görenlerin oranının %30, güvenilir bulmayanların 

oranın ise %20’lerde seyrettiği dikkate alınırsa, sosyal medyanın yeterince güven veren 

bir bilgi kaynağı olarak görülmediği yorumunu yapmak mümkündür. Yine benzer 

şekilde sosyal medyada oluşturulan bilginin satıcı tarafından oluşturulması durumunda 

da katılımcıların %40’nın kararsızlık sergiledikleri de bir diğer göstergedir. Katılan ve 

katılmayanların oranı da bir önceki ifadeninkine paralel bir durum arz etmektedir. 

• Bir başka dikkat çeken husus ise aile kaynaklı bilgilerin diğer bilgi kaynaklarına göre 

daha güvenilir olduğu konusunda da katılımcıların %40’ının kararsız olmasıdır. Yine 

bu konuda katılımcıların %40’unun aile kaynaklı bilgileri daha güvenilir bulurken, 

%20’si güvenilir olmadığı yönünde görüş beyan etmektedirler.      

• Sürekli alışveriş yapılan mağazalarla ilgili olumsuz haberlerin satın alma kararlarını 

etkileyip etkilememesi hususunda ise katılımcıların yaklaşık dörtte biri kararsızlık 

sergilerken, dörtte biri ise satın alma kararlarında etkili olduğunu ifade etmektedir. 

Ancak katılımcıların yaklaşık yarısı ise firma ile ilgili olumsuz haberlerin kendilerini 

etkilemediğini beyan etmektedir. 

• Ürün ve hizmetlerle ilgili olumsuz haberlerin satın alma karar sürecinde büyük bir 

etkisinin olduğu konusunda katılımcıların %62’sin katılım sergilerken, 1/4’lük kısmı 

bu konuda kararsız olduklarını beyan etmişlerdir. Sadece yaklaşık %10’luk katılımcı 

olumsuz bilgi ve haberlerin satın-alma kararlarında etkili olmadığını belirtmişlerdir.   

• Benzer şekilde müşteri hizmetleri ve bilgi merkezlerinin etkisi bağlamında da her dert 

katılımcıdan biri emin olmadığını belirtirken, %65’e yakın bir katılımcı grubu bu tür 

bilgilerin kendilerini etkilediğini ifade etmişlerdir. 

• Yeni bir ürün alma sürecinde başkalarının bilgisine ihtiyaç duyma konusunda 

katılımcıların yaklaşık %30’a yakını karasızlık gösterirken, yaklaşık %55’lik kısmı bu 

konuda bilgi ihtiyacından bahsetmektedir. İhtiyaç duymadığını beyan edenlerin oranı 

ise yaklaşık %15’ler seviyesindedir. 

• Ürün fiyatının uygunluğu satın-alma kararında etkili olduğunu ifade edenlerin oranı 

%57 civarında iken, fiyat sebebiyle fikir değiştirme konusunda kararsızlık 
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sergileyenlerin oranı ise %28’ler civarındadır. Etkisi yoktur diyenlerin oranı ise 

%15’ler civarında kalmaktadır. 

• Satın almayı düşündüğü ürünler veya satın aldığı ürünler konusunda diğer insanlarla 

konuşmayı sevme ve olumsuz deneyimler açısından da yakınları ve eş dostları uyarma 

açısından katılımcıların %60-90 arasındaki bir kısmı yaptıklarını beyan etmişlerdir.  

• Kötü deneyimlerin başkalarıyla paylaşımı konusunda katılımcıların %90’dan fazla 

katılım sergilemektedirler. 

• Katılımcıların %80’den fazlası eş-dost ve yakınlarından olumsuz bilgi gelmiş olsa dahi 

mutlaka internetten de araştırma yapacaklarını belirtmişlerdir. 

• Yine katılımcıların %90’dan fazlası satın-alma öncesinde ürünün performansı 

konusunda endişelerinin olduğunu ve indirimli ve kampanyalı ürünlerin kendilerini 

mutlu etmekte olduğunu da belirtmişlerdir. 

• Ayrıca garanti süresine verilen önem açısından katılımcıların %90’a yakını garanti 

konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

• Tabi ki satın alma neticesinde memnuniyetin beklenmesi de katılımcıların %95’ten 

fazlasının genel kanaati olarak karşımıza çıkmaktadır.     

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Sonuç olarak, yukarıda verilen değerlendirmeler neticesinde tüketicilerin satın alma sürecinde 

ve alışverişlerinde ağızdan ağıza iletişime önem verdiklerini ifade etmek gerekir. Ancak, 

ağızdan ağıza iletişimde tüketicilerin tüm bilgi kaynaklarına aynı ölçüde itibar etmedikleri, bazı 

bilgi kaynaklarının diğerlerine göre daha güvenilir ve doğru olduğunu da söylemek yanlış 

olmayacaktır. Alışverişlerde ağızdan ağıza bilgiye olan ihtiyaç ve güven konusunda yaklaşım 

olarak her altı kişiden biri olumsuz görüş beyan etmektedir. Bununla beraber, tüketicilerin %20-

30’luk kısmının ise ağızdan ağıza iletişim ile ilgili ifadeler konusunda kararsız oldukları 

görüşünü belirtmektedirler.  

Bütün bunlar ışığında, ağızdan ağıza iletişimin tüketici satın-alma kararların önemli rol 

oynayan bir unsur olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bunun anlamı ise, işletmelerin sadece 

doğrudan tutundurma faaliyetleri kadar, ağızdan ağıza iletişim unsurunu daha güçlendirecek 

veya işletme lehine döndürecek yeni ve yaratıcı yaklaşımları da iletişim stratejilerinin bir 

parçası haline getirmeleri gerektiğidir.  
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1. Giriş 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş sağlığını; bütün meslek 

alanlarında iş görenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan refah durumlarının en yüksek 

seviyede tutulması, devam ettirilmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlamıştır. İş sağlığı kavramı, 

çalışanlarla beraber, çalışanın zarara uğramasından etkilenen sosyal çevresini, işletmenin 

iletişim halinde olduğu tüm çevreyi ve de toplumu içine alan geniş bir kavramdır (ILO 2005). 

Türkiye’de 2006 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu meslek hastalığını “çalışanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan 

bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 

veya ruhsal özürlülük halleridir” şeklinde tanımlanmıştır (T.C. Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu, 2006). Meslek hastalıkları etkenle çalışanın ilk temasından 1 hafta ile 

30 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir (Guven 2011). 

ILO verilerine göre; her 15 saniyede 160 işçi, iş kazası geçirmektedir. Her gün yaklaşık 6 bin 

400 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 

olarak 350 bin kişi iş kazası, 2 milyon kişi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını 

yitirmektedir (TMMOB 2018). Türkiye’de 2014 yılı Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine 

göre %1,58 oranında iş kazası rapor edilmesine rağmen, sadece 494 meslek hastalığı 

bildirilmektedir. (ILO 2016) Yapılan araştırmalarda, Türkiye’de meslek hastalarının Dünya’ya 

göre çok az olduğu belirtilmiş ve bunun nedeninin gerekli önlemlerin alınmış olmasından değil, 

meslek hastalıklarının tanısının konmasındaki yetersizlik nedeniyle olduğu belirtilmiştir 

(Akcapinar ve Inceboz 2016). 

Sağlık kurumları kişilerin rahatsızlığının araştırıldığı, tanı ve tedavisinin yanı sıra insanların 

yaşamsal ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlardır. Bu nedenle sağlık hizmetleri birçok sektörden 

daha kompleks bir yapıya sahiptir. Bu durum sağlık personelinin maruz kaldığı iş kazalarının 

ve meslek hastalıklarının çeşitlilik göstermesine neden olur. Her yüz sağlık çalışanı için 
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bildirilen yıllık hastalık ve yaralanma oranı ondur ve bu rakam, metal işleri, araba sanayisi ve 

kâğıt fabrikasında çalışanlarla aşağı yukarı aynı bulunmuştur (Ozkan ve Emiroglu 2006). 

2. Meslek Hastalıkları 

Dünya Sağlık Örgütüne göre bir meslek hastalığı; işle ilgili faaiyetten kaynaklanan herhangibir 

risk faktörüne maruziyet sonucu gelişen hastalıktır şeklinde tanımlanmıştır. İşle ilişkili ya da 

meslekle ilişkili hastalıklar, çalışma ortamındaki doğrudan yada dolaylı birçok nedenle ortaya 

çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü, meslek hastalıklarının teşhisini, 

rapor edilmesini ve kayıt altına alınmasını zorunlu tutmuş, ayrıca mesleklerin hastalık 

yükleriyle ilgili istatistiklerin çıkarılmasını ve önlemlerin alınmasını da gerekli bulmuştur.  

DSÖ'nün meslek ve işle ilgili hastalıklar konusundaki faaliyetleri şunları içerir;  

• Yaralanmalar, hava kaynaklı maruziyetler, karsinojenler, ergonomik stresler, gürültü ve 

diğer spesifik riskler gibi büyük mesleki risklerden kaynaklanan küresel hastalık 

yükünü tahmin etmek,   

• Uluslararası hastalıklar ve sağlık problemleriyle ilgili istatistiki itaratürde meslek 

hastalıklarına da yer vermek, 

• Meslek hastalıkları için tanı ve maruz kalma kriterlerini geliştirmek, birincil ve ikincil 

sağlık hizmeti sağlayıcılarının bu tür hastalıkları tespit etmesini ve raporlamasını 

sağlamak için ILO ile çalışmak. (https://www.who.int/occupational_health 

/activities/occupational_work_diseases/en/). 

Meslek hastalıkları ile çalışanın yaptığı iş arasında nedensellik bağı vardır. Meslek 

hastalıklarının iş kazalarından farkı, hastalık etkeninin devamlı/tekrarlayan biçimde olması, 

hastalığın ilerleyici oluşu ve başlangıç tarihinin kesin olarak saptanamamasıdır (Ozdemir ve 

Topcuoglu 2009). 
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2.1. Meslek Hastalıklarının Genel Özellikleri 

Meslek hastalıklarını tanılayabilmek için öncelikle özelliklerini bilmek gereklidir. Meslek 

hastalıklarının başlıca özellikleri; 

• Kendine özgü bir klinik tablo, 

• İyi belirlenmiş hastalık etkeni, 

• Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu, 

• Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi, 

• Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının (görülme sıklığı) yüksek olmasıdır. 

(Ilıman 2015) 

Sağlık çalışanları, yoğun çalışma temposunda, eksik personel sayısı ile komplike veya bozuk 

cihazlar ve eksik malzeme kullanmak zorunda kalarak, hayatı tehdit eden ağır hastalıklar ve 

yaralanma tablolarını yaşamak durumunda kalmaktadır. Özellikle acil servisler, doğumhaneler 

ve yoğun bakım üniteleri bu tabloların en sık yaşandığı yerlerdir. Ayrıca iş yükünün ve 

bürokrasinin arttığı hastanelerde profesyonellikten uzak idarecilerin personel ile olan ilişkileri 

başka bir stres kaynağı olmaktadır. Böyle kurumlarda çalışanlar, kendilerini izole edilmiş, zayıf 

güçsüz, düş kırıklığı içinde hissetmekte ve kızgınlık duymaktadır. İş stresine bağlı olarak; 

anksiyete, depresyon, iş memnuniyetsizliği, uyumsuz davranış gibi durumlarda artış 

görülmektedir. Yine sağlık personelinin uzun saatler çalışması, gece çalışması, sık tutulan 

nöbetler, ailelerinden ayrı kalma, küçük çocukların evde bırakılıp işe gidilmesi gibi olumsuz 

durumlar sağlık personelinin çeşitli psikososyal sorunlar yaşamasına da neden olmaktadır 

(McGrath 2003; Akcapinar ve Inceboz 2016). 

2.2. Ebeler ve Meslek Hastalıkları 

Ebelik meslek olarak çeşitli duyguları içinde barındıran zor bir alandır. Ebeler bir bebek 

dünyaya geldiğinde sevince tanıklık eder, kayıp durumunda da o travmayı paylaşmak zorunda 

kalırlar. Ayrıca ebenin, annenin ve bebeğinin fiziksel ve psikolojik sağlığı için profesyonel 

sorumlulukları vardır (Coldridge ve Davies 2017). 

Sağlık çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından incelendiğinde, çalışanın sağlığını belirleyen 

iki faktör vardır. Bunlar; çalışanların kişisel özellikleri ve iş yeri ortamındaki faktörlerdir. 



539 

 

Çalışanların kişisel özellikleri yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi özellikleridir. İş yeri ortamının 

ise fiziki yapısı, konumu ve güvenliği vb. Sağlık çalışanlarının eğitim düzeyi mesleğine göre 

değişiklik göstermekle birlikte, genellikle ülke ortalamasının üstündedir (Türkiye Sağlık 

İstatistikleri Yıllığı 2016). 

Türkiye’de sağlık çalışanları büyük oranda hastanelerde istihdam edilmekte fakat sağlık ve 

güvenlik hizmetleri alamamakta, meslek hastalıkları ve iş kazaları kayıtları dahi 

bulunmamaktadır. Aynı şekilde ülkemizde sağlık çalışanlarının meslek hastalıkları, iş kazaları 

ve riskli uygulamalarına yönelik ülkenin tamamını temsil eden bir istatistikî araştırma 

yapılmamıştır. Araştırmalar genel olarak, kesitsel tip araştırma tekniği ile hastanelerde, 

hemşireler üzerinde, iş kazalarında kesici-delici-batıcı cisim yaralanmaları, meslek 

hastalıklarında ise, Hepatit-B, tüberküloz konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Ülkemizde ebelerin 

iş kazalarına yönelik yapılan tek çalışma Akcapinar ve Inceboz tarafından yapılmıştır. 

Yaptıkları çalışmada iş kazası oranını %33 bulmuşlar, fakat %63’ünün en az bir kez kesici ve 

delici alet yaralanması yaşadığını belirlemişlerdir (Akcapinar ve Inceboz 2016). 

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), hastanelerdeki tehlike ve risklerin herhangi bir 

çalışma alanı belirtmeksizin yalnızca fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal 

olarak sınıflandırılması gerektiğini önermektedir (Duckers ve ark 2009). 

2.2.1. Fiziksel riskler olarak; elektrik düzeneği, yetersiz ya da fazla ışık, yetersiz ya da fazla 

ısı, ıslak-kaygan-nemli zemin, havalandırmanın %50’nin altında olması, gürültü, nem, iyonize 

edici ya da iyonize etmeyen radyasyon, kesici-delici-batıcı cisimler, lazer, ultrasonik ilaçlar, 

kriyojenik sıvılar, patlayıcı-yanıcı maddeler, kırık cam, tüp ya da araçlar, manyetik alanlar, 

radyoaktif atıklar, mikro dalgalar, yüksek basınçlı hava, yangın, yetersiz dinlenme odaları, hasta 

odalarında fazla hasta olması, el yıkama birimlerinin yetersizliği, atıkların yanlış yok edilmesi, 

kişisel koruyucuların bulunmaması, kişisel koruyucuların yetersizliği, kesici-delici-batıcı 

cisimler için uygun muhafaza kabı olmaması, kemoterapi ilacı hazırlamak için uygun kabin 

bulunmaması, araç-gerecin doğru steril edilmemesini sayabiliriz (Ozkan ve Emiroglu 2006; 

Akcapinar ve Inceboz 2016) Hırvatistan’da yapılan bir çalışmada ebelerin dörtte üçü işlerinin 

çok stresli, kaynakların yetersiz olduğunu, az sayıda ebeyle daha sık vardiya şeklinde çalışmak 

zorunda kaldıklarını, yetersiz örgütlendiklerini ifade etmişler. Ayrıca fiziki anlamda 

yetersizliklerin de ebelerde strese neden olduğu bulunmuştur. (Knezevic ve ark 2011)   
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Gershon ve arkadaşlarının (2000), 481 hemşire ile yaptıkları çalışmada, hastane üst 

yöneticilerinin iş güvenliğini sağlamada ve konu ile ilgili eğitimlerde desteğinin düşük 

olduğunu ve bu durumun hemşirelerin iş kazalarına maruz kalmasını artırdığını belirtmişlerdir. 

Clarke ve arkadaşları (2002) benzer şekilde, iş yükünün fazla olması ve yönetimin iş güvenliği 

ile ilgili desteğinin düşük olmasının, hemşirelerde iğne batması ile yaralanmada ve hata yapma 

oranlarında artışa neden olduğunu belirtmişlerdir. 

2.2.2. Kimyasal risklerin; anestezik gazlar, civa, dezenfektanlar, formaldehit, etilen oksit, 

antiseptikler, radyasyon, ilaçlar, antibiyotikler, sitotoksik ilaçlar, yakıcılar, gluteraldehit, 

pentamidin, isopropanol, ribavirin, bromin, lateks, solventler, asit-bazlar, fotokimyasallar, 

antineoplastikler, iodin, asbest, kadmiyum, pestisidler vb. gibi maddeler olduğu söylenebilir 

(Ozkan ve Emiroglu 2006, Akcapinar ve Inceboz 2016). Ebeler özellikle antiseptiklere, 

dezenfektanlara en fazla maruz kalan sağlık çalışanları arasındadır (Celikkalp ve Yorulmaz 

2017; Alavi 2014; Akcapinar ve Inceboz 2016). 

2.2.3. Biyolojik riskler arasında yer alan; tüberküloz, hepatit-B, hepatit-A, hepatit-C, hepatit-

D, hepatit-E, sitomegalovirüs, HIV/AIDS, parvovirüs, influenza, kızamık, kızamıkçık, adeno 

virüs, boğmaca, polio, meningoksik hastalıklar, varicella zoster, herpes simpleks, tinea 

korporois, shigellozis, helikobakter pilori, salmonellozis, norwalk virüs gibi enfeksiyonlar 

özellikle ebelerin kliniklerde en fazla karşılaştıkları biyolojik ajanlardır (Mondiwa ve Hauck 

2007; Burke ve Madan 1997; Alavi 2014). Mondiwa ve Hauck (2007) yaptıkları nitel çalışmada 

ebelerin vücut sıvılarına maruz kalmayla ilgili klinikte kendilerini yeterince koruyamadıklarını, 

ayrıca yönetimsel olarak da bu konuda destek görmediklerini, bu yüzden çoğu girişimi korkarak 

dokunmadan yaptıklarını tespit etmişlerdir.   

2.2.4. Ergonomik riskler; sağlık çalışanlarında ergonomik faktör olarak karşımıza çıkan kas-

iskelet sistemi sorunlarının nedenleri, çalışma ortamından veya yapılan işten 

kaynaklanabilmektedir. Özellikle doğumhanelerde çalışan ebelerde, doğum sırasında fazla 

ayakta kalma, doğum esnasında yapılan manevralara bağlı el bileği, omuz ve bel ağrıları, yanlış 

postürde çalışma, yanlış postürde oturma, uzun süre ayakta kalma, hasta kaldırma, ağır yük 

kaldırma, hasta transferleri sırasında yaşanabilecek diğer riskler (Akcapinar ve Inceboz 2016, 

Ozkan ve Emiroglu 2006), doğum sırasında uygulanan müdahaleler sırasında yaralanma gibi 

problemleri sayabiliriz (Long, Bogossian ve Johnston 2013; Long, Johnston ve Bogossian 

2013; Wang ve ark 2017) 
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Long, Bogossian ve Johnston (2013) 729 ebeyle yaptığı çalışmada; % 20'sinin işe bağlı 

omurilik ve merkezi sinir sistemi rahatsızlığı yüzünden rapor aldığını, % 50-60'ının bu 

semptomlara bağlı olarak fonksiyonel yetersizlik yaşadığını bulmuşlardır. Avustralya, Yeni 

Zellanda ve İngiltere’de yapılan bir prevelans çalışmasında ebelerdeki boyun ve üst sırt 

semptomlarının hemşire ve hekimlere göre daha fazla görüldüğü bulunmuştur (Long, Johnston 

ve Bogossian 2013). Çin de yapılan bir başka çalışmada ise sadece ebeler değil tüm doğumhane 

çalışanlarının kas iselet problemleri sorgulanmış, %85’inin ciddi anlamda problem yaşadığı 

tespit edilmiştir (Wang ve ark 2017). 

2.2.5. Psikososyal riskler; ebelerin, işle ilgili psikolojik sıkıntı yaşama riski taşıdığı giderek 

daha fazla fark edilmektedir. Travmatik doğumlara bağlı psikososyal bozukluklar ebelerin 

yaşamını olumsuz etkilemektedir (Coldridge ve Davies 2017). Stres, tükenmişlik, 

posttravmatik stres bozukluğu, depresyon, çevreye yabancılaşma, severek ve isteyerek 

çalışamama, yapılan işin boşa gitme hissi, başkalarının hatası yüzünden kendini sorumlu 

hissetme, çalışma alanının belirgin olmamasına yönelik yaşanan stres ve yaşanan strese bağlı 

kardiyolojik sorunlar gibi problemler ortaya çıkmaktadır (Pezaro ve ark 2016; Rice ve Warland 

2013;  Sheen, Spiby ve Slade 2015, Mollart ve ark 2013; Leinweber ve Rowe 2010). 

Travmatik doğuma tanıklık eden ebe deneyimlerini araştırmak için yapılan niteliksel bir 

çalışmada; ebelerin yaşadıkları deneyimlerden duygusal olarak üzüldükleri bunun da psikolojik 

problemlere sebep olduğu tespit edilmiştir (Rice ve Warland 2013). İngiltere’de ebelerin 

kadınlara bakım verirken karşılaştıkları travmatik perinatal olayların deneyimlerini araştırmak 

ve olası sonuçları değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada, % 33'ünün klinik travma sonrası 

stres bozukluğu ile karakterize semptomlar, duygu durum bozuklukları ve tükenmişlik yaşadığı 

bulunmuştur (Sheen, Spiby ve Slade 2015). Yine yapılan başka bir çalışmada, ebelerin üçte 

ikisinin orta ve yüksek düzeyde duygusal tükenmişlik yaşadığı, çalışma yılı arttıkça tükenmişlik 

düzeyinin arttığı ve bunların da üçte birinin zaman içinde çevreye duyarsızlaştığı bulunmuştur. 

Ayrıca çalışan sayısının az olması ve vardiyaların uzun ve sık olmasının psikososyal stresi ve 

tükenmişliği artırdığı tespit edilmiştir (Mollart ve ark 2013). 2017 yılında İngiltere’de ebelik 

öğrencileriyle yapılan niteliksel bir çalışmada; ebelerin kadın olmaları sebebiyle kadınlarla 

empatik ilişki kurduklarını, bunun da beklenmedik travmatik strese karşı ebelerin savunmasız 

kalmasına neden olduğunu bulmuşlardır (Coldridge ve Davies 2017).  
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Sağlık çalışanlarının psikososyal problem yaşamasında en önem sebeplerden biri de 

yönetimseldir. Yöneticilerin çalışanları anlamaması ve desteğin düşük olması diğer sağlık 

çalışanlarında olduğu gibi ebelerde de ciddi problemlere sebep olmaktadır (Pezaro ve ark 2016).  

2.3. Meslek Hastalıklarında Tedavi İlkeleri 

Meslek hastalıklarında tedavi yaklaşımları üç ilke halinde formüle edilebilir (Bilir 2011). 

• Hastanın iş yerinden uzaklaştırılması,  

• Spesifik tedavi (varsa),  

• Genel destekleyici tedavi. 

Meslek hastalığının tedavisinde etken ortadan kaldırılmadan uygulanacak tıbbi tedaviler etkisiz 

kalır. Hastalık gittikçe ağırlaşarak tekrarlar. Maluliyet artar. İş gücü kaybı, kalifiye eleman 

kaybı artar. Bu sebeplerden dolayı iş ortamında sağlığı tehdit eden potansiyel faktörlerin 

bilinmesi ve iyi tanımlanmış olması, maruziyete uğrayan kişinin erken ve doğru tedavi edilmesi, 

etkinin azaltılması ve diğer çalışanların doğru şekilde korunması açısından önem taşır. (Iliman 

2015; Ozdemir ve Topcuoglu 2009). 

3. Sonuç ve Öneriler 

İşe bağlı hastalık ve meslek hastalıklarından korunmak için ilk yapılması gereken o iş yerindeki 

hastalık etkenlerini tanımaktır. Hastalık etkenlerinin bilinmesi ve gerekli ölçümlerle 

seviyelerinin tespiti zorunludur. Ancak bu durumda gerekli önlemler planlanabilir. 

Hastalıklardan korunmak için tanımlanan etkenin maruziyet seviyesinin de değerlendirilmesi 

gerekir (Ozdemir ve Topcuoglu 2009). 

Ebelerle ilgili yapılmış meslek hastalıklarına yönelik araştırmalar incelendiğinde en fazla beden 

ve ruh sağlığını bozabilecek psikososyal risklerin yaşandığına değinilmiştir. Bunun yanında 

enfeksiyon hastalıklarına maruziyet ve kas-isket sistemi hastalıklarıyla ilgili yapılmış 

çalışmalar da önemlilik arz etmektedir. Kliniklerde yapılması gereken en önemli uygulamalar 

öncelikle meslek hastalıklarının tespit edilmesi ve bu risklere karşı yöneticiler tarafından 

önlemlerin alınmasıdır.  

Türkiye çalışma koşullarını, Avrupa Çalışma Süresi Direktifi’ne uygun şekilde düzenlediğinde 

sağlık çalışanları için haftalık normal çalışma süresi 40 saat, nöbet dahil fazla çalışma süresi ise 



543 

 

en fazla 8 saattir (Ozkan ve Emiroglu 2006). Ancak Türkiye’de sağlık personelinin çalışma 

koşul ve süreleri değişiklik göstermekte ve özellikle ikinci-üçüncü basamak sağlık 

kurumlarında birçok çalışan haftalık 40 saati aşan uzun ve yorucu çalışma koşullarında 

çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak bu kurumlarda iş kazası ve meslek hastalığı oranları 

etkilenmektedir (Akcapinar ve Inceboz 2016). 

Ebeler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve çalışan 

sayısının artırılması gibi konulara öncelik verilmesi kliniklerde meslek hastalıklarının 

azaltılmasında önemli olacaktır. 
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Havalimanlarının MOORA Oran Yöntemi ve MOORA Referans Noktası Yaklaşımıyla 

Sıralama Değerlendirmesi 

   Yüksek Lisans Öğrencisi Cafiye ARSLANER134 

Dr. Öğr. Üyesi Serdar YARLIKAŞ135 

ÖZET 

Bu çalışmada, havalimanlarının havalimanı değerlendirme faktörlerine göre sıralanması 

amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında havalimanı değerlendirme faktörleri literatür 

taraması yöntemiyle belirlenmiştir. Bu aşama sonucunda sırasıyla, Şehir Merkezine Uzaklık, 

Yıllık Ortalama Yolcu Sayısı, Terminal Sayısı, Check-in Kontuarı Sayısı, Otopark Kapasitesi, 

Pist Sayısı olmak üzere 6 temel faktör belirlenmiştir. Çalışmanın takip eden aşamasında ise, 

Türkiye’deki 7 coğrafi bölgenin herbirinin en büyük birer havalimanı belirlenerek, toplam 7 

havalimanının sıralama değerlendirmesinin yapılmasına karar verilmiştir.  Çalışmanın son 

aşamasında ise, temel değerlendirme faktörlerine ilişkin veriler, yöneylem araştırması 

tekniklerinden MOORA Oran Yöntemi ve MOORA Referans Noktası Yaklaşımı uygulanarak 

analiz edilmiş ve böylece 7 havalimanının sıralaması belirlenmiştir. Analiz sonuçları her iki 

yönteme göre ilk 2 sırada yer alan havalimanlarının aynı olduğunu, fakat diğer sıralamaların 

yöntemden yönteme farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ilk 2 sırada yer alan 

havalimanlarının sıralama geçerliliğinin sağlamasının yapıldığını belirtmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Havalimanları, MOORA Oran Yöntemi, MOORA Referans Noktası 

Yaklaşımı, Sıralama Değerlendirmesi 

 

Ranking Evaluation of Airports Through MOORA Ratio Method and MOORA 

Reference Point Approach  

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to rank the airports according to the airports evaluation factors. In the 

first step of the study, airports evaluation factors were determined through literature review. As 

a result of this step, 6 main factors were determined respectively as Distance to City Center,  

Annual Number of Average Passengers, Number of Terminal, Number of check-in Counter, 

Car Parking Capacity, Number of Runway. In the following step of the study, by determining 

the biggest airports of each of the seven geographical regions in Turkey, it is decided to carry 

out ranking evaluation of totally 7 airports. In the last step of the study, the data associated with 
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main evaluation factors were analyzed by applying the MOORA Ratio Method and MOORA 

Reference Point Approach from the operation research methods, and so the ranking of seven 

airports were obtained. The analysis results denote that the airports that were in the first two 

ranking position were the same for both of the methods, on the other hand, it was inferred from 

the results that the other ranking positions were changing from method to the other method. 

This situation indicates that ranking validity of the airports that were in the first two ranking 

position were validated. 

Key Words: Airports, MOORA Ratio Method, MOORA Reference Point Approach, Ranking 

Evaluation 

 

1. GİRİŞ 

Havalimanı;  hava araçlarının kalkışı ve inişi için özel olarak hazırlanmış, havayolu ulaşım 

araçlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirildiği ve bu bağlamda 

ulaşım araçlarının bakım ve düzenlemelerinin yapıldığı, havayolu yolcu ve yük taşımacılık 

faaliyetleri için gerekli makine ve teknik donanımı içeren tesisleri bünyesinde bulunduran 

yerlerdir (Kuyucak, 2017). Bir başka ifadeyle, havalimanlarının, havayolu ulaşımı ve havayolu 

taşımacılığı olarak belirtilen sürecin en önemli unsurlarından biri olduğu söylenebilir 

(Kuyucak, 2017). Havalimanlarında hava ulaşım araçlarının iniş kalkış yapabilmesi  için en az 

bir yüzeyin bulunması gereklidir, bunun dışında, havalimanlarının tümünde en azından hava 

trafik kontrol kulesi, hangar, terminal binası gibi binaların da yer alması gerekmektedir 

(Kuyucak, 2017, Altıngül vd., 2017). Havayolu taşımacılığı, yolcu ve yük taşınmasının etkin 

ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için altyapı, destek ve tamamlayıcı faaliyetlerin sunularak, 

uçak, havalimanları ve havayolu seferleri ile ilgili sorunların en aza indirgenmesini amaçlayan 

bir sistemdir.  Bu sistemde, havalimanları, havayolu taşımacılığı sisteminin elemanlarını bir 

araya getirerek, havayolu ulaşımı ve havayolu taşımacılığı süreçlerinde sistemin sürekliliğini 

sağlama görevini üstlenmektedir (Altıngül vd., 2017). 

Havayolu taşımacılığı sistemindeki gelişmeler ulaşımda rahatlık ve güvenlik unsurlarının 

gelişmesine neden olmuş, dolayısıyla havayolu taşımacılığının hızlı ulaşım sağlama özelliği ile 

bir araya getirildiğinde, havayolu ile ulaşımın daha çok tercih edilmesine neden olmuştur. Bu 

durum da ekonomik ve sosyal açıdan gelişime olumlu anlamda yardımcı olmuştur. Son yıllarda, 

havayolu işletmelerinin sayısının artması ile beraber havayolu ile ulaşım maliyetleri rekabet 

faktöründen dolayı düşmüş, bu da havayolu ile ulaşımın daha çok tercih edilir hale gelmesine 

neden olmuştur (Altıngül vd. 2017, Kiracı ve Bakır, 2018). Maliyetin yanısıra kalite de 

havayolu taşımacılığında önemli bir rekabet sağlayıcı unsur haline gelmiştir (Pantouvakisa ve 

Renzi, 2016).  Havaalanlarının kalitesinin önemli bir alternatif seçim faktörü haline gelmesi, 

havaalanı değerlendirme faktörleri ile ilgili daha çok çalışma yapılmasına neden olmuştur 

(Pandey, 2016, Bezerra ve Gomes, 2016, Prakash ve Barua, 2016). 

Ayrıca gittikçe yaygınlaşan hava limanları, özellikle uzak mesafelere olan seyahat engelini 

ortadan kaldırmış ve uçağın artık daha çok kullanılabilen bir ulaşım aracı haline gelmesini 

sağlamıştır. Havalimanlarının sayısının artmasıyla beraber, yolculuk maliyetleri azalırken 
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ulaşımda harcanan toplam seyahat süresi de kısalmıştır. Havalimanlarının bulundukları ülkenin 

ve illerin ekonomik gelişme göstermelerinde her geçen gün artan bir öneme sahip oldukları 

görülmektedir. 

Dolayısıyla,  bu çalışmada, havalimanlarının havalimanı değerlendirme faktörlerine göre 

sıralanması amaçlanmıştır ve Türkiye’deki 7 coğrafi bölgenin her birinin en büyük birer 

havalimanı belirlenerek, toplam 7 havalimanının sıralama değerlendirmesinin yapılmasına 

karar verilmiştir.  

2. YÖNTEM 

Çalışmanın ilk aşamasında, havalimanı değerlendirme faktörleri literatür taraması yöntemiyle 

belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, belirlenen faktörler temel alınarak, Çok 

Kriterli Karar verme yöntemlerinden MOORA yöntemi uygulanmış ve havalimanı 

değerlendirme faktörlerine göre havalimanları sıralanmıştır.  Literatürde yapılan araştırmalar 

sonucunda, havalimanlarını değerlendirme hususunda en genel ve istatistiki olarak verisine 

ulaşılabilir faktörlerin,  şehir merkezine uzaklık (km), yıllık ortalama yolcu sayısı (adet), 

terminal sayısı (adet), Check-in kontuar sayısı (adet), otopark kapasitesi (araç sayısı), pist sayısı 

(adet), havalimanındaki otel sayısı (adet), farklı havayolu şirketlerinin toplam uçak sayısı 

(adet), kargo sayısı (adet) olduğu görülmektedir (Baltazar vd., 2014, Altıngül vd., 2017, Barros 

ve Dieke, 2007).  Bu faktörlerden, havalimanındaki otel sayısı, farklı havayolu şirketlerinin 

toplam uçak sayısı, kargo sayısı faktörlerine ilişkin verilere çalışmada yer alan 7 havalimanının 

tümünde ulaşılamadığından, bu faktörler çalışmanın kapsamının dışında bırakılmıştır. 

Dolayısıyla, literatür araştırması sonucunda çalışma kapsamında toplam 6 faktörün yer 

almasına karar verilmiştir. 

 Bu faktörler aşağıda yer aldığı üzeredir: 

1. Şehir Merkezine Uzaklık 

2. Yıllık Ortalama Yolcu Sayısı 

3. Terminal Sayısı 

4. Check-in Kontuar Sayısı 

5. Otopark Kapasitesi 

6. Pist Sayısı 

Çalışma için belirlenen faktörlerden, şehir merkezine uzaklık kilometre cinsinden, yıllık 

ortalama yolcu sayısı her bir havalimanının 2017 yılının 12 aylık toplam yolcu sayısı verisi 

dikkate alınarak adet cinsinden,  terminal sayısı, check-in kontuar sayısı, pist sayısı faktörleri 

adet cinsinden, otopark kapasitesi ise toplam araç sayısının adet cinsinden hesaplanarak analiz 

edilmiştir. Veriler için temel alınan yıl, 2017 yılının 12 aylık toplam verileridir. İlgili verilere 

Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşıldı 

(Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2018). 
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2.1 MOORA Yöntemi 

MOORA (Multi-Objective Optimization By Ratio Analysis) yöntemi; ilk olarak Willem Karel 

Brauers ve Edmundas Kazimieras tarafından çok kriterli karar verme yöntemi olarak hem teorik 

varsayımları ile hem de bir uygulama ile 2006 yılında tanıtılmıştır. (Brauers ve Zavadskas, 

2006, Ersöz ve Atav, 2011). 

MOORA yönteminin üstünlükleri; tüm amaçları birlikte değerlendirmeye alarak, daha objektif 

değerlendirmeleri sağlayan,  herkes tarafından kolaylıkla optimizasyon problemlerinde en 

düşük ya da en büyük olması tespit edilebilen verileri kullanmasıdır (Brauers ve Zavadskas, 

2006, Ersöz ve Atav, 2011). 

2.2 MOORA Oran Yöntemi 

Moora Oran Yöntemi aşamaları aşağıda yer aldığı üzeredir (Brauers ve Zavadskas, 2006, Ersöz 

ve Atav, 2011). 

Aşama 1: Normalizasyon İşlemi: Oran metodunda, m alternatif sayısı ve n kriter sayısı olmak 

üzere, kriterler temel alınarak alternatiflerin başlangıç verileri normalize edilir.  Her bir kriter 

için ilgili alternatifin aldığı normalize edilmiş değer, ilgili kriterin ilgili alternatifte aldığı 

değerin, ilgili kriterin tüm alternatiflerde aldığı değerlerin herbirinin karelerinin toplamının 

kareköküne bölünmesiyle elde edilir.  

Xij   i  kriteri için j alternatifinin değeri; j = 1, 2, …, m; m alternatiflerin sayısı; i = 1, 2, …, n; n 

kriterlerin sayısı; xij
*  ; i. Alternatifin j.kriter için normalize değerini göstermektedir. Bu işlem 

aşağıdaki formül (1) ile ifade edilmektedir. 

𝒙𝒊𝒋
∗ =

𝒙𝒊𝒋

√∑ 𝒙𝒊𝒋
𝟐𝒎

𝒋=𝟏

      (1) 

Aşama 2:  Kriterlerin En büyük ve En Küçük olma durumlarının belirlenmesi:  Karar verme 

probleminde hangi kriterlerin küçük, hangilerinin büyük değerler alması gerektiği ekonomik 

akılcılık yaklaşımı temel alınarak belirlenir. 

Aşama 3:   Alternatiflerin tüm kriterlere göre normalleştirilmiş değerlerinin hesaplanması: Bu 

durumda,  j = 1, 2, ..., g, maksimize edilecek (fayda) kriterleri; ve de  j = g + 1, g + 2, ..., n ise 

minimize edilecek (maliyet) kriterleri olmak üzere toplanan maksimum kriterlerin değerinden 

toplanan minimum kriterlerin değeri çıkartılarak alternatiflerin tüm kriterler için yi
* ile belirtilen 

normalleştirilmiş değerleri hesaplanır.  Bu hesaplama aşağıdaki formül (2) ile yapılır. 

𝒚𝒊
∗ = ∑ 𝒙𝒊𝒋

∗𝒈
𝒋=𝟏 − ∑ 𝒙𝒊𝒋

∗𝒏
𝒋=𝒈+𝟏      (2) 

Aşama 4: En iyi ve en kötü alternatifin belirlenmesi: Bu aşamada, yi
* değerleri büyükten küçüğe 

sıralanır. En iyi alternatif en yüksek değere sahipken, en kötü alternatif ise en düşük değere 

sahiptir. 
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2.3 Moora Referans Noktası Yaklaşımı 

Bu yaklaşımda, öncelikle Moora Oran Yönteminin ilgili bölümde bahsedilen ilk 2 aşaması aynı 

şekilde uygulanır. Daha sonra oran metoduna ek olarak aşağıdaki aşamalar Aşama 3 şeklinde 

başlayarak uygulanır (Brauers ve Zavadskas, 2006, Ersöz ve Atav, 2011): 

Aşama 3: Referans Noktalarının Belirlenmesi ve referans noktalarına olan uzaklıkların 

hesaplanması: Her amaç için; amaç maksimizasyon ise maksimum noktalar, amaç 

minimizasyon ise minimum noktalar olan, referans noktaları ( rj ’ler) belirlenir. Belirlenen bu 

noktaların, her xij
*ile olan uzaklıkları bulunur ve bulunan değerlerin mutlak değerleri matris 

olarak yazılır. Referans noktalara olan uzaklıklar dij olarak ifade edilir ve aşağıdaki formül (3) 

ile gösterilir. 

𝒅𝒊𝒋 = |𝒓𝒋 − 𝒙𝒊𝒋
∗ |      (3) 

Aşama 4: Sıralamanın oluşturulması: Her bir alternatif için tüm kriterlerde referans noktalara 

olan uzaklıkların maksimum değeri alınır. Daha sonra tüm alternatiflerde elde edilen 

maksimum değerlerin minimum değerine sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak seçilir. 

Aşama 3’te oluşturulan matrise uygulanan matematiksel işlem aşağıdaki formül (4) ile ifade 

edilmektedir: 

𝒎𝒊𝒏𝒊{𝒎𝒂𝒌𝒔𝒋(|𝒓𝒋 − 𝒙𝒊𝒋
∗ |)}    (4) 

3. UYGULAMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada, Türkiye’deki 7 coğrafi bölgenin her birinin en büyük birer havalimanı 

belirlenerek, toplam 7 havalimanının sıralama değerlendirmesi, literatür araştırması ile 

belirlediğimiz 6 temel değerlendirme kriteri ile yapılmıştır. Bu temel değerlendirme 

faktörlerine ilişkin veriler, yöneylem araştırması tekniklerinden MOORA Oran Yöntemi ve 

MOORA Referans Noktası Yaklaşımı uygulanarak analiz edilmiştir. 

Toplanan verilerin Moora Yönteminde 7 alternatif ve 6 kriter içeren karar matrisi şeklinde 

gösterimi Tablo1’de yer aldığı üzeredir. Her bir alternatifin her bir kriterde aldığı değerler bu 

tabloda ifade edilmiştir. Tabloda, Kriterler; K1, K2, K3, K4, K5 ve K6 şeklinde, Alternatifler 

ise A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 şeklinde belirtilmiştir. 
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Tablo 1: Karar Matrisi 

 

 

 

K1- Şehir 

Merkezine 

Uzaklık 

(km) 

K2- Yıllık 

Ortalama 

Yolcu 

Sayısı  

(Adet) 

K3- 

Terminal 

Sayısı  

(Adet) 

K4- 

Check-in 

Kontuar 

Sayısı  

(Adet) 

K5-

Otopark 

Kapasitesi  

(Araç 

Sayısı) 

K6-Pist 

Sayısı  

(Adet)  

A1 5 2922421 2 16 585 2 

A2 28 15845878 3 130 4317 2 

A3 28 12823701 3 156 5376 2 

A4 20 4153532 2 34 385 1 

A5 24 63727448 4 320 8145 3 

A6 13 25931659 2 92 1923 3 

A7 16 1376915 2 14 530 2 

Daha sonra Moora Oran Yönteminin birinci aşamasındaki normalizasyon işlemi uygulanarak 

Tablo 2’de ifade edilen Normalizasyon Matrisi elde edilmiştir.  

Tablo 2: Normalizasyon Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6  

A1 0,091 0,041 0,283 0,041 0,054 0,338 

A2 0,512 0,220 0,424 0,332 0,397 0,338 

A3 0,512 0,178 0,424 0,398 0,494 0,338 

A4 0,366 0,058 0,283 0,087 0,035 0,169 

A5 0,439 0,886 0,566 0,816 0,749 0,507 

A6 0,238 0,360 0,283 0,235 0,177 0,507 

A7 0,292 0,019 0,283 0,036 0,049 0,338 

Daha sonra Moora Oran Yönteminin ikinci aşamasında “K1- Şehir Merkezine Uzaklık (km) 

kriterinin minimum” diğer beş kriterin ise maksimum olması gerektiği belirlenmiştir. Aşama 

3’te ise bu bilgi dikkate alınarak her bir alternatif için maksimum değer alması gereken 5 

kriterin değeri toplanıp, minimum olması gereken K1’den çıkartılarak alternatiflerin tüm 

kriterler için yi
* ile belirtilen normalleştirilmiş değerleri hesaplanmış ve Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Alternatiflerin tüm Kriterler için yi
* ile Belirtilen Normalleştirilmiş Değerleri 

 K1 

(Minimu

m) 

K2 

(Maksimu

m) 

K3 

(Maksimu

m) 

K4 

(Maksimu

m) 

K5 

(Maksimu

m) 

K6 

(Maksimu

m) 

yi
* 

A

1 0,091 0,041 0,283 0,041 0,054 0,338 

0,66

5 

A

2 0,512 0,220 0,424 0,332 0,397 0,338 

1,19

9 

A

3 0,512 0,178 0,424 0,398 0,494 0,338 

1,32

1 

A

4 0,366 0,058 0,283 0,087 0,035 0,169 

0,26

6 

A

5 0,439 0,886 0,566 0,816 0,749 0,507 

3,08

5 

A

6 0,238 0,360 0,283 0,235 0,177 0,507 

1,32

4 

A

7 0,292 0,019 0,283 0,036 0,049 0,338 

0,43

2 

 

Son aşamada ise,  yi
* değerlerinin büyükten küçüğe sıralanarak sıralama yapılmış ve ilgili 

Moora Oran Yöntemi alternatif sıralaması Tablo 4’te belirtilmiştir. 

Tablo 4:  Moora Oran Metoduna göre Alternatiflerin Sıralaması 

Alternatif yi
* Moora Oran Metodu Sıralaması 

A1 0,665 5 

A2 1,199 4 

A3 1,321 3 

A4 0,266 7 

A5 3,085 1 

A6 1,324 2 

A7 0,432 6 

Çıkan sonuca göre,  MOORA Oran Metodu sıralamasının,  en iyiden en kötüye olacak şekilde, 

A5-A6-A3-A2-A1-A7-A4 şeklinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, MOORA Oran 

Metoduna göre en iyi alternatif A5 şeklinde ifade edilen Alternatif5, en kötü alternatif ise A4 

şeklinde ifade edilen Alternatif 4’tür. 

Moora Referans noktası yaklaşımın ilk 2 aşaması Moora Oran Yöntemi ile aynıdır. Dolayısıyla 

Tablo 3’te yi
* harici değerler dikkate alınarak eğer ilgili kriter minimum ise ilgili kriterin tüm 

alternatiflerde aldığı minimum değer, ilgili kriter maksimum ise ilgili kriterin tüm 

alternatiflerde aldığı maksimum değer referans noktası olarak belirlenir. Dolayısıyla K1 kriteri 

için minimum, diğer kriterler için ise maksimum değer alınarak referans noktası belirlenir. Daha 

sonra da referans noktalara olan uzaklıklar belirlenir. Moora Referans Noktası yaklaşımındaki 

Aşama 3’deki iki işlem uygulandığında sırasıyla Tablo 5’teki ve Tablo 6’daki sonuçlar elde 

edilmiştir. 
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Tablo 5: Referans Noktaları 

 K1 

(Minimum

) 

K2 

(Maksimu

m) 

K3 

(Maksimu

m) 

K4 

(Maksimu

m) 

K5 

(Maksimu

m) 

K6  

(Maksimum) 

A1 0,091 0,041 0,283 0,041 0,054 0,338 

A2 0,512 0,220 0,424 0,332 0,397 0,338 

A3 0,512 0,178 0,424 0,398 0,494 0,338 

A4 0,366 0,058 0,283 0,087 0,035 0,169 

A5 0,439 0,886 0,566 0,816 0,749 0,507 

A6 0,238 0,360 0,283 0,235 0,177 0,507 

A7 0,292 0,019 0,283 0,036 0,049 0,338 

Referans 

Noktaları 0,091 0,886 0,566 0,816 0,749 0,507 

 

Tablo 6: Referans Noktalarına olan Uzaklıklar Matrisi 

 K1 

(Minimum

) 

K2 

(Maksimu

m) 

K3 

(Maksimu

m) 

K4 

(Maksimu

m) 

K5 

(Maksimu

m) 

K6 

(Maksimu

m) 

A1 0,000 0,845 0,283 0,775 0,695 0,169 

A2 0,420 0,665 0,141 0,485 0,352 0,169 

A3 0,420 0,707 0,141 0,418 0,255 0,169 

A4 0,274 0,828 0,283 0,729 0,713 0,338 

A5 0,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

A6 0,146 0,525 0,283 0,582 0,572 0,000 

A7 0,201 0,867 0,283 0,781 0,700 0,169 

 

Aşama 4 uygulandığında ise, Tablo 6’da her bir alternatifin tüm kriterlerde aldığı değerlerin 

maksimumu, daha sonra da tüm alternatiflerde elde edilen maksimum değerlerin minimum 

değerine sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak seçilmiştir. Küçükten büyüğe bir sıralama 

yapılarak ilgili Moora Referans Yöntemi alternatif sıralaması Tablo 7’te belirtilmiştir. 

Tablo 7:  Moora Referans Noktası Yaklaşımına göre Alternatiflerin Sıralaması 

Alternati

f 

Maksimum 

Değerler 

Sıralama 

A1 0,845 6 

A2 0,665 3 

A3 0,707 4 

A4 0,828 5 

A5 0,347 1 

A6 0,582 2 

A7 0,867 7 

 

Moora Referans Noktası sıralaması ise, en iyi alternatiften en kötü alternatife olacak şekilde,  

A5-A6-A2-A3-A4-A1-A7 şeklindedir. 
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4. SONUÇ 

MOORA Oran Metodu sıralamasının,  en iyiden en kötüye olacak şekilde, A5-A6-A3-A2-A1-

A7-A4 şeklinde olduğu görülmektedir. Öte yandan, referans noktası yaklaşımına göre sıralama 

ise A5-A6-A2-A3-A4-A1-A7 şeklindedir.  

Görüldüğü üzere, her iki yönteme göre ilk 2 sırada yer alan havalimanlarının aynı olduğu, fakat 

diğer sıralamaların yöntemden yönteme farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu durum ilk 2 

sırada yer alan havalimanlarının sıralama geçerliliğinin sağlamasının yapıldığını belirtmektedir. 

Bu çalışmada incelenen hava alanı sayısı 7’dir. Dolayısıyla, gelecekte yapılacak çalışmalarda, 

incelenen hava alanı sayısının arttırılması yoluna gidilebilir. Kriter sayısı arttırılarak ve daha 

çok veri üzerinde çalışılarak çalışma genişletilebilir. Bununla beraber, incelenen yıl sayısı 

arttırılarak, havalimanlarının yıllara göre değerlendirme sıralaması incelenebilir. Bunun 

dışında, değerlendirme verilerine, Moora Yönteminin daha geliştirilmiş hali olan ve fayda-

maliyet analizine verimlilik ve oransal değerlendirmeler yaklaşımını ekleyen MOOSRA 

yöntemi de uygulanarak havalimanları performans değerlendirmeleri incelenebilir. 
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Akıllı Saat Markalarının MOORA Oran Yöntemiyle Seçimi  

   Yüksek Lisans Öğrencisi Gülbahar BEKTAŞ136 

Dr. Öğr. Üyesi Serdar YARLIKAŞ137 

ÖZET 

Bu çalışmada, akıllı saat markalarının müşteri talepleri doğrultusunda belirlenmiş kriterlere 

göre sıralanması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında akıllı saat markalarını 

değerlendirme kriterleri literatürdeki giyilebilir teknoloji konusu incelenerek belirlenmiştir. Bu 

inceleme sonucunda sırasıyla, Batarya Ömrü, Ekran Boyutu, Ekran Genişliği, Ekran 

Yüksekliği, Hafıza, Ağırlık, Maliyet olmak üzere 7 temel kriter belirlenmiştir. Çalışmanın 

ikinci aşamasında ise, bu kriterler temel alınarak, 4 adet akıllı saat markasının sıralaması 

yöneylem araştırması tekniklerinden MOORA Oran Yöntemi uygulanarak tespit edilmiştir. 

Analiz sonuçlarında, en iyi alternatifin 2 numaralı marka, en uygun olmayan alternatifin ise 4 

numaralı marka olduğu görülmüştür. Sıralama sonuçlarında ayrıca 4 numaralı markanın 

istatistiksel olarak da en uygun olmayan alternatif olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Saat Markaları, MOORA Oran Yöntemi, Giyilebilir Teknoloji  

 

Selection of Smart Watch Brands Through MOORA Ratio Method 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to rank the smart watch brands according to the criteria determined 

based on customer demands. In the first step of the study, smart watch evaluation criteria were 

determined by investigating the wearable technology subject in the related literature. As a result 

of this investigation, 7 main criteria were determined as Charge Life, Screen Size, Screen 

Width,  Screen Height, Memory, Weight, Cost.  In the second step of the study, by taking these 

seven criteria into consideration, the ranking of four smart watch brands were determined by 

applying the MOORA Ratio Method from the operation research techniques. According to the 

analysis results, it was observed that the best alternative was the brand defined with number 2, 

whereas, the most unsuitable alternative was the one defined with number 4.  Besides, according 

to the ranking results, it was realized that the brand defined with number 4 was also the most 

unsuitable alternative in terms of the statistical evaluations. 

