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TARİH ÖNCESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU VE
MEZOPOTAMYA'DA İNANÇ VE TAPINMA
THE RELIGION SYSTEM IN THE PRE-HISTORICAL SOUTHEAST ANATOLIA REGION AND MEZOPOTAMYA

Çağatay Yücel
İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi, Cagnar21@gmail.com

ÖZ
Mezopotamya hem panteonuyla hem de antropomorfizm düşüncesiyle
diğer toplumları etkilemiştir. Sümerlerin yarattığı bu din anlayışı ve
panteon sistemi zamanla Mezopotamya’da Akadlardan başlayarak
Babil ve Assurlular aracılığıyla Suriye ve Anadolu toplumları arasında
bütünüyle veya kısmen yayılmış ve yerleşmiştir. Suriye-Filistin ve
Anadolu coğrafyasına geçen Mezopotamya inanç sisteminin diğer
toplumları etkilemesi iki farklı yönden olduğu savunulmaktadır. Bu
etkileşimde Anadolu ve Fenike uygarlıklarının köprü vazifesi
gördükleri savunulabilir. Mezopotamya inanç sistemi yalnızca SuriyeFilistin ve Anadolu’yu etkilememiş aynı zamanda Ege Adaları ve
Yunanistan coğrafyasını da etkilemiştir. Mezopotamya inanç
sisteminin batıya sirayet etmesinde Fenikelilerin önemli rol oynamış
olması da kaçınılmazdır. Proto-Neolitik Çağ’da Bereketli Hilâl’in
kuzey kısmını oluşturan Güneydoğu Anadolu’nun en tanınmış
temsilcileri Çayönü Tepesi, Hallan Çemi ve Nevali Çori’dir. Halen
kazılmakta olan Göbeklitepe, Urfa Yeni Mahalle ve Körtik Tepe gibi
yerleşmeler de umulmayacak biçimde gelişkin ve sonraki dönemlerin
en tipik buluşlarının öncülleri sayılabilecek yeniliklerle dolu
arkeolojik kanıtlar sunmuşlardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 14
bin yıl kadar önce yaşamış tarih öncesi halkları için ritüel, kült
sistemi, ideoloji, mit sistemi, sembolizm, ruhsal yaşam, ortak
sembolik öğeler, din ve inanç sistemi gibi birçok tanım bilim
camiasında kullanılmış ancak bunlar arasında ortak bir fikir birliği
sağlanmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çayönü Kutsal Alanı, Göbekli Tepe Kutsal
Alanı, Nevali Çori Kutsal Alanı, Hallan Çemi Kutsal Alanı,
Mezopotamya
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ABSTRACT
Mesopotamia influenced other societies with its panteon and
anthropomorphism. This understanding of religion and the panteon
system created by Sumerians has gradually spread and settled in
Mesopotamia, in whole or in part, between Syria and Anatolian
communities through the Babylonian and Assyrians, starting from the
Akads. It is argued that the Mesopotamian belief system, which
passed to Syria-Palestine and Anatolia, affects other societies in two
different ways. This interaction can be argued that Anatolian and
Phoenician civilizations serve as bridges. Mesopotamia belief system
not only affected Syria-Palestine and Anatolia, but also affected the
Aegean Islands and the geography of Greece. It is inevitable that the
Phoenicians played an important role in the system of Mesopotamia
belief in the West. The most well-known representatives of Southeast
Anatolia, constituting the northern part of the fertile Crescent in ProtoNeolithic Age, are Çayönü, Hallan Çemi and Nevali Çori. The
settlements such as Göbeklitepe, Urfa Yeni Mahallesi and Körttik
Tepe, which are still being excavated, have also presented evidence of
archaeological innovations which have been immeasurably developed
and which could be considered as the precursors of the most typical
finds of later periods. For the prehistoric peoples of southeastern
Anatolia who lived about 14,000 years ago, many definitions such as
ritual, cult system, ideology, myth system, symbolism, spiritual life,
common symbolic elements, religion and belief have been used in
scientific circles, but there has been no consensus among them.
Keywords: Çayönü Sanctuary, Göbeklitepe Sanctuary, Nevali Cori
Sanctuary, Hallan Çemi Sanctuary, Mesopotamia.
1-ESKİ YAKIN DOĞU’DA İNANÇ VE TAPINMA
1.2 TAPINAKLAR
1.2.1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Proto-Neolitik
Çağ Tapınakları
Proto-Neolitik Çağ’da Bereketli Hilâl’in kuzey kısmını
oluşturan Güneydoğu Anadolu’nun en tanınmış temsilcileri Çayönü
Tepesi, Hallan Çemi ve Nevali Çori’dir. Halen kazılmakta olan
Göbeklitepe, Urfa Yeni Mahalle ve Körtik Tepe gibi yerleşmeler de
umulmayacak biçimde gelişkin ve sonraki dönemlerin en tipik
buluşlarının öncülleri sayılabilecek yeniliklerle dolu arkeolojik
kanıtlar sunmuşlardır (Özdol 2011:175). Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde 14 bin yıl kadar önce yaşamış tarih öncesi halkları için
ritüel, kült sistemi, ideoloji, mit sistemi, sembolizm, ruhsal yaşam,
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ortak sembolik öğeler, din ve inanç sistemi gibi birçok tanım bilim
camiasında kullanılmış ancak bunlar arasında ortak bir fikir birliği
sağlanmadığı görülmüştür (Özdol 2011:176).
Proto-Neolitik Çağ’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
anıtsal kült merkezli tapınaklar ve bu tapınakların içerisinde yer alan
“T” biçimli dikilitaşlar üzerinde son derece gelişkin hayvan figürleri
ile işaretlerden oluşan bir semboller dünyası, bu dönemdeki kutsalla
ilişkiyi “din” olarak tanımlanmasına vesile olmuştur (Özdol
2011:176). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarih öncesi insanları
düşünsel, dinsel ve töresel alanın toplumsal tutarlılığa dönüşmesinde
önemli bir rol oynamışlardır. Ortak törenler ve inançlar, birbirine çok
benzer tapınakların yapılmasına yol açmıştır (Frangipane 2002:57).
Bunun örneklerini Nevali Çori’deki Büyük Tapınağın, Çayönü’nde
bulunan ve onunla çağdaş olan diğer tapınaklara çok benzemesine
bakarak yorumlanabilir (Frangipane 2002:57).
Güneydoğu Anadolu halklarının sosyal, dini yapılarının
oluşum ve gelişimleri üzerinde etkili olan Proto-Neolitik Çağ
tapınakları: Göbeklitepe1, Nevali Çori2, Çayönü3 ve Hallan Çemi4’deki
yapılar topluluğudur. Bu yapılar topluluğunun kutsal alanlarıyla bölge
halkının komünal, inanç yaşantısı üzerinde önemli bilgiler
sunmaktadır.
1.2.1.1. Çayönü Kutsal Alanı
Çayönü’nde varlığı kesin olarak saptanan en eski kült yapısı
1964 yılında açılan saltaşlı yapıdır. Plan olarak saltaşlı yapı,
kendinden sonra gelen yapıların özelliğini taşımaktadır. Saltaşlı yapı
içinde dikili taşların bulunduğu kutsal bir yapıdır (Özdoğan, M.,
Özdoğan, A., Bar Yosef, Zeist 1993: 107).
Çayönü’nde bir diğer kült yapı, üstü taş levhalarla kapalı,
içinde insan kemiği ve kafataslarının depolandığı kiler benzeri
hücreler olan, kafataslı yapı olarak da adlandırılan kısımdır (ErimÖzdoğan, 2007:76; Schmidt, 2006:67). Yerleşmenin merkezinde yer
1

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ilinin merkezinde 15 km kuzeydoğusunda
yer alan Karaharabe (Örencik) Köyü'nün 2.5 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.
2
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ilinin merkezinde kuzey yönünde,
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi'nin batısında, Güluşağı Köyü'nün yaklaşık 750 m
kuzeybatısında yer almaktadır.
3
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Diyarbakır ilinin Ergani ilçesinin 7 km
güneybatısında; Sesverenpınar (Hilar) Köyü'nün kuzey kesiminde yer almaktadır.
4
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Batman ili sınırları içinde, Batman kentinin
yaklaşık 50 km kuzeyinde, Dicle Nehri’nin bir kolu olan Batman Nehri’nin Sason
Çayı kolunun batı kıyısında yer alan tabakalanmış küçük bir höyüktür.
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alan açık bir alan etrafında toplanan farklı işleve sahip yapılar
topluluğu ile Yakındoğu’nun en erken tapınaklarından biri olduğu
düşünülmektedir (Sevin, 2003: 45). “Terazzolu yapı” olarak
adlandırılan kısım, tabanı söndürülmüş kireç ve minik taşlardan
oluşturulan beton benzeri bir karışımla kaplı ve ortasında iki stel
bulunan kült bir yapıya sahiptir. Mekânın içinde sunak biçiminde
büyük bir taş levha bulunmaktadır (Sevin, 2003: 45).
Çayönü’nde ana tanrıçaya ait kutsal bir yer veyahut tapınak
olduğu düşünülen mimari yerleşkede kilden kadın figürinleri
bulunmuştur (Erim Özdoğan, 2007: 88; Reisoğlu Nalça, 2010: 40-41).
Dikilitaş olarak adlandırılan menhir benzeri taş dizeleri, yapıya bitişik
olan boş alanın çevresini kuşatmaktadır (Schmidt, 2006: 68).
Çayönü’nde ele geçen figürinlerin baş kısımları küçük sivri çıkıntılar
biçiminde işlenmiştir (Sümer, 2007: 339). Çayönü’nde kafatası binası
olarak adlandırılan yapının ön odasında bir sunak masası ortaya
çıkarılmıştır. Bu sunağın ardındaki üç odada, yüzlerce insana ait
vücuttan ayrılmış kafatasları dizilmiştir. Kafatasları ayrı olarak
kemikler ayrı biçimde istiflenmişlerdir. Kafataslarında cins ayrımı
yoktur. Kadın, erkek, çocuk ayrımı yapılmaksızın dizilimi
sağlanmıştır (Uzunoğlu, 1993: 18). Başlangıcı Natufyan kültürüne
dayanan kafatası kültü, genelde ata kültü olarak yorumlanmaktadır.
Proto-Neolitiğin erken evresinde bu kültün Yakındoğu’da geniş bir
alana yayılmış olması dinsel bir inanç haline geldiğini, ayin törenlerin
yapılmış olduğunu özel yapıların inşa edilmesiyle açıklanabilir. Ancak
çocuk kafataslarının da bulunması ata kültü yorumuna ters
düşmektedir (Uzunoğlu, 1993: 18).
1.2.1.2. Göbekli Tepe Kutsal Alanı
Göbekli Tepe kutsal alanında ortaya çıkarılan yuvarlak ya da
dairesel yapıların çapları 10-30 m arasında değişim göstermektedir.
Herbiri iç içe dairelerden ve aralarındaki dar koridorlardan oluşan
yapılar bütünüdür. Bu yapıların duvarlarına bitişik ortalama 12 adet ve
ortada 2 adet daha olmak üzere 13-14 arası stelle donatılmışlardır
(Özdol, 2011: 178-179). Göbekli Tepe’deki dikili taşlar ya da kaya
resimlerindeki “hayvan topluluklarının” anlamı yorumlandığında,
boğa ve tilki ya da yılanlar tehlikeleri kovucu bekçi sembolleri olarak
yorumlanabilir. Boğa, tilki ve turna resimleri arasındaki ilişki dikkat
çekmektedir. Bunları oluşturan halkların üretmiş olduğu bir fabl
(hayvan masalları) ya da totem hayvan sembolleri olduğu
düşünülebilir (Schmidt, 2006: 121). Göbekli Tepe’de ele geçirilen
figürin örneğinde, ellerin göğüslerin altında birleştiği erkek figürini,
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elleriyle sanki kıyafetini kaldırıyormuş gibi betimlenmiştir (Sümer,
2007: 339).
Göbekli Tepe’de en önemli buluntuları veren III. Tabakadaki
kazılarda dört yapı ortaya çıkarılmış ve A, B, C, D olarak
adlandırılmıştır. Daha sonraki kazı çalışmalarında ise E, F, G olarak
adlandırılan üç yapı daha ortaya çıkarılmıştır (Schmidt, 2006:
240).Ortaya çıkarılan tapınakların en eski olduğu yapılar A, B, C, D
yapılarıdır. Aşağı yukarı bu dört yapı aynı dönemde, günümüzden on
iki bin yıl önce inşa edildiği anlaşılmaktadır (Schmidt, 2006: 240).
Göbekli Tepe’de T biçimli dikilitaşların açık bir şekilde, stilize
edilmiş insan benzeri varlıkları gösterdiğini ortaya çıkaran farklı
araştırmalar, bunların önemini vurgulamaktadır. Bu insan biçimli
dikilitaşlar, tanrılar, atalar ya da diğer varlıkları temsil ediyor olabilir
(Schmidt, 2006: 236). Bazı örneklerde görülen kabartma tekniği ile
işlenmiş kol ve ellerden dolayı, dikilitaşların stilize edilmiş insan
figürleri olduğu ve abartılı bir şekilde stilize edilip kübik bir forma
indirgenerek gösterilen gövde ile yaşayanları değil başka bir boyutun
varlıklarını temsil ettikleri öngörülmektedir. Taş dikmeler, bir grup
olarak birlikte çember oluşturacak ve ortada kendi türlerinden fakat
boyut olarak kendilerinden çok daha heybetli iki merkez dikilitaşa
bakacak şekilde düzenlenmiştir (Hauptmann, 1999: 74; Sevin, 2003:
47).
1.2.1.3. Nevali Çori Kutsal Alanı
Yerleşmenin doğu kesiminde yer alan kutsal alanda
Yakındoğu’nun en eski anıtsal tapınaklarından biri olarak bilinen özel
bir yapıyla karşılaşılmıştır. Bu özel yapı, 5 evreli yerleşmenin 3. ve 4.
aşamasında kullanılmıştır (Hauptmann, 1999: 74; Sevin, 2003: 47).
Oldukça gelişkin bir mimarisi olan yapı, tamamen taş örgülü duvarlara
sahiptir. Yer seviyesinin altında bulunan tabana, güneydeki girişten
birkaç basamakla inilerek ulaşılmaktadır. Duvarlar boyunca uzanan
adak sekileri ve kuzey duvarında bir niş yer almaktadır. Yapının
ortasındaki 3 m yüksekliğinde T biçimli, kabartmalı iki dikili taş ve
duvarlar boyunca belirli aralıklarla yerleştirilmiş daha küçük dikili
taşlar yapının üst örtüsünü desteklemiş olmalıdır (Hauptmann, 1999:
75). Taban, Çayönü’ndeki yapıda olduğu gibi terrazzo5 ile
kaplanmıştır. Burada bulunan heykel boyutunda kireçtaşından
figürinler ve kabartmalı levhalar, yapının törensel ve dini işlevini
açıkça ortaya koymaktadır (Hauptmann, 1999: 75).

5
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Nevali Çori yalnızca depolama ve yerleşim tipi bir yapı
olmadığı aynı zamanda kalın duvarlı odalarıyla bir tür kutsal mekân
yapısıyla da ayırt edilebilir. Bu kutsal alanda, dikdörtgen biçimindeki
sütunların yalnızca temel kısımları kalmıştır. Sütunların birinde iki
elin kabartma şeklinde işlenmiş, iki boyutlu bir insan figürinin
kalıntısı, sütunun üst kısımlarında işlendiği fark edilebilir (Popko,
1995: 29).
Kutsal alanın üç tarafı taş bir seki ile çevrilmiştir ve giriş
merdiveninin hemen karşısına denk gelecek şekilde içinde insitu
heykeliyle birlikte bulunan bir nişe sahiptir (Özdol, 2011: 181).
Birçok bilim insanına göre, Kuzey Mezopotamya’nın Nevali Çori gibi
Proto-Neolitik Çağ’a tarihlenen anıtsal kült yapıları, beş altı bin yıl
kadar sonra Güney Mezopotamya’da gördüğümüz anıtsal Sümer
tapınaklarının öncüleridirler (Özdol, 2011: 196).
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Proto-Neolitik Çağ’ın
düşünsel, dinsel, sembolik, sınıfsal ve ideolojik yapısı büyük oranda
“ruhban sınıf” tarafından şekillendirilen ve yönetilen ortak inançlar
sistemi ve bu sistemin kuvvetli yaptırımcıları tarafından güç bulmuş
görünmektedir (Özdol, 1999: 197). Bu bölgede çıkan figürinler
incelendiğinde en az kadın figürini kadar erkek figürini de ele
geçmiştir (Sümer, 2007: 338). Figürinlerin baş kısımları dikkate
alındığında, ayrıntısız ve doğallıktan uzak oldukları, aynı zamanda
yüz ayrıntılarının işlenmediği görülmektedir (Sümer, 2007: 339).
Nevali Çori’de hoker mezarlar, kafatası kültü, heykel ve
heykelciklerde ana tanrıça inanışına bağlanan sembolik öğeler:
akbaba, yılan, aslan heykelcikleri bu dinde kadının önemli bir öğe
olduğunu savını akla getirmektedir (Uzunoğlu, 1993: 19).
1.2.1.4. Hallan Çemi Kutsal Alanı
Güneydoğu Toroslar’ın güney eteklerinde yer alan Hallan
Çemi Höyüğü, sadece 4 m yüksekliğindedir ve Proto-Neolitik Çağ’a
tarihlenen 4 tabaka içermektedir. Üstteki üç tabakada saptanan mimari
kalıntıların 15 m çapında bir avlu etrafında toplandığı gözlemlenmiştir
(Rossenberg, 1999: 43).
Açığa çıkarılan iki yapı türünden ilki 2 m çapında “C”
biçiminde veya daire planlıdır. Duvarları iri çakıl taşları ile
örülmüştür. Merkezi kutsal açık alanı çevreleyen taş yapıların
arasında, birkaç alçak dairesel platform ile belli bir biçimi olmayan
kalınlıkta beyaz alçı alanlar ele geçmiştir. Taş sıkıştırılmış çamur ve
beyaz alçı olmak üzere çeşitli malzemelerden yapılmış olan
platformların çapları yaklaşık 2 m ve bunların korunmuş yükseklikleri
10-40 cm arasında değişmektedir (Rossenberg, 1999: 1-2). Bu
alandaki ortaya çıkarılan hayvan kemikleri çoğunlukla hayvan
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leşlerinin büyük holün bitişik durumdaki bölümlerine aittir. Bu alanda
ayrıca 3 adet koyun kafatası, doğrusal şekilde durduğu bir düzenleme
içersinde yer alır. Bu nitelikteki bir dolgunun ortak bir şöleni gösteren
yiyeceklerin halka sergilenmesi ve ortak tüketimiyle ilgili olduğu
öngörülmüştür ya da ritüel bir şölen olduğu düşünülebilir
(Rossenberg, 1999: 2).
2.1. MEZOPOTAMYA’DA DİN VE İNANÇ
Mezopotamya hem panteonuyla hem de antropomorfizm
düşüncesiyle diğer toplumları etkilemiştir. Sümerlerin yarattığı bu din
anlayışı ve panteon sistemi zamanla Mezopotamya’da Akadlardan
başlayarak Babil ve Assurlular aracılığıyla Suriye ve Anadolu
toplumları arasında bütünüyle veya kısmen yayılmış ve yerleşmiştir
(Kılıç ve Uncu, 2011: 184). Suriye-Filistin ve Anadolu coğrafyasına
geçen Mezopotamya inanç sisteminin diğer toplumları etkilemesi iki
farklı yönden olduğu savunulmaktadır. Bu etkileşimde Anadolu ve
Fenike uygarlıklarının köprü vazifesi gördükleri savunulabilir.
Mezopotamya inanç sistemi yalnızca Suriye-Filistin ve Anadolu’yu
etkilememiş aynı zamanda Ege Adaları ve Yunanistan coğrafyasını da
etkilemiştir. Mezopotamya inanç sisteminin batıya sirayet etmesinde
Fenikelilerin önemli rol oynamış olması da kaçınılmazdır (Kılıç ve
Uncu, 2011: 184).
Daha önce yukarıda belirtildiği üzere Anadolu, dinsel ve
kültürel olarak kendi dinamizmin etkisindeyken Güneydoğu Anadolu
Bölgesi Mezopotamya etkisindedir. Bu bakımdan bu bölgenin inanç
sistemini anlamak için Mezopotamya’nın dini inancına ve
tapınaklarına bakmak gerekmektedir. Tunç Çağı’nın başlarında
Mezopotamya’nın Sami toplulukların dinleri ve tanrıları hakkındaki
bilgileri yazılı metinlerden (kitabeler) almaktayız. Erken dönem
toplulukların dünyası, doğaüstü güçlerle ve canlı şeylerin ruhlarıyla
doldurulmuştur. Akadlarda kendilerine rahip denilemezse de
Amerikan Kızılderililerinin büyücü hekimleriyle karşılaştırılabilecek
Şamanistler ve ruh kovucucular her türlü hastalığı iyileştirme veya
engelleme veyahut kötü şeylerin ruhlarını uzaklaştırma görevini
üstlenmişlerdi. Yazılı metinlerdeki bu büyülerle ilgili olarak kötü tanrı
(veya ruh), uğursuz şeytan, yer şeytanı, dağ şeytanı, deniz şeytanı,
mezar şeytanı, uğursuz ruh, göz kamaştırıcı iblis, uğursuz rüzgar,
saldırgan rüzgar, uğursuz bir iblis gibi bedeni giysisinden mahrum
bırakan, yalvarırım, ey göğün ruhu!, yalvarırım, ey yerin ruhu!, acı
verici ateş, sinsi humma, bir insanı buldu mu yakasını bırakmayan
humma, ayrılmayan humma iblisi, çaresiz ateş, onulmaz uğursuz iblis,
yalvarırım, ey göğün ruhu!, yalvarırım, ey yerin ruhu! gibi günümüze
ulaşmış olan bu metinler muhtemelen ruh kovuculuğun en yüksek
düzeyini temsil eder (Bettany, 2005: 572-573).
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Sümer panteonundan diğer toplumlara birçok tanrı ve tanrıça
aynı atribüt ve özellikleriyle sirayet etmiştir. Geçişler göç, yurt
edinme, savaş, ticaret gibi olaylar zinciri aracılığıyla olması en
muhtemelleridir. Bu geçiş tanrıçalarından başta olanı Sümerlilerin ana
tanrıçası İnanna’dır. Nitekim Sümerlerin İnanna diye adlandırdıkları
tanrıça daha sonra Samilerce İştar olarak adlandırılmıştır. Bu tanrıça
ilk başlarda yalnızca aşk tanrıçaydı. Daha sonra bu özelliğini
yitirmemekle beraber av ve savaş tanrıçası olarak savaşçı özelliklerini
kendisinde toplamış sonrasında da diğer tanrıçaları himayesine
almıştır (Smith, 2014: 45).
Tanrıça İnanna’dan sonra Mezopotamya’nın, Sami
topluluklarının, ana tanrıçası olan İştar aynı biçimde tüm özelliklerini
kendinde barındırarak Aştar, Aştor, Astarte adlarıyla Fenikelilere
geçmiştir. Fenikeli gemiciler ve tüccarlar fırsat buldukça birçok yerde
sömürgelerini kurmuşlardır. Bu sömürgelerine büyük önem verdikleri
Tanrıça Astarte’yi de beraberlerinde götürmüşlerdir. Böylece İştar,
Fenike dilindeki adıyla Astarte olarak geniş bir yayılma ve tapınma
alanı bulmuştur. Ayrıca Fenikeli tüccarlar yoğun olarak faaliyet
gösterdikleri Kuzey Suriye limanları olan Ugarit, Al-Mina, Tell
Sukas, Tabbat el-Hammam ile Kıta Yunanistan arasında canlı bir
ticaret ilişkisi yaşamışlardır. Bu ticaret ilişkisi sayesinde Eski Doğu ve
Eski Batı uygarlıkları Akdeniz’in bu limanlarında birbirleriyle
iletişime geçiyor ve bu iletişim sonucunda karşılıklı kültür alışverişi
yanında bir takım fikri ya da manevi değerleri de alıp vermeleri
kaçınılmaz olmuştur (Kılıç ve Uncu, 2011: 184-185).
Eski Yakındoğu uygarlıklarında gündelik yaşamda çok tanrılı
din hâkim olmakla birlikte Mezopotamya’da yaşayan eski halkların üç
binden fazla tanrı adları vardı ancak Helmer Ringgren, Hamurabi
Kanunlarının girişinde Anu, Enlil, Enki, Marduk, Sin, İnanna,
Shumash, İştar gibi en önemli 20 ilahın isim listesinin olduğunu
belirtmiştir (Ringgren, 1973: 53-54). Eski Mısır’da Amun-Re, Atum,
Thoth, Ptah, Osiris, Horus, İsis, Hathor, Seth, Apis vs. gibi yaklaşık
olarak kırk tane tanrı ve tanrıça ismi bilinmektedir (Clendenen, 2014:
14-16). El ve Athirat, Baal ve Anat, Athtart (Astarte), Molek ve
Resheph gibi birkaç tanrı da Batı Samilerce bilinmektedir. Ugarit’te
ise Kenanlılar çift tanrılı ilahilere tapınım göstermekteydiler
(Clendenen, 2014: 14).
Eski Yakındoğu’da yazılı kil tabletlerden öğrenildiğine göre
Dagon, hububat ve tarımdan sorumlu bir kuzeybatı Sami tanrısıdır.
Ön-Amoritler, Ebla ve Ugarit şehrinin sakinleri tarafından bu tanrıya
tapınılmıştır. Eski Fenike halkının panteonunda da en önemli
tanrısıdır. Byblos’un baş tanrıları Balat ve Adon; Sidon’da Eshmun ve
Ashtoreth; Tyre’de Melqart; Edom’da Qos, Moab’da Chemosh;
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Ammonluların ise Milcom’dur (Clendenen, 2014: 14). Eski Çağ
insanları bu tanrılar panteonuna, rahipler ve krallar sorumluluğunda
uygun şekilde bakmak ve adaklar sunmakla yükümlüydüler. Onların
heykellerine ve tapınaklarına karşı saygısızlık veya incitici bir
davranış yapmak onları kıtlık, felaket, hastalıkla baş başa
bırakacaklarına inanılmıştır (Ringgren, 1973: 17). Görüldüğü üzere
ana tanrıça zamana ve mekâna bağlı kalarak değişik uygarlıklarda
farklı ad altında yerini almıştır.
Mezopotamya ve Ön Asya’daki en büyük tanrılarından birisi
de tanrı Sin’dir. Sümer dilinde Nanna olarak adlandırılan Sin, adı
Akadça olup en eski şekli Suen’dir (Ringgren, 1973: 17). Tanrı Enlil
ve Tanrıça Ninlil’in oğlu olan Sin, daha çok bir çeşit keramet veya
kehanet vasıflarını yüklenmiştir. Eski Ön Asya’da ayın çeşitli
şekillerinin insanların doğumunda, yaşamında ve gelişmesinde büyük
rol oynadığına inanılmış ve bu tanrıya tapınılmıştır. Bu nedenle Sin,
ev ve aile kültü içinde de önemli bir rol oynamıştır (Yardımcı, 2007:
30). Antik kaynak ve yazarlardan öğrendiğimize göre tüm Ön Asya
açısından büyük önem taşıyan bu tanrının iki kült merkezi
bulunmaktadır. Bu merkezlerden bir tanesi Mezopotamya’nın
güneyinde bulunan Ur şehridir. Buradaki merkezi tapınağı Ekişnugal
adını taşır. İkinci kült merkezi ise Harran’da bulunmaktadır.
Harran’daki merkezi tapınağı Ehulhul adını taşımaktadır (Yardımcı,
2007: 30).
Anadolu’da ise Astarte, Kubaba-Kybele (Magna Mater),
Artemis, Afrodit, Arubani gibi ana tanrıçalar tapınım görmüştür. MÖ
VIII. yüzyılda Babil’den Kilikya ve Kıbrıs’a doğru Grekli tüccarların
paralı askerleri ve şehirleri içeren askeri yayılmaları söz konusuydu.
Kıbrıs ve Batı’da Fenike yerleşimleri, Suriye’de (Strabon, 2012: 254)
ve batısında ise Grek koloni yerleşimleri vardır (Burkert, 2012: 145).
Grek dünyasına yoğun bir şekilde ticari mal ihraç edildiği özellikle de
metal işçiliği ve el sanatlarının aktarıldığı görülmektedir. Bronz
rölyefler, tekstil ürünler, mühürler ve diğer maddi kültür ürünler Grek
dünyasına bu yolla aktarılmıştır. Doğu etkisindeki bu maddi kültür
varlıkları yalnızca ürünleriyle kalmayıp inanç ve manevi imgelerin de
Grek dünyasına aktarımı söz konudur. Grekler bu ürünleri ve imgeleri
doğu etkisinin yarattığı devrim süresince büyük bir hevesle almış ve
kendilerine uyarlamışlardır (Burkert, 2012: 145).
Roma döneminde Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli
kült merkezlerinden Şanlıurfa (Eski adıyla Edessa), inançsal olarak
ana tanrıça yerini Babilin pagan dinlerine bırakmıştır. Kentin en
önemli tanrıları olan Nebo ve Bel, Edessa’nın baş tanrılarıydı
(Drijvers, 1980: 40).
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3.1. MEZOPOTAMYA TAPINAKLARI
Figürin ve idoller inanç kategorisinde değerlendirildiğinde;
Mezopotamya ve Suriye’nin tapınak ve kült yerlerinden de söz etmek
gerekir. Tunç Çağı’nda Suriye’de yaygın bir mimari form olan in
antis6 tapınaklar genelde antrenin iki yönünde yer alan ön cephe ve
burada sürdürülen tapınmayla birlikte, ana holden oluşan üç duvarlı,
üstü kapalı yapılarak olarak tanımlanır (Castel, 2010: 123). MÖ 3.
binde bu tipte olan tapınaklar: At Tell Al-Rawda, Tell Chuera, Ebla ve
Tell Qara Quzaq; OTÇ’nda ise Yukarı Dicle havzasında yer alan
Hibermerdon’dur. Özellikle Al Rawda kazıları, tapınağın kutsal alan
olarak çevrilmiş duvarları ve odalarıyla 3. bin yılının sonundaki tüm
tapınak yapıları için istisnai bir durum sunar (Castel, 2010: 123).
Kazılar sonucunda kutsal veya kült alanı olabilecek yerler
(açık hava kutsal alanları ritüel aktivitelerin yapıldığı yerler olarak
değerlendirilir) tapınaklar ile donatılmış bu yerlerin önemi ortaya
çıkan bulgular neticesinde ortaya koyulmuştur (Castel, 2010: 123).
Kazılar sonucunda kült alanlar, Erken Tunç Çağı’nın dini yapılarıyla
ilgili çok sayıda bilgiler sunarlar. MÖ 3. binde Suriye’nin in antis
tapınakları çağdaşı sitelerle karşılaştırma yapıldığında, tapınak
formlarına bakış açısından bu yapıların tesisatları, çevre ve şehirdeki
konumlarıyla ilgili karakteristik özelliklerine ışık tutacak bulgular son
kazılar ışığında ortaya koyulmuştur (Castel, 2010: 124). Dahası Suriye
ve Levand bölgesinin tarihi dokusuna sahip bu mimari formlar,
bölgenin kökenine ilişkin yeni bir değerlendirme ve perspektifle, bu
yapıların kronolojik tarihlendirmede önemli rol oynarlar.
Bu kutsal alanlar MÖ 3. bin yılının ortalarında ortaya
çıkmıştır. Orta ve Geç Tunç Çağları boyunca bu tapınaklar kutsal alan
olarak kullanılmaktaydılar. Tell Tayinat’taki tapınak örneği Demir
Çağı’nda da tapınılmaya devam etmiştir (MÖ 8. yüzyıl). İsrail’deki
ünlü Hz. Süleyman Tapınağı (Solomon) Klasik Dönem’de Akdeniz
dünyası boyunca da tapınım görmüştür (Castel, 2010: 124).
3.1.1. Sümer Tapınakları
Sümerlerin en erken tapınak modeli Tanrıça İnanna’ya
adanmış olan Uruk tapınaklarıdır. Uruk’ta Taş Mozaik Tapınak ve
Kireçtaşı Tapınak olmak üzere iki tapınak mevcuttur. İki tapınakta da,
ana yapı malzemesi olarak kireçtaşı ve katran kullanılmıştır. Taş
Mozaik Tapınak; siyah, kırmızı ve beyaz renklerde, geometrik
6

İn antis tapınak: Ante duvarları arasında 2 adet sütun bulunan tapınak çeşididir.
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desenler halinde düzenlenmiş taş kolonilerle dekore edilmiştir.
Kireçtaşı Tapınak’ın da koni mozaik süslemeleri vardır (Crawford,
2010: 175).
Sümer tapınakları (Grek ve Roma kültünü etkileyen) Yakın
Doğu’daki tapınak tiplerinin ilk örnekleridir. Sümer kültürü
Mezopotamya Bölgesi’nde gelişen erken uygarlıkların ilkidir.
Sümer’in büyük kent merkezlerinden biri olan Uruk’ta “Eanna”
olarak adlandırılan yerde Tanrıça İnanna tapınağı, yaklaşık olarak MÖ
3300’den Yeni Babil Dönemi’ne (MÖ 522) kadar büyük bir tapınak
olarak tapınım görmüştür (Black and Green, 1992: 176). Tapınak,
temenos duvarı ile çevrili, birden fazla tapınak kompleksinden
meydana gelmektedir. Tapınak, tapınaklar olarak inşa edilen yapılar
üzerine, çoklu teraslı biçimindeki zigguratlı yapılardır (Müller-Karpe,
1973:III/I-620). Duvarları kazamat duvar biçiminde ya da çift duvarlı
olarak örülmüştür. Eanna, büyük bir ana sellaya sahip bir de küçük
yan sellası ile diğer yardımcı ilahlarla paylaşılmış veyahut ana
tanrı/tanrıça eşlerine adanmış bir sella düzenlemesidir. Bu sayısız kült
alanları ve çoklu avlusuyla, Sümer tapınak tipinin temel
düzenlemesini oluşturur (Wimber, 2007: 7). Kült ritüelleri ve
Eanna’daki kült objeleri Mezopotamya tapınak sisteminin ilk
uygulamasını gösterir. Bu tapınak biçimi, daha sonraki Semitik dinleri
ve Atargatis tapınımını da etkileyecektir (Lucian, 1913: 19) . Sunaklar
genellikle avlu içerisinde yer alır. Kurbanlık hayvanlar ve libasyon
törenleri farklı amaçlar için kullanılan sunaklarda gerçekleştirilmiştir
(Wimber, 2007: 8).
3.1.2. Akad Tapınakları (MÖ 2300-MÖ 2150)
Akad dini inancında yer alan Akad tanrıları, Sümerlerin
tanrılarıyla çok benzerdir. Bu yüzden Mezopotamya’nın ana tanrıçası
İnanna daha sonra Samilerin ana tanrıçası İştar olarak yerini almıştır.
İştar; savaşçı, güçlü, erkeksi elementleri kendinde toplamasının yanı
sıra İnanna gibi aşk, bereket, verimlilik gibi özelliklerini de devam
ettirmiştir. Akad Dönemi’nde ana kült merkezlerinden en önemlisi
MÖ 19. yüzyıldaki Ninive’deki İştar tapınağıdır. Akadlar siyasi
anlamda güçlü şekilde yayılım alanı gösterirken, dinsel anlamda da
İştarın popülüritesini Ninive ve dışına taşıyarak ana tanrıça yayılımını
geniş alanda sergilemişlerdir. Akad tapınak tipleri, girişlerindeki
kuşatma kuleleriyle birlikte Sümer tapınak planının tipik özelliklerini
sergilerler (Wimber, …:12).
Yazılı metinlere göre, Akad tapınaklarında tanrı heykellerine
yiyecek sunulması günlük olarak yapılmaktadır (Akkuş Mutlu, 2014:
6). Akadlardan önce Sümerlerde Uruk’un tanrılarına günde dört öğün
yemek veriliyordu (Akkuş Mutlu, 2014: 6). Yiyecek sunumları
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muhtemelen tapınak personelinin yemek yediği anlardı. Bu dört öğün
yemek “naptanu” olarak adlandırılmaktadır. Naptanu kelimesi
yalnızca kült metinlerinde geçmez. Orta Assur kralı Ninurta-tukulAššur’un arşiv belgelerinde “koyun” anlamında kullanılmaktadır
(Bettany, 2005: 586; Akkuş Mutlu, 2014: 6).
Akadlarda insan kurban sunumları da yapılmaktaydı. Babanın
kendi ruhunun günahı için çocuğunun hayatı, kendi başı için
çocuğunun başını, kendi boynu için çocuğunun boynunu, kendi göğsü
için çocuğunun göğsünü vermesi gerektiğini bildiren günümüze ulaşan
yazılı metin vardır (Bettany, 2005: 586).
3.1.3. Assur Tapınakları (MÖ 15. ve MÖ 10. yüzyıl)
Assur uygarlığı Mezopotamya Bölgesi’nde hüküm sürerken,
İştar tapınakları önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de
tapınak olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Assur kralı I. TukutiNinurta’nın hükümdarlığı döneminde (MÖ 1243-MÖ 1207) İştar
tapınağı Assur’un başkentine taşınmıştır (Wimber, 2007. 15).
Orta Assur Dönemi’nde tapınakların planı tipik Sümer tapınak
planını takip eder (Black ve Green,1992: 177) . Tapınağın sunağı bir
merdivenin üstünde olan ana mabete yerleştirilmiştir. Mabetteki
sunak, Eanna’daki seramiklere benzer betimlemelerle (kuş, yılan ve
aslan motifleri) süslüdür. Bu sunak Assur’daki İştar Tapınağı’nın en
eski katmanında bulunan sunak türüdür (Wimber, 2007. 15-16).
Tukulti-Ninurta’nın tapınağında kült objelerinin bulunması, İştar’ın
bereketliliğiyle ilişkisinin sürdürüldüğünün ispatıdır. Wimber ve
Black'e göre; tapınaklarda bulunan pubik amuletler ve ritüel falloslar
İştar’ın cinsel doğasını yansıtır ve tapınaklarda uygulanan cinsel
ritüeller, bereket ve verimliliği garantilemek maksatlı ayinlerdir
(Wimber, 207: 16; Black ve Green, 1992. 152).
3.1.4. Yeni Babil Tapınakları (MÖ 7. ve MÖ 6. yüzyıl)
Babil Ülkesi’nde Aibur-şabu olarak bilinen (düşman hiç
geçmeyecek) yolda, Yeni Yıl Şenliği esnasında tanrı heykelleri
taşınırdı. İştar Kapısı’na kuzeyden gelip Aibur-şabu’ya girildiğinde,
yüksek duvarlar arasında 200 m kadar uzanan taş döşeli geniş bir
yoldan geçilir. Bu yolun iki yanında, kalıplanmış sırlı tuğladan yapılan
ve İştar’ı simgeleyen 120 aslan figürü sıralanmıştır (Oates, 2004. 161).
Kente Aibur-şabu’dan girildiğinde, Güney Saray’ın karşısında, ana
tanrıça Ninmah’a ait olan E-mah yer alır. Tapınağın iç avlusunun bir
kenarında geniş bir sella, kapıya bakan arka duvarında da tanrıça
heykeli için (platformlu) bir niş vardır (Oates, 2004: 164).
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Yeni Babil iktidarının yükselişinin ikinci döneminde
seleflerinin mimari ve ikonografik geleneğine ekleme yapılarak
halefleri tapınak stilini geliştirdiler. Babylon’daki İştar Tapınağı,
büyük olasılıkla Nabopolassar’ın hükümdarlığına (MÖ 625-MÖ 605)
tarihlenir. Tapınak, Sümer proto tipine dayalı düzenli bir zemin
planına sahiptir. Tapınağa ait iki kule yapım tarzı olarak
Mezopotamya stilinde geliştirilmiştir (Black ve Green, 1992: 113).
Daha küçük olan mabetler ise tapınağın duvarından tamamen ayrı
olarak sella kompleksleriyle çevrilidir. Farklı oda ve koridorlarıyla
daha sonraki Hz. Süleyman Tapınağı’nın yan odalarındaki gibi benzer
bir düzenlemeyle yan odalara ve sellaya geçiş sağlanmaktadır
(Wimber, 2007: 18).
Babil toplumu iyi ve kötü ruhlar düşüncesinin esinlendirdiği
büyüsel ayinlere büyük bir önem vermişlerdir. Cin bilimi ve halk
büyücülüğü, resmi din tarafından özümsenmiş ve geliştirilmiştir.
Tapınakların çevresinde, cin bilimini dizgeleştiren ve ruhların büyük
tanrılara (Anum, Enli, ve Ea’ya) boyun eğmelerini yayan özel
büyücülük okulları vardı. Halk, büyücülüğünün yöntem ve ayinlerini
benimsemiş, kutsal alanları tapınaklara dönüştürmüştür (Diakov ve
Kovalev, 2014: 109). Bu değişikliğin sonucu olarak aynı uygulama
daha sonraki Assur ayinlerine de geçmiştir. Babil ve komşu kentlerin
resmi tapınaklarındaki papazlar sınıfı, oldukça kalabalık bir sınıftır.
Rütbe ve görevlerine göre de kendi içerisinde gruplara ayrılmışlardır.
Bu grubun dışında ayrıca rahibe sınıfını oluşturan bir grup da yer
almaktadır. Bir Akad kralı ruhban sınıfı için Sippar’da Samaş
Tapınağı’nın yanında geniş meyve ve bahçeleri olan büyük bir saraytapınağı yaptırmıştır. Bu saray-tapınaktaki rahibelerin, ayin esnasında
karışık biçimde erkek ve kadınlardan oluşan şarkıcı, müzisyen gibi
yardımcılarının yanında pek çok sayıda hizmetçileri de yer almaktadır
(Diakov ve Kovalev, 2014109-110).
3.1.5. Suriye-Filistin Tapınakları
Mezopotamya kült ve tapınaklarına ek olarak Eski SuriyeFilistin Bölgesi, Atargatis-Astarte kültünün gelişimi anlamında
oldukça önemli bir yere sahiptir. Greko-Romen Dönemi’nde Atargatis
kültünün iki büyük merkezi olan Hierapolis ve Delos, Suriye’de yer
alır. Bu merkezler konumları gereği Suriye-Filistin Bölgesi’nde
Mezopotamya kültürel etkisinde olmalarının yanı sıra Suriye-Filistin
kültürüne de bağlıdırlar. Bu bölgeler bir nevi geçiş bölgesi
konumundadırlar. Tunç ve Demir Çağları boyunca Suriye bölgeleri ve
Levand kıyıları, büyük ölçüde farklı kültürler tarafından etkilenmiştir.
Doğu Mezopotamya’daki bölgelerde yaygın olan Sümer tapınak
mimarisinin Mari’deki İştar tapınağında da benzer biçimde görülmesi,
bu tapınak modelinin Suriye’nin iç kesimlerinde erken dönemlerde
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tanıtıldığının göstergesidir. Suriye-Filistin Bölgesi kendi toprakları
üzerinde güçlü uygarlıkların hâkimiyetine girmesine rağmen eşsiz
kültür ve mimarisiyle kendi tapınak stilini geliştirmesini başarmıştır
(Wimber, 2007: 19). Tanrı Baal için yapılan tapınakların dış duvar
sütunları, birbirleri ile sıkıştırılmıştır. Ana giriş kapısı mısır tarzında
olduğu gibi mimari yapıya sahiptir. Her tarafta bir kule vardır. Geniş
merdiven ile üç girişli bir yapıya sahiptirler.
Tanrı Baal’ın eşi tanrıça Asherah ile ilgili olarak, tanrıçanın
kişiliğinin temel elementlerini gösteren temel kaynakları: Ugarit
mitolojik tabletleri, eski güney Arabistan kitabeleri, Mezopotamya
kaynakları ve Eski Ahit (Tevrat)’ten almaktayız (Wiggins, 2007. 225).
Bu kaynaklara ek olarak son zamanlarda Khirbet el-Qom, Kuntillet,
Ajrud ve Tel Miqne’deki kazılardan çıkan kitabeleri de ekleyebiliriz.
Bütün bu kaynaklar Asherah adının önemli bir figür olduğu yazılı
metin örnekleriyle kanıtlanmıştır. Yazılı kaynaklar özellikle de
ikonografik kaynaklar tanrıçanın ilişkilerini, bağlantısını, ortaya
çıkışını aydınlatmada araştırmacılar için mihenktaşı konumundadır
(Wiggins, 2007: 225). Bunun temel nedeni ikonografik kaynakların
çoğu kadın tanrıçaları tasvir etmede, herhangi bir tanrıçayla
ilişkilendirmede yazılı kaynakları doğrular niteliktedir. Ancak bilim
insanları tarafından figürinler ve bunların işlevlerine ilişkin yapılan
tartışmalarda (ana tanrıçayı mı? Sıradan kadınları mı? Yoksa
oyuncakları mı? Temsil edip etmediği soruları üzerinde) bir fikir
birliği henüz sağlanmamıştır (Wiggins, 2007: 225).
İsrail’de tanrıça Astarte (Aşera)’ya tapınaklarda tapınımın
yanı sıra “ev kültü” ya da “aile kültü” içerisindeki uygulamaları da yer
almaktadır. Tanrıça Aşera’ya edilen dualar ve yakılan tütsüler, hane
halkının hasta annelerini iyileştirmek ve yeni doğan bebeklerini
çalmaya teşebbüs eden kötü şeytanlardan, cinlerden koruma amaçlı
edilen dualardı (Willet, 1992: 12). Evlerin herhangi bir odasında ev
ritüelleri için duvarlara açılan bir niş içerisine tanrıçanın plaka
figürinlerini yerleştirilip, tanrıçaya dua eder tütsü yakarlardı (Willet,
1992. 17).
Tevrat’ta tanrıçanın “Aşera” olan ismi en az 40 defa
geçmektedir. 1940 yılında İsrail’de yapılan kazılar neticesinde evin
kutsal odalarında çıkarılan Astarte plakalı tanrıçalar, önceleri bilim
adamları tarafından “Astarte” olarak yorumlanmış daha sonra kutsal
kitapta adı “Aşera” olarak geçmesinden dolayı daha sonraki
yayımlarda ismi Aşera olarak değiştirilmiştir (Willet, 1992: 97).
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Giriş
Bu bildirinin amacı 1996 yılından itibaren Avrupa Birliği (AB) ile
tesis edilen gümrük birliğinin (GB), Türk otomotiv sektöründe
beklenen dinamik ekonomik etkilere yol açıp açmadığını ortaya
koymaktır. Bu amaca yönelik olarak bildiri üç ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde Gümrük Birliği kavramı ile
ekonomik etkileri üzerine literatürden tespitler yapılmış; dinamik
ekonomik etkilerin neler olabileceği belirtilmiştir. İkinci bölümde
Türk otomotiv sanayinin gelişme tarihi ve Gümrük Birliği sonrası
süreçteki önemli olaylar kısaca özetlemiştir. Üçüncü bölüm
bildirinin temel sorusunun yanıtının arandığı bölümdür. Bu
bölümde Gümrük Birliği süreciyle birlikte Türk otomotiv
sektöründe ortaya çıkan dinamik ekonomik etkiler, sektöre yönelik
kuruluş ve örgütlerin rapor ve istatistiklerinden hareketle çeşitli
verilerle ortaya konulmaya çalışılmıştır.
1. Gümrük Birliği (GB) ve Ekonomik Etkileri
GB, üye ülkelerin aralarında kota ve gümrük tariflerini kaldırıp,
birlik dışındaki ülkelere ortak tarife uyguladıkları bir sistemdir.
GB sonucunda ortaya çıkması beklenen etkileri “statik ve dinamik
etkiler” olarak ele almak mümkündür. GB'nin statik etkilerini ilk
defa Jacob Viner ortaya koymuştur (Viner 1950: 43-45). Statik
etkiler; emek, sermaye ve teknolojinin sabit olduğu varsayımı
altında üye ülkelerde bir defalık ortaya çıkan, kısa dönemli nitelik
taşıyan, üretim, tüketim ve gelirin yeniden dağılımı etkilerinden
oluşmaktadır. Bu etkiler literatürde “ticaret yaratıcı ve ticaret
saptırıcı” etkiler olarak ikiye ayrılır. Ticaret yaratıcı etki birlik
içindeki ülkeden yapılan ucuz ithalatın, pahalı yerli üretimin yerini
almasıdır. Buna GB'nin olumlu etkisi denir. Ticaret saptırıcı etki
dışarıdan ucuz ithalatın yerine birlik içinde daha pahalı ulusal
üretimin geçmesidir (Krenin 1974: 308-312). GB sonucunda
ortaya çıkması beklenen uzun vadeli etkiler ise dinamik etkilerdir.
Bela Balassa 1961 yılında yayınladığı “Towards of a Theory of
Economic Integration” başlıklı makalesinde ilk kez GB'nin
dinamik etkilerinden bahsetmiştir (Balassa 1961: 1-17). GB'nin
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dinamik etklileri, zamanla ortaya çıkan ve uzun dönemde elde
edilebilecek kazançları ele almaktadır. GB içindeki ekonomilerde
üretim kapasitesi ve kaynakların dağılımı değişime uğramakta;
zaman içinde ulusal gelir, istihdam ve dış ticaretin yapısı
değişirken, verimlilik ve büyüme üzerine etkiler netleşmektedir.
GB'nin dinamik etkilerini sınıflandırmaya yönelik çalışmalar
içinde tam bir fikir birliği olmamakla birlikte, genel kabul görmüş
etkileri şu şekilde sıralamak mümkündür (Soyak 2000: 63 ve
Aahana 2018):
Dış Rekabet Artışı: GB ile birlikte yerli üreticiler uluslararası
rekabetle karşı kaşıya gelince, düşük verimliliğe sahip olanlar
piyasayı terk etmek zorunda kalır. Uluslararası rekabet, tekel ve
oligopollerin gücünü azaltarak firmaları yeni teknolojilere yatırım
yapmaya ve etkinliklerini artırmaya yöneltir.
Ölçek ekonomileri ve Kapasite Kullanımı: Genişleyen piyasa
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim hacminin artması ölçek
ekonomilerinin doğmasına yol açar. Genişleyen piyasa yapısı ve
ileri teknoloji kullanımı maliyetlerin düşmesine imkan tanır; ArGe ve yönetim alanında mühendislik personeli gibi yüksek
nitelikli işgücü kullanımını uyarır.
Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme: Genişleyen piyasa yapısı büyük
ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik eder. Bu durum bir yandan
yeni teknoloji transferleri ve özellikle de Ar-Ge faaliyetlerine daha
yüksek fonlar ayrılmasına yol açar.
Yatırımları Özendirme: GB ulusal geliri yükselterek, tasarruf ve
yatırımları artırır. GB içinde tarifeler sıfırlanırken, üçüncü ülkelere
karşı ortak tarife uygulanması yatırım riskini azaltacağından,
üçüncü ülkeler açısından doğrudan yatırımları özendirici etki
yapar.
Ticaret Hadlerinde İyileştirme: Gümrük birliğinin oluşması, dış
dünyaya karşı tarifelerin artmasıyla sonuçlanır ve bunun
sonucunda yurt dışından ithalatta azalmalar beklenir. Bu durum,
birlik üyelerini dünyanın geri kalanına karşı pazarlık gücünü
arttırma eğilimine sokar. Dış ticaret hadlerindeki iyileşme, üye
ülkelerin ödemeler dengesi pozisyonunda da bir iyileşme
getirmektedir.
Risk ve Belirsizliğin Azaltılması: Yabancı işlemler genellikle
yüksek derecede risk içerir. Ticaret düzenlemelerinin karmaşıklığı,
tarife ve tarife dışı ticaret kısıtlamaları ve döviz rejimi konularında
ülkeler tarafından gerçekleştirilen tek taraflı değişiklikler fazlaca
belirsizlik yaratmaktadır. Ekonomik entegrasyon, özellikle üye
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devletler arası işlemler açısından risk ve belirsizliği önemli ölçüde
azaltacaktır. Son dönemdeki ampirik çalışmalar, gümrük birlikleri
arasındaki dinamik kazanımların, statik kazanımlardan beş ile altı
kat daha büyük olduğunu göstermektedir.
Türkiye’nin AB ile tesis ettiği gümrük birliğinin üzerinden
yaklaşık 22 yıllık bir sürenin geçmiş olması, dinamik etkilerin
ortaya çıkması açısından yeterli bir zamana işaret etmektedir. Bu
çalışmada AB ile gerçekleştirilen GB sonrası süreçte (1996-2017)
Türk otomotiv sektöründe ilgili dinamik etkilerin gerçekleşip
gerçekleşmediğine dair tespitler yapılması amaçlanmıştır. Bu
amaçla Türk otomotiv sektöründe “dış rekabet gücü ve piyasa
yapısı”, “üretim ölçeği ve kapasite kullanım durumu”, “yatırım
performansı ve Ar-Ge yatırımları özelinde teknoloji geliştirme
faaliyetleri”, istihdamın niteliği ve verimlilik”, “sektörün ihracat
ve ithalatının gelişimi doğrultusunda dış ticaret dengesinde
yaşanan gelişmeler” gibi alanlarda dinamik etkilerin gerçekleşme
durumu ortaya konulmuştur. Dinamik etkilerin belirlenmesine
yönelik sektörel veriler ise, Kalkınma Bakanlığı’nın kalkınma
planları sektörel özel ihtisas komisyonu raporları (OİK), Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sektör raporları, Otomotiv
Sanayi Derneği (OSD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve
İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi meslek birlikleri ile Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye İş Bankası gibi çeşitli
banka ve kredi kurluşlarının sektörel rapor ve istatistiklerinden
temin edilmiştir.
2. Türk Otomotiv Sanayiinin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut
Durumu
Türk otomotiv sanayinin temelleri 1950’li yıllarda atılmıştır. İlk
kez otomotiv sanayi ürünleri üretimi, 1954 yılında Türk Willys
Overland Ltd.’nin silanlı kuvvetlere jip ve kamyonet üretmesi ile
başlamaştır. Bu yatırımı, 1955 yılında Türk Otomotiv Endüstrisi
A.Ş.’nin kamyon fabrikası ve ardından Otosan ve Çiftçiler
A.Ş.’nin ikinci ve üçüncü kamyon fabrikaları izlemiştir. 1963
yılında ise İstanbul Otobüs Karöseri Sanayi A.Ş. tarafından,
Magirüs otobüslerinin montajı ile ilk otobüs üretimi başlatılmıştır.
Türkiye'de yerli otomobil üretim ise devlet ileyle 1961 yılında
Eskişehir Devlet Demiryolları Fabrikası’nda gerçekleştirilir. Dört
adetlik prototip üretimle sınırlı kalan ve talep yetersizliği
nedeniyle ekonomik ölçeğin çok altında bir üretimin
yapılamayacağı gerekçesiyle üretimi durdurulan Devrim
projesinin ardından otomobilde ilk ciddi yerli üretim 1966 yılında
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Anadol marka otomobiliyle başlar. Yıllık üretimi maksimum 7200
adet olan Anadol’un üretimi 1982 yılına kadar devam etmiştir.
Türk otomotiv tarihinde toplam 87 bin adet Anadol üretilmiştir.
Otomotiv sektörünün gerçek gelişimi ve büyümesi ise 1960’ların
sonu ve 1970’li yılların başında kurulan montaj fabrikalarının
belirli kapasite ve yerlilik oranına ulaşmaları sonucunda ortaya
çıkmıştır. 1968’de Tofaş’ın ve 1969 yılında Oyak-Renault’nun
kurulması, Türkiye’de otomotiv sanayinin gelişip güçlenmesinde
etkili olmuştur. Böylelikle Otomotiv ana sanayi üretimi içerisinde
otomobilin payı yüzde 70’ler düzeyine ulaşmıştır. (Bedir 2002: 26
ve TAYSAD, 2018).
Son yıllarda ise Japon ve Güney Koreli otomobil üreticileri
Türkiye’de ortak girişimler başlatmışlardır. 1999 yılında ise özgün
tasarımı Türkiye’de geliştirilen kamyonların İspanya Portekiz ve
İngiltere’ye ihracatı devam etmektedir. Otomobilde ise büyük
Türk otomotiv üreticileri, lisansları altında üretim yaptıkları Batılı
otomotiv üreticilerinin dünya üretim merkezi olma yolunda
ilerlemektedirler. Bugün binek otomobil, otobüs, kamyon,
kamyonet, minibüs, midibüs ve çekici gibi çeşitli araçların
üretimini yapan firmalar şunlardır (Deniz 2009: 12-13) :
-Binek otomobil üreten firmalar; RENAULT, TOFAŞ -FIAT,
TOYOTA, HYUNDAI, HONDA
-Kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs üreten firmalar;
ANADOLU ISUZU, BMC, ASKAM (CHRYSLER), HYUNDAI,
KARSAN M.A.N. MERCEDESBENZ, FORD OTOSAN,
OTOKAR, OTOYOL, TEMSA.
Sektörde bulunan ana ve yan sanayi kuruluşları genellikle
Marmara Bölgesinde yerleşmiştir. Bursa’da iki büyük otomobil
fabrikasının ve iki adet “Organize Sanayi Bölgesi”nin bulunması
nedeniyle otomotiv sanayi özellikle bu ilde yoğunlaşmıştır.
Otomotiv sanayi üreticileri Kocaeli, Bursa, İstanbul, İzmir,
Sakarya, Ankara, Eskişehir ve Adana’da faaliyetlerini
sürdürmektedir (Deniz 2009: 12-13).
3. GB Sürecinde Türk Otomotiv Sektörü ve Sektörde Yarattığı
Dinamik Etkilere Yönelik Tespitler
3.1.GB Sürecinde Türk Otomotiv Sektörü
Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Kararı 6 Mart 1995
tarihinde imzalanmış ve 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Karar ile birlikte sanayi ürünlerinin serbest dolaşımının
sağlanması ve üçüncü ülkelere ortak bir ticaret politikası
amaçlanmaktadır. Kararın Madde 4-7'de “gümrük vergileri, eş

22
etkili vergiler, miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler
kaldırılacaktır” hükmü getirilmekte ve böylelikle sanayi
ürünlerinin eski ve yeni ayrımı gözetmeksizin serbest dolaşımı
öngörülmektedir. 2001 yılına kadar ortak gümrük tarifesine (OGT)
uyum konusunda beş yıllık bir geçiş dönemi sağlanmıştır.
Böylelikle kararda Türk Otomotiv Sektörünü kısa vadede olumsuz
etkileyebileceği
düşünülen
faktörler
sanayiinin
lehine
bağlanılarak, zaman kazanılmıştır ( Tezer 1997: 2-21).
Geçiş süreci sonrasında taşıt araçları ithalatında uygulanan
gümrük vergisi ve eş etkili vergilerin kaldırılmasıyla AB'den ithal
edilecek araçların döviz cinsinden ithalat maliyeti ciddi oranlarda
gerilemiş ve sektörün oligopolcü yapısından dolayı maliyetlerde
yaşanan bu gerileme taşıt fiyatlarında düşme yoluyla
tüketicilerden ziyade ithalatçı kar marjlarına yansımıştır.
Böylelilkle GB'nin ilk yıllarında AB'den ithal edilen araçlar,
içeride üretilen araçlara göre daha fazla pay almaya başlamıştır
(OSD 1996: 43-46). 2000 yılında yayınlanan ve GB'nin kısa
vadede Türk otomotiv sektörü üzerindeki ekonomik etkilerini ele
alan bir çalışmada üretim ve kapasite kullanım oranları, yatırım
artışı, istihdam ve verimililik, sektörel dış ticaret dengesi gibi
hususlarda Türk otomotiv sanayiinin ciddi olumsuz etkilerle
karşılaştığına yönelik tespitler dikkat çekicidir (Soyak 2000: 7380). Ancak 1996'dan 2017 yılına daha uzun dönemde ortaya çıkan
“dinamik ekonomik etkiler” açısından duruma bakıldığında,
sektörde önemli ekonomik kazançların gerçekleşmeye başladığı ve
ciddi bir ulusalararası rekabet gücü oluştuğu anlaşılmaktadır.
3.2. GB'nin Sektörde Yarattığı Dinamik Etkilere Yönelik
Tespitler
AB ile imzalanan gümrük birliği kararından bu yana yaklaşık
yirmi iki yıllık bir zaman geçmiş olması, otomotiv sanayii
açısından dinamik etkilerin ortaya çıkması noktasında yeterli bir
zamana işaret etmektedir.
Sektöre yönelik ilgili rapor ve
istatistikler ışığında GB sonrasında Türk otomotiv sektöründeki
dinamik ekonomik etkilere yönelik tespitleri şu şekilde özetlemek
mümkündür:
-GB sonrasında sanayiinin oligopolcü yapısı varlığını devam
ettirmiş ancak üretici firma sayısındaki artışla birlikte ürün
farklılaştırmasına gidilerek, daha heterojen bir yapıya ulaşılmıştır.
Bu durum dış rekabetçilik gücü ve ürün kalitesinin artması
sonucunu doğurmuştur. Sektör hemen tamamı teknoloji transferine
dayalı ve yabancı ortakla üretim yapan 12 civarında firma ve
bunlara ait 18 fabrikadan oluşmaktadır (Pişkin 2017).

23
-Sanayide kapasite kullanım oranları öteden beri düşük olmakla
birlikte, bu durum GB’nin ilk yıllarında varlığını devam ettirmiş;
2000’lerin başında %40’lar düzeyinde gerçekleşen kapasite
kullanım oranları özellikle son 15 yıldır üretim ve ihracatta
yaşanan önemli artışlarla birlikte ciddi yükselmeler sergilemiştir
(Aşarkaya 2017: 17). 2016 yılı itibariyle sektörün kapasite
kullanım oranı %86’lar düzeyine yaklaşmıştır (Pişkin 2017).
- Sektörde yatırımların artış hızı da GB sonrası ve özellikle de
2000’li yıllarla birlikte önemli bir yükselme eğilimine girmiştir.
Türk otomotiv sektöründe son 5 yılda 6 milyar USD’nin üzerinde
yatırım yapılırken, bu yatırımların büyük bölümü yeni model
üretimi
ve
kapasite
artırımından
kaynaklanmaktadır.
Yatırımlardaki artış doğal olarak üretimde de önemli artışlara yol
açmıştır. 2002 yılında 340 bin adet düzeyinde olan toplam üretim
2017 yılında 1 milyon 500 bin âdeti geçmiştir. Ayrıca otomotiv
ana sanayiinde Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ye oranı yaklaşık
%3’ler düzeyine yükselerek Türkiye ortalamasının üç misli
üzerine çıkılmıştır (Pişkin 2017). 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca toplam 500 işletmeye ArGe Merkezi Belgesi verilmiş olup, otomotiv sanayi 89 Ar-Ge
Merkezi kuruluşu ile 500 merkez arasında ilk sırayı almaktadır.
Kurulan merkezlerin 17’si ana sanayi şirketlerinde 68’i yan sanayi
şirketlerinde, 4’ü ise Otomotiv Tasarımı ve Mühendislik
şirketlerinde yer almaktadır (TBTSB 2017: 18).
-2000’li yıllarla birlikte ve özellikle de son 10 yılda, Türkiye’nin
en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü konumuna yükselinmiştir.
TİM verilerine göre 2016 yılında 23,9 milyar dolar ihracat
gerçekleştiren otomotiv sanayii, Türkiye toplam ihracatında
yaklaşık % 17 paya sahip olmuştur. Sektörün dış ticaret dengesi
açısından değerlendirildiğinde otomotiv sektörü, son 10 yılda, 156
milyar dolarlık ihracata karşılık 141 milyar dolarlık ithalat
gerçekleştirilmiş ve böylece aynı dönemde net 15 milyar dolar dış
ticaret fazlası vermiştir. Bu bağlamda otomotiv sanayiinin
ihracatında AB’nin payının önemli olduğunu ve ihracatın temel
pazarını AB’nin oluşturduğunu belirtmek gerekir (OSD 2016: 23).
-Türk otomotiv sanayiinde istihdamın genel olarak gelişimine
bakıldığında, 1993 yılında 30 bin kişi dolaylarında olan doğrudan
istihdam sayısı, GB sonrası ilk yıllarda gerilemiş, 1999 yılında 27
bin kişi civarında gerçekleşen istihdam miktarı 2000’lerin başında
artmaya başlayarak, 2016 yılında 54 bin kişi düzeyine ulaşmıştır.
Bu arada Sanayi 4.0 süreciyle birlikte dijitalleşme konusunda
Türkiye’de öncü sektör haline gelen otomotiv sektörü, son 10
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yılda yeni teknolojileri edinme ve kullanma konusunda oldukça
başarılı olmuş; sektörde verimlilik %17 oranında yükselmiştir
(Aşarkaya 2017:17-31).
Sonuç
Sonuç olarak GB süreciyle birlikte miktar kısıtlamalarının
kaldırılması, tarifelerin sıfırlanması, üçüncü ülkelerden ithalatta
tarifelerin sabitlenmesi ve tarife dışı engellerin bertaraf
edilmesiyle beraber Türk otomotiv sanayiinin önemli bir rekabet
gücü kazandığı söylenebilir. Bu süreçte ayrıca Avrupa pazarına
girmede güçlük yaşayan Japon üreticilerinin fabrika kurmalarına
yol açılarak, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde de bir
ivme yakalanmış; sektörün kaliteli ve verimli üretimi düşük
maliyetle birleşerek uluslararası rekabet gücünün arttığına yönelik
kanıtlar çoğalmıştır.
Kaynakça
Aahana, S. (2018). Customs union: dynamics effects and theoryinternational economics.
http://www.economicsdiscussion.net/customs-union/customsunion-dynamic-effects-and theory-international-economics/30497
ET: 29.04.2018
Aşarkaya, A. (2017). Otomotiv sektörü. T. İş Bankası: İktisadi
Araştırmalar Bölümü. Aralık.
Balassa, B. (1961). Towards a theory of economic integration.
Kyklos. Vol.14. Issue.1. 1-17
Bedir. A. (2002). Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişme
perspektefi. Ankara: DPT Yayınları.
Deniz. E. (2009) European Commissian otomotiv sektör raporu
Krenin, M. (1974). International ecconomics: a policy approach,
Harcourt Brace Javanovich Inc.

25
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD). (1996) Otomotiv sanayi sektörü
raporu-1995 yılı değerlendirmesi.
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD). 2016. Otomotiv sanayi dış
tıcaret raporu, Ocak ayı.
Pişkin, S. (2017). Otomotiv sektörü raporu: Türkiye ototmotiv
sanayii rekabet gücü ve talep dinamikleri perspektifinde 2020 iç
pazar dinamikleri. TSKB Yayınları. Ocak 2017
Soyak, M. (2000). Gümrük birliğinin iktisadi etkileri: Türk
otomotiv sanayii örneği. Marmara Üniversitesi İstatistik ve
Ekonometri
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Sayı 1.2000. 61-94
TAYSAD. (2018). https://www.taysad.org.tr/tr/sayfa/TurkOtomotiv-Sanayi-ve-TAYSADin-tarihcesi, ET: 25.07.2018
TBTSB. (2017). Türkiye Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı.
Otomotiv sektörü raporu-2017. Sanayi Genel Md.
Tezer, E. (1997). Gümrük Birliği kararı ve otomotiv sanayii. OSD
Rapor.
Viner, J. (1950). The customs union issue. Newyork: Carnegie
Endowment for Intrernational Peace.