Key Words: Smart Watch Brands, MOORA Ratio Method, Wearable Technology 
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1. GİRİŞ 

Giyilebilir teknoloji, rahatlıkla giyilebilen aksesuar ve kıyafetleri temsil eden elektronik ya da 

bilgisayar teknolojisi olarak tanımlanabilir. Akıllı telefon ve bilgisayar gibi taşınabilir 

cihazların yaptığı hesaplama gibi işlemleri yapabilen giyilebilir teknoloji ürünleri, gittikçe artan 

düzeyde taşınabilir ürünlere göre tercih edilmeye başlamışlardır (Sağbaş vd., 2016). 

Giyilebilir teknoloji, İnternet’e bağlanma olanağına sahiptir ve bu özelliği de uzun vadede 

giyilebilir teknoloji ürünlerinin benimsenme olasılığını arttırmaktadır (Kılıç, 2017, Thierer, 

2015). Giyilebilir teknolojiler veri toplamayı sağlayan ve kullanıcı isteğine göre tasarlanabilen 

internete bağlı teknolojik ürünlerdir (Kılıç, 2017, Thierer, 2015). 

Akıllı saatler, akıllı telefonun tüm özelliklerini yerine getiren, bileklere takılan giyilebilir 

teknoloji ürünleridir (Cecchinato vd., 2015). Akıllı saatlerde, müşteri beklentilerini karşılamada 

tasarım işlevsellik artışından daha fazla ön plana çıkmaktadır (Page, 2015, Marangoz ve Aydın, 

2018). 

Akıllı saatler,  akıllı telefonun devamı olarak nitelendirilen teknolojiler olduğu için, akıllı 

saatlerin benimsenmesi için gerekli faktörlerin akıllı telefonun benimsenmesinde kullanılan 

faktörler ile benzerlik gösterdiği ifade edilmektedir (Jeong vd., 2016).  Bu bağlamda, akıllı saat 

üzerine yapılan çalışmalar, akıllı saatin benimsenmesindeki psikolojik faktörleri ve akıllı 

saatlerin kullanılma nedenlerini etkileyen faktörleri incelemiştir (Kim ve Shin, 2015, Choi ve 

Kim, 2016, Chuah vd., 2016, Marangoz ve Aydın, 2018).  Bu bağlamda, akıllı saat üzerine 

yapılan çalışmalara göre, estetik kaygıları içeren tasarım ile ilgili faktörlerin ve ürünün 

işlevselliği ile ilgili faktörlerin akıllı saat seçiminde etkili olan faktörler oldukları söylenebilir 

(Jeong vd., 2016, Kim ve Shin, 2015, Choi ve Kim, 2016, Chuah vd., 2016, Marangoz ve Aydın, 

2018). Dolayısıyla, bu çalışmada akıllı saat seçiminde etkili olan,  akıllı saat markalarının 

tasarım ve işlevsellik ile ilgili kriterlere göre sıralanması amaçlanmıştır.       

2. YÖNTEM 

Çalışmanın ilk aşamasında, akıllı saat markalarını değerlendirme kriterleri literatürdeki 

giyilebilir teknoloji aksesuarları konusu incelenerek belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci 

aşamasında ise, bu kriterler temel alınarak, 4 adet akıllı saat markasının sıralaması yöneylem 

araştırması tekniklerinden MOORA Oran Yöntemi uygulanarak tespit edilmiştir. Literatürde 

yapılan araştırmalar sonucunda, akıllı saat seçiminde tasarım ve işlevsellik ile ilgili kriterlerin 

genellikle belirleyici olduğu görülmektedir (Jeong vd., 2016, Kim ve Shin, 2015, Choi ve Kim, 

2016, Chuah vd., 2016, Marangoz ve Aydın, 2018, Cecchinato vd., 2015, Page, 2015). Akıllı 

saatlerin, akıllı telefonun devamı olan bir teknoloji olarak belirtilmesinden ötürü, ortalama 

düzeyde teknolojik bilgiye sahip bir akıllı telefon kullanıcısının akıllı telefon seçerken aradığı 

kriterler akıllı saat seçiminde de kullanılabilir. Dolayısıyla, literatür araştırması sonucunda, 

tasarım ile ilgili faktörlerin ekran boyutu, genişlik, yükseklik, ağırlık, işlevsellik ile ilgili   

faktörlerin ise hafıza ve batarya ömrü olarak belirlenebileceği çıkarımı yapıldı (Jeong vd., 2016, 

Cecchinato vd., 2015, Choi ve Kim, 2016).  Bu kriterlerin yanısıra, tüm ürünlerin seçiminde 
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genel kabul görmüş maliyet kriteri de akıllı saat ürününün fiyatı olarak tanımlanarak, çalışmada 

yer almıştır.  Dolayısıyla Literatür araştırması sonucunda çalışma kapsamında toplam 7 kriterin 

yer almasına karar verilmiştir. 

 Bu kriterler aşağıda yer aldığı üzeredir: 

1. Batarya Ömrü 

2. Ekran Boyutu 

3. Genişlik 

4. Yükseklik  

5. Hafıza 

6. Ağırlık 

7. Maliyet 

Çalışma için belirlenen faktörlerden, batarya ömrü saat cinsinden hesaplanan değer olup akıllı 

telefonun tam şarj edildikten kaç saat sonra tekrar şarj edilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Ekran boyutu inç cinsinden,  genişlik ve yükseklik milimetre cinsinden, Hafıza GB (Gigabyte) 

cinsinden, Ağırlık ise gram cinsinden ifade edilmektedir.  Maliyet ise TL olarak hesaplanarak 

analiz edilmiştir ve ilgili akıllı saatlerin 2018 Eylül ayı verilerine göre fiyatlarını ifade 

etmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, 2018 Eylül ayına ait güncel verilerdir. Çalışmadaki 

ilgili verilere, çalışmada yer alan 4 markanın internet sayfalarından ulaşılmıştır.   

2.1 MOORA Yöntemi 

MOORA (Multi-Objective Optimization By Ratio Analysis) yöntemi; ilk olarak Willem Karel 

Brauers ve Edmundas Kazimieras tarafından çok kriterli karar verme yöntemi olarak hem teorik 

varsayımları ile hem de bir uygulama ile 2006 yılında tanıtılmıştır. (Brauers ve Zavadskas, 

2006, Ersöz ve Atav, 2011). 

MOORA yönteminin üstünlükleri; tüm amaçları birlikte değerlendirmeye alarak, daha objektif 

değerlendirmeleri sağlaması ve herkes tarafından optimizasyon problemlerinde  kolaylıkla en 

düşük ya da en büyük olması tespit edilebilen verileri kullanmasıdır (Brauers ve Zavadskas, 

2006, Ersöz ve Atav, 2011). 

2.2 MOORA Oran Yöntemi 

Moora Oran Yöntemi aşamaları aşağıda yer aldığı üzeredir (Brauers ve Zavadskas, 2006, Ersöz 

ve Atav, 2011). 

Aşama 1: Normalizasyon İşlemi: Oran metodunda, m alternatif sayısı ve n kriter sayısı olmak 

üzere, kriterler temel alınarak alternatiflerin başlangıç verileri normalize edilir.  Her bir kriter 

için ilgili alternatifin aldığı normalize edilmiş değer, ilgili kriterin ilgili alternatifte aldığı 
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değerin, ilgili kriterin tüm alternatiflerde aldığı değerlerin herbirinin karelerinin toplamının 

kareköküne bölünmesiyle elde edilir.  

Xij   i  kriteri için j alternatifinin değeri; j = 1, 2, …, m; m alternatiflerin sayısı; i = 1, 2, …, n; n 

kriterlerin sayısı; xij
*  ; i. Alternatifin j.kriter için normalize değerini göstermektedir. Bu işlem 

aşağıdaki formül (1) ile ifade edilmektedir. 

𝒙𝒊𝒋
∗ =

𝒙𝒊𝒋

√∑ 𝒙𝒊𝒋
𝟐𝒎

𝒋=𝟏

  (1) 

Aşama 2:   Kriterlerin En büyük ve En Küçük olma durumlarının belirlenmesi:  Karar verme 

probleminde hangi kriterlerin küçük hangilerinin büyük değerler alması gerektiği ekonomik 

akılcılık yaklaşımı temel alınarak belirlenir. 

Aşama 3:   Alternatiflerin tüm kriterlere göre normalleştirilmiş değerlerinin hesaplanması: Bu 

durumda,  j = 1, 2, ..., g, maksimize edilecek (fayda) kriterleri; ve de  j = g + 1, g + 2, ..., n ise 

minimize edilecek (maliyet) kriterleri olmak üzere toplanan maksimum kriterlerin değerinden 

toplanan minimum kriterlerin değeri çıkartılarak alternatiflerin tüm kriterler için yi
* ile belirtilen 

normalleştirilmiş değerleri hesaplanır.  Bu hesaplama aşağıdaki formül (2) ile yapılır. 

𝒚𝒊
∗ = ∑ 𝒙𝒊𝒋

∗𝒈
𝒋=𝟏 − ∑ 𝒙𝒊𝒋

∗𝒏
𝒋=𝒈+𝟏  (2) 

Aşama 4: En iyi ve en kötü alternatifin belirlenmesi: Bu aşamada, yi
* değerleri büyükten küçüğe 

sıralanır. En iyi alternatif en yüksek değere sahipken, en kötü alternatif ise en düşük değere 

sahiptir. 

3. UYGULAMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada 4 farklı akıllı saat markasının literatür araştırması ile belirlenen müşteri 

taleplerine ilişkin 7 temel değerlendirme kriteri ile sıralanması amaçlanmıştır. Bu temel 

değerlendirme kriterlerine ilişkin veriler, yöneylem araştırması tekniklerinden MOORA Oran 

Yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. 

Toplanan verilerin Moora Oran Yönteminde 4 alternatif ve 7 kriter içeren karar matrisi şeklinde 

gösterimi Tablo1’de yer aldığı üzeredir. Her bir alternatifin her bir kriterde aldığı değerler bu 

tabloda ifade edilmiştir. Tabloda, Kriterler; K1, K2, K3, K4, K5 , K6, K7 şeklinde, Alternatifler 

ise A1, A2, A3, A4, şeklinde belirtilmiştir. 
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Tablo 1: Karar Matrisi 

 

 

K1-

Batarya 

Ömrü  

(saat) 

K2-Ekran 

Boyutu  

(İnç) 

K3- 

Genişlik 

(Mm) 

K4- 

Yükseklik 

(Mm) 

K5- 

Hafıza 

(GB) 

K6-

Ağırlık 

(Gr)  

K7- 

Maliyet 

(TL) 

A1 6 1,57 34 40 16,768 30,10 3499 

A2 72 1,3 46 49 4,768 62 1999 

A3 24 1,5 42 42 4,768 45 1449 

A4 24 1,32 56,4 61,7 4,768 92 5825 

 

Daha sonra Moora Oran Yönteminin birinci aşamasındaki normalizasyon işlemi uygulanarak 

Tablo 2’de ifade edilen Normalizasyon Matrisi elde edilmiştir.  

Tablo 2: Normalizasyon Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6  K7 

A1 0,075 0,550 0,375 0,409 0,897 0,244 0,484 

A2 0,902 0,455 0,507 0,501 0,255 0,502 0,276 

A3 0,301 0,526 0,463 0,429 0,255 0,365 0,200 

A4 0,301 0,462 0,622 0,631 0,255 0,745 0,806 

 

Daha sonra Moora Oran Yönteminin ikinci aşamasında “K1- Batarya Ömrü, K2-Ekran Boyutu, 

K3- Genişlik,  K5- Hafıza kriterlerinin maksimum”, öte yandan “K4-Yükseklik, K6-Ağırlık ve 

K7-Maliyet” kriterlerinin ise minimum olması gerektiği belirlenmiştir. Aşama 3’te ise bu bilgi 

dikkate alınarak her bir alternatif için maksimum değer alması gereken “K1, K2, K3 ve K5” 

olarak ifade edilen 4 kriterin değerinin toplanıp,  minimum olması gereken” K4, K6, K7” olarak 

ifade edilen 3 kriterin toplam değerinden çıkartılarak alternatiflerin tüm kriterler için yi
* ile 

belirtilen normalleştirilmiş değerleri hesaplanmış ve Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3: Alternatiflerin tüm Kriterler için yi
* ile Belirtilen Normalleştirilmiş Değerleri 

 K1 

Maksim

um 

K2 

Maksimu

m 

K3 

Maksimu

m 

K4 

Minimu

m 

K5 

Maksimu

m 

K6  

Minimu

m 

K7  

Minimum 

yi
* 

A

1 0,075 0,550 0,375 0,409 0,897 0,244 0,484 

0,76

1 

A

2 0,902 0,455 0,507 0,501 0,255 0,502 0,276 

0,84

0 

A

3 0,301 0,526 0,463 0,429 0,255 0,365 0,200 

0,55

0 

A

4 

0,301 0,462 0,622 0,631 0,255 0,745 0,806 

-

0,54

1 
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Son aşamada ise yi
* değerlerinin büyükten küçüğe sıralanarak sıralama yapılmış ve ilgili Moora 

Oran Yöntemi alternatif sıralaması Tablo 4’te belirtilmiştir. 

Tablo 4:  Moora Oran Metoduna göre Alternatiflerin Sıralaması 

Alternatif yi
* Moora Oran Metodu Sıralaması 

A1 0,761 2 

A2 0,840 1 

A3 0,550 3 

A4 -0,541 4 

Analiz sonuçlarına göre,  MOORA Oran Metodu sıralamasının,  en iyiden en kötüye, A2-A1-

A3-A4 şeklinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla MOORA Oran Metoduna göre, en iyi 

alternatif A2 şeklinde ifade edilen Alternatif 2, en kötü alternatif ise A4 şeklinde ifade edilen 

Alternatif 4’tür. 

4. SONUÇ 

Akıllı saat markalarının,  Moora oran yöntemiyle çözümünde uygulanan matematiksel işlemler 

sonucunda, ilgili alternatiflerin kriterlerde aldığı değerler temel alındığında,  2.Alternatifin en 

uygun seçim olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu durumum temel nedeni, ilgili akıllı saat 

markasının batarya ömrünün uzun olması ve maliyetinin tüm saat markalarının ortalama 

maliyet değerinin aşağısında olmasıdır. 

1.Alternatifin 2.sırada seçilmesinin gerekliliği, hafıza değerinin oldukça yüksek, yükseklik 

değerinin ise düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 

3.Alternatifin 3.sırada yer almasında maliyetinin en düşük olması ve ekran boyutunun yüksek 

olması etkili olmuştur. 

4.Alternatifin son sırada yer alması ise,  yükseklik değerinin çok fazla olması, ağırlık ve 

maliyetinin de oldukça yüksek olmasından dolayıdır.  

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde,  MOORA Oran Yöntemi sonucunda 2 numaralı 

markanın tercih edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada incelenen akıllı saat marka sayısı 4’dür. Dolayısıyla, gelecekte yapılacak 

çalışmalarda, incelenen akıllı saat markası sayısının arttırılması yoluna gidilebilir. Bunun 

dışında, kriter sayısı arttırılarak veri genişletmesi yoluna da gidilebilir.  Ayrıca piyasada yer 

alan akıllı saat markalarından, aynı gelir grubundaki kişilere yönelik ürünler için inceleme 

yapılarak, farklı gelir gruplarına yönelik markalarda ortaya çıkan aşırı fiyat farklılıklarının 

analizlerde yapacağı istatistiksel sapmalar ortadan kaldırılabilir. Farklı giyilebilir akıllı cihazlar 

için de analizler yapılabilir. Akıllı saat konusunda teknik uzmanlığı olan kişilere bir kriterleri 

değerlendirme anketi uygulayarak SWARA yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları tespit edilerek, 

MOORA-Önem katsayısı yöntemi ile de sıralamalar yapılabilir.  
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İçme Suyu Markalarının MOORA Oran Yöntemi ve MOORA Referans Noktası 

Yaklaşımıyla Seçimi  

   Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Vildan CAN138 

Dr. Öğr. Üyesi Serdar YARLIKAŞ139 

ÖZET 

Bu çalışmada, içme suyu markalarının içme suyu analiz kriterlerine göre sıralanması 

amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında içme suyu analiz kriterleri literatür taraması 

yöntemiyle belirlenmiştir. Literatür taraması sonucunda sırasıyla, Klorür miktarı, İletkenlik 

düzeyi, pH değeri, Oksitlenebilirlik düzeyi, Sülfat miktarı, Sodyum miktarı olmak üzere 6 temel 

kriter belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, bu kriterler temel alınarak, 5 adet içme 

suyu markasının sıralaması yöneylem araştırması tekniklerinden MOORA Oran Yöntemi ve 

MOORA Referans Noktası Yaklaşımı uygulanarak tespit edilmiştir. Her iki yöntemde de 

sıralama sonuçları aynı olup,  en iyi alternatifin 5 numaralı marka, en uygun olmayan 

alternatifin ise 2 numaralı marka olduğu görülmüştür. Sıralama sonuçlarının her iki yöntemde 

de aynı olması bu sıralamanın geçerliliğini doğrulamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İçme Suyu Markaları, MOORA Oran Yöntemi, MOORA Referans 

Noktası Yaklaşımı 

 

Selection of Drinking Water Brands Through MOORA Ratio Method and MOORA 

Reference Point Approach 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to rank the drinking water brands according to the drinking water 

analysis criteria. In the first step of the study, drinking water analysis criteria were determined 

through literature review. As a result of the literature review, 6 main factors were determined 

respectively as chloride amount,  conductivity level, pH value, oxidizability level, sulphate 

amount, sodium amount. In the second step of the study, by taking these criteria into 

consideration, the ranking of five drinking water brands were determined by applying the 

MOORA Ratio Method and MOORA Reference Point Approach from the operation research 

techniques. While the ranking results of the two techniques were the same, it was also observed 

that the best alternative was the brand defined with number 5 and the most unsuitable alternative 
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was the one defined with number 2.  The sameness of ranking results for both of these methods 

also verify the validity of ranking.  

Key Words: Drinking Water Brands, MOORA Ratio Method, MOORA Reference Point 

Approach  

 

1. GİRİŞ 

Su, insanların yaşaması için en gerekli olan maddelerden biridir ve insanların sağlıklarını 

koruyabilmeleri için yeterli miktarda su tüketmeleri gerekmektedir.  Dolayısıyla, insanların 

içme suyu olarak tükettikleri suyun mutlaka temiz ve kaliteli olması gerekmektedir. Sağlıklı 

tüketilebilir su, mineral dağılımı açısından belirli bir dengeye sahip, su analizlerinde kullanılan 

fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kriterler açısından uygun, insan sağlığına zarar vermeyen 

sular olarak tanımlanabilir (Türkman vd., 1999, Pehlivan, 2018, Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2012).  

Suyun taşıması gereken en önemli iki özellik, temiz ve kaliteli olmasıdır. Suda temizlik ve kalite 

kriterlerinin sağlanması, tüketicinin sağlığı açısından içme suyundan olan beklentisinin 

karşılandığını göstermektedir (Pehlivan, 2018, Milli Eğitim Bakanlığı, 2012, Boysan ve 

Şengörür, 2009, Tümer vd., 2011, Hu vd., 2011). Özellikle son yıllarda, içme suyu sağlığı 

hususunda tüketicilerin bilinçlerinin arttığı görülmektedir (Doria, 2006).  

Suların analizi içme suyunun tüketici sağlığı açısından fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 

açıdan yeterli seviyede olup olmadığını belirlemeyi sağlar (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2012). 

Suların analizinde 3 ana kriter grubu vardır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, Milli Eğitim 

Bakanlığı, 2012): 

a) Fiziksel kriterler: Suyun sıcaklık, renk, bulanıklık, koku ve tat ile ilgili durumunu tespit 

etmeye ve değerlendirmeye yarayan kriterlerdir. 

b) Kimyasal kriterler: Suyun pH değeri, iletkenlik, oksitlenebilirlik ve sertlik derecesi(CaCO3), 

Cl, Na, SO4, Ca, K, Mg, Al, F, Fe, Cu, Mn, Ag, Ni, Se, As, Sb, NO2 ve NO3 miktarlarını ölçerek 

kimyasal açıdan uygunluğunu değerlendirmeye yarayan kriterlerdir. 

c) Mikrobiyolojik kriterler: Sudaki toplam koloni sayısı, Koliform bakteriler, Escherichia coli, 

Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis ve pestisit 

miktarlarını tespit etmeye yarayan kriterlerdir. 

Dolayısıyla içme suyu markalarının analizleri için ve değerlendirilmeleri için, fiziksel kriterler, 

kimyasal kriterler ve mikrobiyolojik kriterler açısından analizler gerekmektedir. Çalışma 

kapsamında, bir tüketicinin kendi sağlığı açısından fazla teknik bilgi içermeden değerlendirme 

yapabileceği kriterlerin, suların ambalajlarında yazılı olan kimyasal kriterler olacağı 

anlaşılmıştır. Her ne kadar fiziksel kriterler de bu kapsama girse bile, yine de 

değerlendirmelerde sübjektiflik içerebilir. Öte yandan, mikrobiyolojik kriterleri 
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değerlendirebilmek için ise ciddi anlamda biyoloji, kimya ve çevre mühendisliği bilgisine 

gereksinim duyulmaktadır. Kimyasal kriterlerden ise daha çok belirli bir değer aralığında yer 

alan kriterlerdense, maksimum ya da minimum olarak sınıflandırılabilecek kriterlerin 

çalışmada yer alması gerekliliği düşünülerek, aşağıda tanımlanan 6 kimyasal kriterin çalışmada 

yer almasına karar verilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, Milli Eğitim Bakanlığı, 2012, 

Pehlivan, 2018).  

1.pH Değeri: 

pH değeri suyun asidik ve bazik olması hakkında bilgi verir. Çok düşük pH değerleri suyun 

kalitesinin düşmesine neden olur.  

2.Klorür (mg/L) 

Klorür miktarının artması suyun kirliliğinin belirtisidir.  

3.Sodyum (mg/L) 

Sodyum, suda kimyasal dengeyi sağlamakta olup, fazlalığı suda fiziksel kriterler açısından 

yetersizlik gibi problemlere neden olur.  

4.Sülfat (mg/L) 

Sülfat, sindirim fonksiyonları için gerekli iken, aşırı fazlalığı suda fiziksel kriterler açısından 

yetersizlik gibi problemlere neden olur.  

5.İletkenlik (µS/cm) 

İletkenlik, suyun elektrik akımını iletme kapasitesini gösterir ve dolayısıyla sudaki iletkenlik 

artışı suyun kirlendiğinin göstergesidir.  

6.Oksitlenebilirlik (mg/L O2) 

Oksitlenebilirlik miktarı suyun mg/l cinsinden oksijen miktarını ifade eder. Oksitlenebilirlik 

düzeyi, suyun kirlilik düzeyinin göstergesidir ve düzeyi ne kadar çok olursa sudaki oksijenin o 

kadar fazla tüketiliyor olduğunu göstermektedir. 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın ilk aşamasında içme suyu analiz kriterleri literatür taraması yöntemiyle 

belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, bu kriterler temel alınarak, 5 adet içme suyu 

markasının sıralaması yöneylem araştırması tekniklerinden MOORA Oran Yöntemi ve 

MOORA Referans Noktası Yaklaşımı uygulanarak tespit edilmiştir. Literatürde yapılan 

araştırmalar sonucunda, içme suyunun analizinde fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik kriterlerin 

kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, bir tüketicinin kendi sağlığı açısından fazla 

teknik bilgi içermeden değerlendirme yapabileceği kriterlerin, suların ambalajlarında yazılı 

olan kimyasal kriterler olacağı anlaşılmış ve bu kriterlerden de maksimum ya da minimum 

olarak sınıflandırılabilecek 6 kriterin çalışma kapsamında yer almasına karar verilmiştir. 

Dolayısıyla fiziksel ve mikrobiyolojik kriterler çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.  
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Çalışma için belirlenen kriterlerden klorür, sodyum ve sülfat miligram/litre cinsinden, pH 

değeri rakamsal bir değer, oksitlenebilirlik miktarı suyun mg/l cinsinden oksijen miktarı olarak 

ve iletkenlik mikro siemens/cm cinsinden hesaplanarak analiz edilmiştir. Çalışma için 

kullanılan verilere, çalışmada değerlendirilen 5 içme suyu markasının ambalajlarında yazan 

değerler incelenerek ulaşıldı.  

2.1 MOORA Yöntemi 

MOORA (Multi-Objective Optimization By Ratio Analysis) yöntemi; ilk olarak Willem Karel 

Brauers ve Edmundas Kazimieras tarafından çok kriterli karar verme yöntemi olarak hem teorik 

varsayımları ile hem de bir uygulama ile 2006 yılında tanıtılmıştır (Brauers ve Zavadskas, 2006, 

Ersöz ve Atav, 2011). 

MOORA yönteminin üstünlükleri; tüm amaçları birlikte değerlendirmeye alarak, daha objektif 

değerlendirmeleri sağlaması,  herkes tarafından optimizasyon problemlerinde en düşük ya da 

en büyük olması kolaylıkla tespit edilebilen verileri kullanmasıdır (Brauers ve Zavadskas, 2006, 

Ersöz ve Atav, 2011). 

2.2. MOORA Oran Yöntemi 

Moora Oran Yöntemi aşamaları aşağıda yer aldığı üzeredir (Brauers ve Zavadskas, 2006, Ersöz 

ve Atav, 2011). 

Aşama 1: Normalizasyon İşlemi: Oran metodunda, m alternatif sayısı ve n kriter sayısı olmak 

üzere, kriterler temel alınarak alternatiflerin başlangıç verileri normalize edilir.  Her bir kriter 

için ilgili alternatifin aldığı normalize edilmiş değer, ilgili kriterin ilgili alternatifte aldığı 

değerin, ilgili kriterin tüm alternatiflerde aldığı değerlerin herbirinin karelerinin toplamının 

kareköküne bölünmesiyle elde edilir.  

Xij   i  kriteri için j alternatifinin değeri; j = 1, 2, …, m; m alternatiflerin sayısı; i = 1, 2, …, n; n 

kriterlerin sayısı; xij
*  ; i. Alternatifin j.kriter için normalize değerini göstermektedir. Bu işlem 

aşağıdaki formül (1) ile ifade edilmektedir. 

𝒙𝒊𝒋
∗ =

𝒙𝒊𝒋

√∑ 𝒙𝒊𝒋
𝟐𝒎

𝒋=𝟏

 (1) 

Aşama 2:   Kriterlerin En büyük ve En Küçük olma durumlarının belirlenmesi:  Karar verme 

probleminde hangi kriterlerin küçük hangilerinin büyük değerler alması gerektiği ekonomik 

akılcılık yaklaşımı temel alınarak belirlenir. 

Aşama 3:   Alternatiflerin tüm kriterlere göre normalleştirilmiş değerlerinin hesaplanması: Bu 

durumda,  j = 1, 2, ..., g, maksimize edilecek (fayda) kriterleri; ve de  j = g + 1, g + 2, ..., n ise 

minimize edilecek (maliyet) kriterleri olmak üzere, toplanan maksimum kriterlerin değerinden 

toplanan minimum kriterlerin değeri çıkartılarak alternatiflerin tüm kriterler için yi
* ile belirtilen 

normalleştirilmiş değerleri hesaplanır.  Bu hesaplama aşağıdaki formül (2) ile yapılır. 
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𝒚𝒊
∗ = ∑ 𝒙𝒊𝒋

∗𝒈
𝒋=𝟏 − ∑ 𝒙𝒊𝒋

∗𝒏
𝒋=𝒈+𝟏  (2) 

     

Aşama 4: En iyi ve en kötü alternatifin belirlenmesi: Bu aşamada, yi
* değerleri büyükten küçüğe 

sıralanır. En iyi alternatif en yüksek değere sahipken, en kötü alternatif ise en düşük değere 

sahiptir. 

2.3 Moora Referans Noktası Yaklaşımı 

Bu yaklaşımda, öncelikle Moora Oran Yönteminin ilgili bölümde bahsedilen ilk 2 aşaması aynı 

şekilde uygulanır. Daha sonra oran metoduna ek olarak aşağıdaki aşamalar Aşama 3 şeklinde 

başlayarak uygulanır (Brauers ve Zavadskas, 2006, Ersöz ve Atav, 2011): 

Aşama 3: Referans Noktalarının Belirlenmesi ve referans noktalarına olan uzaklıkların 

hesaplanması: Her amaç için; amaç maksimizasyon ise maksimum noktalar, amaç 

minimizasyon ise minimum noktalar olan, referans noktaları ( rj ’ler) belirlenir. Belirlenen bu 

noktaların, her xij
*ile olan uzaklıkları bulunur ve bulunan değerlerin mutlak değerleri matris 

olarak yazılır. Referans noktalara olan uzaklıklar dij olarak ifade edilir ve aşağıdaki formül (3) 

ile gösterilir. 

𝒅𝒊𝒋 = |𝒓𝒋 − 𝒙𝒊𝒋
∗ | (3) 

Aşama 4:  Sıralamanın Oluşturulması: Her bir alternatif için tüm kriterlerde referans noktalara 

olan uzaklıkların maksimum değeri alınır. Daha sonra tüm alternatiflerde elde edilen 

maksimum değerlerin minimum değerine sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak seçilir. 

Aşama 3’de oluşturulan matrise uygulanan matematiksel işlem aşağıdaki formül (4) ile ifade 

edilmektedir: 

𝒎𝒊𝒏𝒊{𝒎𝒂𝒌𝒔𝒋(|𝒓𝒋 − 𝒙𝒊𝒋
∗ |)} (4) 

3. UYGULAMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada 5 adet içme suyu markasının sıralaması literatür araştırması ile belirlediğimiz 6 

temel değerlendirme kriteri ile yapılmıştır. Bu temel değerlendirme faktörlerine ilişkin veriler, 

yöneylem araştırması tekniklerinden MOORA Oran Yöntemi ve MOORA Referans Noktası 

Yaklaşımı uygulanarak analiz edilmiştir. 

Toplanan verilerin Moora Yönteminde 5 alternatif ve 6 kriter içeren karar matrisi şeklinde 

gösterimi Tablo1’de yer aldığı üzeredir. Her bir alternatifin her bir kriterde aldığı değerler bu 

tabloda ifade edilmiştir. Tabloda, Kriterler; K1, K2, K3, K4, K5 ve K6 şeklinde, Alternatifler 

ise A1, A2, A3, A4, A5 şeklinde belirtilmiştir. 
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Tablo 1: Karar Matrisi 

 

 

K1-

Klorür 

(mg/l) 

K2-

İletkenlik 

(µS/cm) 

K3- pH K4- 

Oksitlenebilirlik 

(mg/L O2) 

K5- Sülfat 

(mg/l) 

K6-

Sodyum 

(mg/l) 

A1 0,76 146,7 7,8 0,46 7 1,57 

A2 1,03 240 7,7 1,4 3,82 1,7 

A3 1 156,3 7,68 0,41 7,65 1,98 

A4 1,81 144,2 7,6 0,5 7,03 2,3 

A5 1,08 67,1 7,02 0,6 2,45 1,28 

 

Daha sonra Moora Oran Yönteminin birinci aşamasındaki normalizasyon işlemi uygulanarak 

Tablo 2’de ifade edilen Normalizasyon Matrisi elde edilmiştir.  

Tablo 2: Normalizasyon Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6  

A1 0,286 0,409 0,461 0,268 0,525 0,390 

A2 0,387 0,669 0,455 0,815 0,287 0,422 

A3 0,376 0,435 0,454 0,239 0,574 0,492 

A4 0,680 0,402 0,449 0,291 0,528 0,571 

A5 0,406 0,187 0,415 0,349 0,184 0,318 

 

Daha sonra Moora Oran Yönteminin ikinci aşamasında “K1- Klorür Miktarı, K2-İletkenlik 

Düzeyi, K4 Oksitlenebilirlik düzeyi, K5-Sülfat Miktarı” kriterlerinin minimum, “K3-pH 

Değeri, K6- Sodyum miktarı” kriterlerinin değerlerinin maksimum olması gerektiği 

belirlenmiştir. Aşama 3’te ise bu bilgi dikkate alınarak her bir alternatif için maksimum değer 

alması gereken 2 kriterin (K3 ve K6)  değeri toplanıp, minimum olması gereken 4 kriterin (K1, 

K2, K4, K5) değerlerinin toplamından çıkartılarak alternatiflerin tüm kriterler için yi
* ile 

belirtilen normalleştirilmiş değerleri hesaplanmış ve Tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Alternatiflerin tüm Kriterler için yi
* ile Belirtilen Normalleştirilmiş Değerleri 

 K1 

(Minimu

m) 

K2 

(Minimu

m) 

K3 

(Maksimu

m) 

K4 

(Minimu

m) 

K5 

(Minimu

m) 

K6 

(Maksimu

m) 

yi
* 

A

1 

0,286 0,409 0,461 0,268 0,525 0,390 

-

0,63

6 

A

2 

0,387 0,669 0,455 0,815 0,287 0,422 

-

1,28

0 

A

3 

0,376 0,435 0,454 0,239 0,574 0,492 

-

0,67

8 

A

4 

0,680 0,402 0,449 0,291 0,528 0,571 

-

0,88

0 

A

5 

0,406 0,187 0,415 0,349 0,184 0,318 

-

0,39

3 

 

Son aşamada ise yi
* değerlerinin büyükten küçüğe sıralanarak sıralama yapılmış ve ilgili Moora 

Oran Yöntemi alternatif sıralaması Tablo 4’te belirtilmiştir. 

Tablo 4:  Moora Oran Metoduna göre Alternatiflerin Sıralaması 

Alternatif yi
* Moora Oran Metodu Sıralaması 

A1 -0,636 2 

A2 -1,280 5 

A3 -0,678 3 

A4 -0,880 4 

A5 -0,393 1 

 

Çıkan sonuç ile MOORA Oran Metodu sıralamasının,  en iyiden en kötüye olacak şekilde, A5-

A1-A3-A4-A2 şeklinde olduğu görülmektedir.  Dolayısıyla MOORA Oran Metoduna göre en 

iyi alternatif A5 şeklinde ifade edilen Alternatif 5, en kötü alternatif ise A2 şeklinde ifade edilen 

Alternatif2’dir. 

Moora Referans noktası yaklaşımın ilk 2 aşaması Moora Oran Yöntemi ile aynıdır. Dolayısıyla 

Tablo 3’te yi
* harici değerler dikkate alınarak eğer ilgili kriter minimum ise ilgili kriterin tüm 

alternatiflerde aldığı minimum değer, ilgili kriter maksimum ise ilgili kriterin tüm 

alternatiflerde aldığı maksimum değer referans noktası olarak belirlenir. Dolayısıyla K1, K2, 

K4, K5 kriteri için minimum, K3 ve K6 kriterleri için ise maksimum değer alınarak referans 
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noktası belirlenir. Daha sonra da referans noktalara olan uzaklıklar belirlenir. Moora Referans 

Noktası yaklaşımındaki Aşama 3’teki iki işlem uygulandığında sırasıyla Tablo 5’teki ve Tablo 

6’daki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 5: Referans Noktaları 

 K1 

(Minimum

) 

K2 

(Minimum

) 

K3 

(Maksimu

m) 

K4 

(Minimum

) 

K5 

(Minimum

) 

K6 

(Maksimu

m) 

A1 0,286 0,409 0,461 0,268 0,525 0,390 

A2 0,387 0,669 0,455 0,815 0,287 0,422 

A3 0,376 0,435 0,454 0,239 0,574 0,492 

A4 0,680 0,402 0,449 0,291 0,528 0,571 

A5 0,406 0,187 0,415 0,349 0,184 0,318 

Referans 

Noktaları 0,286 0,187 0,461 0,239 0,184 0,571 

 

Tablo 6: Referans Noktalarına olan Uzaklıklar Matrisi 

 K1 

(Minimum

) 

K2 

(Minimum

) 

K3 

(Maksimu

m) 

K4 

(Minimum

) 

K5 

(Minimu

m) 

K6 

(Maksimu

m) 

A1 0,000 0,222 0,000 0,029 0,341 0,181 

A2 0,101 0,482 0,006 0,576 0,103 0,149 

A3 0,090 0,249 0,007 0,000 0,390 0,079 

A4 0,395 0,215 0,012 0,052 0,344 0,000 

A5 0,120 0,000 0,046 0,111 0,000 0,253 

 

Aşama 4 uygulandığında ise, Tablo 6’da her bir alternatifin tüm kriterlerde aldığı değerlerin 

maksimumu, daha sonra da tüm alternatiflerde elde edilen maksimum değerlerin minimum 

değerine sahip olan alternatif belirlenerek en iyi alternatif olarak seçilmiştir. Daha sonra,  

küçükten büyüğe bir sıralama yapılarak,  ilgili Moora Referans Noktası Yaklaşımı alternatif 

sıralaması Tablo 7’te belirtilmiştir. 

Tablo 7:  Moora Referans Noktası Yaklaşımına göre Alternatiflerin Sıralaması 

Alternati

f 

Maksimum 

Değerler 

Sıralama 

A1 0,341 2 

A2 0,576 5 

A3 0,390 3 

A4 0,395 4 

A5 0,253 1 

 

Moora Referans Noktası yaklaşımına göre alternatiflerin sıralaması ise, en iyi alternatiften en 

kötü alternatife olacak şekilde,  A5-A1-A3-A4-A2 şeklindedir. 
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4. SONUÇ 

MOORA Oran Yöntemi için ilk olarak veri seti üzerinde gerekli hesaplamalar yapılarak 

normalize edilmiş matris değerleri belirlenmiştir. Ardından normalize matriste maksimum ve 

minimum durumlarına göre kriter değerleri belirlenmiştir.  

Bu hesaplamalara göre MOORA Oran Metodu sıralaması; A5-A1-A3-A4-A2 şeklindedir. 

MOORA Referans Noktası Yaklaşımı için ise, normalize matriste maksimum ve minimum 

durumlarına göre referans noktaları belirlenmiştir. Bu referans noktalarından hareketle gerekli 

hesaplamalar yapılarak alternatif sıralaması belirlenmiştir. 

MOORA Referans Noktası Yaklaşımı’na göre oluşan sıralama ile MOORA Oran Metodu 

sıralaması aynıdır (A5-A1-A3-A4-A2).  Sıralama sonuçlarının her iki yöntemde de aynı olması 

bu sıralamanın geçerliliğini doğrulamaktadır ve kullanılan yöntemin tutarlılığını da 

göstermektedir. Sonuç olarak, çalışma sonunda en iyi alternatif 5 nolu alternatif iken, en kötü 

alternatif 2 nolu alternatif olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada incelenen içme suyu marka sayısı 5’tir. Dolayısıyla, gelecekteki çalışmalarda, 

incelenen içme suyu markası sayısının arttırılması yoluna gidilebilir. Bunun dışında, çalışmada 

sadece kimyasal kriterler temel alınmıştır. Dolayısıyla, fiziksel ve mikrobiyolojik kriterler 

eklenerek,  tüm su analiz kriterlerini içeren çalışmalar yapılabilir. Ayrıca daha çok kimyasal 

kriterin incelenmesi yapılabilir. Bunun dışında, içme suyu konusunda teknik uzmanlığı olan 

kişilere bir kriterleri değerlendirme anketi uygulayarak SWARA yöntemi ile kriterlerin 

ağırlıkları tespit edilerek ya da AHP ve CRITIC teknikleri ile ağırlıklar tespit edilerek, 

MOOSRA Yöntemi ile de sıralamalar yapılabilir. Ayrıca teknik uzmanlığı olan kişilerin 

değerlendirmeleri sonucu oluşan sıralamalar ile tüketicilerin değerlendirmeleri sonucu oluşan 

sıralamaların farklılıkları ve benzerlikleri açıklanarak,  içme suyu seçimi iki farklı bakış açısı 

temel alınarak değerlendirilebilir. 
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İŞÇİ HAKLARININ REDDEDİLİŞİNİN UYGULAMALI ETİK AÇISINDAN 

ELEŞTİRİSİ 

   Arş. Gör. Seyda KESİKOĞLU140 

Neo-liberal ya da aşırı liberal görüşlerde bir yaklaşım olarak işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin 

devlet ya da herhangi bir kurum tarafından denetlenmemesi gerektiği görüşü savunulmaktadır. 

İşçi haklarını reddeden düşünürlerden biri Ian Maitland’dır. Ian Maitland, Journal of Business 

Ethics dergisinde 1989 yılında yayınlanan makalesinde, işçi hakları olarak nitelenebilecek ya 

da işçi haklarını da içinde bulunduran, işe ve işyerine dair uyulması gereken standartları 

rekabetçi bir emek piyasasında gereksiz olarak nitelemektedir ve bu standartların işçilere ait 

olan çalışma şartlarını özgürce seçme özgürlüğüne müdahale ettiği kanısındadır (Maitland, 

1989, s. 951). Maitland bu argümanı temellendirirken, Robert Nozick’in ‘anlamlı çalışma’ 

kavramına başvurmaktadır. Nozick, Anarchy, State and Utopia adlı yapıtında kapitalizmde 

işçilerin ‘anlamlı çalışma’ talep ettiğini, kapitalizmin de buna rekabet ve serbest piyasa 

koşullarına göre bir yanıt vereceğini dile getirmektedir (Nozick, 1999, s. 248). Bu yanıt ise şu 

şekilde verilmiş olacaktır: Eğer çalışma görevleri, daha anlamlı olacak şekilde işbölümüyle 

bölündüğünde işçilerin üretkenliği artacaksa, ilkin, kârını maksimize ederek kendi çıkarı 

peşinde koşan işveren kendi işçilerine anlamlı çalışma imkânını sunmaya çalışacaktır. Eğer 

işçilerin üretkenliği bu işbölümü esnasında aynı kalıyorsa da, emekçileri kendi bünyelerine 

almak için rekabet eden firmalar, bu rekabetten üstün çıkabilmek için kendi iç çalışma 

organizasyonlarını değiştireceklerdir (Nozick, 1999, s. 248). Dolayısıyla, serbest piyasanın 

rekabet ortamında işçilerin anlamlı çalışma talebi, yani çalışma koşullarının kısmen de olsa 

kendi lehlerine olacak şekilde düzenlenme isteği her halükârda kendiliğinden yerine getirilmiş 

olacaktır ve bu görüşe göre işçiler ve iş koşulları için dışarıdan belirli standartların dayatılması 

anlamsızdır. Eğer işçiler, koşullar ya da kendi çıkarları gerektirdiği için kendi haklarından 

feragat ediyorsa ve de işveren ya da şirket lehine fedakârlıkta bulunuyorsa bu, kendilerinin 

bileceği bir iştir ve işçilerin bu fedakârlığının rasyonel temeli tam da bu fedakârlığın 

nedenlerinde aranmalıdır. 
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Bu bakış açısının savunucularından olan Tibor Richard Machan’a göre işçiler için de hayati 

olan özgürleşme, patronlardan özgürleşme şeklindeki bir anti-burjuva özgürleşmesi değil, 

devletlere boyun eğiş de dâhil olmak üzere tüm boyun eğişlerden özgürleşme şeklinde burjuva 

özgürleşmesidir ki ona göre devlete boyun eğişi gerektiren anti-burjuva özgürleşmesi devleti 

bir baba yerine koyacağı için, aşağılayıcı bir şekilde ataerkildir (Machan, 1997, s. 1969) 

(Kelman, 1983, s. 217-48). Aynı zamanda da, işçi-işveren ilişkilerinde de işçi risklerini azaltan 

devlet düzenlemeleri bizi daha güvenli bir gelecek beklerken tehlikeli bir şimdiye 

hapsetmektedir (Machan, 1997, s. 197). Çünkü Machan, yüzeysel bir şekilde de olsa, insan 

haklarının hiçbir şekilde ihlal edilemeyeceğini savunmaktadır ve dış müdahalelerle 

gerçekleştirilen negatif özgürlüğü gerektiren sözde pozitif özgürlüğü reddederek insanlara 

hiçbir müdahalenin olmadığı bir özgürlüğü temel bir insan hakkı olarak kabul etmektedir 

(Machan, 1997, s. 196) ve böylesi bir özgürlük ortamında da, aşırı liberal kabuller gereği, 

herkes için daha güvenli bir gelecek er veya geç kendiliğinden inşa edilecektir. Böylece de bakış 

açısının temellerini, yine yüzeysel bir şekilde de olsa, ilkin, örtük şekilde rasyonel olarak kabul 

ettiği bir temellendirmeyle insan haklarına dayandırdığı fikrindedir, ikinci olarak da yine örtük 

şekilde de olsa, serbest piyasaya dair aşırı liberal kabullere dayandırmaktadır.  

Machan, temellendirmeye çalıştığı bakış açısında son olarak, iş güvencesi, işsizlik sigortası gibi 

işçi haklarından öteye geçip, iş güvenliği haklarının da gereksiz olduğu noktasına kadar 

varmaktadır. Yine aşırı liberal kabullere sadık kalarak, rekabet koşullarının işçi için de işveren 

için de aynı olduğu görüşündedir. Bu nedenle de işçi, eğer bir işveren kendisine normalden daha 

kötü koşullarda çalışmayı teklif ediyorsa bu teklifi kabul etmekte de etmemekte de özgürdür, 

dahası eğer şartları kabul etmek istemiyorsa istedikleri şartları kabul ettirmek için örgütlenebilir 

ve hatta diğer işçilerle birlikte para toplayıp ya da para biriktirip şirketi satın alabilir veyahut 

da kendi işini kurabilir (Machan, 1997, s. 198). 

İçeriksiz genel terimlerle, yani örneklemeden dile getirildiğinde, Machan’ın iş güvenliği ile 

ilgili öne sürdükleri makul gelebilir. Ancak somut örneklerle düşünüldüğünde farklı bir tablo 

ile karşılaşılmaktadır. Her ne kadar kendisi, ilk başta büyük şirketlerle rekabet edebilmek ve 

gelecekte daha büyük bir şirket haline gelerek işçilere daha iyi imkânlar sunabilmek amacıyla 

bir madencilik şirketinin, harcamaları azaltmak için madenlerdeki güvenlik önlemlerini 

azaltabileceğini söylese de, aşırı liberal kabullere bağlı kalınıp hiçbir sınırlama getirilmediğinde 

işçilerin hayatını riske edişin nereye kadar varacağı belirsizleşmektedir. Söz konusu madencilik 

şirketinin güvenlik harcamalarını iyice kıstığını ve devlet tarafından da bir yaptırıma 

uğramayacağı garanti altına alındığında, ölümle sonuçlanacak bazı kazaların masraflarının ve 
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madendeki hasarın tazmininin o işçiler yerine yeni işçileri işe almaktan fazla olmayacağını 

düşünelim. O halde söz konusu madencilik şirketinin önünde, gerçekleşmesi neredeyse kesin 

olan o ölümlü kazaları göze alma konusunda hiçbir engel olmayacaktır ve söz konusu şirket, 

kimi işçilerin, şirket daha çok kâr etsin diye kendi hayatlarını feda etmelerini bekleyebilecektir. 

Eğer bir işçi, şirket için hayatını feda etmeyi kabul ederse de bu fedakârlık yine serbest piyasa 

koşulları gereği gönüllü bir fedakârlık olacaktır. Liberalizmin rasyonel bir temeli olduğu kabul 

ediliyorsa ve hatta işçi haklarının son kerteye kadar reddi örtük de olsa rasyonel bir temele 

oturtulmaya çalışılıyorsa ve de rasyonel bir temele sahip olduğu iddia edilen bir sistemdeki 

edimlerin de rasyonel olması gerekiyorsa, bu noktada sorulması gereken soru, işçilerin şirket 

için kendi hayatlarını gönüllü olarak feda etmelerinin rasyonel bir davranış olup olmadığıdır. 

Çünkü işgücü ve işveren arasında tamamıyla arz-talep ilişkilerine göre kendiliğinden bir 

düzenlemeye izin veren bir yasal sistemin inşa edilmesinden sonra işçilerin kendilerini feda 

etmesi konusunda ortada hukuki bir sorunun kalmayacağı aşikârdır. Ancak iş ve insan ilişkileri 

konusunda belirli bir davranışın ya da tutumun hukuki bir sorun teşkil etmemesi o tutum ya da 

davranışın her açıdan kabul edilebilir olduğu anlamına da gelmemektedir. İş ilişkileri söz 

konusu olduğunda özellikle etik dışı davranışlar hukuka aykırı olmadığı için kabul edilebilir 

görülse bile hukuki düzenlemeyi kaçınılmaz hale getirene dek yine de önemli bir sorun teşkil 

edecektir. Bu nedenle de işçi-işveren ilişkileri konusunda işçi haklarının tümüyle ortadan 

kaldırılması ve tüm bu ilişkilerin serbest piyasanın arz-talep ilişkilerinin belirleyiciliğine terk 

edilmesi hukuki ve iktisadi açıdan incelenmenin yanında uygulamalı etik ve rasyonellik 

açısından da incelenmeyi gerektirmektedir. 

İşçilerin şirket ya da patron için kendi hayatlarını feda etmelerinin etik açıdan iyi ve rasyonel 

bir davranış olup olmadığını, iki düşünce deneyine paralel olarak ele almakta yarar vardır. Bu 

düşünce deneylerinden ilki olarak dünyada büyük bir nükleer savaş olduğunu düşünelim ve bu 

nükleer savaşta dünyadaki bütün kahve tarlaları yok olmuş olsun, geriye sadece Brezilya’da 

etrafı nükleer kalıntılarla çevrili, ölümcül derecede radyasyonlu bir bölgedeki bir sığınakta 

bulunan kahve tohumları kalsın. İnsanlığın bir şekilde bu nükleer savaşta kısmen de olsa sağ 

kaldığını ve biyo-çeşitliliği korumaya yönelik tohum depolarında kahve dışında bütün 

besinlerin kurtarıldığını varsayalım. Böylesi farazi bir durumda, bütün koruyucu giysilere 

rağmen o radyasyondan etkilenip, görevden döndükten sonra ölmesi kesin olan bir ekibin o 

kahve çekirdeklerini almak için o radyasyonlu bölgenin ortasındaki sığınağa gidip gelmesi etik 

olarak iyi ve doğru bir eylem ve rasyonel bir davranış sayılacak mıdır?  



577 

 

İkinci düşünce deneyine gelindiğinde, dünyaya, dünyadaki hayatı bitirebilecek kadar büyük bir 

göktaşının çarpacağını düşünelim. Bu göktaşını ortadan kaldırmanın tek yolunun da, çok güçlü 

bir nükleer silahla onu havaya uçurmanın olduğunu farz edelim. Bu durumda, göktaşının 

dünyaya hızla yaklaştığından ve nükleer silahı taşıyacak füzenin menziline girdiği andan 

itibaren, dünyaya çarpmasına çok az bir vakit kalacağından, insanlığın o göktaşını havaya 

uçurmak için ikinci bir deneme yapma şansı muhtemelen olmayacaktır. Bu yüzden de işi şansa 

bırakmamak adına, nükleer silahın güdümlü bir füzeyle değil de insan kontrolünde bir uzay 

mekiğiyle göktaşına bırakılması en makul çözüm olacaktır. Fakat burada önemli bir sorun 

karşımıza çıkmaktadır. O nükleer silahı göktaşına bırakacak astronotların dünyaya dönüş şansı 

olmayacaktır ve bir intihar bombacısı gibi o göktaşıyla birlikte kendilerini havaya uçurmaları 

gerekecektir. Şimdi etik açısından burada sorulması gereken soru, astronotların kendilerini 

insanlık için feda etmelerinin iyi ve doğru bir eylem ve rasyonel bir eylem olup olmadığıdır. 

Düşünce deneyi olarak ele alınan bu iki fedakârlık eylemi, ilkin, faydacı bakış açısıyla 

değerlendirilebilir. Faydacılık açısından bu iki fedakârlık eylemi de bütün insanlığın 

mutluluğuna katkı sağlayarak maksimum faydayı gerçekleştirmesi açısından ilk bakışta aynı 

şekilde iyi bir eylem sayılabilir. Ne var ki bu iki fedakârlık arasında, tüm insanlığa sağlanan 

fayda açısından önemli bir fark bulunmaktadır. Kahve çekirdeklerini elde etmek için kendilerini 

feda edenler, insanlığın kahve içmeye devam ederek bir çeşit bedensel hazzı gerçekleştirmesi 

için eylemde bulunmuşlardır. Dünyadaki yaşamın devamı için kendilerini feda eden astronotlar 

ise bütün bedensel ve ruhsal hazların ve bütün dünyevi mutlulukların taşıyıcısı olan dünyayı 

kurtarmak için eylemde bulunmuşlardır. Dolayısıyla her iki eylem insanlık için bir hazza vesile 

olacaksa bu iki hazzın niteliği farklıdır. Kahve örneğinde insanlığın bedensel hazları söz 

konusuyken astronot örneğinde insanlığın tüm bedensel hazlarıyla birlikte bütün ruhsal hazları 

da söz konusudur ve bu iki haz çeşidi faydacı kuramlar tarafından birbirinden ayrılmaktadır. 

Nitekim faydacılığın önde gelen kuramcılarından John Stuart Mill, ruhsal hazların bedensel 

hazlardan daha büyük ve kalıcı hazlar olduğunu ve bu yüzden bedensel hazlardan daha üstün 

olduğunu öne sürerek yanıt vermektedir (Mill, 2001, s. 10-12). Böylece de faydacı görüş 

açısından bu iki düşünce deneyi değerlendirildiğinde, kahve içme hazzının devamı için kendini 

feda edenlerin fedakârlığının iyi ve doğru bir eylem olup olmadığı tartışmalıyken, astronotların 

fedakârlığının bu fedakârlıktan çok daha iyi ve doğru bir eylem olduğu açıktır. 

Faydacılıktan sonra deontolojik açıdan bakıldığında bu iki eylemin de farklı bir değerlendirmesi 

karşımıza çıkacaktır. Çünkü örneğin Kant etiğinde, insan her zaman için bir araç değil, aynı 

zamanda kendi başına bir amaç olarak görülmektedir (Kant, 2009, s. 45). Bu açıdan 
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bakıldığında, astronotlar insanlığın kurtuluşu için de olsa diğer insanlar tarafından araç olarak 

kullanılmaktadır. Ne var ki, kategorik buyruk düşünüldüğünde, insanın aynı zamanda genel bir 

yasa olmasını isteyebileceği bir maksime göre eylemde bulunması beklenmektedir (Kant, 2009, 

s. 17). Bu yüzden de, dünyanın kurtarılmasının gerektiği bir durumda birilerinin kendini feda 

etmesi genel bir yasa olabileceğinden astronotların fedakârlığı etik açısından kabul edilebilir 

görünmektedir. Kahve çekirdeklerini kurtarmak için kendilerini feda edenlerin durumu ise 

deontolojik açıdan çok daha derinlemesine bir tetkik gerektirmektedir ve en genel olarak 

böylesi bir fedakârlığın her zaman kabul edilmesi gereken genel bir yasa olabileceği 

söylenemez. 

Bu iki düşünce deneyindeki fedakârlıkların rasyonel bir davranış olup olmadığını 

değerlendirebilmek içinse Maslow’un ihtiyaçlar piramidi görüşüne başvurmak yararlı olacaktır. 

Hazların pek çoğu insan için bir ihtiyaç olarak düşünülürse, bu hazların ve dolayısıyla bu 

ihtiyaçların da hepsinin aynı düzeyde öncelikli olmadığı ihtiyaçlar hiyerarşisi dolayımıyla 

psikoloji tarafından da kabul edilmektedir. İnsan güdülenmesine dair makalesinde insanın 

ihtiyaçlarının bir hiyerarşisini ortaya koyan Maslow’a göre de bedensel ve ruhsal ihtiyaçların 

belli bir hiyerarşisi bulunmaktadır. Ancak Maslow’un asıl ilgilendiği, bu ihtiyaçların 

giderilmesiyle elde edilen mutluluklardan hangisinin daha üstün ya da daha büyük olduğu değil, 

bu ihtiyaçların önceliğidir. Çünkü pratikte bütün organizma durumları hem güdülenmiştir hem 

de güdüleyicidir ve insan ihtiyaçları kendilerini baskınlık hiyerarşisine göre sıralamıştır 

(Maslow, 1943, s. 370). Maslow’a göre en temel ihtiyaçlar ise, bedenin yaşamsal faaliyetlerini 

devam ettirebilmesi için gerekli olan fizyolojik ihtiyaçlardır, çünkü bütün ihtiyaçların 

giderilmediği bir durumda organizma ilkin fizyolojik ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak ve diğer 

ihtiyaçlar ya geri plana atılacak ya da hiç ortaya çıkmayacaktır (Maslow, 1943, s. 373). 

Sözgelimi, bir insan günlerdir açsa, sosyalleşme ya da sevme-sevilme ihtiyacından önce, 

karnını doyurup vücudunun dengesini tekrar kurmaya çalışacaktır. Bu yüzden de Maslow, 

ihtiyaçları şu şekilde sıralamaktadır:  1) Fizyolojik ihtiyaçlar, 2) Güvenlik ihtiyacı, 3) Sevgi 

ihtiyacı, 4) İtibar ihtiyacı 5) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı. (Maslow, 1943, s. 372-382). Diğer 

tüm ihtiyaçlarını giderdikten sonra, insan en nihayetinde en uygun olduğu şeyi yaparak kendini 

gerçekleştirmek isteyecek, böylece de müzisyen müzik yapmaya, yazar yazmaya vb. ihtiyaç 

duyacaktır ve nihai mutluluğa bu şekilde kendini gerçekleştirerek varacaktır (Maslow, 1943, s. 

382). 

Maslow’un ihtiyaçlar piramidi görüşü çerçevesinde bakıldığında bu iki düşünce deneyinin 

rasyonelliği hakkında daha net bir değerlendirme yapmak mümkün hale gelecektir. Çünkü bir 
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insanın fizyolojik bir ihtiyacı varken, bu ihtiyaçlarını gidermeden daha önceliksiz bir ihtiyacın 

peşinden koşması, söz gelimi sevgi ya da itibar ihtiyacı peşinden koşması rasyonel bir davranış 

olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, açlıktan ölmek üzere olan bir insanın aşkının peşinden gitmesi, 

aşka uygun bir davranış olsa da aşkın irrasyonelliğinin de etkisiyle irrasyonel bir davranış 

sayılabilir, ya da açlıktan ölmek üzere olan bir insanın sırf itibar için, içinde yaşadığı insanlar 

uğruna çabalaması da benzeri şekilde bazı durumlarda irrasyonel bir davranış sayılabilir. Yine 

de böylesi bir davranışı millet sevgisi, ya da vatan aşkı gibi kavramlarla yine sevgi ve aşkın 

irrasyonel hale bürünebilecek doğasına uygun bir şekilde açıklamak mümkündür. Sevgi bir etik 

değer olarak ele alınabileceğinden de, bu tarz davranışlar bazı durumlarda iyi ve doğru bir 

davranış sayılabilir. Yine de bu davranışların etik olarak iyi ve doğru olması, onları rasyonel 

eylem kılmaya yetmemektedir, eğer bir insan söz gelimi bütün bir ülkesinin hayatı söz 

konusuyken kendi hayatını feda ederse bu fedakârlık hem etik açısından iyi ve doğru bir eylem 

sayılabilmesinin yanında rasyonel bir eylem sayılabilecek, ancak bütün bir ülkenin hayatı söz 

konusu olmadığı daha önceliksiz durumlarda insanın kendini ve birincil ihtiyaçlarını feda 

etmesi rasyonel bir davranış sayılmayabilecektir. İşte bu açıdan bakıldığında, kahve çekirdeği 

örneğindeki fedakârlık da, tartışmalı bir şekilde de olsa iyi ve doğru bir eylem olarak kabul 

edilse bile irrasyonel bir eylem olacaktır. İnsanlığın ve dünyadaki yaşamın devamı için kendini 

feda eden astronotların fedakârlığı ise insanlığa duyulan sevgiden kaynaklandığı için etik bir 

temele sahip olarak tartışmasız şekilde iyi ve doğru bir eylem sayılabilir, bununla birlikte 

astronotlar bütün bir insanlığın birincil ihtiyaçları için kendi birincil ihtiyaçlarından ve daha da 

ötesi kendi bedensel bütünlüklerinden ve hayatlarından vazgeçtikleri için tüm insanlık 

açısından rasyonel bir davranışta bulunduğu söylenebilir. Böylelikle, Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisi toplumsal bir şekilde uygulandığında, bir insanın diğer insanların aynı öncelik 

seviyesindeki ihtiyaçları için kendi aynı öncelik seviyesindeki ihtiyaçlarından vazgeçerek 

fedakârlıkta bulunması rasyonel bir davranış olabilirken, bir insanın kendisinin daha öncelikli 

ihtiyaçlarından vazgeçerek ve hatta kendi bedensel bütünlüğünden vazgeçerek başka insanların 

daha düşük bir önceliğe sahip ihtiyaçlarını gidermesi rasyonel bir davranış olmayacaktır.  

Bu açılardan bakıldığında, bu iki düşünce deneyiyle, işçi haklarını reddeden görüşlerin 

işçilerden beklediği fedakârlık arasında anlamlı bir analojinin kurulabileceği görülecektir. 

İşçilerin yeri geldiğinde işi için kendi bedensel bütünlüklerinden vazgeçebilmelerine olanak 

tanıyan, tamamen arz-talep ilişkilerine dayalı ve denetimden muaf bir işçi-işveren ilişkileri 

ağını savunarak işçi haklarını reddeden bir patron kendi birincil olmayan ihtiyaçları için 

işçilerin birincil ihtiyaçlarından vazgeçmelerini ve hatta kendi bedensel bütünlükleri ve 
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hayatlarını feda etmelerini rasyonel bir davranış kabul ederek irrasyonel bir davranışta 

bulunmaktadır ve onun beklediği fedakârlık bu yönüyle, kahve çekirdekleri için kendi 

hayatlarından vazgeçen görevlilerin yaptığı irrasyonel fedakârlığa benzetilebilir. Sonuç olarak 

da, bütün bir insanlığın faydalanabileceği bir fedakârlık bile, kahve çekirdeği örneğinde olduğu 

gibi irrasyonel bir temele sahip olabiliyorsa, sadece bir kişiden ibaret olan bir patronun ya da 

sınırlı sayıda kişilerden oluşan şirket ya da fabrika yöneticilerinin ihtiyaçlar hiyerarşisindeki en 

önceliksiz ihtiyaçları için, veyahut da tabiri caizse aşırı lüks sayılabilecek ihtiyaçları için 

işçilerin birincil ihtiyaçlarından ve hatta tehlikeli bir çalışma ortamında harcamaları kısmak 

adına önlemlerin ve tazminatların ortadan kaldırılması sonucu kendi hayatlarından vazgeçmesi, 

söz konusu kahve çekirdeği örneğinden çok daha aşikâr bir şekilde irrasyonel bir davranış 

sayılabilecektir.  

Öte yandan, toplumda bütün davranışların rasyonel olmasını beklemek, elbette boş bir beklenti 

olacaktır. Sonuçta yukarıda belirtildiği gibi, irrasyonel görünen davranışlar da etik değerleri 

yansıtması açısından iyi, doğru ve kişiler veyahut toplum tarafından beklenir davranışlardan 

sayılabilmektedir. Ancak liberalizm, rasyonel bir temele sahip olma iddiasındadır. Örneğin, bir 

makalesinde liberalizmin teorik temellerini ortaya koymaya çalışan Jeremy Waldron’a göre, 

liberallerin ya da liberalizmin rasyonel bir yeniden yapılandırılması bulunmaktadır ve bu da her 

kadın ve erkek birey için kapasiteleriyle eylemliliklerine dair özgürlük ve saygı kavrayışına 

bağlılıktır (Waldron, 1987, s. 128). Bu bağlılık ise sosyal olanın tüm yönlerinin her bir birey 

için ya kabul edilir olmasını ya da kabul edilir olma olanağına sahip olmasını gerektirmektedir 

(Waldron, 1987, s. 128). Böylelikle liberalizm, büyük ölçüde rasyonelliğe olan saygıya, kendini 

tanıma ve açık görüşlülüğe ve insanın dünyayı kavrayıp anlama kapasitesinin kutlanmasına 

bağlıdır (Waldron, 1987, s. 132-133). Bu şekilde bir rasyonel temele sahip olma iddiasındaki 

bir sistemde de bu sisteme dâhil olanlardan irrasyonel bir şekilde davranılmasının beklenmesi, 

en az bu irrasyonel davranış kadar irrasyonel bir davranış olacaktır. Diğer bir ifadeyle, 

irrasyonel davranışları kendisinin bir parçası olarak kabul eden bir sistemin rasyonelliği 

tartışmalı hale gelecektir. Ancak bu noktada, yukarıda da ifade edilen aşırı liberal görüşler 

açısından, işçilerin kendilerini patronları ya da şirketleri için feda etmesi gibi irrasyonel bir 

davranışta bulunmasının bu aşırı liberal sistemde dahi bizzat sistemin kendi otonom dengeleri 

tarafından cezalandırılabileceği, diğer bir ifadeyle, böylesi bir fedakârlıkta bulunan işçilerin ya 

iş yapamayacak hale gelerek ya da bu işçilerin başlarına gelenler görülerek böylesi bir 

irrasyonel fedakârlığın zamanla sistem içerisinde görülmez hale geleceği itirazı getirilebilir. Ne 

var ki, işçilerin bu irrasyonel fedakârlığı zamanla sistem içerisinde yok olsa da, birincisi, 
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işçilerinden böylesi bir irrasyonel fedakârlığı bekleyen ya da talep edebilecek olan bir patronun 

bu beklentisi ve talebi, işçiler bu beklenti ya da talebi reddetse bile irrasyonel bir beklenti ve 

talep olmaya devam edecektir, ikincisi, böylesi bir irrasyonel fedakârlığa razı olan işçilerin 

tekrar ortaya çıkması, onların böyle bir fedakârlığını kabul edecek patronların hep var olacak 

olması nedeniyle bu irrasyonel davranışı tekrar ortaya çıkaracaktır, ya da bu fedakârlığı kabul 

edecek patronların bu irrasyonel fedakârlığı reddeden rakip patronlar karşısında, bu irrasyonel 

fedakârlıkta bulunacak işçilerin fedakârlığı sayesinde oldukça avantajlı konuma gelmesi 

nedeniyle yine zamanla da olsa, bu irrasyonel fedakârlığı kabul eden patronların sayısı hızla 

artacaktır. Dolayısıyla işçi haklarının ve çalışma koşullarını belirli bir güvenlik standardına 

sokan denetim ve önlemlerin tamamen ortadan kaldırılması, işçilerin bu irrasyonel fedakârlığa 

tekabül eden irrasyonel davranışını ya fiilen ya da potansiyel olarak sistemin değişmez bir 

parçası haline getirecektir. Böylelikle de, rasyonel bir sistem olma iddiasındaki aşırı liberal 

sistemin fiili ya da potansiyel unsurlarından biri irrasyonel bir davranış çeşidi haline gelecek ve 

sistemin rasyonellik iddiasına gölge düşürecektir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada, farazi örnekleri ele almak pahasına, işçi-işveren ilişkilerinin 

tamamen serbest piyasa koşullarına bırakılması durumda yaşanabilecek olan olumsuz durumlar 

uygulamalı etik açısından incelenmeye çalışılmıştır. Neyse ki böylesi uç durumlar halen sık 

yaşanmasa da ve işçi haklarını çiğneyen uygulamalar çoğunlukla yönetmelikler tarafından 

cezalandırılsa da, varılan sonuçlar, liberal ekonomik sistemlerde bazı konularda sosyal devletin 

önemini vurgulamak açısından önemlidir.  İşçi haklarının tümüyle reddedilişi, sosyal bilimlerde 

ve etikte yenilikçi bir yaklaşım olma iddiasındadır ve işçi haklarının bu denli radikal bir şekilde 

reddedilişine sık rastlanmaması da bu yaklaşımın yeniliğini göstermektedir. Bu yenilikçi 

yaklaşıma bu çalışma çerçevesinde getirilen eleştirinin de, psikolojiye ait bir 

kavramsallaştırmayı genişleterek toplumsal bir alana uygulamasıyla yenilikçi bir yaklaşım 

olabileceğini söylemek mümkündür. Ayrıca da her konuda sınırsız özgürlüğü savunan 

libertaryen ya da aşırı liberal tutumlar karşısında, uç örneklerle de olsa, yaşanabilecek 

olumsuzlukları göstermek rasyonellik iddiasındaki aşırı liberal tutumun irrasyonelliklerini 

göstermek adına ayrıca önemli görünmektedir. 
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Özet 

Kamu harcamaları içerisinde önemli bir paya sahip olan savunma harcamaları genel olarak 

artma eğilimi içerisindedir. Savunma harcamalarındaki bu artış askeri ve siyasal alanda olduğu 

gibi, istihdam ve ekonomik büyüme gibi makro-ekonomik değişkenler üzerinde önemli etkilere 

sahiptir. Çünkü bir ülkede ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği önemli ölçüde güvenlik 

zafiyetinin olmamasına bağlıdır. Ancak artan savunma harcamalarının en önemli finansman 

kaynağı vergiler olup, bütçe üzerinde de çok önemli bir paya sahiptir. Özellikle savaş sonrası 

dönemlerde ve savaş ihtimaline karşı yapılan savunma harcamaları kamu bütçeleri üzerinde 

önemli bir yük getirmektedir. Bu çalışmada savunma harcamaları ve savunma harcamalarının 

kamu harcamaları içerisindeki yerine ilişkin teorik bilgilerden sonra, Türkiye’de ve Gelişmekte 

olan ülkelerdeki savunma harcamalarına ait istatistiksel veriler analiz edilmiştir. Ayrıca 

savunma harcamalarının yıllara göre gelişmekte olan ülkelerin bütçeleri üzerindeki mali etkileri 

incelmiştir. Yapılan araştırmada savunma harcamalarının kamu harcamalarının artışında 

önemli bir etkiye sahip olduğu ve bütçe açıkları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Bütçe Açıkları, Ekonomik Büyüme 

Jel Kodları: H55, H68, 047.     

THE EFFECTS OF DEFENSE EXPENDITURES ON THE BUDGET DEFICIT 

Abstract 

Defence expenditures, which have a significant share in public expenditures, tend to increase 

in general. This increase in defence expenditures has significant effects on macro-economic 

variables such as employment and economic growth, as in military and political fields.  Because 

the sustainability of economic activities in a country depends largely on the lack of security 

weakness. However, the most important source of financing for increasing defence 

expenditures is taxes and they have a significant share in the budget.  Especially in the post-war 

periods and the defence costs against the possibility of war puts a significant burden on public 

budgets. In this study, after the theoretical information on the place of defence expenditures and 
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defence expenditures in public expenditures statistical data related to the defence expenditures 

in Turkey and in the developing countries was analysed. In addition, the financial effects of 

defence spending on the budgets of developing countries over the years have been examined. 

It is concluded that defence expenditures have a significant effect on the increase of public 

expenditures and have an effect on budget deficits. 

Keywords: Deffence Expenditures, Budget Defıcıt, Economic Growth. 

Jel Codes: H55, H68, 047.    

Giriş 

İnsanoğlu var olduğu günden günümüze varlığını sürdürebilmesi için güvenlik ve savunma 

ihtiyacı hissetmiştir. Savunma ve güvenlik hizmetlerinin bireylerin ya da toplumların tek 

başlarına yerine getirmeleri pek mümkün olmamıştır. Bu sebeple güvenlik ve savunma 

hizmetleri başlangıçtan beri devletlerin asli görevleri arasında kabul edilmiştir. Bu durum kamu 

harcamalarını önemli derecede artmasına sebep olmuştur. Bir ülkede savunma harcamalarının 

ülkeye saldırma niyetinde olanları vazgeçirme veya caydırma ve saldırıdan vazgeçirilemediği 

ve saldırının gerçekleştiği durumda bunu “defetme” veya “savma” gibi iki temel amacı 

bulunmaktadır (Doruk, 2008: 2).  

Savunma harcamaları genellikle verimsiz harcamalar olarak kabul edilmekle birlikte, birçok 

ülke açısından bu harcamalardan vazgeçmenin imkanı yoktur. Çoğunlukla kıt kaynakları 

tükettiği ve üretken alanlarda kullanılmasını engelleyerek milli gelirdeki düşmesine sebep 

olabilmektedir (Ay, 2015: 133). Ancak devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli 

olan bu harcamalardan vazgeçilmesi mümkün değildir.  

1. Savunma Harcamaları Kavramı 

Savunma Harcamalarının tanımı konusunda literatürde genel kabul görmüş bir tanım 

bulunmamaktadır. Savunma harcaması ile tam olarak neyin kastedildiği, gerek akademik ve 

gerekse politik ve uluslararası çalışmalarda tam olarak açık değildir (Giray,2004: 184). Bunun 

çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Ülkenin savunma harcamalarına dahil edilen değişkenlerin 

birbirilerinden farklı olması, savunma hizmetlerinin her ülkede farklı kurumlar tarafından 

sunulması, milli güvenlik gibi kimi verilerin gizli kalmasının gereği ortak bir savunma 

harcaması tanımı yapılmasını güçleştirmiştir. Örneğin bir ülkede silahlı kuvvetler tarafından 
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yerine getirilen kamusal hizmetler, bir başka ülkede emniyet ya da özel kuvvetler tarafında ifa 

edilmektedir.  

Literatürde savunma harcamaları konusunda farklı tanımlar bulunmaktadır. Devletin savunma 

hizmetlerine yönelik harcamaları, egemenlik ve ulusal varlığın devamını sağlayan harcamalar 

olup çoğu kez, ülkelerin refahları pahasına milli gelirlerinden, ülke bütünlüğüne yönelik 

tehditlerin artan bir fonksiyonu olarak ayırdıkları pay şeklinde tanımlanabilir (Özbaran, 2004: 

128). Diğer bir tanıma göre ise savunma hizmetiyle görevlendirilmiş askeri ve sivil personele 

yapılan harcamaları, bu alanda kullanılmak üzere araç ve donanımın üretimi veya satın 

alınması, bu ekipmanların bakım ve onarım giderlerinden, inşaat ve imar faaliyetlerinden ve 

araştırma geliştirme giderleri dar anlamda savunma harcamaları oluşmaktadır. Geniş anlamda 

savunma harcamaları ise savunma hizmetini gerçekleştiren, milis, polis, gümrük görevlileri gibi 

asker benzeri güçlere, sivil savunmaya, silah üretimi gerçekleştiren kuruluşlara yapılan 

ödemeler, zorunlu gıda malzemeleri ve hammaddelerin stoklanması faaliyetlerine yapılan 

masraflar ve yabancı askeri organizasyonlara gönderilen yardımlar olarak tanımlanabilmektedir 

(Tüğen, 1988: 287). Ayrı bir çalışmada ise savunma harcamalarını personel harcamaları, ma 

harcamaları, altyapı harcamaları ve diğer operasyonel harcamaların bir bileşimi olarak 

tanımlamıştır (Sezgin, 2003). Türkiye’de 1983 tarih ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve 

Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği Kanununun 2. Mad. milli güvenlik kavramına yer verilmiş 

ve milli güvenlik kavramı “Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, 

milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi 

hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması” şeklinde 

tanımlanmıştır. Savunma harcamalarının tanımı konusunda ortak bir mutabakat sağlanmasa da,  

her ülkenin güvenlik ihtiyaçlarının sağlanması bakımından vazgeçilmez nitelikli bir harcama 

türü olduğu genel kabul görmektedir (Bekmez ve Destek, 2015: 93). 

2. Savunma Harcamalarının Özellikleri 

Savunma hizmetleri devletin topluma ve bireylere sunduğu en eski ve tam kamusal nitelikteki 

hizmetler içerisinde yer alır (Tüğen, 1998: 286). Devlet kavramının ortaya çıkmasından 

günümüz modern devlet anlayışına kadar ki geçen dönemde, savunma ve güvenlik hizmetleri 

devlete atfedilen asli görevler arasında kabul edilmiştir. Devlet söz konusu görevleri yerine 

getirirken yapmış olduğu savunma harcamaları ile iç ve dış tehditlerin ortadan kaldırılmasını, 

ülkenin ve kurumlarının korunmasını, siyasal istikrarsızlığın ortadan kaldırılmasını 

amaçlamaktadır. Savunma hizmetlerinin kendine özel bir takım özellikleri bulunmaktadır.  
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Savunma hizmetlerinin iki yönlü bir kamusal hizmettir. Savunma hizmetlerinin ülkeye 

karşı yapılacak herhangi bir saldırının caydırılması ve içerden ya da dışardan yapılacak 

herhangi bir saldırı olması halinde ise bu saldırıya karşı konularak bertaraf edilmesi şeklinde 

iki yönü bulunmaktadır (Öztürk, 2016: 119). Bu sebeple savunma harcamaları sadece savaş 

dönemlerinde değil barış dönemlerinde de savaş olma olasılığına karşı önemini ve devlet 

bütçesi içerisindeki payını sürekli olarak artırmaktadır. Ancak savunma harcamalarının bütçe 

içerisindeki payı ülkeden ülkeye ve ülkelerin jeopolitik ve jeostratejik konumlarına göre 

değişiklik gösterebilmektedir.       

Savunma hizmetleri tam kamusal nitelikli bir hizmettir. Savunma harcamaları ekonomide 

tam kamusal mallar olarak sınıflandırılmakta ve kamusal malların tüm özelliklerini 

taşımaktadır (Durgun ve Timur, 2017: 129). Bilindiği üzere tam kamusal nitelikli mallar toplum 

kesimlerinin bütünü tarafından ortak ve eşit tüketime konu mallar olup, toplumdaki hiçbir birey 

ya da grup bu malların tüketiminde mahrum bırakılamamaktadır. Yani savunma hizmetleri 

toplumdaki bir kişi ya da bölge yerine tüm ülkeye sunulan bir hizmettir.  

Savunma hizmetlerinin tüketiminde hiç kimse birbirine rakip değildir. Bu sebeple savunma 

hizmetleri kamu kesimi tarafından sunulmakta, fiyatlandırılamamakta ve pazarlanamamaktadır. 

Savunma hizmetlerinin hiç kimsenin mahrum bırakılamaması ve fiyatlandırılamaması özelliği, 

bazı bireyleri bu hizmete yönelik destek sağlamamalarına (bedavacılık sorununa) neden 

olmaktadır (Durgun ve Timur, 2017: 130). Bu özellikleri nedeniyle savunma hizmetleri tam 

kamusal mallara verilecek klasik örneklerdendir. Kamusal nitelikli savunma hizmetlerinin 

tüketiminden sağlanan fayda tüm topluma yayılması nedeni ile özel kesim tarafından üretilmesi 

mümkün değildir. Hatta bedavacılık sorunu (free rider) piyasa ekonomisinin önemli başarısızlık 

sebepleri arasında kabul edilmektedir. Bu sebeple A. Smith’den J.M. Keynes’e kadar çoğu 

iktisatçı tarafından mutlaka kamu eliyle sunulması gereken hizmetlerden sayılmıştır.   

Savunma harcamaları önemli dışsallıklara sahiptir. Savunma harcamalarının ortaya 

çıkardığı dışsallıklar konusunda farklı yaklaşımlar mevcuttur.  Arz yanlı iktisat teorisine 

dayanan Askeri Keynesyen görüşte, savunma harcamalarının özellikle teknolojik açıdan pozitif 

dışsallığa sahip olduğunu savunulurken; talep yanlı teorik yaklaşıma dayalı Neo-Klasik 

düşüncede ise, savunma harcamalarının alternatif alanlardaki yatırımlar üzerinde dışlama etkisi 

nedeniyle büyümeyi olumsuz yönde etkilediği savunulmaktadır (Bekmez ve Destek, 2015: 93).  
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Savunma harcamaları genel olarak artış seyri içerisindedir. Kamu kesimi tarafından 

yapılan savunma harcamalarının önemli özelliklerinden biriside soğuk savaşın bitmesine 

rağmen tüm dünyada ve özellikle içerisinde bulunduğumuz coğrafyada, sürekli bir artış trendi 

içerisinde olmasıdır. Özellikle son yüzyılda ülkelerin savunma harcamalarına ait istatistikler de 

net olarak görülmektedir. Harcamalardaki artışın sebepleri ülkelerin jeopolitik konumları, iç ve 

dış tehditlerin olup olmadığı, ekonomik ve siyasal tercihlere değişmektedir.   

Savunma harcamalarının miktar ve büyüklüğüne siyasal irade tarafından karar verilir. Savunma 

hizmetleri için öngörülen harcamalar kamu bütçesi eliyle gerçekleştirilir. Bütçe içerisinde 

savunma hizmetlerine ayrılacak olan kaynağın miktarı ise demokratik parlamenter sistemlerde 

siyasal irade tarafından kararlaştırılır.  

3. Savunma Harcamalarının Kapsamı 

Savunma harcamalarının tanımlanmasına ilişkin karşılaşılan temel sorun, savunma 

harcamalarının kapsamı ile ilgilidir. Çoğu zaman ülkeler savunma harcamalarına ilişkin tanım 

ve kapsamını kendi amaçlarına uygun olarak belirlemektedirler. Söz konusu sorunun NATO, 

IMF ve UN tarafından yapılan tanımlara da yansıdığı aşağıdaki tablo 1’de görülmektedir 

(Giray, 2004: 184). Savunma harcamalarının kapsamına ilişkin tablodan görüldüğü üzere, bazı 

harcamalar bir kuruluş kapsamı içerisinde değerlendirilirken, diğer kuruluşlar tarafından 

savunma harcamalarına dahil edilmemektedir. Silah üretimi konusunda yapılan sübvansiyonlar 

NATO tarafından savunma harcamalarının toplamına dahil edilirken, UN ve IMF tarafından 

savunma harcaması olarak kabul edilmemektedir. Aynı şekilde emekli askeri personel yapılan 

ödemeler NATO ve Birleşmiş Milletler tarafından savunma harcaması olarak kabul edilirken, 

emekli askeri personele yapılan ödemeler IMF tarafından savunma harcaması olarak kabul 

görmemektedir.       

 

 

 

Tablo 1: Savunma Harcamalarının Kapsamı 

HARCAMA TÜRÜ  

Silahlı Kuv. Yapılan Ödemeler NATO IMF UN 

Askeri Personele Yapılan Ödemeler * * * 
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Askeriye içindeki teknisyen ve bürokratlara ödemeler * * * 

Askeri Personelin eş ve çocuklarına sağlık ve sosyal yardım * * * 

Emeklilere Yapılan Ödemeler * -- * 

Askeri Okul ve Hastaneler * * -- 

Silah üretimi ve ithali * * * 

Askeri altyapı harcamaları * * * 

Bakım Onarım harcamaları * * * 

Askeri araştırma ve geliştirme * * * 

Askeri/savunma/Stratejik Amaçlı Harcamalar       

Stratejik malların stoklanması * -- -- 

Silah ve üretim yerleri vb. korumak * *   

Silah üretim sübvansiyonlar * -- -- 

Diğer ülkelere yapılan askeri yardımlar * * * 

Uluslararası organizasyonlara katkılar * * - 

Sivil savunma -- * * 

Eski Askeri Güçler/Faaliyetlere Yapılan Harcamalar       

Gazilere sağlanan menfaatler vb - - - 

Savaş Borçları - -   

Diğer Güçlere Yapılan Harcamalar       

Orduya bağlı olmayan güçler/Jandarma gücü * * -  

Sınırlar/Gümrük muhafızları * *   

Diğer Hesaplardaki Harcamalar       

Yardım/Felaketten kurtarma * --  --  

Birleşmiş Milletler Barışı Koruma * * --  

Kaynak: Giray (2004). * savunma harcamalarına dahil, -- savunma harcamalarına dahil değil. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede NATO ve SIPRI (Stockholm Uluslararası Barış 

Araştırmaları Enstitüsü tarafından savunma harcamalarının kapsamı ve hesaplama yöntemleri 

konusunda araştırmalar yapılmakta ve kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ancak her iki 

kurumunda savunma hizmetleri ile ilgili yöntem ve kapsamı birbirinden farklıdır. SIPRİ 

Metodolojisinde Silahlı Kuvvetlerin, Savunma Bakanlıklarının ve savunma projesi üreten diğer 

kurumların (örneğin savunma Sanayi Destekleme Fonu) cari ve sermaye transferi harcamaları, 

eğitim ve silah donanımı, askeri Ar-Ge harcamaları, sosyal güvenlik harcamalarının tümü 

askeri harcamalar kapsamında değerlendirilmektedir (Yentürk, 2018:134). Bu sebeple savunma 

harcamaları kapsamında birçok kamu kurumunun ve harcamalarının birlikte göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.  

4. Savunma Harcamalarının Gelişimi 

Tarihten günümüze kamu harcamalarının gerçekte artış sebeplerinden birisi savaş ve savunma 

harcamalarıdır. Özellikle Dünya Savaşlarından sonraki konvansiyonel ve nükleer silahlanma 
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yarışı kıt kaynakların önemli bir kısmının savunma harcamalarına ayırmak zorunda bırakmıştır 

(Ay, 2015: 118). Ancak kaynakların kıt olması optimum harcama düzeyinin belirlenmesini 

zorunlu kılmaktadır. Savunma harcamalarının optimum düzeyde yapılması savaş yada savaş 

olma riskinin iyi belirlenmesine ve yeterli güvenlik düzeyinin tespit edilmesine bağlıdır.  

Güvenli bir ortam ekonomik kalkınma için ana koşuldur; kendini güvenli hissetmeyen sermaye 

yatırım yapmayacaktır (Özbaran 2004:128).  

4.1.Dünya’da Savunma Harcamalarının Gelişimi 

Savunma harcamalarının miktar ve düzeyini gelişmişlik düzeyi, gayrisafi milli hasıladaki 

büyüme oranı gibi ekonomik faktörlerle birlikte, ülkelerin coğrafik ve jeopolitik konumları, 

komşu ülkelerle olan iletişim, askeri ittifaklara katılım, yönetim şekli gibi birçok siyasal ve 

coğrafik faktörlere bağlı olarak değişmektedir. İçinde bulunduğumuz yıllarda ülkeler GSYH 

çok önemli bir bölümünü savunma harcamalarına ayırmaktadır.  2017 yılı itibariyle 79,9 trilyon 

Dolar olan Dünya GSYH, aynı yıl dünya nüfusu 7,4 milyar kişiye bölündüğünde kişi başına 

gelir kabaca 10.800 Dolar; aynı dönemde toplam silahlanma/savunmaya 1,7 trilyon Dolar 

harcandığına göre kişi başına silahlanma/savunma harcaması 230 Dolar olarak bulunmaktadır 

(Eğilmez, 2018: 1).  Dünyada 2017 yılında yapılan toplam savunma harcamalarının içerisindeki 

en büyük pay 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2’de seçilmiş OECD ülkelerinin savunma harcamalarının GSYH’ya oranları 

görülmektedir. 1996-2017 arasında savunma harcamalarının oransal olarak düşme eğiliminde 

olduğu görülmektedir. Aynı dönem içerisinde sadece Rusya ve Estonya’nın savunma 

harcamalarında oransal olarak bir artış söz konusudur. Savunma harcamalarının GSYH’ya 

oranları genel düşme eğilimi gösterse de kamu bütçeleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.  

 

 

 

 

Tablo 2:Yıllara Göre OECD Ülkeleri Savunma Harcamalarının GSYH İçerisindeki Payı (%)  

  1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

AUS 1.93 1.83 1.80 1.86 1.96 2.09 1.99 
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AUT 1.05 0.98 0.85 0.82 0.71 0.75 0.73 

BEL 1.54 1.34 1.09 1.08 0.92 0.93 0.91 

BGR 2.40 2.67 2.36 1.77 1.32 1.44 1.55 

BRA 1.65 1.73 1.52 1.54 1.36 1.35 1.41 

CAN 1.40 1.12 1.11 1.20 1.16 1.19 1.25 

CHE 1.28 1.03 0.85 0.71 0.67 0.68 0.68 

CZE 1.73 1.88 1.79 1.20 0.95 1.00 1.05 

DEU 1.56 1.44 1.33 1.35 1.18 1.20 1.22 

DNK 1.64 1.46 1.31 1.40 1.12 1.17 1.17 

ESP 1.81 1.73 1.38 1.38 1.27 1.13 1.24 

EST 0.87 1.38 1.90 1.70 2.05 2.13 2.10 

FIN 1.53 1.24 1.47 1.50 1.46 1.43 1.44 

FRA 2.87 2.47 2.40 2.33 2.27 2.33 2.26 

GBR 2.48 2.16 2.20 2.39 1.88 1.84 1.83 

GRC 3.31 3.47 2.84 2.73 2.47 2.55 2.51 

HUN 1.26 1.52 1.42 1.04 0.94 1.04 1.05 

ISR 8.68 7.08 7.64 6.24 5.67 4.65 4.73 

ITA 1.79 1.96 1.81 1.70 1.38 1.52 1.52 

JPN 0.91 0.93 0.93 0.96 0.96 0.94 0.93 

KOR 2.74 2.46 2.47 2.57 2.64 2.62 2.55 

LUX 0.65 0.60 0.65 0.52 0.48 0.44 0.51 

NLD 1.76 1.45 1.41 1.34 1.14 1.17 1.23 

NOR 2.16 1.71 1.58 1.52 1.50 1.62 1.64 

POL 1.97 1.83 1.93 1.83 2.14 1.95 1.96 

RUS 4.06 3.55 3.56 3.82 4.85 5.50 4.26 

SVK 2.97 1.66 1.68 1.27 1.13 1.12 1.19 

SVN 1.54 1.09 1.41 1.61 0.93 1.00 1.00 

SWE 2.15 1.84 1.42 1.21 1.08 1.06 1.03 

USA 3.35 2.93 3.84 4.67 3.29 3.22 3.15 

Kaynak: SIPRI Yearbook,  https://www.sipri.org/yearbook (E:12.09.2018) 
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2017 yılında savunma harcamalarının GSYH oranının en yüksek olduğu ülke % 10,1 ile Suudi 

Arabistan, ikinci sırada % 4.7 ile İsrail izlemektedir. Aynı sıralamada % 4.3 ile Rusya üçüncü 

sırada yer alırken, Türkiye 10. Sırada yer almaktadır (Eğilmez, 2018: 2). Grafik 1’deki 2017 

yılı OECD ülkelerine ait verilerden görüldüğü üzere savunma harcamaları içerisinde İsrail ön 

sıralarda yer alırken, Lüksemburg, İsviçre ve Avusturya son sıralarda yer almaktadır. 

 

Kaynak: SIPRI Yearbook 2017. 

4.2. Türkiye’de Savunma Harcamalarının Gelişimi 

Türkiye’de askeri harcamalarının kapsamı SIPRI metodolojisine göre Milli Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı, SSDF gibi izlenebilen harcamalar ile MKEK, Köy korucuları maaşları, Gizli 

Hizmet giderleri (örtülü ödenek gibi), TÜBİTAK’ın savunma ile ilgili AR-GE harcamaları, 

dış kredi geri ödemeleri, KKTC’ye askeri amaçlı yapılan yardımlar gibi kısıtlı olarak 

izlenen askeri harcamalardan oluşmaktadır. Ayrıca bu toplama TSKGV ile silahlı 

kuvvetlerin emekli sivil ve askeri personeline yapılan ödemelerin eklenmesi gerekir. 

(Yentürk, 2018: 146). Yani askeri harcamalar yukarıda belirtilen kurumlara ait cari ve 

sermaye transfer harcamaları ile köy korucuları, askerlerin ve yakınlarının sosyal güvenlik 

primleri, Askeri AR-Ge harcamaları, emeklilik ödenekleri gibi birçok değişkenin 

toplamından oluşmaktadır.   
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Tablo 3: Türkiye’de Savunma Harcamalarının Türlere Göre Dağılımı (1000 TL).  

İzlenebilen Harcamalar 2006 2010 2016 2017 

MSB 11.564.269 14.990.343 26.266.286 30.273.975 

Jandarma GK 2.629.821 4.158.563 8.890.050 11.270.145 

Sahil Güv.K 116.534 222.443 516.399 580.725 

Savunma San. Müs. 16.085 31.83 62.743 70.677 

Kısıtlı Olarak İzlenebilen 

Harcama 3.122.920 4.46876 13.256.929 17.564.217 

Silahlı Kuv. Asker ve sivil 

emeklilik (Tahmin) 2.308474 3.674825 7.325.438 8362.394 

Toplam 19.416221. 27.610.178 56.340.092 68.222.723 

As. Har. Yıllık Büyüme -3.3 0,27 14.54 8.19 
Kaynak: Yentürk, 2018. 

SIPRI metodolojisine göre yapılan sınıflandırmada Türkiye’de savunma harcamaları 

içerisinde Milli Savunma Bakanlığının payı en yüksektir. Bunu asker ve sivil personellere 

ödenen emeklilik maaşı ve ikramiyeleri izlemektedir. 

Türkiye’de yıllara göre savunma harcamalarının GSYH içerisindeki payına ilişkin Tablo 4 

incelendiğinde, 1950’den günümüze savunma harcamalarının GSYH içerisindeki payının 

düştüğü görülmektedir. 1950 yılında % 6.2 olan bu oran, 2000 yılında % 3.8 ve 2017 yılında 

% 2.1 olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 4: Yıllara Göre Türkiye’de Savunma Harcamalarının Gelişimi  

  Savunma Har. GSYH 

GSYH 

Payı 

Bütçe 

Açığı 

1950 213,0 3.462 6,2 -1.2 

1960 468,8 9.866 4,8 -0.1 

1970 564,9 19.029 3,0 0.1 

1980 2.672,0 68.391 3,9 -3 

1990 5.315,4 152.001 3,5 -3 

2000 9.993,7 265000 3,8 -7.9 

2010 17.939,4 748000 2,4 -3.6 

2015 15.880,9 855000 1,9 -1.2 

2016 17.854,0 863000 2,1 -1.1 

2017 18.189,8 851000 2,1 -1.15 

TOPLAM 385.770,8 14.452.140,0 2,7 -2.21 
Kaynak: (Eğimez,2018: 3). 
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5. Savunma Harcamalarının Bütçe Açıkları Üzerindeki Etkisi 

Türkiye’de savunma harcamaları çok büyük oranda devlet bütçesi ile finanse edilmektedir. 

Devlet Bütçesi içerisindeki Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığı’nın harcamaları savunma harcamalarının toplamını oluşturmaktadır 

(Günlük-Şenesen, 2002: 18). Ancak 5018 sayılı yasa ile birlikte askeri olmayan kamu 

kurumlarının harcamaları toplama dahil edilmiştir.  

Savunma harcamalarının yıllara göre konsolide bütçe harcamaları içerisindeki payı 

incelendiğinde oransal olarak düşme eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. 1946 yılında 

savunma harcamalarının konsolide bütçe harcamalarına oranı % 31.1 olarak en yüksek 

seviyelerde gerçekleşmiştir. Bunun temelinde İkinci Dünya Savaşının ortaya çıkardığı 

konjonktürel etkilerden ileri geldiği söylenebilir. Savunma Harcamalarının Konsolide bütçe 

harcamalarına oranı daha sonrasında ise 1950 yılında % 24.3, 1960 yılında % 24.6, 1970 yılında 

% 15.9, 1980 yılında % 13.4, 1990 yılında 13.3, 2000 yılında % 9.5, 2005 yılında % 8.7, 2000 

yılında % 7 olarak gerçekleşmiştir (Yağ, 2014: 107-112).  Savunma Harcamaları içerisinde en 

büyük paya sahip olan Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının payı 2016 

ve 2017 yıllarında % 2.4’den % 2.3’e kadar gerilemiştir (MB, 2017: 68). Ancak genel olarak 

bütçe içerisindeki payı düşmekle beraber 1974 yılınsa Kıbrıs Barış Harekatı, 1981 ve 1982 

yılında askeri müdahale, 1986 ve 1993 yıllarında artan terör eylemlerinin bastırılması, 2002 

yılında Körfez Savaşı savunma harcamalarının bütçe içerindeki payın artmasına sebep 

olmuştur.       

6. Sonuç 

Savunma ve güvenlik hizmetleri tüketiminde kimsenin mahrum bırakılamayan, aynı zamanda 

fiyatlandırılamayan ve pazarlanamayan tam kamusal nitelikteki hizmetlerden birisidir. Bu 

sebeple gerek liberal iktisatçılar ve gerek müdahaleci devlet anlayışını benimseyen tüm 

iktisatçılar kamu savunma hizmetlerinin kamu kesimince sunulması gerektiğini 

savunmuşlardır. Bu sebeple günümüzde hemen hemen bütün devletlerde kamu kesiminin asli 

görevlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.  

Savunma harcamalarının günümüzde tüm devletler tarafından kabul görmüş bir tanımı 

bulunmamaktadır. Bu sebeple savunma harcamalarının kapsamı ve sınırlarının 

belirlenmesinden her ülkede farklı yöntemler izlenmektedir. Bu konuda uluslararası düzeyde 
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faaliyette bulunan Stockholm Uluslararası Barış araştırmaları Enstitüsüne göre savunma 

harcamaları izlenebilen, kısmen izlenebilen ve izlenemeyen (tahmin edilen) harcamaların 

toplamından oluşmaktadır.   

Savunma harcamaları kamu bütçe içerisinde önemli bir paya sahiptir. Özellikle savaş ya da 

savaş olma risklerinin arttığı dönemlerde bu payın arttığı gözlemlenmiştir. Ancak belli 

dönemlerde artmakla birlikte, yıllar içerisindeki seyri incelendiğinde Türkiye’de savunma 

harcamalarının bütçe harcamaları içerisindeki payı ile GSYH içerisindeki payının azaldığı 

görülmektedir.     
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIMLAR İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE 

HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Tuğçe Akyol141 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar ile ilgili Türkiye’de hazırlanan 

lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada 

amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini, YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 1994-2018 yılları 

içerisinde arşivlenen, tarama terimlerinde “Montessori, Proje Yaklaşımı, Reggio Emilia, 

Waldorf, İlk Yıllar, Çocuktan Çocuğa, High Scope” sözcüklerinin yer aldığı 37 yüksek lisans, 

11 doktora tezi olmak üzere toplam 42 tez oluşturmuştur. Araştırma kapsamında yer alan tezler, 

araştırmacı tarafından hazırlanan 10 maddeden oluşan “Tez Değerlendirme Formu”  ile 

incelenmiştir. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ile toplanmış olup verilerin analizi için 

SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri yüzde ve frekans değerlerine 

dayalı bir şekilde yorumlanmış olup, tablolar ve grafikler üzerinde gösterilmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, yaklaşımlar ile ilgili hazırlanan yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden 

fazla olduğu, tezlerde en çok nicel araştırma yönteminin ve ölçme aracı olarak ölçeklerin 

kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde yaklaşımların çocuklar üzerindeki etkisini, 

yaklaşımlar ile ilgili öğretmen görüşlerini, yaklaşımlara dayalı eğitim alan ve almayan 

çocukların karşılaştırılması, yaklaşımların öğretmenler/öğretmen adayları üzerindeki etkisini 

ele alan konuların çalışıldığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Lisanüstü tezler, okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimde yaklaşımlar 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the post-graduate theses in the field of alternative  

approaches in preschool education in Turkey. In this study, which was carried out in the 

descriptive survey model, the purposive sampling method was used. The sample of this study 

included a total number of 48 theses (37 master’s theses, 11 doctoral theses) archived with the 

keywords namely as “Montessori, Proje Yaklaşımı, Reggio Emilia, Waldorf, İlk Yıllar, 

Çocuktan Çocuğa, High Scope” between 1995 and 2018 by the Council of Higher Education, 

Directorate of Publication and Documentation. “Thesis Examination Form” included 10 

questions was developed by the researcher for the purpose of the study to examine the theses. 

Findings was drived by document analysis technique and SPSS package was used to analyze 

the data. The data of the study are interpreted based on percentage and frequency values and 

are shown on tables and graphs. According to the results of the study, it was determined that 

the master's theses about alternative approaches were more than the doctoral theses and the 

most quantitative research method and scales were used in the theses. In addition, it was 

determined that the most studied topics in thesis were effect of approaches on children, 

teacher’s opinions about approaches, comparision of children attending and non attending 
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597 

 

alternative approaches based education and  effect of approaches on teachers/teacher 

candidates.  

Keywords: Postgraduate thesis, preschool education, approaches in preschool education.  

  

1. GİRİŞ 

Bilim ve teknoloji çağı olarak nitelendirilen 21. yüzyılda gerekli özelliklere sahip bireylerin 

yetiştirilmesinde farklı yöntem ve yaklaşımlardan yararlanılmaktadır. Dünyada okul öncesi 

eğitimde çağdaş programların ve yaklaşımların geliştirilip uygulandığı görülmektedir. Bu 

çağdaş programların ve yaklaşımların çocuklara verilecek eğitim hakkında ortak amaçları 

bulunmaktadır (Temel & Toran, 2012). Bu programların ve yaklaşımların en temel amacı tüm 

çocukların eşit şekilde eğitim hakkından yararlanabilmelidir (Morrison, 2012).    

Günümüzde çocukların gelişimsel özelliklerine ve bireysel farklılıklarına önem veren 

modellerin ve yaklaşımların sıklıkla kullanıldığı görülmektedir (Şahin, 2010). Çağdaş program 

anlayışını uygulayan nitelikli programlar okul öncesi eğitimde kalite standartlarının 

ulaşılmasına katlı sağlayacaktır (Temel, 2005). 21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyleri 

yetiştirmek, ulusal özellik ve gereksinimleri karşılamak amacıyla çocuk merkezli 

uygulamalardan yararlanılan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) 

eklektik özelliğe sahip bir programdır. Okul Öncesi Eğitim Programı çeşitli ülkelerde 

uygulanan programlar ve programlarda temel alınan yaklaşım ve modeller incelenerek 

hazırlanıştır. Bu nedenle geliştirilen programda High Scope, Montessori, Reggio Emilia, Bank 

Street olmak üzere birçok kuram ve modelin yansımaları görülmektedir (Gürkan, 2014).  

Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşım ve uygulamalara yönelik çalışmaların artması ve okul 

öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programların eklektik özelliği taşıması okul öncesi 

eğitimde niteliğe verilen önemi ortaya çıkarmaktadır (Toran, 2014). Alanyazında okul öncesi 

öğretmenlerinin yaklaşımları bilme düzeylerini (Gökmen, Deveci, Bingöl, Bekir, Temel & 

Kanat, 2016; Kılınç, Karayel & Koyuncu, 2018; Memduhoğlu, Mazlum ve Alav, 2015; Soydan, 

2013); farklı yaklaşımların özelliklerini inceleyen (Bayhan & Bencik, 2008; Çelik, 2013; 

Danişman, 2012; Kotaman, 2009; Tuncer, 2015) çalışmaların olduğu görülmektedir. Okul 

öncesi eğitimde yaklaşımlar ile ilgili Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi bu 

konuyla ilgili yapılan çalışmaların hangi noktalar üzerinde yoğunlaştığının ve hangi noktalarda 

eksiklikler olduğunun belirlenmesi açısından önemlidir. Bu düşünceden yola çıkılarak bu 
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araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar ile ilgili Türkiye’de hazırlanan 

lisansüstü tezlerin incelenmesi ve farklı yaklaşımlar üzerine gerçekleştirilen akademik 

çalışmaların ülkemizdeki genel durumu ile ilgili genel bir çerçeve çizilmesidir.  

2. YÖNTEM 

2.1 Araştırma Modeli 

Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar ile ilgili hazırlanan tezlerin incelenmesini amaçlayan 

bu çalışma betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel araştırma deseninde bir durum 

ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde tanımlanır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & 

Demirel, 2009). Betimsel araştırmalarda, açıklanmaya çalışılan durumlar gruplandırılır ve 

aralarındaki ilişkiler belirlenmiş olur (Kaptan, 1998). Bu çalışmada okul öncesi eğitimde farklı 

yaklaşımlar ile ilgili üzerine yapılan tezler çeşitli değişkenler açısından incelenerek 

açıklanmıştır.  

2.2 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini okul öncesi eğitimde yaklaşımlar ile ilgili Türkiye’de yapılan lisansüstü 

tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt 

örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Ölçüt örneklemede belirlenen ölçütü taşıyan birimler 

örnekleme alınmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2009). Bu 

araştırma kapsamına alınacak tezlerin belirlenmesinde bazı ölçütler kullanılmıştır. Tezlerin 

Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından sadece 1995-2018 

yılları içerisinde arşivlenmesi, Türkiye’deki üniversitelerin enstitülerinde yapılmış olması bu 

ölçütleri oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 1995-2018 

yılları içerisinde arşivlenen, tarama terimlerinde “Montessori, Proje Yaklaşımı, Reggio Emilia, 

Waldorf, İlk Yıllar, Çocuktan Çocuğa, High Scope” sözcüklerinin yer aldığı 37 yüksek lisans, 

11 doktora tezi olmak üzere toplam 48 tez oluşturmaktadır. Okula hazırbulunuşluk ile ilgili 

yayınlanan ilk tezin 1995 yılında olması nedeniyle araştırma kapsamındaki tezler 1995 yılından 

itibaren incelenmeye başlanmıştır. Ayrıca araştırma, 15 Ekim 2018 tarihi itibariyle Yüksek 

Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden erişilmiş olan lisansüstü tezler ile sınırlıdır.  
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2.3 Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında yer alan tezler, araştırmacı tarafından hazırlanan 10 maddeden oluşan 

“Tez Değerlendirme Formu” ile incelenmiştir. Bu formun hazırlanmasında okul öncesi 

eğitimde tezlerin incelenmesine yönelik yapılan araştırmalar incelenerek tez değerlendirme 

formlarında dikkat edilen noktalar gözden geçirilmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan bu 

formda, tezlerin yapıldığı yıllara, türüne, yapıldığı enstitüye, kullanılan veri toplama araçlarına, 

araştırma modeline, araştırma yöntemine, uygulama yapılan örneklem grubuna, tezde ele alınan 

yaklaşım türüne, tezlerin konusuna göre bilgiler yer almıştır.  