26
SANAYİ 4.0 DÖNEMİNDE PAZARLAMADA DİJİTAL
ARAYIŞLAR VE BAZI KÜRESEL ŞİRKETLERDEN
ÖRNEKLER
Arş. Gör. Serkan Soyak* - Prof. Dr. Alkan Soyak**
*

İstanbul Gedik Üniversitesi, serkan.soyak@gedik.edu.tr
**

Marmara Üniversitesi, asoyak@marmara.edu.tr

Giriş
Bilişim teknolojileri ve internetin her geçen gün daha da
yaygınlaşması, gelişen dijital teknolojilerin hayatımızın her
alanında yarattığı kolaylıkların ve seçim opsiyonlarının giderek
artması, şirketlerin müşteri kazanma yolunda büyük bir rekabete
girmelerine yol açmıştır. Internetin ve dijital teknolojilerin yapısı
gereği bu rekabet artık çok yoğun bir şekilde “küresel ölçekte”
yaşanmaktadır. “Sanayi 4.0”ın giderek hâkim olmaya başladığı
küresel üretim dünyasının nihai müşteriye açılan yüzü de
“Pazarlama 4.0” yaklaşımını uygulamaktan geçmektedir.
Bildirinin temel amacı birinci sanayi devriminden günümüze
kadar gerçekleşen teknolojik gelişmeleri ve pazarlama dünyasının
niteliğinde yaşanan dönüşümleri ortaya koymak; bu bağlamda
özellikle Sanayi 4.0 dönemindeki küresel rekabet ortamında ilgili
dönüşümün dinamiklerini yakalayabilmiş bazı başarılı şirket
uygulamalarına dikkat çekmektir. Bu aynı zamanda dünya ile
küresel rekabete girmek durumunda olan ulusal şirketlere yönelik
bir politika çıkarımına da zemin hazırlayacaktır.
Bu amaçla bildiri iki bölüm olarak kurgulanmıştır. Birinci
bölümde, birinci sanayi devriminden dördüncü sanayi devrimine
sınai-teknolojide yaşanan gelişmelerin dinamikleri, taşıyıcıları,
öncü sektörleri ve hâkim ülkeleri, pazarlamada yaşanan anlayış
değişiklikleriyle birlikte ele alınmıştır. Yine aynı bölümde
dördüncü sanayi devrimi ya da Sanayi 4.0 kavramına özel olarak
yoğunlaşılmış, bu dönemin pazarlamaya da yansıyan yenilikçi
unsurları ve özellikle de yenilikçi teknolojik gelişmelerin doğası
üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde Sanayi 4.0
döneminden süzülen özgül dinamiklerin pazarlamada açtığı yeni
ufukları anlama adına “Pazarlama 4.0” kavramı üzerine
yoğunlaşılmıştır. Bu bölümün uygulama kısmında özellikle değer
sunma amaçlı yaratıcı ve etkin pazarlama tekniklerini küresel
ölçekte en rekabetçi şekilde kullanabilen bazı şirket örneklerine
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yer verilmiştir. Çalışma ilgili örneklerden hareketle ulusal şirketler
için Sanayi 4.0 ve Pazarlama 4.0 dönemine en etkin şekilde
entegre olabilmelerine yönelik politika önerileriyle sonuçlanmıştır.
Çalışmada kullanılan yöntem, Sanayi 4.0 ve Pazarlama 4.0
konularında öne çıkan yayınlardan süzülen bilimsel çıkarımların
öncü bazı şirketlerin deneyimleriyle desteklenmesi şeklindedir.
1. Sanayi 4.0 ve Pazarlamaya Yansımaları
1.1 İlk Üç Sanayi Devrimi Boyunca Sınai-Teknolojide
Gelişmeler ve Pazarlamanın Niteliğinde Yaşanan Dönüşümler
Tarihsel bir kategori olarak teknolojiye bakıldığında dört yaygın
tip içerisinde sınıflandırma yapılabileceğinin mümkün olduğu
görülmektedir; basit (geleneksel) teknoloji, erken-modern
teknoloji, standart-modern teknoloji ve yüksek-modern teknoloji.
Erken, standart ve yüksek-modern teknolojiler, Batıda birinci
(1760-1860), ikinci (1860-1960) ve üçüncü (1960-1990’ların
sonu) sınai-teknolojik devrimler sürecinde geliştirilmiş ve
geleneksel teknolojiyi devre dışı bırakmışlardır (Bhagavan, 1990:
19’dan aktaran Soyak, 2017: 71). Bhagavan’ın yaptığı bu tasnife
2000’li yıllarla birlikte dördüncü sanayi devrimini de katmak
gerekmektedir. Bhagavan’a göre buhar gücünün girişi (1760),
elektrik gücü (1860), transistör ve mikroişlemciler (1960) bu
dönüşümlerin öncüleridir. Günümüzde ise 1990’larla birlikte
Internetin girişi ve dijitalleşme, Sanayi 4.0 döneminde yaşanacak
dönüşümlerin öncüsü olmuştur (Soyak, 2017: 71-72)
Bhagavan son üç modern teknoloji tipini beş göstergeyle
karekterize etmektedir. Otomasyon, bilim-bağlantısı, araştırmayoğunluğu, baskın nitelikler ve temel motive edici güç (Bhagavan,
1990: 19-23’den aktaran Soyak, 2017: 71-72). Bu çalışmada
modern teknolojiyi karekterize eden bu beş göstergenin yanı sıra
pazarlama anlayışındaki değişiklikleri de bir gösterge olarak
kabul edeceğiz. Bu bağlamda ilgili altı göstergeden hareketle
gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sınai teknolojik devrimlerin
karekteristikleri ve pazarlama anlayışına yansımalarını şu şekilde
özetlemek mümkündür:
1760-1860 dönemini içeren Sanayi 1.0’da otomasyon ve bilimle
bağlantı derecesi düşük, araştırma yoğunluğu ise neredeyse
sıfırdır. Bu dönemde baskın yenilik ve işgücü nitelikleri usta
zanaatkar, yaratıcı makine işçisi ve bireysel mühendislik gücüdür.
Ekonomide maliyet avantajı sağlayan temel motive edici güç
buhar gücü, öncü sektörler tekstil ve demir çelik, öne çıkan ülke
ise İngiltere’dir (Bhagavan, 1990: 22). Pazarlamanın ilk aşaması
ise birinci sanayi döneminde şekillenerek ortaya çıkmıştır. Bu
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dönemde pazarlama temel olarak, hedef pazarın istek ve
ihtiyaçlarını dikkate almadan, ürün satmaya odaklanan bir
yapıdadır. Ürün merkezli bu yaklaşım “Pazarlama 1.0” olarak
ifade edilir.
1860-1960 dönemini içeren “Sanayi 2.0”da otomasyon, bilimle
bağlantı derecesi ve araştırma yoğunluğu derecesi vasatın üstüne
çıkmaktadır. Bu dönemde baskın yenilik ve işgücü nitelikleri
mühendis ve bilim adamlarında yoğunlaşmakta, Ar-Ge
departmanları yeniliğin belirleyicisi haline gelmektedir.
Ekonomide maliyet avantajı sağlayan temel motive edici güç
buhar gücünden elektrik ve petrol gücüne kaymıştır. Bu dönemde
demir yolu donanımı, otomobil, kimya, elektrik donanımı, sentetik
ve tekstil gibi sektörler öne çıkarken öncü ülkelere Almanya, ABD
ve Fransa eklenmiştir (Bhagavan, 1990: 22). “Pazarlama 2.0” ise
tüketici odaklı bir dönemin başlangıcını ifade eder. Piyasadaki
tekliflerin çoğunluğu ve tüketicilerin bu teklifler arasından seçim
yapmaları, pazarlamanın boyutunu değiştirmiştir. Ürün değerinin
tüketici tarafından tanımlandığı, müşteri tatmininin ve marka
sadakatinin şirketler tarafından benimsendiği bu dönem
“Pazarlama 2.0” dönemi olarak ifade edilmektedir. (Jara, Parra, ve
Skarmeta, 2012).
1960-1990’ların sonunu içeren “Sanayi 3.0”da otomasyon, bilimle
bağlantı ve araştırma yoğunluğu derecesi çok yüksek düzeye
çıkmıştır. Bu dönemde baskın yenilik ve işgücü nitelikleri sistem
ve tasarım mühendisleri yanı sıra bilim adamı sayısı ve Ar-Ge
departmanı olarak öne çıkmaktadır. Ekonomide maliyet avantajı
sağlayan temel motive edici güç petrol, elektrik ve nükleer
reaktördür. Bu dönemde telekomünikasyon, uçak teknolojisi,
mikroelektronik, enformatik, biyoteknoloji ve fiberoptik gibi yeni
metaller öncü sektörler olarak öne çıkarken, Japonya ve ABD
hakim ülkelerdir (Bhagavan, 1990: 22). “Pazarlama 3.0” ise
müşterilerin sadece tüketici sıfatıyla muamele görmediği ve
pazarlamacıların onları akıl, duygu ve ruhlarıyla bütün bir şekilde
insan olarak ele aldığı değer odaklı/insan odaklı döneme tekabül
eder. Pazarlama 3.0 işbirlikçi, kültürel ve spiritüel bir pazarlama
yaklaşımıdır. Bu dönemde, markalar müşterileriyle kişisel iletişim
kurup, onların duyguları ve deneyimleri hakkında konuşurlar.
Özellikle sosyal medya, müşteriler ile şirketler arasında önemli bir
etkileşim platformu sağlar. Şirketler bu sayede, tüketicilerin geri
dönüşlerini, fikirlerini ve deneyimlerini birebir iletişimle
öğrenebilir (Kotler, 2011). Sanayi 4.0 ile birlikte tüm bu
yaklaşımların sergilendiği Pazarlama 3.0’ın evrimleşmiş hali olan
Pazarlama 4.0 karşımıza çıkmaktadır.
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1.2 Sanayi 4.0 Döneminde Yenilikçi Kavramlar ve Yenilikçi
Teknolojik Gelişmeler
1.2.1 Sanayi 4.0 Döneminde Yenilikçi Kavramlar
Orijini Almanya olan dördüncü sanayi devrimiyle birlikte Sanayi
4.0 kavramı ilk defa 2011 yılında Hannover Sanayi Fuarı’nda
Alman Federal Hükümeti tarafından sunulan “Siber Fiziksel
Üretim Sistemi (CPPS)” adındaki üretim ve lojistik sistemleri
projesi kapsamında ortaya çıkmıştır (Bahrin, Othman, Azli ve
Talib, 2016). Üretim teknolojileri ile bilişim teknolojilerinin
birbirlerine entegre çalışmasını öngören Sanayi 4.0; üretim
teknolojilerinde otomasyona, makineler arası veri akışına ve
üretimin dijitalleşmesine dayanır (Wang, Wan, Li, ve Zhang,
2016). Sanayi 4.0’ın ana hedefi, sipariş yönetimi, araştırma ve
geliştirme, ürünlerin kullanımı ve ürünlerin geri dönüşümü gibi
alanlara etki eden bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır
(Vaidya, Ambad, ve Bhosle, 2018). Bununla birlikte, Sanayi 4.0’ın
temel çıkış noktaları, hatasız ve en hızlı şekilde üretim yapmak,
nitelikli olmayan işgücüne bağlılığı ortadan kaldırmak, talebe göre
değişkenlik gösterebilmek adına üretimde esnekliği artırmak ve
üretim maliyetlerini azaltmaktır (Pamuk ve Soysal, 2018).
Sanayi 4.0 dâhilindeki belli başlı temel ihtiyaçlar, gerçek zamanlı
veri izleme, üretim süreçlerini kontrol edecek yönergelere sahip
olma ve ilgili ürünün durumunu izleyebilmekten oluşur (AlmadaLobo, 2015). Dolayısıyla Sanayi 4.0'ın bünyesinde yukarıda
bahsedildiği gibi bazı temel yenilikçi kavramlar söz konusudur.
Bunların en önemlileri “nesnelerin interneti”, “endüstriyel
nesnelerin interneti”, “bulut teknolojisi tabanlı üretim” ve üretim
sürecini dijitalleştiren “akıllı üretim”dir (Erol, Jäger, Hold, Ott ve
Sihn, 2016). Ayrıca “büyük veri”, “artırılmış gerçeklik” ve “siber
güvenlik” gibi kavramlar da Sanayi 4.0 ile birlikte gündeme
gelmiştir. Bu kavramlardan, örneğin nesnelerin interneti,
nesnelerin ve özellikle de fabrikalardaki makinelerin birbirleriyle
internet üzerinden bağlanmalarını ve dolayısıyla da bunların
birbiriyle iletişim halinde olmalarını ifade ederken (Gubbi, Buyya,
Marusic ve Palaniswami, 2013), büyük veri ise günümüzde
aklımıza gelebilecek her türlü sosyal online veya mobil
aktiviteden toplanan verilerin anlamlı, işlenebilir ve
yorumlanabilir bir hale dönüştürülmesini ifade etmektedir. Sanayi
4.0 dâhilindeki akıllı makineler akıllı üretim süreçlerinde büyük
verilerden faydalanacakları için büyük verinin üretimin
dijitalleştirilmesinde kullanılması kaçınılmazdır. Bu durumda
akıllı üretimin gerçekleştirileceği akıllı fabrikalar, bünyelerinde
yüksek teknolojileri yorumlayabilen nitelikli eleman çalıştırmak
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durumunda kalacaklardır. Bu da istihdamda rekabeti artıracak,
dolayısıyla düşük nitelikli işgücüne olan ihtiyacı büyük miktarda
azaltacaktır (Pamuk ve Soysal, 2018 ve TOBB, 2016:17-20). Bu
aynı zamanda geçmişte büyük ölçüde ucuz işgücü avantajını
kullanmak amacıyla Uzak Doğu’ya açılan bazı Batılı çokuluslu
şirketlerin, yeniden merkez ülkelere dönmesine yol açacak yeni bir
paradigmaya da işaret etmektedir.
1.2.2 Sanayi 4.0 Döneminde Teknolojik Gelişmeler
Bazı kritik teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişen Sanayi
4.0’da yer alan yenilikler pazarlama disiplini açısından da önemli
dışsallıklar sunmaktadır (European Parliment, 2015: 2-5 ve Soyak,
2017: 74-75):
-Bilişim teknolojileri uygulamalarını hem şirket içinde, hem de
şirketler arasında ürünün yaratılması ve kullanılmasına ilişkin tüm
aşamalardaki sistemlere entegre etmek ve dijital ortama aktarmak.
-Gömülü sensörleri, bir ürünü acilen üretebilmek için kendi
kendini yapılandırabilen akıllı robotları ya da üç boyutlu
yazıcılardan oluşan eklemeli üretimi içeren siber-fiziksel
sistemleri, fiziki üretim süreçlerini ve sistemlerini izlemek ve
kontrol etmek için kullanmak.
-Hem fabrikanın kendisinde, hem de tedarikçi ve dağıtıcılarındaki
makineleri, iş ürünleri ve sistemleri birbirine bağlayan kablosuz
erişim ve internet teknolojilerini içeren şebeke komünikasyonunu
oluşturmak.
-Üretim süreçlerinin oluşturulması ve ürün tasarımında
simülasyon, modelleme ve sanallaştırmaya dayanmak.
-Fabrika düzeyinde işlemek ya da bulut bilişim ve büyük veri
analizinde değerlendirmek için çok büyük miktarlarda verinin
toplanması, analiz edilmesi ve kullanılması.
-Robotlar, zenginleştirilmiş gerçeklik ve akıllı araçlarla birlikte
işçilere yönelik çok daha yüksek bilişim teknolojileri desteği
sağlamak.
Sanayi 4.0 ile birlikte üretimde esnekliğin ve hızın artması, kitlesel
özelleştirme (mass customization), daha kaliteli ürünler üretme ve
yüksek verimlilik gibi konular öne çıkmaktadır. Bu süreçte
uluslararası rekabet gücü adına şirketlerin bilişim ve veri analizine
yatırım yapmaları kaçınılmaz olup; bu aynı zamanda
“dijitalleşmeye yatırım” anlamına gelmektedir (Soyak, 2017, 75).
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Sanayi 4.0 küreselleşmenin hüküm sürdüğü dünyamızda, rekabet
avantajını elde etmek veya elinde tutmak isteyen şirketler için
mutlak olarak entegre olunması gereken bir üretim anlayışıdır.
Sanayi 4.0’a entegre olabilen şirketler şüphesiz ki, üst kalite
teknoloji ve istihdamı arkalarına alarak, son derece hızlı ve kaliteli
şekilde üretim yapabileceklerdir. Örneğin, Adidas şirketi, hemen
hemen her uluslararası büyük şirketin yaptığı gibi yıllardır
üretimlerini Çin Halk Cumhuriyeti gibi ucuz işgücü olan ülkelerde
gerçekleştirmekteydi. Yakın bir tarihte tanıtılan “Speedfactory”
üretim tesisi projesiyle Adidas, artık üretimini Sanayi 4.0’a
entegre etmiş bir halde ABD ve Almanya’da gerçekleştireceğini
açıklamıştır. The Economist’in 2017 Ocak ayında yayınlamış
olduğu habere göre, Adidas “Speedfactory” adını verdiği üretim
tesisiyle birlikte, üretimlerini neredeyse tamamen otomasyona
dayalı bir şekilde, insansız, makinelerle ve üç boyutlu yazıcılarla
gerçekleştireceğini açıklamıştır. Almanya’da başlayacak olan
üretim tesisinin aynı zamanda Amerika’ya da kurulması
planlanmaktadır. Üretim sürecinde robotların yer alacağı ve
binlerce çalışan yerine çok az sayıda ama kalifiye (bilişim
teknolojilerinden anlayan) elemanın istihdam edileceği bu
konseptte temel amaç, müşterilerin günden güne değişen
taleplerini en hızlı sürede karşılayabilmek ve bununla birlikte
müşterilere çok daha fazla ürün çeşidi sunmaktır (The Economist,
2017). Adidas bu konsepti duyurduktan sonra internet sitesinde de
özel bir sayfa oluşturarak, ilgili reklam çalışmalarını buradan
yönetmiştir. Bu örnekten hareketle Adidas’ın Sanayi 4.0’a adapte
olarak rakipleri olan Nike gibi diğer büyük şirketlere yakın bir
zamanda oldukça ezici bir rekabet avantajı sağlayacağı
söylenebilir. Bu bağlamda Sanayi 4.0 döneminde şirketlerin hem
marka değeri hem de pazarlama güçleri açısından rakiplerine
oranla nasıl avantaj sağlayabileceklerini anlayabilme adına
Pazarlama 4.0 kavramını analiz etmek gerekir.
2. Pazarlama 4.0 ve Küresel Rekabette Öne Çıkan Şirket
Deneyimleri
2.1 Pazarlama 4.0
Dünyanın bir numaralı pazarlama gurusu kabul edilen Philip
Kotler’in, Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan ile 2016’nın
sonunda çıkarmış olduğu “Marketing 4.0: Moving from
Traditional to Digital” adlı kitabında, Pazarlama 4.0 kavramı
teorik ve pratik bilgiler eşliğinde kapsamlıca ele alınmıştır.
Günümüz teknolojilerinin birbirine yakınsaması ve ortaya çıkan
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toplu etki dünya çapındaki pazarlama uygulamalarını büyük
ölçüde biçimlendirmiştir. Teknolojinin etkisi, küresel anlamda yeni
trendlerin oluşmasına neden olmuştur. “Paylaşım” ekonomisi,
“şimdi” ekonomisi, çoklu kanal entegrasyonu, içerik pazarlaması
ve sosyal CRM gibi trendler bunlardan birkaçıdır. Gelişmeye
devam eden teknoloji aynı zamanda geleneksel pazarlama ile
dijital pazarlamanın birbirine yakınlaşmasına da yol açmıştır. Bu
süreçte, büyük veri analizlerine dayanılarak üretimin ve
hizmetlerin daha kişiselleştirilebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Artık müşteriler daha fazla sosyalleştikçe daha fazla “sadece
kendileri için yapılan” şeyler istemektedirler. Tüm bu geçiş
dönemi düşünüldüğünde, yeni bir pazarlama yaklaşımına ihtiyaç
doğmaktadır. O da, “Pazarlama 4.0”dır (Kotler, Kartajaya ve
Setiawan, 2017).
Günümüzde tüketiciler, sosyal olarak sorumlu bir satın alma ve
tüketim davranışı sergilemektedir. Tüketiciler artık daha bilgili ve
talepkar olduğu için, eskiye nazaran daha güçlü konumdadır. Bu
nedenle şirketler müşterilerine nasıl hitap edecekleri konusunu iyi
düşünmek; müşterilerin aktif katılımlarını koruyabilme ve
markalara olan duygusal bağlılıklarını geliştirebilme adına belli
başlı çözümler geliştirmek zorundadır. Bu çözümlerin formülü de
Pazarlama 4.0 yaklaşımında saklıdır. Pazarlama 4.0, şirketlerin
daha iyi bir müşteri bağlılığı yaratması için, daha da
kişiselleştirilmiş bir pazarlama yöntemi sunulmasına olanak sağlar
(Jiménez-Zarco, Rospigliosi, Martínez-Ruiz, ve Izquierdo-Yusta,
2017).
Vassileva, (2017)’ya göre Pazarlama 4.0, çalkantılı piyasaların,
agresif küresel rekabetin, talepkar müşterilerin, ortaya çıkan yeni
teknolojilerin ve yıkıcı inovasyon tarafından yaratılan kompleks
değişikliklerin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Geride
bırakılan pazarlama yaklaşımlarına oranla Pazarlama 4.0,
zamanlama, yetenek yönetimi, veri ve veri analitiği, merkezileşme
derecesi ve pazarlama orgazanisyonu modelleri açısından farklıdır.
Jiménez-Zarco, Rospigliosi, Martínez-Ruiz ve Izquierdo-Yusta
(2017)'ye göre büyük veri, Pazarlama 4.0’ın holistik bir yapıya
bürünmesi ve farklı şekillerde güçlü bir ilişki kurulabilmesi adına
önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, müşterilerin satın alma
davranışlarına dair elde edilen verilerin yorumlanması sonucu,
markalaşma geliştirilebilir. Pazarlamacılar bir müşterinin
deneyiminin nasıl kişiselleştirebileceğini anlamak için ve müşteri
bağlılığını yaratmak adına daha da kişisel deneyim sunulması için
büyük veriden faydalanabilirler. Ayrıca büyük veri analizi
yardımıyla müşteri geri bildirimleri takip edilerek, şirketin
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pazarlama yaklaşımının verimliliği ölçülebilir. Son olarak büyük
veri analizi, şirkete pazarda oluşabilecek potansiyel taleplere daha
hızlı yanıt verebilme yolunu açar.
Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında, Pazarlama 4.0’ın küresel
rekabette tutunmak adına şirketler için ne kadar önemli bir
fenomen olduğunu görebiliyoruz. Pazarlama 4.0, şirketlerin
müşteri sadakatini sağlamak, sadık müşterileri elde tutmak ve bu
müşterilerin ihtiyaçlarını, taleplerini her defasında anlayabilmek
için onlara referans bir yaklaşım sağlar. Dijitalleşmenin, büyük
veri kullanımının, sosyal medyada içerik üretiminin ve başarılı bir
sosyal medya yönetiminin sağlanmasının elzem olduğu Pazarlama
4.0, etkili uygulanabildiği zaman müşteri ile şirket arasında güçlü
bir ilişki inşa edecektir.
2.2 Sanayi 4.0 Döneminde Dijital Pazarlamada Öne Çıkan
Küresel Şirket Deneyimlerinden Örnekler
Örnek Olay-1: P&G’nin alt markalarından biri olan “Always”
kadın bakım ürünleri (ped ve tampon) markası olarak her zaman
yeni nesil tüketicileri hedeflemek istemiştir. Şirket, ürünleriyle
özellikle ergenlik döneminde belirli sorunlar yaşayan genç kadın
tüketicileri hedef almıştır. Araştırmalar kadınların yarısından
fazlasının ergenlik döneminde yaşanan tüylenme vb. gibi
durumlardan ötürü güven eksikliği yaşadığını belirlemiştir. Always
şirketi, 2014 yılında, toplumun genelinde aşalağıyıcı bir ifade
olarak kullanılan “kız gibi” (like a girl) ifadesini alıp bu ifadeyi
temel alan bir bütünleşik pazarlama iletişimi kampanyası
başlatarak, kampanya kapsamında ifadeyi tam tersi (güçlü)
yönünde kullanmıştır. Kampanya dâhilinde televizyon reklamları
ile basılı ve çevrimiçi medya kullanılmış; #likeagirl adında çekilen
video ise büyük dikkat çekerek, hem sosyal mesaj hem de marka
farkındalığı açısından şirketin en başarılı işlerinden biri olmuştur.
Video, Youtube üzerinde yayınlanarak yaklaşık 150 ülkede 65
milyondan fazla izleyici ile buluşmuştur. #Likeagirl kampanyası
sekiz kategoride “Design and Art Direction” ödüllerini kazanmış
ve belki de en önemlisi, böyle bir konu hakkında küresel anlamda
farkındalık yaratılmasına sebep olmuştur (Neese, 2017).
Örnek Olay-2: Amerikan pizza dağıtım şirketi Domino’s,
“AnyWare” adını verdiği bir kampanya başlatarak, insanların
pizzaları çok daha pratik yöntemlerle sipariş etmesinin olanağını
sağlamıştır. AnyWare sistemi dâhilinde müşteriler, tweet atarak,
sms atarak, Facebook’tan mesaj atarak, akıllı televizyonlarından
veya akıllı saatlerinden hatta ve hatta arabalarından erişim
sağlayarak, sipariş verebilmektedirler. Domino’s kampanyayı ve
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sipariş sistemini “anyware.dominos.com” internet sitesi üzerinde
oluşturmuş; ek olarak da basın bültenleri ve ulusal televizyon
kanallarından yayınlanan reklam filmleri eşliğinde tanıtımlarını
gerçekleştirmiştir. AnyWare kampanyası Amerika’nın meşhur Talk
Show’ları olan Jimmy Fallon Show, Ellen ve Today Show’daki
görünüşler de dâhil olmak üzere toplamda 2 milyardan fazla
medya gösterimi üretmiştir. Websitesi, 500.000’den fazla ziyaret
almıştır. 2015 yılının üçüncü çeyreği boyunca yayınlanan
televizyon kampasından sonra, yıllık bazda 10.5%’lik bir satış
artışı sağlanmıştır. Domino’s AnyWare kampanyası sayesinde
siparişlerinin yarısını dijital olarak alma hedefini gerçekleştirmiştir
(Neese, 2017).
Örnek Olay-3: Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, pazarlama
iletişimi uygulamalarında özellikle dijital kanalları başarılı bir
şekilde kullanan şirketlerden biri olmuştur. Etkinlikler,
influencer’lar, sosyal medya, video ve radyo yayınlarının
birleşiminden oluşan bir strateji izleyen Porsche, 2017 yılında
oldukça aktif bir şekilde çalışmıştır. Chicago’da yer alan “Soldier
Field” gibi ikonik lokasyonlarda büyük açık hava etkinlikleri
düzenleyen ve bunları sosyal medyada “buzz” yaratmak için
kullanan Porsche, aynı zamanda Instagram ve Snapchat gibi sosyal
medya platformlarında da aktif olarak hikaye paylaşımlarına
gitmiştir. Mobil uyumlu içeriklerden faydalanan şirket, online
kullanıcılarına farkındalık yaratarak, markanın potansiyel
takipçileriyle buluşmasını sağlamıştır. VR (Sanal gerçeklik)
teknolojisi kullanılarak çekilen 360 derecelik videolar eşliğinde
Porsche arabası sürme deneyimi müşterilere aktarılmıştır (Lonely
Brand, 2018). Görüldüğü üzere Porsche, günümüzün tüm
teknolojik imkanlarından faydalanarak, farklı iletişim kanallarını
uyum içinde kullanıp, müşterilerine dikkat çekici bir şekilde hitap
etmeyi başarmıştır.
Örnek Olay-4: Son olarak ünlü Amerikan gitar üreticisi Fender’in
CEO’sunun bahsettiği dijitalleşmenin belki de en büyük örneği
olan “Fender Play’den” bahsetmek gerekmektedir. CEO Andy
Mooney, Forbes ile yaptığı röportajda; “İnsanlarda gitar öğrenme
eğilimi çevrimiçi hareket etmeye başladı. Bu sebeple daha
önceden hiç düşünmediğimiz bir bağımsız iş fırsatı yakaladık:
Fender Play” şeklinde bir demeç vererek Fender’in aylık ücrete
dayalı online gitar öğrenme platformu Fender Play’den
bahsetmiştir. Fender Play 2017 yılında oluşturulmuştur ve şu anda
binlerce kullanıcısı bulunmaktadır. Akıllı telefonlardan,
bilgisayarlardan veya tabletlerden erişilen bir platform olan Fender
Play’de müzisyen adayları, öğrenmek istedikleri şarkıları ve gitar
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tekniklerini profesyonel çekimler eşliğinde profesyonel
müzisyenler tarafından öğrenebilmektedirler. Fender şirketi ayrıca
akıllı telefonlara yüklenen bir online tuner (akort aleti) uygulaması
da geliştirmiştir (Fender, 2018). Sosyal medyayı da oldukça etkin
bir şekilde kullanan Fender’in Kasım 2018 itibariyle 3.2 milyon
Facebook; 637 bin Twitter, 2.1 milyon Instagram ve 369 bin
Youtube takipçisi bulunmaktadır. Özellikle Youtube kanalının
abone sayısı rakiplerinin kat kat üstünde olan Fender, neredeyse
tüm reklam kampanyalarını Youtube kanalı üzerinde yayınladığı
videolar üzerinden yürütmektedir. Fender ağırlıklı olarak sosyal
medya ve dijital kanallar üzerinden pazarlama faaliyetlerini
gerçekleştiren, modern bir ürün sağlayıcıdır ve hali hazırda dünya
çapında belirli bölgelerde direkt online satış gerçekleştirip gelecek
planlarını tamamen online satışa kanalize etmiştir. Elektro gitar
sektörünün zora girdiği, rock müziğin her geçen gün daha az
dinlendiği ve müziğin neredeyse tamamen dijitalleştiği
dünyamızda, köklü gitar üretim şirketi Fender “dijitalleşerek” ve
bu dijitalleşmeyi pazarlama iletişimine uyarlayarak rekabetçi
avantajını korumayı başarmıştır.
Sonuç
Günümüz üretim ve pazarlama koşullarında Sanayi 4.0 ile
teknolojik olarak bütünleşmek bir bakıma ülkelerin ekonomik
yapısının dijitalleşmesine bağlıdır. Bu bağlamda sektör ve
şirketlerin dijitalleşmesi, Sanayi 4.0’ı yakalayabilmenin temel şartı
olarak kabul edilmektedir. Büyüme stratejilerini dijitalleşmeyle
desteklemeyen şirketlerin Sanayi 4.0’ı yakalamasının mümkün
olmadığı iddia edilmektedir (Yılmaz, 2017, Soyak, 2017: 78).
TÜSİAD, Samsung Türkiye, Deloitte Türkiye ve GFK Türkiye’nin
ortak çalışmasıyla hazırlanmış olan ve Türkiye’de faaliyet
gösteren 58 şirketin üst düzey yöneticileriyle yüz yüze yapılan
görüşmeler sonucunda ortaya konan, “Türkiye’deki Dijital
Değişime CEO Bakışı (2016)” başlıklı raporda, çalışmaya konu
olan şirketlerin 2015 yılı yatırımlarının ortalamada %27’sini
internet, mobil yazılım, donanım gibi dijital alana yaptıkları
anlaşılmaktadır. Sektörel açıdan bakıldığında telekomünikasyon,
bankacılık ve sigorta sektörleri, ağırlıklı olarak dijitalleşmeye
yatırım yapan sektörler olarak öne çıkmaktadır. Bu üç sektörün
dijitaleşmeye yönelik yatırımlarının ortalaması %55 iken, diğer
sektörlerin yaptıkları yatırımların ortalaması ancak %16’lar
düzeyinde kalmaktadır (TÜSİAD ve diğerleri, 2016: 8-16, Soyak,
2017: 79). Tüm bu veriler, Türkiye'deki bazı sektör ve şirketlerin
dijitalleşme stratejisinin önemini anlamasına karşın, ekonominin
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genelinde bu konuda yeterince güçlü bir motivasyon
gelişmediğine işaret etmektedir. Bu durumda devlet özellikle
yukarıda işaret edilen stratejik sektörlerdeki şirketlerin dijitalleşme
motivasyonlarına yönelik açılımlarında hem altyapı hem de uygun
bilim-sanayi-teknoloji politikalarıyla destek olmalıdır. Speedtest
Ookla tarafından yayınlanan verilerden derlenilen bilgilere göre,
Türkiye 2017 yılında sabit internet hızında 84. sırada yer
almaktadır. Bu hızda bir internet ile Türk şirketlerinin
dijitalleşmesi ve dünya ile rekabete girmesi mümkün değildir.
Devletin sadece altyapı olarak değil, stratejik ve dünya ile küresel
ölçüde rekabet edebilecek şirketleri belirli performans ölçütlerine
göre tespit edip, özellikle inovatif üretim ve dijital pazarlama
açısından desteklemesi ise çok daha kritik bir önem arz
etmektedir.
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TARİH ÖNCESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU VE
MEZOPOTAMYA'DA İNANÇ VE TAPINMA
THE RELIGION SYSTEM IN THE PRE-HISTORICAL
SOUTH-EAST ANATOLIA REGION AND MEZOPOTAMYA
Çağatay Yücel
İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi, Cagnar21@gmail.com

ÖZ
Mezopotamya hem panteonuyla hem de antropomorfizm düşüncesiyle
diğer toplumları etkilemiştir. Sümerlerin yarattığı bu din anlayışı ve
panteon sistemi zamanla Mezopotamya’da Akadlardan başlayarak
Babil ve Assurlular aracılığıyla Suriye ve Anadolu toplumları arasında
bütünüyle veya kısmen yayılmış ve yerleşmiştir. Suriye-Filistin ve
Anadolu coğrafyasına geçen Mezopotamya inanç sisteminin diğer
toplumları etkilemesi iki farklı yönden olduğu savunulmaktadır. Bu
etkileşimde Anadolu ve Fenike uygarlıklarının köprü vazifesi
gördükleri savunulabilir. Mezopotamya inanç sistemi yalnızca SuriyeFilistin ve Anadolu’yu etkilememiş aynı zamanda Ege Adaları ve
Yunanistan coğrafyasını da etkilemiştir. Mezopotamya inanç
sisteminin batıya sirayet etmesinde Fenikelilerin önemli rol oynamış
olması da kaçınılmazdır. Proto-Neolitik Çağ’da Bereketli Hilâl’in
kuzey kısmını oluşturan Güneydoğu Anadolu’nun en tanınmış
temsilcileri Çayönü Tepesi, Hallan Çemi ve Nevali Çori’dir. Halen
kazılmakta olan Göbeklitepe, Urfa Yeni Mahalle ve Körtik Tepe gibi
yerleşmeler de umulmayacak biçimde gelişkin ve sonraki dönemlerin
en tipik buluşlarının öncülleri sayılabilecek yeniliklerle dolu
arkeolojik kanıtlar sunmuşlardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 14
bin yıl kadar önce yaşamış tarih öncesi halkları için ritüel, kült
sistemi, ideoloji, mit sistemi, sembolizm, ruhsal yaşam, ortak
sembolik öğeler, din ve inanç sistemi gibi birçok tanım bilim
camiasında kullanılmış ancak bunlar arasında ortak bir fikir birliği
sağlanmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çayönü Kutsal Alanı, Göbekli Tepe Kutsal
Alanı, Nevali Çori Kutsal Alanı, Hallan Çemi Kutsal Alanı,
Mezopotamya
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ABSTRACT
Mesopotamia influenced other societies with its panteon and
anthropomorphism. This understanding of religion and the panteon
system created by Sumerians has gradually spread and settled in
Mesopotamia, in whole or in part, between Syria and Anatolian
communities through the Babylonian and Assyrians, starting from the
Akads. It is argued that the Mesopotamian belief system, which
passed to Syria-Palestine and Anatolia, affects other societies in two
different ways. This interaction can be argued that Anatolian and
Phoenician civilizations serve as bridges. Mesopotamia belief system
not only affected Syria-Palestine and Anatolia, but also affected the
Aegean Islands and the geography of Greece. It is inevitable that the
Phoenicians played an important role in the system of Mesopotamia
belief in the West. The most well-known representatives of Southeast
Anatolia, constituting the northern part of the fertile Crescent in ProtoNeolithic Age, are Çayönü, Hallan Çemi and Nevali Çori. The
settlements such as Göbeklitepe, Urfa Yeni Mahallesi and Körttik
Tepe, which are still being excavated, have also presented evidence of
archaeological innovations which have been immeasurably developed
and which could be considered as the precursors of the most typical
finds of later periods. For the prehistoric peoples of southeastern
Anatolia who lived about 14,000 years ago, many definitions such as
ritual, cult system, ideology, myth system, symbolism, spiritual life,
common symbolic elements, religion and belief have been used in
scientific circles, but there has been no consensus among them.
Keywords: Çayönü Sanctuary, Göbeklitepe Sanctuary, Nevali Cori
Sanctuary, Hallan Çemi Sanctuary, Mesopotamia.
1-ESKİ YAKIN DOĞU’DA İNANÇ VE TAPINMA
1.2 TAPINAKLAR
1.2.1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Proto-Neolitik
Çağ Tapınakları
Proto-Neolitik Çağ’da Bereketli Hilâl’in kuzey kısmını
oluşturan Güneydoğu Anadolu’nun en tanınmış temsilcileri Çayönü
Tepesi, Hallan Çemi ve Nevali Çori’dir. Halen kazılmakta olan
Göbeklitepe, Urfa Yeni Mahalle ve Körtik Tepe gibi yerleşmeler de
umulmayacak biçimde gelişkin ve sonraki dönemlerin en tipik
buluşlarının öncülleri sayılabilecek yeniliklerle dolu arkeolojik
kanıtlar sunmuşlardır (Özdol 2011:175). Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde 14 bin yıl kadar önce yaşamış tarih öncesi halkları için
ritüel, kült sistemi, ideoloji, mit sistemi, sembolizm, ruhsal yaşam,
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ortak sembolik öğeler, din ve inanç sistemi gibi birçok tanım bilim
camiasında kullanılmış ancak bunlar arasında ortak bir fikir birliği
sağlanmadığı görülmüştür (Özdol 2011:176).
Proto-Neolitik Çağ’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
anıtsal kült merkezli tapınaklar ve bu tapınakların içerisinde yer alan
“T” biçimli dikilitaşlar üzerinde son derece gelişkin hayvan figürleri
ile işaretlerden oluşan bir semboller dünyası, bu dönemdeki kutsalla
ilişkiyi “din” olarak tanımlanmasına vesile olmuştur (Özdol
2011:176). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarih öncesi insanları
düşünsel, dinsel ve töresel alanın toplumsal tutarlılığa dönüşmesinde
önemli bir rol oynamışlardır. Ortak törenler ve inançlar, birbirine çok
benzer tapınakların yapılmasına yol açmıştır (Frangipane 2002:57).
Bunun örneklerini Nevali Çori’deki Büyük Tapınağın, Çayönü’nde
bulunan ve onunla çağdaş olan diğer tapınaklara çok benzemesine
bakarak yorumlanabilir (Frangipane 2002:57).
Güneydoğu Anadolu halklarının sosyal, dini yapılarının
oluşum ve gelişimleri üzerinde etkili olan Proto-Neolitik Çağ
tapınakları: Göbeklitepe7, Nevali Çori8, Çayönü9 ve Hallan
Çemi10’deki yapılar topluluğudur. Bu yapılar topluluğunun kutsal
alanlarıyla bölge halkının komünal, inanç yaşantısı üzerinde önemli
bilgiler sunmaktadır.
1.2.1.1. Çayönü Kutsal Alanı
Çayönü’nde varlığı kesin olarak saptanan en eski kült yapısı
1964 yılında açılan saltaşlı yapıdır. Plan olarak saltaşlı yapı,
kendinden sonra gelen yapıların özelliğini taşımaktadır. Saltaşlı yapı
içinde dikili taşların bulunduğu kutsal bir yapıdır (Özdoğan, M.,
Özdoğan, A., Bar Yosef, Zeist 1993: 107).
Çayönü’nde bir diğer kült yapı, üstü taş levhalarla kapalı,
içinde insan kemiği ve kafataslarının depolandığı kiler benzeri
hücreler olan, kafataslı yapı olarak da adlandırılan kısımdır (ErimÖzdoğan, 2007:76; Schmidt, 2006:67). Yerleşmenin merkezinde yer
7

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ilinin merkezinde 15 km kuzeydoğusunda
yer alan Karaharabe (Örencik) Köyü'nün 2.5 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.
8
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ilinin merkezinde kuzey yönünde,
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi'nin batısında, Güluşağı Köyü'nün yaklaşık 750 m
kuzeybatısında yer almaktadır.
9
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Diyarbakır ilinin Ergani ilçesinin 7 km
güneybatısında; Sesverenpınar (Hilar) Köyü'nün kuzey kesiminde yer almaktadır.
10
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Batman ili sınırları içinde, Batman kentinin
yaklaşık 50 km kuzeyinde, Dicle Nehri’nin bir kolu olan Batman Nehri’nin Sason
Çayı kolunun batı kıyısında yer alan tabakalanmış küçük bir höyüktür.
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alan açık bir alan etrafında toplanan farklı işleve sahip yapılar
topluluğu ile Yakındoğu’nun en erken tapınaklarından biri olduğu
düşünülmektedir (Sevin, 2003: 45). “Terazzolu yapı” olarak
adlandırılan kısım, tabanı söndürülmüş kireç ve minik taşlardan
oluşturulan beton benzeri bir karışımla kaplı ve ortasında iki stel
bulunan kült bir yapıya sahiptir. Mekânın içinde sunak biçiminde
büyük bir taş levha bulunmaktadır (Sevin, 2003: 45).
Çayönü’nde ana tanrıçaya ait kutsal bir yer veyahut tapınak
olduğu düşünülen mimari yerleşkede kilden kadın figürinleri
bulunmuştur (Erim Özdoğan, 2007: 88; Reisoğlu Nalça, 2010: 40-41).
Dikilitaş olarak adlandırılan menhir benzeri taş dizeleri, yapıya bitişik
olan boş alanın çevresini kuşatmaktadır (Schmidt, 2006: 68).
Çayönü’nde ele geçen figürinlerin baş kısımları küçük sivri çıkıntılar
biçiminde işlenmiştir (Sümer, 2007: 339). Çayönü’nde kafatası binası
olarak adlandırılan yapının ön odasında bir sunak masası ortaya
çıkarılmıştır. Bu sunağın ardındaki üç odada, yüzlerce insana ait
vücuttan ayrılmış kafatasları dizilmiştir. Kafatasları ayrı olarak
kemikler ayrı biçimde istiflenmişlerdir. Kafataslarında cins ayrımı
yoktur. Kadın, erkek, çocuk ayrımı yapılmaksızın dizilimi
sağlanmıştır (Uzunoğlu, 1993: 18). Başlangıcı Natufyan kültürüne
dayanan kafatası kültü, genelde ata kültü olarak yorumlanmaktadır.
Proto-Neolitiğin erken evresinde bu kültün Yakındoğu’da geniş bir
alana yayılmış olması dinsel bir inanç haline geldiğini, ayin törenlerin
yapılmış olduğunu özel yapıların inşa edilmesiyle açıklanabilir. Ancak
çocuk kafataslarının da bulunması ata kültü yorumuna ters
düşmektedir (Uzunoğlu, 1993: 18).
1.2.1.2. Göbekli Tepe Kutsal Alanı
Göbekli Tepe kutsal alanında ortaya çıkarılan yuvarlak ya da
dairesel yapıların çapları 10-30 m arasında değişim göstermektedir.
Herbiri iç içe dairelerden ve aralarındaki dar koridorlardan oluşan
yapılar bütünüdür. Bu yapıların duvarlarına bitişik ortalama 12 adet ve
ortada 2 adet daha olmak üzere 13-14 arası stelle donatılmışlardır
(Özdol, 2011: 178-179). Göbekli Tepe’deki dikili taşlar ya da kaya
resimlerindeki “hayvan topluluklarının” anlamı yorumlandığında,
boğa ve tilki ya da yılanlar tehlikeleri kovucu bekçi sembolleri olarak
yorumlanabilir. Boğa, tilki ve turna resimleri arasındaki ilişki dikkat
çekmektedir. Bunları oluşturan halkların üretmiş olduğu bir fabl
(hayvan masalları) ya da totem hayvan sembolleri olduğu
düşünülebilir (Schmidt, 2006: 121). Göbekli Tepe’de ele geçirilen
figürin örneğinde, ellerin göğüslerin altında birleştiği erkek figürini,
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elleriyle sanki kıyafetini kaldırıyormuş gibi betimlenmiştir (Sümer,
2007: 339).
Göbekli Tepe’de en önemli buluntuları veren III. Tabakadaki
kazılarda dört yapı ortaya çıkarılmış ve A, B, C, D olarak
adlandırılmıştır. Daha sonraki kazı çalışmalarında ise E, F, G olarak
adlandırılan üç yapı daha ortaya çıkarılmıştır (Schmidt, 2006:
240).Ortaya çıkarılan tapınakların en eski olduğu yapılar A, B, C, D
yapılarıdır. Aşağı yukarı bu dört yapı aynı dönemde, günümüzden on
iki bin yıl önce inşa edildiği anlaşılmaktadır (Schmidt, 2006: 240).
Göbekli Tepe’de T biçimli dikilitaşların açık bir şekilde, stilize
edilmiş insan benzeri varlıkları gösterdiğini ortaya çıkaran farklı
araştırmalar, bunların önemini vurgulamaktadır. Bu insan biçimli
dikilitaşlar, tanrılar, atalar ya da diğer varlıkları temsil ediyor olabilir
(Schmidt, 2006: 236). Bazı örneklerde görülen kabartma tekniği ile
işlenmiş kol ve ellerden dolayı, dikilitaşların stilize edilmiş insan
figürleri olduğu ve abartılı bir şekilde stilize edilip kübik bir forma
indirgenerek gösterilen gövde ile yaşayanları değil başka bir boyutun
varlıklarını temsil ettikleri öngörülmektedir. Taş dikmeler, bir grup
olarak birlikte çember oluşturacak ve ortada kendi türlerinden fakat
boyut olarak kendilerinden çok daha heybetli iki merkez dikilitaşa
bakacak şekilde düzenlenmiştir (Hauptmann, 1999: 74; Sevin, 2003:
47).
1.2.1.3. Nevali Çori Kutsal Alanı
Yerleşmenin doğu kesiminde yer alan kutsal alanda
Yakındoğu’nun en eski anıtsal tapınaklarından biri olarak bilinen özel
bir yapıyla karşılaşılmıştır. Bu özel yapı, 5 evreli yerleşmenin 3. ve 4.
aşamasında kullanılmıştır (Hauptmann, 1999: 74; Sevin, 2003: 47).
Oldukça gelişkin bir mimarisi olan yapı, tamamen taş örgülü duvarlara
sahiptir. Yer seviyesinin altında bulunan tabana, güneydeki girişten
birkaç basamakla inilerek ulaşılmaktadır. Duvarlar boyunca uzanan
adak sekileri ve kuzey duvarında bir niş yer almaktadır. Yapının
ortasındaki 3 m yüksekliğinde T biçimli, kabartmalı iki dikili taş ve
duvarlar boyunca belirli aralıklarla yerleştirilmiş daha küçük dikili
taşlar yapının üst örtüsünü desteklemiş olmalıdır (Hauptmann, 1999:
75). Taban, Çayönü’ndeki yapıda olduğu gibi terrazzo11 ile
kaplanmıştır. Burada bulunan heykel boyutunda kireçtaşından
figürinler ve kabartmalı levhalar, yapının törensel ve dini işlevini
açıkça ortaya koymaktadır (Hauptmann, 1999: 75).

11

Sönmüş kireç kullanılarak oluşturulan bir çeşit taban mozaiği.
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Nevali Çori yalnızca depolama ve yerleşim tipi bir yapı
olmadığı aynı zamanda kalın duvarlı odalarıyla bir tür kutsal mekân
yapısıyla da ayırt edilebilir. Bu kutsal alanda, dikdörtgen biçimindeki
sütunların yalnızca temel kısımları kalmıştır. Sütunların birinde iki
elin kabartma şeklinde işlenmiş, iki boyutlu bir insan figürinin
kalıntısı, sütunun üst kısımlarında işlendiği fark edilebilir (Popko,
1995: 29).
Kutsal alanın üç tarafı taş bir seki ile çevrilmiştir ve giriş
merdiveninin hemen karşısına denk gelecek şekilde içinde insitu
heykeliyle birlikte bulunan bir nişe sahiptir (Özdol, 2011: 181).
Birçok bilim insanına göre, Kuzey Mezopotamya’nın Nevali Çori gibi
Proto-Neolitik Çağ’a tarihlenen anıtsal kült yapıları, beş altı bin yıl
kadar sonra Güney Mezopotamya’da gördüğümüz anıtsal Sümer
tapınaklarının öncüleridirler (Özdol, 2011: 196).
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Proto-Neolitik Çağ’ın
düşünsel, dinsel, sembolik, sınıfsal ve ideolojik yapısı büyük oranda
“ruhban sınıf” tarafından şekillendirilen ve yönetilen ortak inançlar
sistemi ve bu sistemin kuvvetli yaptırımcıları tarafından güç bulmuş
görünmektedir (Özdol, 1999: 197). Bu bölgede çıkan figürinler
incelendiğinde en az kadın figürini kadar erkek figürini de ele
geçmiştir (Sümer, 2007: 338). Figürinlerin baş kısımları dikkate
alındığında, ayrıntısız ve doğallıktan uzak oldukları, aynı zamanda
yüz ayrıntılarının işlenmediği görülmektedir (Sümer, 2007: 339).
Nevali Çori’de hoker mezarlar, kafatası kültü, heykel ve
heykelciklerde ana tanrıça inanışına bağlanan sembolik öğeler:
akbaba, yılan, aslan heykelcikleri bu dinde kadının önemli bir öğe
olduğunu savını akla getirmektedir (Uzunoğlu, 1993: 19).
1.2.1.4. Hallan Çemi Kutsal Alanı
Güneydoğu Toroslar’ın güney eteklerinde yer alan Hallan
Çemi Höyüğü, sadece 4 m yüksekliğindedir ve Proto-Neolitik Çağ’a
tarihlenen 4 tabaka içermektedir. Üstteki üç tabakada saptanan mimari
kalıntıların 15 m çapında bir avlu etrafında toplandığı gözlemlenmiştir
(Rossenberg, 1999: 43).
Açığa çıkarılan iki yapı türünden ilki 2 m çapında “C”
biçiminde veya daire planlıdır. Duvarları iri çakıl taşları ile
örülmüştür. Merkezi kutsal açık alanı çevreleyen taş yapıların
arasında, birkaç alçak dairesel platform ile belli bir biçimi olmayan
kalınlıkta beyaz alçı alanlar ele geçmiştir. Taş sıkıştırılmış çamur ve
beyaz alçı olmak üzere çeşitli malzemelerden yapılmış olan
platformların çapları yaklaşık 2 m ve bunların korunmuş yükseklikleri
10-40 cm arasında değişmektedir (Rossenberg, 1999: 1-2). Bu
alandaki ortaya çıkarılan hayvan kemikleri çoğunlukla hayvan

45
leşlerinin büyük holün bitişik durumdaki bölümlerine aittir. Bu alanda
ayrıca 3 adet koyun kafatası, doğrusal şekilde durduğu bir düzenleme
içersinde yer alır. Bu nitelikteki bir dolgunun ortak bir şöleni gösteren
yiyeceklerin halka sergilenmesi ve ortak tüketimiyle ilgili olduğu
öngörülmüştür ya da ritüel bir şölen olduğu düşünülebilir
(Rossenberg, 1999: 2).
2.1. MEZOPOTAMYA’DA DİN VE İNANÇ
Mezopotamya hem panteonuyla hem de antropomorfizm
düşüncesiyle diğer toplumları etkilemiştir. Sümerlerin yarattığı bu din
anlayışı ve panteon sistemi zamanla Mezopotamya’da Akadlardan
başlayarak Babil ve Assurlular aracılığıyla Suriye ve Anadolu
toplumları arasında bütünüyle veya kısmen yayılmış ve yerleşmiştir
(Kılıç ve Uncu, 2011: 184). Suriye-Filistin ve Anadolu coğrafyasına
geçen Mezopotamya inanç sisteminin diğer toplumları etkilemesi iki
farklı yönden olduğu savunulmaktadır. Bu etkileşimde Anadolu ve
Fenike uygarlıklarının köprü vazifesi gördükleri savunulabilir.
Mezopotamya inanç sistemi yalnızca Suriye-Filistin ve Anadolu’yu
etkilememiş aynı zamanda Ege Adaları ve Yunanistan coğrafyasını da
etkilemiştir. Mezopotamya inanç sisteminin batıya sirayet etmesinde
Fenikelilerin önemli rol oynamış olması da kaçınılmazdır (Kılıç ve
Uncu, 2011: 184).
Daha önce yukarıda belirtildiği üzere Anadolu, dinsel ve
kültürel olarak kendi dinamizmin etkisindeyken Güneydoğu Anadolu
Bölgesi Mezopotamya etkisindedir. Bu bakımdan bu bölgenin inanç
sistemini anlamak için Mezopotamya’nın dini inancına ve
tapınaklarına bakmak gerekmektedir. Tunç Çağı’nın başlarında
Mezopotamya’nın Sami toplulukların dinleri ve tanrıları hakkındaki
bilgileri yazılı metinlerden (kitabeler) almaktayız. Erken dönem
toplulukların dünyası, doğaüstü güçlerle ve canlı şeylerin ruhlarıyla
doldurulmuştur. Akadlarda kendilerine rahip denilemezse de
Amerikan Kızılderililerinin büyücü hekimleriyle karşılaştırılabilecek
Şamanistler ve ruh kovucucular her türlü hastalığı iyileştirme veya
engelleme veyahut kötü şeylerin ruhlarını uzaklaştırma görevini
üstlenmişlerdi. Yazılı metinlerdeki bu büyülerle ilgili olarak kötü tanrı
(veya ruh), uğursuz şeytan, yer şeytanı, dağ şeytanı, deniz şeytanı,
mezar şeytanı, uğursuz ruh, göz kamaştırıcı iblis, uğursuz rüzgar,
saldırgan rüzgar, uğursuz bir iblis gibi bedeni giysisinden mahrum
bırakan, yalvarırım, ey göğün ruhu!, yalvarırım, ey yerin ruhu!, acı
verici ateş, sinsi humma, bir insanı buldu mu yakasını bırakmayan
humma, ayrılmayan humma iblisi, çaresiz ateş, onulmaz uğursuz iblis,
yalvarırım, ey göğün ruhu!, yalvarırım, ey yerin ruhu! gibi günümüze
ulaşmış olan bu metinler muhtemelen ruh kovuculuğun en yüksek
düzeyini temsil eder (Bettany, 2005: 572-573).
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Sümer panteonundan diğer toplumlara birçok tanrı ve tanrıça
aynı atribüt ve özellikleriyle sirayet etmiştir. Geçişler göç, yurt
edinme, savaş, ticaret gibi olaylar zinciri aracılığıyla olması en
muhtemelleridir. Bu geçiş tanrıçalarından başta olanı Sümerlilerin ana
tanrıçası İnanna’dır. Nitekim Sümerlerin İnanna diye adlandırdıkları
tanrıça daha sonra Samilerce İştar olarak adlandırılmıştır. Bu tanrıça
ilk başlarda yalnızca aşk tanrıçaydı. Daha sonra bu özelliğini
yitirmemekle beraber av ve savaş tanrıçası olarak savaşçı özelliklerini
kendisinde toplamış sonrasında da diğer tanrıçaları himayesine
almıştır (Smith, 2014: 45).
Tanrıça İnanna’dan sonra Mezopotamya’nın, Sami
topluluklarının, ana tanrıçası olan İştar aynı biçimde tüm özelliklerini
kendinde barındırarak Aştar, Aştor, Astarte adlarıyla Fenikelilere
geçmiştir. Fenikeli gemiciler ve tüccarlar fırsat buldukça birçok yerde
sömürgelerini kurmuşlardır. Bu sömürgelerine büyük önem verdikleri
Tanrıça Astarte’yi de beraberlerinde götürmüşlerdir. Böylece İştar,
Fenike dilindeki adıyla Astarte olarak geniş bir yayılma ve tapınma
alanı bulmuştur. Ayrıca Fenikeli tüccarlar yoğun olarak faaliyet
gösterdikleri Kuzey Suriye limanları olan Ugarit, Al-Mina, Tell
Sukas, Tabbat el-Hammam ile Kıta Yunanistan arasında canlı bir
ticaret ilişkisi yaşamışlardır. Bu ticaret ilişkisi sayesinde Eski Doğu ve
Eski Batı uygarlıkları Akdeniz’in bu limanlarında birbirleriyle
iletişime geçiyor ve bu iletişim sonucunda karşılıklı kültür alışverişi
yanında bir takım fikri ya da manevi değerleri de alıp vermeleri
kaçınılmaz olmuştur (Kılıç ve Uncu, 2011: 184-185).
Eski Yakındoğu uygarlıklarında gündelik yaşamda çok tanrılı
din hâkim olmakla birlikte Mezopotamya’da yaşayan eski halkların üç
binden fazla tanrı adları vardı ancak Helmer Ringgren, Hamurabi
Kanunlarının girişinde Anu, Enlil, Enki, Marduk, Sin, İnanna,
Shumash, İştar gibi en önemli 20 ilahın isim listesinin olduğunu
belirtmiştir (Ringgren, 1973: 53-54). Eski Mısır’da Amun-Re, Atum,
Thoth, Ptah, Osiris, Horus, İsis, Hathor, Seth, Apis vs. gibi yaklaşık
olarak kırk tane tanrı ve tanrıça ismi bilinmektedir (Clendenen, 2014:
14-16). El ve Athirat, Baal ve Anat, Athtart (Astarte), Molek ve
Resheph gibi birkaç tanrı da Batı Samilerce bilinmektedir. Ugarit’te
ise Kenanlılar çift tanrılı ilahilere tapınım göstermekteydiler
(Clendenen, 2014: 14).
Eski Yakındoğu’da yazılı kil tabletlerden öğrenildiğine göre
Dagon, hububat ve tarımdan sorumlu bir kuzeybatı Sami tanrısıdır.
Ön-Amoritler, Ebla ve Ugarit şehrinin sakinleri tarafından bu tanrıya
tapınılmıştır. Eski Fenike halkının panteonunda da en önemli
tanrısıdır. Byblos’un baş tanrıları Balat ve Adon; Sidon’da Eshmun ve
Ashtoreth; Tyre’de Melqart; Edom’da Qos, Moab’da Chemosh;
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Ammonluların ise Milcom’dur (Clendenen, 2014: 14). Eski Çağ
insanları bu tanrılar panteonuna, rahipler ve krallar sorumluluğunda
uygun şekilde bakmak ve adaklar sunmakla yükümlüydüler. Onların
heykellerine ve tapınaklarına karşı saygısızlık veya incitici bir
davranış yapmak onları kıtlık, felaket, hastalıkla baş başa
bırakacaklarına inanılmıştır (Ringgren, 1973: 17). Görüldüğü üzere
ana tanrıça zamana ve mekâna bağlı kalarak değişik uygarlıklarda
farklı ad altında yerini almıştır.
Mezopotamya ve Ön Asya’daki en büyük tanrılarından birisi
de tanrı Sin’dir. Sümer dilinde Nanna olarak adlandırılan Sin, adı
Akadça olup en eski şekli Suen’dir (Ringgren, 1973: 17). Tanrı Enlil
ve Tanrıça Ninlil’in oğlu olan Sin, daha çok bir çeşit keramet veya
kehanet vasıflarını yüklenmiştir. Eski Ön Asya’da ayın çeşitli
şekillerinin insanların doğumunda, yaşamında ve gelişmesinde büyük
rol oynadığına inanılmış ve bu tanrıya tapınılmıştır. Bu nedenle Sin,
ev ve aile kültü içinde de önemli bir rol oynamıştır (Yardımcı, 2007:
30). Antik kaynak ve yazarlardan öğrendiğimize göre tüm Ön Asya
açısından büyük önem taşıyan bu tanrının iki kült merkezi
bulunmaktadır. Bu merkezlerden bir tanesi Mezopotamya’nın
güneyinde bulunan Ur şehridir. Buradaki merkezi tapınağı Ekişnugal
adını taşır. İkinci kült merkezi ise Harran’da bulunmaktadır.
Harran’daki merkezi tapınağı Ehulhul adını taşımaktadır (Yardımcı,
2007: 30).
Anadolu’da ise Astarte, Kubaba-Kybele (Magna Mater),
Artemis, Afrodit, Arubani gibi ana tanrıçalar tapınım görmüştür. MÖ
VIII. yüzyılda Babil’den Kilikya ve Kıbrıs’a doğru Grekli tüccarların
paralı askerleri ve şehirleri içeren askeri yayılmaları söz konusuydu.
Kıbrıs ve Batı’da Fenike yerleşimleri, Suriye’de (Strabon, 2012: 254)
ve batısında ise Grek koloni yerleşimleri vardır (Burkert, 2012: 145).
Grek dünyasına yoğun bir şekilde ticari mal ihraç edildiği özellikle de
metal işçiliği ve el sanatlarının aktarıldığı görülmektedir. Bronz
rölyefler, tekstil ürünler, mühürler ve diğer maddi kültür ürünler Grek
dünyasına bu yolla aktarılmıştır. Doğu etkisindeki bu maddi kültür
varlıkları yalnızca ürünleriyle kalmayıp inanç ve manevi imgelerin de
Grek dünyasına aktarımı söz konudur. Grekler bu ürünleri ve imgeleri
doğu etkisinin yarattığı devrim süresince büyük bir hevesle almış ve
kendilerine uyarlamışlardır (Burkert, 2012: 145).
Roma döneminde Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli
kült merkezlerinden Şanlıurfa (Eski adıyla Edessa), inançsal olarak
ana tanrıça yerini Babilin pagan dinlerine bırakmıştır. Kentin en
önemli tanrıları olan Nebo ve Bel, Edessa’nın baş tanrılarıydı
(Drijvers, 1980: 40).
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3.1. MEZOPOTAMYA TAPINAKLARI
Figürin ve idoller inanç kategorisinde değerlendirildiğinde;
Mezopotamya ve Suriye’nin tapınak ve kült yerlerinden de söz etmek
gerekir. Tunç Çağı’nda Suriye’de yaygın bir mimari form olan in
antis12 tapınaklar genelde antrenin iki yönünde yer alan ön cephe ve
burada sürdürülen tapınmayla birlikte, ana holden oluşan üç duvarlı,
üstü kapalı yapılarak olarak tanımlanır (Castel, 2010: 123). MÖ 3.
binde bu tipte olan tapınaklar: At Tell Al-Rawda, Tell Chuera, Ebla ve
Tell Qara Quzaq; OTÇ’nda ise Yukarı Dicle havzasında yer alan
Hibermerdon’dur. Özellikle Al Rawda kazıları, tapınağın kutsal alan
olarak çevrilmiş duvarları ve odalarıyla 3. bin yılının sonundaki tüm
tapınak yapıları için istisnai bir durum sunar (Castel, 2010: 123).
Kazılar sonucunda kutsal veya kült alanı olabilecek yerler
(açık hava kutsal alanları ritüel aktivitelerin yapıldığı yerler olarak
değerlendirilir) tapınaklar ile donatılmış bu yerlerin önemi ortaya
çıkan bulgular neticesinde ortaya koyulmuştur (Castel, 2010: 123).
Kazılar sonucunda kült alanlar, Erken Tunç Çağı’nın dini yapılarıyla
ilgili çok sayıda bilgiler sunarlar. MÖ 3. binde Suriye’nin in antis
tapınakları çağdaşı sitelerle karşılaştırma yapıldığında, tapınak
formlarına bakış açısından bu yapıların tesisatları, çevre ve şehirdeki
konumlarıyla ilgili karakteristik özelliklerine ışık tutacak bulgular son
kazılar ışığında ortaya koyulmuştur (Castel, 2010: 124). Dahası Suriye
ve Levand bölgesinin tarihi dokusuna sahip bu mimari formlar,
bölgenin kökenine ilişkin yeni bir değerlendirme ve perspektifle, bu
yapıların kronolojik tarihlendirmede önemli rol oynarlar.
Bu kutsal alanlar MÖ 3. bin yılının ortalarında ortaya
çıkmıştır. Orta ve Geç Tunç Çağları boyunca bu tapınaklar kutsal alan
olarak kullanılmaktaydılar. Tell Tayinat’taki tapınak örneği Demir
Çağı’nda da tapınılmaya devam etmiştir (MÖ 8. yüzyıl). İsrail’deki
ünlü Hz. Süleyman Tapınağı (Solomon) Klasik Dönem’de Akdeniz
dünyası boyunca da tapınım görmüştür (Castel, 2010: 124).
3.1.1. Sümer Tapınakları
Sümerlerin en erken tapınak modeli Tanrıça İnanna’ya
adanmış olan Uruk tapınaklarıdır. Uruk’ta Taş Mozaik Tapınak ve
Kireçtaşı Tapınak olmak üzere iki tapınak mevcuttur. İki tapınakta da,
ana yapı malzemesi olarak kireçtaşı ve katran kullanılmıştır. Taş
Mozaik Tapınak; siyah, kırmızı ve beyaz renklerde, geometrik
desenler halinde düzenlenmiş taş kolonilerle dekore edilmiştir.
Kireçtaşı Tapınak’ın da koni mozaik süslemeleri vardır (Crawford,
2010: 175).
12

İn antis tapınak: Ante duvarları arasında 2 adet sütun bulunan tapınak çeşididir.
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Sümer tapınakları (Grek ve Roma kültünü etkileyen) Yakın
Doğu’daki tapınak tiplerinin ilk örnekleridir. Sümer kültürü
Mezopotamya Bölgesi’nde gelişen erken uygarlıkların ilkidir.
Sümer’in büyük kent merkezlerinden biri olan Uruk’ta “Eanna”
olarak adlandırılan yerde Tanrıça İnanna tapınağı, yaklaşık olarak MÖ
3300’den Yeni Babil Dönemi’ne (MÖ 522) kadar büyük bir tapınak
olarak tapınım görmüştür (Black and Green, 1992: 176). Tapınak,
temenos duvarı ile çevrili, birden fazla tapınak kompleksinden
meydana gelmektedir. Tapınak, tapınaklar olarak inşa edilen yapılar
üzerine, çoklu teraslı biçimindeki zigguratlı yapılardır (Müller-Karpe,
1973:III/I-620). Duvarları kazamat duvar biçiminde ya da çift duvarlı
olarak örülmüştür. Eanna, büyük bir ana sellaya sahip bir de küçük
yan sellası ile diğer yardımcı ilahlarla paylaşılmış veyahut ana
tanrı/tanrıça eşlerine adanmış bir sella düzenlemesidir. Bu sayısız kült
alanları ve çoklu avlusuyla, Sümer tapınak tipinin temel
düzenlemesini oluşturur (Wimber, 2007: 7). Kült ritüelleri ve
Eanna’daki kült objeleri Mezopotamya tapınak sisteminin ilk
uygulamasını gösterir. Bu tapınak biçimi, daha sonraki Semitik dinleri
ve Atargatis tapınımını da etkileyecektir (Lucian, 1913: 19) . Sunaklar
genellikle avlu içerisinde yer alır. Kurbanlık hayvanlar ve libasyon
törenleri farklı amaçlar için kullanılan sunaklarda gerçekleştirilmiştir
(Wimber, 2007: 8).
3.1.2. Akad Tapınakları (MÖ 2300-MÖ 2150)
Akad dini inancında yer alan Akad tanrıları, Sümerlerin
tanrılarıyla çok benzerdir. Bu yüzden Mezopotamya’nın ana tanrıçası
İnanna daha sonra Samilerin ana tanrıçası İştar olarak yerini almıştır.
İştar; savaşçı, güçlü, erkeksi elementleri kendinde toplamasının yanı
sıra İnanna gibi aşk, bereket, verimlilik gibi özelliklerini de devam
ettirmiştir. Akad Dönemi’nde ana kült merkezlerinden en önemlisi
MÖ 19. yüzyıldaki Ninive’deki İştar tapınağıdır. Akadlar siyasi
anlamda güçlü şekilde yayılım alanı gösterirken, dinsel anlamda da
İştarın popülüritesini Ninive ve dışına taşıyarak ana tanrıça yayılımını
geniş alanda sergilemişlerdir. Akad tapınak tipleri, girişlerindeki
kuşatma kuleleriyle birlikte Sümer tapınak planının tipik özelliklerini
sergilerler (Wimber, …:12).
Yazılı metinlere göre, Akad tapınaklarında tanrı heykellerine
yiyecek sunulması günlük olarak yapılmaktadır (Akkuş Mutlu, 2014:
6). Akadlardan önce Sümerlerde Uruk’un tanrılarına günde dört öğün
yemek veriliyordu (Akkuş Mutlu, 2014: 6). Yiyecek sunumları
muhtemelen tapınak personelinin yemek yediği anlardı. Bu dört öğün
yemek “naptanu” olarak adlandırılmaktadır. Naptanu kelimesi
yalnızca kült metinlerinde geçmez. Orta Assur kralı Ninurta-tukul-
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Aššur’un arşiv belgelerinde “koyun” anlamında kullanılmaktadır
(Bettany, 2005: 586; Akkuş Mutlu, 2014: 6).
Akadlarda insan kurban sunumları da yapılmaktaydı. Babanın
kendi ruhunun günahı için çocuğunun hayatı, kendi başı için
çocuğunun başını, kendi boynu için çocuğunun boynunu, kendi göğsü
için çocuğunun göğsünü vermesi gerektiğini bildiren günümüze ulaşan
yazılı metin vardır (Bettany, 2005: 586).
3.1.3. Assur Tapınakları (MÖ 15. ve MÖ 10. yüzyıl)
Assur uygarlığı Mezopotamya Bölgesi’nde hüküm sürerken,
İştar tapınakları önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de
tapınak olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Assur kralı I. TukutiNinurta’nın hükümdarlığı döneminde (MÖ 1243-MÖ 1207) İştar
tapınağı Assur’un başkentine taşınmıştır (Wimber, 2007. 15).
Orta Assur Dönemi’nde tapınakların planı tipik Sümer tapınak
planını takip eder (Black ve Green,1992: 177) . Tapınağın sunağı bir
merdivenin üstünde olan ana mabete yerleştirilmiştir. Mabetteki
sunak, Eanna’daki seramiklere benzer betimlemelerle (kuş, yılan ve
aslan motifleri) süslüdür. Bu sunak Assur’daki İştar Tapınağı’nın en
eski katmanında bulunan sunak türüdür (Wimber, 2007. 15-16).
Tukulti-Ninurta’nın tapınağında kült objelerinin bulunması, İştar’ın
bereketliliğiyle ilişkisinin sürdürüldüğünün ispatıdır. Wimber ve
Black'e göre; tapınaklarda bulunan pubik amuletler ve ritüel falloslar
İştar’ın cinsel doğasını yansıtır ve tapınaklarda uygulanan cinsel
ritüeller, bereket ve verimliliği garantilemek maksatlı ayinlerdir
(Wimber, 207: 16; Black ve Green, 1992. 152).
3.1.4. Yeni Babil Tapınakları (MÖ 7. ve MÖ 6. yüzyıl)
Babil Ülkesi’nde Aibur-şabu olarak bilinen (düşman hiç
geçmeyecek) yolda, Yeni Yıl Şenliği esnasında tanrı heykelleri
taşınırdı. İştar Kapısı’na kuzeyden gelip Aibur-şabu’ya girildiğinde,
yüksek duvarlar arasında 200 m kadar uzanan taş döşeli geniş bir
yoldan geçilir. Bu yolun iki yanında, kalıplanmış sırlı tuğladan yapılan
ve İştar’ı simgeleyen 120 aslan figürü sıralanmıştır (Oates, 2004. 161).
Kente Aibur-şabu’dan girildiğinde, Güney Saray’ın karşısında, ana
tanrıça Ninmah’a ait olan E-mah yer alır. Tapınağın iç avlusunun bir
kenarında geniş bir sella, kapıya bakan arka duvarında da tanrıça
heykeli için (platformlu) bir niş vardır (Oates, 2004: 164).
Yeni Babil iktidarının yükselişinin ikinci döneminde
seleflerinin mimari ve ikonografik geleneğine ekleme yapılarak
halefleri tapınak stilini geliştirdiler. Babylon’daki İştar Tapınağı,
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büyük olasılıkla Nabopolassar’ın hükümdarlığına (MÖ 625-MÖ 605)
tarihlenir. Tapınak, Sümer proto tipine dayalı düzenli bir zemin
planına sahiptir. Tapınağa ait iki kule yapım tarzı olarak
Mezopotamya stilinde geliştirilmiştir (Black ve Green, 1992: 113).
Daha küçük olan mabetler ise tapınağın duvarından tamamen ayrı
olarak sella kompleksleriyle çevrilidir. Farklı oda ve koridorlarıyla
daha sonraki Hz. Süleyman Tapınağı’nın yan odalarındaki gibi benzer
bir düzenlemeyle yan odalara ve sellaya geçiş sağlanmaktadır
(Wimber, 2007: 18).
Babil toplumu iyi ve kötü ruhlar düşüncesinin esinlendirdiği
büyüsel ayinlere büyük bir önem vermişlerdir. Cin bilimi ve halk
büyücülüğü, resmi din tarafından özümsenmiş ve geliştirilmiştir.
Tapınakların çevresinde, cin bilimini dizgeleştiren ve ruhların büyük
tanrılara (Anum, Enli, ve Ea’ya) boyun eğmelerini yayan özel
büyücülük okulları vardı. Halk, büyücülüğünün yöntem ve ayinlerini
benimsemiş, kutsal alanları tapınaklara dönüştürmüştür (Diakov ve
Kovalev, 2014: 109). Bu değişikliğin sonucu olarak aynı uygulama
daha sonraki Assur ayinlerine de geçmiştir. Babil ve komşu kentlerin
resmi tapınaklarındaki papazlar sınıfı, oldukça kalabalık bir sınıftır.
Rütbe ve görevlerine göre de kendi içerisinde gruplara ayrılmışlardır.
Bu grubun dışında ayrıca rahibe sınıfını oluşturan bir grup da yer
almaktadır. Bir Akad kralı ruhban sınıfı için Sippar’da Samaş
Tapınağı’nın yanında geniş meyve ve bahçeleri olan büyük bir saraytapınağı yaptırmıştır. Bu saray-tapınaktaki rahibelerin, ayin esnasında
karışık biçimde erkek ve kadınlardan oluşan şarkıcı, müzisyen gibi
yardımcılarının yanında pek çok sayıda hizmetçileri de yer almaktadır
(Diakov ve Kovalev, 2014109-110).
3.1.5. Suriye-Filistin Tapınakları
Mezopotamya kült ve tapınaklarına ek olarak Eski SuriyeFilistin Bölgesi, Atargatis-Astarte kültünün gelişimi anlamında
oldukça önemli bir yere sahiptir. Greko-Romen Dönemi’nde Atargatis
kültünün iki büyük merkezi olan Hierapolis ve Delos, Suriye’de yer
alır. Bu merkezler konumları gereği Suriye-Filistin Bölgesi’nde
Mezopotamya kültürel etkisinde olmalarının yanı sıra Suriye-Filistin
kültürüne de bağlıdırlar. Bu bölgeler bir nevi geçiş bölgesi
konumundadırlar. Tunç ve Demir Çağları boyunca Suriye bölgeleri ve
Levand kıyıları, büyük ölçüde farklı kültürler tarafından etkilenmiştir.
Doğu Mezopotamya’daki bölgelerde yaygın olan Sümer tapınak
mimarisinin Mari’deki İştar tapınağında da benzer biçimde görülmesi,
bu tapınak modelinin Suriye’nin iç kesimlerinde erken dönemlerde
tanıtıldığının göstergesidir. Suriye-Filistin Bölgesi kendi toprakları
üzerinde güçlü uygarlıkların hâkimiyetine girmesine rağmen eşsiz
kültür ve mimarisiyle kendi tapınak stilini geliştirmesini başarmıştır
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(Wimber, 2007: 19). Tanrı Baal için yapılan tapınakların dış duvar
sütunları, birbirleri ile sıkıştırılmıştır. Ana giriş kapısı mısır tarzında
olduğu gibi mimari yapıya sahiptir. Her tarafta bir kule vardır. Geniş
merdiven ile üç girişli bir yapıya sahiptirler.
Tanrı Baal’ın eşi tanrıça Asherah ile ilgili olarak, tanrıçanın
kişiliğinin temel elementlerini gösteren temel kaynakları: Ugarit
mitolojik tabletleri, eski güney Arabistan kitabeleri, Mezopotamya
kaynakları ve Eski Ahit (Tevrat)’ten almaktayız (Wiggins, 2007. 225).
Bu kaynaklara ek olarak son zamanlarda Khirbet el-Qom, Kuntillet,
Ajrud ve Tel Miqne’deki kazılardan çıkan kitabeleri de ekleyebiliriz.
Bütün bu kaynaklar Asherah adının önemli bir figür olduğu yazılı
metin örnekleriyle kanıtlanmıştır. Yazılı kaynaklar özellikle de
ikonografik kaynaklar tanrıçanın ilişkilerini, bağlantısını, ortaya
çıkışını aydınlatmada araştırmacılar için mihenktaşı konumundadır
(Wiggins, 2007: 225). Bunun temel nedeni ikonografik kaynakların
çoğu kadın tanrıçaları tasvir etmede, herhangi bir tanrıçayla
ilişkilendirmede yazılı kaynakları doğrular niteliktedir. Ancak bilim
insanları tarafından figürinler ve bunların işlevlerine ilişkin yapılan
tartışmalarda (ana tanrıçayı mı? Sıradan kadınları mı? Yoksa
oyuncakları mı? Temsil edip etmediği soruları üzerinde) bir fikir
birliği henüz sağlanmamıştır (Wiggins, 2007: 225).
İsrail’de tanrıça Astarte (Aşera)’ya tapınaklarda tapınımın
yanı sıra “ev kültü” ya da “aile kültü” içerisindeki uygulamaları da yer
almaktadır. Tanrıça Aşera’ya edilen dualar ve yakılan tütsüler, hane
halkının hasta annelerini iyileştirmek ve yeni doğan bebeklerini
çalmaya teşebbüs eden kötü şeytanlardan, cinlerden koruma amaçlı
edilen dualardı (Willet, 1992: 12). Evlerin herhangi bir odasında ev
ritüelleri için duvarlara açılan bir niş içerisine tanrıçanın plaka
figürinlerini yerleştirilip, tanrıçaya dua eder tütsü yakarlardı (Willet,
1992. 17).
Tevrat’ta tanrıçanın “Aşera” olan ismi en az 40 defa
geçmektedir. 1940 yılında İsrail’de yapılan kazılar neticesinde evin
kutsal odalarında çıkarılan Astarte plakalı tanrıçalar, önceleri bilim
adamları tarafından “Astarte” olarak yorumlanmış daha sonra kutsal
kitapta adı “Aşera” olarak geçmesinden dolayı daha sonraki
yayımlarda ismi Aşera olarak değiştirilmiştir (Willet, 1992: 97).
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ÖZ
Bu yazıda Antik Yunan’ın toplum yaşantısında bir dönüm noktası
olan savaşa uğurlamada libasyonun önemi ve gerekliliğinden söz
edilmiştir. “Phiale” denilen özel bir kapla gerçekleştirilen bu ritüelin
vazolar üzerinde, daha çok kadınlar tarafından gerçekleştirilirken
betimlendiğini görüyoruz. Bu önemli ritüelin kadınlar tarafından
gerçekleştirilmesi ve bu saygın rolün kendisine verilmesi, kadının
Antik Yunan toplumunun sosyal yaşamdaki tali rolünün aksine ön
planda olması önemlidir. Bu durum belki de Ana Tanrıça
zamanlarında olduğu gibi kadının gücünün ve inancının geçmişten
gelen etkisiyle, hala saygınlığını koruduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Libasyon, Antik, Yunan, Kadın, Phiale

ABSTRACT
In this article, it is mentioned the importance and necessity of libation
in the event of war, which is a turning point in the social life of
Ancient Greece. We see that this ritual performed with a special pot
called “Phiale” that is on vases, performed by more women. It is
important that this important ritual is carried out by women and that
this prestigious role is given to them, as opposed to the talisman role
of the ancient Greek society in social life. This shows perhaps that the
power of the woman and her faith in the past, as in the Mother
Goddess, still retains her prestige by the influence of the past.
Keywords: Libation, Ancient, Greek, Female, Phiale
GİRİŞ
Antik Yunan dini törenlerinde libasyon önemli bir yer tutardı.
Antik dönem Yunan vazolarında sık işlenen kompozisyonlardan biri
olan savaşa uğurlama ve libasyon betimlerinin Yunanlı sanatçılar
tarafından sevilerek işlendiğini görüyoruz. Libasyon aynı zamanda
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gidiş-dönüş anlarında, törene katılanlar ve her katılımcıyla tanrı
arasında var olan bağları belirtmeye hizmet ederdi (Lissarague, 2005:
20).
Birçok vazo resimlerinde, kadınlar bir savaşçıyı uğurlarken ve
libasyonu gerçekleştirirken betimlenmiştir.
Libasyon Ritüelinde Kadının Yeri
Libasyon, Antik Yunan’da bir ibadet şekli olarak tanrıların
onuruna şarap içme ve içilen şarabın bir kısmını yere dökme ritüeliydi
(Lissarague, 2005: 187). Libasyon sahnelerinde genellikle kadınlar,
şarap dökme eylemini gerçekleştirirken betimlenirlerdi. Savaşa giden
erkek elinde bir “phiale” tutar, eşi ya da annesi ise testiden “phiale”ye
şarap dökerdi. Bazen tek başına yapılabildiği gibi bazen de karmaşık
bir takım ritüel dizisinin parçası olarak sunulurdu (Lissarague, 2005:
188). Kadınların bu rolü, her ne kadar yardımcı bir rol olarak görünse
de, aslında temel bir rol oynadıkları görülmektedir. Aksine yardımcı
rolü oynayan erkektir; çünkü erkek phialeyi eline alıp pasif bir şekilde
ritüelde bulunmaktadır ve asıl ritüel eylemini gerçekleştiren, kadındır
(Lissarague, 2005: 189).
Bu kadar önemsenmesi nedeniyle de savaşa uğurlama ve
libasyon gibi ritüeller Yunan sanatında sevilerek işlenen konular
arasında yer almıştır. Arkaik döneme ait siyah figür tekniğinde
işlenmiş bir amphora üzerinde(Resim 1) (Lissarague, 2005: 186, Fig.
19) (MÖ 530) altara adak adayan ve savaşa giden kocasını uğurlayan
eş betimlenmiştir. Kadın, sol elinde kalkan ve mızrağını tutan ve sağ
eliyle de ortadaki altara sunu yapan kocasının miğferini tutar vaziyette
işlenmiştir.
Klasik dönemde Villa Giulia ressamına ait açık zemin üzerine kırmızı
figür teknikte işlenmiş bir kyliks tondosunda (Resim 2)
(https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-artcivilizations/greekart/greek-pottery/a/greek-vase-painting-anintroduction) (MÖ 470) bir altar önünde, sağ eliyle phiale sol eliyle ise
bir asa tutmuş vaziyette libasyon yapan kadın betimi yer almaktadır.
Kadın, khiton üzerine peplos giymiş olup onun üzerine de
omuzlarından aşağı doğru sarkan kırmızı renkli bir himation giymiştir.
Klasik döneme ait kırmızı figür teknikte işlenmiş bir oinoche gövde
ayrıntısındaki (Resim 3) ( Lissarrague, 2005: 191, Fig. 24) (MÖ 460)
libasyon sahnesinde bir elinde kuş, diğer elinde ise olpe tutan ve bu
kapla karşısında duran Athena’ya libasyon yapan bir kadın işlenmiştir.
Libasyon yapan kadının başında bir sakkos bulunmakta, khiton
üzerine peplos giymiş ve onun üzerine de himationu sol omzunun
üzerinden geçirerek sağ omuzu açıkta bırakacak şekilde belde
toplanmış olarak işlenmiştir. Giysinin yaka kısmı “V” şeklinde
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verilmiş olup giysi kıvrımları dikey olarak inmektedir. Karşısında
duran Athena’ya -Athena’nın kutsal giysisi olan- peplos giydirilmiş
olup üzerine de aegisi yerleştirilmiştir.
Klasik döneme ait kırmızı figür teknikte işlenmiş bir krater
gövdesinde (Resim 4) (Lissarrague, 2005: 187, Fig. 20) (MÖ 450),
ortadaki altarın bir tarafında üzerinde kısa khiton ve onun üzerine de
zırhını takmış şekilde savaşa giden bir erkek, diğer tarafında ise onu
savaşa uğurlayan ve ellerinde eşinin savaş malzemelerini ona uzatan
bir kadın betimi yer almaktadır. Kalkanda yılan motifi bulunmaktadır.
Yunan klanları, ata simgelerini gösteren motifleri kalkanlarının
üzerine işlerlerdi. Örneğin kimi klanların at, kimilerinin boğa olması
ya da Erekhteus’un ailesinde yılanın hem ata hem de klanın simgesi
olarak ortaya çıkması gibi. Thebaili Spartoilerin simgelerinin yılan
olmasının nedeni, Kadmos’un Thebai kentinin temeline ektiği ejder
dişlerinden çıkmış olmalarıdır. Ayrıca yılan, Yunan toplumunda bir
kahraman ya da evin koruyucu simgesiydi (Thomson, Tarih Öncesi
Ege I, 1988: 135). Bu sahnede kalkan üzerindeki yılan motifi erkeğin
yılan klanına ait olduğunu veya savaşa giden erkeğin bir kahraman ve
evin koruyucusu olduğu anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca
yılan, her toplumda ölümsüzlüğün ve yeniden doğuşun bir simgesi
olmuştur (Thomson, Tarih Öncesi Ege II, 1991: 134).
Klasik dönemde Achilles ressamına ait kırmızı figür teknikte
işlenmiş bir stamnosun gövdesinde (Resim 5) (Boardman, 2010: 66,
Fig. 115) (MÖ 450) savaşa giden bir erkeğin babası ile vedalaşması ve
libasyon sahnesi yer almaktadır. Ortada savaşa giden kahraman, savaş
teçhizatlarıyla donanmış bir şekilde; başında miğferi, sol elinde kalkan
ve mızrağı, sağ elini de -muhtemelen babası olan- sakallı kişiye
uzatmış ve kısa khitonu üzerine zırhını takmış bir şekilde işlenmiştir.
Solunda duran sakallı kişi, peplos üzerine himation giymiş olarak
verilmiş, himationu sol omuzunun üstünden geçirilerek belinde
toplanmıştır. Belde toplanan ve aşağıya doğru sarkan giysi tomarı
kıvrımlarla verilmiştir. Sağda libasyonu gerçekleştiren kadın ise sol
elinde bir olpe, sağ elinde ise phiale tutarak işlenmiştir. Kadın ise
khiton üzerine peplos giymiş, giysi altından vücut hatları
vurgulanmıştır. Ayrıca bu sahnede köpeğin işlenmesi, bu ailenin
aristokrat olduğunu göstermektedir.
Klasik dönemde Kleophon ressamına ait kırmızı figür teknikte
işlenmiş bir stamnosun gövdesinde (Resim 6) (Üstüner, 2007: 253,
Fig. 711) (MÖ 440-430) yine savaşa uğurlama ve libasyon sahnesinde
erkek sol elinde phiale, sağ elinde ise kalkan ve mızrak; kadın ise sağ
eliyle olpe, sol eliyle de peçesini tutmuş bir şekilde verilmiştir.
Kadının arkasındaki beyaz sakallı işlenmiş kişi erkeğin babası,
erkeğin arkasında duran, başında sakkosu olan kadın da annesi olmalı.
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Savaşa hazırlıktan dolayı figürlerin üzgün bir şekilde işlendiğini
görüyoruz. Kadınlar, khiton üzerine peplos giymiştir.
Sisyphus ressamına ait kırmızı figür teknikte işlenmiş bir
kraterin gövde kısmında (Resim 7) (Trendall, 2011: Fig. 37) (MÖ
420-390) savaşa uğurlama ve libasyon sahnesi işlenmiştir. Kadın,
başında kekryphalosuyla giysi olarak da khiton üzerine peplos giymiş
bir şekilde verilmiş, kadının karşısında -muhtemelen kocası olanerkek ise kısa tunik giymiş ve sağ eliyle phiale tutarken sol eliyle de
atının eyerini tutmuş vaziyette işlenmiştir. Kadının arkasında duran
erkek figürü de onların çocuğu olmalı. Kadın her iki eliyle bir
oinochoeden karşısında duran erkeğin elindeki phialeye şarap
dökmektedir.
Hellenistik dönemde de libasyon sahneleri işlenmiştir. Bu
döneme ait terracotta figürin (Resim 8) (MÖ 3. yüzyıl); bir kaya
üzerinde oturmuş, sol elinde phiale ve -kırık olan- sağ elinde
muhtemelen bir olpe veya oinochoe bulunmaktaydı. Başında bir
kekryphalos olan ve süslenmiş özenli bir peplos giymiş figürin
aristokrat bir aileden olmalı. Göğüs altında ince bir kemerle bağlanan
ince giysinin üzerine giydiği kalın kumaştan himation, sol kolun
üzerinden geçirilerek belde kumaş tomarıyla toplanmış olup giysi
kıvrımları vücudun hareketine uygun işlenmiştir.
SONUÇ
Din olgusu ve dindeki ritüeller, zamana direnen ve kolayca
değiştirilmeyen normlar içerir. Toplum yaşantısında bir dönüm
noktası olan savaşa uğurlamada libasyonun kadın tarafından
gerçekleştirilmesi ve bu saygın rolün kendisine verilmesi, sosyal
yaşamdaki tali rolünün aksine burada kadının ön planda olması -belki
de ana tanrıça zamanlarında olduğu gibi kadının gücünü ve inancının
geçmişten gelen etkisiyle- hala saygınlığını koruduğunu
göstermektedir.
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RESİMLER

Resim 1. Amphora (MÖ 530).