2.4 Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri doküman incelemesi ile toplanmıştır. Doküman incelemesi araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında gerekli bilgileri içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Araştırmada okula hazırbulunuşluk ile ilgili tezleri 

incelemek için öncelikle YÖK Ulusal Tez Veri Tabanı’nda “Montessori, Proje Yaklaşımı, 

Reggio Emilia, Waldorf, İlk Yıllar, Çocuktan Çocuğa, High Scope,” tarama terimleri 

kullanılarak ayrıntılı bir tarama yapılmıştır. Tez Veri Tabanı’nda kayıtlı olan tezler pdf 

formatında bilgisayar ortamına kaydedilmiştir, erişime kapalı olan tezlerin ise özet kısmından 

yararlanılmıştır. Erişime kapalı olan tüm tezlerin özet kısımlarından gerekli bilgilere ulaşıldığı 

için tezlerin hepsi araştırma kapsamına alınmıştır. 

2.5 Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma 

sorularına göre kendi aralarında ayrılan konulara ait verileri çözümleyebilmek için SPSS 

programı kullanılmış, bütün ana temalar SPSS programına aktarılmıştır. Daha sonra 

araştırmanın sorularına bağlı kalınarak her çalışmanın ilgili temayla olan ilişkisi belirlenip 

sayısal değerlere dönüştürülerek frekans (f) ve yüzde (%) değerleriyle ifade edilmişlerdir. 
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3. BULGULAR 

Tablo 1. Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı  

Tez Türü Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Yüksek Lisans 37 77.09 

Doktora 11 22.91 

Toplam 48 100 

 

Grafik 1. Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı 

 

Tablo 1 ve Grafik 1 incelendiğinde, okul öncesi eğitimde yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen 

tezlerin 37 tanesinin (%77.09’sunun) yüksek lisans, 11 tanesinin (%22.91’sinin) ise doktora 

tezi olduğu belirlenmiştir. Yaklaşımlar ile ilgili yapılan yüksek lisans tezlerinin doktora 

tezlerinden daha fazla olduğu görülmüştür. 

Tablo 2. Tezlerin Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlara Göre Dağılımı  

Tez Türü Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Montessori 

Proje 

Reggio Emilia 

High Scope 

İlk Yıllar 

Çocuktan Çocuğa 

Waldorf 

23 

12 

5 

3 

2 

2 

1 

47.91 

25 

10.41 

6.25 

4.16 

4.16 

2.08 

Toplam 48 100 

 

Yüksek 
Lisans

Doktora

Tezlerin Türlere Göre Dağılımı
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Grafik 2. Tezlerin Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlara Göre Dağılımı  

 

Tablo 2’de ve Grafik 2’de tezlerin okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlara göre dağılımı yer 

almaktadır. Tablo 2 ve Grafik 2 incelendiğinde, tezlerde en çok 23 tane (%47.91) Montessori 

ve 12 tane (%25) Proje yaklaşımlarının yer aldığı bulunmuştur.  Bunları sırayla Reggio Emilia 

(%10.41) ve High Scope (%6.25) yaklaşımları izlemiştir. Tezlerde en az ise İlk Yıllar 

programının, Çocuktan Çocuğa (%4.16) ve Waldorf yaklaşımlarının (2.08) yer aldığı 

belirlenmiştir.  

Tablo 3. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı  

Yıl  Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

1995 1 2.08 

1997 1 2.08 

1999 1 2.08 

2005 3 6.25 

2007 1 2.08 

2008 2 4.16 

2009 4 8.32 

2010 2 2.08 

2011 2 2.08 

2012 2 2.08 

2013 5 10.41 

2014 2 2.08 

2015 9 18.75 

2016 

2017 

2018                                                             

3 

3 

7 

6.25 

6.25 

14.58 

0

5

10

15

20

25

Montessori Proje Reggio

Emilia

High Scope İlk Yıllar Çocuktan

Çocuğa
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Toplam 48 100 

 

Grafik 3. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı  

 

Tablo 3’de ve Grafik 3’de yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen tezlerin yıllara göre dağılımı 

yer almaktadır. Tablo 3 incelendiğinde, yaklaşımlar ile ilgili tezlerin 9 tane (%18.75) ve 7 tane 

(%14.58) olmak üzere en çok 2015 ve 2018 yıllarında gerçekleştirildiği belirlenmiştir.  2013 

yılında 5 tane (%10.41), 2009 yılında 4 tane (%8.32), 2005, 2016 ve 2017 yıllarında 3’er tane 

(%6.25) ve 2008, 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında 2’şer tane (%4.16) tezin yapıldığı 

görülmüştür. Yaklaşımlar ile ilgili tezlerin 1’er tane (%2.08) olmak üzere en az 1995, 1997, 

1999 ve 2007 yıllarında gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Grafik 3 incelendiğinde, tezlerin 

yıllara göre dağılımının dengeli olmadığı dikkat çekmektedir.   

Tablo 4. Tezlerin Gerçekleştirildiği Enstitü Türlerine Göre Dağılımı 

Enstitüler Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Eğitim Bilimleri  25 52.08 

Sosyal Bilimler 14 29.16 

Sağlık Bilimleri 7 14.58 

Fen Bilimleri 3 6.25 

Toplam 48 100 
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Tablo 4’de yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen tezlerin enstitü türlerine göre dağılımı yer 

almaktadır. Tablo 4 incelendiğinde, yaklaşımlar ile ilgili 25 tezin (%52.08) Eğitim Bilimleri 14 

tezin (%29.16) Sosyal Bilimler, 7 tezin (%14.58) Sağlık Bilimleri ve 3 tezin (%6.25) Fen 

Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Buna göre, tezlerin en çok Eğitim 

Bilimleri en az ise Fen Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği söylenebilir. 

Tablo 5. Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılım 

Yöntem Frekans Yüzde 

(%) 

Nicel 38 79.1 

Nitel 

Karma 

6 

4 

12.5 

8.4 

Toplam  48 100 

 

Grafik 4. Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılım 

 

Tablo 5’de ve Grafik 4’de yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen tezlerde kullanılan araştırma 

türlerine göre dağılım yer almaktadır. Tablo 5 ve Grafik 4 incelendiğinde 38 tezde (%79.1) 

nicel yöntemin, 6 tezde (%12.5) nitel yöntemin, 4 tezde (%8.4) ise karma yöntemin kullanıldığı 

görülmüştür. Bu durum, yaklaşımlar ile ilgili tezlerde en fazla nicel araştırma yönteminin 

kullanıldığı şeklinde açıklanabilir.  

 

 

Nicel

Nitel
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Tablo 6. Tezlerde Kullanılan Ölçme Araçlarına Göre Dağılım 

Ölçme Aracı Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Ölçek  27 49.09 

Test 12 21.81 

Görüşme Formu 10 18.18 

Anket 4 7.27 

Kontrol listesi 

Gözlem Formu 

3 

3 

5.45 

5.45 

Toplam 55 100 

 

Grafik 5. Tezlerde Kullanılan Ölçme Araçlarına Göre Dağılım 

  

Tablo 6’da ve Grafik 5’de yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen tezlerde kullanılan ölçme 

araçlarına göre dağılım yer almaktadır. Tablo 6 ve Grafik 5 incelendiğinde, 27 tezde (%49.09) 

ölçek, 12 tezde (%21.81) test, 10 tezde (%18.18) görüşme formu, 4 tezde (%7.27) anket, 3’er 

tezde (%5.45) kontrol listesi ve gözlem formunun kullanıldığı belirlenmiştir. Buna göre tezlerde 

ölçme aracı olarak en çok ölçeklerin, en az ise kontrol listesi ve gözlem formunun kullanıldığı 

görülmüştür. 
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Tablo 7. Tezlerde Yer Alan Örneklem Gruplarına Göre Dağılım 

Örneklem Grubu Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Çocuk 36 75 

Öğretmen 8 16.66 

Çocuk ve Aile 1 2.08 

Aile, Yönetici ve Öğretmen 1 2.08 

Çocuk ve Öğretmen 

Öğretmen Adayı 

1 

1 

2.08 

2.08 

Toplam 48 100 

 

Tablo 7’de yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen tezlerde yer alan örneklem gruplarına göre 

dağılım yer almaktadır. Tablo 7’ye göre örneklem grubunun, 36 tezde (%75) çocuk, 8 tezde 

(%16.66) öğretmen, 1’er tezde ise (%2.08) çocuk-aile, aile-yönetici-öğretmen, çocuk-öğretmen 

ve öğretmen adayı olduğu görülmektedir. Bu duruma göre, tezlerde örneklem grubu olarak en 

çok çocukların en az ise çocuk-aile, aile-yönetici-öğretmen, çocuk-öğretmen ve öğretmen 

adaylarının olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 8. Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlara İlişkin Türkiye’de Gerçekleştirilmiş 

Lisansüstü Tez Çalışmalarının Konularına Göre Dağılımı 

Konu Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Farklı yaklaşımların çocuklar                                                                      

üzerindeki etkisi 

28 58.34 

Farklı yaklaşımlar ile ilgili 

öğretmen görüşleri 

12 25 

Farklı yaklaşımlara dayalı eğitim 

alan ve almayan çocukların 

karşılaştırılması 

Farklı yaklaşımların 

öğretmenler/öğretmen adayları                                                                    

üzerindeki etkisi 

 

6 

 

 

2 

 

12.5 

 

 

4.16 

Toplam 

 

48 100 

 

Tablo 8’de yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen tezlerin konulara göre dağılımları yer 

almaktadır. Tablo 8 incelendiğinde, 28 tezin (%58.34) farklı yaklaşımların çocuklar üzerindeki 

etkisini, 12 tezin (%25) farklı yaklaşımlar ile ilgili öğretmen görüşlerini, 6 tezin (%12.5) farklı 

yaklaşımlara dayalı eğitim alan ve almayan çocukların karşılaştırılmasını, 2 tezin ise (%4.16) 
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farklı yaklaşımların öğretmenler/öğretmen adayları üzerindeki etkisini ele alan konuların yer 

aldığı görülmüştür. Buna göre, tezlerde en çok yaklaşımların çocuklar üzerindeki etkisini ele 

alan konuların,  en az ise farklı yaklaşımların öğretmenler/öğretmen adayları üzerindeki etkisini 

belirleyen konuların işlendiği belirlenmiştir. Tezlerin konulara göre dağılımları “Tez 

Değerlendirme Formu” üzerinden ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, yaklaşımların çocuklar 

üzerindeki etkisini inceleyen tezlerde en çok Montessori ve Proje yaklaşımlarına, en az High 

Scope, Çocuktan Çocuğa ve Reggio Emilia yaklaşımlarına yer verildiği, İlk Yıllar programına 

ve Waldorf yaklaşımına ise yer verilmediği belirlenmiştir. Yaklaşımlar ile ilgili öğretmen 

görüşlerini inceleyen tezlerde en çok Reggio Emilia yaklaşımına, en az Proje, High Scope ve 

Waldorf yaklaşımlarına yer verildiği, Çocuktan Çocuğa yaklaşımına ise yer verilmediği 

belirlenmiştir. Ayrıca yaklaşımlara dayalı eğitim alan ve almayan çocukların karşılaştırılmasını 

konu alan tezlerde Montessori ve Proje yaklaşımlarına yer verilirken, yaklaşımların 

öğretmenler/öğretmen adayları üzerindeki etkisini konu alan tezlerde ise sadece Reggio Emilia 

yaklaşımına yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar ile ilgili Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tezlerin 

incelenmesini amaçlayan bu araştırma sonucunda, okul öncesi eğitimde yaklaşımlar ile ilgili 

yapılan yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Okul 

öncesi eğitimde gerçekleştirilen lisansüstü tezleri farklı açılardan inceleyen çalışmalarda da 

yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden daha fazla olduğu belirlenmiştir (Can Yaşar & Aral, 

2011; Kaytez, 2014; Metin, 2014). Farklı yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen tezlerde en çok 

Montessori ve Proje yaklaşımlarına, en az ise Waldorf yaklaşımına yer verildiği görülmüştür. 

Ülkemizde Gazi, Selçuk, Abant İzzet Baysal ve Karabük Üniversiteleri bünyelerinde 

Montessori sınıflarının olması, Ankara’daki ve İstanbul’daki bazı özel kurumlarda Montessori 

eğitiminin uygulanması Montessori yaklaşımına dayalı araştırmalara ilgi duyulmasını sağlamış 

olabilir. Ayrıca proje yaklaşımına dayalı uygulamaların birçok eğitim kurumunun programında 

yer alıyor olması bu yaklaşıma dayalı çalışmaların gerçekleştirilmesini sağladığı düşünülebilir. 

Kılınç, Karayel ve Koyuncu (2018) öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilme 

durumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, öğretmenler tarafından en 

çok Montessori yaklaşımının bilindiğini ve ülkemizde yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak bu 

yaklaşımı içerdiğini belirtmişlerdir.  
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Yaklaşımlara ilişkin yapılan tezlerin yıllara göre dağılımının dengeli olmadığı da bu 

araştırmadan elde edilen sonuçlar arasındadır. Tezlerin sayısının özellikle 2000’li yıllardan 

sonra bir artış göstermesi ve yaklaşımlar ile ilgili tezlerin en çok 2015 ve 2018 yıllarında 

gerçekleştirilmesi okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlara ilişkin araştırmalara ilginin ve 

talebin arttığı şeklinde yorumlanabilir. Yaklaşımlar üzerine gerçekleştirilen tezlerin en çok 

Eğitim Bilimleri en az ise Fen Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Koç ve Saranlı (2017) erken çocukluk döneminde üstün yetenekli çocukları ele alan lisansüstü 

tezleri incelemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, tezlerin en çok Eğitim Bilimleri 

Enstitülerinde gerçekleştirildiği sonucunu elde etmişlerdir. Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar 

ile ilgili tezlerde en fazla nicel araştırma yönteminin ve ölçme aracı olarak ölçeklerin 

kullanıldığı belirlenmiştir. Durukan, Atalay ve Şen (2015) yapmış oldukları çalışmada, okul 

öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezleri incelemişlerdir ve tezlerde en çok nicel 

araştırma yönteminin kullanıldığı sonucuna ulaşmışlardır. Tezlerde örneklem grubu olarak en 

çok çocukların en az ise çocuk-aile, aile-yönetici-öğretmen, çocuk-öğretmen ve öğretmen 

adaylarının olduğu belirlenmiştir. Altun, Öneren Şendil ve Şahin (2011) okul öncesi eğitimde 

gerçekleştirilen lisansüstü tezleri farklı boyutlar açısından inceledikleri çalışmada, tezlerde en 

çok çocuklar üzerinde çalışıldığı sonucunu elde etmişlerdir.   

Ayrıca okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar ile ilgili gerçekleştirilen tezlerde,  yaklaşımların 

çocuklar üzerindeki etkisini, yaklaşımlar ile ilgili öğretmen görüşlerini, yaklaşımlara dayalı 

eğitim alan ve almayan çocukların karşılaştırılmasını ve yaklaşımların öğretmenler/öğretmen 

adayları üzerindeki etkisini ele alan konuların yer aldığı belirlenmiştir. Araştırmacılar 

tarafından tezlerde konu olarak en çok yaklaşımların çocuklar üzerindeki etkilerinin 

araştırılması, çocukların ilgi ve deneyimlerini temel alan ve çocuk merkezli çağdaş 

yaklaşımların çocukların farklı gelişim alanları ve diğer süreçler üzerindeki etkilerini belirleme 

isteğinden kaynaklanmış olabilir. Yaklaşımların çocuklar üzerindeki etkisini ele alan tezlerde 

çocukların gelişim alanları, problem çözme becerileri, kavram kazanımları, akran ilişkileri, 

ilkokula hazırlık süreçleri ve yaratıcılıkları vb. üzerindeki etkilerin incelendiği belirlenmiştir 

(Akar Gençer, 2014; Bezirci, 2017; Dizman Özaslan, 2010;  Gizir Ergen, 2013; Kayılı, 2010; 

Kınık, 2018; Oğuz, 2012). Bu konudan sonra tezlerde en çok yaklaşımlar ile ilgili öğretmen 

görüşlerinin çalışıldığı görülmüştür. Soydan (2013) öğretmenlerin eğitim programlarını 

hazırlarken temel alabilecekleri yaklaşımlar hakkındaki düşüncelerinin ve kararlarını etkileyen 

noktaların belirlenmesinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Yaklaşımlar ile ilgili öğretmen 

görüşlerinin çalışıldığı tezlerde, en çok Reggio Emilia sonrasında sırayla, Montessori 
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Yaklaşımı, İlk Yıllar Programı, Proje Yaklaşımı, High Scope ve Waldorf Yaklaşımlarına ilişkin 

görüşlerin incelendiği belirlenmiştir (Açıkgöz, 2018; Aydemir Özalp, 2016; Elmas, 2007; 

Gülkanat, 2015; Kayır, 2015; Koca, 2015; Özakanoğlu, 2015; Yılmazer, 1995). Yaklaşımlar ile 

ilgili tezlerde en az ise farklı yaklaşımların öğretmenler/öğretmen adayları üzerindeki etkisini 

belirleyen konunun çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin yaklaşımlara ilişkin 

bilgilerini ve görüşlerini belirlemeye yönelik çalışmalarda, öğretmenlere farklı yaklaşımlar 

üzerine bilgi ve deneyimlerini arttırabilecek ve uygulamalarına yansıtabilmelerine katkıda 

bulunabilecek eğitimlerin verilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Gökmen ve diğ., 2016; Kılınç, 

Karayel ve Koyuncu, 2018). Bundan yola çıkılarak farklı yaklaşımların öğretmen ve öğretmen 

adayları üzerindeki etkisini ele alan tezlerin sayısının çoğalması gerektiği söylenebilir.  

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler sunulabilir: 

• Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerin sayısı 

arttırılarak, farklı yaklaşımlara ilişkin bakış açıları zenginleştirilebilir. 

• Yaklaşımların çocukların gelişim süreçleri üzerindeki etkisini derinlemesine incelemek 

amacıyla karma desende gerçekleştirilen araştırmaların sayısı arttırılabilir. 

• Okul öncesi öğretmenleri için farklı yaklaşımları konu alan eğitim, seminer ve atölyeler 

düzenlenerek öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanabilir ve bu eğitimler 

sonrasında yapılacak farklı yaklaşımlar üzerine yapılan uygulamaların etkililiği 

belirlenebilir.  

• Farklı yaklaşımlara dayalı eğitimlerin çocuklar üzerindeki etkilerini belirleyen 

uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar planlanabilir.  

• Çalışma grubunda öğretmenlerin ve ailelerin olduğu, farklı yaklaşımlara dayalı 

görüşleri ele alan araştırmaların artması, yaklaşımların farklı boyutlar açısından 

değerlendirilmesine katkı sağlayabilir.  
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İDARİ İŞLEMİN GERİ ALINMASI VE İLGİLİNİN GERÇEK DIŞI BEYANI VEYA 

HİLESİ 

Yaprak Yeşil142 

GİRİŞ 

Hukuka aykırı ve yararlandırıcı mahiyetteki idari işlemlerin geri alınması bakımından idare 

mutlak bir yetkiye sahip değildir. Hak yaratan işlemler sadece belli süreler içeriside geri 

alınabilirken; yokluk, açık hata, ilgilinin gerçek dışı beyanı veya hile gibi hukuka aykırılık 

hallerini içeren bazı işlemler ise süresiz olarak geri alınabilmektedir. Türk idare hukukunda 

idari işlemin her zaman geri alınabilmesini sağlayan ilgilinin gerçek dışı beyanı veya hilesi 

sebepleri, gerek işlemin geri alınabilme süresi bakımından bir kısıtlama getirmediği ve gerekse 

kazanılmış haklara ilişkin farklı bir uygulamaya yol açtığı için bu sebeplerin sınırlarını 

belirlemek önem arz etmektedir. Bu yüzden, bu çalışmada teori ve uygulama bakımından genel 

bir çerçeve çizilmeye çalışılmış; yargı kararlarından bazı örnekler sunularak genel ilkeler 

ışığında bir değerlendirme yapılmıştır. İdari işlemlerin süreye tabi olmaksızın geri alınmasına 

ilişkin olarak, her dava konusu olan olayın niteliklerine göre belirlenecek makul süre 

kavramının muğlaklığının, idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkeleri ile çelişebileceği 

belirtilmiştir. Ayrıca, incelenen kararlarda idari yargının hileyi, ilgilinin aktif bir davranış 

neticesinde idareyi yanıltması olarak yorumladığı; idari işlemin hatalı olduğunu bilebilecek bir 

durumda olan muhatabın bu duruma göz yummasını ise idarenin açık hatası kapsamında 

değerlendirdiği tespiti yapılmıştır. Bu ayrımın idari işlemin geri alınması işleminin hüküm ve 

sonuçları bakımından bir fark yaratmayacağı; ancak hukuki nitelendirmenin daha farklı 

değerlendirilmesinin uygun olacağı neticesine varılmıştır. 

1. İdari İşlemlerin Geri Alınması 

İdarenin tesis etmiş olduğu bir idari işlemin ilelebet yürürlükte kalacak olması ve etkisini 

göstermeye devam etmesi eşyanın tabiatı dolayısıyla beklenemez.143 İdarenin hem düzenleyici 

hem de birel mahiyetteki işlemleri farklı sebeplerle sona erebilir, etkilerini yitirip hukuki 

varlıkları son bulabilir.144 İdari işlemlerin ortadan kaldırılmaları iptal, sürenin dolması, infisahi 

 
142 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, İdare Hukuku ABD, Araştırma Görevlisi. 

143 GÖZLER, Kemal ve KAPLAN, Gürsel: İdare Hukuku Dersleri, 20. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, 

Bursa, Eylül 2018, s.369. 

144 AKYILMAZ, Bahtiyar, SEZGİNER, Murat ve KAYA, Cemil: Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş 

Yayınevi, Ankara, Eylül 2018, s.420. 
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şart, maddi sebepler gibi idarenin iradesi dışındaki nedenlerle ve kaldırma, geri alma gibi 

idarenin iradesine bağlı sebeplerle gerçekleşebilir.145 Bu yollarla sakat bir idari işlemin askıda 

olan geçerliliğine son verilip hüküm ve sonuçları ortadan kaldırılır.146 

İdarenin iradesine bağlı olarak idari işlemi sona erdiren geri alma, idari işlemin yapıldığı 

andan itibaren tüm hüküm ve sonuçlarıyla hukuk aleminden kaldırılmasıdır.147 Hukuka aykırı 

bir nitelik taşıdığı tespit edilmiş bir idari işlemin geri alınması, hukuk devleti ilkesinin getirdiği 

gereklerden biri olarak addedilir.148 Sakat bir idari işlemin geri alınması yine başka bir idari 

işlemle gerçekleştirilmektedir. Geri alma işlemi ile birlikte sakat idari işlemin doğurduğu ve 

doğuracağı neticeleri ile birlikte hukuk aleminden sanki o karar hiç alınmamış gibi 

çıkarılmaktadır.149 Anlaşılacağı üzere, geri alma işlemi geçmişe etkili olarak sonuç 

doğurmaktadır.150 Örneğin, sakat bir yapı ruhsatı işleminin idare tarafından geri alınması yine 

ikinci bir işlem gerektirmekte; ruhsat, ilgili belediye yahut valilikçe geri alındığı takdirde hiç 

meydana gelmemiş sayılmaktadır.151 

a.) Geri Alma İşleminin Koşulları 

Öncelikle, geri alma işlemi hukuka uygun bir biçimde tesis edilmiş olmalıdır. Diğer bir 

ifadeyle geri alma işleminde ve ögelerinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamalıdır.152 

 aa.) Yetki 

Geri alma yetkisi bakımından yetkide paralellik ilkesi söz konusudur.153 Dolayısıyla, 

kural olarak geri alınacak olan idari işlem hangi makam tarafından yapılmış ise yine aynı 

makam yaptığı idari işlemi geri alma yetkisine de sahiptir.154 Ayrıca hiyerarşik bakımdan ast 

makamın tesis etmiş olduğu idari işlemi, üst makam geri alma yetkisine sahiptir.155 Hiyerarşik 

üst, bu yetkisini 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesine göre; ilgilinin, 

 
145 GÖZLER, Kemal ve KAPLAN, Gürsel: age, s.369. 
146 GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, 10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, Ekim 2015, s.168. 
147 TAN, Turgut: İdare Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, Eylül 2017, s.288. 
148 TAN, Turgut: age, s.388. 
149 GÜNDAY, Metin: age, s.171. 
150 AKYILMAZ, Bahtiyar, SEZGİNER, Murat ve KAYA, Cemil: age, s.435. 
151 KALABALIK, Halil: İdare Hukuku Dersleri, Cilt II, 2. Baskı, Sayram Yayınları, Konya, Eylül 2016, 

s.101. 
152 TAN, Turgut: age, s.290. 
153 GÜNDAY, Metin: age, s.171. 
154 GÖZLER, Kemal ve KAPLAN, Gürsel: age, s.373. 
155 TAN, Turgut: age, s.290. 
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idareye hukuka aykırı işlemin geri alınması talebi üzerine de kullanabilir.156 Bunun yanında, bir 

idari işlemin geri alınmasına ilişkin, Kanunda farklı düzenlemeler öngörülmüş; işlemi yapan 

makam haricinde başka bir makam geri alma işlemi için yetkilendirilmiş olabilir. Böyle bir 

durumda, özel düzenlemede belirtilen esaslar uygulanır.157 

 ab.) Şekil 

Geri alma işleminde şekil unsuru bakımından da, kural olarak, kanunda aksi 

belirtilmediği sürece, “şekil ve usulde paralellik ilkesi” gereğince, önceki işlemde uygulanan 

şekil ve usule uyulmalıdır.158 

 ac.) Sebep 

İdarenin geri alma işleminin dayanağını, önceden hukuka aykırı olarak tesis edilmiş 

başka bir işlem oluşturur. Diğer bir ifadeyle, idare ancak ve ancak sakat bir idari işlemi geri 

alabilir.159 Hukuk kurallarına uygun bir biçimde oluşturulmuş idari işlemler geri alınamazlar.160  

 ad.) Konu 

  Geri alma işleminin konusunu ise, geri alınan kararın yapıldığı andan itibaren tüm 

hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkması oluşturur. Bu anlamda, geri alma “idari işlemlerin 

geriye yürümezliği ilkesi” bakımından bir istisna teşkil eder.161 Geri alma işlemi bazı 

durumlarda, hukuka aykırı kararın meydana getirdiği veya getireceği tüm sonuçları hukuk 

aleminden silmeye muktedirdir. Ancak kimi durumlarda, hukuka aykırı kararın sadece geri 

alınması ile bu etki sağlanamaz. İdarenin ayrıca bir başka işlem ile, daha önce tesis edilen 

işlemin neticelerini ortadan kaldırması lazım gelir. Bu gibi durumlarda, ilgili kişi idareden 

etkinin giderilmesini isteme hakkına sahiptir. Örneğin, bir öğrencinin gerekli şartları taşıdığı 

halde okula kayıt isteğinin hukuka aykırı bir biçimde reddedilmesi durumunda, sadece ret 

kararının geri alınması yetmez; aynı zamandda idarenin başka bir işlem daha tesis ederek (kayıt 

işlemi) ret işleminin de neticelerini hukuk aleminden silmesi gerekir.162  

 ae.) Amaç 

 
156 GÜNDAY, Metin: age, s.171. 
157 AKYILMAZ, Bahtiyar, SEZGİNER, Murat ve KAYA, Cemil: age, s.436. 
158 TAN, Turgut: age, s.290. 
159 GÜNDAY, Metin: age, s.174. 
160 KALABALIK, Halil: age, s.101. 
161 GÜNDAY, Metin: age, s.174. 
162 GÜNDAY, Metin: age, s.174, 175. 
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 Geri alma işleminin maksadı, hukuka aykırı olan işlemlerin varlığına son vererek kararların 

hukuka uygunluğunu temin etmektir.163 

2. Geri Almada Süre Sorunu 

Geri alma yetkisinin kullanılmasındaki önemli problemlerden biri, bu yetkinin hangi süreler 

içinde kullanılabileceği sorunudur. Hukuka aykırı bir idari işleme karşı iptal davası açılması, 

belirli süre şartlarına bağlanmıştır. Bu süreler dolduktan sonra işlem, hukuka uygun olarak tesis 

edilmişçesine geçerlik kazanır. Hukuki düzeni ve istikrarı sağlamak adına getirilmiş bu durum, 

idari işlemin geri alınması hususunda da geçerlidir.164 

Doktrinde altmış günlük dava açma süresi geçirildikten sonra, kişi lehine tesis edilmiş 

yararlandırıcı işlemin geri alınamayacağı hususunda karşıt görüşte olan yazarlar da vardır. Bir 

görüşe göre, iptal davasında belirlenmiş olan süre, idareye dava açmak isteyen ilgiliye 

yöneliktir. Dava süreci ve incelemeleri ise bir yılı aşkın bir sürede gerçekleştirilmektedir. Geri 

almada ise işleme ilişkin gidişatı belirleyecek olan asıl özne idaredir. Dolayısıyla, idareye de 

gerekli değerlendirme ve incelerin yapılması bakımından makul bir süre tanınmalıdır. Zaten, 

idarenin sakat olan işlemleri iç denetim veya ilgililerin başvurusu sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. İdarenin işleyişi bakımından daha esnek bir çözüm yöntemi benimsenmeli, iptal 

davası şartları ile aynı uygulama yapılmamalıdır.165  

Kanaatimce burada idare ve bireyi eşit konumlarda değerlendirmek, idare hukukunun 

esaslarına paralellik arz etmemektedir. İdare, gerek teşkilatı ve çalışanları, gerekse birikimi ve 

gücü bakımından bireylerden daha üstün bir konuma sahiptir. Dolayısıyla, geri alma süresi 

bakımından idarenin yararlandırıcı işlemlerin geri alınması hususunda, iptal davasında 

bireylere tanınan altmış günlük dava açma süresi ile bağlanması, idarenin üstün konumda 

olduğu da göz önünde bulundurulduğunda evleviyetle yeterli olmalıdır. 

Danıştay’ın 26.09.1952 tarih ve E. 1952/15, K.1952/244 sayılı içtihadı birleştirme kararında 

“... kanunsuz bir yükselme işleminden sonra, aynı memur hakkında kanuna uygun çeşitli 

yükselmeler yapıldığı takdirde, idare tarafından kanunsuz yükselmenin artık geri alınmasının 

 
163 GÖZLER, Kemal ve KAPLAN, Gürsel: age, s.373. 
164 TAN, Turgut: age, s.290. 
165 AKYILMAZ, Bahtiyar, SEZGİNER, Murat ve KAYA, Cemil: age, s.436. 
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uygun görülmeyeceği”ne hükmedilmiştir.166 Söz konusu kararda, en az iki derece yükselme 

yapılması ve bu aşamanın altı yıllık bir zamana tekabül ettiği belirtilmiştir.167 

Ancak, daha sonraki bir Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu kararındaysa168 memurlara 

ilişkin yapılan diğer sakat işlemlerin bir süreye tabii olmaksızın her zaman geri alınabilir 

olmasının istikrar ilkesi ile uyuşmayacağı ifade edilmiştir. Bu işlemlerin sadece idari istikrarın 

söz konusu olabileceğini gösterecek bir sürenin geçmemiş olması durumunda geri 

alınabileceğini; aksi takdirde alınamayacağını belirtmiştir.169 Diğer bir ifadeyle, hukuka 

aykırılık teşkil etmekle birlikte ilgili kişi menfaatine hukuki durum oluşturmuş işlemleri, idari 

istikrar ilkesi uyarınca sadece belli süreler kapsamında geri alabileceğini belirten Danıştay, söz 

konusu süreyi somut olaya göre tespit etme yolunu tercih etmiş ve kesin bir süre kıstası 

getirmemiştir.170 

Ancak ilginçtir ki Danıştay değil Yargıtay, idari işlemin geri alınmasıyla ilgili olarak, 

bulunması gereken koşulları genel  ilk defa ortaya koymuştur.171 Yanlış intibaklar sonucunda 

yapılan ödemelerin geri alınması sorununa ilişkin açılan davalar hasebiyle verdiği, Yargıtay’ın 

21.01.1973 tarih, E.1972/6, K.1973/2 sayılı içtihadı birleştirme kararında, “yokluk ile mutlak 

butlan halleri hariç ve kişinin gerçek dışı beyanı veya hilesi de sebebiyet vermemiş olmak 

kaydıyla, idarenin yanlış şart tasarrufunun, ancak iptal davası süresi veya kanunlarda özel bir 

süre varsa bu süre içinde yahut iptal davası açılmışsa dava sonuna kadar, geriye yürür şekilde 

geri alabileceğine...”  ifadeleri yer almaktadır. Diğer bir deyişle, ilgilinin gerçek dışı beyanı 

veya hilesi varsa; yahut yokluk ile mutlak butlan halleri söz konusuysa bu işlemler her zaman 

geri alınabilir.  

Danıştay da, Yargıtay’ın bu tutumundan etkilenerek kısa bir süre sonra, yine bir içtihadı 

birleştirme kararında172 hukuka aykırı terfi ve intibaklar neticesinde yapılmış olan ödemelerin; 

sadece iptal davası süresi dahilinde, eğer iptal davası açılmışsa da, dava sonlandırılıncaya değin 

idare tarafından geri alınabileceğini belirtmiştir.173 Söz konusu kararda, hukuka aykırı terfi ve 

 
166 TAN, Turgut: age, s.291. 
167 GÜNDAY, Metin: age, s.176. 
168 Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 29.05.1959, E. 1959/29, K. 1959/157 Sayılı Karar, 

Danıştay Dergisi, Cilt 22, Sayı: 81-82, 1962. 
169 GÜNDAY, Metin: age, s.177. 
170 KALABALIK, Halil: age, s.102. 
171 AKYILMAZ, Bahtiyar, SEZGİNER, Murat ve KAYA, Cemil: age, s.438. 
172Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 22.12.1973 tarih, E. 1968/8, K.1973/14 Sayılı Karar, Resmi 

Gazete, 14 Haziran 1974, Sayı 14915. 
173 GÜNDAY, Metin: age, s.178. 
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intibak işlemlerinin, gerçek dışı beyan, yokluk, açık hata yahut hile sonucunda yapılması 

durumunda her zaman geri alınabileceğini ifade etmiştir.174 Ancak, görüldüğü üzere Danıştay 

her ne kadar Yargıtay’a benzer bir tutum sergilese de, adı geçen karar yalnızca sakat terfi ve 

intibak işlemlerinin neticeleri ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, Danıştay’ın hukuka aykırı olarak 

tesis edilmiş olan terfi ve intibak işlemleri sonucunda yapılan ödemelerin haricinde, idari 

işlemlerin geri alınmasına ilişkin iptal davası süresini, bir şart olarak kabul etmediği yorumu da 

yapılabilir.175 

Ayrı yargı kollarının içtihadı birleştirme kararının, hangi yargı kolundaki Yüksek Mahkeme 

tarafından verildiyse, o yargı kolunu bağlayacağı için, Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın idari 

yargıyı bağlamayacağı aşikardır. Danıştay’ın verdiği içtihadı birleştirme kararı ise yalnızca 

sakat terfi ve intibak işlemleri sebebiyle yapılan fazla ödemelerin geri alınmasıyla ilgilidir. 

Dolayısıyla, bu karardan sakat tüm idari işlemlerin sadece iptal davası açma süresi içerisinde 

yahut dava açılmışsa sonuçlanıncaya değin geri alınabileceği yorumunu getirmek de oldukça 

zordur. Uygulamada diğer sakat idari işlemler için ise “uzun bir süre”, “yıllar geçtikten sonra”, 

yahut “her zaman” geri alma işleminin yapılabileceği kanaatinde olmanın ise idari istikrar 

ilkesi bağdaşmayacağı; sakat işlemin “makul bir süre içinde”, “hak ve nesafet kurallarını 

zedelemeyecek şekilde” geri alınabileceği Danıştay tarafından ifade edilmiştir.176  

Kısacası, Danıştay bu noktada somut bir kıstas oluşturmamış; yanlış terfi ve intibak 

işlemlerine ilişkin olan davalar dışındaki uyuşmazlıklarda, dava konusu olaya göre 

değerlendirme yapma yolunu tercih etmiştir. İdari istikrar ve hukuki güvenlik ilkesi gereği, 

bireylerin hukuka aykırı idari işlem sonucunda karşı karşıya gelebilecekleri neticelerden 

haberdar olmak; idarenin düzenli ve sürekli uygulamaları karşısında kendilerini güvende 

hissetmeleri adına, bu hususta somut ölçütler belirlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Her ne 

kadar makul süre kavramı bakımından, dava konusu olayların birbirinden farklı olmaları 

dolayısıyla bir formülasyon öne sürmek güç olsa da, sık karşılaşılan davalar için bir üst sınır 

takdiri yapılabilir. Örneğin, belirli bir süreyi yahut üst sınırı aştıktan sonra idari işlemin, kamu 

yararı halleri saklı olmak üzere, geri alınamayacağına ilişkin bir uygulama öngörülmesi, zaten 

eşit konumda bulunmayan idare ve birey arasındaki dengeyi sağlamak adına işlevsellik 

gösterebilir.  

 
174 KALABALIK, Halil: age, s.102. 
175 TAN, Turgut: age, s.291, 292. 
176 GÜNDAY, Metin: age, s.179. 
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3. Her Zaman Geri Alınabilirliği Sağlayan Sebepler Olarak İlgilinin Gerçek Dışı 

Beyanı veya Hilesi 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, hukuka aykırı yararlandırıcı işlemler bakımından geri alma 

belli bir süreye bağlıdır; ancak kişiye yükümlülük getirenlerin ise her zaman geri alınabilmesi 

mümkündür. Diğer yandan, yine yararlandırıcı sakat işlemler açısından hukuki istikrar ilkesi 

gereğince, geri alma işleminin sadece belirli süreler içinde yapılabileceği belirtilmekle beraber; 

açık hata, yokluk, mutlak butlan, gerçek dışı beyan veya ilgilinin hilesi halleri söz konusu 

olduğunda, yargı kararlarında işlemin her zaman geri alınmasının mümkün olduğu kabul 

edilmektedir.177 

Türk idare hukukunda idari işlemin her zaman geri alınabilmesini sağlayan ilgilinin gerçek 

dışı beyanı veya hilesi sebepleri, gerek işlemin geri alınabilme süresi bakımından bir kısıtlama 

getirmediği ve gerekse kazanılmış haklar bakımından farklı bir uygulamaya yol açtığından 

incelemeye değerdir. Bilhassa yargı kararlarında yapılan değerlendirmeler; bu anlamda bir 

çerçeve çizmek adına oldukça aydınlatıcı olacaktır.  

Öncelikle, hile terimin sözlük anlamına baktığımızda, “birini aldatmak için yapılan desise” 

olarak tanımlanmaktadır.178 Hukuki anlamını irdelediğimizde ise Roma Hukuku’nda en çok 

kabul gören tanımın Labeo tarafından yapıldığı görülmektedir. Labeo hileyi “birisini 

kandırmak, aldatmak ve dolandırmak amacı ile yapılan her türlü yanıltıcı hareket ve kurnazlık” 

olarak ifade etmektedir. Burada kişi, menfaat elde etme gayesi ile karşısındakini aldatma 

kastıyla hareket eder ve hileli davranışta bulunur. Fakat kişi bazen de pasif bir şekilde, diğer bir 

deyişle susarak karşısındakini hataya düşürmek de isteyebilir. Böylece bir davranıştan 

kaçınarak oluşmuş olan yanlış fikrin hileyle devamı sağlanır.179 

İdare hukuku bakımından da hile iki biçimde karşımıza çıkmaktadır. Kişi yanlış 

beyanlarıyla yahut belgelerle idareyi aldatmış olabilir veya kasıtlı bir şekilde susarak hakikati 

gizleyip idareyi yanıltmış olabilir.180 Burada, idareyi yanıltarak hukuki bir menfaat elde etmiş 

olan kişi bakımından kazanılmış haktan bahsedilemeyecektir. Çünkü, “idare iğfal edilerek 

sağlanan hukuki vaziyetler hiçbir zaman müktesep hak teşkil etmez”. Gerçek dışı beyan yahut 

 
177 KALABALIK, Halil: age, s.103. 
178 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr. 
179 KORKMAZ, Bengi Sayın: “Roma Hukuku’nda Hile (Dolus) Kavramı”, Kırıkkale Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, C:7, S:2, Temmuz 2017, s.427. 
180 TAN, Turgut: İdari İşlemin Geri Alınması, AÜSBF Yayınları, No:298, 1970, s.75 vd. 

http://www.tdk.gov.tr/
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hile sonucunda tesis edilmiş olan idari işlemler, bu yola başvuranlar lehine müktesep hak 

doğurmuş olmayacağı için, bu işlemler mutlaka geri alınmalıdır.181 Nitekim, hile sebebiyle 

hukuka aykırı olan bu işlemler hukuki değerden yoksundurlar ve ne kadar süre geçse de hukuka 

uygunluk kazanamazlar.182  

  Örneğin, Danıştay’ın 6.7.1987 tarih E.1987-1,2,4 ve K.1987/2 sayılı içtihadı birleştirme 

kararında, üniversiteye giriş sınavlarında yerlerine başka kişileri sınava sokarak üniversitelere 

kayıtlarını sağlayan ve ara sınıf öğrencisi olarak görünen davacıların hileli beyanlarına mukabil  

tesis edilmiş olan kayıt işlemlerinin her zaman geri alınabileceğine ve bu durumun ilgililere 

kazanılmış hak sağlamadığına hükmedilmiştir. İdareyi kötüniyetli olarak yanıltmanın hukuken 

korunmasının imkan dahilinde olmadığı, hukuka aykırılık teşkil eden bu işlemlerin öğrenim 

süresi içinde geri alınabileceği ifade edilmiştir.183 

 Danıştay, idarenin yapmış olduğu hatayı, işlemin muhatabının basitçe anlayabileceği, 

işi gereği bilebileceği halde susarak idarenin yanlışını görmezden geldiği durumlarda işlemin 

geri alınması hususunu hile değil, açık hata kapsamında ele almaktadır. Örneğin, Danıştay’ın 

E.2000/9798, K.2003/1654 sayılı kararının gerekçesinde “malmüdürlüğünde muhasebe şefi 

olarak görev yapan davacının, tedviren görevlendirmelerde zam ve tazminat farkı 

alınmayacağını bilebilecek durumda olduğu halde anılan farkları alması ve açık hata 

niteliğindeki bu ödeme işlemi...”184 ifadeleri geçmektedir. Bu kararda, Danıştay’ın kişinin 

mesleği icabı bilebileceği bir durum olmasına rağmen sessiz kalarak idarenin hatasına göz 

yummasını, idari işlemin geri alınmasına sebep oluşturacak hile kavramı altında 

değerlendirmediği; ancak idarenin açık hatası nedeniyle geri almanın yapılabileceğini belirttiği 

görülmektedir. Yine bir başka karar örneğinde ise memurun kolaylıkla fark edebileceği hatalı 

bir idari işlem neticesinde yapılan ödemelerin açık hata halinin bulunması hasebiyle geri 

 
181 DURAN, Lütfi: , İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

No:1080, İstanbul 1964, s.405, 424. 
182 TAN, Turgut: İdari İşlemin Geri Alınması, s.74, 75. 
183 Danıştay İDDK, 17.06.2016 tarih, E.2014/397, K.2016/289 Sayılı Karar’da ise “ilgililerin "hile" ile 

tesis ettirdikleri, yükseköğretim kurumuna kayıt yolundaki idari işlemlerin dahi "öğrenim süresi içinde" 

geri alınabileceğinin ifade edilmiş olması, olayda ise, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen 

davacının aftan yararlanma başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali yolundaki "yargı kararı üzerine" 

öğrenimine devam etmesi sonucunda "mezun durumda bulunması" karşısında, davacının yargı kararına 

dayanılarak sağladığı bu başarının kendisi için kazanılmış hak olarak kabul edilmesi gerektiği ve 

mezuniyet belgesinin iptalinde hukuka uyarlık bulunmadığı”na hükmedilmiştir.  
184 Danıştay 11. Dairesi, E.2000, K.2003/1654 Sayılı Karar, Kazancı İçtihat Bankası. 
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alınabileceği ve bu ödemelere memurun gerçek dışı beyanının veya hilesinin sebep olmadığı 

belirtilmiştir.185  

 Az önce değinilen kararlarda her ne kadar sonuç bakımından herhangi bir değişiklik 

meydana getirmeyecek olsa da, idari işlemin geri alınmasının sebebi bakımından farklı bir 

değerlendirme yapılabilir. İdarenin hatalı işlem yapmasına ilginin gerçek dışı beyanı yahut 

hilesi yol açmamış olsa dahi, idarenin hata yaptığını kolayca fark edebilecek durumda olan ve 

ancak buna rağmen sessiz kalarak bu hatalı işleme göz yuman kişiler için artık hile durumunun 

vuku bulduğu öne sürülebilir. Çünkü hile, sadece aktif bir davranışta bulunarak menfaat elde 

etme kastı değil; aynı zamanda susarak idarenin yanlış yapmasını görmezden gelme olarak 

tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, burada idari işlemin geri alınması bakımından sebep unsurunu 

ilgilinin hilesi oluşturduğu öne sürülebilir. Hem açık hatanın hem de hilenin varlığı idari 

işlemin her zaman geri alınabilmesi sonucuna yol açmaktadır velakin idari işlemin sağlığı 

bakımından sebebin hukuki tavsifi hususu da önem arz etmektedir. Burada önceleri idarenin 

açık hatası sebebiyle sakatlanmış bir işlem, daha sonradan ilgilinin hilesi neticesinde hukuki 

varlığını devam ettirmektedir. Bu yüzden müşabih olaylarda, ilgili kişinin susmak suretiyle 

hilesi söz konusu olduğunda, kazanılmış hakları bakımından dar bir yorumun yapılması 

gerektiği kanaatindeyim. 

SONUÇ 

Hak yaratan idari işlemlerin, hukuka aykırılık teşkil etmesi sebebiyle geri alınması 

husunda kural olarak idare mutlak bir yetkiyle donatılmamıştır. İdare, bazı işlemlerin geri 

alınması bakımından dava açma süresi ile sınırlandırılmış, bazılarında ise idari istikrar, hukuki 

güvenlik gibi idare hukukuna hakim olan ilkeler çerçevesinde “makul bir süre”, “hak ve nesafet 

kurallarına uygunluk” gibi kıstaslara tabi tutulmuştur. Ancak, Danıştay bu bağlamda kesin 

ölçütler belirlememiş; yanlış terfi ve intibak işlemlerine ilişkin olan davalar dışındaki 

uyuşmazlıklarda, somut olaya göre değerlendirme yapma eğiliminde olmuştur. Her dava 

konusu birbirinden farklı olduğu için, “makul süre”nin ne olduğuna ilişkin genel bir ölçüt 

belirlemek zor görünse de, sık karşılaşılan uyuşmazlıklar bakımından ne yönde bir 

değerlendirme yapılacağına ilişkin genel bir çerçeve çizilebilir. Hukuk güvenliği ve idare-birey 

dengesini sağlamak adına böyle bir yaklaşımın faydalı olabileceği kanaatindeyim. 

 
185 ALTINDAĞ, Halil: “İdari İşlemin Geri Alınması Sebebi Olarak Açık Hata”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C:20, S:4, 2016, s.93, 94; Danıştay 2. Dairesi, E. 2012/4255, K.2012/10794 

Sayılı Karar, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası. 
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 İlgilinin gerçek dışı beyanı veya hilesi söz konusu olduğunda ise idari işlemlerin her 

zaman geri alınabileceği kuralı kabul edilmiştir. İncelenen kararlarda, Danıştay ilgilinin aktif 

bir davranış ile idareyi yanıltmasını hile olarak değerlendirmiş, bunun dışında kişinin idarenin 

işleminin hukuka aykırılık teşkil ettiğini mesleği icabı bilebileceği bir durumda olmasına 

rağmen susarak bu durumu görmezden gelmesini idarenin açık hatası kapsamında incelemiştir. 

Burada daha önce idarenin açık hatası hasebiyle hukuka aykırılık teşkil eden bir işlem, daha 

sonra ilgilinin hilesi neticesinde hukuki varlığını devam ettirmektedir. Diğer bir deyişle, idari 

işlem ilgilinin sessiz kalması neticesinde aslında hile kavramı vuku bulmuştur. Bu yüzden 

müşabih olaylarda, ilgili kişinin susmak suretiyle hilesi söz konusu olduğunda, kazanılmış 

hakları bakımından dar bir yorumun yapılması gerektiği kanaatindeyim. 
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Göç Sürecinde Etkili Olan Eylem İçeriklerinin Değişkenliği* 

Zeynep Demirci** 

Özet 

Türkiye’den Fransa’ya gerçekleşen Türk göçünün kitlesel bir hal alması üç dönemle 

özetlenebilir. İlk dalgayı, işçi göçü olarak adlandırılan, 1965 yılında Türkiye ve Fransa arasında 

imzalanan anlaşma ile başlayan Türk işçi göçü oluşturmaktadır. Hemen ardından bu dalgayı 

1970’lerde göç edenlerin eşlerinin ve çocuklarının gelmesiyle devam eden aile birleşimi göçü 

izlemiştir.  Üçüncü göç dalgası ise 1980 askeri darbesinden sonra gerçekleşen politik nitelikli 

göçtür. 2000 sonrası göçler ise, kitlesel bir özellik göstermeyip, daha çok bireysel 

motivasyonların etkisi altında gerçekleştirilmiş göçler olarak tanımlanabilir.  Öncelikle işçi 

göçüyle gelip ardından farklı dalgalarla göç sürecine katılan göçmenlerin, göçe karar verme 

süreçlerinde etkili olan faktörler çok yönlü ve etkileşimlidir. Göçe etki eden faktörler, gelinen 

misafir ülkede kimi zaman olduğu gibi geçerliliğini korumuş ancak kimi zaman ise, yeni ülkede 

karşılaşılan öngörülmedik yeni sorunlar karşısında önemli bir değişime uğramıştır. Diğer bir 

deyişle, göç kararını oluşturan unsurlar, yeni ülkede göçmenin algısal düzeyinde geçersizleşmiş 

ya da şekil ve içerik değiştirmiştir. Bu değişiklik en genel ifadeyle Avrupa’ya yüklenen anlamın 

“maddi kazanç, manevi kayıp” olarak nitelenmesinde belirginleşmiştir. Çalışmanın amacı, 

doktora çalışması kapsamında 2012-2014 yılları arasında gerçekleştirilen Fransa Türkleri 

üzerine yapılan alan araştırmasının sonuçlarından hareketle, ilk kuşak göçmenlerin göç 

motiflerine yüklediği anlamların yeni ülkede değişme yönlerini ve nedenlerini tespit ederek göç 

nedenlerini anlamacı -yorumlayıcı bakış açısıyla “eylem içerikleri” çerçevesinden makro, mezo 

ve mikro düzeylerde ele alabilmektir. 

* Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir. 

**Araştırma Görevlisi Doktor, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Sosyoloji Bölümü, 0(274)2652023-3451, zeynep.demirci@dpu.edu.tr 

1. Giriş 

En genel tanımıyla göç, bir ülkeden başka bir ülkeye yer değiştirme hareketidir. Ancak bu yer 

değiştirme hareketi, sıradan bir coğrafi hareketlilik değil, göçmenin toplumsal yaşantısını ve 

kimliksel aidiyetlerini yeniden oluşturduğu ve farklı uyum stratejileri ortaya koyduğu bir 

süreçtir. 
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Bir kişinin göç etme kararını almasında birden çok sebep etkileşimsel olarak devreye girer. Bu 

nedenlerden biri veya birkaçı diğerlerine daha baskın gelebilir ya da bir diğerleri kişinin 

yaşantısında ve zihin dünyasında anlamsal olarak değersizleşebilir ve yok olabilir. Bir diğer 

deyişle, göç kararına sebep olan unsurlar, kişinin dünyasında hiyerarşik bir şekilde onu zorlayıcı 

veya iradi formlara kavuşur. Bu çalışma, bütünsel bir perspektifte göçmenlerdeki bireysel ve 

toplumsal motivasyonlar ve sınırlılıkları hesaba katarak göç nedenlerine ilişkin klasik 

kategorileştirmelerin ötesine geçerek, başlangıçtaki göç etme motivasyonlarının göç ettikten 

sonra bireyin algısında nasıl değiştiğini tespit edebilmektir. 

2. Göçün Tanımı 

Göç teorileri genel olarak göç dalgalarına ilişkin üç boyuta gönderme yapar: İlk olarak, köken 

ülke ve gidilen ülkeye dair itici ve çekici faktörlere vurgu yapan mekânsal boyut, ikinci olarak 

neden bazı göç akımlarının belli dönemlerde ortaya çıktığına, yoğunlaştığına ve gittikçe 

azaldığına ilişkin zamansal boyut ve son olarak bireysel düzlemde, göçmelerin dışsal faktörlere 

nasıl karşılık verdiğini açıklamaya çalışan iradi boyut (Fussell, 2012, s.1).  

Resmi tanımlamada ise, göç akımlarının doğasına göre bazı göç tipleri sınıflandırmaları 

görmekteyiz: ekonomik göç, aile birleşimi, insani kategoriler (mülteciler, sığınmacılar), genel 

rejimden ya da özel uygulamalardan kaynaklanan göçmen düzenlemeleri ve diğer girişler 

(Garson & Thoreau, 1999, s. 24). 

Göç olgusundan ayrılamaz üç kavramsal boyutun varlığından söz etmek mümkündür. 

Sosyolojik olarak, göçmen çeşitli nedenlerle doğduğu ve büyüdüğü ülkeyi başka bir ülkeye 

yerleşmek için terk eden kişidir. Göçmen aynı zamanda kendi ülkesiyle gelecekteki ülkesinin 

koşullarını kıyaslayarak hesap yapan rasyonel bir aktördür. Politik anlamda göçmen, birey-

devlet ilişkisi içerisinde ekonomik fayda ya da asimilasyon/entegrasyon tartışmaları ekseninde 

bir sorun olarak ele alınır. Hukuki açıdan bakıldığında ise, haklar ve talepler çerçevesinde, 

göçmen bir taraftan statüsünün devlet tarafından sabitleştirildiği bir konuma sahip pasif bir 

aktör iken, diğer taraftan, eşit hakları elde etmek için mücadele ettiği ölçüde aktif bir aktördür.  

 

 

3. Fransa’ya Türk Göçü 
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1960’lı yıllardan itibaren, Türkiye ve Avrupa ülkeleri (Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, 

Avusturya) arasında imzalanan işçi anlaşmalarının ardından Türkiye’den giden göç dalgasında 

büyük bir artış olmuştur. İlk göç dalgası 1961 yılından itibaren Almanya’ya gerçekleşmiştir.  

Fransa, Türkiye’den giden göç dalgası bakımından Almanya’nın ardından ikinci ülkedir. 

INSEE (Fransa Ulusal Ekonomik Çalışmalar ve İstatistik Enstitüsü)’nün verilerine göre, 

Fransa’da 248.640 Türkiye’de doğmuş göçmen bulunmaktadır (INSEE, 2014). Ancak bu sayı 

Türk resmi rakamlarına göre 600 bin civarındadır.  

Tarihsel olarak Türk göçünü üç dalgada özetleyebiliriz. İlk dalgayı, 1965 yılında Türkiye ve 

Fransa arasında imzalanan işçi anlaşmasının hemen ardından Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 

gelen işçiler oluşturmaktadır. İkinci dalgayı, aile birleşimi yoluyla 1970’lerden sonra gelen 

kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Üçüncü dalgada ise, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 

ardından gelen siyasi motifli göçmenler bulunmaktadır. 2000 sonrası göçün ise, kitlesel 

olduğunu söylemek güçtür. Bu göç genelde, nitelikli bir işe sahip ve yaşam seviyesini 

iyileştirmek amacında olan kişilerden oluşmaktadır (İrtiş-Dabbagh, 2003, s.45). 

Bu çalışmanın oluşturulmasında, göç nedenlerinin göç eylemine katılan aktörlerin dünyasında 

yükledikleri anlamlardan hareket edilmiştir. Doktora çalışması bünyesinde 2012-2014 yılları 

arasında Ile-de-France bölgesinde, yarı- yapılandırılmış görüşme tekniği ile 49 göçmen ile 

yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlardan yararlanılmıştır.  

4.Göç Kaynakları 

Ülke değiştirmek üç etaplı bir süreçtir: başlangıç kesiti diğer bir deyişle, köken ülkede bireyi 

göç kararına sürükleyen unsurların birikim süreci, karar alma ve diğer ülkenin sınırlarına geçme 

eylemi. İlk bakışta göç eyleminde, bireyin yapısal koşulların zorlayıcılığına maruz kalan pasif 

aktörler olarak dışsal faktörlerin etkisiyle karar aldığı düşünülse de aslında, birey, mevcut 

şartları değerlendirip, eyleme geçen rasyonel bir aktördür. Grossetti’nin (2010) kullandığı 

kavramsal ifadeyle, “bilişsel kaynaklar” olarak adlandırılabilecek bu karar mekanizmaları 

(Bidart (2010) tarafından eylem içerikleri (ss.224-238) olarak adlandırılan, aynı zamanda 

Weber’in (1995) ünlü rasyonellik tipolojisinden (s.55) ve Boudon’dan (2007) ilham alan 

kavramsallaştırma) aynı zamanda bizim çalışmamızda, göç kaynaklarına işaret etmektedir. Bu 

kavram, bireyin toplumsal belirleyicilikler karşısında eylem kapasitesi ve belirli bir özgürlük 

alanına sahip olduğunu varsayar. Grossetti’nin (2004) bahsettiği bilişsel kaynakları kısaca 

açıklayacak olursak; amaçlar, niyetler, projeler, hedefleri kapsar. Diğer kaynaklara göre esnek 
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ve değişkendir. Duygular, eylemin kaynağındaki duygusal yoğunluğu ifade eder. Tespit 

edilmesi zordur, karmaşıktır. Sosyal ilişkilerde belirleyicidir. Teoriler, zihinsel temsiller, 

düşünce kategorileri, sınıflandırmaları kapsar. Bireye kolay karar aldırma işlevi görür. Rutinler, 

gelenekler, toplumsal kurallar, rolleri ifade eder. Sosyal düzenin en önemli parçalarıdır. 

Değerler, normlar, yargılar, haklılaştırma yapılarından oluşur. Eylemin sonucundan 

bağımsızdır ve esneklik payı düşüktür. Bu kaynaklar aynı zamanda, bireyi içeriden yönlendiren 

ve karar alma sürecine katılan unsurlardır. 

Böylece, ailesel, mesleki, politik, yapısal objektif koşulların bireyler tarafından yeniden nasıl 

kurularak yeni tanımlamalara ulaştığını ve bu şekilde göç etme eylem sürecini nasıl 

oluşturduğunu anlamak mümkün olabilmektedir. Bu bahsedilen kaynaklar karar alma sürecini 

etkilemektedir. Böylece göç olgusunu açıklamak, aynı zamanda bu kararı motive eden öznel 

nedenlerle dışsal gelişmeleri birlikte açıklamaktır (Gonthier, 2004, s. 37). 

Göçmenin göç süreci boyunca, köken ülkeden yeni ülkeye geldiği zaman süresince sürekli bir 

değişim içerisinde olduğu ve bu nedenle göç kaynaklarına verdikleri anlamların da sürekli bir 

dönüşüme uğradığı fikrinden hareket edilmiştir. 

5. Yapısal Sınırlılıklar ve Bireysel Tercih Arasında Göç Kaynakları 

Her şeyden önce, bireyin göç kararını alırken rasyonel bir varlık olarak hareket ettiği 

söylenebilir. Görece dış etkilerden bağımsız ya da kısmen bağımsız içsel kategoriler diğer bir 

deyişle zihinsel süreçler sonucu karar alan bir bireyin varlığı söz konusudur. Bu bireyin 

eylemlerine yüklediği öznel anlamlar, dışarıdan geliştirilen göç sınıflamalarının ötesine 

geçerek, daha somut nedenlerden bahsetmemizi kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla, göç nedenlerini 

ortaya koyarken “Fransa’ya gelmeye nasıl karar verdiniz?” sorusundan hareket edilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre, amaçlar, duygular, teoriler, rutinler ve değerlerin göç kaynakları 

olarak aşağıda bahsedilen içeriklere sahip olduğu söylenebilir. 

5.1. Amaçlar 

Eylem içeriklerinde amaçları genel olarak ikiye ayırmak mümkündür: maddi amaçlar ve 

sembolik amaçlar. Maddi amaçlar, çoğunlukla ekonomik göç tanımının içerisinde yer alan daha 

fazla gelir etmek, para kazanmak, memleketine yatırım yapmak vb. işçi göçüyle de 

tanımlanabilecek niteliktedir. Burada fayda/zarar hesaplamasına dayalı rasyonel bir karar alma 

mekanizması devrededir. Bir taraftan bireysel motivasyonlara dayanırken diğer taraftan ülkenin 
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o dönemki mevcut ekonomik şartlarının yönlendiriciliği bakımından yapısal bir nitelik de 

taşıyabilmektedir.  

Sembolik amaçlara gelindiğinde ise, doğrudan ekonomik bir amaç olmaksızın, daha çok 

ülkenin dönemsel sosyokültürel ve politik şartlarının birey tarafından nasıl algılandığına 

dayanan ve bireyin, yüklediği bu anlam doğrultusunda, sahip olduğu kimliksel, dini, politik 

değerleri başka bir ülkede devam ettirme kararı aldıran unsurlar olarak değerlendirebiliriz. Daha 

çok 1980 askeri darbe sonrasında siyasi göçle gelen kesimlerin göç kaynaklarını oluşturan bu 

unsur, bireyin kutsallaştırdığı değerleri takip etme amacının bir sonucudur.  

 5.2. Duygular 

Öncelikle sosyolojide çok fazla yer edinemeyen duyguların sosyolojik analizdeki yerini 

tanımlamak gerekmektedir.  Duygu, karar alma aşamasında, diğer kaynaklarla birlikte 

etkileşime girer. Bir taraftan, duygu, toplumsal hayatın temel bir unsurudur, diğer taraftan 

normatif süreçlerin ve toplumsal etkileşimlerin ortasında bulunur. Dolayısıyla bireysel psişik 

bir özellik olmaktan çok, her şeyden önce bir eylem sisteminin özelliğini temsil eder (Déchaux, 

2015).  

Duygular farklı iki açıdan ele alınabilir. İlk olarak, Crozier’e (1971) göre, aktörlerin 

duygularının analizi, her türlü örgütün içerisindeki gerçek durumların ve ilişkisel sorunların 

tespit edilmesini ve bunlara müdahale edilme stratejisini de sağlar (ss.141-154). Duygular, 

diğer bir deyişle, dolaylı olarak ifade edilen güç ilişkilerinin bir ifadesi olabilmektedir. İkinci 

yaklaşıma göre, duygu, hakimiyet ilişkilerinin sosyal gerçekliğinin tersine bir yansıması olarak 

gözükmektedir. Hem hakimiyet yapısının bir ürünü hem de bunun yeniden üretimine katkı 

yapan bir faktördür (Bourdieu, 1993). 

Görüşmecilerden elde edilen verilere göre, göç kaynaklarında duyguların rolünün ne olduğu iki 

yönlü bir hal kazanmaktadır: kolektif duygular, bireysel duygular.  

Kolektif duygular, bireyin aile, toplum, devlet ile kurduğu ilişkilerdeki etkileşimsel sorunların 

yol açtığı duygulardır. Bireylerin verdikleri cevaplarda, ekonomik ve siyasi yapıya duyulan 

güvensizlik, tedirginlik ve gelecek korkusu gibi yapısal yetersizliklerin eleştirisine dayanan 

duygular kolektif duygular olarak ele alınmıştır. Genellikle 1980 askeri darbe sonrası siyasi 

göçle gelen ve ekonomik durgunluğun olduğu dönemlerde ekonomik göçle gelen bireylerin dile 

getirdiği göç kaynaklarıdır.  
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Bireysel duygular ise kolektif duygulardan farklı olarak, dışsal koşullardan çok bireylerin 

iradesine dayalıdır. Mutlu olmak, kişisel tatmini sağlamak, yalnızlık duygusundan kurtulmak 

en çok dile getirilen duygusal göç kaynaklarındandır. Örnek vermek gerekirse, eşiyle mutlu 

olabilmek için, eşinin ailesinden uzak bir yere taşınma isteği taşıması, kız kardeşi ve yakın 

çevresinin Fransa’ya taşınmasının ardından derin bir yalnızlık duygusuna girip Fransa’ya 

taşınma kararı almak, Avrupa’daki Türklerin dini inanışlarını koruyabilmeleri için oradaki 

topluluğa hizmet etme, faydalı olma hissi buna örnek olarak verilebilir. 

5.3. Teoriler 

Boudon’un (2012) tipolojisindeki bilişsel rasyonelliğe göre, aktör verili bir durumu bir teoriye 

göre yorumlar. Boudon, teorileri, temsiller, olgular, sebep sonuç ilişkileri olarak adlandırır. 

Çalışma örnekleminde, teorilerin iki seviyede oluştuğu görülmektedir: ilki köken ülkeye ilişkin 

teoriler ve diğeri gidilen ülkeye ilişkin teoriler. 

Köken ülkeye ilişkin teoriler aynı zamanda itici faktörleri oluştururken, gidilen ülkeye ilişkin 

teoriler ise çekici faktörleri ifade etmektedir.  Köken ülkeye ilişkin teoriler daha çok yapısal 

şartlardan kaynaklanan politik veya ekonomik sebep sonuç ilişkilerine dayanmaktadır. 

Özellikle 1980 sonrası göçle gelen kesimin siyasi uygulamaları genelleştirerek belirli temsiller 

oluşturduğunu ve bu oluşturulan temsiller neticesinde değişmez belirli fikirsel kalıplara 

dayanarak ülke değiştirme kararı aldıkları tespit edilmiştir. Gidilen ülkeye ilişkin teoriler, 

coğrafi hayal olarak adlandırılabilecek, diğer bir deyişle görmediği bir coğrafyaya imajlar 

üzerinden yapılan olumlamalardan oluşmaktadır. Bu teoriler iki yönlüdür: Fransa’da mevcut ağ 

ilişkilerinin, diğer bir deyişle ilk göç deneyimlerini sorunsuz bir şekilde yaşamalarına yardım 

eden bir mekanizmanın varlığı ve diğeri Avrupa imajının çekiciliği.  Ağ teorilerinde ifade 

edildiği gibi, hemşehrilik ve aile bağlarının varlığı göçü kolaylaştırıcı bir etkendir. Avrupa’ya 

ilişkin teoriler, deneyimsel olarak yakınlarının anlatımlarıyla oluşmuş bir nitelikte ya da 

sosyopolitik olarak farklı ülkeleri benzer hale getiren Avrupa’ya ilişkin genel yaygın imaj 

şeklinde yer bulmaktadır. Özellikle ekonomik nitelikli göçte sıklıkla karşılaşılan kaynaklardır. 

Avrupa’nın kolay ve çok para kazanılan bir yer olduğuna dair genel bir kanı vardır. Avrupa 

hayali Türkiye’deki Avrupa imajı ile doğrudan bağlantılıdır.  
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5.4. Rutinler 

Rutinler tekrar edilen olaylar, kurallar olarak adlandırılabilir. Weber (1995) tarafından 

geleneksel rasyonellik olarak adlandırılan bu kaynak, özel olarak yönlendirilmeyen, başka bir 

deneyimden daha önceki bir zamanda edinilmiş (s.55) dolayısıyla aktörün kendi hikayesinden 

gelen kaynaklardır. Bir sorun karşısında ortaya konan seçeneklerin sonraki aynı deneyim için 

maksimum bilgi sağlaması, sonuçların bilinebilirliği, zamandan tasarruf rutinlerin karar 

almadaki kaynaklar olmasını sağlayabilmektedir. Rutinlerin göç kaynakları oluşturduğunu 

gösteren en önemli özelliği, bireyin çevre beklentisinin ne olduğunu bilmesidir. Birey, aldığı 

kararları bu doğrultuda uygular. Elde edilen verilere göre, rutinlerin göç kaynağı oluşturduğu 

durumları kadın göçü (ithal gelin) ve aile geleneklerinden kaynaklı göçlerde görmekteyiz.  

İthal gelinler, Fransa’da ve genel olarak Avrupa’da geleneksel aile yapısını korumak çok 

önemli olduğu için, kendi memleketinden tanıdıklar yoluyla eş seçimini ifade etmektedir. Bu 

şekilde evlilik yoluyla yeni bir ülkeye yerleşen göçmen aktöre ithal gelin denilmektedir. Burada 

aile geleneklerinin ve Türkiye’de yaşayanlarda Avrupa hayali algısının ağırlığı fazladır. İlk 

kuşağın geleneksel yaklaşımlarının aile içerisinde etkileri en çok kadınlar üzerinde hissedildiği 

bir kontrol söz konusudur (Manço, 1996, s.3). 

Aile gelenekleri, aktörün çevresinin ne beklediğini önceden bildiği ölçüde, rutin kavramına 

bağlıdır. Türk kadınları çoğunlukla bölgelerindeki geleneklere bağlıdır ve aile gelenekleri 

bireysel iradenin çoğunlukla önüne geçerek bireye göç etme kararı aldırma gücüne sahiptir.  

5.5. Değerler 

Weber’e  (1995) göre, değerler eylemin nedenlerindendir (s.55) ve aktörler davranışlarını buna 

göre düzenler.  Bourdieu’nün (1972) de ifade ettiği gibi, değerler, sosyal durumlarda 

sabitleşmiş eylemlerin ardından içselleştirilmiş yapılardır.  Diğer bileşenlere göre daha az 

değişkenlik gösterir ve bireye kendini kabul ettirdiği ölçüde birey üzerinde önemli bir 

yönlendiriciliği vardır.  İki temel değer kategorisinin göç kararının alınmasında etkili olduğu 

söylenebilir: dini ve politik değerler ve geleneksel değerler. Özellikle sağ ve sol siyasi 

eğilimlerin konjonktürel olarak bireyin belirli kimliksel değerlerle yaşamasını zorlaştırdığı 

durumlar, göç kaynakları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle 1980 askeri darbesinden 

ve 28 Şubat 1997 sürecinden hemen sonraki iki farklı kampta gözüken göç kaynakları buna 

örnek olarak gösterilebilir. Diğer göç kaynağı olan geleneksel değerler ise zorlayıcı bir unsur 

olarak, geleneklerin içselleştirilmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey, çevre 
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ile çatışmadan kaçınma eğilimi gösterir ve bu nedenle aile değerlerinin yönlendiriciliği ile 

hareket eder. Değerlere yüklenen anlam, bireyin bu değerleri eleştirmesine açık değildir. 

Geleneksel değerlerin gücü, dışlanma ve toplumsal marjinalleşme korkusu ile ifade bulan 

yaptırımlarda kendini gösterir. Bunun en yaygın örneğini ise daha önce işçi göçüyle gelmiş 

eşlerini takiben aile birleşimi yoluyla gelen ya da eşinin Fransa’da çalışma isteğine kendi isteği 

olmasa dahi eşlik ederek beraber göç etme kararı alan kadınlar oluşturmaktadır.  

6. Göç Kaynaklarının Değişkenliği 

Kolaylıkla söyleyebiliriz ki, göç eylemi ile birlikte aktörler daha önce bilmedikleri yeni bir 

dünyaya adım atarlar. Bu dünyada yaşadıkları süreçler, önemli ölçüde öngörülemezlik ve geri 

döndürülemezlik özelliği taşır. Çalışma örnekleminden hareketle bu öngörülemezlik özellikle 

kimliksel sahada aktörler için bir yönelim değiştirme meselesi haline gelmiştir. Diğer bir 

deyişle, yeni bir ülkeye, kültüre etkileşimsel olarak dahil olan birey, önceden tahmin etmediği 

bir şekilde değişimin ve dönüşümün eşiğinde olduğunu fark eder ve göç etme kararı süresince 

harekete geçen eylem içerikleri önemli bir değişime uğrar ya da kaybolur. Dolayısıyla, kişinin 

köken ülkede var olan zihinsel algıları, olay ve olgulara yükledikleri anlamlar ileriki safhalarda 

sorgulamaya açıktır ve az veya çok değişkenlik derecesine sahiptir.  

Göç, değişim ve önceki dünya ile bir kopuş olarak mevcut öznel kaynakları tartışmaya açar. 

Göç eden birey, köken ülke ile belli sınırlarda bir kopuş yaşar ve “önceki ben” ile “şimdiki ben” 

arasında bir devamsızlık söz konusudur. Bu devamsızlıktaki “şimdiki ben” geçmişte onu göçe 

iten nedenleri artık farklı algılar veya bu nedenler arasındaki hiyerarşik ilişki değişime 

uğramıştır.   

Görüşmecilerin verdikleri cevaplardan hareketle, bu değişim yönünün iki temelde ilerlediğini 

görmekteyiz. Bir taraftan, “hayali olan”dan “gerçek olan”a doğru bir geçiş, diğer taraftan 

göçmenin kendisi tarafından yeni göçmenlik halinin algılanışı söz konusudur.  Ampirik 

sorgulamanın ardından göç sürecinde üç değişme şekli saptanabilmektedir: yeni durumun 

tekrardan değerlendirilmesinin ardından daha akılcı amaçlara doğru değişim, kısa süreli 

hedeflerden uzun süreli ve kalıcı değerlere doğru değişim ve köken ülkede oluşturulmuş hayali 

teorilerden deneyimlerin ardından oluşan gerçekliğe geçiş.  

6.1. Daha Akılcı Amaçlara Doğru Yönelim Değişikliği 

Buradaki en önemli nokta, bireyin mevcut koşulları tahlil ederek, koşullara uyum davranışını 

göstermesi ve akılcı bir yaklaşımla kendi amaçlarını, projelerini, hedeflerini sahip olduğu 
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sermaye bağlamında yeniden gözden geçirmesidir. Birey, ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel 

özelliklerini değerlendirerek, bir uyum stratejisi geliştirir ve göç etmesine neden olan 

kaynakları bu strateji için değersizleştirebilir. Örnek vermek gerekirse, iyi bir eğitim almak için 

Fransa’ya gelen bir görüşmecinin, ülkenin mevcut yaşam koşullarının zorluğunu gördükten 

sonra ticarete atılarak alana uyum sağlama çabası, maddi yetersizliklerden dolayı eğitim 

alanında uzmanlaşamayan bir görüşmecinin, zanaatkarlığa adım atması gibi örnekler 

çoğaltılabilir. Başlangıçta hedeflediği projesini gerçekleştiremeyen ve bu nedenle amaç 

yönelimini değiştiren akılcı bireylerin uyum stratejileri bu başlıkta değerlendirilebilir. Aktörler, 

bulundukları yeni ülkeye ekonomik, sosyal ve psikolojik uyumu sağlayabilmek için en iyi 

yöntemleri akılcı bir tercih yaparak kullanır.  

6.2. Amaçlardan Değerlere Geçiş 

Sosyologlar genellikle uzun zamansallıklarla ilgilenmişler, dolayısıyla değerler gibi daha sabit 

kaynakların önemi üzerinde durmuşlardır (Grossetti, s.55).  Değerler, uzun bir süreç üzerine 

kuruludur ve kolaylıkla yıkılmazlar. Genellikle eylem kaynakları hiyerarşisinde en üstte yer 

alırlar. Bununla birlikte, göçmen akılcı amaçları takip ederek, eyleminin sonuçlarını tümüyle 

düşünmez. Ancak aktör, sahip olduğu değerlerin tehlike altında olduğu bir durumla karşılaşınca 

kısa süreli hedeflerini geri plana atarak değerleri ön plana alma tutumu sergiler.   

Görüşmecilerden elde edilen sonuçlara göre, bu etkinin en yoğun olarak Avrupa’nın maddi 

kazanç kültürel kayıp olarak algılandığı durumlarda rastlanmaktadır. Değerlere yönelik 

korumacı bu tutum da aslında rasyonellikten kaynaklanmaktadır. Çünkü bu değerler bir taraftan 

bireylere grup içerisinde bir konum edinmeleri ya da mevcut konumu korumalarını sağlar, diğer 

taraftan onlara kendilerini tanımlama kaynaklarını sağlar (auto- identification). Özellikle Doğu-

Batı karşıtlığı üzerinde yükselen algıda, değerlerin aşınması, görüşmeciler tarafından ahlaki 

erozyon olarak adlandırılmıştır. Ahlaki ve kültürel kayıp, göçmenler için Fransız toplumunun 

etkisiyle dini ve geleneksel değerlerin aşınması olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla, içinde 

yaşanılan Batı toplumu, hiçbir sınırlandırma olmaksızın dış dünyaya açılma durumunda bir 

tehdit haline gelmektedir. Bu açılımda korunması gereken unsurlar değerlerdir. Doğu ve Batı 

karşıtlığında Doğu duygusallık, dayanışma, yardımlaşma, kolektif düşünce gibi paylaşımcı 

kültürel değerler etrafında ele alınırken Batı, bireyci, bencil, çıkar odaklı ve rasyonel tutumlar 

etrafında tanımlanmıştır.  

Avrupa’nın maddi olanaklarının çekici faktörler oluşturduğu göçmenler, gelinen ülkede zaman 

geçirildikçe kültürel değerlerinin korunması gerekliliğini hissetmişlerdir. Türk aileleri için, 
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kültürel kayıp, aile geleneklerinin ve otoritesinin kaybolması ve bunları bir sonraki nesillere 

aktaramama korkusunu ifade eder. Özellikle okullarda verilen eğitim ile aileden aktarılan 

eğitim arasındaki farklılık, resmi otoritenin geleneksel otoriteye egemen olmasıyla sonuçlanma 

ihtimalini taşımaktadır. Çocukların eğitimi, göçmen aileler için en öncelikli mesele haline 

gelmektedir. Ekonomik rasyonellik değerlere karşıt bir şekilde konumlanır. Aktörler, 

ikincisinin lehine algısal bir değişim yaşarlar.  

Göçmenler Doğu/Batı, duygusal/akılcı, geleneksellik/bireycilik, ahlak/maddecilik karşıtlığı 

çerçevesinde kendilerini Doğulu değerler üzerinden konumlandırırlar ve kimliksel sınırlarını 

belirgin bir şekilde yeniden tanımlarlar. 

6.3. Olumlu Teoriden Hayal Kırıklığına 

Bireyler, beklentilerini gerçekleştireceğine olan inancı ölçüsünde daha iyi bir hayat kurma 

niyetiyle göç ederler. Bu amaç, köken ülkede, gidilecek ülkeye ilişkin olumlu teorilere 

dayanmaktadır. Göçmenler, göç ettikleri ülkede yaşadıkları deneyimler oranında durumlarını 

yeniden değerlendirirler. Bu değerlendirme sonrasında hayal kırıklıklarını ifade eden 

görüşmeciler, Avrupa imajına ilişkin üç seviyede algısal değişim yaşadıklarından 

bahsetmişlerdir. İlk olarak makro düzeyde Fransa’daki demokrasinin yetersiz olduğu algısı, 

mezo düzeyde Fransa’daki Türk topluluğunun göçmenin başlangıçtaki beklentilerine cevap 

verememesi ve son olarak mikro düzeyde yabancı bir ülkede katlanılamaz hale gelen 

zorlukların bireyde yarattığı değersizlik hissi. 

Fransa’ya siyasi nedenlerle göç eden bireylerin Fransa’da göçmen olarak karşılaştıkları 

zorluklar ve devlet-birey ilişkilerinde göçmenlerin yaşadıkları ayrımcılık ve eşitsizlikler, insan 

hakları, eşitlik ve demokrasi değerlerinin yaşatıldığı ülke olarak algılanan Fransa imajını 

olumsuz yönde değiştirmiştir. Siyasi nedenlerle göç etme kararını aldıklarını söyleyen 

görüşmeciler, bu sefer yeni ülkede göçmen olarak ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Göçmenlere uygulanan ayrımcı politikalar, gündelik hayatta yaşadıkları 

ayrımcılıklar, yaşadıkları yeni ülkeye ilişkin algıları önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle 

göçmenlerin sömürüsü, göçmenlerin kurdukları şirketlere yapılan abartılı kontroller, işe alımda 

ve mesleki terfilerde ayrımcılık sıklıkla dile getirilen ayrımcılık uygulamalarındandır.  

Fransa’daki Türk topluluğunun başlangıçta önemli bir çekici faktör oluşturmasına karşılık, 

Türk şirketlerindeki çalışma koşullarının ağır olduğunu düşünen yeni göçmenler, ileriki aylarda 

başka iş arayışlarına geçtiklerini ifade etmişlerdir. Özellikle konfeksiyon sektöründe uzun 
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çalışma saatleri ve kimi zaman yeterli hak ve güvencelerin verilmediği bir ortamda Türkler 

arasındaki dayanışma kalıplarının yetersizliği dile getirilmiştir. 

Son olarak, bireysel düzlemde Fransa başlangıçtaki hayallerin yok olduğu bir ülke haline 

gelmiştir. İyi bir iş, mutlu bir hayat, ileriye dönük hedefler doğrultusunda göç eden bireyler, 

ekonomik hayata uyum sağlayamamaları ile paralel bir şekilde sosyal anlamda da içe kapanık 

bir hayat sürdürmüş, kültürel sermayelerinin mevcut ülkede geçersizleşmesi bireylerin kendini 

gerçekleştirmede ve kişisel zenginleşmede yetersizleştiği bir ülke haline gelmiştir.  

7. Sonuç 

Göç etme kararına katkıda bulunan eylem kaynaklarının göçmenlerin yeni ülkedeki 

deneyimlerinin ardından nasıl değiştiğini açıklamaya çalıştığımız bu çalışmada, aktörün göç 

kaynakları temelinde makro, mezo ve mikro düzeydeki olgulara, durumlara öznel yorumla nasıl 

yaklaştıkları ortaya konmuştur. Kaynaklar hiyerarşisinde, amaçlar diğer kaynaklara göre hızlı 

değişme kapasitesine sahiptir. Değerler ise değişime karşı direnç gösterirler. Teoriler 

deneyimlerin ardından hayaller ve yaşanılanlar arasındaki fark, imaj ve kalıpların yıkılması 

sonucu yeni bir temsil sürecine tanıklık ederler. Bu durum da bireyin her zaman için sınırlı bir 

rasyonellik taşıdığını göstermektedir. Çünkü birey her ne kadar rasyonel karar alsa da, bu 

rasyonellik o an için henüz sonuçlarının bilinememezliği bakımından ancak sınırlı bir nitelik 

gösterir. Bu öngörülemezlik sürecinde bireyin göç eylemi ile birlikte yaşadığı en büyük değişim 

kimliksel bir nitelik gösterir ve tüm kaynakları yeniden ve sürekli tartışmaya açmasıyla 

sonuçlanır. 
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ÇALIŞANLARDA PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISI 

Dr. Öğr. Üye. Banu ÖZBUCAK ALBAR  

Özet  

Psikolojik sözleşme, “İş ilişkisinde çalışanların kendi zihinlerinde oluşturdukları ve örgüte 

sağladıkları katkılar karşılığında, örgütün de kendilerine belirli faydalar sağlaması gerektiğine 

ilişkin bireysel algıdan meydana gelen, örgüt ve çalışanın karşılıklı yükümlülüklerini kapsayan 

bir anlaşma” olarak tanımlanabilir. Bu anlaşmada çalışanlar ve örgütler beklenti ve isteklerini 

yazılı olmayan fakat varlığı hissedilen karşılıklı duygularla algılamaktadırlar. Bu çalışmada, 

örgüt ve çalışanlar arası yazılı iş sözleşmesi yükümlülüklerinin dışında psikolojik sözleşmenin 

taraflar üzerindeki etkisi teorik olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma hayatında 

psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin çalışanlar üzerinde yarattığı sorunlara farkındalık 

oluşturulmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme, Örgütsel Bağlılık 

PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT  IN EMPLOYEES 

Abstract 

The psychological contract can be defined as k an agreement covering the mutual obligations 

of the organization and the employee, which consists of an individual's perception that the 

organization must provide certain benefits to them in return for their contributions to the 

organization and the employees they create in their own minds ”. In this agreement, employees 

and organizations perceive their expectations and wishes with mutual feelings that are not 

written but are felt. In this study, the effect of the psychological contract on the parties is tried 

to be put out theoretically in addition to the obligations of the written labor agreement between 

the organization and the employees. It is aimed to raise awareness on the problems created by 

the violation of the psychological contract in the work life. 

Keywords: Psychological Contract, Organizational Commitment 

1. Psikolojik Sözleşme Kavramı 

Son zamanların popüler kavramı olan “psikolojik sözleşme”, kavramını ilk kez Argyris 

tarafından literatüre kazandırılmış ve yazılı olmayan bir sözleşmeye benzetilmiştir. Örgüt ve 

çalışan arasında istihdam etme ile ilişkili sözleşme olarak ifade edilmiştir (Chang ve Hsu, 
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2009:722). Argyris, bu kavramı fabrikada üst düzey üretim sağlamak ve sorunları en aza 

indirgemek amacıyla yalın olarak; iki taraflı, yazılı olmayan bir sözleşme olarak tanımlamıştır 

(Anderson ve Schalk, 1998:638) Schein, psikolojik sözleşmeyi bir takım bireysel algılara ilişkin 

olarak bireyler ve örgütler arasında yaşanan mübadele ilişkisi olarak tanımlamıştır (Thomas 

vd., 2003:452). Levinson ise, psikolojik sözleşmeyi birey ve örgütün birbirinden karşılıklı ve 

yazılı bir dayanağı olmayan beklentilerin toplamı olarak ifade etmiştir (Mao vd., 2008:29). 

Hukuki çerçevesiyle yazılı iş sözleşmesinin yanı sıra işçi işveren ilişkilerinde, bireyler örgüte 

girerken, örgütten beklentilerini açıklamaz. Aynı şekilde örgüt de bireyden olan beklentilerini 

açıklamaz. Tarafların arasında karşılıklı ve gizli bir anlaşma oluşur. Bu anlaşmaya “psikolojik 

sözleşme” adı verilir. Birey ile örgüt arasındaki gizli, karşılıklı ve yazılı olmayan, beklentiler 

niteliğindeki bu sözleşmede temel esas, dürüstlük ve güvendir (Keser, 2014: 74). İş hayatında 

psikolojik sözleşmeye dayalı beklentilerin ihlal edilerek, vaat edilen yükümlülüklerin işveren 

tarafından yerine getirilmediğinin işçi tarafından algılanması, başta “örgütsel güven ve bağlılık” 

sorunları olmak üzere birçok sorunun kaynağını oluşturmaktadır. 

2. Psikolojik Sözleşmenin İhlali 

Psikolojik sözleşmenin ihlali, istihdam ilişkisindeki taraflardan birinin, diğerinin söz verdiğini 

algıladığı yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Psikolojik 

sözleşmenin taraflar açısından anlam, önem ve sonuçlarının boyut ve etkileri, sözleşmenin ihlal 

edildiğine ilişkin algının ortaya çıkması ile şekillenmektedir. Sözleşmenin ihlali yönündeki 

algıya bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar, psikolojik sözleşmeye tarafların yükledikleri anlam 

ve önemin derecesini de ortaya koymaktadır (Morrison ve Robinson, 1997: 230). Psikolojik 

sözleşmenin ihlali halinde, çalışan işverenin kendisine verdiği değeri sorgulamakta ve işveren-

çalışan ilişkisinin geçici olduğunu düşünmektedir. Çalışan, sözleşmenin ihlal edildiğini 

örgütteki çalışma hayatının başlarında algıladığında, örgüt hakkında daha eleştirel olmakta ve 

işi ile ilgili alınan kararları daha uygunsuz olarak nitelendirmektedir (Lester vd., 2007: 205). 
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Şekil 1: Psikolojik Sözleşmenin İhlaline İlişkin Neden ve Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Seçkin, 2011: 21. 

Psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğine ilişkin algı, örgüt ve çalışan arasında öncelikle hayal 

kırıklığı ve kızgınlıkla başlayan duygularla ilişkinin kırılma noktasını oluşturmaktadır. Örgüt 

içi sağlıklı ilişkilerin temelinde yaşanan bu hasar ilerleyen süreçte daha ciddi davranışlarla 

kendini göstermektedir. Örgüte duyulan güvenin sarsılmasıyla birey, üretkenlik karşıtı 

davranışlara (sabotaj, işe devamsızlık, hırsızlık, işi yavaşlatma vb.) yönelebileceği gibi, bağlılık 

duygusundaki azalmayla iş stresi ve iş tükenmişliği yaşayabilmektedir. Hatta içsel işten ayrılma 

ya da işten ayrılma davranışı gösterebilmektedir.  

Sonuç 

Psikolojik sözleşme örgütler ile çalışanların karşılıklı olarak birbirinden ne beklediklerini ifade 

eden, açıkça dile getirilmeyen, yazılı iş sözleşmesinden farklı ve taraflar arası gizli bir anlaşma 

niteliğindedir. Örgüt içerisindeki kontrol hissini sağlayan bu sözleşme ile taraflar birbirine 

borçlu olduğu hissetmektedir. Çalışanın psikolojisi açısından önemli olan psikolojik 

sözleşmenin ihlali ise çalışma hayatında bireylerin sağlıklarını da bozabilecek birçok stres 

faktörüne ve iş tükenmişliğine sebep olabilmektedir. Bu açıdan işçi ve işveren arasında iş 

ilişkisinin sağlıklı yürütülebilmesinde karşılık güven ve dürüstlük temelinde psikolojik 

sözleşme önemli bir husustur. 

 

Psikolojik Sözleşme 

İhlalinin Nedenleri  

-Eğitim ve geliştirme,  

-Ücret ve diğer maddi 

çıkarlar,  

-Ödüllendirme,  

-İşin niteliği,  

-İş güvenliği,  

-Geribildirim,  

-Değişim,  

-Sorumluluk,  

-Yanlış bilgilendirme. 

  

 

Psikolojik Sözleşme İhlalinin 

Sonuçları  

-Kızgınlık, öfke, hayal kırıklığı,  

-Güven kaybı,  

-Stres,  

-Tükenmişlik,  

-Üretkenlik karşıtı davranışlar 

gösterme,  

-Örgütsel bağlılık duygusunda 

azalma,  

-İşten ayrılma 

Psikolojik 

Sözleşme 

İhlali 
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Genellikle duygusal ağırlıklı konularla ilgili olan psikolojik sözleşmeler, örgütte iş 

sözleşmesinin dışındaki boşluğu doldurmaktadır. Çalışanın verimliliğinin artmasında, 

çalışanların zihinlerinde oluşturdukları beklentilerin karşılanması; örgütün karlılığının 

artmasında ise örgütün beklentilerinin çalışanların yükümlülüklerini yerine getirerek 

karşılaması gerekmektedir. Kuşkusuz ki karşılıklı güven ilişkisi içerisinde, insan onuruna 

yakışır bir iş çevresi, işyerlerinde çalışanların verimlilik ve yaşam kalitelerini yükseltirken, 

işverenlerin de piyasadaki rekabet gücünü arttıracaktır. 
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HÂRİZMŞAH İL ARSLAN (1156 – 1172) 

Doç. Dr. Meryem Gürbüz 

Kemal Akkurt 

Özet 

1156 yılında başkent Gürgenç’te Hârizm tahtına çıkan İl Arslan, bölgesindeki siyasi belirsizlik 

ve kargaşalara rağmen kendi devleti lehine politikalar uygulayarak, hanedanının bağımsızlığı için çalıştı. 

Öyle ki, onun iktidarının başında Büyük Selçuklu Devleti yıkılıyor, Oğuz istilasının yarattığı istikrarsız 

ortam devam ediyordu. Yalnızca Horasan ve Maveraünnehir değil aynı zamanda doğuda Irak havalisi 

de siyasi çekişmeler ile boğuşuyordu. 

İl Arslan on altı yıllık hükümdarlığı sırasında dikkatli ve temkinli bir siyaset izledi. Abbasi 

Halifeliği ile kurmaya çalıştığı ilişkilere atfedilen önem bu cümledendir. Aynı zamanda Karluk meselesi 

ile de meşgul olan Hârizmşah, Kara-Hıtay mücadelesine çok önem vermişti. Her ne kadar bu hususta 

uygulamayı planladığı siyaset ölümüyle yarım kalmış olsa da Hârizmşahlar’ın bağımsızlığı noktasında 

dikkate değerdir. 

İl Arslan 1172 yılında öldü ve oğullarına siyasi teşekkülü kurulmuş, bağımsız bir devlet bıraktı. 

Bu nedenle O,  Hârizmşahlar Devleti’nin kuruluş sürecini tamamlayan hükümdar olarak kabul 

edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İl Arslan, Hârizmşahlar, Cend, Gürgenç 

Abstract 

Il Arslan, who ascended the throne of Khwarazm in capital city Gürganj at the year 1156, applied 

politics on behalf of his country and worked for independence of his dynasty despite the political 

uncertainty and on-going chaos. In fact, at the beginning of his rule The Great Seljuks were collapsing, 

and the unstable situation caused by Oguz Invasion was proceeding. Not only Khorasan and Transoxiana 

but also Iraq Region in the east was struggling with political conflicts at the same time. 

Il Arslan followed a prudent diplomacy during his sixteen-years long rule. The diplomatic 

relations he tried to established with Abbasid Caliphate are valued because of this reason. While dealing 

with Karluks problem, Khwarazmian Dynasty put emphasis on the fight with Qara Khitai. Although his 

plan about this matter was not complete because of his death, it is a considerable point of Khwarazmian 

independence. 

Il Arslan died in year 1172, and he left his sons a legecy; an independent state with functioning 

administrative organisation. Because of this reason, he should be accepted as the leader who completed 

founding period of Khawarazmian State.   

Key Words: Il Arslan, Khwarazmshahs Dynasty, Jand, Gürganj 
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Hârizmşah İl-Arslan’ın hükümdarlığı dönemi valilikten, müstakil bir devlete dönüşme 

sürecinin Türk tarihindeki örneklerinden bir tanesidir. Devlet hizmetinde bulunan çeşitli 

memurların askeri gücü elde etmeleri halinde bağımsızlık kazanma uğruna mücadeleye 

girişmeleri ortaçağ Türk tarihinde siyasi kavramları değerlendirme ve tanımlamaya bizi 

yönelten gelişmeler olarak dikkat çekicidir. Bu durum tarihçiye  “geçmişe nereden bakılması 

gerektiği” sorusunu yöneltmekle birlikte aynı zamanda “geçmişe tek noktadan bakmanın 

sakıncaları”nı da göstermektedir. Nitekim bir devletin kuruluş serüveni başka noktadan ele 

alındığında isyancı bir memurun serüveni olarak karşımıza çıkabilir186. 

Türk tarihinde, şehzadelerin elde ettikleri askeri güç ve çevrelerindekilerin çeşitli 

destekleri oranında merkezi hükümete başkaldırmalarının anlaşılır, açıklanabilir ve zamanında 

kabul görmüş bir tarafı vardır.187 Ancak devlet memurlarının bağımsız iktidar halini almaları 

siyasi ve askeri başarı ile mümkün görünse de meşruiyetlerini tesis ile devletlerarası hukukta 

kabul görmeleri başarı göstermeleri daha doğrusu, ifade ettikleri gücün sürekliliği ile bir anlam 

ifade edebilir. 

Hârizmşahlar içinde bu izahat geçerlidir. Nitekim Hârizmşahlar hanedanının atası 

Anuştegin Garcaî sadece Selçuklu sarayının dikkat çeken üst düzey bir memurudur. 

Gulamlıktan yetişen bu emir, şahsi kabiliyetleri ve saray içindeki şahsi başarıları ile 

“taştdar”188lık mevkiine ulaşmıştı. Selçuklu Sultanı Melikşah’ın en yakınında bulunabilmesi 

Anuştegin’in şahsi başarıları ile açıklanabilir ancak sultanın güvenini kazanmış olması en 

galebe çalan özelliğidir. Netice de onun başarısı Hârizm189 valiliğini elde etmek ile 

ödüllendirildi.190 

 
186 Örneğin; Gaznelilerin ve İldenizlilerin hâkimiyeti ele alma süreci bu cümledendir. bkz. Erdoğan Merçil, 

“Gazneliler” , Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, s.480-484; Gülay Öğün Bezer, 

“İldenizliler”  , Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.XXII, s.82-84 

187 Türk hâkimiyet anlayışı esasında, hanedan mensubu erkek evladın hayatı boyunca tahtı ele geçirebilmek uğruna 

vereceği mücadeleye hem zemin hem de hukuki meşruiyyet noktasında imkân sağlar. Çünkü hâkimiyet anlayışına 

göre ülke hanedan ailesinin ortak malıdır ve onun idaresi hükümdar ile kan bağı bulunan erkek üyelerin hakkıdır. 

Hepsi de tahtın yasal sahibi olmaya meşru adaydır. 

188 Bkz. Erdoğan Merçil, “Taştdar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.XL, s.161-162 

189 Hârizm bölgesinin önemi için bk. İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2000, s.30-32 

190 Bkz. Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.37 
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Oğlu Kutbeddin Muhammed zamanında da bu mevkii ailenin elinde kaldı. Onun da 

devletine itaatle hizmet ettiği kaynaklarımızda vurgulanmaktadır. Bu sayede Hârizm valiliği 

babadan oğula geçen bir hal alarak üçüncü nesilde de Anuşteginoğullarının sahibi olduğu bir 

mansıb olmayı sürdürdü. 

Ancak Hârizmşah Atsız sadece vali olarak kalmayıp bağımsızlık iddiası ile hareket etti. 

Onun verdiği mücadele devrin bölgedeki en güçlü iktidarına karşı oldu. Sultan Sencer’e isyan 

eden Atsız her defasında mağlup olsa da mevkiini korumayı ve aynı zamanda devletinin 

temellerini atmayı başardı. 191 

Atsız öldüğünde Sultan Sencer hayattaydı. O, her ne kadar bir bağımsızlık mücadelesi 

vermiş ise de Selçuklu’nun Hârizm valisi olarak hayatı sonlandı. Oğlu İl Arslan bu mücadeleyi 

sürdürmeye çalışarak devletin kuruluş sürecini tamamlamaya gayret etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
191 Sencer-Atsız mücadelesi için bkz. Alaaddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, Çev. Mürsel Öztürk, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013, s.256-261; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târih, Nşr: J. C. Tornberg, 

Beyrut 1979; Çev: Abdülkerim Özaydın, İstanbul 1987, C. XI, s.67, s.84-85, s.92; V.V. Barthold, Moğol İstilasına 

Kadar Türkistan, Haz. Hakkı Dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990, s.346-348 
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2.İl Arslan’ın Şehzâdeliği ,Tahta Çıkışı ve İktidarına Meşruiyyet Tesisi Çabaları 

İl Arslan’ın şehzadelik dönemine dair kaynaklarımızda az ama çok kıymetli malumat 

vardır. Bunlardan birincisi onun Hârizmşahlar için büyük önemi haiz Cend bölgesinin idaresine 

tayin olunması bilgisidir.  

“Cend Fetihnamesi”, İl Arslan’ın babası Hârizmşah Atsız’ın bölgeyi ele geçirmesinin 

ilan şeklidir. Her ne kadar o burayı iki kez ele geçirmek zorunda kalsa da bu fetihname ile İslam 

devleti idarecisi olmaya namzet olduğunu vurgulayarak bir kabul görme resmiyetini de açığa 

vurmuştur. Hârizm bölgesi Büyük Selçuklu Devleti’nin sınır bölgesidir. Cend192 havalisi ise 

Fetihnâme’de vurgulandığı üzere “sugur-u İslam”dır.193 Buradan kuzeyi siyaseten küffar 

memleketi olduğuna göre bu başarı dikkat çekicidir. Esasında Müslüman olmayan Türklere 

karşı yürütülen bu askeri hareketlerin Hârizmşahlar ordusunu besleyen unsurlar olduğunu da 

gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim bu askeri güç İl Arslan iktidarının en temel dayanağı 

olacaktı.194  

Cend bölgesinin Hârizmşahlar idaresinin önemli bir şehri olduğunu bölge iktasının 

verildiği şehzadeler üzerinden de görebilmekteyiz. Bölge idaresinin kabiliyetli oğulun idaresine 

bırakıldığına dair kaynaklarımızda başka kayıtlar da vardır, bu durum yalnızca İl Arslan ile 

sınırlı değildir. 

İl Arslan’ın şehzadeliği dönemine dair diğer önemli bilgimiz de onun Selçuklu Sultanı 

Sencer tarafından biliniyor olmasıdır. Nitekim bu durum İl Arslan’ın tahta çıkmadan evvel 

kaynaklarımızda yer alabilmesinin sebebidir. Onun Cend valiliğine tayin olunmasının Selçuklu 

Sultanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını bilmiyoruz. Ne var ki Hârizm idaresi Atsız’a 

bırakıldığına göre dolayısıyla onun ataması da Selçuklu Devlet idaresine dâhil bir meşruluk 

içermektedir. 

 
192 Cend şehri ve tarihte ifade ettiği önem için bkz. Abdülkerim Özaydın, “Cend”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, C.VII, s.359-360 

193 Reiîdüddin Vatvât, Ebkârü’l-efkâr, İ.Ü. Kütüphânesi, Nr: F 424, vr.31b-32a, “Fetihnâme-i Cend”.   

Harizmşahlar devrinden günümüze ulaşan diğer bir fetihname de Ahlat’ın Celaleddin Harizmşah tarafından ele 

geçirilmesi üzerine hazırlanmıştır. Bkz, Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s. 373-375 Ayrıca bkz. Hasan Aksoy, 

“Fetihname” , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XII, s.470-472 

194 Harizmşah Atsız’ın Cend’in ele geçirilmesinin yanısıra Üstyurt ile Mangışlak’taki faaliyetleri asker temini 

açısından güçlenmenin sebebidir. 
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Kaynaklarımıza göre Hârizmşah Atsız Âmûye önlerinde iken Sultan Sencer’e 

müracaatla kalenin idaresinin kendisine verilmesini talep ettiğinde cevaben “İl Arslan 

kumandasında orduları emre gönderme” şartı dile getirildi195.  Bu politik cevap aynı zamanda 

Sultan Sencer’in devletin başına dönmesi hususunda Hârizmşah Atsız’ın iradesinin 

sorgulanması anlamını taşıyordu. Konumuz açısından ise İl Arslan’ın bir kumandan olarak 

tanındığının göstergesidir. 

Hârizmşah Atsız 31 Temmuz 1156 tarihinde öldüğünde veliaht şehzadesi İl Arslan 

yanında bulunuyordu. Cüveynî’ye göre Atsız’ın ölümü dört gün saklandı.196 Başkentte bulunan 

Süleyman b. Atsız atabeği Oğul Bey ve payitahta bulunan ümera ileri gelenleri tarafından tahta 

çıkarıldı. Süratle Gürgenç’e gelen İl Arslan kardeşini hapsettiği gibi atabeg ve ümerayı 

öldürerek Hârizm tahtının sahibi oldu.197 

Onun Hârizmşahlar tahtına çıkması mutlak ve bağımsız bir iktidar olduğu anlamına 

gelmedi. Nitekim bu uğurda gayret sarf ettiğini Hârizmşahlar devri evrakının günümüze ulaşan 

numunelerinden öğrenebiliyoruz. Hârizmşah İl Arslan Hilafet makamına gönderdiği 

mektuplarda meşruiyet tesisine gayret göstererek “ Cuma hutbesinde gerekli olduğu gibi 

davranıldığını ve halifenin adının memleketinde zikrolunduğunu” ifade etmektedir. Bir diğer 

mektupta da vefat eden halifeye taziye ifadelerinden sonra yeni halife makamı tebrik edilerek 

Cuma hutbesinde adının zikrolunduğu vurgulanıyor ve siyasi meşruiyet gereği bağlılık ifade 

ediliyordu.198 

İl Arslan aynı zamanda halifeye Irak Selçukluları ile münasebette arabulucu olmayı teklif 

ederek de siyasi bir güç olma kabulü arayışına resmi bir hüviyet kazandırmaya çalışmakla 

birlikte B. Selçuklu Devleti ile de eskiye dayalı hukuki statüyü kısman sürdürdü. 

 

 
195 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.66 

196 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.262 

197 İbnü’l-Esir amcalarından birin de öldürdüğünü kaydederken Kazvinî ise ümeranın yok edildiğini yazar. Bkz. 