Resim 2. Kyliks (MÖ 470).
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Resim 3. Oinochoe Ayrıntısı
(MÖ 460).

Resim 4. Krater Gövde Ayrıntısı
(MÖ 450).

Resim 5. Stamnos (MÖ 450).

Resim 6. Stamnos (MÖ 440430).
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Resim 7. Krater (MÖ 420-390).

Resim 8. Terracotta Figürin (MÖ
3. yy).
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ABBASÎ HALÎFESİ MEHDÎ’NİN YÖNETİM ANLAYIŞI
ABBASID CALIPH MAHDİ’S REGIME

Prof. Dr. Ali İPEK - Dr. Öğretim Üyesi Ercan CENGİZ
ÖZ
İnsanlık, tarihî seyrinde gerek siyasî sahada ve gerekse dinî alandaki
hatalar, eksikler yahut zamanın zaruretinden kaynaklı olarak
yenilenmeye ihtiyaç duymuştur.
Dünyanın zorda kaldığı,
mazlumların çoğaldığı, canların yandığı, kanların sorumsuzca
akıtıldığı bir sırada İslamiyet’in doğuşu bu durumun en güzel örneğini
oluşturuyor. Hz. Peygamber (A.S.) dönemi (Asr-ı Saadet) ve Hulefâ-i
Raşidîn zamanları, İslâm devletinin hailesiz, medeniyetinin de
eksiksiz yaşandığı bir devreydi. Bu durum Emevîler’den itibaren
değişmeye yüz tutmuş, devlet yönetiminde bir kısım yanlış
uygulamalar görülmeye başlamıştı. Bunun için Ömer b. Abdülaziz,
İslâmî dönemin ilk Islahatlarını ortaya koydu. Bunun bir benzerini
Abbasî halifesi Mehdî’de görüyoruz. Birçok güzel vasıflara sahip olan
Mehdî, bunları işlerine de yansıtıyor, ortaya koyduğu ıslahatlarıyla
insanların gönüllerini rahatlatıyordu. Mazlum haklarının tevdi
edilmesi, Mezâlim Mahkemelerinin kurulması, Halife’nin önemli
düzenlemelerinden biriydi. Halife Mansur döneminde müsadere edilen
malların hak sahiplerine verilmesi, yine o dönem sıkı vergi
politikasıyla zenginleşen hazinenin ihtiyaç sahibi Müslümanlara
dağıtılması, büyük memnuniyet uyandırmıştı. Mehdî’nin hacta
bulunduğu bir sırada Mekke ve Medine halklarına yüklü miktarda
bağışta bulunması, bu kutsî mekânlarda daha önce yaşanan tatsız
olaylarla açılan yaralara merhem olmuştu. Yoksullara, cüzzamlı
olanlara ve görme engellilerine maaş bağlanmakla da, dilencilik
yapmalarının önüne geçiliyordu. Mehdî, imar alanındaki icraatlarıyla
da bir rahatlama getiriyordu. Hac yollarında can-mal emniyetinin
sağlanması, büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldırıyordu. Halife,
Müslümanların ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için,
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin genişletilmeleri emrini de
vermişti. İnsanların en çok yakındıkları ve zamanla isyanlara yol açan
vergilerin daha ödenebilir bir duruma getirilmesi, bu dönemin öne
çıkan ıslahatlarından biriydi. Daha önce hapishanelere atılan Hz. Ali
evladının buralardan çıkarılmaları, bu aileye bir rahatlama getirişti.

64
Halife’nin İslâm dini ve toplumunu yıkıcı akımlara karşı korumak için
kurmuş olduğu Dîvânü’z-Zenâdika bu alanda tecdit niteliğinde bir
icraattı.
Anahtar Kelimeler : Abbasî, Mehdî, Islahat, Mescit.

ABSTRACT
Throughout the history, humanity has always required renewal due to
errors, defects or then necessities in either political or religious areas.
The paragon of this situation is birth of Islam at a time when the world
was in much trouble, the number of the oppressed people was
escalating, humans were got hurt, and bloods were shed recklessly. In
the era of the Prophet Muhammad (peace be upon Him) (Asr-ı Saadet
or Age of Bliss) and the times of Hulefa-i Rashidin (the Rashidun or
Four Caliphs), the Islamic lands had no tragedies within the state and
went through literally a complete civilization yet until the Umayyad
reign. Then this situation would tend to alter and some sort of
improper practices occurred in the state administration. Therefore,
Umar ibn Abdul Aziz revealed the first Reforms in the Islamic period,
and likewise so did Abbasid Caliph Mahdi afterwards. Mahdi, who
had a number of great traits, reflected these on his actions and his
reforms was expanding their souls. One of the innovative legislation
of the Caliph is the establishment of Atrocity Courts in which the
oppressed were entitled to their own rights. The assets confiscated
under al-Mansur’s caliphate were returned to their previous owners,
the Treasury enriched by strict tax policies were distributed into the
Muslims in need, and all these would arouse a great appreciation.
During his pilgrimage, great amount of endowments were made by
him to the peoples of Mecca and Madinah, and such an approach
would also salve the wounds occurring due to the unpleasant incidents
previously experienced in these holy places. The destitute, the leprous
and the blind were put on a salary to avert their going around begging.
He would also provide enlargement with his actions in public
improvements. The life and property safety made on pilgrimage routes
would eliminate a serious drawback. Furthermore, the Caliph gave his
orders for the extensions of Masjid-al-Haram and Masjid-un-Nabwi so
that the Muslims would make their prayers in more comfort. One of
the major reforms in this era is that huge amounts of taxes were made
more payable, which people had been mostly griping about taxes and
that had led to insurgences at earlier times. The offsprings of Ali, His
Holiness, who had been put in prison before heaved a sigh relief when
they were got out of there. Moreover, he established the Diwan’uzZenadika (zindiqs or non-believers) to protect the religion and society
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of Islam against destructive movements, which was a renewal action
in this area.
Keywords: Abbasid, Mahdi, Reform, Masjid

GİRİŞ
Abbâsî hilâfeti, Emevîlere karşı sürdürülen uzun bir mücadele sonucu
kurulmuş oldu. Suriye hac yolu üzerinde bulunan Humeyme, Kûfe ve
Horasan Abbâsoğullarıyla Hz. Ali evladının birlikte yürüttükleri
Hâşimî hareketinin üç önemli merkeziydi. Kendisini ilme, ibadete
vermiş olan Ali b. Abdullah b. Abbâs, Suriye hac yolu üzerinde
bulunan Humeyme’ye yerleşen ilk şahıstı (714). Ali b. Abdullah,
vefatından önce oğlu Muhammed’e bir kısım sırlarını açmış ve
vasiyette bulunmuştu. Bunun yanında Keysâniyye mezhebi
mensupları ve bazı insanlar tarafından İmam olarak tanınan
Muhammed el-Hanefiyye’nin oğlu Ebû Hâşim Abdullah da
Humeyme’ye gelerek, vefatı sırasında 98 (716-17) bu görevi
Muhammed b. Ali b. Abdullah’a vasiyet etmişti.
Abbâsî Halîfelerinin babası olan Muhammed b. Ali b. Abdullah b.
Abbas 743 yılındaki vefatından önce oğlu İbrahim’i yerine bırakarak
vasiyette bulundu. Ancak Halîfe Mervan (II) b. Muhammed,
Horasan’da Emevîler’e karşı başlatılan ileri seviyedeki mücadeleler
üzerine, İbrahim’i ele geçirerek Harran’da hapsetti. Kurtuluş ümidi
kesilen İbrahim, yerine geçmesi için kardeşi Ebu’l-Abbas es-Saffah’a
vasiyet ve Kûfe’ye gitmesini de tavsiye ederek, iki ay üzerine burada
vefat etmiş oldu.
Hâşimî hareketi başarıya ulaşınca Ebu’l-Abbâs es-Saffâh, Kûfe’de
halîfe ilan edilmiş (132/749-50), Hz. Ali evladı ise bunun dışında
bırakılmıştı. Ebu’l-Abbâs es-Saffâh’ın İslâm dünyasında hilâfetini
benimsetmesi için Emevî taraftarlarına karşı başlatmış olduğu
mücadele de büyük ölçüde insan kaybına yol açmış ve hâliyle
kırılmalara neden olmuştu. Abbâsî devletinin asıl kurucusu sayılan
Ebû Ca’fer Mansur’un (136-158-754-775) hazineyi zenginleştirmek
için takip etmiş olduğu sıkı malî politikası da isyan hareketlerinin
önünü açıyor, memnuniyetsizlikleri beraberinde getiriyordu. Halîfe
Mansur’un bilhassa Ali evladına karşı başlattığı mücadele ise bu
ailede ve diğer Müslümanlarda derin bir infiale neden olmuş
bulunuyordu.13 Dolayısıyla Abbâsî devletinin kuruluşu üzerinden az
13

Hâşimî hareketi ve Abbâsî devletinin kuruluşuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz.
Ya’kubî, Ahmed b. Ebî Ya'kub b. Ca'fer b. Vazıh, Târîhu'l-Ya'kubî, Necef l358, II,
341; Ed-Dîneverî, Ahmed b. Davud, el-Ahbâru’t-Tıvâl, Tahkîk, Abdülmün’im Âmir,
Kahire 1960, 357-358: Anonim, Ahbâru’d-Devlet el-Abbasiyye, Tahkîk, Abdülaziz
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bir zaman geçmiş olmasına rağmen, siyasî yaklaşım ve uygulamada
bir kısım yanlışlıklar görülmeye başlamıştı. Bu bakımdan yeni bir
siyasî bakışa ve her alanda çözüm getirecek bir anlayışa ihtiyaç vardı.
Veliaht Mehdî
Asıl adı Muhammed, ancak daha çok siyasî-dinî muhtevalı Mehdî
lakabıyla tanınır oldu. Halîfe Ebû Ca’fer Mansur’un büyük oğlu olan
Ebû Abdullah Mehdî, 126/743-44 veya 27/745-46 yılında
Ahvaz/Hozistan’ın
Îzec
beldesinde
dünyaya
geldi.
Bir
değerlendirmeye göre de, Hâşimî-Abbâsî hareketinin önemli bir
merkezi olan Suriye hac yolu üzerindeki Humeyme, onun doğduğu
yerdi.14 Himyerîler soyundan geldiği anlaşılan Ervâ binti el-Mansur,
Mehdî’nin annesiydi. Bir dönem Mansur’un Yemen valiliğinde
bulunan Yezid b. Mansur el-Himyerî, Ervâ’nın kardeşi, dolayısıyla
Mehdî’nin de dayısı oluyordu.15
Devlet idarelerinde başarılı olmanın yolu iyi yetişmekten, zamanın
eğitimi-öğretimi, siyaset bilimi, idarî ve askerî alanlarda donanımlı
olmaktan geçiyordu. Bu bakımdan Halîfe Mansur da, birinci
veliahtlığa getirmeyi düşündüğü oğlu Mehdî’nin çok yönlü bir şekilde
yetişmesine itina gösteriyor, bunun için de hocalar görevlendiriyordu.
Dil, edebiyat alanında dönemin tanınmış bilginleri Mufaddal ed-Dabbî
ve eş-Şarkî b. Kutamî (Velîd), Mehdî’nin Arap dili-edebiyatı, şiir,
eyyâmü’l-Arap (savaş günleri) ve güzel ahlâk öğreten hocalarıydı.
Hişâm el-Kelbî ve İbn İshak (Muhammed), Mehdî’nin tarih alanındaki
yetişmesini sağlamışlardı. İbn İshak, es-Sîretü’n-Nebevîye’sini Mehdî

ed-Durî, Kahire 1960, s. 108,130, 147, 159, 165, 173; Mes'udî, Ebu'l-Hasan Ali b.
Hüseyin, Mürûcu'z-Zeheb ve Meâdinu'l-Cevher, Beyrut l965, III, 252; a. Mlf. etTenbîh ve’l-İşrâf, Beyrut 1960, s. 292; İbn Tıktaka, Muhammed b. Ali b. Tabâtabâ,
el-Fahrî fi'l-Âdâbi's- Sultâniyye ve'd-Düveli'l-İslâmiyye, Beyrut l966, s. 143 vd.;
Abdülaziz ed-Dûrî, el-Asru’l-Abbâsiyyü’l-Evvel, Beyrut 1988, s. 19 vd.;Yıldız, Hakkı
Dursun, “Abbâsîler”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, I, 31-34.
14
İbn Miskeveyh, Ebû Ali Ahmed b. Ya’kub, Tecârîbü’l-Ümem, Tahkîk, Ebu’lKasım İmamî, Tahran 2000, III, 271; İbn el-Cevzî, Cemâlüddin Ebu’l-Ferec
Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, el-Muntazam fî Târîhi’l-Ümem ve’l-Mülûk,
Tahkîk, Muhammed Abdülkadır Atâ-M. Abdülkadir Atâ, Beyrut 1992, VIII, 205; esSuyutî, Celâluddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, Târîhu'l-Hulefâ, nşr. Muhammed
Muhyiddin Abdülhamid, Mısır l952, s. 271;el-Kütübî, Muhammed b. Şâkir, Fevâtü’lVefeyât, Tahkîk, İhsân Abbâs, Beyrut (t.y), III, 400; el-Hudarî Beg, eş-Şeyh
Muhammed, Muhâderâtu Târîhi’l-Ümemi’l-İslâmiyye (ed-Devletü’l-Abbâsiyye),
Beyrut (t.y), s. 86; Ahmet Güzel, Abbasî Halifesi Mehdî b. Mansur, Konya 2012, s.
31-34.
15
Ya’kubî, Târîh, II, 392, 399; Mes’udî, Mürûc, III, 309; a.mlf. et-Tenbîh, s. 296;
İbnü'l-Esîr, İzzuddin Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Kâmil fi't-Târîh, nşr. C.J.
Tornberg, Beyrut l979, VI, 41; Hudarî Beg, Muhadarât, s. 86.

67
adına yazmıştı. Ebû Ubeydullah Muâviye b. Yesâr da, Mihdî’ye
siyaset bilimi öğreticiliğiyle görevlendirilmişti.16
Mansur, oğlu Mehdî’nin idarî ve askerî alanlarda yetişmesini de
ihmal etmedi. Bu çerçevede Mehdî, henüz on beş yaşında bulunduğu
bir sırada, 141/758-59 yılında emrine verilen bir ordunun başında
Horasan’da ortaya çıkan isyanı bastırmakla görevlendirildi. Bunun
akabinde Rey’e geçmesi istenen Mehdî, buradan Taberistan
gazalarında bulundu. 144/761-62 yılında babası Mansur’la elCezîre’ye, Sugûr bölgesine inen Mehdî’nin, 147/764-65 senesinde
birinci veliahtlığa getirildiğini görüyoruz. Halîfe Mansur 151/768
yılında Mehdî’nin veliahtlığını meclis huzurunda yenileyerek, İsâ b.
Mûsâ’yı da bundan sonrası için tayin etmiş oldu. Mansur, 153/770
yılında Bağdat’ın güney-doğusunda bulunan Rusâfe’yi Mehdî’nin
başında bulunduğu ordu için karargâh olarak kurdu. Veliaht Mehdî
aynı yılda hac emirliğiyle görevlendirildi. Mansur, 158/774-75 yılı
çıkmış olduğu hac yolculuğunda vefat edince, Mekke’de Mehdî adına
biat alınarak, Hz. Peygamber’in (a.s.) kılıcı ve Bürdesi de Bağdat’a
gönderildi.17
Halîfe Mehdî ve Ehl-i Beyt
Hilâfeti babası Mansur’dan devralan Mehdî (158-168/775-785),
yetişme tarzının da yardımıyla başarılı bir devlet başkanında bulunan
vasıfları icraatlarına yansıtmaya başladı. İnsanların refahî bir hayat
sürmelerinin yolunu açmak, sıkıntılarına çözüm getirmek, mazlumun
yanında yer almak, hak sahiplerine hakkını tevdi etmek, zayıfların
elinden tutmak, maddî külfetleri hafifletmek, ibadet mekânlarında,
hayat şartlarında kolaylık sağlamak, İslâm dinine karşı ortaya çıkan
yıkıcı faaliyetleri önlemek, İslâm dininin Kur’an ve Sünnet esas
alınarak yaşanmasına azamî itina göstermek, Mehdî'nin siyasetinin

16

Bkz. Halîfe b. Hayyât el-Usfurî, Târîh, nşr. Süheyl Zekkâr, Beyrut 1414/1992, s.
357; Mes’udî, Mürûc, III,
320; Cahşiyarî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdûs,
Kitâbu’l-Vüzerâ ve’l-Küttâb, Farsça tercüme: Ebu’l-Fadl Tabâtabâî, Tahkîk, Mustafa
es-Sakâ vd. Tahran 1348, s. 137 vd.; Emîne Baytar, , “el-Mehdî el-Abbâsî” elMevsuâtu’l-Arabiyye, Dımaşk 2007, XIX, 775-76; Güzel, Abbasî, s. 35 vd.
17
Bu konularla ilgili bkz. Halîfe b. Hayyât , Târîh, s. 345; Taberî, VIII, 611, 613;
Mes’udî, Mürûc, III, 312; Belâzurî, Fütûh, s. 414; el-Makdisî, Mutahhar b. Tahir, elBed’ ve’t-Târîh, nşr. Mektebetü’s-Sekafet ed-Dîniyye, Bor Saîd (t.y), VI, 95; Fesevî,
Ya’kûb b. Süfyân b. Cvân el-arisî, Kitâbu’l-Ma’rife ve’t-Târîh,tahkik, Ekrem Zıya elÖmerî, Beyrut 1981, I, 133, 138;İbn Dukmak, el-Cevherü’s-Semîn fî Siyeri’l-Mülûk
ve’s-Selâtîn, Tahkîk, M. Kemalüddin İzzeddin Ali, Beyrut1985, s. 119-20; el-Ömerî,
İbn Fadlullah, Şihâbüddin Ahmed b. Yahya, Mesâlikü’l-Ebsâr fî Memâliki’l-Emsâr,
nşr. Fuad Sezgin, Fırankfurt 1989, s. 86; ed-Dûrî, el-Asru’l-Abbâsî, s. 84; Hudârî,
Muhâderât, s. 86.
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temelini oluşturuyordu. Bu bakımdan Mehdî herkes tarafından
seviliyor, dillerde ve gönüllerde yerini buluyordu.18
Bu çerçevede Mehdî’nin ilk icraatlarından biri Hz. Ali evladıyla
ilgiliydi. Bu aileden bazı insanlar Halîfe Mansur döneminde ağır
sıkıntılara maruz kalmışlardı. Abdullah b. Hasan ve oğullarıyla, yakın
akrabaları bunların başında geliyordu. Nitekim Abdullah b. Hasan ve
akrabalarından birçoğu, Mansur’un Kûfe/Hâşimiyye hapishanesinde
hayatlarını kaybetmişlerdi.19 Abdullah b. Hasan’ın oğlu Muhammed
en-Nefsü’z-Zekiyye, 145/762 yılı Mansur’a karşı ayaklandığı
Medine’de öldürüldü.20 Muhammed’in kardeşi İbrahim b. Abdullah
ise aynı yıl Basra’da ayaklanmıştı. Ancak bu da Bâhamrâ’da
Mansur’un ordusuna karşı verdiği savaşta yenilgiye uğrayarak
hayatını kaybetti.21
Mehdî hilâfeti devraldığı zaman, özellikle Hâşimiyye hapishanesi Âl-i
Beyt’e mensup insanlarla doluydu. Bunların birçoğu daha önce
buradaki olumsuz şartlar ve şiddete maruz kalmaları neticesinde
hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu hapishanelerin ıslahını programına alan
Mehdî-i Abbâsî, birçokları gibi Ali evladını da buralardan çıkarmakla
(159/775-76 ), başta bu aile olmak üzere, bütün Müslümanları
memnun etmiş, gönüllerini kazanmıştı.22 Halîfe, Ehl-i Beyt’ten
olanları serbest bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda onları malî
yardımlarla da taltif ediyordu. Hicaz’da kendisine ikata verilen Hasan
b. İbrahim bunlardan biriydi.23 Dolayısıyla Halîfe Mehdî, en önemli
rahatlamayı Âl-i Beyt’e yaşatmış oluyordu. Mehdî, Ali evladına karşı
göstermiş olduğu bu yaklaşımları ve icraatlarıyla, Âli evladı ile
Abbâsî ailesi arasındaki gerginliği kaldırmak, buzları eritmek
istiyordu.24 Halîfe’nin Ali evladına karşı bu tutumu ve onları
rahatlatan icraatlarında vezir Ya’kub b. Davud’un da önemli rolü
olmuştu.25

18

Mes’udî, Mürûc, III, 312; İbn Dukmak, el-Cevherü’s-Semîn, s. 119-20; el-Kütübî,
Fevât, III, 401; Ömerî, el-Mesâlik, s. 86.
19
Mes’udî, Mürûc, III, 299; İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, VIII, 94; ez-Ziriklî,
Hayreddin, el-A'lâm, Beyrut l990, III, 220.
20
es-Safedî, Salahuddin Halil b. Aybek, Kitâbu'l-Vafî bi'l-Vefeyât, nşr. Seven
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Mehdî’nin Yenileme İcraatları
Siyasetini âdeta insanları rahatlatmak, hoşnut etmek üzerine kuran
Mehdî,26 bir seri yenileme icraatlarında bulundu. O, siyasetindeki bu
yaklaşımıyla insanların haklarını tevdi edecek, yüklerini hafifletecek,
işlerini kolaylaştıracak, ihsanlarıyla da gönüllerini kazanarak başarılı
ve sevilen bir halîfe olacaktı.27 Halîfe Mansur’un oğlu Mehdî’ye
bırakmış olduğu vasiyet ve tavsiyeleri ise, onun ortaya koyacağı bu
icraatlarında bir kılavuz, rehber olmuştu.28 Mansur, bu vasiyetleriyle,
aslında kendisinin daha önce icraata koyamadığı ve ancak eksikliğini
hissettiği, oğlunun bunları yerine getirmesi halinde ise başarılı olacağı,
insanları memnun edeceği ve böylece de itibar gören ve itaat edilen bir
idareci olacağını düşünüyordu.29 Dolayısıyla Mehdî, babasının
vasiyetlerinde olgunlaşmış bir siyaseti hayata geçirmiş olacaktı.
1)Malî Konular
a)İnsanların Yardımında Oluşu
Mehdî’nin öncelikli icraatlarından biri de Malî konularla ilgiliydi.
Halîfe’nin bu konudaki ilk adımı gelir defterlerini inceleterek, babası
Mansur’un daha önce bazı insanların mallarını müsadere ederek
üzerlerine adlarını yazdırdığı bu malların sahiplerine teslim edilmesi
oldu.30 Bu durum büyük bir memnuniyet ve muhabbete vesile olmuş
ve insanlar, “ babası bizlere sıkıntı yaşatmıştı, ama oğlu insafla
muamele ediyor” demişlerdi.31 Nitekim Mansur da, vefat edeceği hac
yolculuğuna çıkacağı zaman Mehdî’ye, “ hak sahiplerinin mallarını
kendilerine teslim et ki seni sevsinler” vasiyetinde bulunmuştu.32
İhsanı bol bir halîfe, cömert bir şahsiyet olarak tanınan ve insanlara
bolluk yıllarını, refah günlerin yaşatan Mehdî,33 bu yönüyle de
ailelerin yanında, yardımında oluyordu. Halîfe, bu çerçevede babası
tarafından sıkı bir malî politika sonucu biriktirilen ve o zamana kadar
görülmemiş bir zenginliğe ulaşan hazinenin bir kısmını insanlara
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aylık-yıllık atiyye olarak dağıtarak, Hz. Ömer’i hatırlatıyordu.34
Mehdî, bazen de ilim ehline, din erbabına ve şairlere ihsanda
bulunarak, onların desteğini alıyordu.35
Halîfe Mehdî veliahtlığı döneminden itibaren Hicaz Müslümanlarına
karşı yakın bir ilgi duyuyor, farklı bir yaklaşım gösteriyordu.36
Kaynaklardaki kayıtlarda Mehdî’nin 160/776-77 yılında hac ibadeti
için geldiği Mekke’de Hicaz Müslümanlarına yüklü miktarda nakdî ve
aynî yardımlarda bulunmuş olduğu görülüyor.37 Bu bağışların
küçümsenmeyecek bir kısmı da (300 ve 200 bin dinar) Yemen ve
Mısır Müslümanlarına gönderilmişti.38
Mehdî, Medine halkına, özellikle de burada bulunan Ehl-i Beyt’ten
olanlarla, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’dan gelen ailelere
ayrı bir itina göstermiş, ihsanlarda bulunmuştu.39 Ayrıca Ensâr ve
Muhacir çocuklarının tespit edilmesi emrini veren Halîfe, akabinde üç
milyon dirhem parayı bunlar arasında paylaştırmıştı.40 Böylece
Medine’de bulunan ailelerin durumları iyileştiriliyor, daha önce bu
devlete karşı kırgın ve kızgın olanların gönülleri yatıştırılıyordu.41
Duyarlı bir devlet başkanı olma örneğini sergileyen Mehdî, tebaasının
her bir durumuyla ilgileniyor, hiç kimseyi mağdur ve mahzun görmek
istemiyordu. Halîfe bunun için cüzzamlıların, görme engelli olanların
ve hapis ailelerinin tespit edilmesi ve bunlara maaş bağlanması emrini
veriyor, bu insanların sokaklarda dilencilik yaparak, sefil bir hayat
sürdürmelerini önlemiş oluyordu.42 Halîfe, bu yaklaşımları ve
cömertçe tutumuyla dönemin zengin insanlarına da örnek oluyordu.
Nitekim onun bu tutumunu örnek alan zenginler de göstermiş
oldukları cömertlikleriyle maddî durumu iyi olmayan ailelerde bir
rahatlama olmuştu.43
b)Vergilerde Kolaylık
Vergilendirme, tarih boyu idarecilerle idare olunanlar arasında ya
rahatsızlık veya memnuniyet duymaya, muhabbet beslemeye neden
olmuştur. Mutedil bir vergilendirmeden yana olan, insanların malî
34

Bkz. Mes’udî, Mürûc, III, 312; Fesevî, I, 140.
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Bkz. Fesevî, I, 140.
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Bkz. Taberî, VIII, 217; İbn A’sem, Fütûh, II, 204; İbn Miskeveyh, Tecârib, III, 466;
İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, VIII, 226-27; Dûrî, Abbâsî, s. 86.
38
Makdisî, el-Bed’, VI, 96;İbn Miskeveyh, Tecârib, III, 466.
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külfetini hafifleten idarecilerin başarılı oldukları, tarihin sayfalarında
yerini buluyor. Bunun aksi uygulamalar ise kargaşa ve isyanların
çıkmasına idarelerde başarısızlığa yol açıyordu. Emevîler dönemi
zaman zaman haksız ve ağır vergilendirmeden kaynaklı isyan
hareketleri, bunun örneğini teşkil ediyor. Çünkü malî külfet insanların
en çok zorlandıkları bir husus olarak görülüyor. Bu bakımdan İslâm
dininde “Teklîf Mâlâ Yutâk”, yani gücün üstünde bir mükellefiyet söz
konusu değildir.44 Aynı şekilde Cenab-ı Hakkın, insanlar için zorluğu
değil, kolaylığı, yüklerini hafifletmeyi irade etmesi,45 hayatın her
alanını içine aldığı gibi, başarılı idareciler için de vergilendirmede
takip edilen bir yol olmuştur. Nitekim Halîfe Mehdî de bu yolu takip
etmiş, vergilendirmede insanlara kolaylık gösterme siyasetini
benimsemişti. Halîfe’nin bu siyasetinde babası Mansur’un, “ Haraç
vergilerini hafiflet” vasiyeti de etkili olmuştu.46
İdaresinde azamî derecede titizlik gösteren Mehdî,47 hususi bir
meclisle Reddi Mezalim Dîvan’nı kurma yoluna gitmişti. Bu dîvanda
daha çok reayayı valilerin aşırı uygulamaları ve zulümlerine karşı
korumaya yönelikti. Bu uygulamayla bilhassa halk vergi ve arazi
konularında koruma altına alınıyordu.48 Buna göre haraçlar arazilerin
sulama usullerine göre yeniden düzenleniyor, bunlar daha mutedil ve
ödenebilir bir duruma getiriliyordu. Bazı bölgelerde (Fars bölgesi
gibi) daha önce ağır vergilendirmeye tabi tutulan meyve ağaçlarında
indirim yoluna gidiliyordu. Vergi toplamalarında baskı ve zorlamalar
kaldırılıyor, daha ılımlı, yumuşak bir yaklaşım gösterilmesi
isteniyordu.49 Mehdî, bu konuda valilere talimatlar gönderiyor, buna
uymayan valiler yerlerini koruyamıyorlar, azledilmiş oluyorlardı.
Haraç hususunda insanlara zorluk göstererek, ödemelerde artırma
yoluna giden Mısır valisi Mûsâ b. Mus’âb el-Has’amî’nin azli, bunun
bir örneğini oluşturuyor.50
2)İmar-İnşa Hizmetleri
Refah, huzur ve çözüm getirmekten yana bir siyaset yürüten Mehdî,
her alanda ortaya koyduğu imar faaliyetleriyle de insanları
rahatlatıyordu. Halîfe’nin bu alandaki en önemli icraatı, İslâm dini ve
44
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medeniyetinin ilk merkezleri Mekke ve Medine’ye yönelikti. Mehdî,
160/776-77 yılı hac ibadeti maksadıyla geldiği Mekke’de,
Müslümanların Tavaf ve Namaz ibadetlerini daha rahat yerine
getirebilmeleri için Mescid-i Haram’ın genişletilmesi emrini vermişti.
Bu çerçevede Mescid-i Haram’ın etrafındaki evler istimlak edilerek,
sahiplerine başka alandan metre başına yer verildiği gibi, yine her
metresine yüz dinar da para ödeniyordu. Her şehirden bu işte çalışacak
olan mühendis ve sanat erbabı da Mekke’ye getirilmişti. Genişletme
inşaatı için gerekli görülen dört yüz seksen mermer sütunlar Mısır’da
getiriliyordu. Bu haliyle yirmi üç kapının yer aldığı Mescid-i
Haram’ın kandilleri için altından zincirler kullanıldığına yer
veriliyor.51 Mescid-i Haram’a benzer bir genişletme çalışması da
Mescid-i Nebevî’de gerçekleştirilmişti. Aynı yıl hac dönüşü
Medine’ye gelen Halîfe Mehdî, Mescid-i Nebevî’nin etrafındaki
evlerin istimlâk edilerek, vadi tarafından genişletilmesi emrini vermiş,
Resul-i Ekrem’in mübarek kabrinin dış duvarları da mermerle
kaplanmıştı.52 Mekke yollarında duraklama ve konaklama tesislerinin
kurulması ise (61/777), bu dönem Hicaz’a yönelik hizmetlerin
tamamlayıcısı niteliğini taşıyordu.53
Bağdat Rusâfe’de bir Cami’nin yaptırılması, Basra’da bir Cuma
Camii’nin kurulması, Mehdî’nin cami imar ve inşasına yönelik
faaliyetleri arasında görülüyor.54 Makdisî, o zamana kadar Cuma
Camilerinde bulunan özel bölmelerin, odaların Mehdî tarafından
kaldırıldığını kaydediyor.55 Aynı müellif, yine bu Camilerdeki
minberlerin Hz. Peygamber’in (a.s) Minberinin yüksekliği ölçü
alınarak, kısaltıldıklarına da yer veriyor.56
Kurdurduğu hasta evlerini (Şifahaneler) insanların hizmetine sunun
Mehdî, aynı zamanda şehirlerin imarı, özellikle de sınır boylarında
Ribatlar yaptırmayı, kaleler kurmayı, surlar oluşturmayı da ihmal
etmiyordu. Bizanslıların daha önce tahrip ettikleri Hades Sugûru’nun
yeniden imarı ve surlarının inşasıyla, Tarsus savunmasının
güçlendirilmesi bunlardan bir ikisiydi.57
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Kervan yolları üzerinde su havuzları yaptırılarak, bunların açılan kuyu
sularıyla doldurulması ve kolayca kullanıma hazır hâle getirilmesi,
Mehdî’nin imarda dikkat çeken hizmetleri arasında görülüyor.58
3)Dînî Alanda Tecdîd
Dini bütün bir halîfe olan Mehdî, vakit namazlarında cemaatten geri
kalmıyor, kadeh kaldırmıyor, oyun ve eğlenceden pek
hoşlanmıyordu.59 Mehdî’nin Abbâsîler’in başından itibaren görülmeye
başlayan ve Zenâdika adı altında faaliyet gösterilen yıkıcı fırka
hareketine karşı kıyasıya mücadelesi, onun İslâm dinine olan
hassasiyetini gösteriyor.60 Asıl adı Hâşim b. Hekîm ve ancak daha çok
el-Mukanna’ olarak tanınan Horasan’ın Merv şehrinden olan şahıs bu
dönem Zenâdika’nın öncülüğünü yürütüyordu. Mukanna’, dinî
tahribatının yanında, Abbâsî devletini zaafa uğratıyor, temellerini
sarsmaya çalışıyordu. Eski İran’da Mânî dininin mensupları için
kullanılan ve Zerdüşt kitabını mukaddes kitaplara tercih eden bu
anlayışta olanlar, daha sonra İslâm dininden sapıtanlara anlamında
“Mülhitler” adı verilmiş.61 Bu anlayıştan hareket eden Mukanna’ da
Hulûl, Tenâsuh’a inanıyor, ilahlığını iddia ediyordu.62
Mehdî, Zenâdika’yı sıkı bir takibe alarak, başta Mukanna’ olarak
bunlardan birçoğunu ortadan kaldırmıştı.63 İslâm toplumunun
inançlarının bozulmaması ve dinin aslına uygun bir şekilde yaşanması
için, Mehdî, bu fırkalarla bir seri mücadele etmenin zaruretini
duymuş, bunlara yönelik Zenâdika Mahkemeleri kurmak zaruretini
duyarak, çoğu zaman bizzat kendisi de bu mahkemelerin başında
bulunmuştu. Mehdî, ayrıca bu fırkalara yönelik mücadele bulunulması
için, ilk defa Cedel kitaplarının (İlm-i Münâzara) tasnıf edilmesi
emrini vermişti.64 İslâm dininin Kur’an ve Sünnete uygun bir şekilde
yaşanması ve korunması noktasında Halîfe Mehdî’nin Zenîdika
fırkasına karşı vermiş olduğu mücadele bir tecdid niteliğini taşıyordu.
Sonuç
Üçüncü Abbâsî halifesi Mehdî, İslâm dünyasına huzur, sükûnet ve
refah yıllarını yaşattı. Devlet idaresinde geçen on küsur yıllık bir
58
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zaman dilimi cana kıymaların durduğu, korkuların dindiği,
mazlumların korunduğu, yoksullara, hastalara, engellilere insafla,
ihsanla yaklaşıldığı, ilim ehli, din erbabı ve şairlerin itibar gördüğü bir
dönemdi. Bu dönemde hak sahiplerine tevdi edilmiş, Hz. Ali evladı
rahata kavuşmuş, vergiler kaldırılabilir bir düzeye getirilmişti. İslâm
dinini yıkıcı fırkalara karşı kıyasıya mücadele verilerek, bir tecdit
hareketi ortaya konulmuştu. İslâm coğrafyasında başlatılan çok yönlü
imar ve inşa faaliyetleriyle de insana hizmetin zirvesine çıkılmıştı.
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ÖZ
Türkiye’de 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2006 yılında yürürlüğe girmiş ve üniversitelerde kaynakların etkin
kullanımı için performans esaslı bütçeleme sistemi faaliyete
geçirilmiştir. Bu çalışmada, 2007 yılında kurulan devlet
üniversitelerinin hazırlamış olduğu stratejik planlar üzerinde içerik
analizi uygulanmıştır. Bu sayede, çalışmaya konu olan üniversitelerin
misyon, vizyon, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerine ait
genel yönelimler ile ayrışmalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. İçerik
analizi sonucuna göre, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin stratejik planlarında
belirlemiş olduğu hedefler için en az bir performans göstergesine
sahip olduğu; Batman, Bilecik Şeyh Edebali, Çankırı Karatekin,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Sinop
üniversitelerinin hedef ve performans göstergesinin kısmen uyumlu
olduğu ve çalışmaya konu olan üniversitelerin stratejik plan
döneminde hedeflerine tam olarak ulaşmadıkları fakat kısmen
ulaştıkları anlaşılmıştır. Bu çalışma, 2007 yılında kurulan devlet
üniversitelerinin stratejik planları düzeyinde yapılan kapsamlı bir
çalışma olması açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Amaç, Faaliyet Raporu,
Üniversiteler, Misyon, Vizyon.

Stratejik Plan,

ABSTRACT
The Law on Public Financial Management and Control No. 5018
entered into force in 2006 in Turkey and a performance-based
budgeting system has been in operation for effective use of resources
at universities. In this study, content analysis was conducted on
strategic plans prepared by state universities established in 2007. In
this respect, it has been tried to show the differences and similarities
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between mission, vision, strategic goals, targets and performance
indicators of the universities that are the subject of this study.
According to the results of the content analysis, it has been found that
the universities have at least one performance indicator for the targets
which they have identified in their strategic plans except Karamanoğlu
Mehmet Bey University. It has been determined that the target and
performance indicators of Batman, Bilecik Şeyh Edebali, Çankırı
Karatekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt
and Sinop universities are partially compatible. It has been understood
that the universities which are the subject of this study have not
reached their targets completely but they partially reached their targets
during the strategic plan period. This study is important in terms of
being a comprehensive study conducted at the level of strategic plans
of state universities established in 2007.
Keywords: Purpose, Activity Report, Strategic Plan, Universities,
Mission, Vision.
1. Giriş
Strateji, kelime anlamı olarak; sevketme, yöneltme, gönderme,
götürme ve gütme şeklinde tanımlanmaktadır. Kelimenin kökeninin
eski Yunan generallerinden Strategos’sun bilgi ve sanatına ithafen
kullanıldığı kabul edilmektedir. Bununla birlikte strateji kavramının
Latince yol, çizgi veya nehir yatağı anlamına gelen “stratum” dan
geldiği de ifade edilmektedir (Güçlü, 2003:66). Kelimenin kökeni ve
tanımı konusunda farklı görüşler olmasına rağmen genel olarak strateji
kavramı yön göstermeyle ilgili kabul edilmekte (Dinçer, 1998:7,
Güçlü, 2003:66) ve örgütlerin varlığını sürdürmek ve etkinliğini
artırmak için izleyeceği yol olarak tanımlanmaktadır (Güçlü,
2003:68). Bununla birlikte işletme, kurum ve örgüt bazında ise
strateji; işletme ve çevresi arasındaki ilişkileri analiz ederek işletmenin
yönünün ve amaçlarının belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek
faaliyetlerin belirlenmesi ve örgütün yeniden düzenlenerek gerekli
kaynakların tahsis edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Dinçer, 1998:7,
Güçlü, 2003:67).
Yönetim en kısa tanımıyla, örgütsel kaynakların, örgütsel amaçları
başarmak için kullanılmasıdır (Güçlü, 2003:64, Çoğurcu, 2010:9).
Çoğu zaman stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramları
birbirine karıştırılmaktadır. Bu iki kavram birbiri ile sıkı bir ilişki
içinde olmasına rağmen birbirinden farklı kavramlardır. Stratejik
yönetim, etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını
değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünü
olarak tanımlanmaktadır (Bilgiç, 2013: 69)
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Stratejik planlama ise stratejik yönetim kavramının içinde, onun
yerine getirdiği yönetsel bir faaliyet olarak ele alınabilir. Dar
kapsamda stratejik planlama, stratejik yönetimin, uygulama ve kontrol
aşamalarından önce gelen ilk aşamadır. Stratejik yönetim ise
planlamanın devamı ve planlamayı ileri götüren bir yönetim biçimi
olarak ifade edilmektedir (Özen, 2008: 52). Stratejiyi bir yönetim
aracı haline getirmek planlama ile olmaktadır ve plan yapıldıktan
sonra stratejik yönetimin uygulama aracı olarak kullanılmaktadır
(Günay ve Dulupçu, 2015:237). Stratejik planlama aynı zamanda, bir
örgütün gelecekte başarılı olması için, örgütün üst yönetiminin,
örgütün geleceğini tasarlaması, gerekli prosedür ve operasyonların
geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Demir ve Yılmaz, 2010: 72).
Diğer bir tanıma göre ise stratejik planlama, örgütün amaçlarına
ulaşması için örgütün felsefesi ve misyonunun belirlenmesi, amaçların
saptanması ve stratejinin seçilmesine ilişkin kararların verilmesidir
(Özçam, 2007: 32). Bu bağlamda stratejik planlama tüm örgütü
kapsayan bağlayıcı bir çerçeve oluşturmakta ve işletmenin daha alt
düzeyde yapılan planlarına temel teşkil etmektedir (Özçam, 2007: 34).
Stratejik planlama, özel sektör kuruluşlarında ve kamu kurumlarında
kullanılmaktadır. Genel olarak stratejik planlarda yer alan unsurlar
şunlardır (Kalkınma Bakanlığı,2018: 31-48):
 Misyon
 Vizyon
 Amaçlar
 Hedefler
 Performans göstergeleri
Ülkemizde 24.12.2003 tarihinde yayımlanan ve 2006 yılında
uygulamaya konulan 5018 sayılı Kanun’un 3. Maddesinde stratejik
plan şu şekilde tanımlanmıştır: “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile
kaynak dağılımlarını içeren plan”dır. Kamu mali yönetim sistemine
dahil edilen stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye
ilişkin esaslar 5018 sayılı Kanun’un 9. Maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin
misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik
plan hazırlamak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü
olan kamu idarelerinin stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin
belirlenmesine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla
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ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar DPT tarafından
hazırlanarak 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir (Günay ve Dulupçu,
2015, 237). Bu bağlamda ülkemizde stratejik planlama sürecinin
uygulanması devletin kıt kaynaklarının öncelikli ihtiyaçlara
yönlendirilmesi açısından olumlu bir gelişmedir (Söyler, 2006: 288).
Bu çalışmada Türkiye’de 2007 yılında kurulan üniversitelerin
hazırladığı stratejik planlar içerik analizi yapılarak karşılaştırılmıştır.
17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun 29 Mayıs 2007 tarih ve
26736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle; Acı
Badem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi,
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bilecik
Üniversitesi65, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Karabük
Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi,
Muş Alparslan Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi66, Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Çankırı
Karatekin Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Arel
Üniversitesi, İzmir Üniversitesi olmak üzere toplam 20 üniversite
kurulmuştur. Bu üniversitelerden 3 tanesi vakıf, 17 tanesi de devlet
üniversitesidir67. Kurulmuş olan 3 vakıf üniversitesinin stratejik
planına ulaşılamadığı için 17 devlet üniversitenin stratejik planı içerik
analizi yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 17 devlet
üniversitesinin stratejik planları; misyon, vizyon, amaç ve hedefler
açısından analiz edilerek, genel yönelimleri, benzerlikleri ve
farklılıkları incelenmiştir.
Bu çalışma 2007 yılında kurulan üniversitelerin stratejik planları
üzerinden kapsamlı bir karşılaştırma yapılması açısından önem arz
etmektedir.
2. Nicel Veriler
2007 yılında kurulan on yedi devlet üniversitesinin hazırladığı
stratejik planlara göre her bir plandaki amaç, hedef ve performans
göstergeleri sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Stratejik plan
dönemleri incelendiğinde; KBÜ’nün 5018 Sayılı Kanun hükümlerine
çalışmaya konu olan diğer üniversitelere göre daha önce uyum
sağladığı görülecektir
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2012 Yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adını almıştır.
2013 Yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi adını almıştır.
67
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:2007%27de_kurulan_%C3%BCniversiteler
(Erişim Tarihi: 02.07.2018).
66
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Tablo 1: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Stratejik Planlarına
İlişkin Niceliksel Veriler
Stratejik
Plan
Dönemi

Stratejik
Amaç

Hedef

Performans
Göstergesi

Ağrı
İbrahim 2013-2017
Çeçen Üniversitesi
(AİÇÜ)

5

22

109

Artvin Çoruh
Üniversitesi
(AÇÜ)

2013-2017

5

24

85

Batman
Üniversitesi
(BTÜ)

2012-2016

15

38

112

Bilecik Şeyh
Edebali
Üniversitesi
(BŞEÜ)

2012-2016

8

16

16

Bingöl
Üniversitesi (BÜ)

2013-2017

8

24

78

Bitlis Eren
Üniversitesi (BÜ)

2013-2017

7

30

238

Çankırı Karatekin
Üniversitesi
(ÇAKÜ)

2012-2016

5

17

218

Karabük
Üniversitesi
(KBÜ)

2011-2015

5

50

137

Karamanoğlu
Mehmet Bey
Üniversitesi
(KMÜ)

2013-2017

5

64

33

Kırklareli
Üniversitesi
(KLÜ)

2013-2017

5

14

22

Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

2013-2017

8

25

127

Üniversite Adı
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(KİYÜ)
Mardin Artuklu
Üniversitesi
(MAÜ)

2013-2017

5

17

35

Muş Alparslan
Üniversitesi
(MŞÜ)

2013-2017

7

19

160

Nevşehir Hacı
Bektaş Veli
Üniversitesi
(NEVÜ)

2013-2017

9

74

122

Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi
(OKÜ)

2013-2017

14

40

128

Siirt Üniversitesi
(SİÜ)

2013-2017

5

13

13

Sinop Üniversitesi
(SNÜ)

2013-2017

4

11

26

TOPLAM

120

498

1441

ORTALAMA

7,05

29,29

84,76

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 1’de görüleceği gibi 17 üniversite toplam 120 stratejik amaç
belirlemiş ve bu üniversitelerin amaç ortalaması68 7,05 olarak
gerçekleşmiştir. Buna göre; BTÜ, BŞEÜ, BÜ, KIYÜ, NEVÜ ve OKÜ
amaç ortalamasının üzerinde amaç belirlemiştir. Stratejik planlarda en
yüksek amaç sayısı, BTÜ’ye en düşük amaç sayısı ise SNÜ’ye aittir.
Stratejik planlardaki amaçların gerçekleştirilmesi için belirlenen
toplam hedef sayısı 498 ve bu hedeflerin ortalaması69 29,29’dur. BTÜ,
BEÜ, KBÜ, KMÜ, NEVÜ ve OKÜ ortalamanın üzerinde hedef
belirlemişlerdir. Sayısal olarak en yüksek hedef NEVÜ’ye, en düşük
hedef ise SNÜ’ye aittir. Üniversitelerin hedefe yönelik toplam 1441
performans göstergesi mevcut olup, performans göstergesi
ortalaması70 84,76 olarak gerçekleşmiştir. AÇÜ, AİÇÜ, BTÜ, BEÜ,
68

Amaçların Dikey Toplamı/Üniversite Adedi formülü ile hesaplanmıştır.
Hedeflerin Dikey Toplamı/Üniversite Adedi formülü ile hesaplanmıştır.
70
Performans Göstergelerinin Dikey Toplamı/Üniversite Adedi formülü ile
hesaplanmıştır.
69
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KBÜ, KIYÜ, MŞÜ, NEVÜ ve OKÜ ortalamanın üzerinde performans
göstergesi belirlemişlerdir. BŞEÜ, BÜ, KMÜ; KLÜ, MAÜ, SIÜ ve
SNÜ ortalamanın altında performans göstergesi belirlemişlerdir.
Sayısal olarak en yüksek performans göstergesi BEÜ’ye, en düşük
performans göstergesi SIÜ’ye aittir
3. Yöntem ve Bulgular
Sayısal veriler ile üniversiteler tarafından hazırlanan stratejik planların
misyon, vizyon, amaç, hedef ve performans göstergelerine ait içerikler
önem arz etmektedir. Tablo 1’de gösterilen performans göstergelerinin
fazla olması nedeniyle bu çalışmada performans göstergelerine ait bir
içerik analizi yapılmayacaktır.
Nicel verilerle birlikte on yedi devlet üniversitesi tarafından
hazırlanan stratejik planlar çerçevesinde misyon, vizyon, amaç ve
hedeflerin içerikleri ve bunların hangi konular etrafında
kümelendikleri ortaya konulacaktır. Bu sayede, çalışmaya konu olan
üniversitelerin hangi vizyon, misyon, amaç ve hedefler doğrultusunda
hareket ettiği görülebilecektir.
4. Misyon-Vizyon
Kuruluşun var oluş nedeninin öz bir şekilde ifade edilmesi misyon
yada özgörev; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve
öz bir şekilde ifade edilmesi ise vizyon yada özülkü olarak
tanımlanmaktadır (Günay ve Dulupçu, 2015:237; Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı: 5).
Tablo 2’de çalışmaya konu olan üniversitelerin
kümelenmelerinin on ana başlıkta incelendiği görülmektedir.

misyon
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Tablo 2: 2007
Kümelenmeleri

Yılında

Kurulan

Üniversitelerin

Misyon

Misyon

Üniversiteler

Frekans71

İnsanı merkeze koyan anlayış ve
bilimsel yaklaşımla bölgenin ve ülkenin
sürdürülebilir
kalkınmasına
katkı
sağlamak için evrensel boyutta bilgi
üretmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri
yapmak

AİÇÜ, AÇÜ, KLÜ,
MŞU, OKÜ

5

Toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik
yaşamının değişimine, gelişimine ve
canlanmasına katkı sağlamak

AİÇÜ, AÇÜ, BTÜ,
KLÜ

4

Nitelikli ve bilim ufku geniş, çağdaş,
bilimsel ve kültürel donanımlı bireyler
yetiştirmek

AİÇÜ, AÇÜ, BTÜ,
BŞEÜ, BÜ, BEÜ,
ÇAKÜ, KBÜ,
KMÜ, KIYÜ,
KLÜ, MAÜ, MŞU,
NEVÜ, OKÜ, SIÜ,
SNÜ

17

Akademik personelin ve öğrencilerin
üniversite yönetimine etkili bir şekilde
katıldığı üniversite olmak

AÇÜ

1

Öğrencilere daha fazla
kültürel olanaklar sunmak

ve

AİÇÜ

1

Akademik personelin yaşam ve çalışma
koşullarının
iyileştirilmesini
ve
niteliğinin arttırılmasını sağlamak

AİÇÜ

1

Sürekli sorgulayan, araştıran, değişime
ve gelişime inanmışlık duygusu içinde
çevresi ve toplumu ile işbirliği yapan bir
üniversite olmak

BÜ

1

Bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı
sağlamak

KMÜ, KLÜ

2

Sosyal olayları araştırarak özgür
bilimsel bilgi üretmek, çözüm önerileri
geliştirmek

MAÜ, NEVÜ

2

Akademik
ve
idari
personelin
memnuniyet düzeyini arttırmak

OKÜ

1

71

sosyal

Frekans değeri, ilgili maddeyi kaç üniversitenin tercih ettiğini göstermektedir.
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Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
“Nitelikli ve bilim ufku geniş, çağdaş, bilimsel ve kültürel donanımlı
bireyler yetiştirmek” misyonu 2007 yılında kurulan devlet
üniversiteleri tarafından kabul görmüştür. Sırasıyla; “insanı merkeze
koyan anlayış ve bilimsel yaklaşımla bölgenin ve ülkenin
sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için evrensel boyutta bilgi
üretmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak”, “toplumun sosyal,
kültürel ve ekonomik yaşamının değişmesine, gelişmesine ve
canlanmasına katkı sağlamak” misyonları da oldukça yoğun tercih
edilmektedir. AÇÜ; “akademik personelin ve öğrencilerin üniversite
yönetimine etkili bir şekilde katıldığı üniversite olmak”, AİÇÜ;
“öğrencilere daha fazla sosyal ve kültürel olanaklar sunmak” ve
“akademik personelin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini
ve niteliğinin arttırılmasını sağlamak”, BÜ; “sürekli sorgulayan,
araştıran, değişime ve gelişime inanmışlık duygusu içinde çevresi ve
toplumu ile işbirliği yapan bir üniversite olmak” ve OKÜ; “akademik
ve idari personelin memnuniyet düzeyini arttırmak” misyonu ile
çalışmaya konu olan diğer üniversitelerden ayrışmaktadır.
Tablo 3’te çalışmaya konu olan üniversitelerin vizyon
kümelenmelerinin on iki ana başlıkta incelendiği görülmektedir.
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Tablo 3: 2007
Kümelenmeleri

Yılında

Kurulan

Üniversitelerin

Vizyon

Üniversiteler

Frekans

Bulunduğu bölgenin kalkınmaya
yönelik dinamiklerini öne çıkarmak

AİÇÜ, BÜ, MŞU

3

Ar-Ge
ve/veya
çağdaş
teknolojilerin öncelendiği öncü ve
rekabetçi bir üniversite olmak

AİÇÜ, BEÜ,
KBÜ, OKÜ

4

Ulusal ve uluslararası programlarla
uyumlu, iç ve dış kalite süreçleri ile
desteklenen yükseköğretim hizmeti
sunmak

AÇÜ

1

Dünyadaki kaliteli üniversiteler
arasında
gösterilen
bir
yükseköğrenim kurumu olmak

BTÜ

1

Yükseköğretimde lider pozisyonda
olmaya yönelik adımlar atmak ve
evrensel değerleri özümsemek

BTÜ, KMÜ,
KLÜ, NEVÜ,
OKÜ

5

Kurumsal kimliği ve kültürü
gelişmiş bir üniversite olmak

BŞEÜ

1

BŞEÜ, BEÜ,
ÇAKÜ, KBÜ,
KIYÜ, MŞU

6

İnsan odaklı rekabet gücünü
arttıran bir üniversite olmak

BÜ

1

Sosyal, sanatsal ve kültürel
değerleri yaşatma ve geliştirme
konusunda öncü olmak

KBÜ NEVÜ

2

Evrensel
zenginliklerin
buluşmasında köprü oluşturmak

MAÜ

1

Evrensel değerlere saygılı, toplam
kalite
yönetimi
ilkelerini
benimsemiş sürekli gelişen bir
üniversite olmak

SİÜ

1

Bilgi toplumunun oluşmasına katkı
sağlayan bir dünya üniversitesi
olmak

SNÜ

1

Ulusal ve uluslararası anlamda
tercih edilen bir üniversite olmak

Vizyon
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Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
BŞEÜ, BEÜ; ÇAKU, KBÜ, KIYÜ ve MŞÜ’nün “ulusal ve
uluslararası anlamda tercih edilen bir üniversite olmak” vizyonunu
kabul ettiği ve bu vizyonun 2007 yılında kurulan on yedi üniversite
arasında en çok kabul gören vizyon olduğu görülmektedir. Ayrıca;
“yükseköğretimde lider pozisyonda olmaya yönelik adımlar atmak ve
evrensel değerleri özümsemek”, “Ar-Ge ve/veya çağdaş teknolojilerin
öncelendiği öncü ve rekabetçi bir üniversite olmak” vizyonunun da
çalışmaya konu olan üniversiteler arasında oldukça fazla kabul
gördüğü anlaşılmaktadır. AÇÜ; “ulusal ve uluslar arası programlarla
uyumlu, iç ve dış kalite süreçleri ile desteklenen yükseköğretim
hizmeti sunmak”, BTÜ; “dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında
gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olmak”, BŞEÜ; “kurumsal
kimliği ve kültürü gelişmiş bir üniversite olmak”, BÜ; “insan odaklı
rekabet gücünü arttıran bir üniversite olmak”, MAÜ; “evrensel
zenginliklerin buluşmasında köprü oluşturmak”, SİÜ; “evrensel
değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli
gelişen bir üniversite olmak” ve SNÜ; “bilgi toplumunun oluşmasına
katkı sağlayan bir dünya üniversitesi olmak” vizyonu ile çalışmaya
konu olan diğer üniversitelerden ayrışmaktadır.
5. Amaç ve Hedefler
Eylemlerin yönlendireceği genel kavramsal sonuçlar amaç olarak
tanımlanırken, amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken
ölçülebilir sonuçlar ise hedef olarak tanımlanmaktadır (Günay ve
Dulupçu, 2015:237).
Bu bölümde 2007 yılında kurulan devlet üniversitelerinin amaç
kümelenmeleri ile eğitim-öğretime, insan kaynakları ve yönetime,
mali kaynaklara, tanıtım ve halkla ilişkilere, fiziki ve teknolojik
altyapı ile çevreye ve bilimsel çalışmalara, bölgesel, ulusal ve
uluslararası paydaşlara ilişkin hedef kümelenmelerine yer verilecek ve
bu doğrultuda üniversiteler arasında benzer ve farklı yönler ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Tablo 4’te çalışmaya konu olan üniversitelerin
kümelenmelerinin 21 ana başlıkta toplandığı görülmektedir.

amaç
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Tablo 4: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Amaç Kümelenmeleri
Stratejik Amaç

Üniversite

Frekans

Eğitim ve öğretim yapısını geliştirmek
ve kalitesini arttırmak

AİÇÜ, AÇÜ, BTÜ, BÜ,
BEÜ, ÇAKÜ, KMÜ,
MŞU, NEVÜ, OKÜ, SNÜ

11

Teknolojik ve fiziksel altyapıyı
geliştirmek ve sürekliliği sağlamak

AİÇÜ, AÇÜ, BTÜ, BŞEÜ,
BEÜ, KMÜ, KIYÜ, MAÜ,
MŞU, NEVÜ, OKÜ, SİÜ

12

AİÇÜ, BÜ, BEÜ, KMÜ,
SNÜ

5

Ulusal ve uluslararası düzeyde
tanınma ve tercih edilebilirliği
sağlamak

AİÇÜ, BŞEÜ, BEÜ, KBÜ,
KMÜ, KIYÜ, KLÜ,
MAÜ, MŞU, NEVÜ,
OKÜ, SNÜ

12

Sosyal ve kültürel alanları geliştirmek
ve sayısını arttırmak

AİÇÜ, BTÜ, BŞEÜ,
KIYÜ, OKÜ

5

Bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde bilimsel faaliyetleri nitelik ve
nicelik olarak geliştirmek

AÇÜ, BTÜ, BŞEÜ, BÜ,
BEÜ, ÇAKÜ, KBÜ,
KIYÜ, KLÜ, MAÜ, MŞU,
NEVÜ, OKÜ, SİÜ

14

İnsan kaynaklarını geliştirmek

AÇÜ, BTÜ, ÇAKÜ,
NEVÜ, SİÜ

5

Bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde
paydaşlarla
ilişkileri
geliştirmek

AÇÜ, BTÜ, BŞEÜ, BÜ.
ÇAKÜ, KIYÜ, KLÜ,
MAÜ, MŞU, NEVÜ,
OKÜ, SİÜ

12

BTÜ

1

Kurumsallaşmayı sağlamak ve kurum
kültürünü yerleştirmek

BTÜ, BŞEÜ, BÜ, BEÜ,
KMÜ, KIYÜ, KLÜ,
MAÜ, MŞU, OKÜ

10

Finansal kaynakları arttırmak

BTÜ, ÇAKÜ, KLÜ,
NEVÜ, SİÜ

5

Akademik
ve
idari
personelin
yeterliliğini ve niteliğini arttırmak

BŞEÜ, BEÜ, KMÜ,
KİYÜ, MŞU, OKÜ

6

Çevre sorunlarına duyarlı, kendi
sahasında önder bireyler yetiştirmek

BŞEÜ

1

Uzaktan eğitime imkan
altyapıyı oluşturmak

BÜ

1

Bölgesel kalkınma kapsamında proje
üretmek, uygulamak ve AR-GE
yapmak

Meslek Yüksekokulları
çalışmalar yapmak

ile

ilgili

tanıyan
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Tablo 4: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Amaç Kümelenmeleri
(Devamı)
Stratejik Amaç

Üniversite

Frekans

Tüm birimlerde şeffaf ve hesap
BÜ, BEÜ
verebilir bir yapı oluşturmak

2

Uluslararası saygın üniversiteler
BÜ
arasında yer almak

1

Nitelikli bireyler yetiştirmek

KIYÜ, MAÜ, OKÜ

3

Yerel
kalkınmaya
sağlamak

MŞU

1

Sosyal sorumluluk
geliştirmek ve bu
desteklemek

katkı

projeleri
projeleri NEVÜ

1

Kaynaklarını etkili, ekonomik ve
verimli kullanan, faaliyet ve
hizmetlerinin
sonuçlarını OKÜ
izleyen, sürekli iyileştiren ve
geliştiren bir üniversite olmak

1

AR-GE faaliyetlerini arttırmak

1

SNÜ

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 4 incelendiğinde; “bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde
bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirmek” amacının
çalışmaya konu olan üniversiteler arasında en çok tercih edilen amaç
olduğu görülmektedir. “Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek ve
sürekliliği sağlamak”, “ulusal ve uluslararası düzeyde tanınma ve
tercih edilebilirliği sağlamak”, “bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde paydaşlarla ilişkileri geliştirmek”, “eğitim ve öğretim
yapısını geliştirmek ve kalitesini arttırmak”, “kurumsallaşmayı
sağlamak ve kurum kültürünü yerleştirmek” amaçları da çalışmaya
konu olan üniversiteler arasında oldukça yoğun kabul görmektedir.
BTÜ; “meslek yüksekokulları ile ilgili çalışmalar yapmak”, BŞEÜ;
“çevre sorunlarına duyarlı, kendi sahasında önder bireyler
yetiştirmek”, BÜ; “uzaktan eğitime imkan tanıyan altyapıyı
oluşturmak”, MŞU; “yerel kalkınmaya katkı sağlamak”, NEVÜ;
“sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve bu projeleri desteklemek”,
OKÜ; “kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan, faaliyet ve
hizmetlerinin sonuçlarını izleyen, sürekli iyileştiren ve geliştiren bir
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üniversite olmak” ve SNÜ; “AR-GE faaliyetlerini arttırmak” amacı ile
çalışmaya konu olan diğer üniversitelerden ayrışmaktadır.
Tablo 5’te çalışmaya konu olan üniversitelerin eğitim-öğretime ilişkin
hedef kümelenmelerinin 24 ana başlıkta toplandığı görülmektedir.
Tablo 5: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Eğitim-Öğretime
İlişkin Hedef Kümelenmeleri
Hedef

Üniversite

Frekans

Akademik personelin mesleki ve bilimsel
yetkinliğini ve sayısını arttırmak

AİÇÜ, AÇÜ, BŞEÜ, BEÜ,
ÇAKÜ, KBÜ, KMÜ, KIYÜ,
KLÜ, MŞÜ, OKÜ, SNÜ

12

Akademik personelin yabancı dil bilgisi ve
kullanım becerilerini geliştirmek

AİÇÜ, OKÜ

2

Öğrenci başına düşen akademisyen sayısını
arttırmak

AİÇÜ, BTÜ, KMÜ, MŞÜ,
NEVÜ

5

Eğitim programlarının ulusal ve uluslararası
müfredatlara entegrasyonunu sağlamak

AİÇÜ, ÇAKÜ, KBÜ, KMÜ,
KLÜ, MŞÜ, OKÜ, SİÜ,
SNÜ

9

Teknolojik ve yenilikçi eğitim imkanlarını
arttırmak, uzaktan eğitime başlamak

AİÇÜ, BÜ, BEÜ, ÇAKÜ,
KBÜ, KMÜ, MŞÜ, NEVÜ,
OKÜ, SNÜ

10

Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine
daha etkin katılımı sağlanarak ilgi ve
motivasyonlarını arttırmak

AÇÜ, KMÜ

2

Öğrencilerin
uygulamaya
deneyimlerini arttırmak

AÇÜ, ÇAKÜ, NEVÜ, OKÜ,
SNÜ

5

AÇÜ, BTÜ, BEÜ, ÇAKÜ,
KBÜ, KMÜ, MAÜ, NEVÜ,
SİÜ

9

Var olan bölüm ve programlara öğrenci
almak

AÇÜ, MŞÜ

2

Başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen
bir üniversite olmak

BTÜ, ÇAKÜ, KBÜ, KIYÜ,
MŞÜ, SİÜ, SNÜ

7

Mevcut meslek yüksekokullarını yeniden
yapılandırmak

BTÜ

1

Kütüphanede eğitim kalitesini arttırıcı
bilimsel ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

BÜ, ÇAKÜ, SİÜ

3

Üniversiteye uluslararası düzeyde öğrenci
alımını sağlamak

BEÜ, KMÜ, KIYÜ

3

Üniversitede açılmış/açılacak programlarda
yabancı dil hazırlık sınıflarına yer vermek

BEÜ, MŞÜ, NEVÜ

3

ilişkin

Lisansüstü eğitim-öğretimi yaygınlaştırmak
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Tablo 5: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Eğitim-Öğretime
İlişkin Hedef Kümelenmeleri (Devamı)
Hedef

Üniversite

Frekans

Ders notlarını internet ortamına
ÇAKÜ
aktarmak

1

Yabancı dille eğitim vermek

1

ÇAKÜ

Eğitimde disiplinler arası iletişim
ÇAKÜ, KBÜ, NEVÜ
ve işbirliğini arttırmak

3

Bologna sürecini uygulamak

BÜ, ÇAKÜ, NEVÜ

3

Engelsiz bir üniversite olmak

AÇÜ, ÇAKÜ, KBÜ,
KMÜ, MAÜ, MŞÜ

6

Öğrenci sayısını arttırmak

KMÜ, NEVÜ

2

Öğrencilerin
yabancı
dil
bilgisinin geliştirilmesi için ders OKÜ
dışı etkinlikler yapmak

1

Öğrencilerin akademik gelişimini
desteklemeye yönelik eğitim,
OKÜ
konferans, seminer vb. etkinlikler
düzenlemek

1

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 5 incelendiğinde; “akademik personelin mesleki ve bilimsel
yetkinliğini ve sayısını arttırmak” hedefinin çalışmaya konu olan
üniversiteler arasında en çok kabul gören hedef olduğu görülecektir.
Ayrıca; “teknolojik ve yenilikçi eğitim imkanlarını arttırmak, uzaktan
eğitime başlamak”, “eğitim programlarının ulusal ve uluslararası
müfredatlara entegrasyonunu sağlamak”, “lisansüstü eğitim-öğretimi
yaygınlaştırmak” hedefleri de 2007 yılında kurulan üniversiteler
arasında oldukça kabul görmektedir. BTÜ; “mevcut meslek
yüksekokullarını yeniden yapılandırmak”, ÇAKÜ; “ders notlarını
internet ortamına aktarmak” ve “yabancı dille eğitim vermek”, OKÜ;
“öğrencilerin yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi için ders dışı
etkinlikler yapmak” ve “öğrencilerin akademik gelişimini
desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikler
düzenlemek” hedefi ile çalışmaya konu olan diğer üniversitelerden
ayrışmaktadır.
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Tablo 6’da çalışmaya konu olan üniversitelerin insan kaynakları ve
yönetime ilişkin hedef kümelenmelerinin 19 ana başlıkta toplandığı
görülmektedir.
Tablo 6: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin İnsan Kaynakları ve
Yönetime İlişkin Hedef Kümelenmeleri
Hedef

Üniversite

Frekans

İş akış şemalarını güncellemek

AÇÜ, ÇAKÜ,
KMÜ, MŞÜ,
NEVÜ

5

Üniversite personeline yönelik hizmet içi eğitim
faaliyetlerini arttırmak

AÇÜ, BŞEÜ, BÜ,
ÇAKÜ, KMÜ,
MŞÜ, NEÜ,
OKÜ, SİÜ

9

Çalışanların bilişim yetkinliklerini arttırmak

AÇÜ, BEÜ,
ÇAKÜ

3

Performans değerlendirme sistemini kurmak ve
uygulamak

AÇÜ, BTÜ, BÜ,
BEÜ, ÇAKÜ,
NEVÜ

6

BTÜ

1

İç kontrol sistemini kurmak ve kurum kültürünün
gelişimini takip etmek, öğrenci ve personelin
kuruma bağlılığını geliştirmek

BEÜ, BŞEÜ,
BTÜ, ÇAKÜ,
KIYÜ, KMÜ,
MAÜ, OKÜ

8

Personel
ihtiyacının
çalışmalar yapmak

BŞEÜ, BÜ,
ÇAKÜ, KBÜ,
KIYÜ, KMÜ,
MŞÜ, NEVÜ

8

BÜ

1

BÜ, BEÜ,
ÇAKÜ, KBÜ,
KMÜ, KIYÜ,
KLÜ, MŞÜ,
NEVÜ

9

Nitelikli öğretim elemanlarını ve öğretim üyelerini
üniversiteye kazandırmak

ÇAKÜ, MAÜ,
MŞÜ

3

Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite veya araştırma
kurumlarıyla konuk akademik personel değişimini
sağlamak

ÇAKÜ, KMÜ,
MAÜ, OKÜ

4

Öğretim elemanlarının en az bir yabancı dili etkin
olarak kullanabilmesini sağlamak

ÇAKÜ

1

Atama ve yükseltilme kriterlerini çağdaş normlara
uygun olarak belirlemek

giderilmesine

yönelik

Üniversite çalışanlarının sosyal ve akademik
çalışmalarını gerçekleştirebilecek ortam sağlamak
Mezun takip sistemini oluşturmak ve mezunlarla
ilişkilerin yeterliliğini arttırmak
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Tablo 6: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin İnsan Kaynakları ve
Yönetime İlişkin Hedef Kümelenmeleri (Devamı)
Hedef

Üniversite

Frekans

Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek

ÇAKÜ,
NEVÜ

2

Mezun öğrencilere istihdam konusunda ÇAKÜ, KBÜ,
yardımcı olacak bir sistem kurmak
NEVÜ

3

İdari personelin eğitim düzeyini arttırmak

2

KBÜ, KMÜ

Lisansüstü eğitim konusunda ulusal ve
uluslararası
düzeyde
işbirliklerini KIYÜ,
geliştirmek

1

Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini teşvik
KIYÜ, KLÜ
etmek

2

İnsan kaynakları yönetim sistemini
uygulamaya
geçirmek
ve KLÜ
sürdürülebilirliğini sağlamak

1

Yönetici yetkinliklerini geliştirmek ve
stratejik yönetim anlayışını benimsemek

1

MŞÜ

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 6 incelendiğinde; “üniversite personeline yönelik hizmet içi
eğitim faaliyetlerinin arttırmak”, ve “mezun takip sistemini
oluşturmak ve mezunlarla ilişkilerin yeterliliğini arttırmak”
hedeflerinin çalışmaya konu olan üniversiteler arasında en çok kabul
gören hedef olduğu görülecektir. Ayrıca; “iç kontrol sistemini kurmak
ve kurum kültürünün gelişimini takip etmek, öğrenci ve personelin
kuruma bağlılığını geliştirmek”, “personel ihtiyacının giderilmesine
yönelik çalışmalar yapmak”, “performans değerlendirme sistemini
kurmak ve uygulamak”, “iş akış şemalarını güncellemek” hedefleri de
çalışmaya konu olan üniversiteler arasında oldukça yoğun kabul
görmektedir. BTÜ; “atama ve yükseltilme kriterlerini çağdaş normlara
uygun olarak belirlemek”, BÜ; “üniversite çalışanlarının sosyal ve
akademik çalışmalarını gerçekleştirebilecek ortam sağlamak”, ÇAKÜ;
“öğretim elemanlarının en az bir yabancı dili etkin olarak
kullanabilmesini sağlamak”, KIYÜ; “lisansüstü eğitim konusunda
ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerini geliştirmek”, KLÜ; “insan
kaynakları
yönetim
sistemini
uygulamaya
geçirmek
ve
sürdürülebilirliğini sağlamak” hedefi ile çalışmaya konu olan diğer
üniversitelerden ayrışmaktadır.
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Tablo 7’de, 2007 yılında kurulan üniversitelerin mali kaynaklarına
ilişkin hedef kümelenmelerinin 6 ana başlıkta toplandığı
görülmektedir.
Tablo 7: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Mali Kaynaklarına
İlişkin Hedef Kümelenmeleri
Hedef

Üniversite

Frekans

Öz kaynakları arttırmak

AİÇÜ, BTÜ, ÇAKÜ,
KMÜ, OKÜ

5

Dış kaynaklardan yararlanmak AÇÜ, BTÜ, ÇAKÜ,
(TÜBİTAK, AB Proje Programları KMÜ, KIYÜ, MAÜ,
vb.)
NEVÜ, OKÜ, SİÜ,
SNÜ

10

Üniversite fonlarından yararlanmak

BTÜ, OKÜ

2

Döner sermaye gelirlerini arttırmak

AİÇÜ, BÜ, ÇAKÜ,
KIYÜ KMÜ, NEVÜ,
OKÜ, SİÜ

8

Mali kaynakları etkili ve verimli BEÜ, KBÜ, KLÜ,
kullanmak
OKÜ, SNÜ

5

Üniversiteye kaynak (fon, bağış,
KIYÜ, KLÜ, SİÜ
sponsor) sağlamak

3

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 7 incelendiğinde “dış kaynaklardan yararlanmak” hedefinin
çalışmaya konu olan üniversiteler arasında en çok kabul gören hedef
olduğu görülmektedir. Ayrıca; “döner sermaye gelirlerini arttırmak”,
“mali kaynakları etkili ve verimli kullanmak” ve “öz kaynakları
arttırmak” hedefleri de yoğun bir şekilde kabul görmektedir. Bununla
birlikte, BŞEÜ ve MŞÜ’nün stratejik planlarında mali kaynaklara
ilişkin amaç ve hedeflerinin bulunmadığı görülmektedir.
Tablo 8’de 2007 yılında kurulan üniversitelerin tanıtım ve halkla
ilişkilere ilişkin hedef kümelenmeleri yer almaktadır.
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Tablo 8: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Tanıtım ve Halkla
İlişkilere İlişkin Hedef Kümelenmeleri
Üniversite

Hedef
Basın-yayın ve halkla
hizmetlerini geliştirmek

ilişkiler AİÇÜ, BŞEÜ, BÜ,
KMÜ, KIYÜ,
NEVÜ, OKÜ

Frekans
7

Ulusal ve uluslararası bilimsel ve
sportif organizasyonlara katılmak

BÜ, NEVÜ

2

Üniversitenin
bulunduğu
tanıtımını yapmak

NEVÜ

1

ilin

Ulusal ve uluslararası alanda ÇAKÜ, MAÜ,
üniversitenin tanıtımını yapmak
NEVÜ, OKÜ, SNÜ

5

Üniversite adaylarına, üniversitenin
tanıtımının
yapıldığı,
eğitimBÜ, KIYÜ, KMÜ,
öğretim ve bilimsel araştırma
OKÜ, SNÜ
olanaklarının ortaya konulduğu
materyaller dağıtmak

5

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 8 incelendiğinde “basın-yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini
geliştirmek” hedefinin çalışmaya konu olan üniversiteler arasında en
çok kabul edilen hedef olduğu görülecektir. Ayrıca; “ulusal ve
uluslararası alanda üniversite tanıtımını yapmak” ve “üniversite
adaylarına, üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve
bilimsel araştırma olanaklarının ortaya konulduğu materyaller
dağıtmak” hedefleri de kabul görmektedir. Bununla birlikte; AÇÜ,
BTÜ, KBÜ, KLÜ, MŞÜ, SİÜ ve SNÜ’nün stratejik planlarında
tanıtım ve halkla ilişkilere ilişkin hedefinin bulunmadığı
anlaşılmaktadır. NEVÜ, “üniversitenin bulunduğu ilin tanıtımını
yapmak” hedefi ile çalışmaya konu olan diğer üniversitelerden
ayrışmaktadır.
Tablo 9’da 2007 yılında kurulan üniversitelerin fiziki ve teknolojik
altyapı ile çevreye ilişkin hedef kümelenmeleri yer almaktadır.
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Tablo 9: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Fiziki ve Teknolojik
Altyapı İle Çevreye İlişkin Hedef Kümelenmeleri
Üniversite

Frekans

AÇÜ, AİÇÜ, BTÜ,
BŞEÜ, ÇAKÜ, KBÜ,
KIYÜ, KMÜ, MAÜ,
NEVÜ, SİÜ, SNÜ

12

Açık ve/veya kapalı alanların fiziki
(çevre düzenleme, yeşillendirme,
enerji, su, yol, ulaştırma, iletişim vb.)
altyapılarını düzenlemek ve
iyileştirmek

AÇÜ, AİÇÜ, BTÜ,
BEÜ, KBÜ, KMÜ,
KIYÜ, KLÜ, MAÜ,
MŞÜ, NEVÜ

11

Bilişim teknolojileri altyapısını
iyileştirmek (otomasyon sistemine
geçmek, bilgi kaynaklarına ulaşım
olanaklarını artırmak, yazılım
geliştirmek vb.)