Meryem Gürbüz, Hârizmşâhlar – Devlet Teşkilâtı, Ekonomi, Kültür, Boğaziçi Yayınları, s.55 

198 Heribert Horst, Die Staatsverwaltung Der Grosselğuqen Und Horozmsahs (1038-1231), Wiesbaeden, 1964, 

s. 38-42. Harizmşah İl Arslan tarafından Hilafet makamına gönderilen mektuplar devrin önemli ismi münşi 

Reşidüddin Varvat’ın kaleminden çıkmıştır. Arapçadır. Mektupların bazıları nazım şeklindedir. 
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3.İl Arslan’ın Siyasi Faaliyetleri 

Hârizmşahlar için Atsız’ın ölümüyle birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Zira artık 

Atsız’a oranla daha realist bir siyaset izleyen İl Arslan Hârizmşah olmuştur. Onun Hârizmşah 

oluş süreci kolay olmamış; Babasının ölüm haberi üzerine çok hızlı bir şekilde Hârizm’e 

hareket etmesi gerekmiştir. Öyle görülüyor ki Hârizm’de yaşanan gelişmeler İl Arslan’ın hiç 

de istediği tarzda değildi. Kardeşi Süleyman-Şah atabeyi Oğul Bey ile birlikte İl Arslan’a karşı 

muhtemel bir isyan girişimi ihtimali onu hızla Hârizm’e hareket etmeye itmiştir. Cüveynî ve 

Kazvinî de Süleyman Şah’ın isyan ihtimaline dikkat çekerler. Nitekim İl Arslan, Hârizm’e 

ulaştığında yaptığı ilk iş kardeşi Süleyman Şah’ı yakalatıp, atabeyi Oğul Bey’i ve bazı emirleri 

öldürerek rakipsiz olarak tahta oturmak olmuştur (22 Ağustos 1156)199  İbnü’l Esîr’e göre ise 

amcalarından birini de öldürmüştür200 Yaptığı ilk faaliyetlerden biri de emîrlerinin iktalarını 

arttırmak ve askerlerinin gelirlerini yükseltmek olmuştur.201 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi babasına oranla daha realist bir siyaset izleyen İl Arslan’ın 

bu durumunu en net görebileceğimiz örneklerden ilki onun Sultan Sencer’e yaklaşımıdır. Zira 

o, her fırsatta isyan yoluna giden babasının aksine Sultan Sencer’e elçi göndererek itaatini 

bildirmiştir. Buna karşın Sultan Sencer de, Hârizm’in yönetiminin İl Arslan’a verildiğine dair 

bir menşur ve hil’atler göndermiştir.(Ekim-Kasım1156)202 Bu şekilde İl Arslan, 

Hârizmşahlığına karşı Sultan Sencer nazarında bir meşruiyyet sorununun yaşanmasını 

engellemiştir. 

Sultan Sencer’den sonra başa geçen Mahmud Han ile de münasebetleri kötü değildi. 

Fakat Sultan Sencer’e yazığı mektuplarda kendinden “bende” yani köle diye bahseden İl 

Arslan, Mahmud Han’a yazığı mektuplarda kendisinden “bende” diye değil dost olarak 

bahsetmektedir.203 Bununla birlikte Kafesoğlu, mektupların üslubu ve “mübarek ferman”, 

“itaatkar dost” gibi kimi ifadeler nedeniyle durumun eşit haklara sahip iki hükümdarın 

münasebetine benzemediği kanaatindedir. İl Arslan, Irak Selçuklu Sultanı Gıyâs ü’d-din 

Muhammed ile de iyi ilişkiler tesis etmeye çalışıyordu. Gıyâs ü’d-din Muhammed, Mahmud 

 
199 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.263; Hamdullah Müstevfi-yi Kazvinî, Târih-i Güzide, Çev. Mürsel Öztürk, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2018, s.388 

200 İbnü’l Esir, XI, s.179 

201 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.263; Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.73 

202 İbnü’l Esir, XI, s.179 

203Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s.354-355 
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Han’ı hanedana erkek kolundan bağlanmaması kendisinin ise erkek kolundan bağlanmasının 

yanında Horasan’da Oğuzlarla mücadele konusunda Mahmud Han’ın başarısız olması 

nedeniyle Büyük Sultanlık iddiasında bulunmuştur. Horasan’a yürüme fikrini gönderdiği elçiler 

ile İl Arslan’a iletmiş ondan da bu konuda ki görüşlerini iletmesini istemiştir.204 İl Arslan’ın bu 

nokta Halife El Muktefi ile Gıyâs ü’d-din Muhammed arasında bir ara bulucu olmaya çalıştığı 

anlaşılmaktadır. Halifeye gönderdiği mektubunda Maveraünnehr ve Horasan’da işlerin çok 

karışık olduğunu belirterek, Halife ile Sultan arasında ki anlaşmazlığın bir faydası olmayacağını 

belirtmiştir.205 

İl Arslan’ın tahta çıktığı ilk yıllarda yaşanan bazı gelişmeler onun dikkatinin 

Mâverâünnehr’de toplanmasına yol açmıştır. Şöyle ki; Karlukların, Katvan savaşından sonra 

Semerkant hanı olan Tamgaç Han İbrahim’i öldürüp cesedini bozkıra atmaları bölgede 

yaşanacak çekişmenin başlatan neden olmuştur.206 Buna karşın onun yerine geçen ve 

Cüveynî’ye göre Kök Sağır adıyla bilinen Semerkant Hanı Celaleddin Ali, Karluklardan Bigu 

Han’ı öldürüp, diğer Karluk beylerinin de üstüne gidince Laçin Bey komutasındaki bir gurup 

Karluk bölgeden kaçarak Hârizm’e gelmiştir.207 (1158) Bu durumu Maveraünnehr siyasetine 

dâhil olmak için bir fırsat olarak gören İl Arslan208 Karluklara yardım etmek için 

Mâverâünnehr’e yürümüştür. İl Arslan’a mukavemet edebilmek için destek arayışına girişen 

Semerkant hanı, bu desteği Kara Göl – Cend arasında yaşayan Türkmenlerden bulabilmiştir. 

Yalnız bu desteğin yetersiz kalacağını gösterir şekilde Kara Hıtaylar’dan da yardım istemiştir. 

Onlar da bölgedeki muhalif topluluk olan Karluklara yardım eden İl Arslan’a karşı İlig 

Türkmen komutasındaki 10 bin atlıyı destek olarak yollamıştır. İl Arslan ise yol üzerinde 

Buhara halkının desteğini almıştır. Nitekim iki ordu Suğd ırmağının kenarında karşı karşıya 

geldiğinde İlig Türkmen, İl Arslan’ın ordusu ile boy ölçüşemeyeceğini düşünerek barış için 

Semerkant âlimlerini İl Arslan’a göndermiştir. İl Arslan bu teklifi Karlukların bölgelerine 

dönmeleri ve Karluk reislerinin “ihtiram ve ikram” ile makamlarına iadesi şartıyla kabul 

etmiştir.209 Bu durum Katvan savaşından beri bölge de hâkim güç olan Kara Hıtaylar’a karşı 

 
204 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.74-75 

205 Reşidüddin Vatvât, Umdetü’l-Bülega, Es’ad Efendi, Nr:3302, vr. 4a-5a. 

206 Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s.355  

207 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa s.263 

208 Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s.355 

209 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.263; Kazvinî, Tarih-i Güzide, s.388; Barthold, Moğol İstilasına Kadar 

Türkistan, s.356 
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önemli bir karşı duruş olmakla birlikte İl Arslan’ın hükümdarlık süresi boyunca, Kara 

Hıtaylar’a karşı vergi ödeme zorunluluğundan Hârizmşahları kurtaracak net bir askeri zafer 

kazanamadığını da vurgulamak yerinde olacaktır.210 

Öyle görülüyor ki, İl Arslan bölgede Kara Hıtaylar’a ve Semerkant hanına muhalif 

Karlukların varlığını bir süre daha garanti altına aldıktan sonra Horasan siyasetine ağırlık 

vermiştir. Horasan siyasetine ağırlık vermesine neden olan en temel mesele Müeyyed Ay 

Aba’nın bölgede oldukça güçlenmeye başlamasıdır. Zira Müeyyed Ay Aba Sultan Sencer’in 

vefatından sonra yerine geçen Mahmud Han ile oğlu Celaleddin Muhammed’i Nişabur’da esir 

edip, gözlerine mil çektirmiştir. Bu olaydan bir süre sonra Mahmud Han esir olduğu kalede 

vefat etmiştir. (Ağustos-Eylül 1162) İl Arslan bu olay üzerine Şadyah’a gelerek burada 

Müeyyed Ay Aba’yı kuşatmıştır fakat isteği sonucu alamamıştır. Elçiler karşılık olarak 

gönderilip barış yapıldıktan sonra Hârizm’e geri dönmüştür.211 Kazvınî, İl Arslan’ın büyük bir 

ordu toplayarak yaptığı bu kuşatmanın nedenini Mahmut Han’ın intikamını almak olarak 

belirtse de 212 esasen bu kuşatmanın nedeni İl Arslan’nın güney bölgesinde git gide büyüyen bu 

tehdidi sonlandırma niyeti olarak da görülebilir.  

Horasan bölgesinde faaliyetlerine devam eden Müeyyed Ay Aba Mart 1165’te Nesâ’yı 

kuşatmıştır. Bu durum İl Arslan’ın tepkisini çekmiş ve bölgeye doğru hareket etmiştir. Bu 

durumda Nesâ’da kalamayan Müeyyed Ay Aba Nişâbur’a doğru çekilmiştir. Nesâ hakimi ise 

İl Arslan’a itaat bildirmiş ve hutbeyi onun adına okutmaya başlamıştır. Bu arada Aytak213ile 

arası bozuşan İl Arslan onun üzerine yürüdü. Aytak Müeyyed Ay Aba’dan alığı destekle 

mukavemette bulunsa da Dihistan Hârizmşahların yönetimine geçti. Buraya vali atandı.214 İl 

Arslan Hârizm’e geri dönmeyip Müeyyed Ay Aba’nın merkezi Nişabur’a doğru harekete 

geçmiştir. Müeyyed Ay Aba, Atabey İl Deniz’e bir mektup yazarak İl Arslan eğer 

durdurulmazsa Nişâbur’la yetinmeyerek Irak üzerine yürüyeceğini belirtmiştir. İl Deniz ise İl 

 
210 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.80-81 

211 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.263-264 

212 Kazvinî, Tarih-i Güzide, s.388 

213 Aytak, İl Arslan döneminin başlarında Oğuzlardan Yağmur Han ile mücadele içerisindeydi. Oğuz reisleri 

içerisinde İl Arslan’ı tanıyan da tek kendisiydi. Oğuzlar Dihistan ve Gurgânı yağmalamıştır. İl Arslan iyi ilişkileri 

olduğu Aytak’ı Oğuzlar çekildikten sonra bu iyi ilişkileri gösterir şekilde desteklemiş onun desteği ile Aytak bu 

noktalarda hâkimiyeti tekrar eline almıştır. Buna karşın belirtilen bölgelerde İl Arslan adına hutbe okunmaya 

devam etmiştir. (Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s.357) 

214 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.78 
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Arslan’a bir elçi yollayarak Müeyyed Ay Aba’nın Sultan Arslan’ın memlükü, Horasan ve hatta 

Hârizm’in ise Sultan’ın mülkü olduğu ileterek Nişâbur’a yapacağı saldırının cevapsız 

kalmayacağını belirtmiştir. İletilen bu mesajlar İl Arslan’ı durdurmadığı gibi aksine 

sinirlendirmiştir.215 

İl Arslan 1167’de Bistam civarında İl Deniz ile karşı karşıya geldiyse de iki taraf da 

galip gelememiştir. Fakat Ay Aba bir türlü İl Deniz’den beklediği desteği göremiyordu. İl 

Arslan karşısında yalnız kalan Müeyyed Ay Aba Mayıs 1167’de Nişâbur’dan kaçmaya mecbur 

kaldı. Burada da hutbe İl Arslan adına okunmaya başladı. Ay Aba’nın  İl Arslan’a itaat etmekten 

başka alabileceği bir karar kalmamıştı. Kadı Fahr ü’d-din’i, İl Arslan’a elçi olarak gönderip, 

itaat edeceğini ve adına hutbe okutacağının yanı sıra namına para bastıracağını belirtmiştir. Bu 

haberi İl Arslan sevinçle karşılamıştır. İbrahim Kafesoğlu’na göre bu noktadan itibaren İl 

Arslan’ın artık Selçuklu hanedânına tâbilik alâkasını kestiği kabul edilebilir.216 

Irak Selçukluları Sultanı Arslan döneminde Atabey İl Deniz devlet yönetiminin her 

kademesinde etkin bir haldeydi. Bu durum diğer emîrler tarafından tepkiyle karşılanmaktaydı. 

Bu emîlerin başında Rey emîri İnanç gelmekteydi. Emir İnanç gibi İl Deniz’e muhalif emîrler 

için Harîzmşahlar önemli bir güvence olarak görülüyordu. Atabey İl Deniz güçlü bir muhalifi 

olan Emîr İnanc’ın bu muhalefetini kırmak için onun kızı ile oğlu Cihân Pehlivân’ı 

evlendirmişse de bu muhalefeti ortadan kaldıramamıştır. Emîr İnanç bulduğu ilk fırsatta 

Hemedân üzerine yürüdüyse de başarılı olamamış ve Bistâm’a sığınmıştır.217 Burada İl 

Arslan’a bir mektup yazarak himayesine sığınmak istediğini belirtmiştir. İl Arslan, bu isteği  

gayet güzel cevap verdiği bir mektupla kabul etmiştir. Emîr İnanc’ı İl Deniz’e karşı önemli bir 

güç olarak görmüş olmalıdır. İl Arslan Emir İnanç’a Dihistan’a gitmesini, Dihistan valisine de 

Emîr İnanç’ın eksiklerinin giderilmesini emretmiştir. İl Arslan Karluk beylerinden Şems ü’l- 

mülk b. Hüseyin Ayaz’ı da Emir İnanç’a destek olarak yollamıştır. Gelen emirle birlikte 

harekete geçen İnanç ve askerleri Rey ve Sâve’ye yürümüştür. Sultan Arslan ve İl Deniz’in 

oğlu Cihân Pehlivân mukavemet gösterseler de İl Deniz savaş alanına geç kaldığı için Sultan 

Arslan ve Cihân Pehlivân savaş alanından çekildiler. Diğer beyler de Sultan’ın ortada 

olmadığını görünce geri çekildiler. Sonuçta götürmekten aciz kalınan bütün ağırlıklar Emir 

 
215 Sadruddî Ebu’l-Hasan Ali İbn Nâsır İbn Ali El- Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selçukiyye, Çev. Necati Lügal, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, s.114 

216 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.78-79; El- Hüseynî, Ahbârü’d- Devlet’s- Selçukiyye, s.114-115 

217 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.79 
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İnanç ve Hârizimliler’in eline geçmiştir. Fakat İl Deniz’in gelişiyle işler değişmiştir. İl Deniz, 

Emîr İnanç’ı Rey’e kadar takip etmiştir. Tâbi olma teklifini reddeden Emîr İnanç tahkim ettiği 

bir kaleye sığınarak burada dört ay savunmada kalmıştır. Fakat veziri Sadeddin taraf 

değiştirerek Emîr İnanç’ı öldürtmüştür.218 

İl Arslan bu meselelerle uğraşırken doğuda da işler istediği seyirde değildi. Çünkü 

doğudan ülkesine gelebilecek tehditler için bir direnç noktası olarak koruduğu Karluklar 

1165’den itibaren iyice güçten düşmeye başlamıştı. Kılıç Tamgaç Han, Buhara’nın surlarını 

yeniden ve daha güçlü inşa ettirip, Karlukların gücünü kırmak adına onların sert bir şekilde 

üzerine gitmiştir. Nitekim Karluk gücü onlar tarafından kırıldıktan sonra Kara Hıtaylar için de 

Hârizm’e giden yol açılmıştır.219 

İl Arslan’a karşı Hıtay ve Maveraünnehr’de büyük bir ordu toplandı. İl Arslan haberi 

aldığında savaş hazırlıklarına başlamıştır. Su bendlerini yıktırıp araziyi bataklık haline getirmek 

suretiyle tedbir almış ve Ayyar Beg komutasındaki öncü birliğini göndermiştir. Fakat kendisi 

yolda hastalanmış savaş başlamadan evvel öncü kuvvetlerine yetişemediği için öncüleri büyük 

bir bozguna uğramış Ayyar Beg esir edilmiştir. Bu mağlubiyet zaten hasta olan İl Arslan’ı daha 

kötü etkilemiştir. Nitekim Gürgânc’a dönerken 19 Mart 1172’de vefat etmiştir.220 

İl Arslan babası Atsız’a oranla Hârizmşahları yönettiği dönemde daha realist bir siyaset 

takip etmiştir. Kara Hıtaylara karşı belli başarılar elde etse de net olarak vergi ödeme 

sorunundan kurtulamamıştır. Gerek Horasan gerekse Irak Selçuklu hanedanına karşı ilk başta 

ılımlı davranmış fakat Sultan Arslan yönetimi Atabeyi İl Deniz’in eline bırakınca bağlılık 

ilişkisini bitirmekte tereddüt etmemiştir. İl Arslan dönemiyle birlikte Hârizmşahlar için artık 

hem fiili hem hukuki olarak açıkça müstakil bir devlet konumuna gelindiği, Selçuklu 

hanedanına bağlılığın resmen sonlandırıldığı söylenebilir. 

 

 

 

 
218 El- Hüseynî, Ahbârü’d- Devlet’s- Selçukiyye, s.104-107 

219 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.82-83 

220 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s264; İbnü’l Esîr, XI, s.301-303; Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.82-83 
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4.Sonuç 

Hârizmşah İl Arslan esasında müstakil bir siyaset takip etmiştir. Bu durum onun 

devletinin bağımsızlığını tesis ettiğinin de göstergesidir. Devrin kaynaklarında yer alan 

kayıtlara göre onun kullandığı unvan lakaplar221 da mevkiini açıklamaya yardımcı olabilir. 

Buna göre örneğin Umdetül Bülaga’da İl Arslan şu şekillerde anılmaktadır: “el-Melikü’l-a’zam 

İl-Arslan Tâcü’d-dünya ve’d-din Ebü’l Feth İl Arslan b. Hârizmşah”222, “el-Melikü’l-a’zam İl-

Arslan Bürhanü-Emîri’l-mü’minîn”223 İl Arslan’ın kullandığı önemli diğer lakap “Tâcü’d-

din”224dir. 

Hârizmşah İl Arslan zamanında Nişâbur’da Müeyyed Ay Aba ve Dihistan’da Emir 

Aytak tabi olarak hutbe okutur ve Ay Aba sikkede İl Arslan adını darp ettireceğine söz verir. 

Bu olaylar tıpkı İl Arslan’ın kullandığı unvanlar gibi onun mevkiini göstermesi bakımından 

önemli olaylardır. 

Reşidüddin Vatvat’a ait Umdetü’-bülega’da Hârizmşahlar’ın methi için yazılan 

kasidelerden üç tanesi İl Arslan’a ithaftır. Buradan övülen İl Arslan ile birlikte devrin ideal 

hükümdar profiline de ulaşabiliyoruz. Buna göre “hükümdarın eli ülkenin her tarafına 

ulaşabilmelidir.” “Sorunları çözebilmeli”, “fazilete davet eden olmalı ve böylece ilim 

peşindekilere şevk vermelidir”, “affedici olabildiği kadar caniler için kapısı aşılmaz sur gibi 

olmalıdır”225 

 
221 Hârizmşahlar’da kullanılan unvan ve lakaplar konusunda detaylı bilgi için bkz. Reşidüddin Vatvât, Umdetü’l-

bülega , Es’ad Efendi, nr:3302, vr.27b-47a; Ayrıca bkz. Gürbüz, Hârizmşâlar – Devlet Teşkilâtı, Ekonomi, 

Kültür, s.66-73 

222 Reşidüddin Vatvât, Umdetü’l-bülega , Es’ad Efendi, nr:3302,vr.28a-28b, 2.kaside 

223 Reşidüddin Vatvât, Umdetü’l-bülega, Es’ad Efendi, Nr:3302, vr.1b. 

224 Mehmet Altay Köymen, “Selçuklu Devri Kaynaklarına Dair Araştırmalar I: Büyük Selçuklu İmparatorluğu 

Devrine Ait Münşeât Mecmûaları, Atebetü’l-Ketebe’nin Neşri Münasebetiyle”, AÜDTCFD, 

C:VIII’den ayrı basım, s.571. 

225 Kasideler için bkz. Meryem Gürbüz, “Reşîdüddin Vatvât’a Ait ‘Umdetü’l-Bülegâ’ ve ‘Uddetü’l-Füshedâ’da 

Hârizmşahlar’ın Medhi İçin Yazılmış Arapça Kasideler”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına-İn Memory of Prof. 

Dr. Işın Demirkent, “Globus” Dünya Basımevi, İstanbul, 2008, s.513-530 
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Sonuçta denilebilir ki Anuşteginoğulları için bağımsız devlet güneşi İl Arslan ile birlikte 

doğmuş ve kendisi yukarıda övüldüğü gibi “eli ülkenin her tarafına ulaşabilen” bir hükümdar 

olmak için mücadele etmiştir. 
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Brexit, AB’nin Geleceğini Nasıl Etkiler? 

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger 

ÖZET 

Bu çalışma, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) Avrupa bütünleşmesini ne şekilde 

etkileyeceğini inceleme amacı taşımaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, İngiltere’nin AB’ye 

nasıl üye olarak katıldığı ve Avrupa bütünleşmesinin çeşitli aşamalarında ne şekilde tavır aldığı 

incelenecektir. İkinci bölümde, Brexit müzakerelerinin fiili durumu, sert ayrılma veya yumuşak 

ayrılma seçenekleri üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ise İngiltere’nin ayrılmasının AB 

bütünleşmesini Eurozone, Ortak Dış Güvenlik ve Savunma Politikası, Özgürlük ve Adalet ve 

ortak pazarın alanlarında ne şekilde etkileyeceği analiz edilecektir. Bu çalışmanın bulgusu şu 

şekildedir:  2005’den beri duraklama dönemi yaşayan AB için Brexit sonrasında üç senaryo söz 

konusudur. Bunlardan ilki, AB'nin daha da güçlenmesi, ikincisi AB’den yeni ayrılmaların 

kapısının aralanması, üçüncüsü de AB'nin Değişken Geometrili Avrupa modeline 

yönelmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Brexit, AB’de Gelecek Senaryoları, AB ve İngiltere, Değişken Geometrili 

Avrupa, İngiltere 

SUMMARY 

How Brexit Affects the Future of the EU 

 

The aim of this study is to examine the impact of the UK's departure from the EU (Brexit) on 

European integration. In the first part of the study, how the UK joins the EU and how it takes 

part at various stages of European integration will be examined. The second chapter will focus 

on the actual situation of Brexit negotiations, hard separation or soft separation options. In the 

third chapter, how the separation of Britain will affect EU integration in the areas of Eurozone, 

Common Foreign Security and Defense Policy, Freedom and Justice and common market will 

be analyzed. The findings of this study are as follows: There are three scenarios after the Brexit 

for the EU, which has been in a period of stagnation since 2005. The first is the EU's further 
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strengthening, the second one is the opening of the door to the new separations from the EU, and 

the third is that the EU is moving towards the European model of Variable Geometry. 

Keywords:  Brexit, Future Scenarios of the EU, EU and UK, European Model with Variable 

Geometry, United Kingdom.  

GİRİŞ 

Brexit kelimesi literatüre yeni girmiştir; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak için 

yürüttüğü faaliyetlerin ifade etme amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Brexit’in ardından 

AB bütünleşmesinin karşı karşıya kalacağı temel sorunlar incelenecektir. Fiili durum üzerinde 

yoğunlaşmadan önce yapılması gereken tarihsel arka planın analiz edilmesidir. Genel olarak 

ifade etmek gerekirse AB özelinde somutlaşan Avrupa bütünleşmesinde  başlangıçtan 

günümüze iki ana eğilim söz konusudur.  Bunlardan ilki, üye devletler arasında işbirliği yapılan 

alanların yıldan yıla artması anlamında derinleşme, diğeri de genişlemedir. Bir başka ifadeyle 

AB’ne üye olan devletlerin sayısının zaman içerisinde artmasıdır. Kurucu altı ülke ile yola çıkan 

bütünleşme hareketinin üye sayısı 2013 yılında Hırvatistan’ın katılımı ile 28’e yükselmiştir. 

Halen aralarında Türkiye’nin de yer aldığı kimi ülkelerle tam üyelik müzakereleri devam 

etmektedir.  

AB’ye katılım için ilk dönemde coğrafi bakımdan Avrupa kıtasında bulunmak ve ülkede siyasal 

sistemin vatandaşların tercihleri sonucu belirlenmesi yani çok partili hayat yeterli kabul 

ediliyordu. 1993 Haziran ayında Avrupa Konseyi toplantısında, o dönemde aday statüsünde 

olan eski Varşova Paktı, SSCB ve Yugoslavya ardılı ülkelerin sahip olmaları gereken asgari 

koşulları ihtiva eden yeni yükümlülükler belirlenmiş ve bunlar Kopenhag Kriterleri olarak 

adlandırılmıştır.  (Presidency Conclusion, 1993)  

Buna göre, AB’ye tam üye olarak katılmak isteyen devletin siyasal, ekonomik ve hukuki 

bakımdan yerine getirmesi gereken görevler bulunmaktadır. Aday ülkenin demokrasi, hukuk 

devleti, insan hakları ve azınlık haklarına garanti altına alacak kurumlara sahip olması, işleyen 

bir piyasa ekonomisini kabul etmesi ve AB içerisinde piyasa güçlerinin rekabet baskısı ile 

mücadele edebilecek donanıma sahip olması zorunlu görülmektedir. (Dinan,1999:191-192) 

Ayrıca AB’nin siyasal, ekonomik ve parasal birliğine temel teşkil eden hukuk düzenini 

benimsemesi gerekmektedir. Günümüzde bunlar, aday ülkelerin tam üye olabilmek için zorunlu 

yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.  

AB’den ayrılma ise Lizbon Antlaşmasına kadar gündeme gelmemiştir. 2007 yılında imzalanan 

ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmasının 50’nci maddesinde, üye devletlerin AB 
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üyeliğinden ayrılmasının ne şekilde olacağı düzenlenmiştir (Lisbon Treaty; 2007). Buna göre, 

AB üyesi her devlet, kendi anayasal yükümlülükleri çerçevesinde AB üyeliğinden ayrılma 

hakkına sahiptir. Devletin bu konudaki talebini Avrupa Konseyine iletmesi ve AB’nin ilgili 

devletle müzakere yapması ve ayrılma koşullarını ele alması ve ayrılık sonrası ilişkilerin ne 

şekilde sürdürüleceğinin kararlaştırılması gerekmektedir. 50’nci maddede ayrılma 

müzakerelerin 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Müzakereler bu sürede 

bitirilemez ise sürenin uzatılması ancak Avrupa Konseyi’nin oybirliği ile aldığı bir kararla 

mümkün olabilmektedir. Öte yandan ayrılma müzakerelerini yürüten AB heyetine, ayrılmak 

için başvuru yapan ilgili devletin temsilcileri katılamamaktadır. Nitelikli çoğunluk oyu, bu yeni 

durumda söz konusu devlet temsilcisinin katılımı olmadan hesaplanmaktadır. AB’den ayrılan 

devlet, yeniden üye olmak istediği takdirde Lizbon Antlaşmasının 49’ncu maddesi hükümlerine 

tabii olması öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle, ayrılan devlet sonra bu karanından vazgeçip de 

yeniden AB’ye katılmak isterse aday ülkeler bakımından geçerli olan katılma koşulları ve 

usullerine göre hareket edilecektir.   

Bu çalışma, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) Avrupa bütünleşmesini ne şekilde 

etkileyeceğini inceleme amacı taşımaktadır. İlk bölümde, İngiltere’nin AB’ye nasıl üye olarak 

katıldığı ve Avrupa bütünleşmesinin çeşitli aşamalarında nasıl bir tutum ortaya koyduğu analiz 

edilecektir. Müteakip bölümde, Brexit müzakerelerinin ardından gündeme gelen sert ayrılma 

veya yumuşak ayrılma seçenekleri üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ise İngiltere’nin 

ayrılmasının AB bütünleşmesine yansımalarının neler olabileceği analiz edilecektir.   

1. İngiltere, Avrupa Birliği’ne Nasıl Katıldı ? 

İngiltere, Avrupa bütünleşmesinin başlangıcında yer almamıştır. İkinci Dünya Savaşının 

ardından nasıl bir düzen kurulacağı Yalta Konferansı ile karara bağlanmıştır. Yüzdeler 

Anlaşması olarak da bilinen mutabakata göre, savaşın ardından Avrupa kıtasının Batısı ABD 

koruması altına bırakılmış, Orta ve Doğu Avrupa’da ülkeleri ise SSCB hegemonyasına terk 

edilmişti. Savaştan sonra meydana gelen gelişmeler, büyük ölçüde bu mutabakata uyumlu bir 

seyir takip etmiştir. İngiltere’nin o dönemdeki lideri Churchill, savaş nedeniyle büyük ölçüde 

altyapısı ve insan kaynağı tahrip olan Avrupa devletlerini işbirliği yapmaya çağırmış, ancak 

İngiltere’nin bir ada devleti olduğunu ve Avrupa bütünleşmesi çalışmalarına katılmayacağını 

açıklamıştı. Churchill, 1946’da Zürih konuşmasında Birleşik Avrupa fikrini ortaya atmış, 

bunun tedricen gerçekleşmesi için İngiltere’nin çaba göstereceğini öne sürmüştür. (Churchill’s 

Zurich Speech, 1946). Savaşın galibi olmasına rağmen büyük ölçüde gücünü yitiren İngiltere, 

bir yandan İngiliz Uluslar Topluluğu adı altında, eski sömürgeleriyle ilişkilerini yeni koşullara 



654 

 

göre tanımlayan örgütler oluştuurken, öte yandan Avrupa savunmasının temelini oluşturan 

adımlar atmıştır.  İngiltere ve Fransa arasında Dunkirk Antlaşmasıyla tesis edilen ortak 

savunma ilişkisi, bir yıl sonra Brüksel Antlaşması Teşkilatına dönüştürmüş, müteakip yılda ise 

NATO’nun kurulmasına zemin teşkil etmiştir.  (Baylis, 1982). İngiltere kısa bir süre sonra da,  

kimi Avrupa devletlerini de yanına alarak Stockholm Antlaşmasıyla Avrupa Serbest Ticaret 

Bölgesi’ni (EFTA) kuracaktır. AET ile EFTA’nın farkı, ilkinin yetki devrine dayanan ulüsüstü 

bir bütünleşme hareketi iken,  ikincisinin klasik hükümetlerarası örgüt olmasıdır. İngiltere, 

EFTA’nın AET seviyesinde bir uluslararası örgüt olmayacağını fark ettikten kısa bir süre sonra, 

AET’ye katılma başvurusu yapmıştır. (Dinan, 1999: 38)  

İngiltere, kendisiyle birlikte hareket eden İrlanda, Danimarka ve Norveç’le eş zamanlı olarak 

AET’ye katılmak için ilk başvuruyu 1961 yılında Ağustos ayında Macmillan hükümeti 

döneminde yapmıştır. Ne var ki, o dönemde AET’nin en güçlü ülkesi olan Charles de Gaulle 

idaresindeki Fransa, bu alanda mesafe alınmasını engellemiş ve başvuruları reddetmiştir. 

Fransa’nın bu tutumunun gerisinde bulunan iki faktörden ilki, İngiltere’nin AET’nin ortak tarım 

politikasını müzakereye açmayı telaffuz etmesidir. İkinci olarak, Fransa, ABD’nin İngiltere için 

kulis yapmasından rahatsız olmuştur. Ayrıca, 2’nci Dünya Savaşında Fransız donanmasını, 

Almanların eline geçmesin diye İngiltere tarafından Manş denizinde yakılması da, Fransa’nın 

negatif davranmasında rol oynayan faktörler arasındadır.  1967 Mayıs ayında yapılan ikinci 

başvuru konusunda Komisyon’un görüşü olumlu olmasına rağmen, De Gaulle’ün engellemeleri 

nedeniyle bu başvurudan da sonuç alınamamıştır. (Leonad, 2005:10; Dinan, 1999:50-53). 1969 

yılında De Gaulle’ün istifasından sonra yapılan seçimlerde Fransa’nın yeni lideri seçilen 

George Pompidou döneminde İngiltere ve birlikte hareket eden ülkelerle görüşmeler başlamış 

ve 1971 yılında tamamlanmıştır. AB siyasal tarihinde birinci genişleme olarak da bilinen 

İngiltere, Norveç, İrlanda ve Danimarka’nın katılımı anlaşması Fransa’da referanduma 

sunulmuştur. Pompidou’nun da etkisiyle genişlemeye olumlu oy verenlerin oranı % 68 olarak 

gerçekleşmiştir. 22 Ocak 1972’de katılma anlaşmaları imzalanmıştır. Ancak Norveç halkının 

referandumda negatif tutum alması nedeniyle 1973 başında AET’ye İngiltere, İrlanda ve 

Danimarka katılmıştır.  

İngiltere, AET üyeliğinin en başından itibaren bütünleşmeye karşı diğer ülkelerden farklı bir 

tutum ortay koymuş, bütünleşmeyi yetki devrini sınırlı tutacak bir çerçeve içerisinde 

değerlendirmiştir. Daha ilk yılda İngiltere kamuoyunda en hararetli tartışma konusu katılma 

anlaşmasının değiştirilmesi olmuştur. 1974 yılında seçim kampanyası esnasında Başbakan 

Harold Wilson, ortak tarım politikası ve İngiltere’nin bütçeye katkısının yeniden görüşmeyi 
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gündeme getirmiştir. (Bache and George; 2006, 382-384)  Seçimlerin ardından Haziran 

1975’de yapılan referandumda katılımcıların % 67’si AET içinde kalınması yönünde tercih 

ortaya koymuştur. Ancak, bu sonuç İngiltere’nin AB bütçesine yaptığı katkı tartışmasını sona 

erdirmemiştir.    

İngiltere’de 1979 yılında yapılan seçimlerin ardından serbest piyasa ekonomisini savunan 

Margaret Thatcher başbakanlık görevini üstlenmiştir.  Özelleştirmeyi, kamunun ekonomideki 

payının azaltılmasını savunan Thatcher, AET’nin tek pazar hedefini desteklemiştir.  Netice 

olarak,  malların, hizmetlerin, sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımının önündeki engeller, 

İngiltere’nin de olumlu tutumu sonucunda 1980’li yılların ikinci yarısında kabul edilen yasal 

düzenlemelerle tedricen ortadan kaldırılmış ve 1992 sonunda tek pazar hedefine ulaşılmıştır. . 

(Bache and George, 2006: 404-406) 

Bununla birlikte 1990’lı yıllarda Thatcher ve ardından başbakanlık görevini üslenen John 

Major, Avrupa bütünleşmesinin ekonomik ve parasal birlik hedefine yönelmesine  karşı 

mesafeli bir tutum ortaya koymuşlardır. . Major hükümeti döneminde İngiltere, parasal birlik 

aşamasına katılmama ve sosyal politika alanında  faaliyetlerinden muaf olma seçeneğinde ısrar 

etmiş ve bunu öteki AB üyelerine kabul ettirmiştir. İngiltere’nin AB bütünleşmesinin yeni 

aşama kaydetmesine karşı mesafeli tutumu, sonraki hükümetler döneminde de devam etmiştir.  

Ortak tarım politikasına muhalefet,  İngiltere’nin AB bütçesine yaptığı katkının fazla olduğu 

görüşünün savunulması, Avrupa bütünleşmesinin ekonomik ve parasal birlik hedefinin dışında 

kalma, sonraki hükümetler döneminde de varlığını korumuştur (Fabre, 2013) .  

2. İngiltere’nin AB Bütünleşmesine Negatif Etkileri 

 

İngiltere’nin 1973’den günümüze AB bütünleşmesinin mesafe alması karşısındaki tutumunun 

günümüzde yaşanan durgunluk ve fetret devrini ne oranda etkilediği veya yönlendirdiği her 

zaman tartışmalara açık olmuştur. Gerçekten de İngiltere, yetki devrine dayanan bütünleşme 

modeline karşı mesafeli bir yaklaşım ortaya koymuştur. İktisadi bütünleşme modeline uyarlık 

taşıyan ilk adım olan gümrük birliği, AET’de İngiltere’nin üyeliği öncesinde uygulamaya 

aktarılmıştır.   Taraflar arasında gümrük vergilerinin ve eş etkili vergilerin kaldırılmasına ilave 

olarak üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi tesis edilmesini öngören sistemin Roma 

antlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra tedricen 12 yıl içerisinde uygulamaya aktarılması 

planlanmış ise de uygulama 18 ay önce, 1 Temmuz 1968’de başlamıştır. İngiltere’nin katılım 
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müzakereleri gümrük birliği başlığını da içerdiği için 1 Ocak 1973’de AET’ye katılımla birlikte 

gümrük birliği sistemine dahil olmuştur.   

İngiltere’nin gümrük birliğinin ardından ikinci entegrasyon aşaması olan ortak pazara karşı 

tutumu ise genel olarak yapıcı ve pozitif olmuştur. AET sisteminde ortak pazar yerine kimi kez 

iç pazar kavramı da kullanılmıştır. 1986 yılında imzalanan ve 1987 yılında yürürlüğe giren Tek 

Avrupa Senedi ile ortak pazarın ne şekilde teşekkül edeceği ve hangi alanlarda düzenleme 

yapılacağı belirlenmiştir. (Dinan, 1999: 222-225) AET bütünleşmesinin ortak pazara 

ulaşmasını sağlamak için gereken yasal düzenlemeler mali engellerin kaldırılması, teknik 

engellerin kaldırılması ve hukuki engellerin kaldırılması başlıkları altında toplanmış ve 

bunların tedricen yürürlüğe sokulması için 300 civarında tüzük kabul edilmiştir. İç pazarın 

teknik ayrıntılarının ne şekilde uygulamaya aktarılacağı Komisyon Başkanının direktifi ile 

hazırlanan Beyaz Kitap ile kayıt altına alınmıştır. İngiltere’nin bu dönemde Komisyon üyesi 

olan Lord Cockfield, dört özgürlüğün önünde engellerin kaldırılması için yoğun çaba 

göstermiştir. (White Paper, 1985). Avrupa dışı kalmanın maliyeti başlığı ile yayınlanan 

Cecchini Raporunda ise iç pazarın AET genelinde %7 büyümeye neden olacağı, 5 milyon yeni 

iş yaratacağı görüşü savunulmuştur. (Cecchini, 1988)  

Ortak pazarın dört özgürlüğü olarak bilinen mallar, işgücü, hizmetler ve sermayenin serbest 

dolaşımı, İngiltere’ye yeni fırsatlar sunmuştur. İngiliz hükümeti, ortak pazarın  tesisi 

aşamasında hizmet yönergesinin yürürlüğe girmesi için çaba göstermiştir. Zira, İngiltere’de 

hizmet sektörünün ekonomi içerisinde payının % 80 seviyesinde seyretmektedir. Bununla 

birlikte işgücünün serbest dolaşımına soğuk bakmış, doğrudan vergilendirmenin yanlış olduğu 

görüşünü savunmuştur. (European Parliament, 2018:11). AB kurucu antlaşmalarının dışında 

spontane olarak ortaya çıkan Schengen sistemine de İngiltere muhalefet etmiştir. Özellikle 1997 

Amsterdam Antlaşmasıyla Schengen müktesebatının ulusüstü yetki alanına alınmasına karşı 

çıkmış ve sisteme dahil olmamıştır.  

AB bünyesinde istihdam politikasının bir uzantısı olarak ele alınan Sosyal Politikaya İngiltere 

başlangıçtan beri mesafeli bir tutum içerisinde olmuştur. 1992 yılında Maastricht Antlaşmasıyla 

gündeme gelen sosyal politikaya İngiltere başlangıçta iştirak etmemiş, ancak 1997 yılında 

katılmıştır. İngiltere hükümeti, sosyal politikaya ilişkin kimi yükümlülüklerden Amsterdam 

Antlaşması sonrasında bile kaçınmıştır. Ayrıca Londra yönetimi, 2000’li yılların başında AB 

anayasası ile paralel olarak hazırlanan Temel Haklar Şartının sosyal politikaya ilişkin 

maddelerine de muhalefet etmiştir. Özellikle sözleşmede yer alan sosyal politikanın çalışma 

hayatında da geçerli olması, çocukların ve ihtiyarların korunması, sosyal yardımlar gibi 



657 

 

maddelerin ilave ekonomik yükümlülükler getirdiği gerekçe iyle karşı çıkmıştır. En sonunda 

Lizbon Antlaşmasıyla birlikte Temel Haklar Şartının yürürlüğe sokulması üzerine, Polonya ile 

birlikte belirli alanlarda çekince ileri sürmüştür.  

İngiltere’nin Maastricht Antlaşmasının üçüncü sütunu olarak düzenlenen adalet ve içişlerinde 

işbirliğinin Amsterdam anlaşması ile birlikte özgürlük, güvenlik ve adalet alanı adını alarak 

hükümetlerüstü sütuna aktarılmasına da muhalefet etmiştir. Öte yandan İngiltere,  Maasricht 

Antlaşmasında parasal birliğe geçiş için üye devletlerin yerine getirmesi gereken 

yükümlülükler olarak sıralanan enflasyon, faiz oranı, dış borcun GSMH’ya oranı gibi kriterleri 

tutturduğu halde, ekonomik entegrasyonun ortak pazardan sonraki aşaması olan parasal birliğe 

katılmamıştır. Kriterleri tutturan devletler 2002 yılı Ocak ayında ulusal paralarını terk ederek 

ortak para birimi olan Euroya geçtikleri halde, İngiltere, Danimarka ve İsveç’le birlikte bu 

aşamaya da katılmamıştır.  

AB’nin ortak dış ve güvenlik politikası alanındaki işbirliğini bir adım daha öteye taşımayı 

amaçlayan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası konusunda İngiltere’nin tutumu ise kendi 

içerisinde çelişkiler barındırmıştır. İngiltere, bir yandan AB’nin ayrı bir askeri yapılanmaya 

gitmesine kapı aralayan St Malo müzakerelerini başlatan iki ülkeden biri olmuş, öte yandan 

askeri işbirliğinin sınırlarının konvansiyonel ordu boyutunda olmaması görüşünü savunmuş ve 

bu konuda ısrarcı olmuştur. Nitekim büyük ölçüde İngiltere’nin tutumu nedeniyle AB 

bünyesinde ileride konvansiyonel orduya dönüşme potansiyeli barındıran askeri işbirliği cılız 

kalmıştır. Günümüzde AB bünyesinde devletlerin bir bölümü AB’nin bir sivil güç olarak 

kalması, askeri alanda işbirliğine gidilmemesi görüşünü savunmaktadır. İrlanda, Avusturya, 

İsveç ve Finlandiya, bu grupta yer almaktadır. Adı geçen ülkeler AB üyesi ülkelerin ortak barış 

gücü oluşturmasına bile karşı çıkmışlardır. AB içerisinde Portekiz ve Hollanda ile birlikte 

Atlantikçi ülke olarak bilinen İngiltere, konvansiyonel ordu kurulmasının NATO üyeliği ile 

bağdaşmayacağı görüşünü savunmuştur.  

3. Brexit Sonrasında AB Senaryoları 

İngiltere’de AB ile ilişkilerde yaşanan sorunlar siyasal partilerin ve İngiliz kamuoyunun en çok 

üzerinde durduğu konular arasındadır. AB içerisinde bütünleşmenin ileri aşamalarına karşı 

mesafeli bir tutum ortaya koyan İngiltere’de üyelikten ayrılma tartışmaları, 2010 yılında David 

Cameron hükümeti döneminde gündeme gelmiştir. İngiltere’nin AB üyeliğinden kazanım ve 

kayıpları siyasal partilerin dışında sivil toplum kuruluşları tarafından da tartışmaya açılmıştır. 

Cameron, 2015 yılında AB karşıtlarının partiden ayrılmasını önlemek için seçimleri kazanması 
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durumunda AB üyeliğini referanduma götürme sözü vermiştir.  Brexit’e giden sürecin kültürel 

temelleri ise daha eskilere gitmektedir. Bir başka ifadeyle 1990 yılında Thatcher’in istifasından 

sonra İngiliz toplumunda ve siyasal partilerinde AB’ye karşı kuşku giderek artan ölçüde 

güçlenmiştir. İngiltere’nin parasal birlik dışında kalması, sosyal politikaya mesafeli tutum 

takınması, Schengen sistemine dahil olmaması ve nihayet askeri yapılanma konusunda 

konvansiyonel modelin dışında bir seçeneği gündeme getirmesi, dikkat çeken önemli dönüm 

noktaları olmuştur.  

23 Haziran 2016’da yapılan referanduma seçmenlerin katılım oranı % 72 olarak gerçekleşmiş 

ve katılımcıların % 51.9’u ayrılma lehinde oy kullanmıştır.  İskoçya ve Kuzey İrlanda’da ise 

katılımcıların çoğunluğu AB üyeliğinin devamı yönünde oy kullanmıştır. Seçimlerin ardından 

başbakan Cameron istifa ederken, İngiliz ulusal para birimi olan Sterlin, ABD Doları ve Euro 

karşısında önemli oranda değer yitirmiştir. (Political Studies Association, 2016) 

Brexit referandumunun ardından yeni başbakanlık görevini üstlenen Thresa May, hükümetin 

ayrılma müzakereleri yapılması görüşünde olduğunu söylemiştir. AB ile İngiltere hükümeti 

arasında sürdürülen görüşmelerin ardından taraflar müzakerelerin başlatılması hususunda 

mutabakat sağlanmıştır. Resmi ayrılma süreci ise 29 Mart 2017’de İngiltere’nin Avrupa 

Konseyine başvurusu ile başlamış ve AB Antlaşmasının 50’nci maddesine göre ayrılma 

görüşmelerinin başlatılması talep edilmiştir. Daha sonra Brexit müzakereleri yol haritası adlı 

belge, 29 Nisan 2017’de Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından onaylanmıştır.  

Söz konusu belgeye göre, ayrılma müzakereleri 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Taraflar 

ayrıca İngiltere’nin Kuzey İrlanda sorunu nedeniyle yapmış barış anlaşmasının bu durumdan 

negatif etkilenmemesi üzerinde mutabakat sağlanmıştır.  Brexit müzakerelerinin ilk aşaması 19 

Haziran 2017’de başlamış ve taraflar atamış oldukları müzakereciler üzerinden ayrılma 

sürecinin ayrıntılarını konuşmuşlardır. İngiltere ve AB’nin ayrılma müzakerelerinin en çetin 

konuları, yumuşak ayrılma (soft Brexit), sert ayrılma (sert Brexit) seçenekleri çerçevesinde 

cereyan etmiştir. Soft Brexit, İngiltere’nin AB üyeliğinin sona ermesinden sonra gümrük birliği 

ile  sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımının devam ettiği modeli ifade 

etmektedir. Bu seçeneğe Avrupa Ekonomik Alanı sistemi de denilmektedir. AB dışında kalan 

İngiltere, bu model üzerinde mutabakat sağlandığı takdirde tam üyeliğin türevi niteliğinde 

yükümlülüklerle AB ortak pazarının fırsatlarından yararlanmış olacaktır. Bu modele göre, 

İngiltere ayrıldıktan sonra bile istihdam, tüketicinin korunması, çevre ve rekabet hukuku 

alanındaki ortak pazar kurallarını uygulamaya devam edecektir.  Brexit sonrası İngiltere- AB 

ilişkileri için ikinci model  Serbest Ticaret Anlaşması modelidir. Bu sistemde sadece İngiltere 
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ile AB arasında malların serbest dolaşımına izin verilmektedir. Gümrük birliğinin türevi olan 

bu modele göre, taraflar bir yandan kendi aralarında gümrükleri kaldırıyor iken öte yandan 

üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinde ortak gümrük tarifesi yerine ayrı ulusal tarifeleri 

uygulayacaklardır.  

Brexit sonrası üçüncü model ise Hard Brexit olarak adlandırılan modeldir. Buna göre, bir geçiş 

döneminin ardından İngiltere ile AB arasındaki ortaklık ilişkileri tamamen tasfiye edilecek ve 

İngiltere fiilen üçüncü ülke haline gelecektir. Bu seçeneklerden hangisinin geçerli olacağı, 

ayrılma anlaşmasında tarafların üzerinde mutabakat sağladıkları hükümler net olarak ortaya 

çıktığında belli olacaktır.  

Brexit seçeneklerinden hem AB’nin hem de İngiltere’nin negatif yönde etkileneceği tahmin 

edilmektedir. İngiltere’nin hangi seçenek söz konusu olursa olsun tam üyelik durumuna göre 

kaybedeceği kesindir. Soft Brexit olması durumunda kayıplar minimum seviyede olurken Hard 

Brexit durumunda maksimum seviyeye çıkacaktır. Avrupa Ekonomik Alanı modeli ikisinin 

ortasında bir seçenek olarak belirmektedir.  

Üzerinde en fazla spekülasyon yapılan durum ise post-Brexit aşamada AB bütünleşmesinin 

nasıl bir seyir takip edeceğidir. Kimileri Brexit ile İngiltere’nin ayrılmasını çözülmenin 

başlangıcı olarak nitelendirmekte ise de, bu ifade AB’nin realiteleriyle çok da uyumlu değildir. 

Zira İngiltere, 1990’dan günümüze AB içerisinde ortaya koyduğu performans ile çoğu kez  

bütünleşmeyi yavaşlatan, engelleyen veya geciktiren ülke algısı yaratmıştır. Dolayısıyla 

İngiltere’nin ayrılması mali bakımdan sıkıntılar yaratma potansiyeli olsa da, AB bütünleşmesi 

bakımından bir engelin ortadan kalkması şeklinde de yorumlanabilir.  

Teorik olarak incelendiğinde AB’nin gelecek senaryoları 6 ana kategoriye ayrılmaktadır. 

Bunlar Seçmeli Avrupa, Avrupa Birleşik Devletleri, Çok Vitesli Avrupa, Değişken Geometrili 

Avrupa, İç İçe Geçen Halkalar Modeli ve Esnek Bütünleşme Modeli olarak sıralanmaktadır. 

Bu seçeneklerden her birini kısaca tanımlamak gerekirse; ilk model, bir müşterinin bir 

lokantadan yemek seçmesi gibi üye devletlerin istedikleri AB politikasına katılımını 

öngörmektedir. Bu görüşü zımnî veya açık olarak bugüne kadar İngiltere savunmuştur. Bu 

modelin uygulamaya aktarılması halinde, AB mevcut bütünleşme aşamasından geriye gidecek 

ve serbest ticaret bölgesine dönüşecektir. İkinci model, üye devletlerin yetkilerini tedricen ve 

sonuna kadar AB organlarına devretmelerini ve sürecin sonunda Amerika Birleşik Devletleri 

benzeri bir yapılanma oluşumunu öngörmektedir. Bu model, Avrupa bütünleşmesi hararetle 

savunan, Avrupalılık üst kimliği altında tek bir yapıya gidilmesini öngören sivil toplum 
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kuruluşları ve kimi siyasal partiler tarafından gündeme getirilmiştir. Bu model, hem mevcut 

koşullarda  ve hem de bin yılın başında AB anayasası hazırlık döneminde güçlü bir seçenek 

oluşturmamıştır. Çok Vitesli Avrupa modeli, yeknesak/ tek tip bütünleşme öngörmektedir. 

Bütünleşmenin belirlenen ortak hedeflerine üye devletlerin aynı anda ulaşması mümkün 

olmadığı için geri kalanların farklı tarihlerde bunu gerçekleştirmeleri yaklaşımına 

dayanmaktadır. Bu modele göre, tüm üye devletlerin ortak bütünleşme seviyesine ulaşması 

zorunludur, hiçbir devlete bu konuda istisna tanınmayacaktır. Üye devletler kapasitelerine bağlı 

olarak belirlenen hedeflere birbirinden farklı tarihlerde ulaşacaklardır. (Ülger, 2015: 214).  

Değişken Geometrili Avrupa modeli ise üye ülkelerin merkez ve çevre olmak üzere iki ana 

kategoriye ayrılması, merkezdekilerin bütünleşme seviyesinin çevredekilerden daha ileri 

seviyede olması öngörülmektedir. Bu modele göre, çevrede yer alan bir ülke, merkezde 

bulunmanın koşullarını sağladığında oraya geçebilecektir. Merkez yeknesak/tek tip bir 

görünüm taşırken, çevre ülkeleri kendi aralarında farklılaşabileceklerdir.  Çok Vitesli Avrupa 

modelinde ortak bir bütünleşme düzeyi herkes için zorunlu iken, Değişken Geometrili Avrupa 

modelinde zorunluluk bulunmamaktadır. Çevre ülkelerinin bir kısmı bütünleşmenin gümrük 

birliğinde, bir başka bölüm ortak pazar veya parasal birlik aşamasında bulanabilecektir. (Ülger, 

2005: 215). AB’nin gelecek senaryolarında İç İçe Geçen Halkalar Modeli ise fiili duruma en 

fazla uyarlık gösteren seçenek olarak belirlemektedir. Buna göre, Avrupa bütünleşmesi üye 

ülkelerin merkezden çevreye doğru ülkelerin farklı düzeyde işbirliğine katıldıkları halkalar 

gibidir. Sert çekirdek adı verilen merkezde bütünleşmenin en ileri seviyesinde yer alan ülkeler 

bulunmaktadır. İkinci dış halkada mevcut bütünleşmenin türevi olarak kabul edilmesi gereken 

seviyedeki ülkeler yer almaktadır. Sonraki halkalarda da kural aynı şekilde devam etmektedir. 

Örneklemek gerekirse merkezde siyasal ve askeri birlik aşamasına katılan ülkeler, ikinci 

halkada ekonomik ve parasal birlik, üçüncü halkada 4 özgürlüğün bulunduğu ortak pazar, 

dördüncü halkada gümrük birliği ve son halkada da AB’nin belli alanlarda işbirliği yaptığı 

serbest ticaret bölgesi oluşturduğu ülkeler veya ülkeler grubu yer almaktadır.  Bu sistemde dış 

halkalardan içeriye geçmek için öngörülen kriterleri yerine getirmek yeterli olmaktadır. Bu 

modele göre her ülkenin AB’si farklı olacaktır. Kimi ülkeler için AB sadece gümrük birliği, 

kimi ülkeler için serbest ticaret bölgesi çerçevesinde işbirliği yapılan ülkeler grubu, daha 

başkaları için ise ortak pazar, ekonomik ve parasal birlik ve nihaî kategoride olanlar için siyasal 

birlik olabilecektir. AB bütünleşmesinin son teorik modeli Esnek Bütünleşme adını 

taşımaktadır. Bu model, geneli itibariyle Çok Vitesli Avrupa modeli ile aynıdır. Bu modelde 

farklılık, bütün devletler için ortak bir bütünleşme seviyesinin öngörülmemiş olmasıdır.  
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Devletler bu modelde merkez ve çevre olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çevredekiler,  daha 

esnek bütünleşmeyi tercih ede ülkelerden oluşmaktadır. Bu modelde çevre ülkelerinin merkeze 

geçmesi öngörülmemektedir.  

Peki günümüzdeki AB hangi modele uyarlık taşımaktadır? Ondan önce AB’nin temel 

sorunlarının irdelenmesi gerekmektedir. Günümüzde AB bir düzineye yakın sorundan derin 

biçimde etkilenmektedir. En başta 2004 ve 2007 yıllarında gerçekleşen genişlemelerin 

hazmedilmesi sıkıntıları gelmektedir. Eski Varşova Paktı, SSCB ve Eski Yugoslavya ardılı kimi 

devletlerin AB’ye katılımları, bu ülkelerin geçmişlerinde demokrasi tecrübesi, insan hakları ve 

piyasa ekonomisi bulunmadığı için büyük mali yük getirmiştir. İdari kapasitenin yeni ülkelere 

göre uyarlanması, bölgesel ve sosyal politikalarda yapılan revizyonların neticesi olarak AB’nin 

refah standartları aşağı düşmüştür. İkinci sırada Anayasal Antlaşmanın 2005 yılında Fransa ve 

Hollanda tarafından reddedilmesinin yarattığı ve hâlâ aşılamayan gelecek perspektifi sıkıntıları 

yer almaktadır. Türkiye ile müzakerelerin başlatılması da AB ülkelerini derin biçimde 

etkilemiş, bulundukları ülkelerde marjinal seviyede bulunan partiler yabancı düşmanlığı ve 

İslamofobiye ek olarak yeni dönemde Türk düşmanlığı propagandası yapmışlardır.  AB aynı 

zamanda 2008 ekonomik krizinden derin biçimde etkilenmiş ve parasal birlik ülkelerinin bir 

bölümünün göstergeleri Maastricht Kriterlerinin gerisine gitmiştir.  

Bunların dışında İngiltere’nin üyelikten ayrılması tartışmaları, Polonya ve Macaristan gibi 

ülkelerde yönetimlerin uygulamalarının AB ile uyumsuz olması, terör tehdidi, mülteci krizi ve 

Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa güvenliğini tehdit etmesi de AB’yi etkileyen diğer 

önemli problemler olarak sıralanmaktadır. (Congressional Research Service, 2018)   

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2017 tarihli Avrupa’nın Geleceğine Dair Beyaz 

Kitap’ta ise 5 senaryo üzerinde durulmuştur. Bu senaryolar “Mevcut Yapının Devam Etmesi”, 

“Tek Pazar Senaryosu”, “Birden Çok Gönüllüler Koalisyonu Senaryosu”, “Daha Az Alanda 

İşbirliği Senaryosu” ve “ Daha Fazla Bütünleşme Senaryosu” olarak sıralanmıştır. (European 

Commission, 2017).  

Bu senaryolardan AB bütünleşmesinin mevcut durumdan geriye giderek Ortak Pazar’a 

indirgenmesini ile tüm alanlarda bütünleşmeye hız verilmesi seçenekleri, mevcut bütünleşme 

seviyesi ve AB üyesi ülkelerin tutumları dikkate alındığında gerçekçi gözükmemektedir.  En 

güçlü senaryo mevcut statükonun devamını şeklindeki seçenektir. Daha sınırlı alanda 

bütünleşmenin ilerletilmesi seçeneğinin de kısa vadede uygulamaya aktarılması mümkün 

gözükmemektedir. Zira AB üyesi devletlerin hangi alanlarda bütünleşmeye öncelik 
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vereceklerini belirlemeleri ve bu konuda görüş birliği sağlamalarının güçlükleri var.  

Dolayısıyla mevcut koşullarda, Brexit sonrası en güçlü AB senaryosu, farklı alanlarda birden 

çok gönüllülerin katılımı ile Çok Vitesli Avrupa modelidir. Fransa ve Almanya tarafından 

desteklenen bu modele Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri her ne kadar ihtiyatla yaklaşmakta iseler 

de son tahlilde uyum sağlamaktadırlar. Mevcut koşullar, uzun bir zamandan beri varlık 

bunalımı yaşayan, bir nev’i fetret devri koşullarında bulunan Avrupa bütünleşmesini reforma 

yönlendirmektedir. Avbelj’in de belirttiği gibi, İngiltere’nin ayrılması sonrasında Avrupa 

bütünleşmesinin yeni bir anayasa ile karşı karşıya kalması sürpriz sayılmamalıdır. (Avbelj, 

2017) 

 

SONUÇ 

İngiltere’de 23 Mayıs 2016’da gerçekleşen AB referandumunda katılımcıların çoğunluğunun 

AB’den ayrılma lehinde oy kullanmaları ve ardından İngiltere’nin 29 Mart 2017’de AB 

Antlaşmasının 50’nci maddesine göre ayrılma müzakereleri için başvuru yapması, Avrupa 

bütünleşmesi tarihinde bir ilk yaşanmasına neden olmuştur.  İngiltere ile AB arasında devam 

eden uzun müzakerelerin ardından mutabakat sağlanan anlaşma metni ve ilişkilerin gelecekte 

ne şekilde yürütüleceğine ilişkin deklarasyon, AB bütünleşmesinin geleceğini ilgilendiren 

önemli metinlerdir. Ayrılma anlaşmasının yürürlüğe girmesi için hem AB üyesi devletler ve 

Avrupa Parlamentosu tarafından, hem de İngiltere tarafından onaylanması gerekmektedir. 

İngiltere Parlamentosu anlaşmayı onaylamayı reddederse, bu durumda muhtemelen referandum 

tekrarlanacaktır. Bu seçeneğin gerçekleşmesi durumunda İngiltere, kendini “köprüden önce son 

çıkış”ta bulacaktır.  Anlaşmanın taraflarda sorunsuz bir şekilde onaylanması halinde 29 Mart 

2019 itibariyle İngiltere AB’den ayrılmış olacaktır.  

Brexit sonrası AB’yi nasıl bir gelecek beklemektedir? Yarım düzine senaryo arasında en güçlü 

olanı bir yandan mevcut bütünleşme seviyesinin korunması ve öte yandan reformlara 

gidilmesidir. Yani farklı alanlarda birden çok gönüllü katılımla Çok Vitesli Avrupa modeli 

önümüzdeki dönemde AB’nin takip edeceği ana güzergâh olacaktır. Bununla birlikte, AB üyesi 

devletlerden ve uluslararası siyasal sistemdeki gelişmelerden kaynaklanabilecek sebeplerle 

önümüzdeki dönemde bütünleşmenin yeknesaklıktan uzaklaşıp katmanlı bir görünüme 

bürünmesi ihtimali de güçlü bir seçenek olarak varlığını korumaktadır.  

Mevcut koşullarda pek çok belirsizliğin varlığını koruduğunu da dikkate alarak gelecek, 

İngiltere’nin ayrılması sonrasında uzun bir zamandan beri kriz yaşayan Avrupa bütünleşmesi, 
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muhtemelen yeni bir anayasal bütünleşme projesini gündeme getirecektir. Bunun yapılmaması 

halinde, bütünleşmenin ivme kaybetmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Dolayısıyla post_Brexit 

dönemde öngörülenlerin tersine AB bütünleşmesi kendini yeni koşullara uyarlayarak reformcu 

bir seçenek ortaya koyabilecektir. İngiltere ve Fransa’nın tercihleri bu noktada belirleyici 

olacaktır.  
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İŞ AİLE ÇATIŞMASININ İŞLETMELER AÇISINDAN SONUÇLARI 

Merve PELİT226 

Özet 

İş ve aile, birbirleriyle negatif ya da pozitif olarak sürekli etkileşim içindedir. Çalışma hayatı 

sorunlarından biri olan iş aile çatışması, bu iki alanın birbiriyle etkileşiminden doğan çatışmayı 

ifade etmektedir. Bu doğrultuda iş-aile çatışması; “iş ve aile alanlarından kaynaklanan rol 

taleplerinin bazı yönleriyle birbirleriyle uyumsuz olması durumu” olarak tanımlanmaktadır. Bu 

çatışmada; işin gereklilikleri ve kişinin iş hayatındaki sorumlulukları, aile hayatına yönelik 

gereklilikleri yerine getirmesinde zorluk yaşamasına neden olmakta ve kişi rolleri arasında bir 

ikileme düşmektedir.  

 

Çatışmanın nedeni ya da türü her ne olursa olsun yaşanan çatışmalardan bireylerin yanı sıra 

işletmelerin de etkilendiği görülmektedir. İş aile çatışması yaşayan bireyin performansı 

düşmekte, verimliliği azalmaktadır. Bireyin yaşadığı çatışma şirketler açısından da maliyet 

doğurmaktadır. Bu sebeple iş-aile arasında dengenin kurulmasında birey kadar işletmelere de 

önemli sorumluluklar düşmektedir.  

 

Bu çalışmanın amacı; iş aile çatışmasının işletmeler açısından yarattığı başlıca olumsuz 

sonuçları tespit etmektir. Organizasyonların çatışmaları azaltıcı önlemler almaları iş stresi, iş 

tatmini, örgütsel bağlılık gibi sorunlarının çözümünde etkili olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Aile Çatışması, İş Stresi, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık 

 

Giriş 

Rol çatışmasının bir türü olarak kabul edilen iş aile çatışması, bireylerin fiziksel ve psikolojik 

sağlığını, aile ilişkilerini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir sorun olarak 

literatürde sıklıkla ele alınmaktadır. İş-aile çatışması, bir örgütün üyesi olmanın gereği olarak 

benimsenen rol ile bir ailenin üyesi olmanın gereği olarak benimsenen rol arasında bir 

uyumsuzluğun var olması sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, çalışan bireylerin aile hayatları ile çalışma hayatları 

arasında sağlıklı bir denge kurmalarının kolay olmadığını ve hemen her meslek grubunda 

çalışan bireylerin çatışma yaşadığını ortaya koymaktadır. Çatışmanın boyutu, düzeyi 

çalışanların demografik özelliklerine bağlı olarak farklılıklar göstermekle birlikte işletmeler 

açısından verimlilik ve performansı olumsuz etkileyecek iş stresi, iş doyumu ve örgütsel 

bağlılık gibi konularda ortak sorunlar doğurmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, iş aile çatışması sorununun işletmeler açısından ortaya koyduğu sonuçları 

incelemek ve işletmeler için önerilerde bulunmaktır. İş aile çatışmasının yönetiminde, 

bireylerin zaman yönetimi gibi kişisel sorumluluk alanlarını düzenlemeleri kadar işletmelerin 

de çatışmayı önleyecek tedbirler alması gerekmektedir. Çatışmanın etkin yönetimi noktasında 

işletmelerin insan kaynakları politikaları ve örgütsel düzenlemeler geliştirmeleri, uygulamaları 

önem arz etmektedir. 

 
226 Sakarya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yüksek Lisans Öğrencisi 
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1. İş-Aile Çatışması 

Bireyler hayatlarının büyük bir bölümünü iş ve aile ekseni etrafında geçirmektedirler. Her iki 

eksende de çeşitli rolleri ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları vardır. Rollerinin gereği 

olarak iş ile ilgili çeşitli görevleri, aile hayatlarında da aile bireylerine karşı yükümlülükleri 

bulunmaktadır.  İş ve aileden kaynaklanan rol talepleri ve beklentilerinin bireyler açısından aynı 

zamanda uyumsuz olarak ortaya çıkması durumunda ise iş-aile çatışması yaşanmaktadır 

(Yıldırımalp vd.,2014: 167) 

1964’te Kahn ve diğerleri tarafından literatüre kazandırılan iş- aile çatışması çift yönlü fakat 

tek boyutlu bir kavramı ifade etmektedir. Buna göre bireyin iş ve ailedeki yükümlülüklerden 

birine uyum sağlaması diğerindeki görevi zorlaştırmaktadır. Aynı anda iki ya da daha fazla 

rolün ortaya çıkmasının birbirleri arasında uyumsuzluk yaratarak çatışmaya yol açacağını 

belirtmektedirler (Kahn vd, 1964: 19). Literatürde en sık kullanılan tanımın sahibi Greenhaus 

ve Beutell (1985:77) ise Kahn ve diğerlerinin çalışmasını esas alarak, iş ve aile hayatının 

gerektirdiği rollerin uyumsuz olmasının çalışan üzerinde yarattığı baskının artmasına, bir role 

katılırken diğer bir role katılımının zorlaşmasına dolayısıyla iş-yaşam dengesinin bozulmasına 

ve sonuç olarak da bireyin iş- aile çatışması yaşamasına sebep olduğunu öne sürmektedirler. 

Aynı şekilde Netemeyer, Boles & McMurrian, (1996:400) göre, iş ve aileye dair rollerin 

birbiriyle uyumsuzluğunun oluşturduğu baskı iş-aile çatışmasını ortaya çıkarmaktadır.  

Parasurman ve Simmers (2001:552) de iş-aile çatışmasının, iş ile ailedeki rollerin birbiriyle 

kesişmesi sonucu ortaya çıkan uyumsuzluktan kaynaklı baskı ile oluştuğunu ifade 

etmektedirler.  

Birbirine tabi olan ve birbirini etkileyen işe ve aileye dair rolleri ve bu rollerin gereklilikleri 

arasında denge kurmaya çalışan fakat kurmakta zorlanan bireyler iş-aile çatışması 

yaşayabilmekte (Blair-Loy, 2003; Kanter, 2006) ve çalışan bireylerin iş ve aile hayatıyla 

beraber genel sağlık ve iyilik halleri olumsuz (Bruck vd., 2002: 335) bir seyir izleyebilmektedir. 

Özdevecioğlu ve Doruk (2009: 72)’a göre, iş ve aile rollerinin gerektirdiği sorumlulukların aynı 

anda yerine getirilmesi gerektiğinde bireyin içine düştüğü çelişkili durum iş aile çatışması 

olarak ifade edilmektedir. 

Modernleşme sürecinde toplumsal cinsiyet rollerine dair tutumların değişimi (Külahçı, 1990) 

ile çalışan, ebeveyn, eş olmak gibi çoklu rollere bürünen bireyler, bu rollerin gereklerini yerine 

getirmek durumunda olacak; bu durum zaman, enerji ve bağlılık gibi talepleri beraberinde 

gerektirecek ve nihayetinde bu taleplerin kesişmesi bireyde rol gerginliğine sebep olacaktır 

(Öner,2012:9). Voydanoff  ve Kelly’nin (1984:882) iş-aile rol gerginliği modeline göre çalışan 

birey, işinin, ailesinin ve kendisinin taleplerine ve bunların seviyesine göre problem 

yaşayacaktır.  

Günümüzde toplumsal değişimlerin insanların iş ve aile hayatlarında meydana getirdiği sosyal, 

ekonomik ve demografik değişimlere bağlı olarak iş ve aile arasında etkileşimin iç içe geçtiği 

görülmektedir (Özen-Kapız, 2002:143). Bu doğrultuda iş-aile çatışması kavramı işten aileye 

yönelik ve aileden işe yönelik olarak iki yönlü olarak ele alınmaktadır. İşten aileye yönelik 

çatışma; iş temelinde iş zamanının miktarı ve dağılımı ile iş taleplerinden kaynaklanırken, 

aileden işe yönelik çatışma ise; aile temelinde aile için harcanan zaman, eşlerin çalışma zamanı 

ve çocuk sayısı gibi aile taleplerinden kaynaklanmaktadır (Cinamon, 2006: 2, Voydanoff, 1988: 

750- 751). 

Frone vd. (1992:74)’e göre bireyin işindeki rolünün, ailedeki rolünün gereklerini yerine 

getirmesini engellemesi sebebiyle ortaya çıkan çatışmayı iş-aile çatışması olarak ele almaktadır. 
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Çalışma koşullarının önemli bir yer tuttuğu bu çatışma biçiminde bireyin; iş ve aile rollerine 

ayırdığı zaman nedeniyle zaman esaslı, bir rolde yaşadığı stresin diğer rolde yarattığı stres 

nedeniyle gerginlik esaslı ve bir roldeki davranışının diğer rolde uyumsuzluk yaratması 

nedeniyle davranış esaslı çatışma (Greenhaus ve Beutell, 1985: 77) yaşadığı ifade edilmektedir. 

Düzensiz çalışma saatleri, fazla mesai, yönetici ve çalışma arkadaşlarıyla olumsuz ilişkiler, iş 

seyahatleri, iş stresi, işkoliklik, kötü çalışma koşulları vb. hususlar bireyin işten aileye yönelik 

çatışma yaşamasına neden olmaktadır (Cinamon, 2006:2, Greenhaus ve Beutell, 1985:78, 

Atabay 2012: 19). Literatür incelendiğinde işten aileye yönelik çatışmanın daha çok yaşandığını 

gösteren çalışmalar yer tutmaktadır. Bunun sebeplerinden biri olarak, bireyin işle ilgili 

problemlerini aileye yansıttığı durumlarda göreceği hoşgörünün, aile ile ilgili problemlerini 

işine yansıttığında işyerinde karşılaşacağı anlayıştan daha çok olacağını düşünmesi şeklinde 

gösterilmektedir (Özdevecioğlu ve Doruk, 2009:73). 

Bireylerin işteki rollerini, iş zamanının miktarı ve dağılımı ve iş talepleri olmak üzere iki ayırıcı 

nitelikteki özellik tayin etmektedir. Buna göre işte geçirilen zaman ve işin miktarı ne kadar 

artarsa aileye ayırılan zaman o kadar azalır. Enerjisinin büyük bölümünü işe harcayan birey eve 

geldiğinde yorgun, halsiz ya da stresli olacaktır. Bu koşullarda bireyin ailesinin rol taleplerini 

gerçekleştirmesi zorlaşacak ve işten aileye doğru çatışma yaşayacaktır. (Voydanoff, 1988: 750, 

Parasuraman ve Simmers, 2001:55). Çatışmaya neden olan bir diğer faktör ise aile hayatının 

gerekliliklerini yerine getirmek için gereken kaynakların tükenmesine sebep olan iş talepleridir. 

İşteki zihinsel ve fiziksel çaba, işteki rolün belirsizliği, çalışanlar arasındaki iletişim problemleri 

iş taleplerine örnek olarak verilmektedir. (Voydanoff, 1988:750). Çatışmaya sebep olan iş ile 

ilgili faktörlerden biri de işe bağlılıktır. Bireyin işine ya da çalıştığı örgüte aidiyet duygusu 

arttıkça iş için yapılan fedakârlıklar da artacaktır. İşine çok bağlı bireyler, önceliği işleriyle ilgili 

rollerine verdiklerinden ailelerine yeterli ilgiyi gösteremeyecek, zaman ayıramayacak ve işi 

sebebiyle ailesiyle çatışma yaşaması kaçınılmaz olacaktır (Karacaoğlu, 2005: 58-59). 

Son olarak bireyin işinden elde ettiği ekonomik gelirin kişide yarattığı tatmin düzeyi de işten 

aileye yönelik çatışmaya etki eden değişkenlerdendir. Bireyin kazancı ailesinin ihtiyaçlarını 

karşılamaya yetmiyorsa ya da bireyi tatmin etmiyorsa, birey daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

duyacak ve iş için daha fazla zaman harcamak durumunda kalacaktır. Aileye ayırılan zaman 

azalacağı için doğal olarak çatışma meydana gelecektir (Gönen, Hablemitoğlu ve Özmete, 

2004: 16). 

Öte yandan iş-aile çatışması; aile tatmini, yaşam tatmini, stres, tükenmişlik gibi kişisel ve ailesel 

sorunlar üzerinde etkili olurken, iş tatmini, örgütsel bağlılık, performans, işten ayrılma niyeti 

gibi örgütsel sorunlar üzerinde de etkili bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bireyin ailesiyle ilgili rollerinden dolayı iş hayatındaki rolünün etkilenmesi ise aile-iş çatışması 

(Frone vd, 1992:74) olarak ifade edilmektedir. Aile-iş çatışmasında, çatışmanın temelinde aile 

yer aldığı için bireyin aile yapısı ve özellikleri önemli arz etmektedir. Bu durumda bireyin 

medeni durumu, çocuk sayısı ve yaşları, bakmakla yükümlü olunan yaşlı ya da engelli birey 

varlığı, eş desteğinin varlığı ve boyutu vb. çatışmaya sebep olabilecek faktörler arasında 

gösterilmektedir (Kinnunen ve Mauno, 1998, Cinamon, 2006:2). 

2.İş Aile Çatışmasının İşletmeler Açısından Sonuçları 

Çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyen her türlü olay ve durum doğrudan ya da dolaylı 

olarak örgütleri de etkilemektedir. İş-aile çatışması da dahil bütün rol çatışması türleri örgütsel 

süreçler ve davranışlar üzerinde çok önemli etkilere yol açabilmektedir. Yaşanan rol çatışmaları 

çalışana rollerini etkin biçimde yerine getiremediğini düşündürmekte, bunun için endişe 

duymasına neden olmakta ve psikolojik olarak yıpranmasına yol açmaktadır. Rol çatışmalarının 
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örgütsel sonuçları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde rol çatışması türlerinin 

hemen hemen hepsinin çalışanlarda endişe, korku ve stresin artması, kendine güvenin ve işten 

alınan tatminin azalması, verimliliğin ve performansın düşmesi gibi sonuçlara neden olduğu 

vurgulanmaktadır (Doruk, 2008: 66). 

İş aile çatışmasının, bireyler ve işletmeler için birçok sorun doğurduğu bilinmekle birlikte en 

yoğun olarak iş stresi, iş tatmini ve örgütsel bağlılık hususlarında sorunlar yaşandığı tespit 

edilmektedir. Literatürde iş aile çatışmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların önemli bir 

bölümünün, çatışmayı bu konularla ilişkilendirerek incelediği dikkat çekmektedir.  

2.1. İş Stresi 

Çalışanların verimlilik, performans, tatmin ve davranışlarını doğrudan etkileyen stres, “bireyin 

çeşitli çevresel stresörlere karşı gösterdiği genel bir tepki” olarak tanımlanmaktadır (Onay ve 

Kılcı, 2011:364). İş stresi ise çalışan ve çevresi arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkan 

gerilim durumu olarak ifade edilmektedir (Efeoğlu ve Özgen, 2007: 239). 

İşin yapısı, örgütsel yapı, örgütsel politika, fiziksel şartlar ve kişiler arası ilişkilerden kaynaklı 

olarak ortaya çıkan iş stresi, çalışanların performanslarının düşmesine, iş doyumsuzluğuna, iş 

devamsızlığına, iş kazalarına, iş gücü devrine, çatışmalara, yabancılaşmaya sebep olarak 

işletmeler açısından olumsuz bir tabloya sebebiyet vermektedir (Onay ve Kılcı, 2011:364-365). 

Netenmeyer ve diğerleri (1996), iş-aile yaşam çatışmasının boyutları olan iş-aile çatışması ve 

aile-iş çatışmasının iş stresi üzerinde doğrudan etkili olacağını varsaymaktadır. Çalışanların iş-

aile ve aile-iş çatışması değişkenlerinin her ikisinin de iş stresi üzerinde negatif yönde anlamlı 

bir etki göstermesini beklemenin anlamlı olacağını belirtmektedirler. Karatepe ve Baddar 

(2005), iş-aile ve aile-iş çatışmasının iş stresi üzerindeki etkilerini inceledikleri araştırmalarında 

çalışanların iş-aile çatışması düzeylerinin iş stresi düzeyleri üzerinde etkili olduğunu ortaya 

koymuşlardır. 

2.2. İş Tatmini 

İlk etapta en temel ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan bireylerin zamanla beklenti 

ve gereksinimleri değişiklik gösterir ve bireyler iş tatmini gibi daha üst düzeyde ihtiyaçlar 

hissetmeye başlayabilirler. İnsanların ömürlerinin ve günlerinin büyük bir bölümünü çalışarak 

geçirdiği düşünüldüğünde iş tatminin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  

İş tatmini, iş görenlerin iş rollerine dair olumlu duygular beslemesi Vroom (1967:99), 

çalışanların kendileri için önemli olan faktörlerin ne ölçüde karşılandığı algısı Luthans 

2011:141), çalışanların iş ve iş hayatlarını değerlendirdiğinde aldıkları haz ya da geliştirdikleri 

olumlu tutumlar (Babin ve Griffin, 1998: 128) olarak ifade edilebilir.  

İş tatminini etkileyen çok sayıda değişken vardır. Fakat genel olarak iki öge etrafında incelemek 

mümkündür. İlki, bizzat bireyin kendisiyle ilgili olan; bireyin kişisel yapısı, duyguları, 

düşünceleri, beklentileri, ihtiyaçları ve ihtiyaçlarının şiddet derecesini kapsayan fiziksel, 

psikolojik ve güvenlik ihtiyaçları ile ilgilidir. İkincisi ise ücret, sosyal haklar, terfi imkanları, 

işin niteliği, yönetici ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri kapsayan iş ile ilgili koşullardır  (Gibson 

ve diğ., 1997: 106). İş tatmini sadece kişinin mutluluğunu değil, aynı zamanda iş görenin işteki 

performansı, verimliliği, işe ve örgüte bağlılığı gibi faktörlere de tesir ederek işin kalitesini 

etkileyeceğinden işletmeler açısından da son derece önemlidir (Çarıkçı, 2004: 85). 
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İş-aile çatışmalarının sonuçlarının incelendiği çoğu araştırmada iş-aile çatışmasının en önemli 

örgütsel sonucunun çalışanın iş tatminini azaltması olduğu ifade edilmektedir. Literatürde yer 

alan çalışmalar incelendiğinde iş-aile çatışması ve iş tatmini arasında daha çok negatif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Özdevecioğlu ve Doruk, 2009; Uysal, 2007;  

Parasuman ve Simmers, 2001;  Greenhaus ve diğ.,2003; Kossek ve Ozzeki,1998; Netemeyer 

ve diğ., 1996: Adams ve diğ., 1996). 

2.3. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık, iş görenin kimliğini örgütle bağlantılandıran bir tutum, çalışanların amacıyla 

örgütün amacının uyumlu olduğu bir süreç, örgütün hedeflerine bağlı kalma sonucunda elde 

edilen fayda ve örgütten ayrılmanın getireceği maliyetlerin algılanması nihayetinde sergilenen 

davranış, örgütün amaçlarına bağlı kalma yönündeki normatif baskının oluşturduğu durum 

olarak tanımlanmaktadır Meyer ve Allen’e (1997:26). Porter vd., (1974)’e göre iş görenlerin 

örgütün hedef ve değerlerine inanması ve bu değerlerle özdeşleşmesi, örgütün amaçları ve 

örgütün bir parçası olarak kalmak için yoğun çaba göstermesi örgütsel bağlılık olarak ifade 

edilir (Porter vd.,1974: 603). 

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine yapılan çalışmaları inceleyen bir araştırmada 

çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen örgüt içi faktörler olarak bireysel özellikler, 

iş ile iş yerinde üstlenilen rol, iş deneyimi ile çalışma ortamı ve örgüt yapısının etkisi olduğu 

belirtilmektedir (Özdevecioğlu, 2003). 

Alandaki çalışmalara bakıldığında iş-aile çatışması ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin 

değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Netemeyer ve diğ., (1996)’ nin çalışmalarına göre iş-aile 

çatışması arttıkça örgütsel bağlılık azalmakta, Çetin ve diğ., (2008)’e göre iş-aile çatışması ve 

örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamakta, Lee Ve Maurer, (1999)’ a göre ise 

iş-aile çatışmasıyla örgütsel bağlılık arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. 

3. İşletmeler Açısından İş-Aile Çatışmasını Giderici Uygulamalar  

İş ve aile hayatına dair çatışmaları önlemek ya da etkilerini azaltmak için bireyler, aile, işveren 

ve devlet gibi sosyal aktörlere destekleyici ve kolaylaştırıcı roller düşmektedir. Aile içinde 

sorumlulukları paylaşma, iletişime açık olma, çalışma ortamında işveren ve yöneticilerin 

çalışma koşullarını düzenlemesi, devletin ise yasal düzenlemeler ve sosyal politika 

uygulamaları buna örnek gösterilebilir. Aile, işveren ve devletin yanında; sendikalar ve sivil 

toplum kuruluşları da çatışma meydana gelen alanlarda yardımcı fonksiyon olarak işlev 

görürler (Bailyn, Drago ve Kochan, 2001: 2) 

Ancak iş- aile çatışmasını azaltmak için bireysel ve aile ile ilgili önlemler tek başına yeterli 

olmayacaktır. Hayatlarının büyük bir bölümünü işyerinde geçiren bireylerin hem çalışma 

hayatında hem de özel hayatında mutlu ve huzurlu olabilmesi için çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi oldukça önemlidir (Önel, 2006:158). İşverenler ve yöneticiler bu noktada en 

önemli sosyal destek organlarındandır. Çatışmayı azaltma ve iş ve aile arasında dengeyi kurma 

noktasında işverenin çalışanın iş rolünün taleplerini azaltması çalışan üzerindeki rol baskısını 

azaltacaktır. 

Kadınların işgücüne katılımının artışıyla erkeğin eve ekmek getiren, kadının da ev işleri ve 

çocuk bakımı gibi geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri değişmiştir. Bu da işverenlerin iş ve aile 

çatışmasını azaltmak için çeşitli düzenleme ve uygulamalara gitmesine sebep olmuştur 

(Öner,2013:32). Yasal düzenlemelerdeki eksiklerden kaynaklanan erkeklere doğum öncesi ve 
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sonrası izin hakkı verilmesi, belirli sayıda çalışan olmadan da işyerinde kreş açmak gibi 

uygulamaları devlet zorunlu kılmasa bile işletmelerin bu hakları çalışanına sağlaması iş-aile 

çatışmasını önemli ölçüde azaltacaktır (Çiftçi, 2010;169). Dikkat edilmesi gereken bir diğer 

husus da çalışanın cinsiyeti sebebiyle yönetici tarafından ayrımcılığa uğramasıdır. Kadınların 

cinsiyeti sebebiyle bazı görevleri yapamayacakları, çocuk sahibi olup izin hakkına sahip 

olduklarında işverenin işgücü kaybı yaşayacağını düşünmesi gibi algılar kırılmalıdır. 

İşverenler çalışanların iş dışındaki özel yaşamlarının varlığını kabul edip, onların beklentilerini 

göz önünde bulundurmalılardır.  Çalışma saatlerinin azaltılması, esnek çalışma saatleri, çocuk 

bakım desteği, çalışanın fiziksel ve psikolojik açıdan koruması, çalışanın ailesiyle alakalı 

sorunlarına anlayış gösterme vb. uygulamalar iş-aile çatışmasını azaltma yolunda işverene 

düşen görevlerdendir (Frone vd, 1997). Uzun çalışma saatleri bireylerin özel yaşam 

faaliyetlerine katılımını sınırlamakta ve iş ve aile çatışması yaşamalarına sebep olmaktadır. 

Evden çalışma, iş paylaşımı, vardiyalı çalışma, part-time çalışma, ücretli izin gibi işletmelerin 

örgütsel destek sağlayan uygulamalarıyla çalışan birey iş dışı rollerine daha fazla zaman 

ayıracak dolayısıyla iş-aile çatışması azalacaktır. Bunlara maaş ve sağlık sigortası gibi sosyal 

haklar da eklenebilir (Aycan vd., 2007:75). Örgütteki bir diğer destek de çalışma arkadaşlarının 

desteğidir. İş paylaşımı ve psikolojik destek buna örnek gösterilebilir. Çalışanların eğitimlerini 

ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve çalışana huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak da 

çalışanların iş nedeniyle yaşadıkları sorunları azaltacağından iş-aile çatışmasında düşüş 

sağlanacaktır. 

Sonuç 

İş ve aile, bireyin yaşamında zaman ve enerjinin harcandığı en önemli iki alanı oluştururken, iş 

ve aile ile ilgili roller de bireylerin üstlendikleri en önemli roller olarak görülmektedir.  İş ve 

aile yaşamında üstlenilen rollerin gerektirdiği sorumluluklar neredeyse kişinin tüm yaşamını 

kontrol etmektedir. İş ve aile rolleri birey hayatında iç içe geçmiş halde bulunur ve bu roller 

birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir. Bu sorumlulukların aynı anda yerine getirilmesi 

gerektiği zaman kişi yaşamının belki de en önemli çelişkisini iş rolü ve aile rolü arasında 

yaşamaktadır. Buna bağlı olarak çoğunlukla bireylerin çatışma yaşadıkları gözlemlenmektedir. 

Çalışanın iş-aile çatışması yaşaması, kendisine ve aile yaşamına olduğu kadar organizasyona 

da ciddi maliyetler yüklemektedir. Çalışanın iş-aile rol taleplerini dengeleme konusunda 

yetersiz kalması; iş performansını düşürmekte, işe devamsızlığını artırmakta, yüksek işgücü 

devrine sebep olmakta, bunun sonucunda işe ve organizasyona bağlılığı azaltarak verimliliği 

düşürmektedir. İş-aile çatışmalarının sonuçlarının incelendiği çoğu araştırmada iş-aile 

çatışmasının en önemli örgütsel sonuçlarının çalışanın iş stresini artırması, iş tatminini 

azaltması ve örgütsel bağlılığını etkilemesi olduğu ifade edilmektedir. 

Bu durum iş aile dengesinin sağlanmasında birey kadar işletmelere de önemli sorumluluklar 

yüklemektedir. Organizasyonlar çatışmaları azaltıcı önlemler alarak bireyin yaşadığı çatışmayı 

önleyebilir veya en aza indirebilirler. Bu noktada işletmelerin, işyeri sınırları içerisinde 

çalışanların işe yönelik tutum ve davranışlarını olumlu etkileyecek insan kaynakları politikaları 

gibi düzenlemelere yer vermeleri önem arz etmektedir. Ayrıca işletmelerin, çalışanların aile 

hayatlarını da olumlu etkileyecek uygulamalar ve iyileştirmeler geliştirmeleri çatışmanın 

azalmasına, önlenmesine katkı sağlayacaktır. 
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THE IMPORTANCE OF SOCIAL SOLIDARITY AND SOCIAL WELFARE IN 

TURKISH CULTURE 

Abstract 

Dr. Tülin BAYRAKTAR227 

Since urbanization and industrialization are closely related, they are two important elements of 

social dynamics. Social development and change are closely related to this formation Social 

development and change that is one of the most clear characteristics of our time, affected world 

countries with industrialization as well as Turkish society. Especially during the Republican 

period, there have been radical changes in the social, cultural, economic and political structure 

of Turkish society. While change is an indicator of developments, it brings along social and 

economic problems. In order to solve these problems, individuals started to come together in 

groups to provide solidarity and welfare.   

Turkish nation has struggled against economic negativities with social solidarity and welfare 

tradition. In periods when modern social security techniques were not developed, institutions 

such as foundations and associations were developed. In terms of social solidarity and welfare, 

the associations had a very important place in society and became institutions that compansate 

the needs of individuals. 

The aim of this study is to emphasize the importance and place of social solidarity and welfare 

in Turkish culture. 

Key Words: Social Solidarity, Social Welfare, Association, Nongovernmental Organizations. 
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1. Social Solidarity and Welfare 

The term solidarity comes from the Latin word "in solidum", which describes the relationship 

between two or more debtors when the insolvency of bankruptcy has a direct impact on the 

other members. The word "solidarity" emerged in the 19th century and refers to a fact or 

aspiration that develops interdependence at the group level. Social sciences, for example, use 

this term in social work alongside established values as one of the basic principles for the 

functioning of social protection (Bódi, 2006). Emil Durkheim shows a deep preoccupation with 

the study of social life, which "comes from a double source: similar knowledge and the division 

of social work [...] the source, if not the only one, at least the most important of social 

solidarity." (Durkheim , 1893/2001, p. 151). 

The concepts of social solidarity and social welfare which are in close relation with each other, 

can be defined as follows: 

Social Solidarity: It is the mutual interconnection of emotion, thought and action of people in a 

society. Help means using one’s own power and means on personal level for the sake of another. 

Social Welfare: It is helping of another person or people with no thought of personal gain. 

Welfare in society is taking on some of the work and responsibility of others when a person and 

group cannot overcome in activities related to common needs.   

Participation in social welfare activities is related to mutual aid and solidarity system within 

socio-economic and cultural structure of the society. The help of other to the ones who are 

getting married, having deaths, food and clothing shortage as well as solving neighbourhood 

relations and common problems are examples of participation. The donations of the rich and 

people having average income who are active with the traditional sense of protection and help 

or the interests of the various forms and the use of the donated goods by individual participation 

are indicated by these people. It is supportive and encouraging to serve by gathering the power 

and resources of people, groups and societies within an organization. Associations, foundations 

and unions can be shown as an example for these organizations (Yasa, 1962). 

According to Cheung, the benefits and the need for social welfare, as provided by the state, is 

a long-standing concern of research, especially in the aura of cutting public spending. Social 

welfare for the person consists in the experience of receiving and recruiting welfare recipients 

and beneficiaries. These attitudes document the demand and support of the person for the social 

welfare. On the one hand, the criterion for the assessment of social utility from the point of 
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view of utility is the life satisfaction of the person. On the other hand, the basis for assessing 

social welfare needs is the socioeconomic status of a person from a humanitarian or socialist 

perspective (Presley, 2014). 

For the services to be effective and efficient, the state must be aware of the community at 

various stages of the service through mutual relationship. When this is not achieved, it is 

inevitable for societies to be in a permanent passive state waiting everything from the state that 

do not understand the roles and functions of the society in which it lives and being easily pushed 

in the wrong directions. 

2. Historical Development of Social Solidarity and Welfare 

People have encountered various dangers emerging from their own will since the world was 

founded. They have started to struggle both individually and collectively against the abrasive, 

destructive effects of these dangers. People by their nature, have always been in interaction by 

living collectively. Mutual welfares form the basis of relations. The main purpose of  mutual 

welfare of people is to compansate the common needs. Social changes and developments that 

occurred in time, have caused changes in the quality and quantity of the mutual aid among 

people. As a result of this, some of those people were unable to benefit from this mutual help.  

In a modernizing society, usual values and rules disappear. As the society grows and disrupts, 

new problems arise for people. In order to save the mass society that is formed by fragmented 

and disconnected units without any meaning, turning into a useless crowd, there is a need to 

organize (Çeçen, 1984). 

In compensate of poverty as a social problem, organization of people with spouses and values 

has become inevitable in modern societies in which the help of family members, relatives and 

benefactors are insufficient. 

In the process of rapid change of societies, by the influence of religion there have been great 

developments in the protection of people in need. Helpful people whose main purpose is to get 

good deeds, extend their hands to help people in need by organizations and associations they 

have established. In developed countries social help is done by government or associations 

established for social help.  

 

3. Historical Development of Social Solidarity and Welfare in Turkey 
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The development of social solidarity and welfare in Turkey is seperated into two as Pre-

Republic and post-Republic period: 

3.1. Pre-Republic Social Solidarity and Welfare 

The solidarity and welfare in the Muslim World has formed the foundation of social solidarity 

and welfare of the Turks in Anatolia in pre-Repubic period. In order to gain the consent of 

Allah, great importance has been given to welfare both as individual and society (Fer, 1963). 

Turkish-Islamic Guild which started during the Seljuks period and provided the foundation of 

the Ottoman Empire, is a charitable foundation established for aiming welfare in social domain.  

Later, the Ahi community was established. One of the important institutions in terms of social 

thought is the foundations. The phrase “Paradise of the Foundation” was used for the 16th 

century Ottoman society. All these institutions and organizations show how important  

solidarity and welfare in social life is for Turkish society. 

3.2. Social Solidarity and Welfare in the Republican Period 

In the Republican period, there are state institutions and voluntary organizations that affect 

social life. In The Constitution of The Republic of Turkey it is said; “Everyone has the right for 

social security. The State shall take the necessary measures and establish its organization.” 

(M.82) 

In Turkey during Republic Period institutions such as Social Insurance Institution, Pension 

Fund, Bağ-Kur, Social Services and Child Protection Agency etc. were founded. These 

organizations are serving as security services.  

Apart from these organizations, voluntary associations and foundations also provide services 

for social life. 

 

 

 

3.2.1. Social Insurance Institution 
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The Social Security Law which forms the basis of the Social Security System that is being used 

today, came into force on 01.03.1965. Based on a service contract, all employees are expected 

to benefit from the Social Security Law. 

3.2.2. Pension Fund 

With the Law No. 5434 adopted in 1949, it was established as an institution related to the social 

security of civil servants and servants working in the public sector. With the law no. 5434 

adopted in 1949, it was established as an institution related to the social security of government 

officers and servants working in the public sector. 

3.2.3. Bağ-Kur 

It was established in 04.05.1979 with the law no. 2229 to provide social security for its own 

and independent employees. It involves independent workers, merchants and craftsmen lying 

beyond the scope of Social Insurance Institution and who are not covered by the contract of 

employment.  

Social Services and Child Protection Agency, Social Assistance and Solidarity Foundations 

were established in every province and district by Law No. 3294 on 29.05.1986 as well as social 

aids for municipalities are important social organizations and works of the Republican period. 

3.2.4. Social Security Institution 

The Social Security Institution was accepted on 31.05.2006 and entered into force on  

16.06.2006 with the purpose of collecting the Pension Fund, Bağ-Kur and the Social Insurance 

Institution under the same roof by incorporating General Health Insurance to its structure.  

The purpose of this law is to secure persons in terms of social insurance and general health 

insurance, determine the beneficiaries and the rights to be provided, the conditions for 

benefiting from these rights and the methods of financing and coverage,  regulate the procedures 

and principles related to the functioning of social insurance and general health insurance. 

 

 

3.2.5. Voluntary Organizations 

Due to the helpfulness of Turkish people from history, there are associations, foundations and 

unions established to serve humanity. These organizations are the ones which people establish 



679 

 

and participate with their own free will. Serving people through these organizations depends on 

own wishes of people. 

3.2.5.1.Types of Social Aid 

• Continuous aids 

• Aids such as clothing, food and fuel etc. 

• Financial aids 

• Temporary aids; education grant, health benefit 

• Business assistance 

• Religious aids; zakat, islamic charity, sacrifice etc. 

 

3.2.6. Associations Civil Society Organizations 

Although association fact in Turkey was rarely seen during Tanzimat period, the main 

association begins with the proclamation of the Constitutional Monarchy for the second time. 

With the addition of  Article 120 to the Ottoman Basic Law in 1909, the right to found an 

association has been handled within the constitutional framework. Soon after, a separate law on 

associations was issued to regulate the details of the issue. With this regulations and the air of 

freedom brought by the Constitutional Monarchy, Turkey has entered a rapid process of 

association. This tendency paused after 1913, accelerated again during the armistice period and 

was largely under control from the first periods of the Republic until 1946 then showed 

important improvements although its genres and functions varied in the period from 1946 to 

1980. However 1982 Constitution brought important restrictions on association (Buran, 1993). 

Turkish society has started to be influenced by new social forces and not a specific group of 

elites but new forces that bring society a pluralistic outlook as a result of the division of labor 

provided by development and specialization, left their mark on political life. New social forces 

have focused on the process of forming political party and social organization so the 

phenomenon of association has gained speed.  

Civil Society Organizations are institutional structures consisted of independent associations, 

foundations, non-governmental organizations, platforms, network of relations outside the legal, 

administrative, producer and cultural bodies of the state that are formed by common view of 

citizens, common interest, common sensitivity, common demand etc. on a voluntary basis 

(Uğur, 1997: 69). 
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The definition concept of Civil Society Organization brings along some circumstances. The 

first condition brought by almost all definitions is that the CSO should be autonomous from the 

state in terms of financial, functional and legal aspects. Therefore organizations that are 

dependent on state appropriations and aids or have been authorized or created by the 

government, are excluded from this definition. The most apparent difference that seperates 

CSOs from formal or semi-official institutions is that they are not dependent on the state and 

rely entirely on voluntary relations (Atar, 1997: 98). 

The most important reason that leads people to form groups or to be part of an existing group 

individually is the belief that they can achieve something as a group which they cannot achieve 

on their own (Çaha, 1997: 417). 

Approximately 250.000 associations were established in Turkey until today however there are 

116.611 active associations (associations.gov.tr). 

Result 

In the 21st century, it is observed that most of the people in cities live side by side with each 

other but foreign, needy and without solidarity. The unity and sharing of people is needed to 

overcome these negativities faced by many people living in the city. It seems it is not possible 

to solve these negativities by kinship and neighbourly relations as before. It is not a sufficient 

solution to wait for the solution of all these problems from government.  

It is necessary for people to establish social, cultural and political organizations based on 

solidarity and work effectively and efficiently to solve the problems encountered. Social 

welfare and solidarity associations play a big role in the effective and efficient solution of social 

problems. 

Protecting any country, region or city is not done by commenting but by making cultural and 

economic investments for that country, region or city and for the people living there. Within 

this context, the work of citizen associations is also an indication for the protection of  members 

of the association of the places where they were born and raised. 

Since social solidarity and welfare are one of the traditions of Turkish society, it has an 

important place in Turkish culture. One of the most important examples of solidarity and 

welfare that are also requirements of Islamic religion, was experienced after Fatih Sultan 

Mehmet’s conquest of Istanbul. After the conquest of İstanbul by Fatih, two priests were 
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walking around for inspection of Ottoman craftsmen. The priests wanted to go to a grocery 

store early in the morning to buy something. The grocer told them: “I made first sale of the day. 

Take it from my neighbor who doesn't make the first sale”. So they went to the other grocery 

store. He told the same as “I made first sale of the day. Take it from my neighbor who doesn't 

make the first sale”. Which store the priests entered, the answers they received were the same. 

There are many examples and discourses like this in Turkish culture. The tradition “The one 

who is sleeping when his neighbour is hungry, is not from us” emphasizes how important social 

solidarity and welfare is among the Turks.  
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SOCIAL SUPPORT AS AN ANTISTRESS CONCEPT 

Abstract 

Dr. Tülin BAYRAKTAR228 

Stress is the part of every day life. Today, many people may have an intense stress load without 

realizing it. Anything that causes a change in everyday life can be stressful for us. Stress affects 

both physical and mental health negatively. Although individuals supported by family and 

friends have positive characteristics in many respects, they have less depression and anxiety 

therefore they have less stress. Social support increases the happiness and life quality of  

individual and has a positive effect on stressful life events and chronic illnesses. On the basis 

of all these, it is believed that support from the families and their environment of individuals 

has a positive effect on the perceived stress levels towards the problems they encounter in their 

lives. 

The aim of this study is to clarify the concept of social support and explain its connection with 

stress basing on theoretical models in the literature. Stress cannot be mentioned where there is 

social support or the intense positive impact of social support on stress sources is mentioned. 

Key words: Social Support, Stress, Stress Sources, Social Support Types, Social Support 

Dimensions. 

 

 

 

 

 

 

 

 
228 bayraktartulin83@gmail.com, ORCID Number: 0000-0002-9676-0615 



683 

 

 

1. Social Support 

1.1. Definition 

Although there are many definitions of social support from past to present, the concept is still 

discussed. In addition to this, there are also different ideas and opinions about the functioning 

of social support and its impact on health. Some social support definitions are in Table 1 as 

follows: 

No Reference Definition 

1 Cobb (1976) “A fact that shows the person is loved, valued and is in communication 

based on mutual cooperation.” 

2 Sarason, Levin et.al (1983) “The presence and readiness of people we love, care, value and trust.” 

3 Lieberman (1986) “In short, the idea of individual of being considered and accepted by the 

environment.” 

4 Lin (1984) “Perceived or present open aids or perceived by communal, social 

networks and partners.” 

5 Shumaker and Brownel 

(1984) 

“Exchange of aids as receiver and transmitter between at least two 

individuals.” 

Reference. It is formed by the writer using the literature. 

1.2. Social Support Types 

House (1984) seperated social support into 4 groups. These are; 

Emotional Support; involves empathy, love and giving value. 

Instrumental Support; includes aids such as Money, instrument and allocate time.  

Information Support; involves necessary information and advice. 

Dignification Support; includes giving evaluator feedback. 

1.3.Social Support Dimensions 

Social support has 5 dimensions. These dimensions play an important role in defining social 

support concept (Tardy, 1985). These are; 

• Definition and evaluation of social support. 

• The direction of social support (receiving and giving of support). 

• The content of social support (such as information, emotional and instrumental 

support). 

• Tendency towards social support (readiness and availability of supporting sources) 
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• Support of social network. 

When talking about the concept of social support, it is necessary to explain the concept of social 

network. The social network is a concept used to describe the links between other people in the 

province and the relationships among these people. While the structural characteristics of the 

social network are evaluated, the size of the network, the frequency of social relations, the 

intensity of relationships between the social network members, if the relationships are passive 

and active and the demographic characteristics of the members of the social network were 

examined. The most important of the variables is the size of the network. A large network is 

thought to be rich in terms of social support sources.   

Generally it is seen that social support has 2 basic components. These are;  

• Perception of the existence of people who may apply when needed. 

• Degree of satisfaction with existing support. 

The relation of these two components depends on the characters of individuals. Some people 

want a large number of ready helpers that provide social support while for the others one person 

is enough. Satisfaction with the perception of social support can be affected by personality 

factors such as self-esteem, sense of control over the environment. However, it is reported that 

satisfaction and discontent may affect consideration of the availability of social support 

(Sarason and Levin, 1983). 

It can be said that there is an existence of a concept that should be emphasized in explaining 

the functioning of social support and its effect on psychological health. This concept is stress. 

Both the existence and absence of stress has an important effect on social support.  

2. Stress And Sources of Stress 

In psychology stress is defined as the situation that disrupts the harmony and coping of an 

organism. If stress is extensive or prolonged, it may affect compliance capacity and has harmful 

physical effects. Stress types are classified daily difficulties, life changes, prevention, conflict, 

Type A behaviour and environmental stress (Rathus and Nevid, 1989). 

• Daily difficulties are defined as physical illness, medical treatment, things to 

do, inadequate time for responsibilities, time-related anxiety, problems with the 

home, loneliness, problems with neighbors, financial problems, traffic 
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accidents, business problems, future concerns. These difficulties reveal 

themselves with feelings of anger, inadequacy, sadness and loneliness. 

• Life changes are related with the changes in living condition or financial 

situation. In literature there are studies mentioning that life changes which are 

particularly negative, cause physical diseases. Pain and physical diseases cause 

stress affecting performance.   

• Prevention is generated from undesirable results or frustration of desired 

targets. 

• Conflict is the result of opposing motives. If there is a frequent hesitation, there 

is a conflict. Mostly, avoidance conflict approach is more complex and 

challenging. 