AÇÜ, BTÜ, BŞEÜ,
BEÜ, ÇAKÜ, KBÜ,
KMÜ, KIYÜ, MAÜ,
NEVÜ, OKÜ

11

İnşaat yatırımlarını (eğitim ve hizmet
binaları, yurt, hastane, laboratuar vb.)
tamamlamak ve sayılarını artırmak

AÇÜ, AİÇÜ, BTÜ,
BŞEÜ, BÜ, BEÜ,
ÇAKÜ, KMÜ, KIYÜ,
KLÜ, MAÜ, MŞÜ,
NEVÜ, OKÜ, SİÜ

15

Kütüphane altyapısını, donanımını ve
fiziki alanını iyileştirilmek

AÇÜ, AİÇÜ, KBÜ,
NEVÜ, OKÜ, SİÜ

6

Yeni imar alanlarının
bünyesine katılması

BÜ, OKÜ

2

Öğrencilere ve öğretim elemanlarına
yönelik sosyal alanlar oluşturmak

ÇAKÜ, KIYÜ, KLÜ,
MŞÜ, NEVÜ

5

Sağlık hizmetlerinde sürekli artan
ihtiyaçları
karşılayacak
ortamlar
oluşturmak

AÇÜ, ÇAKÜ

2

Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki
alanları genişletmek

SNÜ

1

Hedef
Birimlerin (eğitim, idari, uygulama
vb.) donanım (teknik/
teknolojik araç ve gereç, makineteçhizat, malzeme, bilgisayar vb.)
ihtiyaçlarını sağlamak ve iyileştirmek

üniversite

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 9 incelendiğinde; “inşaat yatırımlarını (eğitim ve hizmet
binaları, yurt, hastane, laboratuar vb.” tamamlamak ve sayılarını
arttırmak” hedefinin çalışmaya konu olan üniversiteler arasında en çok
kabul gören hedef olduğu görülmektedir. Ayrıca, “birimlerin (eğitim,
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idari, uygulama vb.) donanım (teknik/teknolojik araç ve gereç,
makine-teçhizat, malzeme, bilgisayar vb.) ihtiyaçlarını sağlamak ve
iyileştirmek”, “açık ve/veya kapalı alanların fiziki (çevre düzenleme,
yeşillendirme, enerji, su, yol, ulaştırma, iletişim vb.) altyapılarını
düzenlemek ve iyileştirmek”, “bilişim teknolojileri altyapısını
iyileştirmek (otomasyon sistemine geçmek, bilgi kaynaklarına ulaşım
olanaklarını arttırmak, yazılım geliştirmek vb.)” hedefleri de oldukça
yoğun kabul görmektedir. SNÜ “her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki
alanları genişletmek” hedefi ile çalışmaya konu olan diğer
üniversitelerden ayrışmaktadır.
Tablo 10’da 2007 yılında kurulan üniversitelerin bilimsel çalışmalara
ilişkin hedef kümelenmeleri yer almaktadır.
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Tablo 10: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Bilimsel Çalışmalara
İlişkin Hedef Kümelenmeleri
Hedef

Üniversite

Frekans

Ulusal ve uluslararası bilimsel
yayınların sayısını ve niteliğini
arttırmak

AİÇÜ, BTÜ, BÜ,
BŞEÜ, ÇAKÜ, KMÜ,
KIYÜ, KLÜ, MAÜ,
NEVÜ, OKÜ, NEVÜ

12

Ulusal ve/veya uluslararası kongre,
sempozyum vb. bilimsel toplantılar
düzenlemek

AİÇÜ, BÜ, BŞEÜ,
ÇAKÜ, KMÜ, KIYÜ,
KLÜ, MAÜ, MŞÜ,
NEVÜ, OKÜ, SİÜ,
SNÜ

13

Ulusal ve uluslararası bilimsel
çalışmalara katılımı teşvik etmek

BÜ, BŞEÜ, ÇAKÜ,
KBÜ, KMÜ, KIYÜ,
KLÜ, MŞÜ, MAÜ,
NEVÜ, OKÜ, SİÜ

12

Patent
alınabilecek
ve/veya
ekonomiye katkısı olacak projelerin
sunumunu teşvik etmek

BÜ, ÇAKÜ, KMÜ

3

BAP aracılığıyla yapılan araştırmaları
özendirmek, destek programlarına
katılımı sağlamak

BEÜ, ÇAKÜ, NEVÜ

3

Araştırma ve geliştirme altyapısını
güçlendirmek

AİÇÜ, BTÜ, BEÜ,
KBÜ, KMÜ

5

Ulusal ve uluslararası proje sayısını
arttırmak

ÇAKÜ, KLÜ

2

Lisansüstü tez konularının bölge ve
ülke
ihtiyaçları
doğrultusunda
belirlenmesini sağlamak

ÇAKÜ, KMÜ, OKÜ

3

Ulusal ve uluslararası araştırma ve
geliştirme çalışmalarının yeterliliğini
arttırmak ve sürekliliğini sağlamak

KBÜ

1
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Tablo 10: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Bilimsel Çalışmalara
İlişkin Hedef Kümelenmeleri (Devamı)
Hedef

Üniversite

Frekans

Araştırma
ve
geliştirme
çalışmalarını çevresel ve ulusal KBÜ, KMÜ, MŞÜ
ihtiyaçlara uygun hale getirmek

3

Bölgesel, ulusal ve uluslararası
KMÜ, MAÜ, MŞÜ,
bilimsel proje çalışmalarını teşvik
OKÜ, SNÜ
etmek ve sayısını arttırmak

5

Araştırma ve projeleri disiplinler
KMÜ, KLÜ
arası çalışma ile yürütmek

2

Yurtiçi
ve
yurtdışındaki
üniversitelerle iş birliği yapılarak
MŞÜ, NEVÜ
eğitim ve araştırma faaliyetlerine
katılım sağlamak,

2

Ulusal ve uluslararası düzeyde
yayımlanan kitap ve kitap OKÜ
bölümlerinin sayısını arttırmak

1

Lisansüstü
tez
çalışmalarını
OKÜ
araştırma projeleri ile desteklemek

1

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 10 incelendiğinde; “ulusal ve/vay uluslararası kongre,
sempozyum vb. bilimsel toplantılar düzenlemek” hedefinin çalışmaya
konu olan üniversiteler arasında en fazla kabul gören hedef olduğu
görülmektedir. Aynı zamanda, “ulusal ve uluslararası bilimsel
yayınların sayısını ve niteliğini arttırmak”, “ulusal ve uluslararası
bilimsel çalışmalara katılımı teşvik etmek” hedefleri de oldukça yoğun
tercih edilmektedir. KBÜ “ulusal ve uluslararası araştırma ve
geliştirme çalışmalarının yeterliliğini arttırmak ve sürekliliğini
sağlamak” hedefi ile, OKÜ ise “ulusal ve uluslar arası düzeyde
yayımlanan kitap ve kitap bölümlerinin sayısını arttırmak” ve
“lisansüstü tez çalışmalarını araştırma projeleri ile desteklemek”
hedefleri ile çalışmaya konu olan diğer üniversitelerden ayrışmaktadır.
Tablo 11’de 2007 yılında kurulan üniversitelerin paydaşlarına ilişkin
hedef kümelenmeleri yer almaktadır.
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Tablo 11: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Paydaşlarına İlişkin
Hedef Kümelenmeleri
Hedef

Üniversite

Frekans

Ulusal (FARABİ vb.) ve uluslararası
(ERASMUS vb.) öğrenci ve akademik
personel değişimini gerçekleştirmek

AİÇÜ, BEÜ, ÇAKÜ,
KBÜ, KMÜ, KIYÜ,
KLÜ, MAÜ, MŞÜ,
NEVÜ, OKÜ, SİÜ

12

AİÇÜ, BÜ, ÇAKÜ,
MAÜ, NEVÜ, OKÜ,
SİÜ

7

Bölgesel
ve
kentsel
ihtiyaçlar
doğrultusunda yeni fakülte, bölüm ve
program açmak

AÇÜ, BEÜ, BTÜ, BÜ,
ÇAKÜ, KBÜ, KIYÜ,
MAÜ, MŞÜ, NEVÜ,
OKÜ

11

Üniversite-sanayi-sivil
toplum
kuruluşları, özel kuruluşlar ve kamu
kuruluşları ile işbirliğinin arttırılmasını
ve geliştirilmesini sağlamak

BÜ, BEÜ, BŞEÜ, BTÜ,
ÇAKÜ, KBÜ, KMÜ,
KIYÜ, KLÜ, MŞÜ,
NEVÜ, OKÜ, SİÜ

13

Kent halkının eğitimine yönelik kurs,
panel, söyleşi vb. eğitim programları ile
sosyal ve sportif faaliyetler düzenlemek

ÇAKÜ, KIYÜ, NEVÜ,
OKÜ

4

Toplumun talep ettiği alanlarda, meslek
edindirme, sertifika, uyum ve çeşitli
eğitim programları düzenlemek

BÜ, NEVÜ, OKÜ, SNÜ

4

Bölge halkının sorunlarının çözümüne
bilimsel çalışmalarla (proje, makale,
seminer, toplantı vb.) katkıda bulunmak

ÇAKÜ, KIYÜ, OKÜ

3

AİÇÜ, BŞEÜ, BEÜ,
ÇAKÜ, KBÜ, KMÜ,
KIYÜ, NEVÜ, OKÜ,
SİÜ

10

Sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda
projeler yapmak ve bu projelere sponsor
olmalarını sağlamak

BÜ

1

Bölge halkına yönelik ürün/hizmet
sunmak ve bunları nicelik ve nitelik
yönünden teşvik etmek

BÜ, NEVÜ

2

Paydaş memnuniyetini sağlamaya ve
artırmaya yönelik çalışmalar (anket
uygulamak, öneri ve şikayet sistemleri
kurmak, veri tabanı oluşturmak vb.)
yapmak

Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel,
teknik,
sportif
faaliyetleri
ve
danışmanlık hizmetlerini arttırmak
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Tablo 11: 2007 Yılında Kurulan Üniversitelerin Paydaşlarına İlişkin
Hedef Kümelenmeleri (Devamı)
Hedef

Üniversite

Frekans

Yurtdışı araştırma imkanlarından
yararlanan öğretim üyesi sayısını
arttırmak

AİÇÜ, ÇAKÜ

2

Sağlık, tarım vb. alanlarda bölge
ihtiyaçlarına
yönelik
çalışmalar
yapmak

ÇAKÜ

1

Üniversitenin teknik, fiziki ve
personel altyapısının AR-GE yapmak
isteyen
sektörler
tarafından
kullanımına imkan sağlamak

ÇAKÜ, MŞÜ

2

Akademik,
idari
personel
öğrenciler ile ilişkileri arttırmak

KBÜ

1

KIYÜ

1

ve

Yabancı öğrencilerin barınma, sağlık,
sosyal ve kültürel imkanlarını
geliştirerek memnuniyetini arttırmak

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 11 incelendiğinde; “üniversite-sanayi-sivil toplum kuruluşları,
özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin arttırılmasını ve
geliştirilmesini sağlamak” hedefinin çalışmaya konu olan üniversiteler
arasında en çok kabul gören hedef olduğu görülmektedir. Ayrıca;
“ulusal (FARABİ vb.) ve uluslararası (ERASMUS vb.) öğrenci ve
akademik personel değişimini gerçekleştirmek”, “bölgesel ve kentsel
ihtiyaçlar doğrultusunda yeni fakülte, bölüm ve program açmak” ve
“öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, teknik, sportif faaliyetleri ve
danışmanlık hizmetlerini arttırmak” hedefleri de oldukça yoğun tercih
edilmektedir. BÜ; “sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler
yapmak ve bu projelere sponsor olmalarını sağlamak”, ÇAKÜ;
“sağlık, tarım vb. alanlarda bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar
yapmak”, KBÜ; “akademik, idari personel ve öğrenciler ile ilişkileri
arttırmak” ve KIYÜ; “yabancı öğrencilerin barınma, sağlık, sosyal ve
kültürel imkanlarını geliştirerek memnuniyetini arttırmak” hedefi ile
çalışmaya konu olan diğer üniversitelerden ayrışmaktadır.
6. Hedefe Ulaşma
Üniversitelerin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine
ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktısonuç odaklı hedefler, performans hedefi olarak tanımlanmakta ve
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üniversiteler tarafından yıllık olarak yayımlanan performans
programları aracılığıyla takip edilebilmektedir (DPT, 2006:12-20).
Performans hedeflerinin; belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans
göstergeleri ile ölçülebilir olması gerekmektedir (Günay ve Dulupçu,
2015:247). Her yıl için hazırlanan performans programları,
üniversitelerin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve
hedeflerin gerçekleşme durumunu yıllık olarak izleme imkanı
sunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2015:2).
Tablo 12’de çalışmaya konu olan üniversiteler için bir değerlendirme
yer almaktadır.
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Tablo 12: 2007 Yılında Kurulan Devlet Üniversiteleri İçin Bir
Değerlendirme
Performans
Hedefi

Hedef-Performans
Göstergesi
Bağlantısı

Hedefe
Ulaşma

E

E

K

Artvin Çoruh Üniversitesi

E

E

K

Batman Üniversitesi

E

K

K

E

E

K

Bingöl Üniversitesi

E

K

K

Bitlis Eren Üniversitesi

E

K

K

Çankırı
Üniversitesi

E

K

K

Karabük Üniversitesi

E

E

K

Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi

K

E

K

Kırklareli Üniversitesi

E

E

K

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

E

E

K

Mardin Artuklu Üniversitesi

E

E

K

Muş Alparslan Üniversitesi

E

E

K

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi

E

K

K

Osmaniye
Korkut
Üniversitesi

E

K

K

Siirt Üniversitesi

E

K

K

Sinop Üniversitesi

E

K

K

Üniversiteler
Ağrı
İbrahim
Üniversitesi

Çeçen

Bilecik
Şeyh
Üniversitesi

Edebali

Karatekin

Ata

Kaynak: 2007 Yılında Kurulan 17 devlet üniversitesinin stratejik
planlarından ve stratejik planları kapsayan dönemlerde hazırlanan
idare faaliyet raporlarından72 yararlanılarak oluşturulmuştur (K:
kısmen, E:evet)

72

Mardin Artuklu Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile Siirt Üniversitesi
2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu’na ulaşılamadığı için bu raporlar değerlendirme
dışında bırakılmıştır.
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Tablo 12 incelendiğinde; KMÜ haricinde çalışmaya konu olan
üniversitelerin belirlemiş olduğu hedefler için en az 1 performans
göstergesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. BÜ, BTÜ, BEÜ, ÇAKÜ,
NEVÜ, OKÜ, SİÜ ve SNÜ tarafından belirlenen hedefler ve bu
hedeflere ulaşmak için kullanılacak performans göstergelerinin
kısmen uyumlu olduğu görülmektedir. Çalışmaya konu olan
üniversiteler arasında, söz konusu stratejik planlar döneminde, hedefe
ulaşabilen üniversite bulunmamakta ancak kısmen ulaştıkları
görülmektedir.
7. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalışmada, Türkiye’de 2007 yılında kurulan on yedi devlet
üniversitesi tarafından hazırlanan stratejik planlar misyon, vizyon,
stratejik amaç ve hedefler açısından incelenmiştir. Söz konusu
stratejik planlar; BTÜ, BŞEÜ, ÇAKÜ ve KBÜ haricinde çalışmaya
konu olan üniversitelerin 2013-2017 dönemini kapsamaktadır. Ayrıca,
çalışmaya konu olan stratejik planlar, SİÜ haricindeki üniversitelerin
ilk stratejik planlarıdır.
2007 yılında kurulan üniversitelere ait stratejik planlar incelendiğinde;
toplam 120 stratejik amaç, 498 hedef ve 1441 performans göstergesi
belirlendiği görülmektedir. Ortalamada stratejik amacın 7,5; hedefin
29,29; performans göstergesinin ise 84,76 olarak gerçekleştiği
görülmektedir.
Bu çalışmada, içerik analizi yöntemi kullanılmış ve çalışmaya konu
olan üniversitelerin misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin hangi
başlıklar altında kümelendiği tablolar halinde gösterilmeye
çalışılmıştır. Üniversitelerin raporlarında yer alan nitel verilerin
derlenerek nicel hale getirilmesi, vizyon, misyon, amaç ve hedeflerin
kaç kez ve hangi üniversiteler tarafından kabul edildiği
gözlemlenebilir hale gelmesini sağlamıştır. Çalışmaya konu olan
üniversitelerin hedeflerinin en çok eğitim-öğretim alt başlığı altında
(22 hedef), en az tanıtım ve halkla ilişkiler alt başlığında (5 hedef)
kümelendiği görülmüştür. Ayrıca; insan kaynakları ve yönetimin 19,
bilimsel çalışma ve paydaşların 15, fiziki ve teknolojik altyapı ile
çevrenin 9, mali kaynakların 6 başlık altında kümelendiği
görülmektedir. 19 hedefin kümelenme sonucunda sadece birer
üniversite tarafından kabul gördüğü ve bunun toplam hedefler içinde
yaklaşık olarak %4’e karşılık geldiği yukarıdaki tablolardan
anlaşılmaktadır. Çalışmaya konu olan üniversitelerin stratejik planları
incelendiğinde; AİÇÜ, AÇÜ, BTÜ, BÜ, BEÜ, BŞEÜ, ÇAKÜ, KBÜ,
KMÜ, KIYÜ, NEVÜ, OKÜ, SİÜ ve SNÜ’nün hedeflerini yıllık bazda
belirlemediği ve faaliyet dönemi çerçevesinde ifade ettiği
görülmektedir. Buradan hareketle stratejik planda belirlenen hedef
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sayısından çok belirlenen hedefin ilgili plan döneminde
gerçekleştirilebilmesinin önemine vurgu yapılmakta ve ilgili
hedeflerin stratejik planda yıllık bazda belirtilmesi gerektiği
önerilmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşılamamasının nedeni nedir
sorusunun da faaliyet raporlarında yer alması gerektiği
düşünülmektedir. Ayrıca, çalışmada seçilen örneklem kendi içinde bir
karşılaştırma imkanı verirken, bütün üniversiteler açısından yol
gösterici olabilecektir.
Stratejik planlar
üniversitelerin;
-

-

-

kullanılarak

yapılan

içerik

analizine

göre

“nitelikli ve bilim ufku geniş, çağdaş, bilimsel ve kültürel
donanımlı bireyler yetiştirmek” misyonunu benimsediği,
“ulusal ve uluslararası anlamda tercih edilen bir üniversite
olmak” vizyonunu üstlendiği,
“bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyetleri
nitelik ve nicelik olarak geliştirmek”
stratejik amacı
doğrultusunda hareket ettiği,
eğitim-öğretime ilişkin hedeflerinin “akademik personelin
mesleki ve bilimsel yetkinliğinin ve sayısının arttırılması”
etrafında kümelendiği,
insan kaynakları ve yönetime ilişkin hedeflerinin “üniversite
personeline yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
arttırması” ve “mezun takip sisteminin oluşturulması ve
mezunlarla ilişkilerin yeterliliğini arttırılması” etrafında
kümelendiği,
mali kaynaklarına ilişkin hedeflerinin “dış kaynaklardan
yararlanılması (TÜBİTAK, AB Proje Programları vb.)”
etrafında kümelediği,
tanıtım ve halkla ilişkilere ilişkin hedeflerinin “basın-yayın ve
halkla ilişkiler hizmetlerinin geliştirilmesi” etrafında
kümelendiği,
fiziki ve teknolojik altyapı ile çevreye ilişkin hedeflerinin
“inşaat yatırımlarının (eğitim ve hizmet binaları, yurt, hastane,
laboratuar vb.) tamamlanması ve sayılarının arttırılması”
etrafında kümelendiği,
bilimsel çalışmalara ilişkin hedeflerinin “ulusal ve/veya
uluslararası kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantılar
düzenlenmesi” etrafında kümelendiği,
paydaşlara ilişkin hedeflerinin ise “üniversite-sanayi-sivil
toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile
işbirliğinin arttırılması ve geliştirilmesinin sağlanması”
etrafında kümelendiği anlaşılmaktadır.
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Ayrıca, stratejik plan içerik analizinden hareket edilerek
oluşturulan tablolar incelendiğinde;
-

-

-

-

eğitim-öğretime ilişkin hedefler açısından BTÜ’nün “mevcut
meslek yüksekokullarını yeniden yapılandırmak”, ÇAKÜ’nün
“ders notlarını internet ortamına aktarmak” ve “yabancı dille
eğitim vermek”, OKÜ’nün “öğrencilerin yabancı dil bilgisinin
geliştirilmesi için ders dışı etkinlikler yapmak” ve
“öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik
eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek” hedefi
ile,
insan kaynakları ve yönetime ilişkin hedefler açısından
BTÜ’nün “atama ve yükseltilme kriterlerini çağdaş normlara
uygun olarak belirlemek”, BÜ’nün “üniversite çalışanlarının
sosyal ve akademik çalışmalarını gerçekleştirebilecek ortam
sağlamak”, ÇAKÜ’nün “öğretim elemanlarının en az bir
yabancı dili etkin olarak kullanabilmesini sağlamak”,
KIYÜ’nün “lisansüstü eğitim konusunda ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliklerini geliştirmek”, KLÜ’nün “insan
kaynakları yönetim sistemini uygulamaya geçirmek ve
sürdürülebilirliğini sağlamak” hedefi ile,
tanıtım ve halkla ilişkilere ilişkin hedefler açısından
NEVÜ’nün “üniversitenin bulunduğu ilin tanıtımını yapmak”
hedefi ile,
fiziki ve teknolojik altyapı ile çevreye ilişkin hedefler
açısından SNÜ’nün “her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki
alanları genişletmek” hedefi ile,
bilimsel çalışmalara ilişkin hedefler açısından KBÜ’nün
“ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının
yeterliliğini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak” hedefi ile,
OKÜ’nün ise “ulusal ve uluslar arası düzeyde yayımlanan
kitap ve kitap bölümlerinin sayısını arttırmak” ve “lisansüstü
tez çalışmalarını araştırma projeleri ile desteklemek” hedefleri
ile,
paydaşlara ilişkin hedefler açısından BÜ’nün “sanayicilerin
ihtiyaçları doğrultusunda projeler yapmak ve bu projelere
sponsor olmalarını sağlamak”, ÇAKÜ’nün “sağlık, tarım vb.
alanlarda bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak”,
KBÜ; “akademik, idari personel ve öğrenciler ile ilişkileri
arttırmak” ve KIYÜ’nün “yabancı öğrencilerin barınma,
sağlık, sosyal ve kültürel imkanlarını geliştirerek
memnuniyetini arttırmak” hedefi ile çalışmaya konu olan
diğer üniversitelerden ayrıştığı görülmektedir.
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Stratejik planlar ve bu planların kapsadığı dönemlerde yılık
olarak hazırlanan idare faaliyet raporlarından yararlanarak
değerlendirme tablosu oluşturulmuştur. Bu tablodan yola
çıkarak;
-

-

KMÜ haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin belirlemiş
olduğu hedefler için en az 1 performans göstergesine sahip
olduğu
BÜ, BTÜ, BEÜ, ÇAKÜ, NEVÜ, OKÜ, SİÜ ve SNÜ
tarafından belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için
kullanılacak performans göstergelerinin kısmen uyumlu
olduğu,
çalışmaya konu olan üniversiteler arasında, söz konusu
stratejik planlar döneminde, hedefe tam olarak ulaşabilen
üniversite olmadığı söylenebilmektedir.
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ÖZ
Bu çalışma Türkiye’de geçici koruma statüsü altında olan Suriyeli
çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerine bağlı ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik sosyal hizmet uygulamalarını ele almaktadır.
Suriye’de yaşanan kriz hem transit hem de hedef ülke konumunda
olan Türkiye için önemli bir göç hareketliliğine neden olmaktadır.
Geçici koruma merkezleri ile bu merkezlerin dışında hak ve
hizmetlere ulaşmaya çalışan 1,7 milyon geçici koruma statüsüne sahip
birey 18 yaşın altındadır. Çocuk ve gençlere sunulan güvenlik,
barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlar ile sosyal ve psikolojik
gereksinimlere cevap veren koruma ve destek faaliyetlerinin etkili
olup olmaması yaş dönemlerine bağlı gelişim özellikleri temelinde
yapılandırılmış interdisipliner müdahalelere bağlıdır. Bu noktadan
hareketle, çalışmada ilk çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik dönemini
karakterize eden özellikler ile bu gelişim özelliklerinin desteklenmesi
için yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Suriyeli çocuk ve gençlere, ilk çocukluk döneminde
sosyal uyumun artırılması, motor gelişim ile temel becerilerin
yükseltilmesi; orta çocukluk döneminde eğitime katılım, sosyal
dışlanmanın engellenmesi ve kendi dilinde danışmanlık ve destek;
ergenlik döneminde ise geleceğin planlanması, problem çözme
kabiliyeti ve akademik başarının yükseltilmesi ile çocuk işçiliğinin
önlenmesine yönelik faaliyetler saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Zorunlu Göç, Çocuk ve Gençlerle Sosyal
Hizmet, Suriyeli Çocuk ve Genç, Sosyal Hizmet
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ABSTRACT:
This humble work deals with the social service interventions in
Turkey concerning the developmental needs of the Syrian children
and young Syrian people. As a result of the civil war in Syria, there
emerged a flow of asylum seekers, and this great migration wave
affected mostly Turkey—a transit and a target country at the same
time. 1,7 millions of people that are under temporary protection who
try to reach their rights and services are under the age 18. The success
of the interventions that serve the children’s and the young people’s
needs of security, housing, health and education depend on the
interdisciplinary works that are built upon the needs of each age
group’s developmental properties. Thus, the characteristics of early
childhood, middle childhood and adolescence and the social service
interventions that aim at satisfying developmental needs of these
stages are examined in this humble work. During the early childhood,
enhancing the social coherence/adaption and developing the basic
motor skills; during the middle childhood, providing the participation
in education and providing counselling in their mother tongue; and
during the era of adolescence, future-planning, academic support and
prevention of child-labour seem to be the main objectives of the
interventions.
Keywords: Forced migration, social work with children and the
young people, Syrian children and youngsters, social work.
GİRİŞ
Göç; ekonomik, politik, ekolojik veya kişisel gerekçelerle, geri dönüş
veya sürekli yerleşim hedefi güden, bir yerden başka bir yere
gerçekleştirilen coğrafi, toplumsal ve kültürel yer değiştirme hareketi
olarak tanımlanabilir (Yalçın, 2004: 13). Çeşitli gerekçeler ile
gündeme gelen çatışma, yoksulluk ve eşitsizlik, bireylerin hem
kendileri hem de aileleri için daha güvenli yaşam alanı aramasına
neden olmakta ve böylece kitlesel göçler gündeme gelmektedir. İnsan
hareketliliği süreci ve sonrasında etkili müdahale yollarının tespit ve
uygulanması ise bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yer değiştirme hareketinin gönüllülük ya da zorunluluk esasına bağlı
gerçekleşmesi göç eden bireylerin göçmen, mülteci, sığınmacı gibi
farklı kavramlar ile nitelendirilmesine neden olmakta ve göç sürecini
farklılaştırmaktadır. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde zulüm
gören bireylerin başka ülkelere sığınma ve mülteci olarak kabul
edilme hakkı 14. Madde ile güvence altına alınmıştır. Beyannamenin
temel oluşturduğu “1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin
Sözleşme” ise sığınmacı ve mültecilerin uluslararası hukuktaki
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konumlarını tayin eden ve geçerliliğini hala sürdüren metindir.
Sözleşmeye göre siyasi düşünceleri, ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir
toplumsal gruba mensubiyeti gibi sebeplerle zulüm göreceği
konusunda haklı bir endişe duyan ve bu sebeple vatandaşı olduğu
ülkeden ayrılan, ayrıldığı ülkesine geri dönemeyen ya da dönmek
istemeyen bireyler tarih ve coğrafya kısıtlaması ile mülteci olarak
değerlendirilmektedir. Sözleşmede yer alan coğrafya kısıtlaması
Avrupa’yı, tarih kısıtlaması ile 1951’i işaret etmektedir. 1951’den
önce Avrupa’da meydana gelen olaylar neticesinde sığınma hakkı
aramak mülteciyi sığınmacıdan ayıran hukuki farkı teşkil etmektedir.
“Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü”nde ise 1951
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşmenin kabulünden sonra
yeni mülteci ortamlarının meydana gelmesine bağlı olarak
sözleşmedeki kısıtlara bakılmaksızın sığınma hakkı arayan bireylerin
eşit hukuki statüden yararlanmaları kararlaştırılmıştır. 1994 yılında
kabul edilen “Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica
Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar
ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve
Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” te coğrafi kısıtlamanın devam ettiği ve
Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebi ile iltica eden bireyler
mülteci kabul edilirken, diğerlerinin sığınmacı olarak tanımlandığı
görülmektedir. Bu bağlamda Reçber (2014: 251) hukuki bir statünün
kazanılmasını ifade eden iltica etme ve mülteci olmanın yanında
sığınmacı kavramsallaştırmasının kısa süreli ve fiili barınma hakkını
işaret ettiğinden bahsetmektedir. Farklı bir ifade ile; mülteci olmak
mültecilik statüsünün kabul edilmesini, sığınmacı olmak ise mültecilik
statüsünün incelenmesini ancak karara bağlanmamış olmasını ve bu
yüzden geçici koruma sağlanmasını işaret etmektedir.
Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyeli çocuklara yönelik
sosyal hizmet müdahalelerini konulan bu çalışma genel olarak iki
bölümden oluşmaktır. İlk bölümde, Suriyelilerin hukuki statüleri,
mevcut durumları ve buna bağlı olarak geçici barınma merkezleri
hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde ise çalışmanın odağını
teşkil eden Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet
uygulamaları incelenmektedir. Bu amaçla göçmen, sığınmacı ve
mülteci çocuklara yönelik sosyal hizmet esasları incelenmekte ve
buradan hareketle Suriyeli çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerine
bağlı ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
sosyal hizmet uygulama örneklerine yer verilmektedir.
Türkiye’de Suriyelilerin Hukuki Statüsü
2013’te yabancıların Türkiye’ye giriş, kalış ve çıkışları ile yabancılara
sağlanacak korumanın kapsam ve uygulanmasına ilişkin usul ve
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esasları düzenlemek amacı ile “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu [YUKK]” kabul edilmiştir. Bu kanun ile geçici
koruma statüsü ilk defa Türk hukukunda yer almıştır. YUKK’un 91.
Maddesi geçici korumayı “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı
ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla
kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara
geçici koruma sağlanabilir.” şeklinde tanımlamış ve bu madde
çerçevesinde geçici koruma işlemlerinin usul ve esasları 2014 yılında
“Geçici Koruma Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Bahsedilen kanun
ve yönetmelik Türkiye’de bulunan Suriyelilerin hak ve
yükümlülüklerini teşkil eden ana mevzuat konumunda olması ile
önemlidir.
YUKK ile işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması noktasında
önemli olan “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” kurulmuştur (Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü [GİGM], 2017: 25). Suriyelilerin Türkiye’deki
hukuki statüsünden, vize ve ikamet izinlerine kadar birçok önemli
alanda düzenleme getiren kanunun yanısıra “Geçici Koruma
Yönetmeliği” ile sosyal yardım ve sosyal hizmetler Suriyelilerin
erişebilecekleri şekilde düzenlenmiş, genel müdürlüğün faaliyetleri ile
hak temelli ve bütüncül yaklaşım gözetilerek sistemli ve sürdürülebilir
müdahaleler gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Türkiye’ye Yönelik Suriyeli Hareketinde Mevcut Durum
500 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine, 13,5 milyon insanın
yardıma muhtaç hale gelmesine neden olan Suriye’deki çatışma
sonucunda her yaştan 4,9 milyon birey sığınmacı ve mülteci
konumuna gelmiştir (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
[AFAD], 2018). Bu göç akınından en fazla etkilenen ülke ise
kuşkusuz Türkiye’dir. 2011 yılında 300 civarında Suriyelinin sığınma
talebinde bulunmaları ile başlayan (Ihlamur-Öner, 2014: 43)
Türkiye’ye yönelik Suriyeli hareketi Türkiye’nin 2015’ten itibaren
dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi haline gelmesine neden
olmuştur (United Nations High Commisoner for Refugees [UNHCR],
2017). Bugün, Türkiye’de 3,5 milyondan fazla Suriyelinin geçici
koruma altında olduğu (GİGM, 2018), bu bireylerin yaklaşık beşte
dördünün güvenlik sebebi ile ülkelerini terk ettiği ve yarıya yakınının
resmi olmayan bir sınır noktasından Türkiye’ye girdiğini (AFAD,
2013: 22) bilmekteyiz. Bahsedilen niteliksel ve niceliksel durum,
Türkiye’nin geri göndermeme ilkesi ile Suriyelileri geçici koruma
altına alarak sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerini yönetmesinin hem
gerekçesini hem de önemini ortaya koyar niteliktedir.
Suriyeliler, yaşadıkları travmalar sebebi ile incinebilir gruplardır.
Ancak Suriyeli çocuklar bu grup içinde daha dezavantajlı konuma
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sahiptir (Buz, 2003:60). Türkiye’de geçici koruma altında olan
Suriyelilerin 1.7 milyonu 18 yaşın altındadır (GİGM, 2018). Şiddet ve
çatışma ortamına maruz kalan, aile bireylerinin maruz kaldıkları
sıkıntılara şahit olan, sosyal çevresinden ve sevdiklerinden zorunlu
olarak kopan, evin terk edilmesine anlam veremeyen, eğitimine ara
vermek zorunda kalan, oyun oynamak için uygun koşullar bulamayan
ve kimi zaman yetişkin sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalan
Suriyeli çocuklar, çocuk olmayı unutabilmektedir (TOHAV, 2014:
43). Türkiye topraklarında çeşitli hak ve hizmetlere erişmeye çalışan
bu çocukların yaklaşık bir milyonu okul çağındadır. Bu durum
Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin önemini artırmakta ve
özellikle eğitim alanında yeni plan ve stratejilerin geliştirilmesini
elzem kılmaktadır. (Çelik ve Erdoğan, 2017: 1).
Göç öncesi, sırası ve sonrasında maruz kalınan riskler çocukların göç
ve göçün toplumsal sonuçlarından en fazla etkilenen kesim olduğunu
göstermektedir (Akıllı ve Dirikoç, 2015: 256). Literatürdeki
çalışmalar, Suriyeli çocukların kimlik sorunları, toplumsal ve kültürel
uyumsuzluk, sosyal tecrit, ötekileştirilme, çocuk işçiliği ve eğitim
sistemine dahil olamama gibi sorunlarla mücadele etmekte olduklarını
ve bu sorunlarla baş edebilmek için izole bir yaşam sürdürmeyi tercih
ettiğini göstermektedir. Bu gibi sebeplerle hassas grup olarak kabul
edilen 18 yaş altındaki çocuk ve gençler ile özel olarak ilgilenilmesi
gerekmektedir. Çocuk ve gençlerin temel ihtiyaçlarının tespiti ve bu
ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra sosyal işlevselliğinin
yükseltilebilmesi için kuşkusuz sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak fiziksel
ihtiyaçlar tam olarak karşılanamazken diğerlerinin ön plana alınamaz
olması sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin herkes için erişilebilir
kılınmasının ve ihtiyaçlar hiyerarşisini göz önünde bulundurarak
etkili, adil ve hızlı çözümler üretmenin önemini ortaya koymaktadır.
Bahsedilen kitlesel yer değiştirmeye ev sahibi olarak hazırlıklı
olmanın mümkün olmadığı dikkate alındığında planlı müdahale süreci
ve bu süreçte ihtiyaç ve kaynakların net olarak belirlenme gereksinimi
hayati görünmektedir. Yapılacak bütün çalışmalarda öncelikle, ihtiyaç
ve kaynakların net olarak belirlenmesi gerekmekte, aksi halde
müdahalelerin yüzeysel çözümler sunmaktan ileri gidemeyeceği kabul
edilmelidir. Planlı müdahale gereksinimi disiplin olarak sosyal
hizmetin önemini ve Suriyeli çocuklar ile çalışırken zorunluluğunu
ortaya koymaktadır.
Türkiye, temel ihtiyaçlara odaklanarak ancak sosyal ihtiyaçları da
gündemine alarak sosyal yardım ve hizmetlerle Suriyeli çocuk ve
gençleri buluşturmaktadır. Bu bakış açısı ile sığınmacıların öncelikle
barınma, beslenme ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılandığı Geçici
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Barınma Merkezleri (GEM)’nden bahsetmek gerekmektedir. Ardından
Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik hizmetleri yaş dönemlerine bağlı
ihtiyaçları odağa alarak incelemek mümkün olacaktır.
Geçici Barınma Merkezleri
Temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik barınma ve yaşam alanları
olan GEM’lerde normal yaşamın devam ettirilebilmesi için
çalışılmaktadır. Merkezlerde okul öncesi ve yetişkinleri de kapsayacak
şekilde eğitim ve kurs hizmetleri, sağlık hizmetleri, çocuklar için oyun
alanları ve sosyal mekanlar ve gündelik ihtiyaçların temini için
marketler bulunmakta (AFAD, 2014: 47) ayrıca ısınma, güvenlik,
ibadet, temizlik ve haberleşme için gerekli sistem, altyapı ve mekanlar
sağlanmaktadır. Merkezlerde çocuk ve yetişkinler için sunulan
hizmetler arasında psikososyal destek, tercüman desteği ve mesleki
kurs ve faaliyetler yer almaktadır (Altun ve Birinci, 2015: 115).
Bahsedilen hizmetler aracılığı ile insani ihtiyaçların karşılanmasına ek
olarak sosyal ihtiyaçlar için çalışılmakta ve kamplarda yaşamlarını
sürdüren çocuk ve yetişkinler için sağlıklı “yaşam alanı”
oluşturulmaya çalışılmaktadır (AFAD, 2014: 47).
10 ilde (Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş,
Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya) konumlanan 21 ayrı merkezde
yaklaşık 228 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Gem’ler (AFAD,
2018), Türkiye’deki Suriyelilerin sadece yüzde yedisine hizmet
sunmakta geri kalanlar ise bahsedilen yaşam alanlarının dışında
yaşamaktadır (GİGM, 2018). Araştırmalar, kampların dışında yaşam
koşullarının daha kötü olduğunu gösterse de (AFAD, 2013: 36-39;
ORSAM, 2014: 11), belirli bir alan içinde her gün benzer aktivitelerin
gerçekleştiriliyor olması kampları sakinleri için sıkıcı kılmakta ve
kampların belirli kurallara göre yönetilmeleri, güvenlik gerekçesi ile
giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması gibi uygulamalarla
bireylerin özgür hissetmelerini engellediği bilinmektedir. Böylece,
Türkiye’deki Suriyelilerin oldukça küçük bir kısmını oluşturan kamp
sakinlerinin çoğu kamp dışında yaşamayı arzu etmektedir. Kampların
tercih edilmeme nedenleri göz önünde tutulduğunda temel
ihtiyaçlardan ziyade duygusal ve psikolojik ihtiyaçların tatmin
edilemediği ve bu doğrultuda yürütülen sosyal faaliyetlerin yeterli
düzeyde olmadığı söylenebilmektedir (ORSAM, 2014: 13-14).
SURİYELİ ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİNDE ESASLAR
Göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet
müdahalelerinin planlanmasında genel olarak odağa alınan iki önemli
esas güçlendirme yaklaşımı ve savunuculuk rolüdür. Bireylerin doğal
olarak sahip oldukları güç ve potansiyeli mümkün olan en yüksek
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seviyede kullanabilmeleri için çalışmayı ifade eden güçlendirme
yaklaşımı (Duyan, 2010: 184) bireysel, çevresel ya da diğer sebeplerle
meydana gelen güçsüzlüklerin, kaynaklar ve güçlü yönlere
odaklanılarak aşılabileceğini savunmaktadır. İçinde bulunulan koşullar
ne kadar zorlayıcı olsa da her bireyin önemli bir potansiyele sahip
olduğu, bazı durumlarda potansiyelin ortaya çıkması için yönlendirme
ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duyulduğu kabul edilmektedir (Zastrow,
2013: 21). Buz (2003: 60)’a göre; bireyler kaynaklara ulaşma yollarını
ve yasal sistemleri bildikçe, sosyal sistem ve örgütlerle başa çıkma
becerisi edindikçe, sosyal çevrelerini oluşturacak destek sistemlerini
tanıdıkça güçlenmektedirler. Polat (2007: 102)’a göre sosyal destek
sistemlerinin harekete geçirilmesi, bireyin duygusal fiziksel ve sosyal
kapasitesinin geliştirilmesine olanak sağlayarak bireyin kendi
gereksinimlerini karşılaması için harekete geçmesine yardımcı
olmaktadır. Diğer esas ise müracaatçıların haklarını bilmeyi gerektiren
ve bu hakların savunulmasını ifade eden savunuculuktur.
Savunuculuk, hak ve çıkarlarını doğru şekilde aramakta yetersiz kalan
bireylerin çıkarlarını temsil etmeyi (Thompson, 2013: 104) ve
hizmetlerin müracaatçının ihtiyacına yanıt verememesi ya da
müracaatçıyı ayrımcılığa maruz bırakması durumunda tartışmayı
gerektirmektedir (Duyan, 2010: 24). Ayrımcılığa maruz kalan, sosyal
dışlanmayı deneyimleyen ve baskılanan bireylerin fırsat ve muamele
konusunda eşit haklara sahip olması için çalışılması önemlidir
(Zastrow ve Kirst-Ashman, 2016: 390).
Suriyeli çocuk ve gençlerle yapılan çalışmalarda akılda tutulması
gereken en önemli noktalardan biri homojen bir grupla çalışılmadığı
gerçeğidir. Yaş, cinsiyet, sosyoekonomik statü, maruz kalınan
deneyimler, geride bırakılanlar, engellilik, kültürel altyapı, etnik
kimlik, göç edilen yeni yerleşim yeri, eğitim düzeyi, ebeveynler ile
ilişki ve daha birçok konuda birbirinden farklılaşan Suriyeli çocuk ve
gençlerin özelleştirilmiş ve bireyselleştirilmiş müdahalelere ihtiyaçları
olmaktadır. Buna rağmen, yaygın deneyimlenen ihtiyaç ve kayıplar
hakkında bilgi sahibi olmak müdahale sürecinin doğru planlanması
için gereken hazırlığı sağlamaktadır. Boyd Webb (2017: 444-445)’e
göre önemli kişilerin, fiziksel kapasitenin, ebeveyn desteğinin ve evin
kaybı ile üzüntülü yetişkinlerle yaşamak, eğitim olanaklarına
erişememe, yetersiz fiziksel çevre ve yetersiz beslenme sığınmacı ve
mülteci çocuklarında yaygın rastlanan kayıplar olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Öte yandan, gelişim dönemleri çocukların yaş dönemlerine bağlı
şekillenen ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler içermektedir. Suriyeli
çocukların gelişim haklarının sağlanabilmesi için yaygın kayıplar
hakkında duyarlı ve hazırlıklı olmanın yanı sıra yaş dönemlerine bağlı
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özellik ve ihtiyaçları bilmek ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
stratejilere müdahale sürecinde yer vermek gerekmektedir. Çocukların
biyopsikososyal sağlıklarının korunması ve yükseltilebilmesi için
etkili ve hızlı müdahale ihtiyacı bunu gerektirmektedir.
İlk Çocukluk Dönemi
Okul öncesi dönem olarak da adlandırılan ilk çocukluk dönemi
genellikle 2-6 yaş aralığını kapsamaktadır. Çocukların bu dönemde,
toplumsal ilişki kurabilme kapasitelerinde, bilişlerinde, dil ve kişilik
gelişimlerinde önemli değişimler görülmektedir. Gelişim psikolojisi,
bu dönem çocuklarının karmaşık cümleler kurma yeteneği
geliştirdiğini, bağımsızlık ve özerkliğe yöneldiğini, daha
karmaşıklaşmış oyun etkinlikleri sayesinde çevrelerini keşfettiğini
savunmaktadır (Gander ve Gardiner, 2015: 248-249). Biliş ve dil
gelişimindeki ilerlemeye bağlı olarak deneyim ve duyguların
paylaşılmaya başlandığı ilk çocukluk, toplumsallaşmanın en belirgin
olduğu dönemdir. Çocukların bu dönem toplumsallaşmaları, bağımlı
davranış gösterme derecelerini, disiplin ihtiyaçlarını ve disiplin
karşısında geliştirdikleri tepki repertuvarlarını şekillendirmektedir
(Gander ve Gardiner, 2015: 297).
2-6 yaş dönemi çocukları, gereksinimlerinin karşılanmasına, güven
duygusuna, ortam ve kişilerin değişmezliğine ihtiyaç duymakta ve
kendilerini tehdit eden durumlardan kaçınmak için yetişkin desteği
aramaktadır. İlk çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar,
anneden ayrılmaya aşırı direnç sergileme, yabancılardan ve
yalnızlıktan korkma gibi davranışlara neden olabilmektedir (Erden ve
Gürdil, 2009: 3). Göç süreci mekan ve buna bağlı olarak
alışkanlıkların değişimini zorunlu kılması ile çocuğun sosyal
çevresinden kopmasına neden olmakta ve güven duygusunu
sarsabilmektedir. Ebeveynleri tarafından korunma noktasında güven
hissetmeyen çocuklar korku, ihanet ve yalnızlık duyguları ile
yaşamakta,
gelecekteki
güvenlikleri
konusunda
endişeler
geliştirebilmektedir (Boyd Webb, 2017:398). Bu dönemde kreş
imkanı, sağlığın izlenebilmesi, anneye ulaşılabilmesi ve
sosyalleşmeye fırsat yaratması açısından oldukça önemlidir. Ancak
deneyimlenen yoğun stres ve travmatik yaşantılar ile anneden
ayrılmaya karşı sergilenen direnç, çocuğun kreşe gitmeyi
reddetmesine neden olabilmekte, böylece sığınmacı ve mülteci
çocukların
sağlık
ve
sosyal
gereksinimlerini
izlemek
güçleşebilmektedir (Atasü Topçuoğlu, 2012: 52). Göç süreci, çocuğun
sosyal çevresinden kopmasına ek olarak dil ve adaptasyon sorunları
ile de 2-6 yaş döneminde güven kaybı yaratabilmektedir. Çocuğun
içinde yaşadığı topluma adaptasyon sağlayabilmesi için en önemli
etken dildir. Ancak, okul öncesi öğretmenleri ile yapılan çalışmalar,
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çocukların dil problemleri olduğunu göstermektedir. Dil bilmeyen
çocukların sınıf ortamında kendilerini ifade edememesi yalnız
kalmalarına ve sorunlarının üstesinden tek başlarına gelmeye
çalışmalarına neden olmaktadır. Okul öncesi dönemde önemli olan
öğretmen veli ilişkisi, dil engeli olduğunda sağlanamamakta ve
çocuğun problemlerini çözümsüz hale getirmektedir (Mercan Uzun ve
Bütün, 2016: 75-76).
UNICEF ve Kızılay işbirliği ile oluşturulan “Çocuk Dostu Alanlar”a 4
yaşından itibaren çocuklar kabul edilmekte (Türk Kızılayı, 2015),
eğitim ve eğlence faaliyetleri ile çocukların kişisel gelişimleri
desteklenmektedir. Çocuk Dostu alanlarda Suriyeli çocukların sosyal
uyumlarını yükseltmeye ve dayanma güçlerini artırmaya yönelik
faaliyetler sürdürülmektedir. Sosyal çalışmacıların görev aldığı bu
merkezlerde çocuğun motor gelişimlerini destekleyen etkinlikler,
hijyen gibi temel becerilerin küçük yaşta edinilebilmesine yönelik
çalışmalar, kimliklerini kaybetmemeleri için Arapça dil eğitimleri ve
spor ve el sanatları faaliyetlerine yer verilmektedir. Oldukça geniş bir
yelpazede ilk çocukluk dönemi çocuklarına destek olunan bu
merkezlerde savaş ve göç ile bağlantılı güven sorununun çözümü için
gerekli sosyal ortam sağlanmaktadır (Toplum Merkezleri, 2017).
Orta Çocukluk Dönemi
Okul çağı olarak da adlandırılan orta çocukluk dönemi genellikle 6-12
yaşlar arasını işaret etmekte ve en belirgin ilerlemesi toplumsal
etkileşimlerde gözlenmektedir. Bu dönem çocuklarında akran ilişkisi
oldukça önemlidir öyle ki, çocuğun üzerinde ailesinden daha çok
yaşıtlarının etkiye sahip olduğu söylenebilir (Gander ve Gardiner,
2015: 340-341). Orta çocukluk aynı zamanda, rol model geliştirme ve
eğitime katılma dönemidir. Eğitimin rol model geliştirme ve
psikososyal gelişim üzerindeki etkisi çocukların toplumsal, duygusal
ve zihinsel gelişimlerinde öğretmenleri özel bir konuma getirmekte ve
zamanın büyük çoğunluğunun okulda geçirilmesi ile öğretmen
tutumlarının çocuk üzerindeki etkisi daha da artmaktadır (Gander ve
Gardiner, 2015: 423). Travma izlerinin silinmesi, sosyal
hareketliliğinin desteklenmesi ve topluma uyum noktasında en önemli
etkenin eğitim olması (Çelik ve Erdoğan, 2017: 1) sığınmacı ve
mülteci çocukların hayatlarında eğitim olanaklarına erişmeyi önemli
bir gelişme yapmaktadır (Sakız, 2016: 67).
Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeliler eğitim hakkına sahiptir ve
geçici koruma kimlik belgesi ya da yabancı tanıtma kartına sahip olan
çocuklar Türk okullarına kaydolabilmektedir. Ancak Suriyeli aileler
her zaman kayıt olmayı ya da çocuklarını Türk okullarına göndermeyi
istememektedir. Bu tercihte ailelerin mülteci statüsü elde edebilmek
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için Türkiye’de kayıt altına girmeyi reddetmesi, geri döneceklerine
dair inançları ve bu doğrultuda çocuklarını Suriye eğitimi içinde
tutmak istemeleri, çocuklarının Türk okullarında asimile olmalarından
korkmaları, olası dil ve uyum sorunlarına dair endişeleri, kayıt
prosedürleri hakkında yetersiz bilgiye sahip olmaları etkili olmaktadır
(Özer ve diğerleri, 2016: 18). Ayrıca çocuklar da okula uzun süre ara
verme, dil ve adaptasyon sorunları, kendinden küçükler ile eğitim
almak istememe gibi sebeplerle eğitimi reddedebilmekte; eğitimden
uzak kalma ise adaptasyon sorunlarını çözümsüz hale
getirebilmektedir (Çelik ve Erdoğan, 2017: 1). Öte yandan yapılan
çalışmalar, Türk okullarına kaydolan Suriyelilerin eğitimlerine devam
etmelerinde okul yöneticilerinin, Türk öğrenci ve velilerin ve hatta
öğretmenlerin olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. Öğrenciler
Suriyeli akranları ile arkadaşlık ilişkisi geliştirmeyi, yöneticiler ise bu
konuda sorumluluklarını reddetmektedir. Öğretmenler de yoğun göç
alan yerlerde çalışmanın daha zor olduğunu, karşılaşılan sorunlardan
dolayı iş doyumlarının düştüğünü, daha sinirli ve sabırsız hale
geldiklerini düşünmekte ve göç alan okullarda çalışmaktan
kaçınmaktadır (Yaşar Ekici, 2015: 187). Eğitim ortamlarında yaşanan
çok boyutlu sorunlar konunun çok boyutlu ele alınarak bütünleştirici
okul kültürlerinin oluşturulması için çalışmayı gerektirmektedir.
Uyum sorunlarının çözümü; öğrenci ile birlikte veli, öğretmen ve
yöneticilerin dahil edildiği çalışmaları ve bahsedilen sosyal ağın
kurulabilmesini zorlaştıran dil engelinin aşılması elzem kılmaktadır.
Orta çocukluk psikososyal gelişimi için belirleyici olan bir diğer unsur
akran ilişkileri olmakla birlikte Suriyeli çocukların maruz kaldıkları
mekânsal ve kültürel değişim kısıtlı arkadaşlık ilişkisi
geliştirebilmelerine neden olmaktadır (Atasü Topçuoğlu, 2012: 52).
Sağlıklı gelişimleri için ihtiyaç duydukları yeterli ilgiye ve uygun
koşullara sahip olamayan çocuklar deneyimledikleri yoksunluk ve
yoksulluklarından utanarak kendilerini sosyal hayattan geri
çekebilmekte ve bu geri çekilme akran ilişkileri geliştirmelerini
büsbütün imkansız hale getirebilmektedir. Ayrıca, şiddeti
deneyimleyen çocukların şiddeti üretme ve içselleştirme riskleri
oldukça yüksektir. Sosyal hayattan uzaklaşan çocuklar travmalarına
bağlı olarak kendileri ile benzer deneyimlere sahip küçük gruplar
içinde sosyalleşerek disiplin bozucu hareketler sergileyebilmektedir
(Yaşar Ekici, 2015: 188).
Suriyeli çocuk ve gençlerin akran ilişkilerinin geliştirilmesi için
çalışmaların yürütüldüğü “Çocuk Destek Merkezleri”nde 6-18 yaş
aralığında olan çocuklara psikososyal destek sağlanmaktadır. Bu
merkezlerde; çocuğun ailesini, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını ve
etkileşimde olduğu bütün unsurları ile mahallesini müdahale
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planlarına dahil eden sosyal çevrenin güçlendirilmesine yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Köse, 2017). Çocuğun sosyal
çevresinin dahil edildiği bu çalışmalar, sağlıklı akran ilişkilerinin
geliştirilmesini desteklenmesi ayrıca yerel halkın Suriyelilere yönelik
kültürel önyargısının engellenmesi açılarından oldukça önemlidir.
Suriyeli çocuğun adaptasyonunu yükseltebilmek için ilişkide olduğu
sosyal çevrelerde kabulünün sağlanması ve bunun için yerel halk ile
kültürel temasın artırılması gerekmektedir. Kendi dilinde
danışmanlığın yanı sıra sosyal dışlanmanın önüne geçilebilmesi için
ücretsiz dil kursları ile desteklenen bu müdahale süreci ile çocuğun
kendi sosyal çevresini oluşturması ve bu çevre içinde güçlenmesi
mümkün olmaktadır.
Ergenlik Dönemi
Stres ile karakterize edilen ergenlik dönemi bedensel, toplumsal,
bilişsel ve psikolojik olgunlaşma dönemi olarak ifade edilmektedir.
Bu dönemde aile içinde olmak ile dışarıya gitmek arasında genellikle
eşit bir denge bulunmakta ve temel gelişim görevi aile sınırının
aşılması olarak kabul edilmektedir. Bireyler genellikle 16 yaşından
itibaren aile odaklı ergen yaşamından yetişkin dünyasına geçişi
deneyimlemekte ve bu gelişimsel görev daha özerk ve sorumlu
olmayı, yeni roller edinmeyi gerektirmektedir (Onur, 2017: 59).
Bu dönem kimliğin yani benlik kavramının gelişmesi açısından
önemlidir. Diğer bireylerle kurulan ilişkiler, duygular ve düşüncelerle
yaşam boyu gelişmekte olan kimlik, ergenlik döneminde en yoğun
gelişimi göstermektedir. Aile, arkadaş ve okul yaşantılarından ve daha
birçok faktörden etkilenerek inşa edilen aynı zamanda bireyin ruh ve
beden sağlığını, diğerleri ile kurduğu ilişkilerin yapısını, akademik ve
mesleki yaşamına kadar hayatının tüm alanlarını etkileyen kimlik
gelişiminin sağlıklı sürdürülebilmesi desteklenmelidir (Gander ve
Gandiner, 2015: 492). Ancak, kimlik inşa sürecinin en yoğun olduğu
ergenlik döneminde savaş ve göç ile ilişkili yaşantılar hazır
olunmayan yetişkin rolünün üstlenilmesini gerektirebilmekte, hazır
olunmayan yetişkin rolü ise kimlik karmaşasına neden olarak Suriyeli
gençler üzerinde önemli bir risk teşkil etmektedir (Erden ve Gürdil,
2009: 4).
Ergenlik döneminde gelişimsel faktör olarak kabul edilen bir diğer
unsur geleceğin öngörülebilir olmasıdır. Ancak göç sürecinin kendi
dinamikleri bireylerin karar verme ve bu kararları uygulamaya
koymasına engel olan yeni durumları beraberinde getirmektedir.
Mülteci ailelerinde göç sürecinin yaygın olarak erkekler tarafından
belirlenmesi kadın ve çocukların karar aşamalarında etkisiz kalmaları
ile yoğunlaşan geleceğin belirsizliği ergenleri olumsuz etkilemektedir
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(Buz, 2003: 58). Geri dönmeyi ya da hedef ülkeye geçmeyi arzulayan
Suriyeli gençler, ne zaman biteceğini öngöremedikleri sıkıcı bekleyiş
sırasında haksızlığa uğradıklarını düşünmekte ve güvensizlik
hissedebilmektedirler (Atasü Topçuoğlu, 2012: 54). Bu durum
ergenlik döneminde olan Suriyeli müracaatçılarla çalışılırken sosyal
çalışmacının bilgi verme rol ve görevini önemli kılmakta ve kendi
hayatları üzerinde kontrol sahibi olduklarını hissetmeleri için
çalışmayı gerektirmektedir. Kendi hayatlarında fail olduğunu fark
eden, karar alma ve becerileri desteklenen, olası sonuçlar hakkında
bilgilendirilen ve tercih yapabileceği seçeneklerini keşfeden ergenler
dönemin stres ile bağlantılı isyan ve otorite karşıtlığının yıkıcı
sonuçlarından korunabilmektedir. Akademik başarının korunması ve
yükseltilmesi, sosyal hayatın desteklenmesi ve çocuk işçiliğinin
önlenmesi için “kendi kaderini tayin hakkı” bu dönemde özel bir
öneme sahiptir. Böyle bir müdahale planı ile otorite ile ilişkilerin
düzenlenmesi ve geleceğin öngörülebilirliğinin artırılması mümkün
olmaktadır.
Bu odakla Suriyeli çocuklarla ve onlar için çeşitli çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Göç sonrası Türkiye’de kendi uyum sürecini
tamamlamış olan Suriyeli gençler “Toplum Gönüllüsü” olarak Çocuk
Destek Merkezleri’nde rol almaktadır. Kendinden daha sonra ülkeye
gelen, kendinden daha küçük olan ya da sadece kendisi kadar uyum
sağlayamayan diğer Suriyeli çocuk ve gençlere mentör olmaktadır.
Sorunu daha iyi tanıyan, baş etme mekanizmalarını geliştiren ve
uygulayan gençlerin deneyimlerini paylaşmaları hem kendilerini
gerçekleştirebilmelerini sağlamakta hem de diğer Suriyeli çocuklar
için ulaşılabilir örnek teşkil etmektedir. Bu merkezlerde ayrıca güven
duygusunun yükseltilmesi, gelecek planlama, problem çözebilme
kabiliyetinin artırılması gibi
amaçlarla
grup çalışmaları
gerçekleştirilmektedir (Köse, 2017). Grup çalışmaları bireylerin maruz
kaldıkları sorunlarda tek başına olmadıklarını hissetmelerine ve bu
sorunların çözüme kavuşturulabileceğini fark ettirmelerine hizmet
etmesi ile dezavantajlı gruplarla çalışılırken işlevseldir. Ayrıca, ait
olma ve yaşıtları tarafından kabul edilme ihtiyacı grup çalışmalarının
etki düzeyini ve önemini artırmaktadır (Boyd Webb, 2017: 224).
Özerkliğin hissedilmesine bağlı olarak kendi hayatlarını inşa
ettiklerini fark eden gençlerin eğitime devam etme ve akademik başarı
düzeyleri yükselmektedir. Çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi
ve sistem içinde tutulması çocuk işçiliğinin önlenmesinde en etkili yol
olarak görülebilir. Çünkü çocukların istihdama yönelmesinde
ekonomik gerekçeler kadar bireysel ve ailesel talepler, otorite
baskısından uzaklaşma arzusu da etkili olmaktadır.
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SONUÇ
Türkiye’de Suriyeli sığınmacı nüfusunun yarısını oluşturan çocuk ve
gençler göç öncesi, sırası ve sonrasında maruz kaldıkları travmatik
yaşantı ve kayıplarla savaşın en büyük mağdurları olarak kabul
edilmektedir. Eğitim hakkından mahrum kalan, ailelerinin yaşam
mücadelerine ortak olan ve kendilerini hazır olmadıkları yetişkin rolü
içinde bulan Suriyeli çocuk ve gençler hem bireysel ihtiyaç ve
yoksunlukları ile hem de kültürel önyargı ve toplumsal yetersizlikler
ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Dil ve adaptasyon
konusundaki engeller bu mücadeleyi zorlaştırmakta, psikososyal
destek ihtiyacı bireyselleştirilmiş sosyal çalışmanın gerekliliğini
artırmaktadır. Türkiye’de yardım ve hizmetlere ulaşmaya çalışan 18
yaş altındaki nüfusun niceliksel yoğunluğu etkili ve hızlı müdahaleler
için hazırlıklı olmayı gerektirmektedir. Suriyeli çocuk ve gençlerin
gelişim dönemlerine bağlı ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik Türkiye’deki sosyal hizmet uygulamalarını
konu alan bu çalışma bahsedilen hazırlığın bir örneğini sunmakta ve
ilk çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik dönemini karakterize eden
gelişim özellik ve ihtiyaçları ile bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
sosyal hizmet müdahale örneklerini içermektedir. Türkiye’deki
Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının
daha ileri bir noktaya taşınması kuşkusuz bireyselleştirilmiş
müdahalelerin çoğalmasına ve toplumsal düzeyde çocukların güç,
yetenek ve becerilerinin daha fazla fark edilip desteklenmesine bağlı
olacaktır.
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1768-1774 OSMANLI RUS SAVAŞINA AKDENİZ’DEN
(KIBRIS) BAKMAK
Doç. Dr. Güven Dinç
Giriş
Bu çalışmada 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşına Akdeniz’den,
Akdenizli gözüyle Kıbrıs’tan bakılmaktadır. Osmanlı-Rus ilişkileri 15.
yüzyıla kadar götürülse de ilişkilerin yoğunlaştığı dönem 18. ve 19.
yüzyıllardır. Bu yüzyıllarda Osmanlılar ve Ruslar çok sayıda büyük
çaplı savaşlara giriştiler. Bu savaşların konjonktürel sebepleri
bulunmakla birlikte temel sebep Rusların Osmanlı topraklarına doğru
yayılmacı politika gütmeleridir. Rusya’nın sıcak denizlere inme
siyaseti bu savaşların temel sebebini teşkil etmektedir.
Rusya 1700 tarihli İstanbul antlaşması ile Azak Kalesi’ni alarak
Karadeniz’e indikten sonra yayılmacı politikasını daha da arttırdı.
Nitekim 1768 yılına kadar Osmanlı topraklarına karşı 1711-1712 ve
1736-1739 yıllarında büyük çaplı savaşlara kalkıştı. Ancak bu
tarihlerde Rusya’nın gücü Osmanlı ordularını kesin şekilde mağlup
etmeye yeterli değildi. Rusya bu savaşlardan istediğini alamadığından
yayılmacı politikasını ilerleyen dönemde de sürdürdü.
Osmanlı Devleti ise 1739 tarihli Belgrad Antlaşması sonrası uzun
süreli bir barış ve istikrar evresine girdi. Ülke askerî, malî ve
toplumsal açılardan gerilerken 1768 yılında Rusya’nın geleneksel
siyaseti gereği Osmanlı topraklarına saldırıya geçmesi karşısında
hazırlıksız yakalandı. Savaş sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca
Antlaşması o tarihe kadar Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır ağır
antlaşma olurken Balkanlarda ve Karadeniz kıyılarında geniş topraklar
da kaybedildi. Daha da ötesinde bu mağlubiyet Osmanlı Devleti’nin
Rusya karşısında artık hiçbir şekilde tek başına mücadele
edemeyeceğini de gösterdi (Aksan 2007: 130).
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı
1768-1774 savaşının görünür sebebi Lehistan meselesi olurken,
temelde yatan gerekçe Rusya’nın Karadeniz ve Osmanlı toprakları
üzerindeki emelleri idi. 1762 yılında tahta geçen II. Katerina, dış
siyasette daha aktif bir politika benimseyerek Karadeniz ve Doğu
Avrupa’da Rus varlığını egemen kılmayı hedefledi (Kurat, 1987: 286289). Bu hedefin Osmanlı Devleti’ni tehdit ettiği ve yakın bir
zamanda savaşa yol açabileceği açıktı. Nitekim 1763 yılında Lehistan
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Kralı III. August’un ölümüyle ortaya çıkan veraset meselesi, II.
Katerina’ya hedeflerini gerçekleştirme fırsatı verdiği gibi birkaç yıl
içinde Osmanlı-Rus harbine dönüşecek süreci de başlattı. Bir taraftan
III. August’un yerine tahta kimin oturacağı konusunda Lehliler kendi
içinde ikiye ayrılırken diğer taraftan yeni Leh kralının seçimi Avrupa
siyasetini yakından ilgilendiren bir niteliğe büründü. Osmanlı Devleti,
yeni kral seçiminde Polonya’nın serbestiyetini destekleyerek bölge
statüsünün Karlofça Antlaşması’na göre devam ettirilmesini savundu.
Rusya ise askerî birliklerini Lehistan’a sokarak daha önce
Petersburg’da elçilik yapmış Kont Stanislav Ponyatovski’nin 1764
yılında Leh krallığına seçilmesini sağladı (Davies 2016: 4-6; Topaktaş
2011: 187, 191-192; Yüksel 2011: 69). Böylece Rus Çariçesi
Katerina’nın planlarını uygulamaya koymak için uygun şartlar
oluşmaya başladı. Osmanlı yönetimi, Rus tehlikesinin farkında
olmakla beraber 1768 yılına kadar çatışmadan uzak, meselenin
zamanla çözüleceğini düşünerek çekimser bir politika izledi (Davies
2016: 11-3; Tansel 1946: 78-79; Köse 2006: 5-12). Ancak, Rusların
kralı soylulara karşı desteklemek amacıyla bölgeye askerler
göndererek Osmanlı ülke sınırı dâhilindeki Balta kentinde katliam
yapmaları üzerine Padişah III. Mustafa durumu protesto ederek 8
Ekim 1768 tarihinde Rusya’ya ilan etti (Fisher 1970: 31; Tansel,
1946: 78-79; Çapraz, 1997: 44).
Savaş kararı Osmanlı Devleti için yeterli hazırlık olmadığından kolay
değildi. Ancak Rusya’nın Lehistan’da yürüttüğü faaliyetlerin önünün
alınması için harp taraftarlarının da etkisiyle savaşa girişildi. Öte
yandan kış mevsimi yaklaştığı için savaş ilanı için uygun bir zaman da
değildi. Osmanlı ordusu ancak Bahar mevsiminde hazır olup sefere
çıkabilirdi (Ahmet Resmî Efendi 2011: 51-59). Bu durum Rusya’ya
büyük bir fırsat verdi. II. Katerina bütün kış boyunca Ukrayna, Azak
ve Kafkasya’dan saldırı planı doğrultusunda eksikliklerini tamamladı.
Bir dizi antlaşmalar da yaparak Avrupa’da Rusya’ya karşı meydana
gelebilecek bir ittifakın da önünü kapattı (Yüksel 2011: 69-71).
1769 Nisanı’nda savaşın ateşlenmesiyle birlikte ilk olarak Hotin,
Bender kaleleri üzerinde mücadeleler meydana geldi. Osmanlı ordusu
Turla (Eylül-Ekim 1769), Larga (Temmuz 1770), Kartal (Ağustos
1770) mevkilerinde bozguna uğrayarak ağır mağlubiyetler aldı. Kırım
Hanı Kırım Giray Güney Rusya’ya başarılı akınlar yapmışsa da onun
ölümünden sonra Ruslar Kırım’a, sonra da Eflak ve Buğdan’a girmeyi
başardı (Davies 2016: 114-148; Çapraz, 1997: 48-55).
Savaşın Akdeniz’deki Seyri
Bu savaşa kadar Rusya ile gerçekleşen savaşlar hiçbir şekilde
Akdeniz’e sirayet etmemişti. Ancak Rusya bu savaşta Osmanlı
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Devleti’ne yeni bir cephe açmak amacıyla savaşı Akdeniz’e yaydı.
Rus yönetiminin bu savaştaki bir diğer amacı da Akdeniz’de İngilizler
ve Fransızlar gibi nüfuz sahibi olabilmekti. Rusya bu hedefe
ulaşabilmek ve Osmanlı Devleti’ni mağlup edebilmek için Mora
yarımadasında bir isyan tertipleyerek Osmanlı donanma gücünün
buraya çekilmesini planladı. Osmanlı yönetimi ise Rusya’nın bölgede
yürüttüğü faaliyetler hakkında yeterli istihbaratı alamamıştı
(Gündoğdu 2012: 18-22).
Donanmasını daha önce Akdeniz’e göndermemiş olan Rusya Mora
yarımadasında başlatmayı düşündüğü Ortodoks Rum isyanı için
Akdeniz’e bir filo göndermeyi kararlaştırdı. İngiltere’nin denizlerdeki
hâkimiyetini bildiğinden İngiltere’den de yardım talep etti. İngiltere
ise gelecekteki çıkarlarını düşünerek bu isteğe olumlu yanıt vererek
Rus askerlerinin taşınması için 12 gemi tahsis etti (Saul 1970: 6).
Ayrıca birçok üst rütbeli İngiliz subayı da Rus donanması arasına
dâhil oldu. Fransa Temmuz 1769 tarihinde hareket eden Rus filosunun
Türk sularına ilerlediğini Osmanlı yönetimine ihbar etti ise de
Osmanlı yönetimi gerekli önlemleri almadı. İngiliz desteğini alan 7
kalyon, 4 firkate ve birkaç nakliye gemisinden oluşan ilk Rus filosu 20
Şubat 1770’te Mora’da Manya açıklarına ulaştı. Rus donanmasının
Manya Burnu’na gelmesiyle birlikte çok sayıda Müslümanın
öldürüldüğü Mora isyanı isyan başladı. Bunun üzerine eski sadrazam
Muhsinzade Mehmet Paşa isyanı bastırmakla görevlendirilirken
donanma Hüsamettin Paşa kumandasında bölgeye sevk edildi ve isyan
kısa sürede bastırıldı (Bezikoğlu 2001: 70-72; Gündoğdu 2012: 1822).
Savaş sırasında Osmanlı güçleri açısından gerçekleşen olumsuz
gelişmelerden birini “Çeşme Vakası” olarak tarihe geçen ve Osmanlı
donanmasının yanmasıyla neticelenen saldırı harekâtıdır. Osmanlı
donanması 5 Temmuz 1770 günü Çeşme Limanı’na sokularak
müdafaaya savaşına hazırlandı ise de Ruslar ise manevrasız
vaziyetteki 30 kadar gemiden oluşan Osmanlı donanmasını 6/7
Temmuz gecesi bir baskın ile ateşe verdi (Aktepe 1993: 288-289;
Kurtoğlu 1942: 21-30; Köse 2006: 47-51; Aydemir & İşipek 2006:
196-224; Bezikoğlu 2001: 73). Rus donanması bundan sonra
Çanakkale Boğazı’nı aşmayı denedi ise de bunda başarısız oldu
(Papavlassopoulos 1997:197-198; Bezikoğlu 2001: 74).
Savaşın diğer muharebeleri Balkanlarda ve Kırım’da cereyan etti.
Osmanlı orduları 2 Ağustos 1771’de Özi (Kırım), 12 Eylül 1771’de
Yerköy (Boğdan), 29 Haziran 1773’te Silistre (Boğdan), 20 Ekim
1773’te Varna’da bazı galibiyetler kazandılarsa da bunlar savaşın
olumsuz gidişini değiştirmedi (Bezikoğlu 2001: 88-89). Nisan
1772’den itibaren Fokşan ve Bükreş’te barış için bir dizi girişimler
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yapılmışsa bunlardan bir sonuç alınamadı. Son olarak Sadrazam
Muhsinzade Mehmet Paşa’nın Rus ordusunu karşılamak üzere
Yeniçeri Ağası Yeğen Mehmet Paşa kumandasında gönderdiği
kuvvetler Kozluca’da Rumyantsev’in ordusuna yenildi ve Ruslar
Osmanlı ordugâhının bulunduğu Şumnu’ya kadar ilerledi. Bu
tarihlerde III. Mustafa’nın ölümü üzerine 21 Ocak 1774 günü tahta
geçen I. Abdülhamit’in onayıyla 21 Temmuz 1774 tarihinde Küçük
Kaynarca Antlaşması’nı imzalanarak savaşa son verildi (Davies
2016:205; Köse 2006: 100-105).
Kıbrıslı Gözüyle 1768-1774 Savaşı
Kıbrıs adası Doğu Akdeniz’in en büyük adası olup stratejik bir
konumda bulunmaktadır. Bu özelliği dolayısıyla tarih boyunca
bölgede meydana gelen savaşlardan etkilenmiş, çok sayıda devletin
işgaline uğramıştır. Osmanlı Devleti’nin 1570 yılında Kıbrıs’ın fethi
de temelde adanın stratejik konumuna dayanmaktaydı. Kıbrıs’ın ve
yaklaşık yüz yıl sonra Girit’in ele geçirilmesi Akdeniz’deki Osmanlı
hâkimiyetini pekiştirici gelişmelerdir.
18. yüzyılda Doğu Akdeniz’deki Fransız ve İngiliz ticarî rekabetine
rağmen bölge 1770 yılına kadar, 1683-1699 savaşları dışarıda
tutulursa, diğer ülkelerin askerî güçlerinin girebildiği bir saha olmadı.
Dolayısıyla bölge ve Kıbrıs adası herhangi bir saldırıya veya işgal
hareketine uğrayabilecek konumda değildi. Zira Doğu Akdeniz
ticaretini ellerinde tutan Fransızlar ve İngilizler yüzyılın sonuna kadar
askerî girişimlerden çok ticaret yapmayı yeğlemişlerdir. Ancak bu
savaşla birlikte ticarî alandaki rekabet askerî mücadeleye de
dönüşmeye başlayacaktır.
1768-1774 Savaşı başladıktan sonra Kıbrıs adasının savaşın bir
cephesinde bulunması düşünülmediğinden mûtad güvenlik tedbirleri
dışında bir savunma çabası gerçekleştirilmemişti. Savaş öncesinde
standart güvenlik tedbirleri bağlamında 1767 yılında Kıbrıs muhassılı
ve Lefkoşa kadısı kalelerde barut ve kurşunun azlığı dolayısıyla
yenilerinin gönderilmesini talep etmişlerdi. Zira 1735 yılından bu
yana Kıbrıs kalelerine barut gelmeyerek yok denecek dereceye
düşmüştü. Bunun üzerine 1768 yılı içerisinde Selanik baruthanesinden
Lefkoşa ve Mağusa kaleleri için 5.6 ton barut ve 2.8 ton kurşunun
gönderilmesi sağlanmıştı (BOA., C.AS., 50/2329; BOA., C.AS.,
58/2731; BOA., C.AS., 58/2747).
Savaş başladıktan kısa bir süre sonra, 5 Şubat 1770 tarihinde, Kıbrıs
Muhassılı Ömer Ağa ve Lefkoşa kadısına gönderilen bir hükümle ada
kalelerinde ne kadar barut ve kurşun bulunduğunun belirlenmesi
istendi (KŞS., 20/23-2). Bu, Kıbrıs’ın savaştan askerî anlamda
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etkilenebileceği nedeniyle değil, birkaç yılda bir düzenli olarak
gerçekleştirilen mûtad bir uygulama idi. Sayım işlemi Temmuz ayında
tamamlandı (BOA., C.AS., 1215/54513).
Anlaşıldığı üzere savaş öncesinde ve savaşın Akdeniz’e sirayet
etmediği dönemde Kıbrıs adasında standart güvenlik çalışmaları
dışında bir tedbir alınmamıştı. Ancak Rus donanmasının Akdeniz’e
geldiği tarihten ve Osmanlı donanmasının 6/7 Temmuz 1770 tarihinde
Çeşme’de ortadan kaldırılmasından sonra bütün kıyılar ve adaların
Rus saldırılarına açık hale gelmesi nedeniyle Kıbrıs adasında da
gerekli güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
Osmanlı donanmasının neredeyse tamamının Çeşme’de yok edilmesi
bütün Akdeniz sahillerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da tedirginliğin
artmasına yol açtı. Zira bütün adalar ve Akdeniz kıyıları muhtemel
Rus saldırılarına açıktı. Bu nedenle adalarda ve Akdeniz sahillerinde
bulunan kale görevlileri ihtiyatta kalmaları konusunda sürekli olarak
uyarıldılar (BOA., C.AS., 775/31838; BOA., C.AS., 58/2732; KŞS.,
20/22-2).
Kıbrıs ahalisi ve yöneticilerinin muhtemel bir Rus saldırısından
korkusu 1770 yazında açık bir şekilde görülmektedir. Kıbrıs valisi
Çeşme vakasından sonra, 1770 Ağustosu’nda, İstanbul’a adada
bulunan 7 bin askere ilave olarak bir miktar askere daha ihtiyaç
duyulduğunu bildirildi. Bunun üzerine Teke Ayanı Osman Ağa
kendisi de dâhil olmak üzere 1.000 nefer asker ile Kıbrıs’a geçmek
üzere görevlendirildi. Ayrıca Anadolu’nun günbey sahil kazalarından
da asker toplanarak Kıbrıs adasına geçmesi için ilgili görevlilere
emirler gönderildi (KŞS., 20/30-2). Ancak bu karardan vazgeçilmiş
olmalı ki belirtilen bölgelerden Kıbrıs adasına asker sevkiyatı
gerçekleşmemişti.
1772 Mart’ından itibaren Kıbrıs valiliğine Dergâh-ı Muallâ
Kapıcıbaşılarından Hacı İsmail Ağa atandı (BOA., A.DVNS.MHM.d.,
169/188-3).
12 Temmuz 1772 tarihinde Rusya ile Akdeniz’de savaş halini dört ay
süreyle durduran mütareke imzalanmıştı (Bezikoğlu 2001: 88).
Mütareke sonrası oluşan ortam 30 Temmuz tarihinde Kıbrıs
muhassılının da aralarında bulunduğu Akdeniz’deki tüm yöneticilere
hitaben yazılan bir hükümle duyuruldu. Buna göre; mütareke
süresince Rus gemilerine taarruzda bulunulmaması, Rus gemilerinden
bir veya ikisi hava muhalefeti nedeniyle limanlara girmek isterse
cephane haricindeki ihtiyaçlarını karşılayıncaya kadar demir
atmalarına engel olunmaması, ancak limanda fazla gemi toplanmaya
başlarsa veya hava muhalefeti bittikten sonra demir atmaya devam
ederlerse mümkün mertebe suhûletle uzaklaştırılmalarına dikkat
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edilmesi; zarar vermek amacında veya gitmemekte ısrar eden olurlar
ise durumun derhal Kaptan-ı Derya’ya haber verilmesi gerektiği ilan
edildi. Tüm bunlarla birlikte mütarekenin geçici olduğu hatırlatılarak
ihtiyatta bulunması uyarısı yapıldı (KŞS., 20/76-1; KŞS., 20/77-2).
Dolayısıyla Akdeniz mütarekesi süresince Kıbrıs adasının nispeten
rahat bir döneme girdi.
Savaş sırasında Kıbrıs ahalisi donanmaya denizci asker tedariki de
gerçekleştirdi.1773 yılı başında bahar ayında Karadeniz’e çıkacak
donanma için denizci askeri toplanması işi adada Kıbrıs Muhassılı
İsmail Ağa’ya verildi. Kıbrıs muhassılı İsmail Ağa’ya verilen görev
Alanya ve Silifke bölgelerinden denizcilikte yetenekli ve güzîde 250
kişiyi seçerek Tersane-i Âmire’ye göndermesiydi. Bu görevin Kıbrıs
Muhassılı İsmail Ağa’ya verilmesinde kendisinin kısa bir süre önce
Silifke muhassıllığında bulunması etkili olmuştu (KŞS., 20/82-2.).
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Akdeniz’de savaşa ara veren
mütareke süresinin bitmesi dolayısıyla 1773 yılı başlarında Kıbrıs
adasının güvenliğinin sağlanması için yeni tedbirler alındı. Bir barış
antlaşması yapılması beklenirken bu gerçekleşmemişti. Bu nedenle
güvenlik önlemleri gözden geçirildi. Kıbrıs’ta 7 bin asker
bulunmasına rağmen Kıbrıs ahâlîsinin “harb ve darbe mahâret ve
kudretleri kalîl” olmadığından ada dışından askerler getirildi (BOA.,
A.DVN.KBM., 1/17). Bu kapsamda Varna muhafazasında üstün
hizmetleri görülen Alaiye Sancağı Mutasarrıfı Sadık Mehmet Paşa
Mart 1773’te Kıbrıs muhafızı olarak görevlendirildi (BOA.,
A.DVNS.MHM.d., 171/566-1). Kıbrıs adasının muhafazası için Varna
muhafazasında başarılı olduğu tescillenmiş bir görevlinin tayin
edilmesi devletin Kıbrıs üzerindeki hassasiyetini de göstermektedir.
Sadık Mehmet Paşa’ya kendisinin kapı halkını birkaç bine çıkararak
derhal Kıbrıs’a geçmesi ve sürekli ihtiyat halinde durması talimatları
verildi (KŞS., 20/85-1).
Sadık Mehmet Paşa ve askerleri Kıbrıs adasını muhafaza için
geleceklerdi. Fakat Mehmet Paşa’nın birkaç bini bulan kapu halkının
iaşeleri nasıl sağlanacaktı. İşte bu soru güvenlik endişesi yanında
Kıbrıs ahalisinin kafasını meşgul eden bir başka sorun oldu.
Askerlerin iaşeleri ilk birkaç gün Kıbrıs halkı tarafından karşılanmışsa
da iaşenin bu şekilde sürdürülmesi mümkün değildi. Akabinde iaşe
meselesi Kıbrıs Muhassılı İsmail Ağa tarafından hazineden tazmin
edilmek üzere bir süre daha düzene sokuldu (BOA., C.AS.,
817/34732). Bu ise halkın avarız yükünün artması anlamına
gelmekteydi (Çevikel, 2000: 101).
Kıbrıs Muhassılı İsmail Ağa tarafından Sadık Mehmet Paşa ve
askerlerine sağlanan iaşe günlük 75 kile (yaklaşık 2 ton) arpa, 75
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vukıyye (yaklaşık 30 kg.) et, 300 çift ekmek şeklindeydi (BOA.,
C.ML., 48/2219). Lefkoşa naibi 3 Temmuz 1773 tarihinde Kıbrıs
ahalisinin talebi üzerine iaşe meselesinin adada sıkıntılara yol açtığını,
iaşe bu ana kadar Muhassıl İsmail Ağa tarafından sağlanmışken,
bundan sonra nereden ve nasıl gerçekleştirileceğini soran bir ilam
gönderdi (BOA., C.AS., 817/34732).
Askerlerin iaşeleri yaklaşık 8 ay boyunca rayiç fiyat üzerinden
hazineden ödenmek üzere Muhassıl İsmail Ağa tarafından
karşılanmıştı. Ancak 1773 sonlarında Muhassıl İsmail Ağa’ya
gönderilen bir hükümle iaşenin rayiç fiyat yerine daha düşük ücreti
olan mirî fiyat üzerinden tedarik edilmesi istendi. Bu ise Kıbrıs
muhafazasında olan askerlere verilmekte olan iaşenin noksan
olmasına sebep olabilecekti. Zira iki fiyatlandırmada arada yaklaşık 2
bin kuruşluk bir fark çıkmaktaydı. Bu fark ise Kıbrıs ahalisinin
elindeki ürünü daha düşük ücretle satmasına yol açacaktı. Bu sebeple
Sadık Mehmet Paşa, kendilerine verilmekte olan iaşenin yine rayiç
fiyat üzerinden devamını istedi. Sadık Mehmet Paşa ayrıca, gelen bu
hükme rağmen Kıbrıs Muhassılı İsmail Ağa’nın “kadr u şân ve
vüzerâya ri‘âyeti olduğundan” askerlerin iaşelerinin eskisi gibi rayiç
fiyat üzerinden vermeye devam ettiğini, bundan sonra da aynı şekilde
tedarik edilip muhassıllığa mahsup edilmesini talep etti (BOA., C.AS.,
722/30255). Bu istek olumlu bulunarak iaşenin Muhassıl İsmail Ağa
tarafından karşılanıp sonrasında kendisinden mahsup edilmesine karar
verildi (KŞS., 20/89-4). Böylece askerlerin iaşeleri yaklaşık 18 ay
boyunca Kıbrıs muhassılı tarafından karşılandı. Hill’e göre bu süreçte
Kıbrıs halkı büyük zorluklar yaşadı ve borçlanmak durumunda kaldı.
Sadık Mehmet Paşa maiyetindeki askerler barış antlaşmasının
yapılmasından sonra adadan ayrıldılar (Hill, 1972: 93-94) .
Osmanlı-Rus savaşının Kıbrıs ahalisine yarattığı bir diğer etki Kıbrıs
adasından İstanbul ihtiyacı için zahire istenilmeye başlanmasıdır.
Eskiden beri İstanbul halkının zahire iaşesi Tekirdağ, Karesi, Kırım,
Besarabya, Moldavya, Akkirman, Bulgaristan, Dobruca, Köstence ve
Teselya’dan sağlanmaktaydı (İnalcık, 1994: 118). Özellikle Tuna ve
Karadeniz havzası her zaman başkentin zahire ihtiyacını sağlama
hususunda son derece önem arz eden alanlardı. Ancak 1769
baharından itibaren bu bölgelerin büyük kısmı savaş alanı haline
geldiğinden buralardan zahire tedariki neredeyse imkânsızdı. Diğer
yandan üretilen zahire de bölgede bulunan orduya tahsis edilmişti
(Ağır 2013: 576). Dolayısıyla savaş sırasında İstanbul ihtiyacı için
daha öncesinde başvurulmayan Kıbrıs da dâhil olmak üzere
Akdeniz’in Anadolu’ya yakın olan iskelelerinden zahire nakli talep
olundu (KŞS., 19, 126/1).
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1768-1774 Osmanlı-Rus savaşından önce İstanbul halkının zahire
ihtiyacını karşılamak üzere Kıbrıs adasından belirli bir talep meydana
gelmemişti (Dinç 2015: 214-215). Kıbrıs’tan zahire istenilmesinde
adada bol miktarda arpa ve buğday yetiştirilmesi önemli bir etkendi
(KŞS., 20, 39/2).
1769 yazı savaşın başlamasından sonraki ilk hasat dönemiydi.
Dolayısıyla bu yaz Kıbrıs’ta ürünün bol olduğu da göz önünde
bulundurularak sadece ordu ihtiyacı için değil, İstanbul ihtiyacı için de
zahire ve peksimet talep edildi (KŞS., 20, 39/2.). Üstelik seferberlik
dolayısıyla Tuna ve Karadeniz zahiresi mahallinde ordu ihtiyacı için
depolandığından İstanbul halkının zahire ihtiyacını karşılamak üzere
Kıbrıs halkından 100 bin kile buğday talep edildi (KŞS., 19/126-1).
Kıbrıs halkı daha önce böylesi bir talep ile karşılaşmadıklarından
büyük tedirginlik yaşadılar. Zira talep edilen 100 bin kile miktarındaki
buğday ada halkı için oldukça yüksek bir orandı. Bu yüzden Kıbrıs
ahalisi mirî mübayaa ile alınacak 100 kile buğday yerine ücretsiz
olarak 25 bin kile buğday vermeyi önerdi. Kıbrıs ahalisinin bu
talebine bakılacak olursa miri fiyat üzerinden 100 bin kile buğday
satmak ahali için oldukça zararlı bir alışveriş olacaktı. Yönetim ise
halkın bu teklifini değerlendirerek sıkıntı yaşanmaması adına ve savaş
halini de göz önünde bulundurarak 100 bin kile buğdayın 60 bin
kilesini affetti, ancak 40 bin kile buğdayın derhal hazırlanmasını
kararlaştırdı. İstanbul ihtiyacı için talep edilen 40 bin kile buğday
İstanbul’a Türk, Fransız ve Dubrovnikli gemileriyle 1770 yılı
başlarında nakledildi (Dinç, 2015: 216-217) ve yine aynı tarihlerde
ahaliye ödemesi gerçekleştirildi (KŞS., 18, 88/4; KŞS., 20, 23/3).
Tutulan kayıtlara göre 1869 yazından Aralık başına kadar geçen
sürede Kıbrıs adasından Fransız ve Dubrovnikli müstemen tüccarların
gemileriyle 29.326 kile buğday İstanbul’a taşınmıştı (BOA., C.BH.,
196/9206).
1769 sonlarında, İlkbahar’da Karadeniz donanmasına verilmek üzere
kantarı 2’şer buçuk kile buğdaydan olmak üzere 20 bin kantar (1,129
ton) peksimet istenildi. Değirmen, çuval, pişirme vs. masraflarıyla
birlikte gereken 25.833 kuruş 40 akçe derhal Kıbrıs’a ulaştırıldı. Zira
Karadeniz’de çetin bir mücadele verilmekte ve acilen iaşeye ihtiyaç
duyulmaktaydı. Kıbrıs halkı muhassıl aracılığıyla bu kadar peksimet
hazırlamaya güçleri bulunmadığını söyleyerek yarısının af edilip 5 bin
kantarının Şubat sonuna kadar, kalan 5 bin kantarının da yeni
mahsulde verilmesini talep etti. Fakat belirtildiği üzere özellikle
yaklaşan Bahar dolayısıyla Karadeniz donanmasının acilen iaşe
ihtiyacının karşılanması gerektiğinden gönderilen bir cevabî fermanla
kesinlikle indirime gidilmeyeceği; ancak ahalinin sıkıntı çekmemesi
için buğdayın kilesine onar akçe zam yapıldığı duyurularak Mart ayı
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girmeden 20 bin kantar peksimetin İstanbul’a gönderilmesi emredildi
(KŞS., 18/105-1).
Ertesi yıl ise yine donanma için 15 bin kantar (846.7 ton) peksimet
hazırlanması talep edildi (BOA., C.BH., 272/12562; KŞS., 20/39-3).
Belgelerden anlaşıldığı üzere 1771 yılı hasılatından da Kıbrıs’tan yine
belirli miktarlarda zahire ve peksimet istenilmiş, fakat bunların büyük
kısmı nakliyesi mümkün olamadığından adada depolanmak
durumunda kalmıştır. Nisan 1772 tarihi itibariyle Kıbrıs adasında
2615,5 kile buğday ve 5664 kantar (319.7 ton) peksimet mahzenlerde
depolanmış vaziyetteydi. Ancak adanın rutubetli havasından dolayı
buğday ve peksimetin bir kısmı bozulmuş, kalanı da her an
bozulabilirdi. Kıbrıs ahalisi verdikleri bir dilekçe ile hasat vaktinde
yenilerinin hazırlanması şartıyla bunların ahaliye dağıtılmasını
istediler (BOA., A.DVN.KBM., 1/18).
Savaş süresince Kıbrıs adasında istenilen zahire veya peksimet son
olarak 1773 yazında gündeme geldi. Üstelik bu yıl ordu için Akdeniz
taraflarından istenilen peksimetler beklenilenden az miktarlarda
kalmıştı. Bu sebeple 1773 Temmuz’unda Kıbrıs adasından kantarı 2,5
kile undan imal edilmek üzere 15 bin kantar (846.7 ton) peksimet
talep olundu. Bu iş için gerekli olan 25.500 kuruş da Kıbrıs cizyesi
gelirlerinden karşılandı (KŞS., 20/87-2).
Kıbrıs’tan zahire talep edilmesi adadaki zahire fiyatlarının artışına da
sebep oldu. Haziran 1769’da bir ölçek (6,5 kg) buğday 16 paradan 18
paraya kadar fiyat aralığında satılırken (KŞS., 19/122-2), Haziran
1772’de 34 paradan fazla ücretle satılmaktaydı (KŞS., 20/86-2). Bu
ise üç yılda yüzde yüze yakın bir artış demekti. Dolayısıyla Kıbrıs
halkı buğdayını devletin İstanbul için hazine tarafından belirlenen
fiyattan ziyade piyasada oluşan rayiç fiyattan satmak istemiştir. Bu ise
zahire kaçakçılığını arttıran önemli sebeplerden birini ortaya
çıkarmıştır.
Zahire ve peksimet istemi Cyprianos’a göre savaş süresinde çok
sayıda zahirenin müsrif bir şekilde kullanılmasına, zimmete geçirme
olaylarına yol açmıştır. Yine Cyprianos’a göre, savaş sırasında
istenilen peksimetler halkın kudretinden çok fazla idi. Şikâyet ve
ısrarlara rağmen istenilen miktarlardan indirim yapılmamıştı
(Cobham, 1908: 362). Ancak değişik örnekleriyle açıklandığı üzere
halkın sıkıntı yaşamaması adına savaş zamanı olmasına rağmen
mümkün mertebe indirimler veya ertelemeler yapılmıştır.
Sonuç
1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı, Rusya adına büyük zaferlerle tarihe
geçerken, Osmanlı Devleti için büyük hezimetlerin yaşandığı, en ağır
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mağlubiyetlerden birinin alındığı savaş olarak tarihindeki yerini
almıştır. Bu savaş sadece Osmanlı siyasî ve askerî tarihi için değil,
savaşın etki ettiği coğrafyalarda yaşanan zorluklar, sıkıntılar, yapılan
destekler bağlamında da değerlendirilmelidir.
Kıbrıs adasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olması ve
ilerleyen süreçte Rusların herhangi bir saldırı gerçekleştirmemesi
dolayısıyla Kıbrıs adasında ve çevresinde ileri boyutlarda bir askerî
hareketlilik yaşanmadı. Ancak belgelerin gösterdiği üzere Kıbrıs
adasının muhafazası için gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve her an
teyakkuzda kalınmıştır.
Savaş alanından uzak, ancak özellikle zahire meselesi dolayısıyla
savaşın içinde olan Kıbrıs ahalisi savaştan en fazla etkilenen gruplar
arasında yer aldı. Belgelerin gösterdiği üzere Kıbrıs ahalisi savaş
sırasında askeri ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşamıştır.
Hazine tarafından piyasa fiyatının altında mirî mubayaa rejimi ile
gerçekleştirilen zahire ve peksimet alımları, doğal olarak halkın
ekonomik açıdan olumsuz etkilenmesine yola açmış, bu ise çoğu
zaman mubayaalardan af dileme şeklinde kendisini göstermiştir.
Bu çalışma ortaya koymuştur ki, savaş sadece harp meydanlarında
verilen bir mücadele demek değildir. Bütün ülkeyi siyasî, askerî,
ekonomik, sosyal açılardan ilgilendiren ve etkileyen bir gelişmedir.
Bundan sonra Osmanlı Devleti’nin dâhil olacağı savaşlar Akdeniz’e
de sirayet edecek ve bölge İngiltere, Fransa ve Rusya’nın sadece ticarî
değil, askerî açıdan da nüfuz mücadelesinin yaşanacağı bir saha haline
gelecektir. Dolayısıyla Kıbrıs ahalisi bu mücadeleden ilk olarak 17681774 savaşıyla etkilenmeye başlamıştır.
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KIBRIS MESELESİNİN BAŞLANGICI: 1821 YUNAN İSYANI
VE KIBRIS ADASINDAKİ SONUÇLARI
Doç. Dr. Güven Dinç
Giriş
Siyasî, ekonomik, askerî, jeostratejik vb. açılardan önemli bir mevkide
bulunan Kıbrıs adası, bu özellikleri ve iç dinamikleri itibarıyla, 20.
yüzyıldan itibaren kendi sınırlarını aşan ve uluslararası arenada Doğu
Akdeniz ve Ortadoğu ülkeleri için önemli bir konu haline gelmiştir.
Kıbrıs Meselesi, uluslararası her platformda Türkiye Cumhuriyeti’nin
karşısına bir sorun olarak çıkarılmaktadır. Türkiye’de ise bu sorunun
kaynağı olarak İngiliz döneminde Kıbrıslı Rumların “Enosis”
faaliyetlerini
yoğunlaştırmaları
gösterilmektedir.
Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kurulması gösterilmektedir. T.C. Dışişleri bakanlığı
ise internet sitesinde Kıbrıs Meselesi’nin kökenleri hakkında kısa bir
bilgilendirme yazısı yayınlamaktadıtr: “Kıbrıs Meselesinin Tarihçesi,
BM Müzakerelerinin Başlangıcı” başlıklı bilgilendirme yazıda da aynı
husus
üzerinde
durmaktadır
(http://www.mfa.gov.tr/kibrismeselesinin-tarihcesi_-bm- muzakerelerinin-baslangici.tr.mfa (Erişim
Tarihi: 01.11.2018). Oysaki Kıbrıs Meselesi’nin kaynağı olan
“Enosis” hareketlerinin başlangıcı Osmanlı döneminde yatmaktadır.
Kıbrıs Meselesi’nin kökenleri Osmanlı döneminde, 1821 yılında
meydana gelen Yunan isyanı dolayısıyla yaşanan gelişmelerde
yatmaktadır. Bu çalışmada Kıbrıs’ta Türk ve Rum toplumları arasında
Türk hâkimiyetinin başladığı 1570 yılından itibaren yaşanan
birlikteliğin nasıl bozulduğu ve bunun sonrasında da Kıbrıs
Meselesi’nin kökeni olan “Enosis” düşüncesinin adada yer edinmesi
ele alınmaktadır.
Yunan İsyanı (1821-1829)
Çok çeşitli unsurları barındıran Osmanlı Devleti’nde Müslümanlardan
sonra en kalabalık ve en ayrıcalıklı milletlerden biri Rumlardı. II.
Mehmet döneminden itibaren diğer Hıristiyan tebaadan daha özel bir
konumu bulunan Rumlar, daha çok Mora yarımadası, Teselya ve Ege
havzasında yoğunlaşmışlardı (Ercan, 2001).
Çok sayıda Rum genç XVIII. yüzyıl sonu ve XIX. yüzyıl
başlarında Avrupa üniversitelerinde eğitim görerek aydınlanma
çağının bilgi birikimini ve Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı fikirleri
öğrendiler. Ayrıca Fransa’nın 17 Ekim 1797 tarihinde Avusturya ile
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imzaladığı Campo Formio antlaşmasıyla Yedi Ada’ya sahip olarak
Osmanlı Devleti ile komşu hale gelmesi Yunanlıların Fransız ihtilali
fikirleriyle doğrudan temas kurmalarını sağladı (Clogg, 1997: 24-27;
Loules, 1992: 294-296; Karal, 1983: 109; Millas, 1994: 62-87). Ancak
Rumların topyekûn isyan etmelerine zemin hazırlayan güncel gelişme
Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın isyanı oldu (Karal, 1983: 109110; Sezer, 1999: 88).
II. Mahmut’un mühürdarı olan Halet Efendi, Ali Paşa’nın
Rumların faaliyetleri hakkındaki ihbarlarını her defasında
yalanlayarak onu padişahın gözünden düşürmeyi başardı. Halet
Efendi’nin girişimleri sonucunda Ali Paşa azledildi ve akabinde
isyana kalkıştı. İsyandan sonra Rumları kendi tarafına çekmek isteyen
Tepedelenli Ali Paşa’nın bu girişimi Rumların isyan etmelerinde
büyük rol oynadı (Römeran, 1936: 233). Bölgedeki kuvvetler
Yanya’ya sevk edildiğinden Rumlar sadece Ali Paşa’dan kurtulmakla
kalmadılar, aynı zamanda ordu başka tarafa yönlendirildiğinden isyan
anının geldiğini düşünerek toplu bir şekilde kalkışmaya giriştiler
(Karal, 1983: 111).
İlk kalkışma hareketi Rus yardımını sağlamak amacıyla 6
Mart 1821 tarihinde Eflak ve Boğdan’da başlatılsa da bu girişim
sonuçsuz kaldı (Karal, 1983: 112). Bunun üzerine Aleksander
İpsilanti’nin kardeşi Dimitri İpsilanti ile Prens Kantakuzen’in
girişimleri ile isyan 1821 Mart ayında Mora’da başlatıldı (Arıkan,
1988: 572). İsyan Nisan ayının ilk haftasında bütün Mora’ya, Rum
ticaret gemileri sayesinde de kısa sürede adalara yayıldı (Karal, 1983:
112; Sonyel, 1998: 107; Kütükoğlu, 1986: 133)
Padişah II. Mahmut isyanın bastırılması için Mısır Valisi
Mehmet Ali Paşa’dan yardım talep etmek durumunda kaldı. M. Ali
Paşa, Girit ve Mora valiliklerinin kendisine verilmesi vaadiyle bu
talebe olumlu yanıt verdi ve ordusunu 1824 ilkbaharında Mora’ya
gönderdi. Bu sayede isyan 1827 yılında bastırılma noktasına ulaştı
(Sezer, 1999: 90-91). İsyanın bastırılma noktasına ulaşması Rusya ve
İngiltere gibi devletlerin isyana destek vermelerine yol açtı. Bu
devletler 20 Kasım 1827’de tarihe “Navarin Vakası” olarak geçen bir
saldırıyla birleşik Mısır ve Osmanlı donanmasını imha etti (Ahmet
Lütfi Efendi, 1999: 65; Bayrak, 1999, 190-192). Üstelik Rusya,
Osmanlı toprakları üzerindeki kadim emelleri doğrultusunda 1828
yılında Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Bir yıldan fazla süren harp
Edirne antlaşmasıyla sonuçlanırken, bağımsız bir Yunanistan devleti
de ortaya çıktı (Bayrak, 1999, 222-227).
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Kıbrıs’ta Yunan Milliyetçiliğinin Uyanışı
Yunanlılar arasında milliyetçilik XVIII. yüzyıl sonlarından
itibaren gelişme gösterdi. Özellikle XVIII. yüzyıl Avrupa
romantiklerinin Yunan milliyetçiliğinin doğuşunda büyük yeri vardır.
Avrupa romantiklerinden etkilenen Yunanlılar “Enosis” anlayışını
ortaya çıkardılar (Özsüer, 2016: 330-332). “Megali Idea” olarak da
tanımlanan bu anlayışa göre Yunanlılarca meskûn bütün coğrafya tek
bir Yunan devleti çatısı altında birleştirilecektir. Megali Idea ilk kez
Rigas Ferreros tarafından haritaya dökülmüştür. Haritada kurulması
düşünülen Yunanistan’a katılması gereken bölgeler gösterilmiştir.
Haritada Kıbrıs adası da vardı.
Yunanlılar arasında milliyetçilik duygusu XIX. yüzyıl başlarında
olgunlaşmışsa da başlayacak bir isyan hareketi Rusya topraklarında
organize edildi. Yunan isyanının çıkmasındaki başat rol 1814
tarihinde Odessa (Hocabey) şehrinde kurulan “Filiki Eterya
Cemiyeti”nindir. Örgütün amacı İstanbul’da Rum Patriği’nin
himayesinde eski Bizans İmparatorluğu’nu yeniden tesis etmekti.
Kıbrıs Rumlarının Yunan milliyetçiliği ile doğrudan temasları da
esas olarak Fikiki Eterya cemiyeti ile oldu. Örgütün Mısır ve Kıbrıs
havarisi Demetrios Hypatros (Ypatros) 1818 Ekim’inde Kıbrıs Rum
Başpiskoposu Kyprianos’u üye kaydetmek için 6 Temmuz 1818
tarihinde adaya geldi (Hill, 1972: 124). Başpiskopos, görüşmesinde
üyeliği süresince örgüte bağımsızlık mücadelesine maddî ve manevî
destek vereceğine dair söz verdi (Koumoulides, 1974: 41. Alastos,
1976: 288). Kyprianos bu sözün yanında Hypatros’a Kıbrıs’ın
Yunanistan’dan çok uzak; fakat Anadolu, Suriye gibi Osmanlı
topraklarına yakınlığından dolayı çıkacak bir isyana katılmanın
Kıbrıs’ta acımasız cezalandırmalara neden olabileceği şeklindeki
çekincelerini de dile getirdi (Hill, 1972: 124). Demetrius Hypatros,
daha sonra 2 Haziran 1820 tarihinde Kıbrıs Başpiskoposu Kyprianos’a
ikinci bir ziyaret daha gerçekleştirdi ve adada birkaç gün kaldı
(Koumoulides, 1974: 42; Alasya, 1992: 12-13).
Filiki Eterya’nın önde gelenleri, 1 Ekim 1820’de İsmailiye’de
isyan için nihaî planı hazırlamak amacıyla toplandıklarında, Kıbrıs’ın
da mücadelenin içinde yer alması açık biçimde karara bağlandı
(Panagiotopoulos, 2011: 122-123). Toplantıda alınan kararlar,
Aleksander İpsilanti tarafından Başpiskopos Kiprianos’a gönderildi.
İstanbul’da bulunan Antonios Pelopidas’a yazılan mektupta,
kendisine, Mısır ve Kıbrıs’taki destekçiler için gönderilen mektupları
ulaştırması ve gittiğinde kendilerini, uzun zamandır hazırlığı yapılan
mücadele için teşvik etme görevi verildi (Hill, 1972: 124;
Koumoulides, 1974: 42-43). Pelopidas, aldığı emir üzerine hem
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mektupları gereken yerlere iletmek, hem de erzak, levazım ve para
temin etmek amacıyla Mısır ve Kıbrıs’a giderek görevini yerine
getirdi. 1821 başlarında, bazı örgüt mensuplarıyla birlikte Kıbrıs’a
gelen ve Başpiskopos tarafından kabul edilen Pelopidas,
Başpiskoposluk konağının karşısında bulunan Rum okulunda ağırlandı
(Koumoulides, 1974: 43). Kepiades’e göre, Pelopidas, Kıbrıs’ta
kaldığı sürede Kiprianos’u ve diğer ileri gelen Rum liderleri örgüte
dâhil etti ve yapılan bağışlar ile yardımları alarak adadan ayrıldı
(Gazioğlu, 1994: 356). Kısa bir süre sonra da isyan 1821 baharında
başladı.
Bunlardan başka bazı Filiki Eterya mensupları da Kıbrıs’a geldi
ve onlar da adadan destek alarak ayrıldılar. Bu ulakların çabalarının
sonucu bir kısım Kıbrıslı Rumlar Yunan ihtilaline aktif destek verdiler
(Alastos, 1976: 288).
Filiki Eterya cemiyeti mensuplarının Kıbrıs’a gelerek Kıbrıslıları
isyana çekme çabası Osmanlı yöneticilerinin gözünden kaçmamıştı
(BOA., HAT., 837/37750-E; BOA., HAT., 837/37750-M). Kıbrıs
Muhassılı Mehmet Ağa, 1821 yılı baharından itibaren Rumca bilen
casuslar görevlendirerek bazı mektuplaşmalar ele geçirdi (BOA.,
HAT., 837/37750-P; BOA., HAT., 842/37880). Bunlardan biri
Başpiskopos Kyprianos’un kuzeni Theophilos Theseus’a aitti.
Theseus 1821 Nisan ayı sonlarında adada isyan düşüncesini yaymak
için Aleksander İpsilanti’nin temsilcisi ve Filiki Eterya’nın bir üyesi
olarak Larnaka’ya geldi. Theophilos Theseus’un yanında Yunan
milletçiliğini adada yaymak amacıyla bazı eserler de vardı. Bunlar
Muhassıl Mehmet Ağa’nın eline geçti ve Theseus’un tüm adada
aranması için bir emir yayımlandı ise de Theseus kaçmayı başardı
(Koumoulides, 1974: 45; Michael, 2013a: 57; Michael; 2013b: 19-20).
Mora’da isyan çıktığında Muhassıl Mehmet Ağa, Rumların
topyekûn isyana kalkıştıkları konusunda Bâbıâli tarafından
bilgilendirilirdi ve Rumların yoğun olduğu bölgelerde benzer olayların
yaşanabileceği tehlikesi açıklandı. Kıbrıs’ta Rumların yoğunluğu
sebebiyle Bâbıâli adaya yakın bulunan Sayda ve Trablusşam Valisi
Abdullah Paşa’ya adaya 3-4 bin asker göndermesini emretti. Diğer
yandan Kıbrıs adasının yönetiminde bulunan Mehmet Ağa’ya (Küçük
Mehmet) askerin gelmesini beklemeden “cezîre-i merkûme
re‘âyâsının bi'l-cümle eslihasını sızıldısızca devşirüb merâsim-i
teyakkuz ve basîretin îfâsı” emri verildi (KŞS., 30/157-3). Fermanda
Rumların elindeki silahların olası bir isyana karşı ellerinden alınması
ve her an teyakkuz halinde bulunulması talimatı verildi (Dinç, 2010,
88-90). 1821 Nisan sonu-Mayıs başında Franklar, Ermenîler ve
Marunîler de dâhil olmak üzere bütün Kıbrıs reâyâsının ellerinde
bulunan silahlar toplandı (Cobham 1908: 450-451; Hill, 1972: 127).
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Ancak bu uygulamada dinî mabetler göz ardı edilmişti. Bu
yüzden Rumlar hazırlığı yapılan isyan için silah ve cephaneleri kilise
ve manastırlara saklamışlardı. Nitekim tutuklanan Sava adlı bir
keşişinin ifadesi sonucunda başta Lefkoşa’daki Faneromeni Kilisesi
ve diğer kiliselerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve barut
saklandığının öğrenildi (BOA., HAT., 837/37750-B; Cobham, 1908:
450-451).
Casuslar vasıtasıyla edinilen bir istihbarat Rumların adada
yapmayı planladıkları isyan girişimini gözler önüne serdi. Bu bilgi
Dağ kazasından Dimitri adlı bir Rum’un hıyanete yönelik sözleri
üzerine sorgusunda ortaya çıktı. Görevli casus Dağ kazasında Dimitri
adlı bir Rum’un evine gittiğinde onun içkili ve sarhoş halinde hainliğe
ait sözler sarf ettiğini gördü ve bunun üzerine derhal tutuklanmasını
sağladı. Dimitri sorgusunda baskı altında kalmadan kendi isteği ile
“Paskalya gecesi saat altıda Lefkoşa’dan top atıldığı gibi cümle
re‘âyâ silahlanub Lefkoşa’yı basub bir nefer ehl-i İslâm bırakmamak
ve beher nefer İslâm’a yedi nefer ve mukabil olamaz ise on nefer
re‘âyâ olsun deyü başpiskoposun neşretmiş olduğu mektubu papas
okur iken ben işitdim” şeklinde ifade vermişti (BOA., HAT.,
837/37750; BOA., HAT., 837/37750-B; BOA., HAT., 837/37750-J;
Kütükoğlu, 1986: 133).
Bundan başka Bükreş tarafından İstanbul’da Valide Hanı’nda
kalan Kıbrıslı Yorgaki (Georgakis) adlı bir Rum’a gelen ve bu kişiden
Başpiskopos’un baş keşişi tarafına yazılmış Rumca mektuplar ele
geçirildi. Bu mektuplar muhassıl tarafından tercüme ettirilerek
Bâbıâli’ye gönderildi (BOA., HAT., 837/37750; BOA., HAT.,
837/37750-E; BOA., HAT., 837/37750-L; BOA., HAT., 837/37750P). Yine aynı tarihlerde Lefkoşa’ya tâbi Soleas Flasso köyünden
Petros Boskos adlı bir Rum elinde isyan planıyla ilgili bazı mektuplar
ile tutuklandı (Purcell, 1969: 192).
Yakalanan bir diğer kişi İstanbul Rum Patriği, Divan ve Kaptan-ı
Derya tercümanları ile Tûr-ı Sinâ Manastırı rahiplerinden Kıbrıs
Başpiskoposu’na mektup getiren Kıbrıslı Penaki Oğlu Mihail idi.
Kendisine verilen görev dört mektubu başpiskoposa verip, şifahen
Paskalya günü hazır bulunması, etrafa bakarak ne şekilde hareket
edilirse kendisinin de öyle harekette bulunmasını söylemesi idi.
Mihail bu görevi yerine getirdi ve Başpiskoposun konağında birkaç
gün kaldı. Ancak daha sonra alınan istihbaratlarla yakalanarak
tutuklandığında bu itirafı yaptı (BOA., HAT., 837/37750-F; Çoruh,
2017: 429).
Tüm bu gelişmelerde ele geçirilen mektuplar, ifadeler, istihbarat
bilgileri Rumların Kıbrıs’ta bir isyan hazırlığına işaret etmekteydi.
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Muhassıl Mehmet Ağa Kıbrıslı Rumların isyana kalkışacaklarına dair
kesin delilleri elde ettikten Kıbrıs’ta bu işi örgütleyen kişilerin idam
olunması için izin talep etti. Mehmet Ağa, Kıbrıs Rumlarının 5-10
senedir haince bir tutum içerisinde olmalarına rağmen adanın etrafının
İslâm topraklarıyla çevrili oluşu ve devletin gücü nedenleriyle isyana
cesaret edemediklerini; buna rağmen Müslümanlardan sayıca fazla ve
adada etkin olmalarından ötürü muhafazaya gelen askerler gittikten
sonra yine hıyanete yönelik davranışlarını sürdüreceklerini açıkladı.
Muhassıl, Rum isyanına medhali olan başta başpiskopos ve ileri gelen
birkaç Rum’un idamı durumunda olası bir isyan hareketinin önünün
alınacağı düşüncesindeydi. Bu sebeple, Kıbrıs Türk toplumu ileri
gelenleriyle yaptığı toplantıda fikir birliği sağlayıp, Kıbrıs
Başpiskoposu Kiprianos’un ve Baf, Girne ve Tuzla metropolitlerinin
bu konuda Rum reâyâyı örgütlediğinden bahsederek idamlarını talep
etti (BOA., HAT., 837/37750). Kısa bir süre sonra, Temmuz 1821
başında idamlar için gerekli izinler verildi (BOA., A.DVNS.MHM.d.,
239/158-3; KŞS., 30/157-1; BOA., C.ADL., 22/1342).
9 Temmuz’da yakalandıktan sonra haklarında çıkarılan ferman
yüzlerine okunduktan sonra idamların infazına başlandı (Luke, 1989:
132). İlk önce suçları ispatlanan Başpiskopos Kiprianos, ardından Baf
piskoposu Chyrisanthos, Tuzla piskoposu Meletios, Girne piskoposu
Lavrentios idam olundular (Bedevi, 1966: 143).
Bundan sonra toplam 50 kadar kişi isyana medhalleri olduğu
gerekçesiyle idam olundu. Bunların haneleri mühürlendi. İdam kararı
alınan 20 kadar Rum da Avrupalı konsoloslara sığınmayı
başarmışlardı (BOA., HAT., 1317/51331).
Bu evrede kaç kişinin idam olunduğu hakkında çelişkili
açıklamalar bulunmaktadır. Rum ve Batılı tarihçiler 200 ile 500
arasında değişen rakamlarda idam gerçekleştirildiğini iddia
etmektedirler (Kyrris, 1985: 281; Maier, 1968: 123). Ancak resmî
Osmanlı arşiv belgelerine göre Başpiskopos ve 3 metropolitten başka
yaklaşık 50 kişi fermanlar gereği idam olunmuştu. “İdam Olunan ve
Firar Edenlerin Tereke Defteri”ne göre idam olunanların sayısı
74’tür. Anlaşıldığı kadarıyla 50 kişiden sonra bir miktar daha idam
gerçekleşmiştir. İdam edilme kararı olmasına karşın ele geçirilemeyen
22 kişi de “firarî” statüsünde bulunmaktadır (Dinç, 2017: 398).
İdamlar yanında çok sayıda Rum idam korkusuyla adadan firar
etti. Bunlardan isyanda dâhilleri bulunduğu tespit edilenlerin malları
devlet tarafından müsadere edildi ve açık arttırma ile taliplerine satıldı
(Dinç, 2017: 399).
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Sonuç
Yunan ihtilali döneminde Kıbrıs’ı da kurulması tasarlanan
devlete dâhil etme planının yapıldığı açıktır. Alınan istihbarî bilgiler
ve deliller Kıbrıs’ta da diğer adalardaki gibi bir isyan hazırlığını
gözler önüne sermiştir. Adada alınan etkin önlemlerle bazı adalarda
görüldüğü şekilde bir isyan hadisesine Kıbrıs’ta şahit olunmadı.
Başta Kıbrıs Valisi Mehmet Paşa olmak üzere ada yöneticilerinin
müdahalesi sonucu bir isyan girişimi henüz başlamadan bertaraf
edilirken, gelişmeler XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren yükselen
Yunan milliyetçiliğinin Kıbrıs’a da sirayet ettiğini göstermektedir. Bu
ise Kıbrıs’ta “Enosis” düşüncesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Kıbrıs Rumları bu tarihten sonra Yunanistan ile bağlarını hiçbir zaman
koparmayacak ve ada İngiliz idaresine geçtikten sonra Enosis
fikirlerini daha yüksek sesle söylemeye başlayacaklardır. Dolayısıyla
günümüzde Kıbrıs Meselesi’nin temel faktörü olarak görülen “Enosis”
fikrinin alt yapısı 1821 yılında atılmıştır.
Kaynaklar
İnternet Kaynakları
http://www.mfa.gov.tr/kibris-meselesinin-tarihcesi_-bmmuzakerelerinin-baslangici.tr.mfa (Erişim Tarihi: 01.11.2018).
Telif Eserler
AHMED LÛTFÎ EFENDİ (1999), Vak’anüvis Ahmed Lûtfî Efendi
Tarihi, C. I, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
ALASYA, H.F. (1992). Kıbrıs ve Rum-Yunan Emelleri, K.K.T.C.
Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa.
ARIKAN, Z. (1988). “1821 Ayvalık İsyanı”, Belleten, S. 203: 571601.
BAYRAK, M. (1999). 1821 Mora İsyanı ve Yunanistan’ın
Bağımsızlığı, Anadolu Üniversitesi S.B.E. Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Eskişehir.
BEDEVİ, V. (1966). Başlangıcından Zamanımıza Kadar Kıbrıs
Tarihi, Kıbrıs Tarih Kurumu Yay., Lefkoşa 1966.
CLOGG, R. (1997). A Concise History of Greece, Cambridge
University Press, Cambridge.
COBHAM, C.D. (1908). Excerpta Cypria: Materials for a History of
Cyprus, Cambridge.

153
ÇORUH, H. (2008). II. Mahmud Döneminde Kıbrıs’ın İdarî, İktisadî
ve İçtimaî Yapısı (1808-1839), Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
DİNÇ, G. (2010). Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs (1800-1938), Akdeniz
Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi.
DİNÇ, G. (2017). “1821 Yılında Kıbrıs’ta Yaşanan Gelişmeler ve
Emvâl-i Metrûke”, Tarihte Kıbrıs, (Ed. Osman Köse), I: 393-404.
ERCAN, H. Yavuz. (2001). Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler:
Kuruluştan Tanzimat'a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki
Durumları, Turhan Kitapevi, Ankara.
GAZİOĞLU, A. (1994). Kıbrıs’ta Türkler (1571-1878), Kıbrıs
Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP), Lefkoşa.
HILL, G. (1952). A History of Cyprus, Vol. 4, Cambridge.
KARAL, E.Z. (1983). Osmanlı Tarihi, Nizam-ı Cedid ve Tanzimat
Devirleri (1789-1856), C. V, TTK. Yay., Ankara.
KOUMOULIDES, John T. A. (1974). Cyprus and the War of Greek
Independence (1821-1829), Zeno Publishers, London.
KÜTÜKOĞLU, M. S. (1986). “Yunan İsyanı Sırasında Anadolu ve
Adalar Rumlarının Tutumları ve Sonuçları”, Üçüncü Askeri Tarih
Semineri Bildirileri (Türk Yunan İlişkileri), ATASE, Ankara. 133-161.
KYRRIS, C. P. (1985). History of Cyprus, Niclcles Publishing House,
Nicosia.
LOULES, D. (1992). “Fransız Devriminin Yunanistan Üzerindeki
Etkisi”, (Çev. Selda Kılıç), AÜDTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi,
26/XV: 291-296.
LUKE, H. (1989). Cyprus Under the Turks (1571-1878), Clarendon
Press, London,.
MAIER, Franz G. (1968). Cyprus From Earliest Time to the Present
Day, Elek Books Limited, London.
MICHAEL, Michalis N. (2013a). “Kiprianos, 1810-1821: An Ortodox
Cleric ‘Administering Politics’ in an Ottoman Island”, The
Archbishops of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the
Archbishop-Ethnarch, Their Identities and Politics, Edit. Andrekos
Varnava, MICHAEL, Michalis N.; Cambridge Scholars Publishing:
41-68.
MICHAEL, Michalis N. (2013b). “The Loss of an Ottoman
Traditional Order and the Reactions to a Changing Ottoman World: A

154
New Interpretation of the 1821 Executions in Cyprus”, International
Review of Turkish Studies, Institute of Turkish Studies, Utrecht, 3/3:
8-36.
MILLAS, H. (1994). Yunan Ulusunun Doğuşu, İletişim Yay.,
İstanbul.
ÖZSÜER, E. (2016) “19. Yüzyıl Avrupa Romantiklerinin 1821 Mora
İsyanı Üzerindeki Siyasi Ve Kültürel Etkileri”, Türkiyat Mecmuası,
26/2: 325-344.
PANAGIOTOPOULOS, V. (2011). “The Filiki Etaireia (Society of
Friends) Organizational Preconditions of the National War of
Indipendence”, The Greek Revolution of 1821: A European Event,
Edit. Petros Pizanias, ISIS, İstanbul. 106-109.
PURCELL, H.D. (1969). Cyprus, Freder A. Praeger Publisher, New
York.
ROMERAN, G. (1936). Tepedelenli Ali Paşa, (Çev. Ali Kemali
Aksüt), İkbal Kitabevi, İstanbul.
SEZER, H. (1999). “Mora İsyanı ve Yunanistan’ın Bağımsızlığı
(1821-1829)” Osmanlı, C. II, Yeni Türkiye Yay., Ankara. 87-96.
SONYEL, S. R. (1998). “Yunan Ayaklanması Günlerinde Mora’daki
Türkler Nasıl Yok Edildiler?”, Belleten, c. LXII, S. 233: 107-120.
Arşiv Belgeleri
Kıbrıs Şer‘iyye Sicil Defterleri (KŞS.)
Numara: 30
Osmanlı Arşiv Belgeleri
BOA., A.DVNS.MHM.d., 239
BOA., C.ADL., 22/1342
BOA., HAT., 1317/51331
BOA., HAT., 837/37750
BOA., HAT., 837/37750
BOA., HAT., 837/37750-B
BOA., HAT., 837/37750-E
BOA., HAT., 837/37750-F
BOA., HAT., 837/37750-J

155
BOA., HAT., 837/37750-L
BOA., HAT., 837/37750-M
BOA., HAT., 837/37750-P
BOA., HAT., 842/37880.

156
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ÖZ
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına
göre motivasyon kaynaklarını incelenmek ve bazı tanımlayıcı
özelliklerine göre motivasyon kaynaklarında farklılaşma olup
olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç
doğrultusunda ihtiyaçlar hiyerarşisi göstergesi kuramına göre
Antalyalı ve Bolat (2017) güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yapılan
motivasyon kaynakları ölçeği, İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında eğitim gören 129
öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada veriler bilgisayar ortamında
SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Üniversite
öğrencilerin motivasyon kaynaklarının belirlenmesinde ortalama ve
standart sapma, frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin
tanımlayıcı özelliklerine göre motivasyon kaynaklarındaki
farklılaşmayı incelemek için Anova Testi sonrasında farklılıkları
belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe Testi
kullanılmıştır. Öğrencilerin motivasyon kaynaklarını belirleyen
boyutlar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise korelasyon
analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencileri en
fazla motive eden başarı ihtiyacı olduğu, bu ihtiyacı güç ihtiyacının,
ardından bağlanma ihtiyacının ve düşünme ihtiyacının takip ettiği
belirlenmiştir. üniversite öğrencilerini motive eden kaynakları
belirleyen tüm boyutlar arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler
saptanmıştır. Öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, sınıfları ve ailelerinin
aylık gelir düzeylerine göre motivasyon ihtiyaçlarının farklılaşmadığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Gereksinim, İhtiyaçlar Hiyerarşisi
GİRİŞ
Motivasyon tüm bireyler açısından önemli olup, bireylerin özellikle
bir konuya odaklanmaları ve başarılı olmaları için temel ihtiyaçtır.
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Bireylerin ihtiyaçlarını farklı şekilde sınıflandırıldığı farklı kuramlar
ortaya atılmıştır. İhtiyaçlar hiyerarşisi bağlamında Murray, Maslow ve
Mcclelland’ın motivasyon kuramları ön plana çıkmaktadır.
Murray, bireylerin ihtiyaçlarını kapsamlı olarak sınıflandırmış ve
ihtiyaçların birbirini olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebileceğini
öne sürmüştür. Maslow ise bireylerin ihtiyaçları hiyerarşik bir
düzende olduğu ve en temel ve en önemli ihtiyaca olan gereksinim
karşılandığında, bir sonraki ihtiyaca yönelindiği öne sürülmektedir.
Mcclelland ise insan davranışlarının nedeni olarak ihtiyaçların ortaya
çıktığını belirtmektedir. İhtiyaç temelli bu kuramların temeli
Murray’ın kuramına dayanmaktadır. Bu üç kuramcının ortak tarafı,
motivasyonun ihtiyaçlar doğrultusunda oluştuğunu öne sürmeleridir.
Kuramcıların farklı iddiaları olsa da motivasyon birey davranışlarını
yönlendiren önemli bir unsur olarak gerek sosyal yaşamda gerekse iş
yaşamında oldukça önem arz etmektedir.
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlar hiyerarşisi
kuramına göre motivasyon kaynakları incelenmekte ve bazı
tanımlayıcı özelliklerine göre motivasyon kaynaklarında farklılaşma
olup olmadığı araştırılmaktadır.
Bu doğrultuda öncelikle motivasyon tanımlanmış, ihtiyaçlar
hiyerarşisi bağlamında öne sürülen kuramlardan bahsedilmiştir.
Araştırmanın uygulama kısmında İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğrencileri üzerinde bir anket çalışması yapılmış ve ulaşılan
veriler tablolar aracılığıyla yorumlanarak sunulmuştur.
MOTİVASYONDA İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ
KURAMLARI
Motivasyonun Tanımlanması
Motivasyon psikolojide, “içten gelen itici kuvvetlerle belirli bir hedefe
doğru hareket etme, yönelme ve maksatlı davranışlar gösterme
sürecini” ifade etmek için kullanılmaktadır (Tarakçıoğlu, Sökmen ve
Boylu, 2010: 5). Motivasyon insan davranışları ile ilgili olup, genel
olarak motivasyon, isteklendirme ve yönlendirme olarak
tanımlanmaktadır (Genç, 2003: 133). Üstün (2009: 606) göre
motivasyon, “kişilerin çeşitli ihtiyaçları karşılamaları için tatmin
sağlayacak ya da hedefe götürecek davranışlarda bulunma süreci”
olarak tanımlamaktadır. Motivasyon, “Bireylerin davranışlarını teşvik
eden ve kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan çeşitli güdü ve
topluluğu” olarak da tanımlanabilmektedir.
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Bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıkan ve kişiyi belirli bir davranışa
yönlendiren dürtü ya da itici güç, motivasyon olarak
adlandırılmaktadır. Motivasyonların en önemli özelliği, bir kez ortaya
çıkıp doyurulduktan sonra ortadan kaybolmamaları ve yeniden ortaya
çıkmalarıdır. Bu durum “motivasyonların döngüsel olma özellikleri”
olarak ifade bulmaktadır. Buna göre motivasyon döngüsü ihtiyacın
hissedilmesi, ihtiyacı gidermeye yönelik davranışta bulunulması ve
ihtiyacın giderilmesi aşamalarından oluşmaktadır (Gürüz ve Gürel,
2006: 278). İhtiyacın giderilmesine yönelik farklı kuramlar ortaya
çıkmıştır.
İhtiyaç Kuramcıları
Murray’ın İhtiyaçlar Göstergesi Kuramı
İhtiyacı eksen alan önemli kuram İhtiyaçlar gösterisi (manifest)
kuramıdır. Bu kuram Muray ce arkadaşlarının 1930’lu yıllarda
Harward psikoloji kliniğinde yaptıkları çalışmalarda geliştirilmiştir
(Anık, 2000: 103). Murray’a göre kişilik değişik yoğunluktaki
ihtiyaçların tesiri altındadır. İhtiyaçlar, bunların kişiyi nasıl güdülediği
ve bu güdülerin kişilerde nasıl karşılık bulduğunun açıklamaya çalışan
Murray, ihtiyaçlar ve kişilik arasında doğrudan bağlantı kuran ilk
araştırmacıdır (Karadoğan Doruk, 2015:187).
Murray ihtiyaçları ayrıntılı bir şekilde sınıflandırmıştır. Murray’a göre
ihtiyaçlar kendi başına güç oluşturan varsayımsal bir yapıdadır. Bu
ihtiyaçlar bireyin organizmasını harekete geçirerek bireyi belirlenen
amaçlara yöneltmektedir. Murray’a göre birey ihtiyaçlarının bir
bölümü fizyolojik süreçlerden kaynaklanmakta, bir bölümü çevre
uyaranlarınca belirlenmekte olup, bu ihtiyaçlara duygular eşlik
etmektedir.
Murray’ın (1955), pek çok sınıflandırmaya tabi tuttuğu, davranışa yön
verdiği düşündüğü ve her bireye bir karşılığı olan kendisinden sonra
gelen araştırmacılar için önemli veriler sunana 20 tane temel ihtiyaç
vardır (Karadoğan Doruk, 2015: 187). Bunlar birbirinden daha güçlü
olmayıp her bir kişiye ve ortamına göre başatlık kazanabilir ve
davranışların belirleyicisi olabilirler. Murray bu düşüncesinin bir
sonucu olarak insan ihtiyaçlarının bir listesini yapmıştır. Murray’ın
saptadığı ihtiyaçlar Tablo 1’de sunulmuştur (Ercoşkun ve Nalçacı,
2005: 361):
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Tablo 1. Murray’a Göre İhtiyaçlar
1

Kabul etme

11 Zarardan Kaçınma

2

Başarı

12 Küçük Düşmeden Kaçınma

3

Dostluk

13 Vericilik

4

Saldırganlık

14 Düzen

5

Bağımsızlık

15 Oyun ve Eğlence

6

Karşıt Tepki Kurma

16 Reddetme

7

Savunma

17 Cinsellik

8

Yüceltme

18 Zevk

9

Hükmetme

19 Yardım Alma

10

Kendini Sergileme

20 Öğrenme

Murray’ın belirlediği bu ihtiyaçlar, her bireyde farklı düzeyde
bulunup, farklı düzeyde etki sağlamaktadır. Murray’a göre bireyde en
güçlü olan en fazla gereksinim duyduğu ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçlar birbiri
ile ilişkili olup, birbirlerini olumlu ve olumsuz etkileyebilmektedir.
Bazen gereksinim duyulan birkaç ihtiyaç bir araya gelerek, bireyi
amacı doğrultusunda yönlendirebilmekte, bazen bir ihtiyaç diğerinin
yerine geçebilmekte, bazende bir ihtiyaç, diğer ihtiyaca olan
gereksinimi engelleyebilmektedir (Ercoşkun ve Nalçacı, 2005: 361).
Bireylerin gereksinim duyduğu ihtiyaçlara belirgin duygular eşlik
etmekte, bu duygular, güçlü veya güçsüz, sürekli veya geçici
olabilmektedir (Kartal, 2003: 12).
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
Maslow ihtiyacı güdü ile eş anlamlı olarak ele almış ve temel ihtiyacı;
“eksikliği hastalığı doğuran, varlığı hastalığa engel olan, sağlanması
var olan hastalığı yok eden, sağlıklı kişilerde eksikliği duyulmayan,
varlığından hoşlanılan ve eksikliği olan kişinin eğer seçme hakkına
sahipse diğer doyumlara yeğlediği ve bilinçli veya bilinçsizce özlem
duyduğu şey olarak tanımlamıştır” (Ercoşkun ve Nalçacı, 2005: 362).
Maslow insanlarda var olan güdülerin hayvanlardaki güdülerden farklı
olduğunu ve bir piramite benzediğini öne sürmüştür. 5 basamaklı olan
piramitin el alt katında fizyolojik güdüler yer almakta, en üst katında
ise psikolojik güdüler yer almaktadır. Birinci basamaktaki güdülere
yönelik ihtiyaç karşılanmadıkça, üst düzeydeki güdülerden bireyler
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etkilenmez. Alt basamakta yer alan güdüler doyuma ulaşınca, bir üst
düzeydeki güdüler devreye girmektedir (Cüceloğlu, 2004: 236).
Şematik olarak Maslow’un bir merdiveni andıran ihtiyaçlar
hiyerarşisinin iş ortamına uyarlanmış hali şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
Kaynak: Yüksel, 2003: 136.
Maslow’a göre ihtiyaçlar hiyerarşisi şu şekildedir;
1. Fizyolojik ihtiyaçlar: Bireyin yaşamını sürdürebilmesi için
gerekli, nefes alma, yemek, su, uyku, cinsellik, gibi temel
ihtiyaçları vardır. İş hayatında da fiziksel faktörlere; ödemeler,
uygun çalışma koşulları, restoranların iş yerinde var olması,
vb. örnek gösterilebilir.
2. Güvenlik ihtiyaçları: İnsanlar hayatlarını sürdürme adına
ihtiyacı olan temel gereksinimlerini karşıladıktan sonra sosyal
ihtiyaçlarını karşılamayı arzu eder. Bunlar, sağlık, sahiplik,
fiziksel güvenlik, iş güvenliği, emniyet, tehlikelerden
korunma, korku duymama gibi ihtiyaçlardır. Güvenli çalışma
koşulları, sağlık sigortaları, iş güvenliği, vb. faktörler iş
hayatındaki güvenlik ihtiyaçlarına örnektir.
3. Sevgi ihtiyaçları: Fizyolojik ve güvenlik gereksinimlerini
dindiren insan sosyal bir varlık olduğundan bir gruba ait olma
ve sevilme ihtiyacı duyar. İnsan bu ihtiyacını karşılayabileceği
bir grup bulur ve onlarla birlikte hayatını sürdürür. Sevme, ait
olma, kimlik duygusu, kazanma ve benimsenme ihtiyaçlarıdır.
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Örgütsel faktörlere bakıldığında; iş hayatındaki arkadaşlık
ortamı, profesyonel ilişkiler sosyal ihtiyaçlara birer örnektir.
4. Saygı ihtiyaçları: Bundan önceki kategorilerdeki ihtiyaçları
karşılanan insan sosyal bir grup üyesi olarak bu topluluk
içinde saygı görmek ve değer verilmek isteyecektir. Başarısı
ve hizmetleri başkaları tarafından takdirle karşılanan, saygı
duyulan insan kendine güven duyacaktır. Kişinin kendisine
saygısı, özerklik ve başarma gibi içsel faktörleri, statü, şöhret
ve dikkat çekme gibi dışsal faktörleri kapsamaktadır.
5. Kendini kanıtlama ihtiyaçları: İnsanın yeteneklerini en
sonuna kadar kullanma becerisidir. Birey alt basamak
kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamasına rağmen hâlâ
kendini bilgi, beceri ve yetenekleriyle tam olarak ortaya
koyamadığını düşünebilir ve bunu gidermek isteyebilir.
Burada bireyin yaptığı işin zirvesine çıkma, örnek (ideal)
olma niteliğine, adeta bir örnek insan, bilge kişi konumuna
erişme hali söz konusudur. Buna “kendini tamamlama,
kendini gerçekleştirme” adı verilmektedir. Gelişmeyi, kişinin
kendi potansiyeline erişmesini ve kendini ifade etmesini
içermektedir (Özkalp ve Kırel, 2013: 281).
Maslow geliştirdiği bu modele göre bireyin davranışlarını belirleyen
ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirtilen gereksinimlerdir. Bireysel
gereksinimler, hiyerarşik bir şekilde sıralanmaktadır. Alt basamakta
bulunan ihtiyaçlar karşılanmadığı takdirde sonraki gereksinimler birey
açısından fazla önem taşımamaktadır. Söz gelimi fizyolojik bir
gereksinim olan beslenme ihtiyacını karşılayamayan birey için sevgi
gereksiniminin bir önemi yoktur. Maslow kuramında tüm bireylerin
gereksinimlerini tamamlayarak kendini gerçekleştirme hedefine
ulaşmak istediğini öne sürerken McClelland ise bireylerin
ihtiyaçlarının kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini öne
sürmüştür.
Mcclelland Başarı İhtiyacı Kuramı
Yönetim ve organizasyon araştırmalarında ele alınan ihtiyaç
kuramlarının genelinde de, insanların karşılaması gereken
ihtiyaçlarının her bireyde benzer özelliklere sahip olduğu varsayımı
söz konusuyken, McClelland (1961) bireyler arası farklara
odaklanmıştır. Murray’ın (1938: 123-124) motivasyon kuramına göre
insanların ihtiyaçları farklı düzeylerdedir. McClelland ve
meslektaşları (1953: 67-74) ve Atkinson (1958: 249-269), Murray’ın
(1938: 123-124) kuramına dayanarak, bireylerin çeşitli ihtiyaçlarının
düzeylerine bağlı olarak davranışa motive olduğunu belirtmişlerdir
(Akt:Antalyalı ve Bolat, 2017: 86).
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Başarı güdüsü kuramına göre, bir işyerinde çalışanların ihtiyaç
hissettikleri gereksinimler doğrultusunda seçme ve yerleştirme
yapılırsa, çalışan motivasyonu için gerekli ortam sağlanabilir.
Örneğin, başarısını gösterme ihtiyacı yüksek olan bir çalışan, bu
ihtiyacını karşılayabileceği bir iş ortamına yerleştirilirse, çalışanın
gereksinim duyduğu ortam sağlanarak, çalışanın bilgi ve
yeteneklerinin iş ortamına yansıtması sağlanabilir (Koçel, 2007: 491).
Mcclelland,
üç çeşit gereksinimin motive ettiğini belirtmiştir
(Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu, 2013: 147):
Başarı gereksinimi; McClelland başarı gereksinimini; “iyi iş yapma
ya da bir kusursuzluk standardıyla rekabet etmenin önemli olduğu
eylemlere yönelme” olarak tanımlamıştır. Araştırmalar yüksek başarı
güdüsüne sahip olan bireylerin belirli şekillerde hareket etme
eğiliminde olduklarını göstermekte dedir (Özer ve Topaloğlu, 2008:
95-96).
Bağlılık gereksinimi: İnsanın sosyal bir varlık olmasından dolayı,
diğer bireylerle ilişki içerisinde olmasını vurgulamaktadır. (Eren,
2004: 453). McClelland’a (1985: 349) göre; yüksek düzeyde bağlılık
gereksinimi olan bireyler, diğer bireylerle olan ilişkilerine önem
göstermektedirler. Başka bireyler tarafından sevilmeyi isteyen bu
bireyler, aynı zamanda herkesin birbiri ile geçinmesini isterler
(McShane ve Glinow, 2010: 139).
Güç (erk) gereksinimi; başkalarını etkilemek için kullanılan araçları
denetleyerek,
bireyin
doyuma
ulaşma
eğilimi
olarak
tanımlanmaktadır. Yüksek güç gereksinimi içinde olan bireyler, kendi
çevrelerini, finansal ve maddi kaynaklarını, bilgiyi ve diğer insanları
kontrol altına alma arzusu göstermektedirler (Özer ve Topaloğlu,
2008: 95-97).
İhtiyaçlara Yönelik Motivasyon Kuramlarının Karşılaştırılması
Murray’ın dikkatleri çeken başarı ihtiyacı, günümüzde, üzerinde en
fazla durulan konulardan biridir. Özellikle David Mc. Clellanda ve
John Atkinson bu konu üzerinde yoğun çalışmalar yapmışlardır.
Maslow ve Murray ve Mcclelland kuramlarının ihtiyaç eksenli kuram
ve yaklaşımlar içinde önemli birer denek taşı oldukları söylenebilir.
İhtiyaçları tanımlama ve sınıflandırmaya, tezlerini klinik deneylerle
geliştirmeye çalışmaları, günümüz çoğu araştırmacı için çıkış yolu
olmuştur.
Maslow
ve
Murray
öncelikle
ihtiyaçların
sınıflandırabileceği inancını taşımaktadır. Maslow sınıflandırmasında
ihtiyaçların daha çok içe dönük yüzü ile ilgilenirken Murray, dışa

163
dönük yüzü ile ilgilenmektedir. Murray ihtiyaçların kalıtsal olmaktan
çok öğrenildiği kanaatini taşımakta ve bireyin dış çevre ile kurduğu
iletişim-ilişki ağının sonucunda bu ihtiyaçların birbirine karşıt ve
çatışan yönüne dikkati çekerken, Maslow ihtiyaçların hiyerarşik
dizilişini ortaya koymaya çalışmıştır. İki kuram arasındaki en önemli
fark da buradadır. Murray, Maslow gibi ihtiyaçları hiyerarşik olarak
yerleşmemektedir. Murray ayrıca kişiliği tanımlamaya çalışırken
Maslow’dan daha esnek davranmaktadır (Steer ve Porter, 1987:
59’dan aktaran Anık, 2000: 106).
McClelland, başarı, güç ve bağlılık gereksiniminin öğrenilebilir
olduğunu, bu nedenle de Maslow’un kuramındaki gibi hiyerarşik bir
düzende ele alınamayacağını öne sürmüştür. Bunun nedenini ise farklı
bireylerin, farklı düzeylerde farklı gereksinimlere olan ihtiyacı olarak
belirtmiştir. Murray ve Maslow güdülerin içgüdüsel olduğunu ifade
ederlerken, Mcclellend, güdülerin gelişmesinde çevrenin etkisine
vurgu yapmıştır (Brooks, 2003: 60).
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON
KAYNAKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Yazar İsmi Bulunamamıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlar hiyerarşisi
kuramına göre motivasyon kaynakları incelenmiş ve bazı tanımlayıcı
özelliklerine göre motivasyon kaynaklarında farklılaşma olup
olmadığını belirlenmiştir. Araştırma üniversite öğrencilerinin
ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre motivasyon kaynaklarını
incelemek ve bazı tanımlayıcı özelliklerine göre motivasyon
kaynaklarında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla
tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır.
Örneklemini ise evren içerisinde bulunan ve kolayda örnekleme
yöntemi ile belirlenmiş, araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden 129
öğrenci oluşturmuştur.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak kuramsal temeli öğrenilmiş
ihtiyaçlara dayanan Antalyalı ve Bolat (2017) tarafından güvenilirlik
ve geçerlik çalışması yapılan Temel Motivasyon Kaynakları ölçeği
kullanılmıştır. Ölçekte 24 adet 5’li Likert tipinde önerme
bulunmaktadır.
Ölçekte, öğrencilerin gereksinimleri; başarı ihtiyacı, bağlanma
ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve güç ihtiyacı olmak üzere 4 faktörde ele
alınmıştır. Her faktörde 6 soru bulunmaktadır. Araştırmada ölçeğe
ilişkin güvenilirlik analizi yapılmış ve ölçeğin genel güvenirliği
Cronbach’s Alpha=0,964 olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca veri
toplama aracına araştırmacı tarafından çoktan seçmeli öğrencilerin
tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye yönelik 4 adet soru eklenmiştir.
Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırmada veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı
ile analiz edilmiştir. Üniversite öğrencilerin motivasyon kaynaklarının
belirlenmesinde ortalama ve standart sapma, frekans ve yüzde
analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine göre
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motivasyon kaynaklarındaki farklılaşmayı incelemek için Anova testi
sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi
olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Öğrencilerin motivasyon
kaynaklarını belirleyen boyutlar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde
ise korelasyon analizinden faydalanılmıştır.
Araştırmanın Bulguları
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin tanımlayıcı özelliklerine
ilişkin veriler Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Araştırmaya katılan öğrencilerin tanımlayıcı özlelikleri
Tablolar

Gruplar

Frekans(n)

Yüzde (%)

Yaş

18-20

22

17,1

21-23

56

43,4

24-26

38

29,5

27 Ve üzeri

13

10,1

Erkek

55

42,6

Kız

74

57,4

1

18

14,0

2

26

20,2

3

27

20,9

4

58

45,0

1301-3300 TL

27

20,9

3301- 5300tl

49

38,0

5301-7300 TL

53

41,1

Toplam

129

100,0

Cinsiyet
Sınıf

Aile Aylık Geliri

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde; öğrenciler yaş değişkenine göre
22'si (%17,1) 18-20, 56'sı (%43,4) 21-23, 38'i (%29,5) 24-26, 13'ü
(%10,1) 27 ve üzeri olarak dağılmaktadır. Cinsiyet değişkenine göre
55'i (%42,6) Erkek, 74'ü (%57,4) Kız olarak dağılmaktadır. Sınıf
değişkenine göre 18'i (%14,0) 1, 26'sı (%20,2) 2, 27'si (%20,9) 3, 58'i
(%45,0) 4 olarak dağılmaktadır. Aile aylık geliri değişkenine göre
27'si (%20,9) 1301-3300 TL, 49'u (%38,0) 3301- 5300TL, 53'ü
(%41,1) 5301-7300 TL olarak dağılmaktadır.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin motivasyon kaynaklarına
ilişkin veriler Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3. Motivasyon Kaynakları Puan Ortalamaları
N

Ort

Ss

Min.

Max.

Alpha

Güç

129 4,000 0,768 1,000 5,000 0,901

Başarı

129 4,076 0,763 1,000 5,000 0,899

Bağlanma

129 3,901 0,847 1,000 5,000 0,955

Düşünme

129 3,686 0,917 1,000 5,000 0,970

Motivasyon
Kaynakları Genel

129 3,905 0,750 1,000 5,000 0,964

Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğrencilerin “güç” düzeyi
yüksek (4,000±0,768); “başarı” düzeyi yüksek (4,076±0,763);
“bağlanma” düzeyi yüksek (3,901±0,847); “düşünme” düzeyi yüksek
(3,686±0,917); “motivasyon kaynakları genel” düzeyi yüksek
(3,905±0,750); olarak saptanmıştır.