• Type A behavior is mostly related with hurriedness, aggression and 

competitiveness. Type A individuals are more aggressive and willing to hold 

control. 

• Environmental stresses are high noise, natural disasters, technological 

disasters, crowds, air pollution and weather. 

3. The Relation Between Social Support and Stress 

There are some theoretic approaches in literature regarding the relation between social support 

and stress. These are; 

The first of these approaches is Lieberman model. According to this model, a theoretical 

structure explaining the relationship between social support sources and stressful life events has 

been developed. Thus, the sources of social support annihilate the risk of disease by preventing 

the tension caused by difficult life events (Sorias, 1988). 

In another model, the mechanism of functioning of social support is explained as an assistance 

in dealing with problems (Thoits, 1986). According to Thoits social support is mostly defined  

as the assistance provided by the people to the individual under stress or difficult condition. 

These assistances affect the efforts of individual to cope with stress. Social support works as an 

effective coping mechanism by changing the situation that the individual in, the meaning of this 

situation and the emotional response shown. 
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Another view suggests that social support is effective only or primarily on people under stress. 

Since social support protects the person from the potential pathogenic effect of stressful events, 

this view is defined as Buffering Mitigating model. 

The occurence of stress reveals as a result of an inadequate coping response to the situation and 

evaluation as a threatening event of the situation. In such cases, stress is caused by the inability 

of the person to use the appropriate response immediately. The main effect of stress is causing 

negative effects in psychological response and behavioral harmony. The function between 

stress and disease is in the form of a stressful situation affecting one's own care or health-related 

behaviours. 

The definition of stress psychologically is associated with low self-esteem and feelings of 

helplessness. The feelings of helplessness reveal due to perception of inability to cope with the 

situation. On the other hand, the loss of self-esteem arises from the inability to cope with the 

ability of the person to upload to his or her own abilities or personality patterns. Alleviation of  

possible stress by social support plays an important role at two points in stress disease line. The 

first one is between forcing event and stress reaction. The second point is with the beginning of 

the pathological results that increase the stress reaction, social support enters stress life. Social 

support reduces the importance of problem, perception of stress, or behavior that is harmful to 

health (such as smoking, drinking).  

One of the other hypotheses on the mechanism of social support is to consider the main effect 

of support. This view emphasizes that the sources of social support are beneficial regardless of 

whether people are under stress or not. The general benefit and effect of social support reveals 

through regular positive experiences provided by the great social network and socially approved 

roles. This kind of support is effective on psychological well-being since it provides a sense of 

acceptance and admission of individual's life situations and self-worth. 

Integration with social networking also helps to avoid negative experiences that prepares 

psychological or physical disorder.  Sociologically this basic effect of support is defined as 

“regulated social interaction is social roles” or assimilation.  However psychologically, social 

interaction is defined as social integration, relational reward or social support (Cohen and Wills, 

1985). Cohen and Wills (1985) examined 51 researches on social support done between 1975 

and 1983 in terms of the main effect of social support and mitigating effects. 36 of these studies 

were done on general soviety wheras the other were done on high school, middle school 
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students, depressed  patients, new mothers, pregnant women and parents of sick children. Most 

of the researches are comparative, some are longitudinal. In all studies depression, anxiety, 

psychosomatic symptoms were taken as a dependent variable and scales were used to measure 

them. The results were analyzed and evidences about the basic and mitigating effect of social 

support, were found. As a result Cohen and Wills (1985) reported that social support sources 

positively affect the compliance of a person with or without a stressful life event. 

In our country Sorias has tested the views of mitigating and basic effects of social support 

(Sorias, 1988). In his study done on thirty patients and thirty healthy university students, he 

found different social support resources more inadequate in the patient group. Sorias found that 

social support positively influenced health directly however  partially confirmed the assumption 

that it protects health by alleviating stress. 

On the other hand, Liberman, Mullan and Pearlin explain how the process of social support 

enables positive emotional experiences by increasing the sense of control over the environment 

and self-value rather than reducing the negative effects of stress (Cohen and Wills, 1983; Sorias, 

1980). 

Result 

Today social changes due to technological developments accelerate the going of life and affect 

or even reduce interpersonal relations. Basing on these changes, recent studies have attracted 

attention to negative effects of social support reduction in physical health and psychological 

adjustment. Lack of social support brings along many physical and mental illnesses. The most 

important of these are stress and diseases caused by stress. Stress is seen as a combination of 

physiological or psychological responses that reveal on individual, when there are requests that 

exceed their ability and resources as well as affect individual characteristics and psychological 

processes indirectly. 

Some researchers have worked on social support after its importance has been emphasized. As 

a result of these studies they obtained that social support is related with death rate and death 

rate was higher in those with less support (Cohen and Wills, 1985). 

As it is seen in the studies and modelings, social support is an effective concept on stress and 

has a close relationship. Individuals lacking social support experience stress more and are 
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exposed to negative consequences of stress whereas the ones who get support from the family 

and environment are experiencing negative life changes with less stress. 
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THE IMPORTANCE OF FLEXIBLE WORKING 

Abstract 

Dr. Tülin BAYRAKTAR229 

The Second World War, especially after the 1970s with the deterioration of working conditions 

it was seen that some important structural changes have occured. Technological developments 

have changed the shape and location of production and have affected working relations. The 

general economic crisis in 1973 accelerated this process.  

Today it is observed that Fordist production structure that adopts mass production, division of 

labor and full-time employment has become unable to respond to product variety, cyclical 

fluctuations and demand changes. For this reason, Flexible production was started to be used 

instead of Fordist production. Also, economic stagnation and unemployment, globalization and 

increase in international competition, gaining importance of growth and export have also 

necessitated flexible work. Instead of just protecting the worker, the idea of protecting the 

worker and the business together reveals.   

With the flexibility of working times and shapes, the productivity of enterprises will increase, 

their costs will decrease, sudden demand changes will be adapted and competitiveness will 

increase. Workers will command time with flexibility. They will gain individual freedom time 

and thus the work will be provided to be humanistic. 

Key Words: Flexibility, Flexible Working, Flexible Firm, Partial Working. 
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1. Flexible Working 

Flexibility is a concept generally appreciated by everyone. There is tolerance with softness in 

flexibility. Also, adaptation to changes and differences can easily be provided by flexibility. 

However, besides this positive aspect of flexibility, the existence of some uncertainty forms its 

unfavourable side. 

 Since the concept of flexibility is somewhat uncertain, the employees and employers sides can 

interpret this concept in different ways. For example as one worker believes that flexibility 

gives him greater freedom to make decisions about working life as well as determining working 

time while another worker can think flexibility as a constraint to his freedom and a more 

uncertain and unsecured environment. Flexibility can also be interpret by employers in different 

ways. For example as one employer thinks that he can control and direct the workers more free 

and more comfortably with flexibility while another employer might think the opposite and lose 

control over the workers (Mueller, 1992: 314). 

1.1. The Reasons of Flexible Working 

Technological developments that occured after the Second World War have considerably 

affected the labor market and changed the form and structure of production. “Fordist Production 

Structure”  which was prevalent until the 1970s and adopted the mass production and division 

of labor and full-day standard employment, began to lose its validity. Because today, 

technological changes are experienced rapidly, supply demand changes and cyclical 

fluctuations become usual.  

Therefore, in order to adapt to changes in supply and demand and cyclical fluctuations, it is 

necessary to get rid of the rigidities in the labor market and have a flexible structure. Now, it is 

necessary to pass from full-day standard form of employment adopted by Fordist production 

structure to Atypical mode of employment which is flexible forms of work. 

Another reason for the expansion of flexible work is economic stagnation and unemployment 

that started in the 1970s. After these dates, in general economic growth rates in the world are 

weakening and unemployment is increasing. In this structure where economic stagnation exists, 
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sufficient investments cannot be made and employment cannot be provided. Therefore 

governments consider flexibility as a measure to increase employment and reduce 

unemployment so they encourage it (Cordova, 1986: 648). 

Some technical and economic requirements also form another reason for flexibility. With the 

effect of new technologies, in some enterprises production should not be interrupted from a 

technical aspect and should be continued for 24 hours without interruption. Even on Sundays 

the production should not be stopped.  

Increasing competition conditions both at national and international level also necessitates 

flexibility. Especially the economic recessions that started in recent years make the competition 

conditions of the enterprises difficult. Businesses must continuously increase their productivity 

and reduce their labour costs in order to survive in these increasing competitive conditions. 

Enterprises can also adopt themselves to increasing competition conditions by increasing their 

productivity with flexibility (Atkinson and Meager, 1986:3). 

1.2. Flexible Working Types 

Flexible types mainly seperates into five groups. It is possible to classify them as functional 

flexibility, numerical flexibility, pay flexibility, distancing strategies and working hours 

flexibility. 

In order to determine the status of flexibility types, a model has been developed by the Institute 

of Manpower Studies. This model is called “Flexible Firm” and it expresses how to apply 

different types of flexibility in enterprises (Atkinson and Meager, 1986:4). 

In Flexible Firm model in order for enterprises to adapt demand changes, cyclical fluctuations 

and new technologies labour force is divided into two groups as Core Group and Peripheral 

Group. 

Core Group mainly owns employment security and expresses the permanent labor force of 

enterprise. For this labour force functional flexibility is important rather than numarical 

flexibility. From the Peripheral Group, it is meant that those who work flexibly without any 

employment security such as part-time working, work-sharing and short-term working (atypical 

employment). There is more numerical flexibility in Peripheral Group. 
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Functional flexibility is the ability of the employees to adapt to changing technological 

conditions, workload and production methods (Atkinson and Meager, 1986:4). Functional 

flexibility is not about the quantity of labour but about its qualifications and abilities. According 

to demand differentiation, it is the ability of the labour force to adapt to changing technology 

and production processes. For this reason, functional flexibility demands highly skilled 

workforce and the training of the workforce plays an important role in this flexibility. 

Numerical flexibility is the freedom of determining the amount of workforce according to 

changing economic and technological conditions, market demand changes and new production 

techniques (Gladstone,1992: 24). Numerical flexibility shows the ability of acting flexible and 

making less restriction in hiring and laying workers. Numerical flexibility is also named as 

“External Flexibility” or “Employment Flexibility”. 

Pay Flexibility is the freedom to adjust the pay structure and level of the enterprises according 

to changing labor market conditions. With pay flexibility, functional and numerical flexibility 

is supported and the performance of workers is increased by rewarding their superior 

capabilities (Atkinson and Meager, 1986: 10).  

Pay flexibility is discussed from two different perspectives as enterprise level and macro size 

level. On enterprise level pay flexibility requires pays to be flexible according to industries, 

occupations and qualifications and to be adjusted according to the financial strength of firms. 

However on macro size level it means that pays can be adapted to general economic conditions 

and cyclical fluctuations (Murat, 1993: 161). 

Distancing strategies have a quite different structure within the types of flexibility. Distancing 

is the process that is not done by the main employer but by other people or institutions such as 

sub-employer (Atkinson and Meager, 1986:5). In other words in distancing there are trade 

relations instead of employment relationship. 

Working hours flexibility has been one of the most important areas of discussion of collective 

bargaining between workers and employers. Labor unions have continuously tried to reduce 

weekly and daily working times. The reasons such as occupational health and safety, 

humanization of working life, allowing the worker to develop his / her personality outside of 

work and preventing the increase of unemployment in the period of economic stagnation have 

accelerated this process until the 1980s (Eyrenci, 1993: 228). 

 

1.3. The Importance of Flexible Working 
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Especially after 1970s, flexible working that is rapidly spreading due to new technological 

developments, has many benefits in terms of both workers and employers. As is known, there 

is a conflict of interests between the worker and the employer that are generally the two main 

factors of the industrial relations system. However, in the flexible study, it is difficult to say 

that this rule is correct, on the contrary, it is stated that there is general interest in this issue. 

However, in the flexible working it is difficult to say that this rule is correct on the contrary it 

is stated that there is general interest in this issue because flexible working is beneficial for both 

sides.  

1.3.1. Importance in Terms of Workers 

Although flexible working cannot solve all the problems of employees related to the working 

life, it has many benefits for both blue-collar and white-collar workers.   

Biological time: While businesses generally determine their working hours and starting time, 

they do not consider the times when the workers are productive into consideration. The work 

starts at the time when it is required and suitable for the business. With flexible working this 

situation becomes reversed. In determining the working times and the starting time, it is not the 

suitability to the enterprise but the time when the worker is efficient is based on. So with 

flexibility since people are given the right to choose and determine the working time, they will 

start when they feel most productive. 

Commuting time: Reducing the time spent on commuting time is another important benefit of 

flexible working. Businesses generally do not take the time spent on commuting to work into 

consideration while determining their working hours and accept it as free time of person. 

However, a lot of time is lost on the road. With flexible working workers go and return from 

work at the time when there is not traffic jam. So the lost time on the roads will be less, the 

people will feel better and less tired and their efficiency will increase. 

Dominating time and gaining free time: With the flexibility of work, the workers will gain free 

and independent time. With the flexibility of working times and forms, workers will determine 

work schedules according to their own needs and specific circumstances. So employees will 

dominate time and get more independent time (Hueck, 1993). 

Special skilled workers and overwork: With the flexible working, the overtime pay can be 

provided. Employer representatives and special skilled workers will get extra work fees after 

overtime or their working on other times in return (Ronen, 1981: 61). 
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Completion of work: In many enterprises it is an important problem when the work is left half 

finished at the end of shift. In the case of a non-flexible working, the work can be terminated 

when the working time comes to an end. With flexible working this problem is eliminated.   

 

 

 

 

1.3.2. Importance in Terms of Employer 

 

Flexible work is important for the employer as well as for the employee. Flexible work provides 

more humanistic benefits for workers and increases the quality of their private and family life 

and business life. Also in terms of employer flexible work provides economic gains rather than 

human benefits, increases productivity in the enterprise and provides competitiveness increase 

of enterprise. The benefit and importance of flexible work in terms of employer focuses on 

these subjects: 

Biological time: As it was stated in the benefits of flexible work for workers, since people have 

right to choose their working time in flexible working, they can adjust it according to time when 

they are productive and vigorous. Accordingly the productivity of the workers and hence the 

efficiency in the enterprise will increase (Ronen, 1981 :68).  

Reduction of Overwork: With flexible working overwork is considerably reduced. In a company 

where flexible work is applied, the time of workers in the workplace is longer because they 

come and leave the work at different times. So there is no need for overwork. With flexible 

working as overtime is a disadvantage and a significant loss of income for workers, it is an 

advantage for employers. Employers are freed from overpaid wages with the reduction of 

overtime and reduce labor costs considerably.    

Full Capacity Work and Reduction of Main Costs: With flexible working, the utilization of 

enterprises and the working time of the workers are increased. Accordingly operating time of 

expensive production vehicles increases and the production facilities can be used with full 

capacity. Therefore, the main costs of the enterprise decreases and competitiveness increases 

with the efficient use of fixed assets for a longer period of time (Hueck, 1993: 3). 

No Interruption as a Technical Requirement: In some enterprises it is not possible to stop 

production technically and take a break. For example it is impossible to take a break in 

production of iron-steel and dairy products. In such works the activities of the workplace should 

be continued without interrupting production. Otherwise, the employer and the business will be 
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greatly harmed. So Flexible working gives enterprises the opportunity to continue their 

activities without interrupting the production and saves employers from irreparable damages 

(Hueck, 1993: 3). 

Facilitation of Labour Supply and Reduction of Labour Force: Employees prefer such 

establishments because the work becomes humane and the working conditions are improved by 

the application of flexible work. For this reason, the companies that apply flexible working do 

not have difficulty in providing staff. In addition, flexible working leads to a decrease in the 

labor turnover of enterprises. Since working conditions are more attractive in workplaces that 

perform flexible work, the workers working there often do not think about leaving work. Thus, 

in these enterprises releasing and labor turnover decrease and the negative effect of high labor 

turnover on productivity is eliminated. 

1.3.3. Importance in Terms of Trade Unions 

Although there are very few studies on the impact of flexible work on unionism and collective 

bargaining, many estimates have been proposed and comments have been made. According to 

the studies, it is stated that the effect of flexibility and atypical employment on trade unionism 

is generally negative. There are two important reasons of this negativity. The first reason is that 

the existing laws and the structure of the trade unions are not suitable for the ones who work in 

a flexible working. The second reason is that the people who work in atypical employment do 

not pay much attention to organization due to their specific working methods.  

Flexible working has positive effects besides these negative effects. Flexible working partially 

reduces unemployment and indirectly affects trade unionism. As it is known, it is difficult to 

talk about strong unionism in times of widespread unemployment. Since flexible working 

prevents the increse of unemployment partly, it prepares the basis where unions can be stronger. 

Thus, the increase in employment will probably increase the number of union members and 

provide trade unions to be stronger. 

 

RESULT 

After 1970s, there occured important changes in production and operation forms that affected 

worker and employer relations. In the last thirty years, new technological developments have 

revealed in beyond industry societies and computer usage has become widespread both in 

industry and service sectors. Moreover globalization, international integration, foreign 

expansion, international competition and economic cyclical fluctuations have become more 

effective. 
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In order to achieve international competition, growth, increase in exports and employment as 

well as technological developments and cyclical fluctuations in the globalized world, it is 

necessary to reduce the rigidity of the labor market and increase flexibility. As an alternative to 

the traditional full-day standard working model, flexible working is desired to be extended. 

Flexible work shown steady increase in all western countries. The reasons for increasing of 

flexible working are related to its benefit. Flexible working has many benefits in terms of both 

workers and employers. It is seen that although the benefits of flexible working for workers are 

more humane, the positive aspects of employers are economic. Flexible working increases labor 

productivity, minimizes delays and absenteeism, reduces conversations between workers before 

and after work, assures reduction of overtime, economically utilizes means of production at full 

capacity and reduces main costs, makes worker recruitment easier and reduces labour turnover. 

As a result flexible working increases the efficiency and competitiveness of the enterprise by 

adapting it to cyclical fluctuations.  

It is claimed that flexible working affects trade unionism negatively. It is expressed that there 

are two reasons for this negative effect. The first reason is that the structure of the existing 

collective labor laws and trade unions are not suitable for the ones in Atypical employment as 

well as they decrease the number of union members and weaken the power of trade unions. The 

second reason is related to the ones who have atypical employment. According to this, because 

of the characteristics of flexible working patterns it is asserted that those who work in a flexible 

way with low dependency on workplace and low relations with the work environment, having 

lack of interest in organizing and trade unions affect unionism negatively.  

However, it is also stated that flexible working may have a positive effect on unionism as well 

as these negative effects. Since flexible working provides reduction of unemployment partly 

and increase employment, it prepares the ground where trade unions can be stronger. 

As a result, technological developments necessitated transition to flexible working period. 

Today in globalized world, flexibility and flexible working have become obligatory to provide 

growth, export, employment, increase in productivity through international competition and 

adaptation to cyclical fluctuations. 
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HÂRİZMŞAH İL ARSLAN (1156 – 1172) 

Doç. Dr. Meryem Gürbüz 

Kemal Akkurt 

Özet 

1156 yılında başkent Gürgenç’te Hârizm tahtına çıkan İl Arslan, bölgesindeki siyasi belirsizlik 

ve kargaşalara rağmen kendi devleti lehine politikalar uygulayarak, hanedanının bağımsızlığı için çalıştı. 

Öyle ki, onun iktidarının başında Büyük Selçuklu Devleti yıkılıyor, Oğuz istilasının yarattığı istikrarsız 

ortam devam ediyordu. Yalnızca Horasan ve Maveraünnehir değil aynı zamanda doğuda Irak havalisi 

de siyasi çekişmeler ile boğuşuyordu. 

İl Arslan on altı yıllık hükümdarlığı sırasında dikkatli ve temkinli bir siyaset izledi. Abbasi 

Halifeliği ile kurmaya çalıştığı ilişkilere atfedilen önem bu cümledendir. Aynı zamanda Karluk meselesi 

ile de meşgul olan Hârizmşah, Kara-Hıtay mücadelesine çok önem vermişti. Her ne kadar bu hususta 

uygulamayı planladığı siyaset ölümüyle yarım kalmış olsa da Hârizmşahlar’ın bağımsızlığı noktasında 

dikkate değerdir. 

İl Arslan 1172 yılında öldü ve oğullarına siyasi teşekkülü kurulmuş, bağımsız bir devlet bıraktı. 

Bu nedenle O,  Hârizmşahlar Devleti’nin kuruluş sürecini tamamlayan hükümdar olarak kabul 

edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İl Arslan, Hârizmşahlar, Cend, Gürgenç 

Abstract 

Il Arslan, who ascended the throne of Khwarazm in capital city Gürganj at the year 1156, applied 

politics on behalf of his country and worked for independence of his dynasty despite the political 

uncertainty and on-going chaos. In fact, at the beginning of his rule The Great Seljuks were collapsing, 

and the unstable situation caused by Oguz Invasion was proceeding. Not only Khorasan and Transoxiana 

but also Iraq Region in the east was struggling with political conflicts at the same time. 

Il Arslan followed a prudent diplomacy during his sixteen-years long rule. The diplomatic 

relations he tried to established with Abbasid Caliphate are valued because of this reason. While dealing 

with Karluks problem, Khwarazmian Dynasty put emphasis on the fight with Qara Khitai. Although his 

plan about this matter was not complete because of his death, it is a considerable point of Khwarazmian 

independence. 

Il Arslan died in year 1172, and he left his sons a legecy; an independent state with functioning 

administrative organisation. Because of this reason, he should be accepted as the leader who completed 

founding period of Khawarazmian State.   
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1.Giriş 

Hârizmşah İl-Arslan’ın hükümdarlığı dönemi valilikten, müstakil bir devlete dönüşme 

sürecinin Türk tarihindeki örneklerinden bir tanesidir. Devlet hizmetinde bulunan çeşitli 

memurların askeri gücü elde etmeleri halinde bağımsızlık kazanma uğruna mücadeleye 

girişmeleri ortaçağ Türk tarihinde siyasi kavramları değerlendirme ve tanımlamaya bizi 

yönelten gelişmeler olarak dikkat çekicidir. Bu durum tarihçiye  “geçmişe nereden bakılması 

gerektiği” sorusunu yöneltmekle birlikte aynı zamanda “geçmişe tek noktadan bakmanın 

sakıncaları”nı da göstermektedir. Nitekim bir devletin kuruluş serüveni başka noktadan ele 

alındığında isyancı bir memurun serüveni olarak karşımıza çıkabilir230. 

Türk tarihinde, şehzadelerin elde ettikleri askeri güç ve çevrelerindekilerin çeşitli 

destekleri oranında merkezi hükümete başkaldırmalarının anlaşılır, açıklanabilir ve zamanında 

kabul görmüş bir tarafı vardır.231 Ancak devlet memurlarının bağımsız iktidar halini almaları 

siyasi ve askeri başarı ile mümkün görünse de meşruiyetlerini tesis ile devletlerarası hukukta 

kabul görmeleri başarı göstermeleri daha doğrusu, ifade ettikleri gücün sürekliliği ile bir anlam 

ifade edebilir. 

Hârizmşahlar içinde bu izahat geçerlidir. Nitekim Hârizmşahlar hanedanının atası 

Anuştegin Garcaî sadece Selçuklu sarayının dikkat çeken üst düzey bir memurudur. 

Gulamlıktan yetişen bu emir, şahsi kabiliyetleri ve saray içindeki şahsi başarıları ile 

“taştdar”232lık mevkiine ulaşmıştı. Selçuklu Sultanı Melikşah’ın en yakınında bulunabilmesi 

 
230 Örneğin; Gaznelilerin ve İldenizlilerin hâkimiyeti ele alma süreci bu cümledendir. bkz. Erdoğan Merçil, 

“Gazneliler” , Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, s.480-484; Gülay Öğün Bezer, 

“İldenizliler”  , Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.XXII, s.82-84 

231 Türk hâkimiyet anlayışı esasında, hanedan mensubu erkek evladın hayatı boyunca tahtı ele geçirebilmek uğruna 

vereceği mücadeleye hem zemin hem de hukuki meşruiyyet noktasında imkân sağlar. Çünkü hâkimiyet anlayışına 

göre ülke hanedan ailesinin ortak malıdır ve onun idaresi hükümdar ile kan bağı bulunan erkek üyelerin hakkıdır. 

Hepsi de tahtın yasal sahibi olmaya meşru adaydır. 

232 Bkz. Erdoğan Merçil, “Taştdar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.XL, s.161-162 
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Anuştegin’in şahsi başarılrı ile açıklanabilir ancak sultanın güvenini kazanmış olması en galebe 

çalan özelliğidir. Netice de onun başarısı Hârizm233 valiliğini elde etmek ile ödüllendirildi.234 

Oğlu Kutbeddin Muhammed zamanında da bu mevkii ailenin elinde kaldı. Onun da 

devletine itaatle hizmet ettiği kaynaklarımızda vurgulanmaktadır. Bu sayede Hârizm valiliği 

babadan oğula geçen bir hal alarak üçüncü nesilde de Anuşteginoğullarının sahibi olduğu bir 

mansıb olmayı sürdürdü. 

Ancak Hârizmşah Atsız sadece vali olarak kalmayıp bağımsızlık iddiası ile hareket etti. 

Onun verdiği mücadele devrin bölgedeki en güçlü iktidarına karşı oldu. Sultan Sencer’e isyan 

eden Atsız her defasında mağlup olsa da mevkiini korumayı ve aynı zamanda devletinin 

temellerini atmayı başardı. 235 

Atsız öldüğünde Sultan Sencer hayattaydı. O, her ne kadar bir bağımsızlık mücadelesi 

vermiş ise de Selçuklu’nun Hârizm valisi olarak hayatı sonlandı. Oğlu İl Arslan bu mücadeleyi 

sürdürmeye çalışarak devletin kuruluş sürecini tamamlamaya gayret etti. 

2.İl Arslan’ın Şehzâdeliği ,Tahta Çıkışı ve İktidarına Meşruiyyet Tesisi Çabaları 

İl Arslan’ın şehzadelik dönemine dair kaynaklarımızda az ama çok kıymetli malumat 

vardır. Bunlardan birincisi onun Hârizmşahlar için büyük önemi haiz Cend bölgesinin idaresine 

tayin olunması bilgisidir.  

“Cend Fetihnamesi”, İl Arslan’ın babası Hârizmşah Atsız’ın bölgeyi ele geçirmesinin 

ilan şeklidir. Her ne kadar o burayı iki kez ele geçirmek zorunda kalsa da bu fetihname ile İslam 

devleti idarecisi olmaya namzet olduğunu vurgulayarak bir kabul görme resmiyetini de açığa 

vurmuştur. Hârizm bölgesi Büyük Selçuklu Devleti’nin sınır bölgesidir. Cend236 havalisi ise 

 
233 Hârizm bölgesinin önemi için bk. İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2000, s.30-32 

234 Bkz. Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.37 

235 Sencer-Atsız mücadelesi için bkz. Alaaddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, Çev. Mürsel Öztürk, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013, s.256-261; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târih, Nşr: J. C. Tornberg, 

Beyrut 1979; Çev: Abdülkerim Özaydın, İstanbul 1987, C. XI, s.67, s.84-85, s.92; V.V. Barthold, Moğol İstilasına 

Kadar Türkistan, Haz. Hakkı Dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990, s.346-348 

 

236 Cend şehri ve tarihte ifade ettiği önem için bkz. Abdülkerim Özaydın, “Cend”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, C.VII, s.359-360 
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Fetihnâme’de vurgulandığı üzere “sugur-u İslam”dır.237 Buradan kuzeyi siyaseten küffar 

memleketi olduğuna göre bu başarı dikkat çekicidir. Esasında Müslüman olmayan Türklere 

karşı yürütülen bu askeri hareketlerin Hârizmşahlar ordusunu besleyen unsurlar olduğunu da 

gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim bu askeri güç İl Arslan iktidarının en temel dayanağı 

olacaktı.238  

Cend bölgesinin Hârizmşahlar idaresinin önemli bir şehri olduğunu bölge iktasının 

verildiği şehzadeler üzerinden de görebilmekteyiz. Bölge idaresinin kabiliyetli oğulun idaresine 

bırakıldığına dair kaynaklarımızda başka kayıtlar da vardır, bu durum yalnızca İl Arslan ile 

sınırlı değildir. 

İl Arslan’ın şehzadeliği dönemine dair diğer önemli bilgimiz de onun Selçuklu Sultanı 

Sencer tarafından biliniyor olmasıdır. Nitekim bu durum İl Arslan’ın tahta çıkmadan evvel 

kaynaklarımızda yer alabilmesinin sebebidir. Onun Cend valiliğine tayin olunmasının Selçuklu 

Sultanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını bilmiyoruz. Ne var ki Hârizm idaresi Atsız’a 

bırakıldığına göre dolayısıyla onun ataması da Selçuklu Devlet idaresine dâhil bir meşruluk 

içermektedir. 

Kaynaklarımıza göre Hârizmşah Atsız Âmûye önlerinde iken Sultan Sencer’e 

müracaatla kalenin idaresinin kendisine verilmesini talep ettiğinde cevaben “İl Arslan 

kumandasında orduları emre gönderme” şartı dile getirildi239.  Bu politik cevap aynı zamanda 

Sultan Sencer’in devletin başına dönmesi hususunda Hârizmşah Atsız’ın iradesinin 

sorgulanması anlamını taşıyordu. Konumuz açısından ise İl Arslan’ın bir kumandan olarak 

tanındığının göstergesidir. 

Hârizmşah Atsız 31 Temmuz 1156 tarihinde öldüğünde veliaht şehzadesi İl Arslan 

yanında bulunuyordu. Cüveynî’ye göre Atsız’ın ölümü dört gün saklandı.240 Başkentte bulunan 

Süleyman b. Atsız atabeği Oğul Bey ve payitahta bulunan ümera ileri gelenleri tarafından tahta 

 
237 Reiîdüddin Vatvât, Ebkârü’l-efkâr, İ.Ü. Kütüphânesi, Nr: F 424, vr.31b-32a, “Fetihnâme-i Cend”.   

Harizmşahlar devrinden günümüze ulaşan diğer bir fetihname de Ahlat’ın Celaleddin Harizmşah tarafından ele 

geçirilmesi üzerine hazırlanmıştır. Bkz, Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s. 373-375 Ayrıca bkz. Hasan Aksoy, 

“Fetihname” , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XII, s.470-472 

238 Harizmşah Atsız’ın Cend’in ele geçirilmesinin yanısıra Üstyurt ile Mangışlak’taki faaliyetleri asker temini 

açısından güçlenmenin sebebidir. 

239 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.66 

240 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.262 
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çıkarıldı. Süratle Gürgenç’e gelen İl Arslan kardeşini hapsettiği gibi atabeg ve ümerayı 

öldürerek Hârizm tahtının sahibi oldu.241 

Onun Hârizmşahlar tahtına çıkması mutlak ve bağımsız bir iktidar olduğu anlamına 

gelmedi. Nitekim bu uğurda gayret sarf ettiğini Hârizmşahlar devri evrakının günümüze ulaşan 

numunelerinden öğrenebiliyoruz. Hârizmşah İl Arslan Hilafet makamına gönderdiği 

mektuplarda meşruiyet tesisine gayret göstererek “ Cuma hutbesinde gerekli olduğu gibi 

davranıldığını ve halifenin adının memleketinde zikrolunduğunu” ifade etmektedir. Bir diğer 

mektupta da vefat eden halifeye taziye ifadelerinden sonra yeni halife makamı tebrik edilerek 

Cuma hutbesinde adının zikrolunduğu vurgulanıyor ve siyasi meşruiyet gereği bağlılık ifade 

ediliyordu.242 

İl Arslan aynı zamanda halifeye Irak Selçukluları ile münasebette arabulucu olmayı teklif 

ederek de siyasi bir güç olma kabulü arayışına resmi bir hüviyet kazandırmaya çalışmakla 

birlikte B. Selçuklu Devleti ile de eskiye dayalı hukuki statüyü kısman sürdürdü. 

3.İl Arslan’ın Siyasi Faaliyetleri 

Hârizmşahlar için Atsız’ın ölümüyle birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Zira artık 

Atsız’a oranla daha realist bir siyaset izleyen İl Arslan Hârizmşah olmuştur. Onun Hârizmşah 

oluş süreci kolay olmamış; Babasının ölüm haberi üzerine çok hızlı bir şekilde Hârizm’e 

hareket etmesi gerekmiştir. Öyle görülüyor ki Hârizm’de yaşanan gelişmeler İl Arslan’ın hiç 

de istediği tarzda değildi. Kardeşi Süleyman-Şah atabeyi Oğul Bey ile birlikte İl Arslan’a karşı 

muhtemel bir isyan girişimi ihtimali onu hızla Hârizm’e hareket etmeye itmiştir. Cüveynî ve 

Kazvinî de Süleyman Şah’ın isyan ihtimaline dikkat çekerler. Nitekim İl Arslan, Hârizm’e 

ulaştığında yaptığı ilk iş kardeşi Süleyman Şah’ı yakalatıp, atabeyi Oğul Bey’i ve bazı emirleri 

öldürerek rakipsiz olarak tahta oturmak olmuştur (22 Ağustos 1156)243  İbnü’l Esîr’e göre ise 

 
241 İbnü’l-Esir amcalarından birin de öldürdüğünü kaydederken Kazvinî ise ümeranın yok edildiğini yazar. Bkz. 

Meryem Gürbüz, Hârizmşâhlar – Devlet Teşkilâtı, Ekonomi, Kültür, Boğaziçi Yayınları, s.55 

242 Heribert Horst, Die Staatsverwaltung Der Grosselğuqen Und Horozmsahs (1038-1231), Wiesbaeden, 1964, 

s. 38-42. Harizmşah İl Arslan tarafından Hilafet makamına gönderilen mektuplar devrin önemli ismi münşi 

Reşidüddin Varvat’ın kaleminden çıkmıştır. Arapçadır. Mektupların bazıları nazım şeklindedir. 

 

 

243 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.263; Hamdullah Müstevfi-yi Kazvinî, Târih-i Güzide, Çev. Mürsel Öztürk, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2018, s.388 
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amcalarından birini de öldürmüştür244 Yaptığı ilk faaliyetlerden biri de emîrlerinin iktalarını 

arttırmak ve askerlerinin gelirlerini yükseltmek olmuştur.245 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi babasına oranla daha realist bir siyaset izleyen İl Arslan’ın 

bu durumunu en net görebileceğimiz örneklerden ilki onun Sultan Sencer’e yaklaşımıdır. Zira 

o, her fırsatta isyan yoluna giden babasının aksine Sultan Sencer’e elçi göndererek itaatini 

bildirmiştir. Buna karşın Sultan Sencer de, Hârizm’in yönetiminin İl Arslan’a verildiğine dair 

bir menşur ve hil’atler göndermiştir.(Ekim-Kasım1156)246 Bu şekilde İl Arslan, 

Hârizmşahlığına karşı Sultan Sencer nazarında bir meşruiyyet sorununun yaşanmasını 

engellemiştir. 

Sultan Sencer’den sonra başa geçen Mahmud Han ile de münasebetleri kötü değildi. 

Fakat Sultan Sencer’e yazığı mektuplarda kendinden “bende” yani köle diye bahseden İl 

Arslan, Mahmud Han’a yazığı mektuplarda kendisinden “bende” diye değil dost olarak 

bahsetmektedir.247 Bununla birlikte Kafesoğlu, mektupların üslubu ve “mübarek ferman”, 

“itaatkar dost” gibi kimi ifadeler nedeniyle durumun eşit haklara sahip iki hükümdarın 

münasebetine benzemediği kanaatindedir. İl Arslan, Irak Selçuklu Sultanı Gıyâs ü’d-din 

Muhammed ile de iyi ilişkiler tesis etmeye çalışıyordu. Gıyâs ü’d-din Muhammed, Mahmud 

Han’ı hanedana erkek kolundan bağlanmaması kendisinin ise erkek kolundan bağlanmasının 

yanında Horasan’da Oğuzlarla mücadele konusunda Mahmud Han’ın başarısız olması 

nedeniyle Büyük Sultanlık iddiasında bulunmuştur. Horasan’a yürüme fikrini gönderdiği elçiler 

ile İl Arslan’a iletmiş ondan da bu konuda ki görüşlerini iletmesini istemiştir.248 İl Arslan’ın bu 

nokta Halife El Muktefi ile Gıyâs ü’d-din Muhammed arasında bir ara bulucu olmaya çalıştığı 

anlaşılmaktadır. Halifeye gönderdiği mektubunda Maveraünnehr ve Horasan’da işlerin çok 

karışık olduğunu belirterek, Halife ile Sultan arasında ki anlaşmazlığın bir faydası olmayacağını 

belirtmiştir.249 

İl Arslan’ın tahta çıktığı ilk yıllarda yaşanan bazı gelişmeler onun dikkatinin 

Mâverâünnehr’de toplanmasına yol açmıştır. Şöyle ki; Karlukların, Katvan savaşından sonra 

 
244 İbnü’l Esir, XI, s.179 

245 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.263; Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.73 

246 İbnü’l Esir, XI, s.179 

247Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s.354-355 

248 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.74-75 

249 Reşidüddin Vatvât, Umdetü’l-Bülega, Es’ad Efendi, Nr:3302, vr. 4a-5a. 
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Semerkant hanı olan Tamgaç Han İbrahim’i öldürüp cesedini bozkıra atmaları bölgede 

yaşanacak çekişmenin başlatan neden olmuştur.250 Buna karşın onun yerine geçen ve 

Cüveynî’ye göre Kök Sağır adıyla bilinen Semerkant Hanı Celaleddin Ali, Karluklardan Bigu 

Han’ı öldürüp, diğer Karluk beylerinin de üstüne gidince Laçin Bey komutasındaki bir gurup 

Karluk bölgeden kaçarak Hârizm’e gelmiştir.251 (1158) Bu durumu Maveraünnehr siyasetine 

dâhil olmak için bir fırsat olarak gören İl Arslan252 Karluklara yardım etmek için 

Mâverâünnehr’e yürümüştür. İl Arslan’a mukavemet edebilmek için destek arayışına girişen 

Semerkant hanı, bu desteği Kara Göl – Cend arasında yaşayan Türkmenlerden bulabilmiştir. 

Yalnız bu desteğin yetersiz kalacağını gösterir şekilde Kara Hıtaylar’dan da yardım istemiştir. 

Onlar da bölgedeki muhalif topluluk olan Karluklara yardım eden İl Arslan’a karşı İlig 

Türkmen komutasındaki 10 bin atlıyı destek olarak yollamıştır. İl Arslan ise yol üzerinde 

Buhara halkının desteğini almıştır. Nitekim iki ordu Suğd ırmağının kenarında karşı karşıya 

geldiğinde İlig Türkmen, İl Arslan’ın ordusu ile boy ölçüşemeyeceğini düşünerek barış için 

Semerkant âlimlerini İl Arslan’a göndermiştir. İl Arslan bu teklifi Karlukların bölgelerine 

dönmeleri ve Karluk reislerinin “ihtiram ve ikram” ile makamlarına iadesi şartıyla kabul 

etmiştir.253 Bu durum Katvan savaşından beri bölge de hâkim güç olan Kara Hıtaylar’a karşı 

önemli bir karşı duruş olmakla birlikte İl Arslan’ın hükümdarlık süresi boyunca, Kara 

Hıtaylar’a karşı vergi ödeme zorunluluğundan Hârizmşahları kurtaracak net bir askeri zafer 

kazanamadığını da vurgulamak yerinde olacaktır.254 

Öyle görülüyor ki, İl Arslan bölgede Kara Hıtaylar’a ve Semerkant hanına muhalif 

Karlukların varlığını bir süre daha garanti altına aldıktan sonra Horasan siyasetine ağırlık 

vermiştir. Horasan siyasetine ağırlık vermesine neden olan en temel mesele Müeyyed Ay 

Aba’nın bölgede oldukça güçlenmeye başlamasıdır. Zira Müeyyed Ay Aba Sultan Sencer’in 

vefatından sonra yerine geçen Mahmud Han ile oğlu Celaleddin Muhammed’i Nişabur’da esir 

edip, gözlerine mil çektirmiştir. Bu olaydan bir süre sonra Mahmud Han esir olduğu kalede 

vefat etmiştir. (Ağustos-Eylül 1162) İl Arslan bu olay üzerine Şadyah’a gelerek burada 

Müeyyed Ay Aba’yı kuşatmıştır fakat isteği sonucu alamamıştır. Elçiler karşılık olarak 

 
250 Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s.355  

251 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa s.263 

252 Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s.355 

253 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.263; Kazvinî, Tarih-i Güzide, s.388; Barthold, Moğol İstilasına Kadar 

Türkistan, s.356 

254 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.80-81 
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gönderilip barış yapıldıktan sonra Hârizm’e geri dönmüştür.255 Kazvınî, İl Arslan’ın büyük bir 

ordu toplayarak yaptığı bu kuşatmanın nedenini Mahmut Han’ın intikamını almak olarak 

belirtse de 256 esasen bu kuşatmanın nedeni İl Arslan’nın güney bölgesinde git gide büyüyen bu 

tehdidi sonlandırma niyeti olarak da görülebilir.  

Horasan bölgesinde faaliyetlerine devam eden Müeyyed Ay Aba Mart 1165’te Nesâ’yı 

kuşatmıştır. Bu durum İl Arslan’ın tepkisini çekmiş ve bölgeye doğru hareket etmiştir. Bu 

durumda Nesâ’da kalamayan Müeyyed Ay Aba Nişâbur’a doğru çekilmiştir. Nesâ hakimi ise 

İl Arslan’a itaat bildirmiş ve hutbeyi onun adına okutmaya başlamıştır. Bu arada Aytak257ile 

arası bozuşan İl Arslan onun üzerine yürüdü. Aytak Müeyyed Ay Aba’dan alığı destekle 

mukavemette bulunsa da Dihistan Hârizmşahların yönetimine geçti. Buraya vali atandı.258 İl 

Arslan Hârizm’e geri dönmeyip Müeyyed Ay Aba’nın merkezi Nişabur’a doğru harekete 

geçmiştir. Müeyyed Ay Aba, Atabey İl Deniz’e bir mektup yazarak İl Arslan eğer 

durdurulmazsa Nişâbur’la yetinmeyerek Irak üzerine yürüyeceğini belirtmiştir. İl Deniz ise İl 

Arslan’a bir elçi yollayarak Müeyyed Ay Aba’nın Sultan Arslan’ın memlükü, Horasan ve hatta 

Hârizm’in ise Sultan’ın mülkü olduğu ileterek Nişâbur’a yapacağı saldırının cevapsız 

kalmayacağını belirtmiştir. İletilen bu mesajlar İl Arslan’ı durdurmadığı gibi aksine 

sinirlendirmiştir.259 

İl Arslan 1167’de Bistam civarında İl Deniz ile karşı karşıya geldiyse de iki taraf da 

galip gelememiştir. Fakat Ay Aba bir türlü İl Deniz’den beklediği desteği göremiyordu. İl 

Arslan karşısında yalnız kalan Müeyyed Ay Aba Mayıs 1167’de Nişâbur’dan kaçmaya mecbur 

kaldı. Burada da hutbe İl Arslan adına okunmaya başladı. Ay Aba’nın  İl Arslan’a itaat etmekten 

başka alabileceği bir karar kalmamıştı. Kadı Fahr ü’d-din’i, İl Arslan’a elçi olarak gönderip, 

itaat edeceğini ve adına hutbe okutacağının yanı sıra namına para bastıracağını belirtmiştir. Bu 

 
255 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s.263-264 

256 Kazvinî, Tarih-i Güzide, s.388 

257 Aytak, İl Arslan döneminin başlarında Oğuzlardan Yağmur Han ile mücadele içerisindeydi. Oğuz reisleri 

içerisinde İl Arslan’ı tanıyan da tek kendisiydi. Oğuzlar Dihistan ve Gurgânı yağmalamıştır. İl Arslan iyi ilişkileri 

olduğu Aytak’ı Oğuzlar çekildikten sonra bu iyi ilişkileri gösterir şekilde desteklemiş onun desteği ile Aytak bu 

noktalarda hâkimiyeti tekrar eline almıştır. Buna karşın belirtilen bölgelerde İl Arslan adına hutbe okunmaya 

devam etmiştir. (Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s.357) 

258 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.78 

259 Sadruddî Ebu’l-Hasan Ali İbn Nâsır İbn Ali El- Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selçukiyye, Çev. Necati Lügal, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, s.114 
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haberi İl Arslan sevinçle karşılamıştır. İbrahim Kafesoğlu’na göre bu noktadan itibaren İl 

Arslan’ın artık Selçuklu hanedânına tâbilik alâkasını kestiği kabul edilebilir.260 

Irak Selçukluları Sultanı Arslan döneminde Atabey İl Deniz devlet yönetiminin her 

kademesinde etkin bir haldeydi. Bu durum diğer emîrler tarafından tepkiyle karşılanmaktaydı. 

Bu emîlerin başında Rey emîri İnanç gelmekteydi. Emir İnanç gibi İl Deniz’e muhalif emîrler 

için Harîzmşahlar önemli bir güvence olarak görülüyordu. Atabey İl Deniz güçlü bir muhalifi 

olan Emîr İnanc’ın bu muhalefetini kırmak için onun kızı ile oğlu Cihân Pehlivân’ı 

evlendirmişse de bu muhalefeti ortadan kaldıramamıştır. Emîr İnanç bulduğu ilk fırsatta 

Hemedân üzerine yürüdüyse de başarılı olamamış ve Bistâm’a sığınmıştır.261 Burada İl 

Arslan’a bir mektup yazarak himayesine sığınmak istediğini belirtmiştir. İl Arslan, bu isteği  

gayet güzel cevap verdiği bir mektupla kabul etmiştir. Emîr İnanc’ı İl Deniz’e karşı önemli bir 

güç olarak görmüş olmalıdır. İl Arslan Emir İnanç’a Dihistan’a gitmesini, Dihistan valisine de 

Emîr İnanç’ın eksiklerinin giderilmesini emretmiştir. İl Arslan Karluk beylerinden Şems ü’l- 

mülk b. Hüseyin Ayaz’ı da Emir İnanç’a destek olarak yollamıştır. Gelen emirle birlikte 

harekete geçen İnanç ve askerleri Rey ve Sâve’ye yürümüştür. Sultan Arslan ve İl Deniz’in 

oğlu Cihân Pehlivân mukavemet gösterseler de İl Deniz savaş alanına geç kaldığı için Sultan 

Arslan ve Cihân Pehlivân savaş alanından çekildiler. Diğer beyler de Sultan’ın ortada 

olmadığını görünce geri çekildiler. Sonuçta götürmekten aciz kalınan bütün ağırlıklar Emir 

İnanç ve Hârizimliler’in eline geçmiştir. Fakat İl Deniz’in gelişiyle işler değişmiştir. İl Deniz, 

Emîr İnanç’ı Rey’e kadar takip etmiştir. Tâbi olma teklifini reddeden Emîr İnanç tahkim ettiği 

bir kaleye sığınarak burada dört ay savunmada kalmıştır. Fakat veziri Sadeddin taraf 

değiştirerek Emîr İnanç’ı öldürtmüştür.262 

İl Arslan bu meselelerle uğraşırken doğuda da işler istediği seyirde değildi. Çünkü 

doğudan ülkesine gelebilecek tehditler için bir direnç noktası olarak koruduğu Karluklar 

1165’den itibaren iyice güçten düşmeye başlamıştı. Kılıç Tamgaç Han, Buhara’nın surlarını 

yeniden ve daha güçlü inşa ettirip, Karlukların gücünü kırmak adına onların sert bir şekilde 

üzerine gitmiştir. Nitekim Karluk gücü onlar tarafından kırıldıktan sonra Kara Hıtaylar için de 

Hârizm’e giden yol açılmıştır.263 

 
260 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.78-79; El- Hüseynî, Ahbârü’d- Devlet’s- Selçukiyye, s.114-115 

261 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.79 

262 El- Hüseynî, Ahbârü’d- Devlet’s- Selçukiyye, s.104-107 

263 Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.82-83 



707 

 

İl Arslan’a karşı Hıtay ve Maveraünnehr’de büyük bir ordu toplandı. İl Arslan haberi 

aldığında savaş hazırlıklarına başlamıştır. Su bendlerini yıktırıp araziyi bataklık haline getirmek 

suretiyle tedbir almış ve Ayyar Beg komutasındaki öncü birliğini göndermiştir. Fakat kendisi 

yolda hastalanmış savaş başlamadan evvel öncü kuvvetlerine yetişemediği için öncüleri büyük 

bir bozguna uğramış Ayyar Beg esir edilmiştir. Bu mağlubiyet zaten hasta olan İl Arslan’ı daha 

kötü etkilemiştir. Nitekim Gürgânc’a dönerken 19 Mart 1172’de vefat etmiştir.264 

İl Arslan babası Atsız’a oranla Hârizmşahları yönettiği dönemde daha realist bir siyaset 

takip etmiştir. Kara Hıtaylara karşı belli başarılar elde etse de net olarak vergi ödeme 

sorunundan kurtulamamıştır. Gerek Horasan gerekse Irak Selçuklu hanedanına karşı ilk başta 

ılımlı davranmış fakat Sultan Arslan yönetimi Atabeyi İl Deniz’in eline bırakınca bağlılık 

ilişkisini bitirmekte tereddüt etmemiştir. İl Arslan dönemiyle birlikte Hârizmşahlar için artık 

hem fiili hem hukuki olarak açıkça müstakil bir devlet konumuna gelindiği, Selçuklu 

hanedanına bağlılığın resmen sonlandırıldığı söylenebilir. 

4.Sonuç 

Hârizmşah İl Arslan esasında müstakil bir siyaset takip etmiştir. Bu durum onun 

devletinin bağımsızlığını tesis ettiğinin de göstergesidir. Devrin kaynaklarında yer alan 

kayıtlara göre onun kullandığı unvan lakaplar265 da mevkiini açıklamaya yardımcı olabilir. 

Buna göre örneğin Umdetül Bülaga’da İl Arslan şu şekillerde anılmaktadır: “el-Melikü’l-a’zam 

İl-Arslan Tâcü’d-dünya ve’d-din Ebü’l Feth İl Arslan b. Hârizmşah”266, “el-Melikü’l-a’zam İl-

Arslan Bürhanü-Emîri’l-mü’minîn”267 İl Arslan’ın kullandığı önemli diğer lakap “Tâcü’d-

din”268dir. 

Hârizmşah İl Arslan zamanında Nişâbur’da Müeyyed Ay Aba ve Dihistan’da Emir 

Aytak tabi olarak hutbe okutur ve Ay Aba sikkede İl Arslan adını darp ettireceğine söz verir. 

 
264 Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s264; İbnü’l Esîr, XI, s.301-303; Kafesoğlu, Harzemşahlar Tarihi, s.82-83 

265 Hârizmşahlar’da kullanılan unvan ve lakaplar konusunda detaylı bilgi için bkz. Reşidüddin Vatvât, Umdetü’l-

bülega , Es’ad Efendi, nr:3302, vr.27b-47a; Ayrıca bkz. Gürbüz, Hârizmşâlar – Devlet Teşkilâtı, Ekonomi, 

Kültür, s.66-73 

266 Reşidüddin Vatvât, Umdetü’l-bülega , Es’ad Efendi, nr:3302,vr.28a-28b, 2.kaside 

267 Reşidüddin Vatvât, Umdetü’l-bülega, Es’ad Efendi, Nr:3302, vr.1b. 

268 Mehmet Altay Köymen, “Selçuklu Devri Kaynaklarına Dair Araştırmalar I: Büyük Selçuklu İmparatorluğu 

Devrine Ait Münşeât Mecmûaları, Atebetü’l-Ketebe’nin Neşri Münasebetiyle”, AÜDTCFD, 

C:VIII’den ayrı basım, s.571. 
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Bu olaylar tıpkı İl Arslan’ın kullandığı unvanlar gibi onun mevkiini göstermesi bakımından 

önemli olaylardır. 

Reşidüddin Vatvat’a ait Umdetü’-bülega’da Hârizmşahlar’ın methi için yazılan 

kasidelerden üç tanesi İl Arslan’a ithaftır. Buradan övülen İl Arslan ile birlikte devrin ideal 

hükümdar profiline de ulaşabiliyoruz. Buna göre “hükümdarın eli ülkenin her tarafına 

ulaşabilmelidir.” “Sorunları çözebilmeli”, “fazilete davet eden olmalı ve böylece ilim 

peşindekilere şevk vermelidir”, “affedici olabildiği kadar caniler için kapısı aşılmaz sur gibi 

olmalıdır”269 

Sonuçta denilebilir ki Anuşteginoğulları için bağımsız devlet güneşi İl Arslan ile birlikte 

doğmuş ve kendisi yukarıda övüldüğü gibi “eli ülkenin her tarafına ulaşabilen” bir hükümdar 

olmak için mücadele etmiştir. 
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