Şekil 2. Motivasyon Kaynakları Puanlarına İlişkin Diyagram
Araştırmaya katılan öğrencilerin motivasyon kaynaklarını belirleyen
boyutlar arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiş, elde
edilen veriler Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Motivasyon Kaynakları Puanları Arasındaki Korelasyon
Güç

Başarı

Bağlanm
a

Düşünm
e

Motivasyo
n
Kaynaklar
ı Genel

Güç
ihtiyacı

R

1,000

P

0,000

Başarı
ihtiyacı

R

0,897*
*

1,000

P

0,000

0,000

R

0,640*
*

0,744*
*

1,000

P

0,000

0,000

0,000

R

0,700*
*

0,738*
*

0,832**

1,000

P

0,000

0,000

0,000

0,000

R

0,878*
*

0,919*
*

0,896**

0,923**

1,000

P

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Bağlanma
ihtiyacı
Düşünme
ihtiyacı

Motivasyo
n
Kaynaklar
ı Genel

*<0,05; **<0,01
Tablo 4’e göre; Başarı ihtiyacı ve güç ihtiyacı arasında, pozitif yönde
anlamlı ilişki bulunmaktadır(r=0.897; p=0,000<0.05). Bağlanma
ihtiyacı ve güç ihtiyacı arasında orta, pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmaktadır(r=0.64; p=0,000<0.05). Bağlanma ihtiyacı ve başarı
ihtiyacı arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmaktadır(r=0.744; p=0,000<0.05). Düşünme ihtiyacı ve güç
ihtiyacı arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmaktadır(r=0.7; p=0,000<0.05). Düşünme ihtiyacı ve başarı
ihtiyacı arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmaktadır(r=0.738; p=0,000<0.05). Düşünme ihtiyacı ve
bağlanma ihtiyacı arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmaktadır(r=0.832; p=0,000<0.05). Motivasyon Kaynakları
Genel ve güç ihtiyacı arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmaktadır(r=0.878; p=0,000<0.05). Motivasyon Kaynakları
Genel ve başarı ihtiyacı arasında çok yüksek, pozitif yönde anlamlı
ilişki bulunmaktadır(r=0.919; p=0,000<0.05). Motivasyon Kaynakları
Genel ve bağlanma ihtiyacı arasında, pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmaktadır(r=0.896; p=0,000<0.05). Motivasyon Kaynakları
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Genel ve düşünme ihtiyacı arasında çok yüksek, pozitif yönde anlamlı
ilişki bulunmaktadır(r=0.923; p=0,000<0.05).
Tablo 4’te öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine göre motivasyon
kaynaklarında farklılaşma olup olmadığına dair yapılan analizler
sonucunda ulaşılan veriler yer almaktadır.
Tablo 5. Motivasyon Kaynaklarının Tanımlayıcı Özelliklere Göre
Karşılaştırılması
Demografik
Özellikler

n

Yaş

Güç
ihtiyacı

Başarı
ihtiyacı

Bağlanma
ihtiyacı

Düşünme
ihtiyacı

Motivasyon
Kaynakları
Genel

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

18-20

22

3,873±0,711

4,000±0,632

3,855±0,766

3,568±0,998

3,812±0,715

21-23

56

4,043±0,853

4,075±0,878

3,879±0,968

3,738±0,959

3,924±0,848

24-26

38

4,021±0,762

4,132±0,684

4,000±0,683

3,689±0,866

3,947±0,654

27 ve üzeri

13

3,969±0,489

4,046±0,717

3,785±0,915

3,654±0,809

3,854±0,678

F=

0,271

0,144

0,285

0,183

0,183

p=

0,846

0,934

0,836

0,908

0,908

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Erkek

55

4,026±0,817

4,051±0,835

3,807±0,906

3,642±0,986

3,870±0,818

Kız

74

3,981±0,735

4,095±0,710

3,970±0,799

3,719±0,867

3,931±0,700

t=

0,323

-0,321

-1,082

-0,464

-0,451

p=

0,747

0,749

0,281

0,643

0,653

Cinsiyet

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

1

18

3,844±0,772

3,956±0,695

3,667±0,835

3,398±0,965

3,701±0,705

2

26

3,923±0,911

3,969±0,901

3,685±0,932

3,513±0,992

3,760±0,865

3

27

3,993±0,638

4,074±0,652

3,948±0,722

3,617±0,915

3,894±0,681

4

58

4,086±0,761

4,162±0,772

4,048±0,850

3,885±0,845

4,038±0,731

F=

0,572

0,560

1,664

1,902

1,388

p=

0,635

0,643

0,178

0,133

0,249

Aile Aylık
Geliri

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Sınıf

1301-3300
TL

27

3,933±0,894

4,015±0,837

3,800±0,973

3,593±1,010

3,824±0,864

33015300TL

49

4,131±0,614

4,229±0,640

4,106±0,693

3,752±0,890

4,040±0,641

5301-7300
TL

53

3,913±0,823

3,966±0,817

3,762±0,885

3,673±0,905

3,821±0,777

F=

1,151

1,633

2,392

0,268

1,288

p=

0,320

0,199

0,096

0,765

0,279
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Tablo 5’teki veriler incelendiğinde;
Yaş: Araştırmaya katılan öğrencilerin güç ihtiyacı, başarı ihtiyacı,
bağlanma ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve motivasyon kaynakları genel
yaş değişkenine göre farklılık göstermemektedir (p>0.05).
Cinsiyet: Araştırmaya katılan öğrencilerin güç ihtiyacı, başarı
ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve
motivasyon
kaynakları genel cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermemektedir
(p>0.05).
Sınıf: Araştırmaya katılan öğrencilerin güç ihtiyacı, başarı ihtiyacı,
bağlanma ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve motivasyon kaynakları genel
sınıf değişkenine göre farklılık göstermemektedir (p>0.05).05).
Aile Aylık Geliri: Araştırmaya katılan öğrencilerin güç ihtiyacı,
başarı ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve motivasyon
kaynakları genel ailelerinin aylık gelir düzeyi değişkenine göre
farklılık göstermemektedir (p>0.05).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre
motivasyon kaynaklarını incelemek ve bazı tanımlayıcı özelliklerine
göre motivasyon kaynaklarında farklılaşma olup olmadığını
belirlemek amacıyla yapılan araştırmadan aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır:
Araştırmada üniversite öğrencilerinin motivasyon kaynakları güç
ihtiyacı, başarı ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı ve düşünme ihtiyacı olmak
üzere 4 faktörde incelenmiştir. Ayrıca bu 4 faktörün toplamını ifade
eden motivasyon kaynakları genel düzeyine bakılmıştır.
Öğrencileri en fazla motive eden kaynağın 5 üzerinden yapılan
değerlendirmeye göre 4,076 ortalama ile başarı ihtiyacı olduğu, bu
ihtiyacı 4 ortalama ile güç ihtiyacının, 3,901 ortalama ile bağlanma
ihtiyacının ve 3,866 ortalama ile düşünme ihtiyacının takip ettiği
belirlenmiştir. Motivasyon kaynakları genel ortalamasının ise 3,905
düzeyinde olduğu saptanmıştır. Ulaşılan sonuçlar incelendiğinde,
öğrencilerin gerek kendi kişisel ihtiyaçları, gerekse aile ve çevrelerinin
beklentileri doğrultusunda en fazla ihtiyaç duydukları başarıdır ve
başarı onları en fazla motive eden kaynaktır. Öğrenciler ikinci olarak
güç ihtiyacı hissetmekte ve güçten motive olmaktadırlar.
Antalyalı ve Bolat (2017) Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari bilimler Fakültesi’nde eğitim gören 1337 öğrenci üzerinde
gerçekleştirdikleri araştırmada öğrencilerin bizim araştırmamızda

170
olduğu gibi en fazla başarı ihtiyacının motive ettiğini saptamışlardır.
Adı geçen araştırmada öğrencileri en fazla motive eden diğer
kaynaklar, sırasıyla, bağlanma, düşünme ve güç ihtiyacıdır. Araştırma
sonuçlarının farklılaşma nedeninin, öğrencilerin eğitim gördükleri
üniversitenin yanında, farklı faktörlerden de kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerini motive eden kaynakları
belirleyen faktörler arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile
incelenmiş ve tüm boyutlar arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler
saptanmıştır. Bu sonuç; bir kaynaktan motivasyonu yükselen
öğrencinin, diğer kaynaklardan da motivasyonu yükselmekte, aynı
doğrultuda bir kaynaktan motivasyonu düşen öğrencinin diğer
kaynaklardan da motivasyonunun düştüğünü göstermektedir. Bu
sonuçlar aynı zamanda motivasyon kaynaklarının birbiriyle entegre
olduğu, bunun içinde motivasyonun bir bütün olarak ele alınması
gerektiği sonucuna götürmektedir.
Öğrencilerin araştırma kapsamında ele alınan tanımlayıcı özelikleri
olan yaşları, cinsiyetleri, sınıfları ve ailelerinin aylık gelir düzeylerine
göre motivasyon ihtiyaçlarının farklılaşmadığı saptanmıştır. Buradan
farklı yaşlarda bulunan, kız ve erkek, farklı sınıf düzeyinde ve farklı
gelir düzeyine sahip ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin benzer
düzeyde motivasyon ihtiyaçlarının olduğu ve benzer düzeyde başarı,
güç, bağlanma ve düşünme kaynaklarından motive oldukları sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu çalışmada üniversite öğrencilerini motive eden faktörler araştırma
ışığında sırasıyla ortaya konmaktadır. Bu noktadan hareketle,
üniversite öğrencilerinin, motivasyon ve başarı kavramları ile ilgili
yapılacak akademik çalışmalarda, eğitim ile ilgili kurumların yapacağı
başarı-motivasyon uygulamalarına bu çalışma ışığında yeni bakış
açıları getirilebilir.
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RUSYA’NIN NÜKLEER DOKTRİNİNİ ANLAMAK:
‘GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN TIRMANDIRMA’ STRATEJİSİ
UNDERSTANDING RUSSIA’S NUCLEAR DOCTRINE: THE
'ESCALATE TO DE-ESCALATE' STRATEGY

Kahraman Süvari
ÖZ
Günümüzde dünyada en fazla nükleer silah stokuna sahip bir devlet
olan Rusya için nükleer silahlar, Soğuk Savaş zamanından sonra da
ülkenin güvenlik politikasında önemli rol oynamaya devam
etmektedir. Bu çalışmada, Rusya’nın, sahip olduğu nükleer silahların
gerektiğinde konvansiyonel bir çatışmada kullanılmasını içeren
“‘gerilimi düşürmek için tırmandırma’ stratejisi” analiz edilecektir.
Çalışmada ilk olarak, Rusya’nın Soğuk Savaş sonrası uluslararası
sistemde değişen güç dağılımı içerisinde neden böyle bir stratejiye
ihtiyaç duyduğu incelenecektir. Amerika Birleşik Devletleri’nin
özellikle konvensiyonel güç bağlamında küresel sistemde rakipsiz bir
güç olarak meydana çıkması, Rusya’yı bekasını korumak ve çevre
güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler almaya yöneltmiştir.
Çalışmada, daha sonra, Rusya tarafından ortaya konulan söz konusu
stratejinin bölgesel ve küresel etkileri ele alınacaktır. Bu stratejinin,
bir yandan, Rusya’nın bölgesel güvenlik çevresinde müdahil olduğu
çatışmaların genişlemesinin ve tırmanmasının önlenmesinde etkili
olduğu, ancak diğer yandan da küresel boyutta nükleer silahsızlanma
çabalarına zarar verdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Nükleer Doktrin, Nükleer Silahlar.
ABSTRACT
For Russia, a state with the most nuclear weapons stock in the world
today, nuclear weapons continue to play an important role in the
country's security policy after the Cold War. In this study, Russia’s the
'escalate to de-escalate' nuclear strategy, which includes the use of
nuclear weapons if necessary and even in a conventional conflict, will
be analyzed. The study will first explain why Russia needs such a
strategy in the changing distribution of power in the post-Cold War
international system. The emergence of the United States as an
unrivaled superpower in the global system, particularly in the context
of conventional capacity has led Russia to take various measures to
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protect its survival and to ensure its regional security. The study will
then examine the regional and global impacts of this nuclear strategy
put forward by Russia. It can be said that on the one hand, this nuclear
strategy can be effective to prevent the expansion and escalation of the
conflicts that take place in Russia’s regional security environment, on
the other hand, it undermines the global nuclear disarmament efforts.
Keywords: Russia, Nuclear Doctrine, Nuclear Weapons.
1. Giriş
Dünyada nükleer silaha sahip dokuz ülkeden biri olan Rusya
günümüzde en fazla nükleer silah stokuna sahip devlettir. Soğuk
Savaş zamanında caydırıcılık stratejinin temelini oluşturan nükleer
silahlar, Soğuk Savaş’tan sonra da ülkenin güvenlik politikasında
önemli rol oynamaya devam etmektedir. Bu çalışmada, Rusya’nın,
2000’li yılların başından itibaren ortaya koyduğu nükleer bir strateji
olan “gerilimi düşürmek için tırmandırma stratejisi”
analiz
edilecektir. Söz konusu strateji, Rusya’nın sahip olduğu nükleer
silahların gerektiğinde konvansiyonel bir çatışmada, çatışmayı
durdurmak için kullanılmasını içermektedir. İlk olarak, Rusya’nın
Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde değişen güç dağılımı
içerisinde neden böyle bir stratejiye ihtiyaç duyduğu incelenecektir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Amerika Birleşik
Devletleri’nin özellikle konvansiyonel güç bağlamında küresel
sistemde rakipsiz bir güç olarak ortaya çıkması, Rusya’yı bekasını
korumak ve çevresinde güvenliğini sağlamak için mevcut güç
unsurlarına dayalı çeşitli önlemler almaya yöneltmiştir. Bu unsurlar
içerisinde en önemli yeri hiç kuşkusuz sahip olduğu stratejik ve taktik
nükleer silahlar tutmaktadır. Çalışmada, daha sonra, Rusya tarafından
ortaya konulan söz konusu stratejinin bölgesel ve küresel etkileri ele
alınacaktır. Bu stratejinin, bir yandan, Rusya’nın bölgesel güvenlik
çevresinde müdahil olduğu çatışmaların genişlemesinin ve
tırmanmasının önlenmesinde etkili olduğu, ancak diğer yandan da
küresel boyutta nükleer silahsızlanma çabalarına zarar verdiği
söylenebilir.
2. Gerilimi Düşürmek için Tırmandırma Stratejisinin
Gelişimi
Öncelikle belirtmek gerekir ki Moskova yönetimi tarafından söz
konusu stratejinin günümüzde uygulandığı literatürde tartışmalı bir
konudur. Örneğin, Rus dış politikası uzmanı Olga Oliker ve nükleer
silahsızlanma uzmanı Andrey Baklitskiy Rusya’nın 2000’li yılların
başında böyle bir stratejiyi ortaya koyduğunu kabul etmekte ancak
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günümüzde gelişen konvansiyonel güçlerine daha fazla güvendiğinden
bu stratejiyi uygulamadığını ileri sümektedirler(Oliger & Baklitskiy,
2018). “Rusya, olası büyük çaplı konvansiyonel bir çatışmada nükleer
gücünü sınırlı olarak kullanabilir mi” sorusunu özellikle Rusya’nın
gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar üzerinden inceleyen stratejik analist
Bruno Tertrais, örneğin Zapad73 2013 askeri tatbikatını analiz eden
kapsamlı bir raporda, Rusya’nın sınırlı şekilde bile olsa herhangi bir
nükleer saldırıyı bu tatbikatta icra etmediğinin belirtildiğini
söylemiştir(Tertrais, 2018). Diğer taraftan, Rusya’nın konvansiyonel
bir çatışmayı sonlandırmak için nükleer silah kullanabileceğini kabul
eden çalışmalar da vardır. Örneğin analist Matthew Kroenig,
Rusya’nın bu stratejiyi özellikle NATO ile gelişebilecek
konvansiyonel bir çarpışmada uygulayabileceğini belirtmiş, Rusya’nın
bu hamlesinin NATO güvenlik belgelerinde de yer aldığını
söylemiştir(Kroenig, 2018, ss. 5-6). Joshua Stowell ise 1993 yılında
yayınlanan askeri doktrinden farklı olarak son yayınlanan doktrinlerin
içeriğinde Rusya’nın nükleer silah kullanma eğişini düşürdüğünün
anlaşılabileceğini belirtmiş ve bu stratejinin günümüzde de işlediğini
ileri sürmüştür(Stowell, 2018).
Rusya’nın 2000’li yılların başından itibaren ortaya koyduğu “gerilimi
düşürmek için tırmandırma” stratejisini bu çalışmada incelemeden
önce ilk olarak ülkenin güvenliğinde nükleer silahların nasıl bir rol
oynadığına kısaca bakmak yararlı olacaktır.
1.1 Rusya’nın Güvenlik Anlayışında Nükleer Silahların
Rolü
1949 yılında gerçekleştirdiği ilk nükleer deneme ile nükleer bir güç
olduğunu tüm dünyaya duyuran Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nden sonra bu gücü elde eden ikinci devlet
olmuştur. O dönemde, Sovyetler her ne kadar ABD ve müttefiklerine
göre konvansiyonel üstünlüğe sahip olsa da benzersiz yok edici gücü
ile nükleer silahları başka bir kategoride değerlendirmiş ve güvenlik
hesaplamalarını da bu bakış açısı ile yapmıştır. Gerçekten, nükleer
silahlar konvansiyonel silahlardan farklıydılar. ABD tarafından
gerçekleştirilen Hiroshima ve Nagasaki saldırıları, atom teknolojisinin
askeri amaçlı kullanımı sonucu oluşan korkunç yıkımı gözler önüne
seriyordu. Dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin’in de
dediği gibi “atom bombasının ortaya çıkması ile güç dengesi alt üst
olmuştu”(Lynch, 1991, ss. 106-107). Bu doğrultuda, ABD ile olan
nükleer kapasite açığını kapatmak isteyen Sovyetler, bu tür silahların
gelişimini ve nükleer kapasitesini sayısal olarak artırmak için ciddi
73

Rusya’nın gerçekleştirdiği stratejik askeri tatbikatlardan biri olan Zapad, her dört
yılda bir gerçekleştirilmektedir.
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çalışmalar yaptılar(Bukharin, 2001, s. 119). Yapılan teknolojik
yatırımlar ve çalışmalar neticesinde kısa sürede, ABD ile M.A.D.74
seviyesine ulaşılarak iki ülke arasındaki dehşet dengesi sağlanacaktır.
Soğuk Savaş’ın yumuşama döneminde ise iki süper güç arasında
nükleer silahların azaltılmasına yönelik çeşitli girişimlerde
bulunulmuş olsa da nükleer silahlara dayanan stratejik denge varlığını
sürdürmüştür.
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Soğuk Savaş sona ermiş ve
Sovyetlerin ABD ile sürdürdüğü ideolojik çatışma son bulmuştur. Bu
gelişmeye paralel olarak iki nükleer güç, Soğuk Savaş’ın ana
dinamiklerinden biri olan nükleer silahların karşılıklı olarak
azaltılması yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda, örneğin, 1991 yılında
iki devlet liderinin tek taraflı aldıkları kararlar ile taktik nükleer
silahların azaltılacağı açıklanmıştır.
Diğer taraftan, Sovyetlerin dağılması ile topraklarında bulunan
stratejik ve taktik nükleer savaş başlıklarının durumu uluslararası
güvenliğe karşı büyük bir endişe kaynağı oluşturmuştur. Gerek kendi
güvenliklerini sağlamak gerekse de uluslararası nükleer silahların
yayılmasını önleme rejimini sürdürmek için Soğuk Savaş’ın iki süper
gücü, Sovyetler Birliği topraklarında konuşlandırılmış nükleer savaş
başlıklarının söz konusu devletin yasal mirasçısı olarak kabul edilen
Rusya Federasyonu’na verilmesi hususunda anlaşmışlardır(Allison,
2012, s. 6). Böylece, Rusya, iki kutuplu uluslararası yapının sona
ermesinden sonra oluşan yeni dünya düzeninde ekonomik olarak süper
güç pozisyonunu koruyamasa da “nükleer güç” statüsüne ilişkin
uluslararası sistemdeki konumunu koruyabilmiştir.
Soğuk Savaş sonrası dönemde de Rusya’nın güvenlik politikalarında
nükleer silahlar önemini koruyacaktır. Bunun en önemli üç nedeni
olarak nükleer silahların doğası, Rusya’nın iç dinamikleri ile ülkenin
jeostratejik ve iktisadi unsurlara bağlı olarak konvansiyonel gücünün
zayıflaması gösterilebilir. Nükleer silahların bilindiği üzere temel
kullanım aracı caydırıcılıktır. Caydırıcılık, rakip aktörün istenmeyen
bir davranışı gerçekleştirmesinin engellenmesidir. Rakibiniz, söz
konusu davranışı yaptığı takdirde “kabul edilemez” bir maliyetle
karşılaşacağına inandığı için o davranışı sergilemekten kaçınır. Bu
bağlamda, devletlerin uluslararası sistem içerisinde varlıklarını
sürdürmek için kullandıkları caydırıcılık stratejisini başarılı bir şekilde
uygulamalarında sahip oldukları askeri kapasite en önemli rolü
oynamaktadır. Nükleer silahlar da sahip oldukları benzersiz güç ile en
74

M.A.D.: Mutually Assured Destruction, ikinci vuruş gücüne sahip devletlerin
birbirlerine karşı nükleer silah kullanmaları durumunda karşılıklı yok olmayı ifade
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etkili caydırıcılık aracı olarak hizmet etmektedirler. Kullanıldıklarında
verdikleri zarar dışında, nükleer silahları diğer silahlardan ayıran en
önemli özellik, günümüz itibariyle, bu silahlara karşı tamamen
koruyucu, etkin bir savunma sistemlerinin geliştirilememiş olmasıdır.
Bu bağlamda, nükleer silahlar, Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik
küresel ve bölgesel nükleer tehditleri caydırmak konusunda önemli bir
dengeleme aracı olarak kullanılmaktadırlar. Nükleer silahlar ayrıca
Rusya’nın siyasi kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Örneğin,
nükleer silahsızlanma uzmanı Polina Sinovets, sağladıkları
caydırıcılık gücünden dolayı nükleer silahların özellikle Batı’nın
Rusya’nın iç işlerine karışmasından hoşlanmayan Rus Ortodoks
Kilisesi için ayrı bir öneminin olduğunu ileri sürmüştür. Sinovets’in
(Sinovets, 2015, s. 9) çalışmasında belirtilen bu görüşe göre, Ortodoks
bir Rusya’nın güçlü olması ve egemenliğini koruması konusunda
nükleer silahlar önemli rol oynamaktadır. Son olarak, neden nükleer
silahlar Rusya için ABD ile sürdürülen süper güç rekabeti sona
ermesine rağmen halen ülke savunmasında önemini korumaktadır diye
baktığımızda, Sovyetlerin dağılması ile birlikte Rusya’nın
konvansiyonel kapasitesinde güç kaybının oluşması ve jeostratejik
konumunun zayıflaması olarak gösterilebilir. Sovyetler Birliğinin
dağılması ile birlikte Moskova yönetimi, önemli ölçüde Rus kökenli
nüfus kaybına uğramış ve topraklarının bir kısmını da kaybetmiştir.
Her ne kadar günümüzde Rusya dünyanın en büyük yüzölçümüne
sahip ülkesi olsa da Sovyetler Birliği ile karşılaştırıldığında stratejik
derinliği azalmış ve jeopolitik önemi olan belli yerlerin kontrolünü de
kaybetmiş konumdadır. Ayrıca, konvansiyonel askeri kapasite
açısından da Rusya’nın, Sovyetlerin dağılması ile birlikte güç kaybına
uğradığını ve ülke savunmasında nükleer silahların önemini neden
koruduğunu bu sayede söyleyebiliriz(Nichol, 2011, s. 1).
1990’ların sonlarına doğru Rusya’nın nükleer stratejisinde önemli
değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Bu stratejik değişiklikte dikkat
çeken nokta, Rusya tarafından nükleer silahların kullanım eşiğinin
düşürülmesidir.
1.2. Gerilimi Düşürmek için Tırmandırma Stratejisi’nin
Ortaya Çıkışı
Rusya’nın sadece nükleer bir saldırıya karşı değil aynı zamanda
konvansiyonel bir saldırıya karşı da nükleer silahların
kullanılabileceğini ön gören “gerilimi düşürmek için tırmandırma”
stratejisini ilk gündeme getirenlerin Rus askeri stratejistler V. I.
Levshin, A. V. Nedelin ve M. E. Sosnovskii oldukları
bilinmektedir(Oliger & Baklitskiy, 2018). 1999 yılında Askeri
Düşünce (Военная Мысль) adlı dergide yayınlanan makalelerinde
Rusya’nın askeri güvenliğini sağlamadaki en önemli araç olarak
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elindeki stratejik ve taktik nükleer silahların varlığını
belirtmişlerdir(Levshin, Nedelin, & Sosnovskii, 1999). Resmi olarak
ise bu düşüncenin ilk kez 2000 yılında yayınlanan askeri doktrinde
görüldüğünü söyleyebiliriz. Söz konusu nükleer stratejinin doktrine
yansıması nükleer silahların kullanımı ile ilgili bölümde yer
almaktadır. Bu kısıma göre,
“Rusya Federasyonu, nükleer silahların ve kitle imha
silahlarının kendisine ve (veya) müttefiklerine karşı
kullanılmasının yanı sıra ulusal güvenliğine yönelik tehlike
oluşturan durum oluşturabilecek konvansiyonel silahların
kullanıldığı büyük çaplı saldırganlıklara cevap olarak nükleer
silah kullanma hakkını saklı tutar.”(“Russia’s Military
Doctrine”, 2000)
Söz konusu askeri doktrinin ilgili maddesinden de anlaşılacağı üzere,
Rusya’nın sadece nükleer silahların kullanıldığı bir saldırıya karşı
değil konvansiyonel bir saldırıya karşı da nükleer silahlarını
kullanılabileceği görülmektedir. Rusya’nın neden böyle bir stratejiye
yöneldiğine baktığımızda iç ve dış etmenlerin önemli rol oynadığını
söyleyebiliriz. Dış etmenler olarak, en dikkat çeken durum, Soğuk
Savaş’ın sona ermesi ile birlikte uluslararası sistemde tek küresel güç
olarak görülen ABD’nin konvansiyonel askeri sistemlerinde yaptığı
teknolojik sıçramadır. Konvansiyonel askeri kapasitesini teknolojik
anlamda yeni unsurları bünyesine katarak güçlendiren Amerikan
Ordusu, savaş anlayışında fark yaratan bu unsurlarının bir kısmını
Birinci Körfez Savaşı’nda Irak’a yönelik gerçekleştirilen Çöl Fırtınası
Harekâtı’nda kullanarak göstermiştir. ABD, bu operasyon sırasında ilk
kez “akıllı bomba” olarak bilinen Tomahawk seyir füzelerini
kullanmış ve F-117 radara yakalanmayan bombardıman uçaklarından
yararlanmıştır. Ancak Rusya için asıl tedirgin edici durum 1999
yılında eski Yugoslavya topraklarında NATO tarafından
gerçekleştirilen Kosova Harekâtıdır(N. Sokov, 2002, s. 104).
Amerikan askeri teknolojisinin geldiği son noktayı gösteren bu
harekâtın Rusya için endişe kaynağı olmasının diğer nedenleri de
harekâtın yasal dayanağındaki eksiklik ve Sırbistan’a yönelik
gerçekleştirilmesidir. Harekâtı meşru kılacak bir Güvenlik Konseyi
Kararı’nın olmamasına rağmen NATO bu harekâtı gerçekleştirmiştir.
Sırbistan ise Rusya’nın yakın bir müttefiki olarak bu harekâtın ana
hedefi konumundadır. Böylece Rusya, sadece konvansiyonel
unsurların kullanılarak benzer bir operasyonun kendisine yönelik de
gerçekleştirilebileceği ihtimalini düşünmüş olabilir(N. N. Sokov,
2014).
İç faktörlerin de Rusya’yı nükleer stratejisinde değişikliğe gitmesinde
rol oynadığını söyleyebiliriz. Polina Soviets’e göre Rusya’nın
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özellikle 1990’ların sonlarında savunma konseptinde nükleer silahlara
ağırlık vermesinin bir nedeni de 1996’dan sonra iktidarda ağırlıklarını
hissettiren “büyük güç dengeleyicileri” grubudur. 1992-1995 yılları
araısnda Rus stratejik politikalarının belirlenmesinde “batı yanlısı
liberaller”in etken bir şekilde rol oynadıklarını ileri süren Soviets, bu
dönemde Rusya’nın NATO’nun genişlemesini kabul ettiğini ve ABD
ile nükleer silahların azaltılmasına yönelik antlaşmaları imzalayıp
onayladığını belirtmiştir. Ancak 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı’na
Primakov’un getirilmesi ile
“büyük güç dengeleyicileri” olarak
bilinen grubun iktidara yerleştikleri söylenebilir. Bu grup, Rusya’nın
askeri kapasite olarak düşüşünü kabul etmekle birlikte ülkenin
çıkarlarının batıya karşı bir şekilde korunması gerektiğini
düşünmektedir. Bu grubun iktidardaki varlığı zaten bu tarihten sonra
yayınlanan askeri doktrinlerde de hissedilecektir(Sinovets, 2015, ss. 68).
Rusya’nın konvansiyonel askeri gücünde o dönemde yer alan bir
takım sıkıntılar da nükleer silahların ülke savunmasındaki yerini
güçlendirmiştir. Bu sıkıntıların özellikle 1994-1996 yılları arasında
yaşanan Çeçenistan Savaşı’nda ortaya çıktığı bilinmektedir. Rusya
içerisinde emir-komuta zincirinde yaşanan koordinasyon bozukluğu,
askerlerin organize olmada yaşadıkları bir takım sıkıntılar, askeri
teçhizattaki yetersizlik Rusya’nın ilk Çeçenistan savaşında başarısız
olmasını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.(Erlanger, 1994)
Böylece, Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik nükleer veya
konvansiyonel tehditlere karşı nükleer silahlarını kullanabileceğini
içeren stratejiyi 2000 yılında yayınlanan askeri doktrin ile
duyurduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda belirtilen iç ve dış etmenlere
bağlı olarak 1990’ların sonunda ortaya çıkan bu stratejinin bu
günümüzde de Rusya tarafından uygulandığını söyleyebilir miyiz?
Rusya’nın sahip olduğu nükleer silahlarını sadece nükleer değil
konvansiyonel bir çatışmada da çatışmayı durdurmak amacıyla
kullanabilir mi sorusunu cevaplamak için bakmamız gereken başlıca
unsurlar yayınlanan askeri strateji belgeleri, elinde bulundurduğu
kapasite, gerçekleştirilen askeri tatbikatlar, Moskova yönetiminin
söylemleri ve son olarak ortaya konan uygulamalardır.
Çalışmada daha önce belirtilen ve 2000 yılında yayınlanan askeri
doktrindeki benzer ifadelerin 2014 askeri doktrininde de kullanıldığını
görülmektedir. 2014 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından
onaylanan Rusya’nın nükleer silah kullanımı ile ilgili doktrindeki
ifadeler şu şekildedir:
“Rusya Federasyonu, nükleer silahların ve kitle imha silahlarının
kendisine ve (veya) müttefiklerine karşı kullanılmasının yanı sıra
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devletin varlığını tehlikeye atacak bir durum oluşturacak
konvansiyonel silahların kullanıldığı büyük çaplı saldırganlıklara
cevap olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar.” (“The
Military Doctrine of the Russian Federation”, 2015)
Rusya, 2000li yıllardan itibaren konvansiyonel askeri gücündeki
eksikliği gidermek için askeri kapasitesinde modernizasyona yönelse
de doktrinden de anlaşılacağı üzere devletin varlığına yönelik
konvansiyonel bir tehlikeyi önlemek için nükleer vuruş gücünden
yararlanacağı bildirilmiştir. Bu noktada vurgulanmak istenen “devletin
varlığı” kavramı ile tam olarak ne ifade edildiğinin ortaya konmaması
ise önemli bir belirsizlik oluşturmaktadır.
Bu stratejinin işlerliği açısından, Rusya’nın sahip olduğu nükleer
kapasite de böyle bir stratejik uygulamayı destekler nitelikte olmalıdır.
Rusya’nın elinde bulundurduğu nükleer silahlar hem stratejik nitelikte
hem de taktik niteliktedir. Rusya’nın genel olarak nükleer kapasitesine
baktığımızda, envanterinde yaklaşık olarak 4350 adet nükleer savaş
başlığı bulundurduğunu ve bunların yaklaşık 1600 âdetinin kullanıma
hazır bir şekilde bekletildiğini söyleyebiliriz. Bu savaş başlıkları
karadan, havadan ve denizden fırlatılabilir şekilde muhafaza
edilmektedir. Bu nükleer savaş başlıklarından da yaklaşık 1830 âdetini
taktik nükleer silahlar oluşturmaktadır. Taktik nükleer kuvvetlerin,
sadece NATO’nun gelişmiş konvansiyonel kuvvetlerine karşı değil
aynı zaman da Rusya’nın güneydoğu sınırında yer alan bir başka güç
olan Çin Kurtuluş Ordusu’na karşı da bir dengeleme unsuru olarak
Moskova
yönetimi
tarafından
modernize
edildiği
söylenebilir(Kristensen & Norris, 2018, ss. 185-191).
Rusya’nın gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarda her ne kadar taktik
nükleer silahlara konvansiyonel çatışmalara yönelik doğrudan bir rol
verildiği söylenemese de çift kapasiteli (konvansiyonel ve nükleer)
kullanılabilen unsurların tatbikatlarda kullanıldığı görülmektedir.
Örneğin, son yapılan 2017 Zapad askeri tatbikatında, çift kapasiteli ve
hassas vuruş yeteneğine sahip SS-21 SCARAB ve SS-26 Iskander
füze ünitesi gibi unsurların faal olarak yer aldıkları
bilinmektedir(Johnson, 2017).
Moskova Yönetiminin, nükleer silahlarını ulusal güvenliğine yönelik
sadece nükleer değil aynı zamanda konvansiyonel tehditlere karşı da
kullanabileceğini zaman zaman resmi söylem olarak dile getirdiği
görülecektir. Örneğin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, verdiği
bir röportaj da hangi senaryolar yaşandığında Rusya’nın nükleer
gücünü kullanabileceğini söylemiştir. Rusya Devlet Başkanının söz
konusu röportaj da şu ifadeleri kullandığı belirtilmiştir:
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Nükleer silahlarımızı kullanarak yanıt vermemizi gerektiren
iki sebebimiz var. Birincisi bize karşı olası bir nükleer saldırı.
İkincisi ise eğer Rus devletinin varlığına yönelik bir tehdit
oluşturuyorsa, konvansiyonel silahlar kullanarak Rusya
Federasyonu'na karşı olası bir saldırı. (Fredericks, 2018)
Ayrıca, ABD’li gazeteci Bob Woodward’a göre Rus yetkililerinin
ABD Savunma Bakanı James Mattis’e “NATO'nun Baltık'ta Rusya'ya
karşı askeri güç kullanması halinde, Moskova ittifaka karşı taktik
nükleer silah kullanmaktan çekinmeyecektir” şeklinde uyarıda
bulunduklarını ileri sürülmüştür.(“Syria, Nukes & NATO”, 2018)
Rusya’nın söz konusu stratejiyi destekler nitelikte özellikle Avrupa’da
bir takım uygulamalar gerçekleştirildiği de görülmektedir. Örneğin,
Rusya’nın daha önce de belirtilen çift kapasiteli İskender füzelerini
Kaliningrad topraklarına yerleştirmesi, Avrupa’da NATO kuvvetleri
ile Rusya arasında herhangi bir çatışmanın çıkması durumunda
Rusya’nın
nükleer
silahlarını
kullanma
kabiliyetini
artırmaktadır(“Rusya, Kaliningrad’a nükleer füze yerleştirdi”, 2016).
Sonuç olarak, 2000li yılların başından itibaren nükleer silahlarının
kullanılması konusunda seçeneklerini artıran Rusya için ülke
savunmasında nükleer silahlar gerek stratejik gerekse de taktiksel
anlamda önemini günümüzde de korumaya devam etmektedir. Ven
Bruusgaard’a göre, Rusya, stratejik caydırıcılık bağlamında başka
unsurları da kullanmasına rağmen nükleer silahlar caydırıcılık
konusunda temel unsur olmaya devam etmektedir(Bruusgaard, 2016,
s. 11).
3. Gerilimi Düşürmek için Tırmandırma Stratejisinin
Bölgesel ve Küresel Etkileri
Rusya’nın nükleer gücü ile ilgili uyguladığı gerilimi düşürmek için
tırmandırma stratejisinin sadece çevresi bağlamında değil aynı
zamanda küresel etkilerinin de olduğunu söyleyebiliriz.
3.1. Bölgesel Etkileri
Rusya’nın son yıllarda gerek çevresinde gerekse de Ortadoğu
bölgesinde ortaya çıkan krizlerde konvansiyonel gücünü doğrudan
kullanmaktan çekinmediği görülmüştür. Çalışmada, söz konusu
stratejinin bölgesel etkileri bu çatışmalar üzerinden incelenecektir.
2008 Gürcistan Savaşı
Bilindiği üzere, 2008 yılının Ağustos ayında Gürcistan’daki iç
sorunlara Rusya’nın doğrudan müdahale etmek istemesi ile ortaya
çıkan Gürcistan-Rusya Savaşı, bölgeye intikal eden Rus ordusunun
beş gün içerisinde Gürcü birliklerini mağlup etmesi sonucu Rusya’nın
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kesin zaferi ile son bulmuştur. Gürcistan’ın o zamanki yönetiminin
Batı ile yakın ilişkileri olmasına rağmen savaş sırasında Batı’dan ciddi
anlamda bir yardım gelmediği söylenebilir. Bu noktada, Rusya’nın
nükleer bir güç olduğu ve nükleer kuvvetlerini konvansiyonel
güçlerinin zorda kalması durumunda kullanmaktan çekinmeyeceği
düşüncesi Batılı ülkelerin bu şekilde davranmayı tercih etmesine
sebep olmuş olabilir. Rusya’nın nükleer politikalarını inceleyen
nükleer silahsızlanma uzmanı Sokov da Rusya’nın nükleer silahların
çatışmayı durdurmak için kullanabileceğini ön gören stratejisinin,
Gürcistan Savaşı’nda batılı ülkelerin seçeneklerini sınırlandırdığını
ileri sürmüştür(N. N. Sokov, 2014).
2013-2014 Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi
Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in 2013 yılı sonunda
Avrupa Birliği ile olan anlaşmayı reddetme kararına tepki olarak
başlayan hükümet karşıtı protesto eylemleri, özellikle Yanukoviç'in
Rusya'ya kaçmasından sonra, Ukrayna ve Rusya arasında çok kısa bir
süre sonra bölgesel bir krize dönüşmüş ve 2014 yılında yapılan
tartışmalı bir referandum ile Kırım'ın Rusya’ya bağlanması, krizin en
önemli gelişmesi olmuştur. Bu işgal sırasında Rusya’nın uyguladığı
hibrit savaş stratejisi altında “küçük yeşil adamlar” olarak bilinen
Rusya yanlısı gruplar önemli rol oynamışlardır. Bu grupların
günümüzde halen Ukrayna’nın doğusunda yer alan çatışmalara da
katıldıkları bilinmektedir. Rusya Genelkurmay Başkanı General
Valery Gerasimov’un 2013 yılında yazdığı makale ile anılan ve
Gerasimov Doktrini olarak adlandırılan Rus askeri doktrininin
Ukrayna’da hibrit savaş teknikleri olarak uygulandığı görülmektedir.
Söz konusu hibrit savaş uygulamaları ile Rusya’nın gerilimi düşürmek
için tırmandırma stratejisinin birbirlerini destekler nitelikte olduğu
söylenebilir (Cotter, 2017, s. 26). Örneğin, bir Rus televizyonunda
Mart 2015'te yayınlanan bir belgeselde Rusya devlet başkanı Vladimir
Putin, Rusya'nın Kırım ilhakı sırasında nükleer silahlarını kullanmaya
hazır tuttuklarını söylemiştir (“Putin was ‘ready’ to use nukes in
Crimea standoff”, 2015).
2011 Suriye Savaşı
Ortadoğuda başlayan Arap Baharı olarak adlandırılan halk hareketleri
2011 yılından itibaren Suriye’ye sıçramış ve mücadelenin kanlı
çatışmalar şeklinde devam ettiği iç savaşa doğru yönelmiştir. Rusya,
konvansiyonel askeri kuvvetleri ile 2015 yılından itibaren Suriye’deki
iç savaşa doğrudan müdahil olmuştur. Rusya’nın bu savaşta söz
konusu stratejiyi gerektiğinde uygulayabilmesini sağlayacak askeri
unsurlarını Suriye’ye yerleştirdiği bilinmektedir. Aralık 2015'te,
Devlet Başkanı Putin, Suriye'de konuşlandırılan ve aynı zamanda

182
yaygın olarak kullanılmakta olan yeni Kalibr seyir füzelerinin “özel
nükleer savaş başlıkları” taşıyabileceğini açıklayarak(“Meeting with
Defence Minister Sergei Shoigu”, 2015) çift kapasiteli unsurların
Suriye’de konuşlandırıldığını belirtmiştir.
Sonuç olarak, Rusya’nın, çevresinde gelişen ve kendi askeri kuvvetleri
ile doğrudan katıldığı krizlerde, sahip olduğu nükleer unsurlarını
gerektiğinde konvansiyonel bir çatışmada dahi kullanabileceğini hem
doktrin hem de eylem olarak ortaya koyduğunu ve bu durumun da söz
konusu krizlerin daha büyük çatışmalara tırmanması yönünde engel
teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Sokov’un da belirttiği gibi, Rusya’nın bu
stratejisinin batılı devlet adamlarının zihinlerinde olduğu
unutulmamalıdır(N. N. Sokov, 2014).
3.2. Küresel Etkileri
Rusya’nın nükleer silahlarını kullanma eşiğini düşürme stratejisini
uygulaması, küresel anlamda özellikle uluslararası nükleer silahların
yayılmasını önleme çabalarını olumsuz etkilemektedir.
Bilindiği üzere, nükleer silahların bir daha hiç kullanılmaması ve
küresel nükleer silahsızlanmanın gerçekleşmesi uluslararası toplum
tarafından nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik gösterilen
çabaların temel amaçlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Rusya’nın
nükleer silahlarını konvansiyonel bir saldırıya karşı düşük yoğunlukta
dahi kullanabileceği sinyalini vermesi özellikle iki yönden uluslararası
nükleer silahsızlanmaya olumsuz etki yapmaktadır.
İlk olarak bu durumun, diğer nükleer silaha sahip devletler nezdinde
güvensizlik etkisi yarattığını söyleyebiliriz. Örneğin, Amerika Birleşik
Devletleri’nin nükleer kapasitesini özellikle Avrupa’da muhafaza
etmek istemesi Rusya’nın bu tutumuna yönelik bir hamle olarak
değerlendirilebilir. Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri
Avrupa’da halen belli ülkelerde taktik nükleer silahlarını
bulundurmakta ve bunları modernize etme çalışmalarını
sürdürmektedir.
Diğer bir husus da Rusya’nın söz konusu nükleer stratejiye bağlı
olarak nükleer gücünü kullanacağını belirtmesi nükleer silahların
kullanılmaması üzerine gelişen uluslararası normun da zarar görme
ihtimalini ortaya çıkarmıştır. Bilindiği üzere, nükleer silahlar ilk ve
son kez Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1945 yılının Ağustos
ayında Hiroshima ve Nagasaki şehirlerine karşı kullanılmıştır. Bu
tarihten beri, gerek nükleer silaha sahip devletler tarafından oluşan
stratejik denge gerekse de normların etkisi ile bir daha bu silahlara
düşman unsurları etkisiz hale getirmeye yönelik olarak
başvurulmamıştır. Uluslararası rejimleri inceleyen Stephen Krasner,
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rejimlerde kural ve düzenlemelerden ziyade, ilkeler ve normların
bozulmasının rejimin
değişmesine
sebep olacağını
ileri
sürmüştür(Krasner, 1982, s. 188). Bu bağlamda, Rusya tarafından bu
tür silahların düşük yoğunlukta düşük menzilde kullanılacak olmasını
içeren bu strateji, bu silahları kullanılabilir bir objeye çevireceğinden
nükleer tabu olarak bilinen nükleer silahların kullanılmamasına ilişkin
normun devamlılığının zarar görmesine yol açabilir. Bu durum da
nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine zarar verecektir.
Kısacası, Rusya’nın gerilimi düşürmek için nükleer kapasitesini
kullanılabilir hale getirmesini söylem olarak dahi dile getirmesinin,
uluslararası toplumun nükleer silahsızlanma çabalarını olumsuz yönde
etkilediğini söyleyebiliriz.
4. Sonuç
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan iki kutuplu dünya düzeninde
iki süper güçten biri olan Sovyetler Birliği yönetiminin, birlik
dağıldıktan sonra uluslararası sistemde nasıl bir davranış sergileyeceği
merak konusuydu. ABD’nin tek küresel güç olarak ön plana çıktığı
yeni dünya düzeninde, nükleer gerilim azaldığından nükleer silahlar
Soğuk Savaş mirası adı ile anılan unsurlardan olacaklardı. Ancak,
Sovyetler Birliği’nin yasal mirasçısı olan Rusya Federasyonu için
böyle olmayacağı kısa sürede anlaşıldı. 1993 yılında yayınlanan yeni
askeri doktrin ile Sovyetler Birliği’nin “nükleer silahı ilk
kullanmama” söylemi çıkartıldı. 2000 askeri doktrini ile de Rusya’nın
nükleer silahlarını sadece nükleer bir saldırıya karşı değil büyük çaplı
konvansiyonel bir saldırıya karşı kullanabileceği duyuruldu. Bu
doktrinde ifade edilen yeni uygulama özellikle batılı düşünürler
tarafından “gerilimi düşürmek için tırmandırma” stratejisi olarak
anılmaya başlandı. ABD’nin bu dönemde küresel ölçekte müdahaleci
bir politika izlemesi ve bu politikanın uygulanması yeterli askeri
unsurları bünyesinde barındırması Rusya’yı tedirgin etmiş ve bu
durum, kendisine yönelik gelebilecek herhangi bir müdahalenin
caydırılması için, sahip olduğu nükleer unsurları önemli hale
getirmiştir. Rusya’nın günümüzde de bu stratejiyi uygulayıp
uygulamadığı literatürde tartışmalı bir konudur. Bu konuyu tartışmalı
yapan, Rusya’nın konvansiyonel askeri kapasitesinin teknolojik olarak
gelişmesi ve bu durumunda ülke savunmasında nükleer silahlara olan
bağımlılığı azalttığı yönündeki görüştür. Ancak, Rusya’nın askeri
söylemlerine, kapasitesine ve eylemlerine baktığımızda söz konusu
stratejiye bağlı olarak Rusya’nın güvenlik politikalarının
uygulanmasında nükleer silahların önemli rol oynadığı görülmektedir.
Ayrıca, Rusya’nın kendi varlığına yönelik gelişebilecek herhangi
büyük çaplı bir saldırıda nükleer silahlarına başvuracağını stratejik
olarak uygulama durumu, sadece rakip aktörlerin davranışlarını
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etkilememekte, aynı zamanda, nükleer silahların yapısından dolayı
küresel barış ve istikrarı da etkilemektedir.
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ÖZ
Mısır’daki terör sorunları ve Sisi yönetiminin terörle mücadele
stratejisi, başta bölge ülkeleri sonrasında A.B.D ve Avrupalı devletler
tarafından dikkatle takip edilmektedir. Mısır’da 3 Temmuz 2013
sonrası Genelkurmay Başkanı Sisi’nin yönetime gelmesinden sonra,
Sina Yarımadasındaki hızla artan İŞİD varlığı ve eylemleri güçlü bir
ordu barındıran Mısırı zor durumda bırakmaktadır. Mısır yönetimi bir
yandan Sina yarımadasındaki terör faaliyetleri ile uğraşırken, bir
yandan da 2013 sonrası gittikçe bozulan ekonomisi ile baş etmek
durumundadır.
Zor durumda olan ekonomisi yüzünden Suudi
Arabistan ve diğer körfez ülkelerinden ciddi yardım alan Mısır, ayrıca
A.B.D. den aldığı yıllık 1,5 milyar dolar civarındaki yardımı almaya
da devam etmektedir. Mısır bu zor durumda bulunan ekonomisine
rağmen dünyada en çok silah ithalatı yapan üçüncü ülkedir.
Görüldüğü üzere Mısır Dış politikasını şekillendiren temel faktörler
ekonomik darboğazdan sonra, Sina yarımadasındaki terör faaliyetleri
ve Mısır ordusunun terörle mücadele’de yetersiz kalmasıdır. Sina
Yarımadası, içinde dünya ticaretinin önemli geçitlerinden biri olan
Süveyş kanalının yakınında bulunması ve ayrıca İsrail’e sınır
olmasından dolayı, Ortadoğu bölgesinin önemli stratejik
bölgelerindendir. Sina’daki İŞİD varlığı ile mücadele etmeye çalışan
Mısır Ordusu hem bölgenin güvenliği, hem de Mısır halkının
güvenliği açısından oldukça zor bir görev icra etmektedir. Bölgenin
coğrafi şartları ve sosyolojik yapısı teröristlerle mücadeleyi
zorlaştırmaktadır. Çalışmamızda, Mısır ordusunun terörle mücadele
safhasında, uyguladığı yöntemler ne kadar etkili olmakta ve
uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporları, Mısır ordusunun
uyguladığı bu yöntemleri raporlarında negatif yönde ele alması
Mısır’ın dış politikada uyguladığı süreçleri olumsuz yönde etkilediği
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Terörizm, Dış politika, İŞİD, Sina
Yarımadası
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ABSTRACT
Terorists problems and Egypt and counter-terorist strategy of Sisi’s
administration are mostly followed U.S.A and later European
countries, carefully. Since Sisi’administration came to power on July
3, 2013, ISID presence and its actions in the Sinai peninsula put Egypt
that has a powerful army in a tight spot. On the one hand, Egypt had
struggled with terorists actions in the Sinai peninsula, it has to stive
with the detoriated economy, on the other hand. Egypt that got serious
assistences from Saudi Arabia and Gulf countries owing to economic
distruption has been continuing to help from the U.S.A with the
amount of epproximately 1,5 billion dollars as well. Despite of the
fact that Egypt has been through hard times because of its economic
situation, it is third country importing the most weopans in the world.
As seen, the main factors shaping Egypt foreign policy are the terorist
activities in the Sinai peninsula and the inability of the Egyptian army
to strive against terorisim after the economic downturn. The Sinai
peninsula is one of the most important strategic areas in the middle
East because it is proximity to the Suaz canal, which one of the most
important gates of world trade, and does not have any border with
Israel. Egyptian army that have been struggling with ISID presence in
the Sinai peninsula has been performing a important duty, not only for
security of the region, but also for Security of Egyptian people. The
geographical conditions and sociological structure of the region
complicates the fight against terrorists. In our study, it will be focused
on the efective methods of the Egyptian army in the fight asainst
terorism. In adition, it will examine the impact of In our study, it will
be discussed how effective the methods of the Egyptian army in the
counter-terrorism period and how international human rights
organizations negatively affect the Egyptian military's perception of
Egypt in foreign policy.
Keywords: Egypt, Terrorism, Foreign policy, ISIS, Sinai Peninsula
Giriş
Terörün varlığı, Terörün kaynakları ve Terörün etkileri kapsamında
ele aldığımız konumuzda, Mısır’da bulunan terör örgütü İŞİD varlığı
ve bu örgütün Mısıra etkisinin üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
Mısır’da terörist grupların tarihi 1970’lere kadar dayanmaktadır.
Ancak Mısır’da terörist eylemlere sebep olan radikalleşmenin tarihini
bireysel olarak daha önceki tarihlere çekebiliriz. Mısır’da terörizm
konusu ve çıkış nedenleri ilk öncelikle radikalleşme ve sonrasında
terörizme sebep olduğu görülmektedir. Radikalleşmenin nedenleri
arasında Mısır devletinin orantısız baskıları ve halk arasında yayılan
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selefi fikirlerdir. Aslında Mısır’da Müslüman kardeşlerin yakmış
olduğu siyasal İslam düşüncesinin gitgide bazı çevrelerde
radikalleşmeye, buradan da devlet baskısı nedeniyle terörizm
eylemlerine dönüştüğü söylenebilir.
Ortadoğu bölgesinin sorunlu bölgelerinden olan Mısır’ın Sina
yarımadası Süveyş kanalının geçtiği alanı kapsamaktadır. Dünya
ticaretinin yarıdan fazlasının bu bölgeden geçmesi açısından dünya
ticaretinin güvenliği için kilit noktalardan birini teşkil eder. Sina
yarımadasının nüfusu çoğunlukla bölge şartlarına alışık, aralarında
aşiret bağları bulunan beş yüz binden fazla insandan oluşmaktadır.
Sina yarımadasının Gazze ile sınırının olması, Filistinliler için can
damarı olan Refah kapısının öneminden dolayı, İsrail ambargosuna
karşı Filistinlilerin tek çıkış noktasıdır. Ambargo sebebiyle Gazze’de
yaşanan insani dramın hafifletilmesinde Refah sınır kapısı ve
Gazze’de ki direniş gruplarının bağlantısını sağlayan tünellerin burada
olması, bölgenin önemini ön plana çıkarmaktadır. Ancak aynı şekilde
bu tüneller İsrail’in güvenliğini sağlayamadığından terörle mücadele
konusunda hem Mısır için, hem de İsrail için sorun yaratmaktadır.
Mısır’ın terörle mücadele konusunda başarısız olması İsrail’in yine bu
bölgeye uçaklarla müdahale ettiği bütün aktörler tarafından bilinmekte
ve bu müdahaleler Mısır’ın dış siyasetini etkilemektedir.
Mısır tarihinde ilk defa demokratik seçim yöntemleri ile başa gelen
Mursi yönetiminden sonra Sina yarımadasında hareketlenmelerin
hızlandığını görmekteyiz. Bilhassa İşid’in propaganda amaçlı
hazırladığı videolarla bölgenin İşid’e bırakılmış topraklar olarak
gösterilmesi Mursi’yi zor durumda bırakmış ve darbeye giden ilk
kıvılcımlar bu bölgeden gelmiştir. İşid’in faaliyetleri Hem Mursi
yönetimini hem de darbe ile başa gelen Sisi rejimini bu konuda
önlemler almaya sevk etmiştir. İşid Sina’da ciddi anlamda
teşkilatlanarak taraflar toplamış ve kamuoyunu etkilemeye çalışmıştır.
İşid ülke tarihinin en kanlı saldırısı olan El-Ariş kentindeki Ravda
Camine yaptığı saldırı ile 300’den fazla insanın ölümüne yol açmış
böylece ne kadar kanlı eylemlere başvurabileceğini göstermiştir. Sina
yarımadasında Mısır devletinin kontrolünü tamamen elden çıkmasını
sağlamak için art arda yaptığı saldırılarla İşid bölgenin
istikrarsızlaştırılması için çalışmaktadır. Hedeflerinde ilk öncelikle
Sufiler ve Kıptiler bulunmaktadır.
Arap Baharı süreciyle azınlık grupların bu istikrar boşluğundan
yararlanarak Kuzey Sina’da örgütlenmeye başlaması ve faaliyetlere
geçmesine neden olmuştur. Son dönemlerde artan şiddet ve çatışma
olayları İşid’in Irak ve Suriye’den Mısır, Libya, Yemen, Afganistan ve
Kuzey Afrika’ya genişlemesi ve buradaki örgütlenmelerin biatleri
sonrasında tüm coğrafyaya yayılmasıyla gündeme gelmiştir. Yaptığı
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eylemlerle birçok sivil katledilirken Sina’da Sisi’ye ve ülkesine karşı
öfkeyi attırmayı, bölgede güvenlik zafiyetini ortaya çıkarmak ve
devlete karşı elini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Mısır’ı zor
durumda bırakarak dini azınlık olan Kıptilerin devlete olan güvenini
sarsmış ve azınlıkları kullanarak bölgede kaos ortamı yaratmaya
çalışmıştır. Sisi yönetiminin pek de Mısır’dan saymadığı bölge olan
Sina yarımadasındaki saldırılar her geçen gün şiddetini artırmaktadır.
2013’den beri artan şekilde saldırılardan sonra Sisi yönetimi bölgede
OHAL uygulamaya başlamış ve uygulanan OHAL neticesinde Mısır
ordusunun terörle mücadele ederken bölgenin halkına İnsan haklarını
ihlal eden uygulamalarda bulunmuştur. Bu uygulamalar İnsan Hakları
Örgütleri tarafından eleştirilere maruz kalınmasına yol açmış ve bu
durum Mısır’ın imajını sarsmaktadır.
İŞİD Terör Örgütünün Ortaya Çıkışı
İŞİD terör örgütü ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı zamanlardan
itibaren değişik adlar ile anılmaya çalışılmıştır. Bu anlamlandırma
terör örgütlerinin genel stratejisi olarak görülse de, İŞİD gibi terör
örgütünün diğer terör örgütlerinin yaptığı gibi isim değiştirip, yeni
adlarla ortaya çıkarak eylemlerini kendi halk kitlesi için mazur
göstermek gibi bir düşüncesi olduğu söylenemez. İŞİD adı DAEŞ’ten
farklı bir coğrafyayı kapsadığından, örgüt bu tarz isim değişikliklerine
gitmiş olabilir. İŞİD Arapça anlamıyla Suriye genelini ifade ederek,
State in Irak Syria (ISIS) şeklindedir. Ancak ABD’de ise daha geniş
anlamıyla Şam’dan daha geniş toprakları ifade ettiği söylenmektedir
ve örgütü ‘İslamic State in Irak and Levant (ISIL) şeklinde
adlandırmaktadırlar. Örgüt 2014 tarihinden itibaren kendisini İslam
devleti olarak isimlendirmeye başlamıştır. Bu yüzden Örgütün ismi
Ad Davla Al-İslami’ye fil-Irak ve -Şam Deaş/Daesh olarak
değiştirmiştir. Bu anlamda örgüt etki alanını hem genişletmiş hem de
Irak’ta coğrafi anlamda başarılı olduğunu belirtmek için isim
değiştirdiğini söyleyebiliriz.(Gürsel, 2014, Milliyet ).
Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) ilk olarak 1999 yılında Ebu Musab elZerkavi tarafından Afganistan’da, Tevhit ve Cihat Örgütü olarak
kurulmuştur (“The İslamic State Report”, 2014 s.14 ). 2001 yılında
Irak Kuzeyi’ne gelmiştir ( Laub. Z ve Masters, 2014, The ). ABD’nin
Irak’ı da işgal etmesi üzerine, örgüt koalisyon güçlerine karşı
eylemlerini artırmıştır. Zerkavi de 17 Ekim 2004’de Usame bin
Ladin’e bağlılığını ilan ederek TCÖ’ nün(Tevhit Cihat Örgütü) adını
“İki Nehir Topraklarındaki el-Kaide” (kısaca Irak el-Kaidesi) olarak
değiştirmiştir (Güler ve Özdemir, 2014, 117 ). 2006 yılında
Zerkavi’nin öldürülmesinden sonra örgütün başına Ebu Eyub el-Mısri
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geçmiş ve örgüt adını “Irak İslam Devleti (İŞİD)” olarak
değiştirmiştir. Daha sonra Liderliğe Ömer el-Bağdadi, savaş
bakanlığına el-Mısri getirildi. Bir kabine oluşturuldu ve devlet
teşkilatı oluşturulmaya başlandı ( Kirdar, 2011, s.2-3). 2007 yılından
itibaren Irak’ta yeni bir strateji uygulamaya başladı. Irak’ta ortaya
çıkan bu tehdidin varlığını bertaraf etmek için 2006 yılının yazında
Sahva olarak adlandırdıkları sistem ile bu örgüte karşı olan aşiretler ile
birlikte hareket etmiş ve 100 bin Arap milisi el-Kaide karşısına
konuşlandırmıştır. 2011 yılında ABD’nin askeri varlığını tamamen
Irak’tan çekmesi ve ile beraber örgüt, Şiileri hedef alan saldırılarına
yeniden başlamıştır. Ayrıca Maliki’nin Sünni aşiretlere yönelik menfi
politikaları nedeniyle bölgede dengeler yeniden bozulmuştur.
Özellikle Sünni’lere ve Sahva Konseyine desteğini çekmiştir ( Lister
2014 ).
Sahva Konseylerinin dağıtılması ve bu harekete mensup askerlerin
paralarının kesilmesi nedeniyle Sahva Konseyleri’ne mensup bazı
aşiretler ve askerler tekrar İŞİD adına savaşmaya başlamıştır. Bu
durumu iyi değerlendiren Ebu Bekir el-Bağdadi örgütü geliştirmiş ve
eylemlerini artırmıştır. İç savaş nedeniyle merkezi otoritenin
zayıflamasını fırsat bilen örgüt varlığını Suriye topraklarına taşımış,
kontrol ettiği bölgeyi genişletmiş ve adını 2013’de “Irak Şam İslam
Devleti (İŞİD)” olarak tekrar değiştirmiştir. . 2 Şubat 2014’de elKaide, İŞİD’in artık El-Kaide’nin bir parçası olmadığı açıklamasını
yaparak, İŞİD ile herhangi bir kurumsal bağlarının kalmadığını ve
İŞİD’in yaptığı faaliyetlerden El-Kaide’nin sorumlu olmadığını
belirtmiştir ( Boz, 2014 ).
Örgütün kuruluş amacı diğer terör örgütlerinin temel stratejilerinde
olduğu gibi çatışma ortamı yaratarak, Sünni nüfusun yoğun olduğu
bölgelerde şeriat kanunları ve halifelik ile yönetilen İslam devleti
kurmaktır. Daeş terör örgütünü diğer terör gruplarından ayıran
özelliklerden biriside, kaynaklarını ve sözde ilan ettiği devleti idare
etmek için teşkilat yapısına sahip olmasıdır. BM raporuna göre İSİD
yönetimine bağlı sekiz vilayet bulunmaktadır. Bu vilayetler
merkezden atanan valiler tarafından idare edilmektedir (UN Report,
2014 The Isl ). İŞİD’e göre Hilafet yeniden kurulmalıdır. Osmanlı
hilafeti kaldırdığı gibi hem Osmanlı şeriatı olması gerektiği gibi
uygulamamış, hem de halifeler Muhammed’in soyundan gelmediği
için halifeliği meşru saymamıştır( Baylan, 2015,s.2-3 ) . İşid’e göre
Müslümanlığın ilk dönemlerinde olduğu gibi İslam belli bir toprak
parçası üzerinden yayılacaktır. Müslümanların birliği için hilafetin
yeniden kurulması gerekiyor ve bunun içinde üzerinde hilafet
kurulacak topraklara ihtiyaç vardı. Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesi
açısından düşünüldüğünde Ortadoğu’da sorun yaratmak için eğitimsiz
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bıraktırılan halk için geleneksellikten kopamamış düşünce yapısı
üzerine, yaklaşık 100 yıldır selefi ve cihadi görüşlü düşüncelerin halk
arasında yayılması, sorunlardan bir daha sorun üretilebileceği
anlamını taşır. Bu da Ortadoğu da çözümsüz sorun bulmak için atılan
adımlar anlamına gelir. Daeş veya İşid gibi terör örgütü çıkabilecek
coğrafyaları seçmek Mısır’da Daeş varlığını anlamamız açısından çok
kolay gözükmektedir. Cahil diye adlandırdığımız ancak dönemimizin
değerlerine uymayan bu gibi topluluklar, terörist eylemlerin kaynağı
açısından Ortadoğu da bir hayli fazla gözükmektedir.
Selefi geleneğin siyasallaşması olarak bakılan İŞİD’de tam anlamıyla
ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Selefi gelenek katı nakilci tavrı, aklı
öncelemekten kaçınması, kıyas ve rey gibi metotlara itibar etmemesi
nedeniyle terör örgütleri tarafından istismar edilebilmektedir (
Sandıklı, 2015, s.16 ). 1980 yılı ortalarında Usame Bin Ladin, Filistin
Müslüman Kardeşler Örgütü lideri Abdullah Azzam ile birlikte Afgan
direnişinde savaşacak gönüllüler bulmak ve bu gönüllülere mali ve
lojistik destek sağlamak maksadıyla “Mekteb El-Hidamat (MAK)”
“Hizmet Bürosu” olarak adlandırılan bir yapı oluşturdu. MAK, A.B.D,
Suudi Arabistan ve Mısır başta olmak üzere 50 ülkede şubeler
açtı(Cinoğlu ve Özeren, 2010, s. 349 ). Zerkavi’nin öldürülmesinden
sonra örgütün başına el-Kaide’nin o zaman ikinci adamı olan Eymen
el-Zevahiri’nin yakını olan Ebu Eyyub el-Mısri getirildi. Her ikisi de
Mısır’da İslami Cihad Örgütü’nde birlikte çalışmıştır. Daha sonra
Halife olarak ilan edilen El-Bağdadi’ye bağlılıklarını açıklayan
Lübnan’daki Özgür Balbek Sünniler Tugayı, Nijerya’daki Boko
Haram, Mısır’daki Ensar Beytü-l Makdis, Libya’daki Ensar el-Şeriat,
Filipinlerdeki Ebu Seyyah ve benzeri örgütler vasıtasıyla etki alanını
genişleten IŞİD, Müslümanların yaşadığı birçok ülkede ağ bağlantıları
ve hücreler oluşturmuştur.
İŞİD ortaya çıktığı andan itibaren Selefi Sünni algısı üzerinden
ideolojisini yaymak ve bu anlayış üzerinden terör eylemlerine dini
anlamda altyapı bulmak üzere yapısal bir oluşum içerisindedir. Sünni
aşiretlerin önemli bir destek aldığı örgüt yabancı savaşçılarında
akımına uğramıştır. Devlet oluşumu için yeterli toprağa ve yönetime
sahip olan örgüt halifeliğini ilan etmiş ve diğer örgütlere kendisine
biat etmelerini istemiştir. Irak’ta, Suriye’de, Lübnan’da Mısır’da
Libya’da Tunus’ta Nijerya’da ve Somali’de bazı örgütler bu ilana
olumlu yanıtlar vermiştir( Erdem ve Şenol, 2016, s.281 ). İŞİD
saldırıları olduktan sonra hâkimiyeti yaklaşık 100 bin km. kareye
ulaşmış ve 10 milyon civarında bir nüfus’a sahip olduğu
bilinmektedir. Sadece bulunduğu bölge değil uluslararası alanda da
halifeliğin ilanından sonra El-Bağdadi’ye biat eden gruplar olmuştur.
Bunlardan başlıcaları Nijerya’da Boko Haram örgütü, Lübnan’da
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Özgür Balbek Sünniler Tugayı, Mısır’daki Ensar Beytü-l Makdis,
Filipinlerdeki Ebu Seyyah ve Libya’daki Ensar El-Şeriat gruplarıdır (
Erdem ve Şenol, 2016, s.281 ). İŞİD’in yayınladığı dergi olan Dabig
dergisinde cihat anlayışını destekleyecek birçok bölgeden bahseder.
Bu bölgeler Yemen, Mali, Somali, Sina Yarımadası, Libya,
Çeçenistan, Nijerya gibi yerlerdir. Terör örgütlerinin yukarıda
saydığımız bölgeler gibi, istikrarsız, eğitimsiz bölgeleri tercih ettiği
görülmektedir. Nitekim Mısır’da Ensar Beyt El-Makdis örgütü “İŞİD
Sina Vilayeti” adıyla, Libya’da Şabab el-İslam örgütüne bağlı gruplar
İŞİD “Fizan Vilayeti, Trablus Vilayeti ve Barka Vilayeti” olarak,
Kuzey Afrika El-Kaidesinden ayrılan Hilafet Ordusu isimli örgüt İŞİD
“Libya Vilayeti” olarak örgüte bağlandıklarını bildirmişler ve örgüt
adına çeşitli eylemlerde bulunmuşlardır. Bunların dışında Yemen’de,
Suudi Arabistan’da, Afganistan ve Pakistan’da örgüte bağlılıklarını
bildiren gruplar mevcuttur( Erdoğan ve Deligöz, 2015, s.24 ).
Mısır’da İŞİD Varlığı
Tarihsel anlamda Sina’ya radikal İslami düşüncenin girişi 1970’lere
kadar dayanmaktadır. İrili ufaklı birçok militarist gruba ev sahipliği
yapan Mısır ve Sina’da en etkili olan örgüt, 2000’lerin başlarında
kurulan el-Tevhit vel-Cihat olmuştur. Örgüt üzerinde diğer militarist
grupların katılımı ile birlikte önemli bir birleşim gerçekleşmiş ve
bölgenin en etkili grubu olmayı başararak sansasyonel saldırılarda
bulunmuşlardı. Özellikle 2004-2005 yıllarını takiben turistlere yönelik
gerçekleştirdikleri saldırılar ile dünyada gündem olmayı
başarmışlardı. Ancak örgüt, 2011 devrimi gerçekleşmeden lider
kadrosunu kaybetmiş, üyeleri de hapsedilerek tasfiye edilmişti. Daha
sonrasında devrim dönemi asayiş boşluklarını değerlendiren örgüt
elemanları hapishanelerden çıkıp Ensar Beytü-l Makdis’i bugünkü
adıyla Sina Vilayeti örgütünü meydana getirdiler ( Green, 2017).
Mısır’da Arap Baharı gösterilerinin başladığı, Hüsnü Mübarek
rejiminin devrildiği dönemde kurulduğu bilinen örgüt, İsrail’e, Mısır
güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ile
kendi duyurdu. Kuruluş amacının İsrail’e yönelik saldırılar
gerçekleştirme ve Beytü-l Makdis’i bugün bilinen adı ile Mescid-i
Aksa’yı özgürleştirme doktrinleri üzerine olduğu söylenebilir. Ancak
Muhammed Mursi iktidarının askeri darbe neticesinde devrilmesi ile
beraber ve Mısır Ordusunun sivillere yönelik gerçekleştirdiği
katliamlar sebebi ile kendilerini Müslümanların koruyucusu
konumunda görerek eylemlerini güvenlik güçlerine yöneltmişlerdir(
Gürücü, 2018 ). Ensar El-beyt 9 Nisan 2014 tarihinde ABD tarafından
da terörist gruplar listesine alınmıştır. Başta Birleşik Krallık olmak
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üzere birçok devlet de Ensar Beytü-l Makdis örgütünü teröristler
gruplar listesine eklemiştir. ABD’nin Ensar Beytü-l Makdis örgütünü
terörist grup olarak nitelendirdiği açıklamasında örgütün resmi olarak
El Kaide üyesi olmadığı ancak onların ideolojisinden izler
bulunduğunu söylemektedir. 3 Şubat 2014 tarihinde El Kaide lideri
Eymen El- Zevahiri yaptığı açıklamada İŞİD ile bir bağları
kalmadığının açıklamasını yapmıştır. Bu süreç tüm dünyada ki gruplar
arasında İŞİD’in Irak ve Suriye haricinde bağlılık yeminleri almasına
zemin oluşturmuştu. Bu bağlılık yemini verenlerin arasında özellikle
Sina yarımadasında faaliyet gösteren Ensar Beytü-l Makdis de yer
aldı. Örgüt 10 Kasım Pazartesi sabahı yayınladığı 9 dakikalık video ile
İŞİD’e ve ‘’Halife’’ Ebubekir El Bağdadi’ye bağlılıklarını sunan bir
açıklama yayınlamıştır ve adını Sina Vilayeti olarak değiştirmiştir.
Yayınlanan ses kaydında örgüt hem Mısır halkına seslendi ve silahlı
direniş çağrısı yaptı hem de Müslüman Kardeşlerin yöntemlerini
eleştirerek ;“Mısır halkına sesleniyoruz. Kâfirlerin getirdiği
demokrasi size yaramayacak. Utanç verici sivil, barışçıl hareketler
size fayda getirmeyecek. Daha önce böyle yapan insanlara neler
olduğunu gördünüz” açıklamasında bulundu( Gürücü, 2018 ).
Ensar Beytü-l Makdis örgütü Bağdadi’ye bağlılığını bildirdikten sonra
Sina vilayetinde faaliyetlerine başlamıştır. Sina vilayeti terör
örgütlerinin en yoğun faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerden biri olarak
görülür. Bölgede ki Hıristiyanlar ve Sufi çevreler DAEŞ yani ismi
değişen Sina Vilayeti terör örgütünün iç hedefi haline gelmiştir.
Teorik boyutta sufizme soğuk bakan selefi yaklaşımı benimseyen
Daeş bu sebepten bölgenin sufi gruplarını hedefe koymuştur. Mısır
tarihinin en büyük ve kanlı saldırısıda bir Cuma namazı sonrası Sufi
çevreler üzerine gerçekleştirilmiştir. Aynı bağlamda diğer büyük
saldırıda Mısır’ın kuzeyinde Garbiye ye bağlı Tanta şehrindeki Saint
George Kilisesinde meydana gelen patlamada ve İskenderiye’deki
Ortodoks kilisesinde 40 kadar kişi hayatını kaybetmiştir. Mısırdaki
İŞİD terörünün geniş hedef kitlesi Mısır içindeki geniş toplum
kesimlerine saldırmaktır. Lakin bu saldırıların hedefe konulmuş olan
bu gruplar üzerinde yapılması, güvenlik ve istihbarat zaafıyla alakalı
gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Bu durum Sisi muhalifleri için
eleştiri unsuru olarak öne çıkmaktadır ( Çetin, 2017 ).
Mısır’da İŞİD’in varlığı olarak ele aldığımız Ensar Beytü-l Makdis
örgütünün hedeflerinden biri de Mısır’dan İsrail ve Ürdün’e gaz
taşıyan boru hatlarıdır. Birçok kez bu boru hatlarına yönelik saldırılar
düzenlemiştir. Bu boru hatlarının yanında Polis ve askeri noktalarda
belli aralıklarla saldırılara uğramıştır. 2012 yılında Mübarek
döneminde başlatılan operasyonlarda şüpheli kişilere yönelik füze
saldırıları dahi gündeme gelmiştir. Ayrıca örgüt Eylül 2013 yılında

195
Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim Mustafa’ya yaptığı suikast
girişimini üstlenerek politik olarak ortamı sabote edebileceğini
göstermiştir (Egyptİndependent, 2013 ). Örgüt gitgide Polis ve
askerlere yönelik saldırılarını sıkılaştırmıştır. Ayrıca 31 Ocak 2014
yılında İsrail’in Eliat şehrine roket fırlatarak örgüt hedeflerini bir
yandan çoğaltıyor, bir yandan belki de Müslümanlar arasında sempati
kazanmaya çalışıyordu ( Ynetnews, 2014 ). Örgütün bir başka hedefi
yabancı turistler olmuştur.16 Şubat 2014 tarihinde yarımadanın
güneyinde yer alan Taba kentinde Güney Koreli turistleri taşıyan bir
otobüste bomba patlatmıştır. Bu saldırı, militanların saldırılarını
sivillere yönelik genişlettiği şeklinde korkuya sebep olmuştur.
Bu süre zarfında İŞİD’in dünya çapında yayılmasıyla ve farklı
ülkelerden Daeş’e bağlıklar gelmeye başlayınca, Mısır’ın radikalleşen
ve terör eylemleri gerçekleştiren El- Makdis İŞİD lideri El-bağdadiye
bağlılığını bildirmiştir. Mısır güvenlik güçleri Ensar El-Makdis
örgütünün İŞİD ile bağlantıya geçtiğini doğrulamış ve Örgüt 14
Kasım 2014 tarihinde bağlılığını ilan etmiştir. Nijerya’da ki Boko
Haramdan sonra Daeş’e bağlılığını gösteren en önemli cihatçı örgüt
olmuştur ( BBC, 2015) .
İŞİD’in Mısır İç siyasetine etkisi
Arap Baharı sırasında Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle Sina
Yarımadasında ki iç boşluk ve istikrarsızlıkla çıkan çatışmalar Sina
Ayaklanması olarak adlandırılmış, kendilerini cihatçı olarak tanıtan
gruplar; Ensar Beytü-l Makdis, Bedevi aşiretler, Cund el İslam, Tekfir
ve Hicret Cemaati, Mısır Ensar ve Şeriası, Mücahit Şura Konseyi,
Ecned Mısır ile Mısır Silahlı Kuvvetleri, Ordusu, Polisi ve Güvenlik
Servisleri arasında çatışmalar yaşanmıştır. Bu yaşanan ayaklanmalar
Arap Baharı sürecinde de etkili olmuştur. Arap Baharı ile birlikte,
özellikle Mısır’ın yönetimine Muhammed Mursi’nin seçilmesinden
sonra, Sina Yarımadası’nda Mursi’yi zor durumda bırakacak bir dizi
olay yaşanmıştır. İki yıllık Mursi yönetimi sürecinde Sina
Yarımadası’nda sık sık radikallerin sebep olduğu şiddet olayları
meydana gelmiştir. İŞİD’in propaganda amaçlı hazırladığı videolarda
bölgenin İŞİD’e terk edilmiş topraklar olarak sunulması, Mursi’ye bu
bölgelere yönelik askerî operasyon yapması yönündeki baskıları
arttırmıştır. Yönetimi halkla karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bu
çağrılar, Mursi’yi hayli güç durumunda bırakmış ve darbeye giden ilk
adımlar da bu coğrafyadan atılmıştır. ( Domazeti, 2017).
Güçlü bir istihbarat ağına sahip Mısır devleti ile İsrail’in Sina
Yarımadası’nda istihbarat faaliyetleri yürüttüğüne dair haberler
gündeme gelmiştir. Ayrıca İsrail’in Mısır iç siyasetini büyük ölçüde
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etkileme ve yönlendirme kapasitesine sahip olduğu da bilinmektedir.
Ancak bütün bu iş birliklerine rağmen İŞİD, Sina’da ciddi anlamda
teşkilatlanarak taraflar toplamaktadır. Darbe, insan hakları ihlalleri,
Filistin politikası ve ağır ekonomik şartlar sebebiyle Sina’da farklı
radikal gruplar türemeye başlamıştır. Mısır’da bir habere göre 60’lı
yaşlarındaki bir adam Sina Yarımadasının, İsrail ve Mısır için
cehenneme dönüşeceğini söylemektedir. Mısır ve İsrail yetkilileri, çok
sayıda masum insanı etkileyen teröre karşı savaşın kisvesi altında
Sina'dan yaşamı yok etme planının uygulanması üzerinde birlikte
çalışıyorlar. Her iki ülke de, bu korkutucu gerçekliğe ilişkin
anlaşmalarının, bölgeyi her iki taraf için barışçıl bir vaha haline
getireceğini düşünüyor. Sina Yarımadası'nda bölgenin sakinleri
pahasına barışın asla sağlanamayacağını belirterek, “İnsanlar Sina'ya
karşı haksızlıklara, yoksulluğa ve açlığa maruz kaldıklarında, doğal
ilerlemenin aşırılıkçı örgütlerin yükselişe geçeceğini söylüyordu” (
Egypt Pulse, 2017 ). Sina yarımadasındaki en büyük kabilelerden
Armilat kabilesinin üyelerinden biri Ebu Musab el Armeli, AlMonitör’e kabilesindeki İŞİD’le mücadele eden 3 genç adamdan
birisinin Suriye’ye gitmeden önce Ensar Beytü-l Makdis’in üyeleri
olduğunu ve El Kaide’ye bağlı El-Nusra ile olan çatışmalarda
yaralandığı, aralarından birinin, İsrail'i koruyan ve onlara karşı kutsal
bir savaş başlatılmasını zafere ulaşmasıyla Sina’ya döneceklerini
söylemiştir. ( Domazeti, 2017 ) .
Mısır’da iktidarda bulunan Sisi rejimi şüphesiz diğer diktatörlerin
yaptığı gibi ilk olarak basını elinde tutarak kendi rejiminin devamını
sağlama gayretindedir. Bu bakımdan Mısır’ın iç siyasetini anlama
konusunda iç muhalefetin az olması yeterli bilgiyi bize
verememektedir. Terör gruplarının bir devletin iç siyasetine etkisi o
devletin içinde bulunduğu konjoktürel durumlarla yakından ilgilidir.
Devletin içinde bulunduğu durumları açıklarken terör örgütünün
devletin içinde bulunduğu şartları bilerek hareket ettiğini de göz
önünden kaçırmamak gerekir. Daeş terör örgütü Mısır özelinde
eylemlerini gerçekleştirirken Mısır devletinin bölgedeki tarihi ve
stratejik üstünlüğünü şüphesiz hesaba kattığını söyleyebiliriz. Mısır
devleti Mursi dönemi hariç tarihinde genellikle despot yönetimlerle
yönetilmiştir. Mısır’daki bu terör saldırılarını değerlendirken, Sina
coğrafyasının ve Mısır halkının terör eylemlerine kaynaklık edip
etmediğini de ele almak gerekecektir.
Mısır’da ki dikta yönetimin basınında ki yorumlara göre Mısır siyasi,
iktisadi, turizm ve hatta su konusunda baskı altında bulunmaktadır.
Ortadoğu ve Arap coğrafyasında son derece önemli durumda olan
Mısır, sınırlandırılmaya ve baskılanmaya çalışılmaktadır. Mısır
basınına göre Mısır’ın son dönemde istikrar yakalaması, terörle kararlı
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mücadeleye girişmesi, güvenliğini yeniden sağlaması sonrasında
bölgesel olarak etkili olmaya başlaması bu saldırıların sebepleri
arasında gösteriliyor ( Çetin, 2017 ). Mısır’ın Libya üzerinde
şekillendirici tesiri, terörle Libya’nın mücadelesine katkısı ve devlet
olarak yeniden toparlanmasındaki etkisi sayılabilir. Bunun yanında
Mısır batıda, Filistin dosyasında da Hamas ve Fetih’i birleştirici
çalışmaları, Batı Yakası ve Gazze’nin bütünlüğüne büyük katkısıyla,
kuzeyde ise Akdeniz’deki enerji çalışmaları özellikle gaz konusundaki
girişimleri, burada bulunan gazın Mısır’ı çok daha güçlü ve etkili hâle
getirecek olması gibi sebeplerle Sina’daki saldırıların söz konusu
olduğu Mısır bakış açısının yorumları arasında geçmektedir. Mısır
basınına göre Mısır’ın son dönemde görülen bu gelişmeleri Terör
örgütlerinin dikkatini çekmiş ve bu gelişmelerin önünü tıkamak için
yapıldığı düşünülmektedir.
Mısır basınının konuyu ele alışındaki dikkate alınması gereken önemli
noktalardan biri de bölgenin geri kalmışlığına işaret edilmesidir.
Başlıca yorumlarda bölgenin gelişmemiş olması, sözde kınamalar
dışında bölgenin kalkınması için bir şeyler yapılıp buranın teröre
teslim edilmemesi gerektiği uyarısı öne çıkıyor. Yine yapılan
yorumlarda terörle mücadelenin bölgeyi kalkındırma programları ile
ele alınması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bölgenin kanayan
yaraları olan cehalet, fakirlik siyasi istikrarsızlık gibi konuların
öncelikle ele alınması gerektiği söylenmektedir (Çetin, 2017 ) . Sina
Bölgesinin istikrarsızlık ve çatışmalar yoluyla buranın devlet
kontrolünden çıkarılması çabası ve İŞİD’in bölgede şiddetle varlığını
kabul ettirip Irak ve Suriye’de olduğu gibi alanı boşaltarak buralarda
var olmaya çalışacağı söylenmektedir. Hülasa Sina bölgesinde
devletle halkın arasını açarak, devletin gücünün burada tartışmalı
kılmak isteyen çevrelerin bölge halkını şiddet yoluyla diz çöktürmek,
diğer terör unsurlarına ise bölgesinden uzak kalmaları mesajını
vermek maksadıyla bu faaliyetin gerçekleştiği öne sürülmektedir.
Bölgede yer alan Et-Terâbin, El-Beyadiyye, Es-Sevârika gibi
kabilelerden gelen açıklamalara dayanılarak İŞİD’in bu mesajının
amaçlananın tersine bir tepki doğuracağı da ileri sürülmektedir.
İŞİD’in Suriye’de alanı boşaltarak PYD’ ye yer açması benzeri olarak
Mısır’da da Sina bölgesinde böyle bir boşalmaya yer açarak İsrail’in
planı dâhilinde Filistinlilerin buralara yerleştirilmesi suretiyle yeni bir
düzenin hedeflendiği de bu saldırı sonrası dillendirilmektedir. Daha
önceki terör saldırılarında HAMAS’ın suçlanması, Refah kapısının
kapanması gibi Filistinlileri olumsuz etkileyen sonuçları olan Mısırda
terör hadiseleri gelecekte daha vahim neticelerin kapısını çalıyor gibi
durmaktadır. Bu saldırı üzerinden düşünülürken, terörün bilinen
“şiddet üzerinden varlık gösterme” hedefi de akla gelmektedir. Irak ve
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Suriye’de etki ve varlığını yitiren örgütün, böyle büyük ve kanlı bir
saldırı üzerinden eylem kabiliyetini göstererek tükenmediği mesajını
verip bölgede amaçlarını gerçekleştirmeyi ve ilaveten destekçilerine
kanlı bir gösteri yapmayı da düşünmüş olması ihtimaller arasındadır.
Bölgedeki aşiret nizamı içindeki yapıları bu tip saldırılarla şiddetin
içine çekerek kaosu daha derinleştirerek amaçlarına ulaşmak maksadı
da bu açıdan öngörülebilir.
Askerler ve polis ile mücadele etmekte zorlanan terör örgütleri
hedeflerini sivil halka yöneldiği görülmüştür. Sivil halka yönelen terör
örgütleri hedefinin etnik savaş çıkarmak olabileceği öngörülmektedir.
İŞİD’in Irak’ta yaptığının bir benzerini Mısır’da da yapmak olabilir.
Örgüt Sina’da Kıptiler ve sufiler arasında fitne çıkartarak Sina
vilayetinin boşaltılmak istendiği bile söylenmektedir ( Dünya Bülteni,
2017 ). Sina vilayetinin boşaltılması komplo teorisi gibi gözükse de
günümüz dünyasında ABD, İsrail’in güvenliği için yapmayacağı şey
yoktur. Bu bakımdan İsrail sınırlarının dibinde bulunan Sina
vilayetinde çıkarılan karışıklıklar sebebiyle bölgenin İsrail’in
güvenliği için boşaltılabilecek olması düşünülebilir. Ayrıca İsrail’in
Süveyş Kanalına alternatif olarak yapacağı kanal, Sina bölgesinin
yakınından geçeceği için kanalın güvenliği için şimdiden önlem
alabilecek olması akla gelen sorulardandır.
2013 yılında başlayan askeri darbeyi izleyen süreçte Kuzey Sina
bölgesi silahlı grupların artan faaliyetleri neticesinde birçok defa
OHAL ilan edilmiştir. Bu OHAL’ler her üç ayda bir uzatılmak
suretiyle günümüze kadar gelmiştir. OHAL kapsamında bölgedeki
güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmasına rağmen Mısır güvenlik
birimleri terör örgütlerinin saldırılana hedef olmaktadır. Sisi rejiminin
OHAL kapsamında aldığı bazı karar ve uygulamaları bölge halkı
tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Bu kararlar neticesinde Mısır
ordusunun Gazze sınırı boyunca bir tapon bölge oluşturmak amacıyla
bölge halkının göçe zorlanması Sisi rejimine tepkilerin artmasına
neden olmuştur. Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır
Kapısı’nın 2013’teki darbenin ardından kapatılması ve tünellerin
Mısır ordusu tarafından deniz suyu ile doldurulması ya da iş
makineleri ile yıkılması Sisi rejimine yönelik tepkilerin artmasına
neden olmuştur (Telci, 2017 ) .
Terörün her türlü faktörden doğabileceği aşırı doğru fakat aynı oranda
kullanışız bir iddia ortaya çıkar. El-Kaidenin çok sayıda faktör
neticesinde doğduğu, PKK’nın birçok faktörden etkilendiği
söylenmektedir. Fakat hangi faktörün öncelikli olduğu yapılan
araştırmalar sonunda ortaya çıkacaktır.
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Mısır’daki Terör saldırılarının arka planına bakacak olursak, terör
örgütlerinin diğer ülkelerde ki ortaya çıkışı gibi benzer süreçlerin
yaşandığını unutmamak gerekmektedir. Bu bağlamda Mısırdaki
radikalleşme olgusuna dikkat çekmek gerekir. Mısır halkı neden
radikalleşmektedir, Bu gibi terör örgütlerine katılım neden olmaktadır
sorusunu sorduğumuzda, radikalleşme ve terör örgütlerine katılımda
benzer koşulların Mısır için de öne sürülebileceğini görmekteyiz.
Radikalleşme Sina ile sınırlı değil Nil deltasındaki şehirlerde de
baskıya maruz kalan kesimlerde hızla yayılmaktadır.
Askeri yönetimin çıkardığı yeni yasalarla özgürlükleri kısıtlayarak
mutlak iktidarın devlet başkanında toplandığı bir yapı oluşmuş ve bu
gidişat toplumsal baskı artıracak ve özgürlüklere düşman bir yönetime
düşmanlık beslenmesinin önünü açacaktır. Hem siyasi hem de askeri
baskının birinci elden tecrübe edildiği Sina bölgesinde ise yönetimin
katı uygulamaları bu coğrafyada yaşayan vatandaşların silahlı gruplara
destek olması sonucunu doğurmaktadır. Kuzey Sina’da uygulanan
sıkıyönetim bölge halkının tepkisini toplamakta ve Sisi yönetime öfke
duymasına neden olmaktadır. Ayrıca İsrail ile olan sınır hattındaki
Refah ve Şeyh Züveyd bölgelerinin yıllardır süren geri kalmışlığı,
sivillere karşı silahlı kuvvetlerin katı ve baskıcı tutumu, zorla yerinden
etme uygulamaları, sivil yerleşimlerin sürekli bombardımana maruz
kalması ve oluşturulacak “tampon bölge” nedeniyle binlerce kişinin
evlerinin yıkılarak yıllardır yaşadıkları topraklardan sürülmesi bölge
halkında radikal gruplara eğilimi artırmaktadır. Mısır rejiminin
İsrail’in güvenliğini sağlamak için sınırdaki yerleşim birimlerini
boşaltma planını uygulaması bölge halkının radikalleşmesinin
nedenlerinden bir diğeridir. Gazze ile sınır bölgesinde yaşayan halkın
Hamas’la olan yakın bağına rağmen Sisi rejiminin Hamas’a karşı
İsrail’le işbirliği yapması da hoşnutsuzluğun artmasına ve Mısır’daki
askeri rejime karşı tepkinin daha açık biçimde dillendirilmesine yol
açmıştır ( El-Zewavi, 2015 ) . Darbe ile Mısır’ın başına gelen Sisi’nin
Sina’daki kabilevi, aşiret ve aile yapısını dikkate almadan hareket
etmesi ve özellikle İsrail ile iyi ilişkileri, bölgede yavaş yavaş tepkisel
bir hareketin oluşmasına yol açmaktadır. Ayrıca gün geçtikçe artan
ekonomik sorunlar ve başta petrol olmak üzere gıda ve ulaşımdaki
yüksek fiyatlar, büyüyen işsizlik ve hükümetin gerek bölgesel gerekse
içişlerindeki icraatlarından genel anlamda duyulan memnuniyetsizlik,
bölgedeki radikalleşmeyi tırmandırmaktadır ( Domazeti, 2017 ).
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Terör Olaylarının Mısır’ın Dış Siyaset Algısına Etkisi
Mısır’da 3 Temmuz Askeri darbe ile göreve gelen Abdulfettah Sisi her
ne kadar iç politika ve ekonomide ciddi sıkıntılar yaşıyor ise de
özellikle dış politikayı siyasi meşrutiyet için önemli bir araç olarak
kullanmaktadır. Ülkede Muhaliflere yönelik baskılar, ayrıca ekonomik
alanda Mısır’ın ciddi anlamda darboğaza düşmesi, bu bağlamda
IMF’nin çizdiği programlar çerçevesinde yapılan reformların
enflasyonu artırması ve Mısır para biriminin dolar karşısında ciddi
oranda değer kaybetmesi, Sisi rejimini ciddi anlamda zora
sokmaktadır. Bunlar ilaveten Kuzey Sina bölgesi başta olmak üzere
ülke genelinde devam eden şiddet olayları ve güvenlik endişeleri Sisi
rejimi için bir handikap olmaktadır (Telci, 2017 ).
İç siyasetinde birçok zorlu süreçlerden geçen Sisi yönetimi özellikle
dış politikada temaslarını artırarak bir anlamda ülke genelinde zorla
sağlayabildiği meşrutiyeti dışarıdan almaya çalışmaktadır. Bu
çerçevede ABD, Rusya, Almanya ve Fransa gibi küresel aktörlerle
ilişkilerini devam ettiren Sisi rejimi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri gibi ülkelerle yakın ilişkilerini korumaya çalışmaktadır.
Ayrıca Sisi yönetimi İsrail ile ciddi anlamda yakınlaşma içine
girmiştir. İki ülke bölgesel meselelerde ortak politikalar izlemeye
başlamışlardır (Telci, 2017 ) . İsrail’de yapılan Enver Sedat’ın İsrail
ile Mısır arasındaki savaşı bitiren 1977 anlaşmasının 40. Yılı
münasebetiyle düzenlenen gecenin, ilişkilerin ne yönde gittiğinin
ipucunu vermektedir.
Mısırdaki terör eylemlerine karşı Mısır ordusunun 2013’ten beri
operasyonları devam etmektedir. Bu operasyonların son dönemine
girildiğini Cumhurbaşkanı Sisi Mart 2018 seçimlerinden önce
açıklama yapmış olmasına rağmen operasyonların daha zaman
alacağından hiç şüphe yoktur. Mısır ordusunun Terör örgütleri
karşısında başarısız olduğunu belirten birçok kaynak vardır. Kuruluşu
yüzyılı aşan bir ordunun, üstelik Mısır ekonomisinin yüzde ellisini
elinde tutan bir kurum’un üstün silah ve teknolojiye rağmen
operasyonlarda başarısız olması Mısır ordusuna karşı eleştirilerin
dozunu artırmıştır. Bu durum Mısır’ın A.B.D’den aldığı yardımların
azalmasına sebep olmuştur. 2018 yılında Başkan Trump’ın Suriye’de
hava saldırılarından sonra Suriye’de yaşanan iç savaşı bitirmek için
Amerikan askerleri yerine Arap askerlerinin görev yapmasını
istemiştir. Bunun üzerine Suriye de Amerikan askerleri yerine ilk akla
gelen Mısır ordusu olmuştur. Mısır devletinin içinde bulunduğu
ekonomik sıkıntılardan dolayı Suriye’ye asker gönderme ihtimali
bulunmaktadır. Ancak Amerikan medyasında yapılan yorumlarda (
Decsht, 2018 ) Amerika Suriye’de Mısır’a ne kadar güvenebileceği
konusu tartışılmaktadır. Sisi rejiminin ekonomik olarak Amerikan
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isteklerine karşı koyamayacağı düşünülse de akla bazı sorular
gelmektedir. Başkan Trump’ın Güvenlik danışmanı Bolton bizzat
bölge devletlerini arayıp Suriye için asker istemiştir. Suudi Arabistan
ve BAE’nin Yemen meselesi ile uğraşması ve üstelik Yemen’e karşı
yapılan operasyonlarda başarısız olması ibrenin Mısır’a daha çok
kaydığını göstermektedir. Ancak Mısır A.B.D’den 1,5 milyar dolarlık
hibe almasına rağmen teröristlerle mücadelede yetersiz kalmaktadır.
ABD, Mısır’a karşı uyguladığı politikalarda Mısır’ın pahalı silahlar
yerine terörle mücadele’de etkin silahlar alınmasını istemektedir.
Mısırlı yetkililer ise kendilerine yeterli silah verilmediğini iddia
etmektedir. Bu yüzden Mısır ile A.B.D arasında ilişkilerin
gerginleştiği görülmektedir. Belkide A.B.D’nin Mısır’a üstün
teknolojili silah satmamasının nedeni İsrail’in güvenliği içindir.
Şimdiki rejimden emin olsalar bile daha sonra yine bir Arap baharı
yaşanmayacağını kimse öngöremez. Bu yüzden ABD, Mısıra verdiği
yardımlarda azalmaya gitmiştir.
Mısır’ın dış ilişkilerinde diğer bir sorun ise Sina’da yapılan
operasyonlardan dolayı İnsan Hakları Örgütlerinden birçok eleştiri ve
bunun neticesinde bu örgütlerin Mısır aleyhine raporlar
yayınlamalarıdır. Bu raporlar çoğu kez yerel kaynaklara ve yerel
kişilerle yapılan röportajlara dayanmaktadır. Bu raporlar Mısır’ın
terörle mücadele stratejilerini gözden geçirmesi gerektiği üzerine
yorumlar yapılmasına sebep olur. Terörle mücadelede açık ve cesur
stratejiler gerektirir. Öncelikli hedefleri belirlemek ve bu hedeflere
ulaşmayı sağlayacak araç ve yöntemleri kullanmak esastır. İyilerin
toplamı etkin bir stratejiyi gerektirmez. Stratejik tercih en iyi’yi
belirleyip az iyi’leri devre dışı bırakabilmeyi gerektirir ( Yalçın, 2018
). Terörle mücadele ederken kurunun yanında yaşta yanar mantığı
Mısır’ın terörle mücadele stratejisinde Mısır aleyhine eleştiriler
çıkmasına neden olmuştur. Bu eleştirilerin kaynaklarına bakarsak,
Mısır ordusunun halkı militanlardan koruduğunu ancak bölgedeki
yaklaşık 3500 evi yıktığı söylenmektedir. Yine Mayıs 2018 yılında
ortaya çıkan bir videoda Mısır’lı askerin suçsuz bir genci öldürdüğü
görülmektedir. Ayrıca Mısır ordusunun yaptığı operasyonlar sırasında
suçsuz birçok yerel halkı terör örgütü olduğu bahanesiyle gözaltına
almıştır. Bu gözaltılar ve operasyonların intikam almak için yapıldığı
söylenmektedir. Özellikle Gazze şeridinde ki bölgelerde yargısız infaz
ve suçsuz birçok ailenin evlerinin yıkıldığı ve bu bölgelerin
boşaltılmak istediği zorla göç ettirilme politikası yapıldığı raporlarda
geçmektedir.

202
Sonuç
Terörle Mücadele stratejisi bakımından Mısır ve başında bulunan Sisi
yönetimi Mısır’ın Sina bölgesinde terörü bitirmek için geniş kapsamlı
operasyonlara devam etmektedir. Bu operasyonlar bir bakıma Mısır’ın
iç ve dış siyasetini etkileme açısından önem arz eder. Günümüz
dünyasında devletlerin terörle mücadele etme stratejileri, devletlerin
imajını ve saygınlığı açısından üzerinde durulan konulardandır.
Devletler iç işlerini düzene sokabildiği müddetçe dış ilişkilerine yön
verebilirler. Bu bakımdan Mısır’ın Sina yarımadası coğrafi şartlar,
cahillik, yoksulluk, selefi düşüncenin yaygın olması gibi nedenlerden
dolayı bu bölgede ilk önce Ensar Beytü-l Makdis sonrasında isminin
değişmesi ile İŞİD’in Sina vilayeti adlı terör örgütü ve benzeri terörist
gruplar özelde Mısır geniş anlamda Ortadoğu için çeşitli sonuçlar
doğurur. Bölgenin istikrarsızlaşması bir yana ekonomisini geliştirmek
isteyen Mısır için kötü bir imaj oluşturmaktadır. Mısır rejimi artan
nüfus, işsizlik, para biriminin değer kaybetmesi, enflasyon gibi
sorunlarla baş ederken bir yandan da İŞİD terörü ile baş etmesi kolay
gözükmemektedir. Sina’daki terörist faaliyetler Mısır’ı dünyanın en
büyük üçüncü silah ithalatçısı durumuna getirmiştir. Buna rağmen
Mısır ordusu terör Faaliyetlerini bitiremediği gibi Amerika’dan aldığı
yardımında azalmasına sebebiyet vermiştir. Suriye ve Irak’tan sonra
Ortadoğu’da ciddi katliamlara sahne olan bölge İŞİD’in yeni sahalara
geçişini de kolaylaştırmaktadır. İsrail’in C sınır hattında Mısır asker
sayısını arttırmasına izin vermiş ve bölgeye havadan operasyonlar
gerçekleştirmiştir. Terörist faaliyetler Mısır ordusu karşısında
etkinliğini artırmayı her geçen gün sürdürmektedir. Ancak 2017
Şubat’ından itibaren yapılan operasyonlar bölgede DAEŞ varlığını bir
hayli kısıtlamıştır. Bunda Mısır ordusunun kararlı ancak bölge halkına
uyguladığı orantısız güç kapsamında yaptığı zulümlerin de etkisi
bulunmaktadır. Mısır rejimi terörden etkilenen turizmini canlandırmak
halkına güven ortamını sağlamak ve ekonomisini canlandırmak için
operasyonların süreceğinin mesajını vermektedir.

KAYNAKLAR
BBC News Türkçe, (2015), İşid Hangi Ülkelerde Ne Kadar Aktif,
BBC,
27
Haziran
2015,
Çevrimiçi,
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015.06.150627_isid_cografyasi
E.T:08.11.2018
BOZ, Gülsüm,( 2014 ) “IŞİD Terör Örgütü ve Evrim Süreci Irak elKaide’sinden Irak-Şam İslam Devleti’ne”, Ankara Strateji Enstitüsü,
ANKARA

203
BY. Green,( 2017 )”ISIS İn Sinai And Its Relations With The Local
Population”, Çevrimiçi, https://www.memri.org/reports/isis-sinai-andits-relations-local-population-%E2%80%93-part-iii-spreading-isisideology-and-fight, E.T:09.07.2017
CİNOĞLU, Hüseyin, Özeren, Süleyman, ( 2010 ) “ABD’nin Yeni
Terörle Mücadele Konsepti: Savaş Yerine Uyumlu İşbirliği mi?”,
Dünyadan Örneklerle Terörle Mücadele, USAK Yayınları, Ankara,
2010
ÇETİN, Altan (2017 ), “Mısır Katliamının Gösterdiği”, Çevrimiçi,
http://www.tasam.org/trTR/Icerik/50149/misir_katliaminin_gosterdigi, E.T: 05.08.2018.
DECSTH,
Jack
(
2018
)Çevrimiçi,
www.almonitor.com/pulse/tr/originals/2018/04/us-syria-effort-partner-egyptunreliable.html, E.T:25,05,2018
DOMAZETİ, Riad ( 2017 ),”Ortadoğu’da Yeni Bir Kriz Alanı:
Mısır’ın Sina Yarımadası”, İNSAMER, 23 Ağustos 2017,
http://insamer.com/tr/ortadoguda-yeni-bir-kriz-alani-misirin-sinayarimadasi_813.html, E.T: 08.05,2018
Dünya
Bülteni
(2017),Çevrimiçi,http://www.dunyabulteni.net/haberler/412580/misird
a-terorun-donusumu-tartisiliyor, E.T: 05.07.2018
Egypt Pulse, (2014) , http://www.almonitor.com:80/pulse/originals/2014/06/egypt-sinai-isis-connectionansar-bayt-al-maqdis.
ELLİOT, Freinland, Clarion Project Report ( 2014 ), ”The Islamic
State”, November 2014, Çevrimiçi, http://clarionproject.org/wpcontent/uploads/islamic-state-isis-isil-factsheet-1.pdf
ERDOĞAN Şemsettin, DELİGÖZ Ergün, (2015 ) “Irak Şam İslam
Devleti: Gücü Ve Geleceği”, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 14, Sayı
1,Mayıs 2015
GÜRLER, Recep Tayyip, ÖZDEMİR Ömer Behram,( 2014 ) “ElKaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD,”, Cilt 1, Sayı 1, Sakarya
Üniversitesi Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, ( Mayıs 2014 )
GÜRSEL, Kadri (2014), “DAEŞ Yanlışının Anlam
Önemi”,http://www.milliyet.com.tr/-deas-yanlisinin-anlam-veonemi/dunya/ydetay/1965616/default.html E.T: 5.11.2014

ve

GÜRÜCÜ, Kutluhan ( 2018 ), “DAEŞ’in Irak ve Suriye’den Sina’ya
Geçişi
Mümkünmü”,Çevrimiçi,

204
www.suriyegundemi.com/2018/01/06/daesin-irak-ve-suriyedensinaya-gecisi-mumkun-mu, E.T: 06.01.2018
KİRDAR, Muhammed J. (2011), “ Al Qaeda in Iraq”, CSIS Case
Study Number 1, (2011)
KOHEN, Sami,( 2015), http://www.milliyet.com.tr
LAUB, Z. ve MASTERS, (2014 ), “J. İslamic State in Iraq and
Greater
Syria.
Council
on
Foreign
Relations”.
https://www.cfr.org/backgrounder/islamic-state, E.T : 25. 11. 2015
LİSTER, Charles, (2014) “Profiling the Islamic State”, Brookings
Doha
Center
Analysis
Paper,
https://www.brookings.edu/research/profiling-the-islamic-state/, E.T:
13. Kasım 2014,
Middleeasteye
(2017),
Çevrimiçi,http://www.middleeasteye.net/news/hrw-egypt-intensifiessinai-home-demolitions-bid-fight E.T:08.11.2018
El-Zawawy, Muhammed (2015), Çevrimiçi, misirbulteni.com,misirdasiyasi-baski-siddet-ve-radikallesme, E.T: 25.05.2018
SANDIKLI, Atilla, ( 2015 ) BİLGESAM, “Terörün Geldiği Yeni
Boyut: İŞİD Örneği”,Bilge Adamlar Kurulu Raporu, No 67, İstanbul,
Çevrimiçi,
http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-962015062136rapor_20haziran2015.pdf
ŞENOL, Dolunay, ERDEM, Şenol, ERDEM, Erdem. (2016). IŞİD:
KÜRESEL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 26 (2), 277-292. DOI: 10,18069/firatsbed.346936
TAYLAN, Melek, (2015) ,”İşid’in İdeolojik Ve Teolojik Temelleri”,
https://bianet.org/bianet/bianet/165807-isid-in-ideolojik-ve-teolojiktemelleri, E.T: 6.7.2015
UN Report, (2018) “The Islamic State in Iraq and the levant and the
Al-Nusrah Front for the people of the Levant,
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/su
mmaries/entity/al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant E.T:
14.11.2018
YALÇIN, Hasan Basri, (2018 ),Terörün Kökenleri Ve Terörle
Mücadele Stratejisi, Seta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul

205
İRFAN YALÇIN’IN ÖLÜMÜN AĞZI ROMANINDA MADEN
İŞÇİLİĞİ VE MÜKELLEFİYET
MINE LABORING AND THE OBLIGATORY WORK IN THE
NOVEL ÖLÜMÜN AĞZI BY IRFAN YALÇIN

Tuncay Bilecen* - Efnan Dervişoğlu**
*
*

Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi, tuncaybilecen@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, efdervisoglu@gmail.com

ÖZ
Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiilî olarak girmemiş olsa da savaşın
yarattığı zorlukları yaşamıştır. Bunların başında da ekonomik
sıkıntılar ve kıtlık gelmektedir. Tek Parti yönetimi ekonomik kaynak
yaratmak amacıyla gayrimüslimleri hedef alan Varlık Vergisi’ni
(1942) çıkarmış; “Yirmi Kur'a İhtiyatlar Olayı”yla (1941) 27 - 40 yaş
aralığındaki gayrimüslim erkekleri yol, köprü, tünel, demiryolu
inşaatlarında çalıştırmak üzere askere almıştır. Bu kanunların da
öncesinde yürürlüğe giren “Millî Koruma Kanunu” uyarınca 27 Şubat
1940 tarihinden itibaren Ereğli Kömür Havzası’nda ücretli iş
mükellefiyeti uygulanmaya başlamıştır. İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı
romanında mükellefiyetin Zonguldak ve çevresine etkilerini natüralist
bir eğilimle anlatır. Roman, Recep Çavuş ve ailesinin yaşadıklarına
odaklanmış görünse de II. Dünya Savaşı koşullarında maden
işçilerinin ve ailelerinin maruz kaldığı kötü muameleyi, baskı ve
şiddeti göstermesi bakımından belgesel niteliği taşır. Son derece
sağlıksız ve gayri insanî koşullarda emeklerinin karşılığını alamayarak
çalışan madenciler; Recep Çavuş ailesi etrafında çarpıcı
betimlemelerle yansıtılır. Bu bildiride; Ölümün Ağzı romanında
mükellefiyete tabi olan madencilerin çalışma koşulları, gündelik
yaşamları, birbirleriyle ve kamu görevlileriyle kurdukları ilişkiler,
mükellefiyetin sınıfsal boyutu ele alınacaktır. İrfan Yalçın’ın Tek Parti
dönemine ilişkin doğrudan ve örtük eleştirileri de bildiride değinilecek
bir başka husustur.
Anahtar kelimeler: İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı, Mükellefiyet
ABSTRACT
Turkey experienced the hardships of World War II, although it was
not an active participant in the war. Famine and economic difficulties
were at the forefront of these problems. The single party
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administration issued the Wealth Tax (Varlık Vergisi, 1942) and with
the incident of “The incident of the Twenty Classes” (1941) the young
men between the ages of 27 and 40 from the non-Muslim community
were taken to the military service to be used as free laborers for the
construction of roads, tunnels, bridges and railways. However, even
before these laws, the National Protection Law (Millî Koruma
Kanunu) brought obligatory paid work starting from February 27,
1940 at the Ereğli coalfield. In his novel, Ölümün Ağzı, Irfan Yalçın
describes the effects of the obligatory work in a naturalist style.
Although at the first gaze, the novel seems to focus on the difficulties
that Sergeant Recep and his family experience, it actually exhibits the
qualities of a documentary for showing the mistreatment, pressure and
violence that the workers and their families were subjected to at the
time. The workers, operating in highly inhumane and unhealthy
conditions without being able to get the fruits of their labor, are
portrayed with striking descriptions around the main characters,
Sergeant Recep and his family. In this paper, the obliged workers’
working conditions, daily lives, the relationships they build among
themselves and with the civil servants, and the class dimension of the
obliged work will be examined. Overt and covert criticism of Irfan
Yalçın directed towards the single party regime will also be another
point to be touched upon in this article.
Keywords: İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı, Obligatory Work
GİRİŞ
Kimi yazarlar bireyin iç dünyasının, bilincinin, toplumsal
ortam ve koşullar, çelişkiler tarafından biçimlendiğine inandıkları için
önce bu gerçekleri anlatmayı seçerler; ortaya koydukları yapıtlardaki
kişiler, olaylar karşısında neden ve nasıl davrandıkları konusunda
okurda fazlaca bilinmezlik bırakmazlar. İnsanların savaş, göç gibi
toplumsal travmalar yaratan olaylarda ya da beslenme ve barınma gibi
temel ihtiyaçların karşılanamadığı, çalışma koşullarının ağırlığı
altında ezildiği durumlarda ne tür davranışlara ve eylemlere yöneldiği,
neler hissedip yaşadığı edebiyat ürünlerinden de anlaşılabilir.
Dünya ve Türk edebiyatına bakıldığında, maden dünyasını ve
madencileri anlatan, güç çalışma koşullarını ve bu koşullardaki insan
yaşamını gözler önüne seren pek çok yapıtla karşılaşırız. Bizde Ahmet
Naim Çıladır, sonradan birkaç öykünün eklenmesiyle Ateşnefes (2009)
adıyla yeniden basılacak olan Kuduz Düğünü (1968) adlı kitabındaki
öykülerle bu konuda ürün veren ilk yazar olarak değerlendirilebilir.
Zonguldak Hikâyeleri (1962) ve 1970’te TRT Roman Ödülü’nü
kazanan iki ciltlik romanı Yanartaş ile Mehmet Seyda, Ereğli Kömür
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Havzası’nda yaşananları anlatan Kıvırcık-Genç Bir Madencinin
Öyküsü (1992) adlı romanıyla Behçet Kalaycı ve dört ciltten oluşan
Grizu (2005-2011) romanıyla Muzaffer Oruçoğlu bu alandaki
birikime katkısı olan yazarlar arasındadır. Çalışmaya konu olan ve
ilkin 1979’da yayımlanan Ölümün Ağzı romanıyla İrfan Yalçın da II.
Dünya Savaşı yıllarında Zonguldak kömür ocaklarında zorunlu olarak
çalıştırılan köylülerin, çevreleriyle birlikte yaşadıklarına odaklanır.
1934 yılında Zonguldak’ta doğan Yalçın, Zonguldak Mehmet
Çelikel Lisesi’ni, ardından da İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nü bitirir (1960). Kozan, Çarşamba ve Zonguldak
liselerinde Fransızca öğretmenliği yapar. İlk öykü ve çevirileri Varlık
ve Türk Dili dergilerinde yayımlanır. 1970’lerde yazdığı eleştiri ve
öyküleri çeşitli dergilerde yer alan Yalçın, 1972’de öğretmenlikten
ayrılarak İstanbul’a yerleşir; Z Yayınevi’ni kurup yönetir. Bu yıllarda
yazdığı eleştirilerle dikkat çeken yazarın ilk romanı Pansiyon Huzur
(1975) Milliyet Roman Yarışması’nda ikincilik kazanır; Fareyi
Öldürmek, 1978’deki Milliyet Roman Yarışması’nda mansiyona değer
görülür. Ölümün Ağzı ile 1980’de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü
kazanan Yalçın, Yorgun Sevda adlı romanıyla da 2009’da Cevdet
Kudret Edebiyat Ödülü’nün sahibi olur. Yazdığı romanlar ve öyküler
dışında çeviriler yapar, oyunlar kaleme alır; bu oyunlardan ikisi (Zor
Günler, Aşağıdakiler) Devlet Tiyatroları’nca sahnelenir; 1978’de
yayımlanan Genelevde Yas romanı, 14 Numara adıyla 1985’te
sinemaya uyarlanır (Öztürk, 1998: 121; Payza, 2011: 12; Yağcı, 2011:
5-8).
“İkinci Dünya Savaşı’nın, Türkiye sanayileşmesinin ağır
işçisi Zonguldak’ın kırsal kesimini nasıl vurduğunu, inim
inim nasıl inlettiğini Ölümün Ağzı (1980) adlı romanımı
yazmadan önce dolaştığım köylerdeki eski madencilerin
ağzından dinlemiştim. Kulaktan dolma bilgilerim olsa da,
dinlerken onları, durmadan şaşırıyor, inanmakta zorluk
çekiyordum. En kısa sürede en çok üretim amacıyla
‘tahkimatsız’,
‘zar-zor’a
koşularak,
angarya
boyunduruğunda ve candarma ‘zulm’unda, yarı aç yarı
tok çalıştırılmış bu eski madencilerin bazısı, aradan yıllar
da geçse duygulanıyor, kendini tutamayıp ağlıyordu”
(Yalçın, 2008: 34).
Zonguldak’ta öğretmenlik yaptığı yıllarda, meslekten çabuk
bıktığını hisseden İrfan Yalçın, doğup büyüdüğü kentten ayrılmayı ve
İstanbul’a yerleşmeyi düşünür; ama öncesinde Ölümün Ağzı’yla ilgili
çalışmalarını tamamlamak ister. 1934 doğumlu yazar, mükellefiyet
yıllarında gözlemler biriktirecek yaşta değildir. Bu nedenle de
tanıklıklara başvurur; madeni, fiziksel özellikleri ve çalışma
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koşullarıyla tanımak, onun kendine özgü gerçeğinden uzaklaşmamak
ister:
“(…) Önce, okul arkadaşım Subutay’ın Kilimli Bölge
Müdürü olan dayısının aracılığıyla ocağa girdim birkaç
kez; ocağın ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını
gördüm. Yanımda bir işçi, yatıp sürünerek geçilen en zor
yerlere bile gittim; her gördüğümü sorup not ettim.
Kendine göre bir dili vardı ocağın; ders çalışır gibi
çalıştım. (…) Sonra köy köy dolaşıp mükellefiyet olayını
yaşamış eski madencilerle konuştum; anlatırken
ağlayanlar vardı. Kadınlar da giriyordu söze; ilginç şeyler
söylüyorlardı. En şaşırdığım, çalışmış gibiydiler onlar da;
girdisini çıktısını biliyorlardı madenciliğin” (Yalçın,
2008: 132-133).
Ölümün Ağzı’nın yayımlanışının ardından yazdığı bir yazıda,
romanın başarılı bulduğu yönlerini de belirten Mehmet Seyda, İrfan
Yalçın’ın yaşı dolayısıyla o dönemi yaşamamış, görmemiş olduğunu
söyleyerek şöyle der: “Daha eski yıllarla karşılaştırma olanağı
bulamamış. Savaş yılları boyunca süren ‘mükellefiyet’i, olayların
tarihsel sırasını karıştıran (anakronizm) yaşlı köylülerden dinlemiş”
(Seyda, 1980: 426). Ölümün Ağzı’nı, Seyda’nın aynı konuda yazdığı
belgesel niteliği ağır basan romanı Yanartaş’la karşılaştırdığımızda iki
farklı yazarlık anlayışı görürüz. Bunu da toplumsal gerçekleri yansıtan
yazarların olayları kendi edebiyat anlayışlarına bağlı olarak
yorumlamalarına bağlayabiliriz.
İrfan Yalçın, Recep Çavuş ve ailesini merkeze aldığı bir roman
kurgular. Recep Çavuş’un karısı Anşa’nın, kendileriyle yaşayan
babası İbram Çavuş da yedi yaşında ocağa inmiş eski bir madencidir;
Anşa’dan olma torunları Hasan ve Niyazi ise babaları Recep Çavuş
gibi mükellefiyete tabidir; romanda, dört kuşaktır madenin bütün
güçlüğünü çeken ailenin çevresinde gelişen olaylar anlatılır.
MÜKELLEFİYET UYGULAMASI VE MÜKELLEFİYETİN
HUKUKSAL BOYUTU
Ölümün Ağzı’na konu olan iş mükellefiyeti uygulaması “zorla
çalıştırma” olarak da ifade edilebilir. Bu uygulama tarihin çeşitli
dönemlerinde zorla yahut “kanun zoruyla” uygulanmıştır. Osmanlı’da,
1867 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi’yle kömür ihtiyacını
karşılamak amacıyla zorunlu çalıştırma uygulamasına gidilmesi
“hukuksal” mükellefiyet uygulamasının ilk örneğidir. II. Dünya
Savaşı yıllarında yürürlüğe konulan ve “ikinci mükellefiyet” olarak
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adlandırılan düzenleme ise sadece Zonguldak bölgesinin değil, tüm
Türkiye emek tarihinin, hatta tüm Türkiye toplumsal tarihinin en
önemli olgularından biridir (Makal, 2006: 69-70).
Madencilik, zorla çalıştırmanın en yoğun yaşandığı alanların
başında gelir. Çalışma koşullarının zorluğu ve yetersiz emek arzı bu
alanda sık sık mükellefiyet uygulamasına gidilmesine sebep olmuştur.
Özellikle savaş koşullarında bu yönteme daha sık başvurulmuştur. 10
Eylül 1921 tarihinde kabul edilen 151 sayılı “Ereğli Havzası Maden
İşçilerinin Hukukuna Müdair Kanun”un, işçi lehine bir dizi hakkı
tanımakla birlikte (işçinin zorla çalıştırılmaması, angaryanın
yasaklanması, 18 yaşından küçük işçilerin çalıştırılmasının
yasaklanması, iş kazasında yaşamını yitiren işçilerin varislerine
tazminat ödenmesi, iş saatinin sekiz saatle sınırlandırılması gibi);
herhangi bir denetleme mekanizması getirmediği için bu haklar sadece
hukuk metinlerinde kalmıştır. Kanun, Türkiye’deki ilk sosyal güvenlik
uygulaması olan ve “Amele Birliği” olarak adlandırılan “İşçi Yardım
Sandığı”nı kurumsallaştırmıştır (Tuncer, 1998: 62).
Ereğli Kömür Havzası’nda uygulanan “Ücretli İş
Mükellefiyeti”, Koordinasyon Heyetince Millî Koruma Kanunu’nun
(MKK) 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İlgili madde
şöyledir: “Hükümet, sanayi ve maadin müesseselerinin istihsallerini
ve diğer iş yerlerindeki mesaiyi, bu kanunun derpiş ettiği ihtiyacı
karşılayabilecek hadde çıkarmak için lüzumlu olan işçi kadrosunu ve
ihtisas elemanlarını temin eder. Bu maksatla vatandaşlara ücretli iş
mükellefiyeti tahmil edilebilir” (Kara, 2011: 414). MKK uyarınca
getirilen iş mükellefiyeti, kömür madenlerinin yanı sıra başka bazı
işleri de kapsamakla birlikte uygulamanın ağırlık merkezini günde
ortalama 25.000 işçi çalıştıran Ereğli ve 4.000 işçi çalıştıran
Kütahya’daki kömür işletmeleri oluşturmuştur. Kanun, ağırlıklı olarak
köylüleri kapsamaktadır, uygulamadan yaklaşık 500 bin işçi doğrudan
etkilense de Makal, aileleriyle birlikte bu sayının birkaç milyonu
bulabileceğini belirtmektedir (Makal, 2011: 166).
27 Şubat 1940 tarihli karar uyarınca Ereğli Kömür
Havzası’nda başlatılan iş mükellefiyeti uygulaması, resmen 1 Eylül
1947 tarihine kadar devam etse de 75 (Makal, 2011: 174-7)
mükellefiyet uygulaması 1950’li yıllarda da fiilen sürmüş, ancak
75

Mükellefiyet uygulamasıyla Türkiye’de kömür madenlerinde çalışan işçi sayısı ve
İş Kanunu’na tabi çalışan işçilerin oranı artış göstermiştir. 1937’de 23.666 olan işçi
sayısı 1943’te 45.523’e ulaşmış, kömür madenlerinde çalışanların İş Kanunu’na tabi
toplam işçiler içerisindeki payı da aynı yıllarda % 8,92’den, 1943’te % 15,46’ya
ulaşmıştır (Makal, 2011:180).
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1960’lı yıllarda yasayla sona erdirilmiştir (Tuncer, 1998: 68). İkinci
Dünya Savaşı yıllarında kanunda bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir;
örneğin 20 Mayıs 1940’ta, bütün sanayi işyerleri Hafta Tatili
Kanunu’ndan muaf kılınmış, 22 Şubat 1941’de “16 yaşından yukarı
erkek çocukların maden işlerinde” çalıştırılabilecekleri kararı alınmış
ve 2 Eylül 1942’de kömür madenlerinde yer üstü işler için gece ve
gündüz günlük üçer saate kadar fazla çalışma getirilmiştir (Makal,
2006: 71).
İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı romanının girişinde “Yazarın
Notu” başlığı altında Zonguldak’ta köylülerce “madenkeşlik” olarak
adlandırılan mükellefiyetin bu bölgede yaşayan insanlar için ne
anlama geldiğini şöyle açıklar:
“Eğer bir gün ‘acı’nın tarihi yazılırsa, İkinci Dünya
Savaşı yıllarında Zonguldak kömür ocaklarında
uygulanan
‘işçi
mükellefiyeti’nin,
kısaca,
‘mükellefiyet’in de sözü edilir herhalde. ‘Mükellefiyet’,
‘yükümlülük’ anlamına gelen Arapça bir sözcük. Ama bu
sözcük, Zonguldak maden köylerinde ‘karabasan’la
eşanlamlı bir sözcük olup çıkmıştır adeta. Bugün bile,
buralarda yaşayan genç-yaşlı her köylü, bu sözcüğü
duyar duymaz irkilir, bu sözcükten acı duyar. İkinci
Dünya Savaşı yıllarında, kömür ocakları çevresinde
yaşayan erkek köylüler, zorla, jandarma dipçiği altında
madende çalıştırılmışlardır. Romanda sık sık sözü edilen,
görünüşte şehrin köyü sömürmesinin, gerçekte
burjuvazinin (gelişmemiş de olsa) köylü sınıfını
sömürmesinin tipik bir örneği olan ‘mükellefiyet’ olayı
budur işte kısaca” (Yalçın, 2014: 11).76
Yalçın, madenin tüm çilesini çekmiş emekçilere adadığı
romanının girişinde İkinci Dünya Savaşı’nı bahane ederek işçi
mükellefiyetini meşrulaştırmaya çalışanlara yıllar önce konuştuğu
yaşlı bir madencinin ağzından cevap verir:
“Yük taşıyan bir hayvan huysuzlanıp gitmezse, sahibi
döver onu. Ama ne kadar döverse dövsün, hayvanını
yaralamak, sakat bırakmak, öldürmek gelmez içinden.
Şöyle diyelim istersen: Kilimin ya da halın var bir.
Asmışsın ipe, durmadan vuruyor, tozunu alıyorsun.
Yüreğinde bir yer, her sopayı vuruşta, yaralayıp
berelemekten korkar eşyayı. Böyle sakınmalardan bile
uzaktık ‘mükellefiyet’te işte biz! Bir hayvan, bir eşya
76

Sayfa numaraları belirtilen alıntılar kitabın bu baskısındandır.
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kadar bile değerimiz yoktu nedense. Ayağı kırılan bir
ocak katırı, yiten bir kazma, bizlerin ölümünden daha çok
üzerdi başımızdakileri. Çünkü, ocakta çalışan katır az
bulunuyordu. Kazma, kürek belli sayıdaydı. Ama bize
gelince, karıncalar kadar çoktuk biz!” (s.12).
MÜKELLEFİYETİN SOSYAL VE SINIFSAL BOYUTU
Ölümün Ağzı’nda mükellefiyetin sınıfsal boyutunu madende
çalışan köylülerin gözünden aktaran birçok pasaj bulunmaktadır.
Yazar, sınıfsal ayrımları köylü-kentli kimlikleri üzerinden anlattığı
gibi köylüler içerisindeki ekonomik ve politik ayrıcalıkları
vurgulayarak da dile getirir.
Recep Çavuş ile oğlu arasında geçen aşağıdaki diyalog her iki
tutuma da örnek gösterilebilir:
“-Yanlış yerde dünyaya gelmişiz buba biz! Şehirde
doğacağımıza, köyde doğmuşuz! Köy insanı demek;
eziyet insanı demek…
-Paran olacak daha doğrusu, paran! Paran oldu mu, köyde
de olsan gorkma hiç! Hacı’nın oğluna, Kazım’ın oğluna
niye mükelleflik yok da, bize var? Hey gidi para, hey!
Ver parayı, al madene giremez diye laporu! Hey gidi para
hey! Hey gidi gözünü sevdiğimin parası hep!” (s. 16).
İrfan Yalçın, romanda köylüleri sadece maden ocaklarında son
derece zor koşullarda ömür çürütenler olarak resmetmez. Yalçın’a
göre köylülük sınıfsal bir konuma da tekabül eder. Köylüler,
sömürülen fakat bu sömürüye ses çıkaramayan, sahipsiz, sessiz ve
örgütsüz kesimdir. Dolayısıyla madende olduğu kadar siyasette ve
bürokraside de temsil edilemezler; bir muhatap da bulamazlar: “Boş
şeyler bunlar, ana! Kim dinler köylünün derdini? Kim uğraşır? Ha
hayvan, ha köylü! Boşuna yorma kendini. Bi şey olacağı yok” (s.
147).
Madendeki işçiler aynı koşullarda yaşamazlar. Madenin
içerisinde bile ayrıcalıklı muamele görenlere rastlamak mümkündür;
mühendisler, çavuşlar köylülere göre çok daha iyi koşullarda
çalışmaktadır. Bu sebeple iş kazası geçirenler hep sıradan köylülerdir.
Recep Çavuş’la zar-zor77 verilmesi üzerine konuşan Kamil şöyle der:
“Müvendizlerden ölen gördün mü ocak içinde sen hiç? (…) Bizim gibi
77

Zar-zor: Kömür üretim açığını kapatmak için, tahkimatsız, her ne pahasına olursa
olsun yapılan çalışma biçimi.
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garipler gidiyor hep… Her zar-zor verildiğinde, üç kişi, beş kişi
imamın gayığına bindiği gibi yallah!” (s. 66).
Mükellef işçiler oldukça düşük ücretlerle çalışmaktadırlar. Ne
ki bu ücretleri de zamanında ödenmez veyahut eksik ödenir. Paraların
eksik ödenmesinde maden ocaklarında dönen birtakım yolsuzlukların
da payı yok değildir. İrfan Yalçın, Ölümün Ağzı’nda bu gerçeği
bekçibaşı Veli Kavas üzerinden vurgulamaktadır. Paralarının eksik
ödendiğini gören Laz eksik para almalarına rağmen korkudan suspus
olan işçilerin duygularının tercümanı olur: “Kimseden ses çıkmıyordu.
Suspus olmuştu herkes. ‘Mutemet’ Veli Kavas’a dönmüş, bir şeyler
söylüyordu ki, duvarın dibindeki Laz, ayağa kalkıp: Devlet parayı tam
göndereyu, ama sen vermeyesün, dedi. Bunca fagirin, fugaranın
parasını atıyorsun cebe… Utanmayı misin sen? Bizim ciğerlerimiz
bitsun, tükensun, sen bizim paralarla zengin ol! Buni ne gul kabil eder,
ne Allah…” (s. 57).
Madende çalışan köylülerin yakınlarının cenazelerine
katılmalarına izin verilmez. Köylüler ise bu durumu başmühendise
dahi söyleyemez. Bu haliyle maden ocakları, içinde yaşanan insanlık
dramından dış dünyadaki insanların haberdar olmadığı yalıtılmış birer
hapishane görünümdedir. Elverişsiz çalışma koşulları, dayak, zorbalık
sadece madenkeş köylülerin aşina olduğu bir haldir. Köylüler bu
yüzden savaş nedeniyle yüklendikleri bu yükten hem benzer çileleri
çekmedikleri hem de tepkisiz kaldıkları için şehirlileri de sorumlu
tutar gibidirler:
“- Çıkarırlar mı seni başmüvendize? Goyarlar mı yanına?
Yalvarsaydın keşke eçcük… Bırakırdı belki.
- Neler neler demedim ki? Dinlemiyo bile… Harp var
memlekette deyo…
- Harp bize var yalnız… Şehirdekilerine harp marp yok…
Vah bubacağım vah…” (s. 76).
Madenden kaçan köylüler jandarmalar tarafından önce
yaşadıkları köylerde aranırlar. Jandarmanın bu konudaki en büyük
işbirlikçisi ise köylerin muhtarlarıdır. Köyün muhtarının madenden
kaçan çocukları için jandarmaya ihbarda bulunduğunu duyan Anşa
Ana, muhtara çocuğunun imtiyazlı konumunu hatırlatır. Yazar, her
seferinde politik bağlantısı bulunanların ve ekonomik durumu iyi
olanların zorunlu çalışmadan azade olduğunu göstererek
mükellefiyetin sınıfsal yönüne dikkati çeker:
“Utanmaz, arlanmaz muhtar, diye bağırdı Ana. (…)
Yalan yanlış neyçün habar ediyorsun benim uşaklarımı
candarmaya? Hadi bizlerden gorkun yok, Allah’tan da mı
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gorkmuyon zerre kadar? Konuşsana, desene bi şey!
Köyün bütün erkekleri madenkeşlik yapıyorlar da, senin
gosgoca eşşek gadar oğlun neye girmiyo madene? Ver
parayı al laporu, de mi? Tühh, senin yüzüne… Tühh,
senin gibi arlanmaz, utanmaz herifin suratına. Cebine
bikaç guruş girecek diye satacan bütün köyü demek?” (s.
116).
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Köylünün, “mükellefiyet”e verdiği isim “madenkeşlik”tir.
Mükellefler, bir ay madende çalışıp bir ay evlerinde kalırlar; ancak
günde on altı saat yeraltında çalışmanın maddî karşılığını
alamadıkları; üstelik baskı ve şiddete maruz kaldıkları için roman
kişileri bu bir ay çalışıp bir ay dinlenmeye ilişkin olumlu bir görüş
ortaya koymazlar. Hak ettikleri ücret, zamanında ve her işçiye birden
verilmez. “Devletin gönderdiği para bu gadar argadaşlar, geldükçe
verecez yine!” (s. 57) diyebilen “mutemet”e zerrece güvenilmez;
ceplerini doldurduğuna ilişkin yaygın kanı, rahatsızlık uyandırır.
Mükellefler arasında, “hızlapa” dedikleri nefes darlığını çeken,
“solugan” olarak adlandırdıkları bir çeşit toz hastalığından şikâyetçi
olanlar vardır; ne var ki sara hastasının bile çalıştırıldığı, sağlıkla ilgili
herhangi bir önlemin ya da kontrolün söz konusu edilmediği madende
“ölüm”ün sıradanlaştığı gözlenir. Uzun süredir hasta olup da
çalıştırılmaya devam eden bir işçinin ansızın ölümü, “var mı böyle
ölecek hasta? Ağır hasta var mı?” (s. 39) sorularıyla karşılaşılmasına
yol açar. İnsan canının hiçe sayıldığı bu ortamda Recep Çavuş, harbe
girmiş olmayı, bu “eziyet”e tercih eder. Okurun, göçük altında
kalışına tanık olacağı Mustafa “Hapiste olsak bundan daha iyi be!
Ekmek elden su gölden hiç değilse!” (s. 68) diye yakınır. Çalışma
koşulları ve uygulanan şiddet göz önüne alındığında hiç de yersiz
sayılmayacak bu yakınmalar, roman boyunca sürer: “İnsan
doğuracağına, ocak katırı doğursaydı beni gahpe anam! Gahrolası
anam!” (s. 53); “Donsak da gurtulsak keşke! Bıktım usandım artuk…”
(s. 87); “Nerden beni gız doğurmadın, ana gız?” (s. 91). Niyazi’yle,
elleri kanayan Hasan arasındaki diyalog şöyle gelişir:
“-Al da sar ellerini şununla, dedi.
Hasan istemedi. Bacasından dumanlar çıkan bir trene bakıp:
-Şu büklüm büklüm dumanlar ben olsam, dedi.
Niyazi güldü:
-Ben o gapgara tren olsam!” (s. 87)
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Madende çalışanlar, izole bir yaşamın parçasıdırlar; içlerinden
birinin ölmesi halinde köyüne gömülmesine izin verilmez; köyde bir
kayıpları olsa bundan haberleri olmaz: “Biz ölsek köydekilerin habarı
yok, köydekiler ölse bizim habarımız yok. Harp var deyolar, akan
sular duruveriyo ossaat” (s. 69). Roman, Anşa’nın; kocasının ölüsünü
üç aydır köye getiremeyen çocuklarına serzenişiyle başlar ve bu
serzeniş, ailenin yeni kayıplarına dek sürer.
Çalışamayacak yaştaki gençler ve yaşlılar dışında köyün bütün
erkeklerinin -torpille rapor aldıkları düşünülenler hariç- madende
çalıştığı bir dönemde adı “Hidayet” olduğu için erkek sanılan yaşlı bir
kadınla yaşlı bir adam da getirilir köyden, bir hafta kalırlar. Gelenler
de madende çalışanlar kadar perişan haldedir; ama esas olan üretimin
devam etmesidir; bu amaçla da insan yaşamı ve onuru göz ardı edilir:
“Bir ara, yirmi otuz kişilik bir topluluk girdi içeri. Elleri
birbirlerine iplerle bağlanmış, üstleri başları perişandı.
Yalınayaktı çoğu. Yorgunluktan yürüyecek, ayakta
duracak halleri yok gibiydi. Üçü beşi, barınağın
kapısından girer girmez, kendini atıvermişti yere. Kimi
inliyor, kimi sayıklar gibi konuşuyordu. Jandarmalar yere
yatanları ayaklarıyla dürtükleyip, basbas bağırıyorlardı:
-Galk lan, galk, ellerinizi çözmedik daha!” (s. 28).
Madende çalışmak, iş kazalarını da beraberinde getirir. Ahmet
Makal, “Türkiye’de mükellefiyet uygulamasının başladığı 1940’lı
yılların başında kömür madenlerindeki iş kazalarının tüm faaliyet
kollarındaki iş kazalarının % 50’sini aştığını” belirtir (Makal, 2011:
199). Romanda, ölümle sonuçlanan bir kazayla karşılaşır okur; göçük
altında kalarak yaşamını yitiren üç mükelleften biri, İrfan Yalçın’ın
romanın merkezinde tuttuğu ailenin babası, zar-zorla çalışan Recep
Çavuş’tur:
“Recep Çavuş, Mustafa ve Kamil, islim borularının
üstüne yatmışlar, kalakalmışlardı öylece. Üçünün de
dişleri, borulara, kazmayla açtıkları deliklere saplanmış,
dudakları parça parça olmuştu. Ocak ağzında toplanan
işçiler, sessiz sessiz onlara bakıyor, hiçbirinin ağzını
bıçak açmıyordu. (…) Rayların hemen yanına yatırılmış
çırılçıplak üç ölünün soğukla, karla, kendilerine bakan
işçilerin yaşadığı hayatla alay ediyormuşçasına rahat,
mutlu bir yüzleri vardı. Kömürden kapkara olmuş
vücutları kan lekeleriyle doluydu. Üstlerine tek tük düşen
kar taneleri erimiyor, kalıyordu öylece” (s. 75).
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Riskli bir alanda, kendi istekleri dışında çalıştırılan ve ocaktan
cesetleri çıkarılan üç kişiye dair bu betimleme, romanın adını da
düşündüren bir etkiye sahiptir; romanda zaman zaman belirginleşen
“ölümü yeğ tutma” düşüncesinin, ölü yüzlerinde var olduğu belirtilen
alaylı ifadeyle pekiştirildiği de söylenebilir.

BARINMA VE BESLENME SORUNLARI
Güç koşullarda ve günde on altı saat çalışan mükelleflere,
dinlenmeleri ve uyumaları için tahsis edilen “barınak”, Fransızlardan
kalmadır ve tahtadan yapılmıştır. Burada yatılır, vardiya saatleri
beklenir; kapasitesinin çok üstünde insan barındıran mekân, romanın
genel atmosferine uygun bir görüntü vermekle birlikte insanın
değersizleştirilmesinin göstergelerinden biridir:
“Barınağın pencerelerine, rüzgâr girmesin diye koca koca
tahtalar çakılmış, açık kalan yerlere de bezler sıkıştırılmıştı.
Ama yine de buz gibi soğuk bir rüzgâr, bulduğu küçük
küçük deliklerden mermi gibi işliyor, pencere yanlarında
oturanları tedirgin ediyordu. Dört bir yan, öbek öbek
işçilerle doluydu. Üçü dördü bir arada yatıyor, ısınma işini
kolaylaştırmış oluyorlardı böylece. Çoğu altına, saman,
çuval ve birtakım kirli çaput sermişti. (…) Barınağın tam
ortasında yakılmış küçücük ateşin çevresindeki işçiler, arada
bir, öksürmek zorundaymış gibi öksürüyorlar, ayıkladıkları
bitleri ateşin içine savuruyorlardı durmadan” (ss. 23-24).
Kendi evlerinde de çok sağlıklı beslenemeyen, evle ocak
arasındaki yol için yanlarına aldıkları azıklarından yoksulluk taşan
mükellefler, yemekhanede de doyurucu öğünlerle karşılaşmazlar. Bir
“tayın” dağıtılır önce, ardından koca bir kazanla ortaya konulan sulu
yemek. Nohut diye sunulan yemekten tabağına düşen payda tek bir
nohut tanesine rastlamayan Hasan’ın, “mısır unundan yapılmış
bulamaç” demek olan “malay”ı tercih ettiğini söylemesi (s. 53)
yemekhane yemeklerinin niteliğini gösterir. Madendeki çalışma
koşulları, insanı yaşadığına pişman edecek kadar ağırdır; kaldıkları
“barınak”, yaşamak için hiç de elverişli değildir. Bu sorunların
yanında, bit sorunu vardır bir de; işçilerin bitle ilgili yakınmaları
roman boyunca sürer. Hijyenik koşulların sağlanmadığı, insanların da
giysilerinin de yıkanmadığı bir ortamda bu sorun, işçilerin “bit ütüsü”
diye adlandırdıkları bir uygulamayla giderilmeye çalışılsa da kökten
bir çözüme kavuşmaz:
“Ellerinde giysileri, anadan doğmaydılar hepsi. (…)
Giysilerini kazanın önündeki görevliye veren her işçi,
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kara bir damga yiyor, sonra da tütsünün bitmesini
bekliyordu karın altında. ‘Görevli’ elinde her an hazır
tuttuğu damgayı işçinin neresine olursa olsun
yapıştırıyor, ‘yürrüüü!’ diye bağırıyordu. (…) Giysilerini
kazanın önünde bırakanların bazıları, durup durup
sıçrıyor, ellerini, bacaklarını sallıyor, vücutlarını
oğuşturuyor, bazıları da koyunlar gibi birbirlerine
sokulup, soluklarıyla ısınmaya çalışıyorlardı. Kimsenin
önünü kapadığı yoktu eliyle” (s. 50).
DEVLET VE HALK ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR /
BASKI VE ŞİDDET
Mükellefleri, çalışma koşullarının ağırlığından çok gördükleri
muamele etkiler. İnsan onurunu hiçe sayan bir yaklaşımla karşılaşan
işçiler için baskı ve şiddete maruz kalmak, yaşanan her türlü sorunun
ötesindedir. Dayak, en sıradan cezalandırma biçimidir; bu amaçla
kırbaç ve dipçik de kullanılır; başkaldıran olursa “eski hela”ya
kapatılır. Ocakta yapılan her işin “hükümet emri” olduğu gerekçesiyle
en küçük bir karşı çıkış bile “hükümete karşı gelmek” anlamına
gelirken madenden kaçmak, “vatan hainliği” olarak değerlendirilir.78
“Berberin hemen yanında duruyordu Veli Kavas. Saçını
kestirme sırası gelenler, önce onun önüne gidiyor, hazır ola
geçiyordu. Bekçibaşı kurumlu kurumlu kamçısını şaklatıyor,
önünde put gibi duran her işçiye, aynı şeyleri söylüyordu
hep:
-Bu devletin, hökümatın, başka işi yok da, senin saçınla mı
uğraşacak lan, hergele herif? ‘Aç ağzını!’ demeden
açıveriyorlardı ağızlarını. O zaman ifrit oluyordu bekçibaşı:
-Aç dedim mi ben sana be? Gapa ağzını… Şimdi aç…
Tuuu…” (s. 35)
Aşağılamayı ve uyguladığı şiddeti, mükelleflerin ağzına
tükürecek kadar ileri vardıran bekçibaşı Veli Kavas, madende adı
“Azrail”e çıkan jandarma komutanı Sekemen ve emrindeki
jandarmalar, “resmî” otoritenin temsilcisidirler. Romanda, bireysel
çıkışlarıyla onlara karşı gelenler olmuşsa da bunun faydadan çok zarar
verdiğini gören işçilerin düzene boyun eğdikleri; “dinlenmeden
hayvanlar gibi yerin dibinde çalış, ciğeri beş para etmez heriflerden
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Tahkimat adı verilen uygulamayla “ocaktan üç kere kaçan işçiler Erzurum’a ya da
Edirne’ye gönderilir, yollarda, havaalanlarında parasız olarak bir yıl çalıştırılır” (s.58).
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küfür işit, kötek ye” (s. 25) cinsinden yakınmaların, aralarındaki
dertleşmeden öteye gitmediği görülür.
Güvenliği ve asayişi sağlamakla görevli jandarmalar, birer
korku kaynağına dönüşmüştür; Recep Çavuş’un “Azraili görse bunca
gorkmaz insan!” (s.17) deyişi, pek çokları için geçerlidir. Yalnız
mükellefler değil köylüler de baskı ve dayakla sindirilmiş; jandarma
zulmü kanıksanmış gibidir. Bu zulmün uç noktalarından biriyse
mükellefiyetten kaçanların ailelerine musallat olunmasıdır: “Son
zamanlarda madenden gaçanların garısına gızına çok kötülük ediyo
emme candarma! dedi. Siz saklıyosunuz, siz barındırıyosunuz
erkeklerinizi deyip, alıp alıp götürüyolar garıları, gızları… Irz namus
beş paralık oldu artuk… Gavur olsa buncasını yapmaz… Evvelsi gün,
Murat’ın garısını aldukları gibi yallah…” (s. 106).
İrfan Yalçın, bir sömürü mekanizmasına dönüşmüş olan
mükellefiyetin yarattığı trajediyi Recep Çavuş ve ailesi üzerinden işler
romanda. Uygulamadan en çok zarar gören de onlar olur. Recep
Çavuş göçük altında kalır, iki gün sonra gelen kurtarma ekipleri onun
ve iki arkadaşının cansız bedenine ulaşırlar, ölülerin köye
götürülmesine bile izin verilmez. Hasan ve Niyazi, babasız kalışlarının
ardından madenden kaçarlar. En büyük suç gözüyle bakılan kaçaklığın
bedeli ağırdır. Sekemen, jandarmalara şunu söyler: “Muhtardan
firarını mı aldınız birisinin, hemen damlayacaksınız evine…
Karısının, kızının ırzına geçeceksiniz… Neyi var, neyi yok, alıp
gideceksiniz… Tavuklarını, koyunlarını kesip kesip yiyeceksiniz…
Yapmazsanız bu dediklerimi, sizin de Allah belanızı versin!” (s. 111).
Jandarmalar herkesin gözü önünde Niyazi’nin karısı Emine’yi
kaçırırlar. Çılgına dönen ve yumruklarıyla bunu engellemeye çalışan
Anşa, bir dipçik darbesiyle yere yığılır kalır. Roman boyunca
haksızlığa tahammülsüzlüğü ve mücadeleci kişiliği vurgulanan
Anşa’nın öfkesi hiç dinmez, Çaycuma’ya kadar gidip gelinini sorar,
soruşturur. Daha 23. sayfada ölümünden haberdar edildiğimiz
Emine’nin ölüsü ise köyün çobanı tarafından bir dut ağacına asılmış
halde bulunur: “Bir çiçeğe bakar gibi baktınız bana hep siz. Öyleyse?
Öyleyse nasıl bakarım sizin yüzünüze şimdi ben? Astım kendimi”
(137).79 Romanda aralıksız süren jandarma zulmünün diğer bir uç
noktası ise Niyazi’nin öldürülmesidir. Eve gelip oğulları Fahri’yle
Ali’yi sıkıştıran jandarma, Ali’den, babasının ahırda saklandığını
öğrenmiştir. Romanın son sayfalarında artan gerilim, Anşa ve oğlu ile
jandarma arasındaki kapışma nedeniyledir. Yeniden kaçmayı deneyen
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Romanda, bu alıntının da yer aldığı kısım italik yazılmıştır ve mektup
niteliğindedir.
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Niyazi’nin jandarma tarafından öldürülmesi ve annesinin yakarışları
ile son bulur roman.
Okur, Recep Çavuş’un ailesi ekseninde gelişen kurguda hep acı
olaylara tanık olur. Gerçek en katı ve yalın haliyle yansıtılır romanda.
Bu yansıtışın natüralist bir seyirde ilerlediği gözlenir. Yalçın, okurunu
Anşa Ana karakterinin bütün acı çekmişler adına alacağı intikama
inandırır. Anşa Ana, yaşanan tüm acıların hesabını soracak ve böylece
okurun yüreği soğuyacaktır; ancak beklenen olmaz; Anşa Ana tüm
çabasına rağmen amacına ulaşamaz. Yazar burada -örtük olarakverilecek mücadelenin tekil değil toplumsal olması gerektiği
vurgusunu yapmaktadır.
TEK PARTİ DÖNEMİ ELEŞTİRİSİ
Ölümün Ağzı’nda sadece madenlerde yaşanan insanlık dramı
ele alınmaz, bu drama yol açan politik irade de teşhir edilir. Yazarın
romanın girişinde yer verdiği notta, İkinci Dünya Savaşı koşullarını
bahane ederek mükellefiyetin meşru gösterilmesine karşı çıkışı bu
tutumun ilk örneği olarak ifade edilebilir.
Savaş yıllarında daha da otoriter hale gelen Tek Parti
yönetimine karşı cılız bir muhalefetin dışında neredeyse hiçbir itiraz
yükselmez. Sendikal örgütlenme 1946’ya dek yasak olduğu için işçi
sınıfı adına tepki gösterecek herhangi bir kuruluş da mevcut değildir
(Makal, 2006: 71). Bu sebeple mükellefiyete konu olan Millî Koruma
Kanunu “mecliste görüşülürken sert tartışmalar olmuşken, işçi
haklarıyla ilgili kısıtlamalar konuşulurken neredeyse hiç ses
çıkmamıştır” (Kara, 2011: 413).
İrfan Yalçın, Tek Parti dönemi uygulamalarına yönelik
eleştirilerini “Paşa” karakteri üzerinden yapar. Paşa; kent - köy
ayrımında, modernlik - geleneksellik arasındaki çelişkide kentsoylu,
modern kişiyi simgeler; ancak bu kişi modern/ kentli olmaktan ziyade
halkına yabancılaşmış, başka türlü zevkler edinmiş bir karakterin
karikatürü gibidir. Romanda Paşa, smokin giyen, papyon takan, tango
müzikten hoşlanan, halkın içinde bulunduğu durumdan bihaber, kendi
çıkarından başkasını düşünmeyen bir kişi olarak resmedilir. Bu
noktada Paşa karakteri Tek Parti rejiminin yazar nezdinde ete kemiğe
bürünmüş halidir:
“‘Paşa’ düşünmez, ama dünyanın en güzel en iyi
düşünen insanı taklidini yapmayı çok iyi becerirdi. Salon
renk renk ışıklar içinde yüzüyordu o akşam. Orkestra
incecik bir tango çalıyor, buğu gibi kadınlar, papyon
takıp smokin giyince kendini Avrupalı sanan politik
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kerestelerle dans ediyorlardı Cumhuriyetçilik ve halkçılık
gereği. Karınları ne kadar doluysa, beyinleri o kadar
boştu hepsinin” (s.123).
Romanda yönetici elit ile halk arasındaki uçurumu
vurgulamak için zaman zaman kara mizaha başvurulur. Batı dışı
toplumların modernleşmesinde görülen şekilcilik saplantısı, halka
yukarıdan bakma tutumu ve acelecilik bu mizahın ana fikrini
oluşturur. Ankara Radyosu’nun bir maden ocağında altmış üç kişinin
öldüğünü duyurması üzerine Paşa, orkestradan Chopin’in Matem
Marşı’nı çalmasını ister; fakat salondakiler çalan parçayı ayırt
edemeyerek dans etmeye başlar.
“Cenaze marşı bittiğinde, ‘Paşa’ rahatladı. ‘Ne hödük
insanlar bunlar’ diye düşündü, ‘Bir cenaze marşıyla bir
tangoyu ayırt edemiyorlar hâlâ!’ Doğruydu. Ankara’nın
köylülüğe kentlilik aşılanarak elde edilmiş süs bitkileri,
Cumhuriyet’in ilanından o yana onca zaman geçmesine
karşılık, batılılaşamamışlardı bir türlü! Kulağına neler
neler geliyordu ‘Paşa’nın daha. Pesti doğrusu, bu kadar
da olmazdı. Viskiyi pirzolayla içenler bile vardı!
Köylülük, silindikçe büyüyen bir yağ lekesiydi ‘Paşa’ya
göre” (s.125).
Otoriter ve totaliter siyasal yapılarda halkın yöneticileri
kutsallaştırması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Paşa karakteri aynı
zamanda halkla yönetici elit arasındaki keskin uçurumu da simgeler.
Bu uçurum keskinleştikçe halk yöneticilere korkuyla karışık bir
hayranlık besler. “Herkese nasip olmazdı bu kadarı! ‘Paşa’yı
görüyorlardı. ‘Paşa’yı görmek’, yıllar yılı unutulmayacak bir şeydi.
Onu gören işçilerden her biri, her gördüğüne, ‘Paşa’yı gördüm ben’
diyebilecek, böbürlenecekti” (S. 43). Paşa’nın maden işçilerini ziyaret
etmesi bile bir lütuftur. İşçilere şikâyetlerini soran Paşa’ya birinin
çıkıp da “biz de insanoğluyuz!” demesi herkesi hayretler içinde
bırakır. Neyse ki Paşa işçiyi duymamış ya da duymazdan gelmiştir;
sonrasında sözünü tekrar edemeden “arkadan biri, kurdun kuzuyu
kapması gibi” kapıp götürür işçiyi (s.126). Politik göndermeleri olan
“sağırlık” burada bir taraftan da halkın sesine kulak tıkamak manasına
gelir.
Ölümün Ağzı’nda Ankara, karaborsacılığı, savaşta zengin olan
sınıfı temsil eder. Dolayısıyla Ankara işçinin ve köylünün sesini
duymaz, sağırdır. Yazar, zıtlıklardan yararlanarak bu olguyu sürekli
romanın gündeminde tutar. Bu bakımdan romanda işçiler, köylüler
çile çekenler, kurban edilenler olarak yer alırken, özellikle Ankara ve
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onun özelinde kent imgesi halka yabancılaşmayı, zenginleşmeyi ve
zalimliği simgeler.
“Ama Ankara sağırdı. Duymazdı. Ankara’nın işi
başından aşıyordu. Ankaralı palyaçoların düşmandan
kurtarılanları bölüşmesi bitmemişti daha. Hitler’in
topları, Ankara’nın kıçını gıdıklıyordu hafif hafif.
Piyasadan suyunu çekmişti her şey. Ekmek yoktu, şeker
yoktu, gaz yoktu, namus yoktu. Evet, namus yoktu. Stok ve
karaborsa vardı. Kaşla göz arasında Karun kadar zengin
olmak vardı. Yani, ekmek, vardı, şeker vardı, gaz vardı,
namussuzluk vardı. Savaş zenginleri çok seviyordu
Ankara’yı. Savaş yoksulları hiçbir şeyi sevemeyecek,
hiçbir şeyden tiksinmeyecek kadar korkak ve yalnızdı.
Ankara’da bir adam, bir ana rahmi kadar ılık ve sevgi
dolu odasında, çocuklarına bakmaya bile kıyamazken
saralı işçi babasının yanmış ölüsü karşısında ilk kez sara
nöbetine tutuluyordu” (ss. 79-80).
SONUÇ
Edebiyat ürünleri, ait oldukları toplumun kültürel özelliklerini
yansıtmakla kalmaz; sorunlarını ve bu sorunlarla biçimlenen insan
davranışlarını da yansıtır. Bu açıdan bakıldığında İrfan Yalçın’ın
Ölümün Ağzı romanı, yalnızca edebiyat değeri bakımından değil,
toplumsal bir sorunu, insan odaklı bir yaklaşımla ele alması
bakımından da dikkat çekicidir.
Ölümün Ağzı’nda ülkemizin en eski kömür havzası olan
Ereğli-Zonguldak bölgesinde, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşananlar
konu edilir; mükellefiyete zorlanan köylülerin ve ailelerinin çektikleri
acılar -umuda, neredeyse hiç yer vermeden- ocakta ve günlük
yaşamda karşılaşılan sorunlar, sakınmasız bir dille anlatılır.
Romandaki olaylar her ne kadar mükellefiyete tabi bir ailenin
etrafında gelişiyor olsa da Ölümün Ağzı’nda mükellefiyet
uygulamasının arkasındaki siyasal irade ve bunun sınıfsal karakteri
zaman zaman kara mizaha kaçan bir dille aktarılır. Yalçın, bu noktada
köylülüğü sınıfsal bir konum olarak ele alır. Köylüler romanda ezilen
sınıfları temsil ettiği kadar politik imtiyazlardan yoksun sahipsiz ve
dilsiz kesimleri de temsil eder. Söz konusu dilsizlik hali maden
ocağında derdini anlatamamaktan bürokraside muhatap bulamamaya
kadar roman boyunca sürekli vurgulanır.
Romanda dönemin gerçekleri en katı ve en yalın haliyle
sergilenirken mükellefiyetin uygulanış biçimindeki baskıcı tutum ve
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şiddet tüm çıplağıyla gözler önüne serilir. Olay örgüsü itibariyle
olumlu hiçbir gelişmenin yaşanmadığı romanın natüralist bir eğilim
taşıdığı ifade edilebilir.
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ÖZ
Kahramanmaraş şehrinde kiralık konutlar ve kira fiyatları bölgeden
bölgeye farklılık göstermektedir. Şehir genelinde kiralık konutlar bazı
bölgelerde yoğun bir şekilde bulunurken bazı bölgelerde ise kiralık
konut pek bulunamamaktadır. Bu çalışmada kiralık konutların
şehirdeki bu şekilde dengesiz dağılışı incelenmiştir. Bu amaçla
çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada şehir merkezini
temsil etmeleri için farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip üç
mahallede (Şazibey Mahallesi, Egemenlik Mahallesi, Bahçelievler
Mahallesi) mahalle başına 50 anket olmak üzere rassal örnekleme ile
saha çalışması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen verilere
korelâsyon, ANOVA ve frekans analizleri uygulanarak kiralık konut
tercihlerinin ve konut fiyatlarının hangi sosyo-ekonomik faktörlerle ne
derecede ilişkili olduğu incelenmiştir. İkinci aşamada ise kiralık
konutların mekânsal dağılışının fiyatlarıyla birlikte incelenmesi
amacıyla sahibinden.com adresinden kiralık konutların lokasyonları ve
kira fiyatları alınmış ve elde edilen verilere, Coğrafi Bilgi Sistemleri
kapsamında Kernel Yoğunluk Analizi uygulanarak kira fiyatlarının
şehir içindeki mekânsal yoğunluk alanları tespit edilmiştir. Yapılan
analizlere göre kiralık konutların ve kira fiyatlarının şehrin belirli
bölgelerinde yoğunlaştığı, ayrıca kira fiyatlarının bazı sosyoekonomik faktörlerle ilişkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kira Fiyatları, Mekânsal Arz, Kahramanmaraş,
CBS, İstatistik
1. GİRİŞ
Barınak, canlıların temel gereksinimlerinden birisidir. Bu
yüzden canlılar yaşamlarını sürdürebilmek yaşam boyunca barınağa
ihtiyaç duymaktadır (Tunçdilek, 1986). Barınak, canlılar için hem
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kendilerini soğuktan korumak hem de dışarıdan gelebilecek tehlikelere
karşı kendilerini savunmaya almak amacıyla kullanılmaktadır
(Özdemir ve Singin, 2016). İnsanlar bu ihtiyaçları doğrultusunda
farklı dönemlerde farklı bölgelerde çeşitli barınaklar inşa etmiş ve inşa
ettikleri barınaklar zamanla değişime uğramıştır (Kaynar, 2013).
Örneğin ilk çağlarda insanların ilk barınak yerleri mağaralardır. Bir
kaya veya yamaç içerisine doğru uzanan mağaralar (T.D.K.) ilk
çağlarda avcı ve toplayıcı gruplar için doğal korunma yerleri olarak
kullanılmıştır. Daha sonra iklim koşullarının insan yaşayışına daha
uygun hale gelmesi ve tarım alanlarının bulunmasına bağlı olarak
insanlar mağaraları terk ederek yerleşik duruma geçmiştir. Yerleşik
duruma geçen insanlar tarım faaliyetleri yoluyla su kenarlarında ilkel
konutlar inşa etmeye başlamıştır (Bakırcı, 1997).
Son birkaç bin yılda ise insanlar ihtiyaçlarına göre değişen
etrafı kapalı, tavanı örtülmüş bir şekilde bireylerin yaşamasına olanak
sağlayan ve bireyleri dış etkilerden koruyan fiziksel bir mekân olan
konutları inşa etmiştir (Mutdoğan, 2014). İnsanların inşa ettikleri bu
konutlar, onların ait olduğu kültürün ve yaşadıkları mekânsal yapının
bir yansıması olmuştur (Döker, 2013). Örneğin, ülkemizin Doğu
Anadolu Bölgesi’nde bölgenin olanaklarına bağlı bir şekilde
konutların yapımında yerel malzeme olarak taş kullanılmaktadır.
Konutlar bölgede hayvancılık faaliyetinin sürdürülmesi ile ilişkili
olarak iki katlı olarak inşa edilmektedir. İnşa edilen konutların üst
katları aileler için ev olarak kullanılırken alt katları da hayvanlar için
ahır olarak kullanılmaktadır (ATALAY, 1983). Doğu Anadolu
Bölgesi’nde bu tip konutların yapılıp kullanılması o bölge için artık
bir kültür simgesi haline gelmiştir.
Son 200 yılda sanayi devrimi ile birlikte şehirlerde nüfus ve
sermaye yığılması meydana gelmiş gelir dağılımındaki eşitsizlikler
ve/veya farklılıklardan dolayı insanların bazıları birden fazla ev sahibi
olurken bazıları ise ev sahibi olacak sermayeye sahip olamamıştır.
Bazı insanlar ise ev sahibi olmaktan daha çok sermayesini sanayi
devrimi sonrası çeşitlenen ekonomide yatırıma yönlendirmiştir. Diğer
yandan günümüzde ekonomik durumu yeterli olan kişiler ihtiyaçları
dışında yatırım amaçlı ikinci konutları inşa etmektedirler. İnşa ettikleri
bu konutlar ticari amaçlı kullanılır ve ticari olarak kullanmanın
başında da kiralama yöntemi gelmektedir. (Büyükduman, 2014). Bu
durum kiralık konutlara ihtiyacı ve kiralık konut piyasasını
doğurmuştur. Bu yöntem ile insanlar ihtiyaçları dışında inşa ettikleri
konutları bir süreliğine belli bir bedel karşılığında, başkasının
kullanımına vererek bir ekonomik gelir elde etmektedir (HASSAN ve
Demirer, 2016). Gelir olarak kullanılan bu kira fiyatları konutun
bulunduğu bölgedeki sosyo-ekonomik (aylık gelir, gider, evde
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yaşayan kişi sayısı vb.) yapısı, stratejik lokasyonlara (üniversite,
hastane vd.) yakınlığı, ulaşım ağı potansiyeli ve kentin cazibe
merkezlerine uzaklığı gibi etmenlere bağlı olarak değişmektedir.
Örneğin ulaşım ağının kolay, eğitim ve sağlık kurumlarının yakın
olduğu konutların kira fiyatları, ulaşılması zor olan konutlara göre
daha yüksek olabilmektedir. Bireylerde konut tercihi yaptıklarında bu
özellikleri dikkate alarak gelirlerine göre konut tercihi yapmaktadırlar
(Büyükduman, 2014). Genellikle geliri yüksek olan kişiler hane
halkını yaşam biçimine göre, yaşam standartları iyi olan yüksek fiyatlı
konutları tercih ederken, geliri daha düşük olan kişiler ise daha düşük
fiyatlı konutları tercih etmektedirler (Şak,2013).
Bu çalışmanın temel amacı Kahramanmaraş şehrinde kiralık
konutların ve fiyatlarının mekânsal farklılıklarının tespiti ve
mahalleler arasında kiralık konutlarda değişen kira fiyatlarının
sebebini mahallelerin sosyo-ekonomik, kültürel, eğitim ve konut
özelliklerinin dikkate alınarak incelenmesidir.
1.1. Çalışma Alanının Yeri ve Sınırları
Çalışma alanı olan Kahramanmaraş’ın büyük bir kısmı
Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Kahramanmaraş kuzeyden Sivas,
kuzeydoğudan Malatya, doğudan Adıyaman, güneyden Gaziantep,
batıdan Adana ve Osmaniye, kuzeybatıdan ise Kayseri ile çevrilidir
(Şekil 1).

Şekil 1: Kahramanmaraş şehri lokasyonu
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2. MATERYAL VE METOT
Kahramanmaraş’ta kiralık konutların dağılışının incelenmesi
amacıyla çalışma iki aşamada kurgulanmıştır. İlk aşamada mahalleler
arasındaki kira fiyatlarındaki farklılığın sebebini tespit etmek için
2018 yılı Eylül ayında farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip üç
mahallede (Şazibey Mahallesi, Egemenlik Mahallesi, Bahçelievler
Mahallesi) kiracılara yönelik bir anket düzenlenerek saha çalışması
yapılmıştır (Şekil 2). Anket toplamda 20 soru olarak düzenlenmiş ve
rassal örnekleme yapılarak her mahalleden 50’şer kiracıdan olmak
üzere toplamda 150 kiracıdan bilgi elde edilmiştir. Toplanan veriler ile
çalışma alanı olarak seçilen mahallelerde hane halklarının kiralık
konut tercihlerini ve bu tercihlerinde etkili olan faktörleri
değerlendirmek amacıyla anket verilerine ANOVA, korelasyon ve
frekans analizleri uygulanmıştır.
Sahibinden.com kira
verilerinin mekânsal olarak
elde edilmesi ve CBS’ye
aktarılması

Saha Çalışması (kira
fiyatlarına ve sosyo-ekonomik
verileri elde etmeye yönelik 20
soruluk anket)

Betimsel İstatistikler

Betimsel İstatistikler

Karşılaştırma
Mekânsal yoğunluk analizi
(Kernel Density)

Korelasyon, Frekans ve
ANOVA analizleri

Tablo, grafik ve harita çıktıları ile
sonuçların değerlendirilmesi
Şekil 2: Çalışmanın iş akış şeması
Çalışmanın ikinci aşamasında ise kiralık konutların ve
fiyatlarının şehir içerisindeki dağılışı ile gösterdiğini içerisinde
olduğunu incelemek amacıyla, 2017 yılı Ağustos ayından, 2018 Mart
ayına kadar sahibinden.com adresinden günlük ve haftalık olarak
kiralık konutların yer aldığı lokasyonlar kira fiyatları ile beraber
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sayısallaştırılmıştır. Daha sonra mekânsal olarak toplanmış bu verilere
Kernel Yoğunluk analizi uygulanmıştır.
Son olarak anket verileri ile yapılan analiz sonuçları ile
sahibinden.com’dan elde edilen veri sonuçları karşılaştırıldıktan sonra
haritalar, grafikler ve çizelgeler oluşturularak Kahramanmaraş’ta
kiralık konutlar ve kira fiyatlarının dağılışı ortaya konulmuştur.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Kahramanmaraş’ta kiralık konutların dağılışını incelemek
amacıyla yapılan saha çalışmasında çalışmaya katılan kiracılara
yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim durumları, kaldıkları
konut tipi, konutun kira fiyatı ve bulundukları mahallede kendilerini
güvende hissedip etmedikleri gibi sorular yöneltilmiştir. Elde edilen
verilere göre çalışmaya katılanların %58’i kadın, % 42’si erkek ve
bunların yaş ortalamasının ise 35 olduğu belirtilmiştir. Saha
çalışmasında örnek alınan mahallelerdeki konutların ortalama kira
fiyatları Şazibey mahallesinde 1023 TL, Egemenlik mahallesinde 716
TL ve Bahçelievler mahallesinde ise 719 TL’dir ve bunların toplam
ortalamalarının ise 819 TL olduğu saptanmıştır. Çalışmaya dâhil
edilen konut tiplerinin %87’si daire, %7,7’si residence ve %5,3’ünün
müstakil ev olduğu belirtilmiştir. Konut tiplerinden olan dairenin en
çok bulunduğu mahalle Şazibey Mahallesi iken (%96), en az
bulunduğu mahallenin ise Egemenlik mahallesi olduğu belirtilmiştir.
Saha çalışmasının yapıldığı alandaki konutlar değerlendirildiği zaman
Şazibey mahallesinde müstakil evin olmadığına Egemenlik ve
Bahçelievler mahallelerinde ise müstakil evlerin %8’lik bir pay ile yer
aldığı saptanmıştır. Residence tipi konut ise %16 ‘lık bir pay ile en
çok Egemenlik mahallesinde yer almıştır.
Bu mahallelerin eğitim durumları değerlendirildiğinde
Şazibey mahallesinde çalışmaya katılanların %44’ünün üniversite
mezunu olması ve mahallede okuryazar olmayanların olmaması
sonucuna göre bu mahalleler arasında eğitim seviyesi en yüksek olan
mahalle olarak seçilmiştir. Egemenlik mahallesinin ise %32 oranında
üniversite mezunu olması ve %6 oranında da okuryazar olmaması
sonucu bu üç mahalle arasında eğitim seviyesinin en düşük olduğu
mahalle olarak saptanmıştır.
Saha çalışması ile sahibinden.com’dan alınan kira fiyatlarının
verileri karşılaştırıldığında saha çalışmasında kiralık konutlar 3801500 TL arasında kiraya verilirken sahibinden.com da ise 250-2250
TL arasında kiraya verilmektedir. Saha çalışmasında kira fiyatlarının
ortalaması 819,90, standart sapması 212.646 iken sahibinden.com da
kira ortalaması 812,18, standart sapması 209.371’dir. Bu değerlere
göre saha çalışması ile sahibinden.com verilerinin birbirlerine yakın
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değerlerde olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). Bu değerlere göre seçilen
mahalleler ve örneklem en azından kira fiyatları açısından ortalama ve
standart sapma gibi istatistikler açısından evreni yansıtmaktadır.
Çizelge 1:
karşılaştırılması

saha

verileriyle

sahibinden.com

verilerinin

Saha verileri

sahibinden.com verileri

Ortalama

819.90

812.18

Standart
Sapma

212.646

209.371

Minimum

380

250

Maksimum

1500

2250

Çalışmada kiracıların bulundukları mahalleyi tercih sebepleri
incelendiğinde Egemenlik mahallesinde kalan kiracıların o mahalleyi
tercih etme sebeplerinin ilk sırasında mahallenin sessiz ve sakin
olması, Bahçelievler mahallesinde ekonomik sebepler ve Şazibey
mahallesinde ise ulaşımın kolay olması etkenleri ön plana
çıkmaktadırlar (Çizelge 2).
Çizelge 2: Frekans Analizi Sonuçları
Egemenlik
Mah.

Bahçelievler Mah. Şazibey Mah.

F

Yüzde %

F

Yüzde %

18

26

2

4

0

0

Ekonomik Sebepler 10

20

16

32

2

4

Eğitim Kurumlarına
9
Yakınlığı

18

9

18

4

8

5

10

5

10

23

46

Merkezi Yer Olması 4

8

9

18

14

28

Sessiz ve Sakin
Oluşu

Ulaşımın Kolaylığı

F Yüzde %

Diğer

4

8

9

18

7

14

Toplam

50

100

50

100

50

100

Saha çalışmasında elde edilen bazı değişkenlerin tanımlayıcı
istatistiklerinin sahanın genelini hakkında bazı önemli bilgiler
vermektedir. Buna göre; örneklemin uygulandığı üç mahallede kirada
kalan insanların genel anlamda 20-40 yaş aralığında iken ortalama yaş
ise 35.65’tir (Şekil 3a). Kira fiyatları 600₺ ile 1000₺ arasında iken
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ortalama kira değeri 819.9₺’dir (Şekil 3b). Ayrıca ortalama hane
büyüklüğü ise 3.3 kişidir (Şekil 3c). Kiracıların evlerinin aylık
gelirleri 2500₺ ile 4000₺ arasında değişirken ortalama hane geliri
3666₺’dir (Şekil 3d) ve ortalama hane gideri ise 2832₺’dir (Şekil 3e).
Buna göre burada hanelerin aylık ortalama 834₺ birikim
sağlanabilmektedir ki bu da burada yaşayan insanların birikim yaparak
ilerde ev sahibi olabileceğini göstermektedir. Ayrıca çalışma
sahasında kirada oturup başka bir yerde evini kiraya veren insanlar da
bulunmaktadır. Bu da daha yaşam standartları ya da ulaşım gibi
faktörlerle açıklanabilir. Kiraya verilen konutların ortalama fiyatları
ise 655₺’dir (Şekil 3f).

Şekil 3: Saha çalışmasından elde edilen değişkenlerin bazılarının
histogramları (a:Yaş, b:Kira fiyatı, c:Hanede yaşayan kişi sayısı d:Evin
geliri, e: Evin gideri, f: kiraya verilen konut fiyatı)80Çalışmada bazı sosyoekonomik verilerin kira fiyatları ilişkisinin olup olmadığını test etmek için
yapılan korelasyon analizine göre gelir-gider dengeleri ile kiracıların
kaldıkları arasında istatiksel olarak anlamlı (p<0,05) ilişkiler bulunmaktadır
(Çizelge 3). Ancak kiracıların sahip olarak kiraya verdikleri ev ve kaldıkları
konutun yaşının kirada kaldıkları evin kira fiyatı arasındaki ilişki ise
istatiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Buna göre kişisel gelir (Zayıf),
evin aylık geliri (Orta Derece), evin aylık gideri (Zayıf), hanede çalışan kişi
sayısı (Zayıf), hanede bulunan araç sayısı (Zayıf) ve hanede yaşayan kişi
sayısı (Çok Zayıf) ile kira fiyatları arasındaki ilişki pozitiftir. Burada evin
gideri mantıksız gelebilir ancak korelasyonun çizdiği görüntü şudur; kişilerin
ve evin bütçe (gelir-gider) hacmi arttıkça kirada kaldıkların konutun fiyatı da
yüksek miktarlara ulaşmaktadır.
80

Burada X eksenleri hane ya da kişi sayısını belirtmektedir
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Çizelge 3: Kira fiyatı ile sosyo-ekonomik değişkenler arası
korelasyonlar
Değişken

Kor.
Katsayısı

p.

İlişki
Der.

İlişki
Yönü

Kişi Geliri

,331

,000

Zayıf

Pozitif

Evin Geliri

,615

,000

Orta
Derece

Pozitif

Evin Gideri

, 423

,000

Zayıf

Pozitif

Hanede Çalışan
Kişi Sayısı

,362

,000

Zayıf

Pozitif

Hanede Bulunan
Araç Sayısı

,461

,000

Zayıf

Pozitif

Hanede Yaşayan
Kişi Sayısı

,161

,023

Çok
Zayıf

Pozitif

Kiracıya Ait
Kiraya Verilen
Konut Fiyatı

, 106

,099

Zayıf

Pozitif

Konutun Yaşı

- 102

,106

Zayıf

Negatif

Saha
çalışmasında
sosyo-ekonomik
değişkenlerden
gruplandırılmış olanlarının (konutun tipi ve kiracının medeni hali)
grupları arasında kira fiyatlarına göre farklılığın varlığını/yokluğu test
etmek için ANOVA analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlere göre
hem konutun tipi hem de kiracının medeni halinin varyansları
homojendir (p <0,05) ve ANOVA için uygundur.
ANOVA analizlerinde tüm konut tipleri arasında kira
fiyatlarına göre istatiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir
(Çizelge 4). Buna göre müstakil evlerin kira fiyatları ortalama olarak
dairelerin kira fiyatlarından 223.71₺ residencelerin kira fiyatlarından
ise 385.56₺ düşüktür. Dairelerin kira fiyatları ise residencelerin kira
fiyatlarından ortalama olarak 161.85₺ daha düşüktür. Residenceler ise
ortalama olarak dairelere (161.85₺) ve müstakil evlere (385.56₺) göre
daha yüksek fiyatlara kiralanmaktadırlar.

Çizelge 4: Kira fiyatlarına göre konut tipleri ortalamaları arasındaki
farklar
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(I)
Konutun
Tipi

(J)
Konutun
Tipi

Ortalama
Fark
(I-J)

Müstakil
Ev

Daire

Daire

Residence

Std.
Hata

p

-223,71183*

73,87696

,008

*

94,25789

,000

Müstakil Ev

223,71183

*

73,87696

,008

Residence

-161,85635*

63,67874

,032

Müstakil Ev

385,56818*

94,25789

,000

*

63,67874

,032

Residence

Daire

-385,56818

161,85635

Kiracıların medeni durumlarına göre yapılan gruplandırmada
kira fiyatlarına göre bu gruplar arasında sadece evli olanlar ile bekâr
olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur
(Çizelge 5). Diğer grupların kira fiyatları ortalamaları arasındaki
farklar ise istatistiksel olarak anlamsızdır. Buna göre evli kiracılar
bekâr olanlara göre aylık ortalama olarak 107.32₺ fazla kira ücreti
ödemektedirler.

Çizelge 5: Kira fiyatlarına göre medeni durum ortalamaları
arasındaki farklar
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(I)Medeni
Durum

(J) Medeni
Durum

Ortalama
Fark (I-J)

Std.
Hata

p

Bekâr

-107,32749

37,67861

,01
4

Boşanmış

-72,10526

69,22002

,55
2

Evli

107,32749

37,67861

,01
4

Boşanmış

35,22222

72,79038

,87
9

Evli

72,10526

69,22002

,55
2

Bekâr

-35,22222

72,79038

,87
9

Evli

Bekâr

Boşanmış

Çalışmanın mekânsal boyutu sahibinden.com adresinden elde
edilen verilere uygulanan Kernel Yoğunluk Analizi 100 m2‘lik bir
yarıçapa göre o alandaki kiralık konutların yoğunluğunun
hesaplanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre yığılmanın
olduğu alanlar kiralık konutların çok fiyatlarının ise yüksek olduğu,
yığılmanın olmadığı alanlar da ise kiralık konutların az ya da yok kira
fiyatlarının da düşük olduğu yerleri temsil etmektedir.
Yapılan analizlere göre Kahramanmaraş şehir merkezindeki
kiralık konutların şehir merkezinde dengeli bir şekilde dağılış
göstermediği görülmektedir. Kiralık konutların ve fiyatlarının
yoğunlaştığı bölgeler Egemenlik ve Şazibey mahalleleridir. Egemenlik
mahallesinin genelinde böyle bir durum söz konusuyken Şazibey
mahallesinde sadece Piazza Avm çevresinde yoğunluk olduğu
belirtilmiştir. Bu mahalleler haricinde şehrin kuzeybatısında Binevler,
Şekerdere, Hayrullah ve Boğaziçi mahallelerinde kiralık konutlar
örneğin Tekerek yolu gibi ana arteller üzerinde konutların ve kira
fiyatlarının yoğunlaştığı görülmektedir.
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Şekil 4: Kahramanmaraş şehri kiralık konutların ve fiyatlarının
yoğunluğu
Konut yoğunluğunun az kira fiyatlarının düşük olduğu
mahalleler ise Doğukent, Bağlarbaşı, Barbaros, Karacaoğlan, Senem
Ayşe ve Saçaklızade mahalleleri (şehrin doğusu) olarak tespit
edilmiştir. Buna göre bu mahallelerde hem kiralık konut arzı az hem
de kira fiyatları düşüktür. Kira fiyatlarının en yüksek olduğu yer
kiralık konut yoğunluğunun da en fazla olduğu Piazza Avm çevresi
olarak gösterilmiştir. Burada büyük bir alışveriş merkezinin lokal
etkisi anlaşılmaktadır. Ayrıca şehrin kuzeyi ve (Örn; Yörükselim
mah.) ve güneyinde (Örn; Oruçreis mah.) de kira fiyatlarının düşük
olduğu yerlerdir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada Kahramanmaraş şehir merkezinde kiralık
konutların ve kira yapısının belirlenmesi amacıyla mekânsal ve saha
çalışması verileri karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Analizlere göre
saha çalışmasında sosyo-ekonomik değişkenler ile kira fiyatları
arasında istatiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Ayrıca
mekânsal olarak kira fiyatlarının dengeli bir dağılış göstermediği ana
ulaşım ağlarından, iş merkezleri ve alış-veriş merkezlerine yakınlığın
bu fiyatları etkilediği saptanmıştır. Böylece insanların sosyoekonomik durumlarının ve konutların konumlarının kira fiyatları
üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.
Bu çalışma kira fiyatlarının mekânsal varyasyonlarının tespiti
için bir ön bulgu niteliğindedir. Çalışmanın devamında konutların oda
sayısı, bulunduğu kat, ana ulaşım ağlarına uzaklık, üniversite ve adliye
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sarayı gibi staratejik noktalara olan mesafe gibi mekânsal
varyasyonlar kullanılacaktır. Ayrıca sosyo-ekonomik veriler mahalle
bazlı analiz edilecektir. Buna göre ilerideki çalışmalarda sosyoekonomik veriler, konutun yapısı (yaş, oda sayısı, bulunduğu kat) ve
lokasyonuna (ulaşım ve satrajik noktalara uzaklık) göre kira tahmini
yapılabilecektir.
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ÖZ
Dikey entegrasyon uygulaması çok fazla olmayan fakat teknoloji 4.0
ile firmaların dikkatini çeken ve sıkça gündeme gelen bir kavramdır.
Dikey entegrasyon uygulaması firmalara kurumsal büyüme, daha fazla
politik güç, belirsizlikleri azaltma, hizmet ve ürün kalitesini arttırma,
maliyetleri azaltma imkanı ve daha kolay denetim imkanı gibi
faydalar sağlamaktadır. Araştırmamızda dikey entegrasyonun çeşitleri,
avantaj ve dezavantajlarına değinilmiştir. Firmaların bir
faaliyeti/operasyonu dikey entegrasyon ile şirket içi bir faaliyete
dönüştürme sürecindeki tercih sebepleri araştırılmıştır. Uygulama
örneği olarak, bir imlalat ve dış ticaret firmasının gümrük işlemlerinin
hem dış kaynak kullanım yolu ile hem de dikey entegrasyon yolu ile
yapılması AHP ile ağırlıklandırılarak, Moora yöntemi ile ölçülmüş,
sonuçları sıralanmış ve incelenmiştir. Araştırmanın son ölçümünde
oran metoduna göre kriterler ağırlıklandırılmış ve sonuç olarak
firmanın gümrük hizmetini kurum içi faaliyet olarak gerçekleştirilmesi
ilk sırada çıkmıştır. Dikey entegrasyon ile kurum içi faaliyetin
gerçekleştirilmesinin
firmaya
maliyet
kazancı
sağlaması,
güvenilebilirliği arttırması ve daha kolay denetlenebilirliği sağlaması
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahp ve Moora Yöntemi, Dikey Entegrasyon,
Gümrük İşlemleri, İmalat ve Dış Ticaret Firma Uygulama Örneği.

ABSTRACT
The vertical integration application is not very common but it is a
concept that attracts the attention of the companies and often becomes
a current issue with technology 4.0. Vertical integration makes a big
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contribution to the firm as the business expansion, competitive
advantage, greater political power, reduced uncertainty, improving the
level of service and product quality, reduced costs, and easier control
etc. The types of vertical integration, advantages and disadvantages
have been addressed in our research. The reasons for the preferences
in the process of converting an activity / operation of the companies
into vertical integration and an in-house activity have been researched.
In this study, the customs procedures of an import and foreign trade
company both by outsourcing and by vertical integration are weighted
by AHP and measured by Moora method. Their results are listed and
examined. In the final measurement of the study, the criteria were
weighted according to the rate method and as a result, the company
was the first to perform customs service as an in-house activity. It is
expected that in-house activities with vertical integration will provide
in cost saving, increased reliability and easier controllability.
Keywords: Ahp and Moora Method, Customs Operations,
Manufacturing and Foreign Trade Company Application Example,
Vertical İntegration.
1. GİRİŞ
Tedarik zincirinde dikey entegrasyon firmaların büyüme hedefleri için
tedarik kanallarına doğru ya da satış kanallarına doğru
bütünleşmeleridir. Günümüze kadar dış kaynak kullanımı yaygın bir
uygulamayken, teknoloji 4.0 ile dikey entegrasyon firmaların dikkatini
çeken bir konu haline gelmiştir.
Dikey ve yatay entegrasyon Endüstri 4.0 sürecinde ikinci aşamasında
gündeme gelen bir husustur. Dikey entegrasyon ile şirket içerisindeki
SCADA, MES, ERP sistemleri ile nesnelerdeki yazılımların birbiri ile
haberleşmesi ve bütünleşmesi sağlanmaktadır. Bu entegrasyonda
teknik olarak bulut içerisinde yapılmaktadır. Bazı yazılım ve
donanımları, büyük miktardaki verileri yönetmenin daha ekonomik ve
mantıklı yolu bulut seçeneği kullanmak olduğundan Endüstri 4.0
kavramı bulut ile iç içedir. Kısacası günümüzün popüler konusu
Endüstri 4.0 açısından da dikey entegrasyon önemli ve gündemde bir
konudur. (URL_3, 2018)
Bazı firmalar ürün ve hizmetler için dışarıdan firmalar ile anlaşma
yapmak yerine kendi bünyesinde faaliyetlerin yapılmasının daha
avantajlı olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple üretim, lojistik,
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gümrükleme hizmetleri, yönetim, IT, dağıtım ve pazarlama vb.
faaliyetleri veya bazılarını kendileri gerçekleştirmektedir. Örneğin,
hammadde, yarı mamul vb. girdilerin satılan ürün maliyetinde önemli
bir etkisi vardır. Dikey entegrasyon ile sağlanabilecek maliyet
avantajları ürünün satışına da yansıyacaktır. Maliyetlerin
düşürülmesinin yanı sıra stokları azaltma ya da daha iyi yönetme,
teslimat sürelerinin kısaltılması ve buna bağlı olarak müşteri
memnuniyetinin arttırılması gibi avantajlarda sağlayacaktır.
Bu çalışmamızda ise bir firmanın dış kaynak kullanımı ile
faaliyetlerini yürüttüğü gümrük işlemlerinin, dikey entegrasyon ile
kurum içine alınarak, bu faaliyetin şirkete sağladığı katkılar ve
olabilecek dezavantajları yansıtılmıştır. Hizmet alınan iki gümrük
müşavirlik firması ve kurum içi hizmet 6 kriter bazında kıyaslanmış
ve alternatifler sıralanmıştır.
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Aşağıdaki tabloda araştırmamızda da kullandığımız AHP ve MOORA
yöntemine ilişkin literatür taraması mevcuttur. Turizm, üretim, tekstil,
eğitim gibi sektörlerde bu yöntemler kullanılmıştır. Tabloda
görüldüğü üzere AHP ve MOORA alanında hibrit bir çalışma pek
fazla mevcut değildir. Bu sebeple çalışmamız literatüre katkı
sağlayacaktır.
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Tablo 1. AHP ve MOORA metoduyla yapılan çalışmalar
Yazar

Konu

Teknik

Sektör

Şimşek, A.,
Çatır, O.,
Ömürbek, N.
(2015)

TOPSIS VE MOORA
Yöntemleri İle Tedarikçi
TOPSIS &
Turizm
Seçimi: Turizm Sektöründe Bir MOORA
Uygulama

Yıldırım,
B.F., Önay, O.
(2013)

Bulut Teknolojisi Firmalarının
BULANIK
BULANIK AHP – MOORA
AHP &
Bilişim
Yöntemi Kullanılarak
MOORA
Sıralanması

Vatansever,
K., Uluköy,
M. (2013)

Kurumsal Kaynak Planlaması
BULANIK
Sistemlerinin BULANIK AHP
AHP &
VE BULANIK MOORA
Üretim
BULANIK
Yöntemleriyle Seçimi: Üretim
MOORA
Sektöründe Bir Uygulama

Şişman, B.
(2016)

Bulanık MOORA Yöntemi
Kullanılarak Yeşil Tedarikçi
Geliştirme Programlarının
Seçimi ve Değerlendirilmesi

BULANIK
MOORA

Chakraborty,
S. (2011)

İmalat Ortamında Karar
Vermede MOORA Yönteminin
Uygulamaları

MOORA

Üretim

Supçiller,
A.A., Çapraz,
O. (2011)

AHP-TOPSIS Yöntemine
Dayalı Tedarikçi Seçimi
Uygulaması

AHP &
TOPSIS

Üretim

Kara, İ., Ecer,
F. (2016)

AHP-VIKOR Entegre Yöntemi
ile Tedarikçi Seçimi: Tekstil
Sektörü Uygulaması

AHP &
VIKOR

Tekstil

Baltalar, H.
(2008)

Analitik Hiyerarşi Süreci
(AHP)

AHP

Mobily
a

Ömürbek, N.,
Tunca, M.Z.,
Özcan, A.,
Yıldız, E.,
Karataş, T.
(2016)

AHP TOPSIS Yönteminin
Tıpta Uzmanlık Alan
Seçiminde Kullanımı

AHP &
TOPSIS

Eğitim
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3. DİKEY ENTEGRASYON (DİKEY BÜTÜNLEŞME)
Bir firmanın sattığı ürünleri tedarik ettiği firmaları satın alması ya da
ürünleri üretecek tesisler kurması, kendi dağıtım kanallarına sahip
olması ya da dağıtım kanallarını satın alması gibi faaliyetlere dikey
entegrasyon denir. (Görener, 2013) Bir otomotiv firmasının
koltuklarını aldığı tedarikçisini satın alması ya da koltuk üretmek
amacıyla tesis kurması dikey entegrasyona (geri/aşağı doğru dikey
entegrasyona) bir örnektedir.
Genellikle, bireysel bileşenler veya faaliyetler düşünüldüğünde "yap
ya da satın al kararı" olarak veya karar verilen tüm operasyonlara
sahip olduğunda "dikey entegrasyon" olarak anılır. Dikey entegrasyon,
bir kuruluşun bir parçası olduğu ağa sahip olma derecesidir.
Genellikle tedarikçi ya da müşteri edinmenin bilgeliğini değerlendiren
bir organizasyona ihtiyaç duyar. Dikey entegrasyon, üç faktörle
tanımlanabilir. (Slack, Chambers, & Johnston, 2010)
1. Dikey entegrasyonun yönü. Bir operasyon, tedarikçilerinden
birini satın alarak veya müşterilerinin birisini satın alarak
genişlemeli mi? Ağın tedarik tarafında genişletme stratejisine
bazen 'geri' veya 'aşağı doğru' dikey entegrasyon denir ve
talep tarafında genişleme bazen 'ileri' veya 'yukarı doğru'
dikey entegrasyon olarak adlandırılır.
2. Dikey entegrasyonun boyutu. Bir işletme, dikey entegrasyon
boyutunu ne kadar uzak almış olmalı? Bazı kuruluşlar kasıtlı
olarak, ağın asıl bölümünden uzakta olsa bile çok fazla
entegre olmamayı seçmektedir. Alternatif olarak, bazı
kuruluşlar dikey olarak entegre olmayı seçerler.
3. Aşamalar arasındaki denge. İlişkiler operasyonlar arasında ne
kadar özel olmalıdır. Tamamıyla dengeli bir ağ ilişkisi, bir
operasyonun yalnızca ağdaki bir sonraki aşama için ürettiği ve
gereksinimlerini tamamen karşılayan bir ilişkidir. Tam
dengeden daha azı, her operasyonun diğer şirketlere ürünlerini
satmasına veya diğer şirketlerden materyallerinin bir kısmının
satın almasıdır.
Endüstri 4.0 açısından da dikey entegrasyon tedarik zincirini
güçlendirmek, üretim maliyetlerini azaltmak ve dağıtım operasyonunu
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iyi hale getirebilmek adına önemlilik teşkil etmektedir. (URL_2,
2018)
Dikey entegrasyon üç çeşittir. Bunlar ileri/yukarı doğru dikey
entegrasyon, geri/aşağı doğru dikey entegrasyon ve dengeli dikey
entegrasyondur. Kaynağa doğru gerçekleştirilen bütünleşme
faaliyetlerine geriye doğru/aşağı yönlü dikey entegrasyon, satılan
malların tüketicisine doğru gerçekleştirilen bütünleşme faaliyetlerine
ileriye doğru/yukarı yönlü dikey entegrasyon, hem hammadde
kaynağına doğru hem de tüketiciye doğru bütünleşme faaliyetlerine
dengeli entegrasyon denir. Dengeli entegrasyon diğerlerine göre
kıyaslandığında daha nadirdir. (URL_1, 2017)

Şekil 1. Dikey Entegrasyon Modelleri (URL_1, 2017)
Aşağıdaki şekilde genelleştirilmiş dikey entegrasyon modeli yer
almaktadır. Dikey entegrasyon ile birlikte kontrol edilmesi gereken
faaliyet sayısı yer almaktadır. Entegrasyonun sayısı arttıkça kontrol
edilmesi gereken faaliyet ve sorumluluk sayısı artmaktadır. (Görener,
2013)
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Şekil 2. Genelleştirilmiş Dikey Entegrasyon Modeli (Görener, 2013)
4. DIŞ KAYNAK KULLANIMI
Dış kaynak kullanımı, şirket faaliyetlerinin dış tedarikçi tarafından
sağlaması anlamına gelir. Dış kaynak kullanımı, tedarikçinin dışarıdan
sağlanan faaliyetteki tüm sonuçlardan sorumlu olduğu uzun vadeli,
düzenli bir ortaklığa dayanmaktadır. Dış kaynak kullanım kararı,
karlılığı artırmak veya şirketin rekabetçi konumunu iyileştirmek için
ilk adım olabilir. Bununla birlikte, özellikle dış kaynak kullanımı ile
bağlantılı riskler dışında, bu sürecin çok sınırlı bir şekilde anlaşıldığını
görüyoruz. Aslında, tanım oldukça bulanık. Çoğu yönetici dış kaynak
kullanımının dış bir şirketten hizmet satın almayı içerdiğini kabul
etmektedir. Ancak anlaşmanın durakladığı yer burası. Bazı tartışmalar,
şirketin çalışanları hizmet sağlayıcısına aktarılmadıkça, dış kaynak
sağlamadığını iddia ederken, diğerlerinin ise yalnızca kuruluşun
kendisi için hizmet vermiş olması durumunda bu durumun ısrar
edeceğini iddia ediyorlar. Yaklaşımlar aynı zamanda bu sürecin
yönetiminde de farklılık göstermektedir. Dış kaynak kullanımının
yetersiz bir şekilde anlaşılması birçok problemle sonuçlanabilir.
Örneğin, yüksek maliyet, düşük kalite, çalışanların kaybı veya
müşterilerin kaybı gibi. Dış kaynak kullanımının çok popüler ve sık
kullanılan bir kavram olmasına rağmen, teorik bilginin
sistemleştirilmesi, anlayışının net olmadığı ve yanı sıra tarihine
baktığımızda ilk uygulamasının farklı sonuçlar aldığına işaret
etmektedir. (Mılecová, Grznár, & Szabo, 2010)
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Tablo 2’de dış kaynak kullanımında yapılacak ve yapılmayacak
hususlar belirtilmiştir. Bir firma bir faaliyetini dış kaynak kullanımına
tabi tutar ise bu noktalara dikkat etmelidir.
Tablo 2. Dış kaynak kullanımında yapılacak ve yapılmayacaklar
(Kelley & Jude, 2005)
Yapılacaklar

Yapılmayacaklar

İhtiyaçlarınızı öğrenmek için dış
Dış kaynak servis sağlayıcınızı kaynak sağlayıcınıza güvenmeyin.
araştırın: referanslarını isteyin.
İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi
tanımlamalısınız.
Mevcut
durumun
çaba
Yasal ekibinizi erkenden dahil
gerektirmeden dış kaynaklardan
edin; Sözleşme düzenlenmesi
temin edilebileceğini varsaymayın.
“avantaj” dır.
Bu tak-çalıştır çözümü değil.
Niyetinizi görevli çalışanlara
erkenden bildirin. Unutmayın,
görevli çalışanlar işlerden daha
fazla etkilenebilir.
Dış kaynak kullandığınız işlevin
çekirdek
olup
olmadığını
değerlendirin.
Dış
kaynak
kullanımı, rekabet avantajınızı
dışarıdan temin etmektir.

Hızlı dönüşümler beklemeyin. İyi
bir dış kaynak kullanımı, herhangi
bir dahili yeniden yapılanma gibi,
istikrarlı hale gelmek için zaman
gerektirir.
Dış kaynak projesini rahat
tutmayın. Hem çalışanlar hem de
servis sağlayıcı ile daha fazla
iletişim uyuşmazlığı azaltacaktır.

Yerleşim düzenlemelerini bekle.
Dış kaynak kullanımının müşteriye
Hata oranları artacak; süreç
şeffaf olduğunu varsaymayın.
üzerinde odaklanmak onları aşağı
Onlarla da ayrıca iletişim kurun.
indirecektir.
5. DİKEY ENTEGRASYON / DIŞ KAYNAK KULLANIMI
KARARININ ALINMASI
Farklı amaçları olan farklı firmalar dikey entegrasyon ya da dış
kaynak kullanımı hususunda farklı kararlar alabilirler. Kararın kendisi
değilse bile, sorunun kendisi nispeten basittir: "Belli bir koşulda şirket
içi veya dışarıdan tedarik talebi, pazarlarında daha etkin bir şekilde
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rekabet etmek için gerekli olan uygun performans hedeflerini sağlar
mı?"
Bir işletme stratejik öneme sahip bir faaliyet ve uzmanlık bilgisine
sahip olduğu bir faaliyet için dış kaynak kullanım yoluna gitmek
istemeyecektir. Bu faaliyetleri kurum içerisinde tutması daha doğru
olacaktır.
Tablo 3'de, her bir performans hedefinin koşullarında kurum içi
tedarik (dikey entegrasyon) ve dış kaynak kullanımı ile ilgili bazı
argümanlar özetlenmektedir.
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Tablo 3. Kurum içi ve dış kaynak kullanım yoluyla tedarikin bir
operasyonun performans hedeflerini nasıl etkileyebileceği (Slack,
Chambers, & Johnston, 2010)
Performans
Hedefi

"Kendiniz Yapın" Şirket İçi Dış Kaynak
Tedarik (Dikey Entegrasyon)
Satın Alma

Kullanımı

ile

Kalite

Herhangi bir kalite probleminin
kaynağını
genellikle
şirket
içinde izlemek daha kolaydır ve
iyileşme daha acil olabilir fakat
memnuniyetin
bazı
riskleri
olabilir.

Tedarikçi, uzmanlaşmış bilgi ve
daha fazla tecrübeye sahip
olabilir, ayrıca pazar baskısı
yoluyla motive olabilir, ancak
iletişim daha zorlaşır.

Hız

Malzemelerin
ve
bilginin
verimliliğini hızlandıran eş
zamanlı programlar anlamına
gelebilir fakat işletme dış
müşterilere sahipse eğer, dahili
müşteriler
düşük
öncelikli
olabilir.

Tepki hızı, ticari baskılar iyi
performansı teşvik
edeceği
tedarik
sözleşmesi
içinde
oluşturulabilir, ancak önemli
nakliye / teslim gecikmeleri
olabilir.

Daha kolay iletişim güvenilirliğe
yardımcı
olabilir,
ancak
Güvenilebilirlik operasyonda harici müşteriler de
varsa dahili müşteriler düşük
öncelik alabilir.

Tedarik sözleşmesinde geç
teslim cezaları, iyi bir teslimat
performansını teşvik edebilir,
ancak örgütsel engeller iletişimi
engelleyebilir.

Esneklik

Bir
işletmenin
gerçek
gereksinimlerine
yakınlık,
gerekli değişiklikler için kurum
içi operasyonu uyarabilir, ancak
cevap verme yeteneği, iç
operasyonların
kapsamı
ve
ölçeği
tarafından
sınırlandırılabilir.

Dış kaynaklı tedarikçiler, kurum
içi tedarikçilerden daha geniş
kapasite ile daha büyük olabilir
ve değişikliklere cevap verme
konusunda daha fazla yeteneğe
sahip olabilir, ancak farklı
müşterilerin çelişen ihtiyaçlarını
dengelemek zorunda kalabilirler.

Maliyet

Şirket
içi
işlemler,
dış
tedarikçiler tarafından talep
edilen karı yapmak zorunda
değildir yani firma bunun
dışında tedarikçiye verilecek
olan karları yakalayabilir fakat
nispeten düşük hacimler ölçek
ekonomisi elde etmenin zorluğu
ve yenilik sürecinin karları
anlamına gelebilir.

Dış kaynak kullanımının neden
bu kadar popüler olduğunun
muhtemelen ana nedendir. Dış
kaynak kullanım şirketleri ölçek
ekonomilerini başarabilir ve
kendi maliyetlerini düşürmek
için motive olurlar çünkü
karlarını doğrudan etkiler ancak
tedarikçi
ile
iletişim
ve
koordinasyonun
maliyetleri
hesaba katılmalıdır.
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6. UYGULAMA ÖRNEĞİ
Dayanıklı tüketim ürünlerinin üretimi için girdilerini ithal eden ve
bitmiş ürünleri hem ihraç eden hem de yurtiçine satan bir imalat ve dış
ticaret firması, üretim girdisi olarak kullanılan malzemelerinin ve
ihracat yapılan ürünlerinin gümrük işlemlerini X ve Y gümrük
müşavirliğine yaptırmaktadır. İlgili şirketin 2017 cirosu 1,7 milyon $
olup, şirket bünyesinde 7500 kişi çalışmaktadır. Firmanın satışları
Ağustos ayı itibari ile artmakta ve bir sonraki yılın Şubat ayına kadar
yükselerek devam etmektedir. Maliyetlerin azaltılması ve
güvenilebilirlik seviyesinin arttırılması hedeflenerek, bu faaliyetin
kurum içerisinde üretilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmada AHP ve
MOORA yöntemini kullandık çünkü bu iki yöntemin olduğu çalışma
sayısı literatürde çok azdır. Ayrıca kriterlerin kendi içerisinde
ağırlıklandırılmasında
ve
seçeneklerin
kriter
bazında
ağırlıklandırılmasında AHP yöntemi daha uygun olacağı
düşünülmüştür. MOORA yöntemi ile de seçenekler kendi aralarında
sıralanmıştır. Bu yöntemler kullanılarak faaliyeti dış kaynak kullanımı
ile mi devam edilmeli yoksa dikey entegrasyon yolu ile faaliyeti
kurum içerisinde mi gerçekleştireceklerine karar vereceklerdir.
Öncelikle firmalar 6 kriter bazında kendi aralarında kıyaslanarak,
kalitatif değerler kantitatif hale getirilmiştir. İlgili kriterler 3 sanayici
ve dış ticaret
firmasında çalışan 3’er uzman ile ortalama 2 saat görüşülerek
belirlendi. Seçim kriterleri uzun dönemli ilişki kurabilme yeteneği,
operasyon tamamlama hızı, güvenilebilirlik, esneklik, maliyet ve
profesyonellik olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile X ve Y gümrük
müşavirliği şirketinin ve kurum içi hizmet alımının 6 kritere göre
sıralanması amaçlanmıştır.
Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde AHS yöntemi uygulanmıştır.
Uzman görüşleri doğrultusunda kriterlerin ikili karşılaştırma matrisleri
elde edilmiş ve göreceli değerlendirmeler vasıtasıyla kriterlerin
ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra Moora oran metodu ve referans
yaklaşımı ile eldeki veriye göre firmalar sıralanmıştır.
Kriterler;
K1: Uzun dönemli ilişki kurabilme yeteneği: Tedarikçilerin uzun
dönemli iş ilişkisi kurabilme ve sürdürebilme yeteneğidir.
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K2: Operasyon tamamlama hızı: İş emrinin gelmesinden gümrük
işlemlerinin sonuçlandırılmasına kadar olan zamanı ve ürünün gümrük
sonrası teslimini kapsamaktadır. Uygulamanın gerçekleştirildiği hangi
tedarikçinin daha hızlı operasyon sürecini tamamlama yeteneğinin
olduğunun değerlendirilmesi için kullanılmıştır.
K3: Güvenilebilirlik: İyi bir operasyon performansının sağlanabilmesi
ve buna göre işletmenin üretim, satış vb. planlarını organize
edebilmesidir.
K4: Esneklik: Tedarikçilerin gelebilecek değişikliklere cevap verme
konusunda yeteneğe sahip olmasıdır.
K5: Maliyet (TL): Gümrük işlemleri sürecinde ortaya çıkan bir
değerdir. Genel harcamayı ifade etmektedir. Bu kriter hangi operasyon
sürecinin ve tedarikçinin seçilmesinin daha az maliyetli olacağının
öngörülmesi amacıyla kullanılmıştır.
K6: Profesyonellik: Spesifik bir alanda gerekli bilgiye sahip olma ve
süreci doğru bilgiye istinaden yönetebilmesidir.
Aşağıdaki tabloda kalitatif değerlerin kantitatif hale getirildiği
ölçekler mevcuttur.
Tablo 4. Kalitatif Değerlerin Sayısallaştırılması (Moraes, Bernardes,
& Camanho, 2007)
Önem Değerleri

Değer Tanımları

1

Eşit önemde

3

Biraz daha önemli (Az üstünlük)

5

Oldukça önemli (Fazla üstünlük)

7

Çok önemli (Çok üstünlük)

9

Son derece önemli (Kesin
üstünlük)

2,4,6 ve 8

Ara Değerler (Uzlaşma Değerleri)
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Karar problemine ait hiyerarşi yapısı aşağıdadır.

Gümrük Hizmet Alımında Tedarikçi
Seçimi

Uzun dönemli
ilişki kurabilme
yeteneği

Operasyon
tamamlama hızı

Güvenilebilirlik

X Gümrük
Müşavirliği

Y Gümrük
Müşavirliği

Esneklik

Maliyet

Profesyonellik

Dikey Entegrasyon
ile Kurum İçi Hizmet

Şekil 3. Gümrük Hizmet Alımında Tedarikçi Seçiminin Hiyerarşik
Gösterimi
Tablo 5’te 3 tedarikçi de 6 kriter bazında önem derecelerine göre
birbiri ile kıyaslanmıştır.
Tablo 5. Kriter bazında iki farklı tedarikçi ve kurum içi hizmet
seçeneğinin birbirine göre önem dereceleri
Uzun
dönemli
ilişki
kurabilme
yeteneği
X Gümrük
Müşavirliği

Y Gümrük
Müşavirliği

Dikey
Entegrasyo
n ile Kurum
İçi Hizmet

Dikey
X
Y
Entegras
Gümr Gümrü
yon ile
ük
k
Kurum
Müşa Müşavi
İçi
virliği
rliği
Hizmet

1

1/7

9

7

1

9

Esneklik

Dikey
X
Y
Entegras
Gümrü Gümrü
yon ile
k
k
Kurum
Müşavi Müşavi
İçi
rliği
rliği
Hizmet

1/9

X
Gümrük
Müşavirli
ği

1

1/3

2

1/9

Y
Gümrük
Müşavirli
ği

3

1

3

1

Dikey
Entegrasy
on ile
Kurum İçi
Hizmet

1/2

1/3

1
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Dikey
X
Y
Entegras
Operasyon Gümr Gümrü
yon ile
ük
k
tamamlam
Kurum
Müşa Müşavi
a hızı
İçi
virliği
rliği
Hizmet
X Gümrük
Müşavirliği

Y Gümrük
Müşavirliği

Dikey
Entegrasyo
n ile Kurum
İçi Hizmet

1

1/3

1/5

3

1

1/3

Maliyet

Dikey
X
Y
Entegras
Gümrü Gümrü
yon ile
k
k
Kurum
Müşavi Müşavi
İçi
rliği
rliği
Hizmet

5

X
Gümrük
Müşavirli
ği

1

3

1/5

3

Y
Gümrük
Müşavirli
ği

1/3

1

1/7

1

Dikey
Entegrasy
on ile
Kurum İçi
Hizmet

5

7

1

Dikey
X
Y
Entegras
Gümr Gümrü
yon ile
Güvenilebil
ük
k
Kurum
irlik
Müşa Müşavi
İçi
virliği
rliği
Hizmet

Profesyo
nellik

X Gümrük
Müşavirliği

1/5

X
Gümrük
Müşavirli
ği

1

3

3

1/7

Y
Gümrük
Müşavirli
ği

1/3

1

3

1

Dikey
Entegrasy
on ile
Kurum İçi
Hizmet

1/3

1/3

1

Y Gümrük
Müşavirliği
Dikey
Entegrasyo
n ile Kurum
İçi Hizmet

1

1/3

5

3

1

7

Dikey
X
Y
Entegras
Gümrü Gümrü
yon ile
k
k
Kurum
Müşavi Müşavi
İçi
rliği
rliği
Hizmet

3 alternatif tedarikçinin kriter önem dereceleri AHS yöntemi
kullanılarak belirlenmiştir. Tablo 5’deki her tedarikçi için sütun
değerleri toplanarak, her satır toplam sütun değerine bölünmektedir.
Sonrasında satır ortalamaları alınarak Tablo 6’da mevcut matrise
ulaşılmıştır.
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Tablo 6. İki farklı tedarikçi ve kurum içi hizmet seçeneği ve de bu
seçeneklere ait kriterlerin sayısal değerleri
Ope- Güvenile Esne Maliy Profesy
Uzun
rasyon
dönemli ilişki
bilirlik klik
et
onellik
kurabilme tamam
(TL/B
lama
yeteneği
irim)
hızı

K1

K2

K3

K4

K5

K6

X
Gümrük
Müşavirliği

0,20

0,63

0,19

0,25

280

0,57

Y
Gümrük
Müşavirliği

0,05

0,26

0,08

0,59

230

0,29

Dikey
Entegrasyon
ile
Kurum
İçi
Hizmet

0,74

0,11

0,72

0,16

100

0,14

Tablo 6’da verilen değerler aşağıdaki formül kullanılarak
normalizasyon işlemi yapılır. Tablo 7’deki şekilde elde edilir. Ayrıca
Tablo 7’de maksimum veya minimum olması istenen değerler de
belirlenmiştir.

(1)
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Tablo 7. Normalizasyon işlemi sonucunda değerler
Uzun dönemli ilişki
kurabilme yeteneği

Operasyo Güvenilebil
n
irlik
tamamla
ma hızı

Esnek
lik

Maliyet
(TL/Bir
im)

Profesyone
llik

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Max

Max

Max

Max

Min

Max

X
Gümrü
k
Müşavi
rliği

0,2591

0,9139

0,2564

0,38 0,744
16
9

0,8741

Y
Gümrü
k
Müşavi
rliği

0,0706

0,3759

0,1106

0,89 0,611
23
9

0,4365

Dikey
Entegr
asyon
ile
Kurum
İçi
Hizmet

0,9633

0,1532

0,9602

0,24 0,266
13
0

0,2132

Normalizasyon işleminden sonra Tablo 7’deki amaçların maksimum
veya minimum amaçları olmasına göre belirlenip, toplanır ve toplanan
amaçları değerinden toplanan minimum amaçları değeri çıkartılır.
İlgili formül aşağıdadır. Bu sayede
değerleri hesaplanır ve
sıralama yapılır. Bu değerler ve sıralama Tablo 8’de verilmiştir.

(2)
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Tablo 8.

değerleri ve sıralama

Üretecek Firmalar

yᵢ*

Oran Metodu
Sıralama

X Gümrük Müşavirliği

1,9403

2

Y Gümrük Müşavirliği

1,2740

3

Dikey Entegrasyon ile Kurum İçi 2,2652
Hizmet

1

Oran metoduna ek olarak her kriter için; amaç maksimizasyon ise
maksimum noktalar, amaç minimizasyon ise minimum noktalar olan,
referans noktaları ( ’ler) belirlenir. (Tablo 9)
Tablo 9. Tablo 7’deki değerlerden elde edilen referans noktaları
Güvenilebili Esnekl Maliyet Profesyone
rlik
ik
(TL/Biri
llik
m)

Uzun
dönemli
ilişki
kurabilme
yeteneği

Operasy
on
tamamla
ma hızı

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Max

Max

Max

Max

Min

Max

X
Gümrü
k
Müşavi
rliği

0,2591

0,9139

0,2564

0,381
0,7449
6

0,8741

Y
Gümrü
k
Müşavi
rliği

0,0706

0,3759

0,1106

0,892
0,6119
3

0,4365

Dikey
Entegra
syon ile
Kurum
İçi
Hizmet

0,9633

0,1532

0,9602

0,241
0,2660
3

0,2132

Referan
s
Noktala
rı ( )

0,9633

0,9139

0,9602

0,892
0,2660
3

0,8741

Belirlenen bu noktaların, her

. ile olan uzaklıkları bulunur. ( –

)
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Tablo 10. Referans noktalarının her
Uzun
dönemli
ilişki
kurabilme
yeteneği

ile olan uzaklıkları

Operasy Güvenilebi
on
lirlik
tamamla
ma hızı

Esne
klik

Maliye
t
(TL/Bi
rim)

Profesyon
ellik

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Max

Max

Max

Max

Min

Max

X Gümrük
Müşavirliği

0,7041

0,0000

0,7038

0,51 0,478
07
9

0,0000

Y Gümrük
Müşavirliği

0,8926

0,5380

0,8497

0,00 0,345
00
8

0,4376

Dikey
Entegrasyon
ile Kurum İçi
Hizmet

0,0000

0,7607

0,0000

0,65 0,000
10
0

0,6609

Bu değerlere aşağıdaki formül uygulanarak sıralama yapılır. Bu
değerler Tablo 11’de gösterildiği gibidir.

(3)
: i. alternatifin j. amaçtaki normalleştirilmiş değerini,
: j. amacın (kriterinin) referans noktasını göstermektedir.
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Tablo 11. Referans noktası yaklaşımına göre sıralama
Uzun
Opera Güvenile Esne Mal
dönemli syon
bilirlik
klik iyet
ilişki
tamam
(TL
kurabil
lama
/
me
hızı
Biri
yeteneği
m)
K1

K2

K3

K4

K5

Profesy
onellik

K6

Max

Max

Max

Max

Min

Max

X
Gümrü
k
Müşavi
rliği

0,7041

0,0000

0,7038

0,51
07

0,47
89

0,0000

Y
Gümrü
k
Müşavi
rliği

0,8926

Dikey
Entegra
syon ile
Kurum
İçi
Hizmet

0,0000

0,5380

0,7607

0,8497

0,0000

0,00
00

0,65
10

0,34
58

0,00
00

Refera
Maksim
ns
um
Nokta
Sapma / Yaklaş
Değerle
ım
r
Sırala
ması

0,7041

1

0,8926

3

0,7607

2

0,4376

0,6609

Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde AHS yöntemi uygulanmıştır.
Uzman görüşleri doğrultusunda kriterlerin ikili karşılaştırma matrisleri
elde edilmiş ve göreceli değerlendirmeler vasıtasıyla kriterlerin
ağırlıkları belirlenmiştir.
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Tablo 12. Kriter Ağırlıkları
Ağırlıklar

Kriterler
K1:

Uzun dönemli ilişki kurabilme yeteneği

0,04

K2:

Operasyon tamamlama hızı

0,14

K3:

Güvenilebilirlik

0,32

K4:

Esneklik

0,08

K5:

Maliyet (TL)

0,33

K6:

Profesyonellik

0,09

Bu kriter ağırlıkları Tablo 9’daki değerler ile çarpılır ve aşağıdaki
Tablo 13 elde edilir.
Tablo 13. Ağırlıklandırılmış Tablo 9 değerleri
Uzun dönemli
ilişki kurabilme
yeteneği

Operas
yon
tamaml
ama
hızı

Güvenile
bilirlik

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Max

Max

Max

Max

Min

Max

X
Gümrük
Müşavirli
ği

0,0107

0,1300

0,0829

0,03 0,243
03
6

0,0759

Y
Gümrük
Müşavirli
ği

0,0029

0,0535

0,0357

0,07 0,200
09
1

0,0379

Dikey
Entegrasy
on ile
Kurum
İçi
Hizmet

0,0397

0,0218

0,3103

0,01 0,087
92
0

0,0185

Ağırlıklar

0,04

0,14

0,32

Esnek Maliye
lik
t
(TL/Bi
rim)

0,08

0,33

Profesyo
nellik

0,09
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Tablo 13’deki değerler kullanılarak aşağıdaki formül ile yi hesaplanır
ve bulunan değerler sıralanır.

(4)
: i alternatifinin önem katsayısıyla
normalleştirilmiş değerlendirilmesidir.

tüm

kriterlere

göre

: j kriterin önem katsayısıdır.
Aşağıdaki tabloda
yapılmıştır.

’lere göre oran metoduna göre sıralama

Tablo 14. Oran metoduna göre sıralama
Üretecek Firmalar

Oran Metodu
Sıralama

X Gümrük Müşavirliği

0,0861

2

Y Gümrük Müşavirliği

0,0008

3

Dikey Entegrasyon ile Kurum İçi
Hizmet

0,3225

1

Referans nokta yaklaşımı ile sıralama yapmak için de Tablo 13’deki
değerler üzerinden referans noktaları belirlenir.
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Tablo 15. Referans noktaları
Uzun dönemli
ilişki kurabilme
yeteneği

Operas
yon
tamaml
ama
hızı

Güvenile
bilirlik

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Max

Max

Max

Max

Min

Max

X
Gümrük
Müşavirli
ği

0,0107

0,1300

0,0829

0,03 0,243
03
6

0,0759

Y
Gümrük
Müşavirli
ği

0,0029

0,0535

0,0357

0,07 0,200
09
1

0,0379

Dikey
Entegrasy
on ile
Kurum
İçi
Hizmet

0,0397

0,0218

0,3103

0,01 0,087
92
0

0,0185

Ağırlıklar

0,04

0,14

0,32

0,0397

0,1300

0,3103

Referans
noktaları

Esnek Maliye
lik
t
(TL/Bi
rim)

0,08

0,33

0,07 0,087
09
0

Profesyo
nellik

0,09
0,0759

Aşağıdaki formül ile önem katsayısı verilmiş kriterler için referans
noktası yaklaşımı ile sıralaması Tablo 16’da ifade edildiği gibi
bulunur.

(5)
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Tablo 16. Referans noktası yaklaşımına göre sıralama
Uzun Operas Güvenile
döne
yon
bilirlik
mli
tamam
ilişki
lama
kurab
hızı
ilme
yeten
eği

K1

K2

K3

Max

Max

Max

X
Gümrü
k
Müşavi
rliği

0,02
90

0,000
0

0,2275

Y
Gümrü
k
Müşavi
rliği

0,03
68

Dikey
Entegr
asyon
ile
Kurum
İçi
Hizmet

0,00
00

0,076
5

0,108
2

0,2746

0,0000

Esne
klik

Mali
yet
(TL /
Biri
m)

Profesyo
nellik

K4

K5

K6

Ma
x

Min

0,04 0,15
06
66

0,00 0,11
00
31

0,05 0,00
17
00

Max

0,0000

0,0380

Refer
ans
Maksi
Nokta
mum
Yakla
Değerl
şım
er
Sırala
ması

0,227
5

2

0,274
6

3

0,108
2

1

0,0574

Böylece ağırlıklar kullanılarak yöntemin uygulaması tamamlanmıştır.
7. SONUÇ
Dikey entegrasyon dış kaynak kullanımı kadar yaygın olmasa da
günümüzde teknoloji 4.0 ile birlikte daha da yaygınlaşacağı ön
görülmektedir. Bu nedenle firmaların daha da önemsemeye başladığı
bir uygulamadır.
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Bu çalışmada da üç alternatif tedarikçinin kriter bazında önem
dereceleri ve kriterlerin ağırlıklandırılması AHS yöntemi kullanılarak
belirlenmiştir. Sonrasında analiz MOORA yöntemi ile devam ederek,
üç alternatif firmanın, iki gümrük müşavirlik firması (dış tedarikçi) ve
dikey entegrasyon yolu ile faaliyeti firmanın kendisinin
gerçekleştirme
seçeneği,
6
kritere
istinaden
sıralanarak
karşılaştırılmıştır. MOORA yönteminde hem “Oran Yöntemi” hem de
“Referans Noktası Yaklaşımı” kullanılarak sıralama yapılmıştır. Tablo
16’da gümrük işlemlerini en iyi performans ve en düşük maliyet ile
üretebilecek firma, kriterlerin önem katsayısına göre belirlenmiştir.
Oran metoduna göre firmanın kendi bünyesinde faaliyeti
gerçekleştirmesi 1. sırada iken daha önceki tablolarda referans noktası
yaklaşımına göre 2. sırada çıkmıştır. Fakat oran metodunda uzmanlar
tarafından
belirlenen
kriterler
üzerinden
ağırlıklandırma
yapıldığından, firmanın dikey entegrasyona yönelerek kendisinin
gümrük işlemlerini kendi bünyesinde yapması tercih edilmiştir.
Öncelikle tüm riskler göz önünde bulundurulmalı ve tüm
operasyonların kurum içinde yapılıp yapılmayacağına karar
verilmelidir. Başlangıçta tüm operasyonları kurum içerisine almak
doğru adım olmayabilir. Gümrük sürecinde işlem yapılan taraflardan
biri devlet olduğundan, işlemlerinin kurum içerisinde yapılması
firmanın maddi ve manevi riskini arttıracaktır.
Araştırmamızda firmanın ilk yatırım maliyetleri ve bu maliyetlerin
geri dönüşü hesaplanmamış olup, sadece gümrük hizmetini dış kaynak
kullanım yolu ile dış tedarikçilerden almak yerine firmanın kendisinin
bu faaliyeti gerçekleştirmesi, belirli kriterler üzerinde kıyaslanmış ve
sıralanmıştır.
Gümrük hizmetleri alanında tedarikçiler ve dikey entegrasyon ile
kurum içi hizmet sağlanma opsiyonunun herhangi bir araştırmada
birbiri ile kıyaslanarak değerlendirilmediği gözlemlenmiştir. Dış
ticaret yapan bir firmanın gümrük hizmetini kendi bünyesi dahilinde
yapmak istemesi durumunda bu çalışma yol gösterici olacaktır.
Uygulanan model, kriterlerin değiştirilmesiyle benzer firmalarda da
kullanılabilir. Farklı kuruluşlarda kriterlerin değerlendirilmesi farklı
uzmanların değer yargılarına göre yapılacağından farklı sonuçların
bulunması da olasıdır.
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Bu çalışmada dikey entegrasyon üzerinde geliştirilen bütünleşik karar
verme yöntemi, işletmelerde farklı faaliyetlerin entegre edilme
probleminin çözümünde kullanılabilir. Gelecek çalışmalarda farklı
türdeki karar verme problemleri üzerine uygulama geliştirilmesi
planlanmaktadır.
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VATANDAŞIN MEMNUNİYET DÜZEYİ, ŞEHRİN MARKA
KİŞİLİĞİ ALGILAMASINI DEĞİŞTİRİR Mİ?
DOES THE LEVEL OF SATISFACTION OF THE CITIZEN
CHANGE THE PERCEPTION OF THE CITY'S BRAND
PERSONALITY?
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ÖZ
Marka kişiliği, bir markanın insan karakteristiklerini tanımlayan
kelimelerle ilişkilendirilmesi olarak tanımlanabilir. Şehir ile insani
özelliklerin eşleştirilerek markayla bağ kurulması şehir marka
kişiliği olarak tarif edilmektedir. Bu çalışmada şehir marka kişilik
ölçeği ele alınarak şehirde yaşayan vatandaşların memnuniyet
düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmada farklı memnuniyet
düzeyindeki vatandaşlar, şehrin marka kişilik boyutlarını farklı mı
algılamaktadırlar? sorusuna cevap aranmıştır. Tanımlayıcı
nitelikteki bu araştırmada örnek kütle, Kayseri’de yaşayanlardır.
Kullanılan
örnekleme
yöntemi,
tesadüfi
örnekleme
yöntemlerinden katmanlarına göre örneklemedir. Kullanılan anket
formu, Aaker (1997), Aksoy ve Özsomer (2007), Kurtuluş (2008)
ve Kanıbir vd. (2010)’in çalışmaları dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Veriler, yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır.
Veriler faktör analizi ve ayırma analizi ile değerlendirilmiştir.
Araştırma
sonucunda
farklı
memnuniyet
düzeyindeki
vatandaşların şehri farklı marka kişilik boyutları ile algıladıkları
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Marka Kişiliği, Şehir Marka Kişiliği, Marka
Kişilik Boyutları, Marka.

ABSTRACT
Brand personality can be defined as the association of a brand with
words that define human characteristics. Linking the city and
human characteristics with the brand is described as a city brand
personality. In this study, the city brand personality scale was
taken into consideration and it was associated with the satisfaction
level of the citizens living in the city. In this study, it is searched
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to answer this question “Do citizens with different levels of
satisfaction perceive the brand personality dimensions of the city
differently?” This study is descriptive study and the sample mass
is the ones living in Kayseri. The sampling method used is
sampling by random sampling methods. The questionnaire used
was prepared by Aaker (1997), Aksoy and Özsomer (2007),
Kurtuluş (2008) and Kanıbir et al. (2010). The data were used face
to face survey method. Data were analyzed by factor and
separation analysis. As a result of the research, it is found that the
citizens perceive the city with different brand personality
dimensions at different levels of satisfaction.
Keywords: Brand Personality, City Brand Personality, Brand
Personality Dimensions, Brand.
1. Giriş
Vatandaşların yaşadıkları şehirden memnuniyetleri, hem
kendileri hem de şehrin yöneticileri açısından oldukça
önemlidir. Bu açıdan şehir marka kişiliğinin belirlenmesi
gündeme gelmektedir. İçinde yaşadıkları şehre kimlik veren
vatandaşlar, şehri nasıl algılamaktadırlar? sorusunun cevabı
şehir marka kişiliğini ortaya koymaktadır. Çünkü bu marka
kişiliği, şehri diğer şehirlerden farklılaştırarak şehrin
değerlerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada memnuniyet
düzeyleri gözönüne alınarak şehir marka kişiliği ele alınmıştır.
2. Marka Kişiliği
Marka kişiliği, markanın insan karakteristiklerine göre
değerlendirilerek tanımlamasıdır (Aaker, 1997: 345; Kanıbir vd.,
2010: 58). Marka kişiliği kavramı, insanların markaları dostlarını,
arkadaşlarını seçer gibi seçtikleri varsayımına dayanmaktadır
(King, 1970: 38; Kapferer, 2004: 29). İlk olarak 1958 yılında
Martineau (1958: 50) tarafından ortaya atılan marka kişiliği,
perakende satış yapan mağazalar için geliştirilmiştir. Mağazalarda
bir markanın kendi ürün kategorisinde farklılaşması amacıyla
kullanılan bir yöntem ve tüketici tercihinin önemli bir
yönlendiricisi olarak ele alınmıştır (Martineau, 1958: 51).
Marka kişiliğinin yerlere ya da destinasyonlara uygulanması son
yirmi yıldır gündemdedir. Özellikle “I amsterdam” sloganı ile yola
çıkılarak Amsterdam’ın marka şehir olarak pazarlanmasının
başarılı olması, şehirlerde marka kişiliğini ön plana çıkarmıştır
(Anholt City Brands Index, 2005). Şehirlerin pazarlamasında ürün
yer, kullanıcılar ise tüketicilerdir (Baloğlu vd., 2014: 1060). Bu
açıdan ele alındığında şehir marka kişiliği, tüketicilerin yeri ya da
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destinasyonu nasıl değerlendirdiğini ortaya çıkartarak şehre
önemli bilgiler sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle “Şehir insan
olsaydı hangi özelliklere sahip olurdu?” sorusunun cevabı şehir
marka kişiliği olarak tarif edilmektedir.
Şehirlerin marka kişiliği belirlenirken üç farklı grup dikkate
alınmalıdır: Şehirde Yaşayanlar, Şehirde Yaşamayanlar ve Şehre
Gelen Turistler. Her grup, şehri farklı değerlendirebilir. Bu
nedenle şehir pazarlamasında hedef alınan pazar oldukça
önemlidir.
Şehir marka kişiliği ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında,
birbirinden farklı şehir marka kişilik özelliklerinin bulunduğu
görülmektir. Tablo 1 incelendiğinde çalışmaların büyük
çoğunluğunun Jennifer L. Aaker, tarafından geliştirilen “Marka
Kişilik Ölçeği”ni kullanarak şehir marka özelliklerini belirledikleri
ortaya çıkmaktadır. Aaker, 1995 ila 1997 yılları arasında farklı
ürün kategorilerindeki 40 markayı kullanarak bu ölçeği
geliştirmiştir. Aaker, farklı çalışmaları (Nornan 1963: 578; Tupes
ve Christal, 1958: 45; McCrae, 1991: 402; John, 1990: 89)
inceleyerek 114 ifade oluşturmuştur. Bu ifadeler, faktör analizi
kullanarak beş marka kişilik boyutuna indirgenmiştir. Bu boyutlar
samimiyet, coşku (heyecan), ustalık, seçkinlik ve sertlik olarak
isimlendirmiş ve Aaker bunlara “Büyük Beş” adını vermiştir. Bu
boyutları oluşturan onbeş özellik (sıfat) ise “Küçük Onbeş” olarak
adlandırılmıştır (Aaker, 1997: 344; Aaker vd., 2001; Kelemci ve
Bodur, 2009: 6). Aksoy ve Özsomer (2007: 4), Türkiye’de 1200
kişilik örneklem ile yaptıkları projede, Türkiye’nin marka
kişiliğinin yetkinlik, heyecan, geleneksellik ve androjenlik olmak
üzere 39 sıfattan oluştuğu sonucuna varmışlardır. Geleneksellik ve
androjenlik boyutlarının Türkiye’ye özgü boyutlar olduğunu iddia
etmişlerdir (Aksoy ve Özsomer, 2007: 5).
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Tablo 1. Şehir Marka Kişilik Özellikleri İle İlgili Çalışmalar
YAZAR (YIL)

ARAŞTIRMANIN
KONUSU

ŞEHİR MARKA
KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ

Henderson (2000)

Singapur’un
markalanması

Kozmopolit,
Genç, Canlı, Modern
Asya, Güvenilirlik ve
Konfor

Back ve Lee (2003)

Hosany ve Ekinci
(2003)

Morgan vd. (2003)

Aaker’s (1997) marka
kişilik ölçeğinin
destinasyonlara
uyarlanması

Samimiyet

Aaker’ın marka kişilik
ölçeğinin
destinasyonlara
uyarlanarak
geçerliliğinin de test
edilmesi

Yetkinlik,
Dışadönüklük ve

Yeni Zelanda için
güçlü bir hedef marka
oluşturulması

Paydaşlar Aracılığıyla

Heyecan, Yeterlilik ve
Karışıklık.

Heyecan

Ortaklıklar Oluşturma
ve
Geleneksel Olmayan
Medya Ağı Kurma

Douglas ve Mills
(2006)

Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’ya internet
seyahat blogları
aracılığıyla ziyaret
edenlerin marka kişilik
boyutlarının Aaker'ın
(1997) marka kişilik
ölçeği vasıtasıyla
belirlenmesi

Heyecan ve
Dayanıklılık

Ekinci ve Hosany
(2006)

Turizm
destinasyonlarında
Aaker'ın (1997) marka
kişilik ölçeğinin
uygulanması

Samimiyet,

Lee ve Suh (2011)

Kore’nin marka kişilik
boyutlarının
belirlenmesi (Aaker'ın
(1997) marka kişilik

Samimiyet,

Heyecan ve Eğlence

Heyecan, Teknoloji,
Yüksek Sınıf ve Dişilik
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ölçeği aracılığıyla)
Rojas-Mendez vd.
(2011)
Usaklı ve Baloglu
(2011)

Dickinger ve
Lalicic (2016)

Çin’de A.B.D’nin
marka kişiliğinin
belirlenmesi

Duygusallık,
Beceriklilik,

Las Vegas’a gelen
turistlerin gözünden bu
şehrin marka kişilik
boyutunun belirlenmesi

Canlılık, Sofistike,

TripAdvisor
kullanıcılarının turistik
yerlerle ilgili marka
kişilik özelliklerinin
saptanması

Turist Bağlılığı ve
Duygu Değişimi

ve Öz-Merkezlilik
Yetkinlik, Çağdaş,
ve Samimiyet

Bu araştırmada da şehir marka kişilik boyutları ele alınmıştır.
Yapılan bu çalışmalardan farklı olarak araştırmada hedeflenen
tüketici grubu, şehirde halihazırda yaşayanlardır. Vatandaşların
içinde yaşadıkları şehri değerlendirmeleri, günübirlik gelenler ya
da şehirde ikamet etmeyenlere göre daha doğru sonuç vereceği
düşünülmektedir.
3. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, farklı memnuniyet düzeyindeki
vatandaşlar, şehrin marka kişilik boyutlarını farklı mı
algılamaktadırlar? sorusuna cevap aramaktır. Bu amaca ulaşmak
için öncelikle şehir marka kişilik boyutları tespit edilmiştir. Daha
sonra vatandaşın memnuniyet düzeyleri dikkate alınarak
bulgulanan marka kişilik boyutlarına göre bu boyutların
değerlendirilmesinde farklılık olup olmadığının saptanmasıdır.
Şehirde yaşayanların memnuniyet düzeyleri belirlenirken şehirle
ilgili üç farklı memnuniyet türü belirlenmiştir: Yerleşim, Yaşam
ve Kültürel Yaşam.
Bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen iki hipotez
şunlardır:
H1: Vatandaşların şehirle ilgili farklı marka kişilik boyutları
vardır.
H2: Şehirden farklı memnuniyet düzeyi (yerleşim, yaşam, kültürel
yaşam) olan vatandaşlar, şehrin marka kişilik boyutlarını farklı
algılarlar.
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4. Araştırmanın Metodu
Araştırma, tanımlayıcı bir araştırmadır. Ana kütle, şehirde yaşayan
vatandaşlardır. Tüm şehirlerde araştırmanın yapılması zaman,
maliyet ve emek açısından mümkün değildir. Bu nedenle
araştırmacıların yaşadıkları Kayseri şehri tercih edilmiştir. Bu
araştırmanın ilk kısıtıdır. Bu durumda örnek kütle, Kayseri’de
yaşayan tüketiciler olarak belirlenmiştir.
Verilerin toplanmasında kullanılan örnekleme yöntemi, tesadüfi
örnekleme yöntemlerinden katmanlarına göre örneklemedir. Şehir
merkezine uzak bölgelerde farklı algılamaların olabileceği
endişesi ile merkez iki ilçe (Melikgazi ve Kocasinan) araştırma
kapsamına alınmıştır. Bu da araştırmanın ikinci kısıtıdır.
Örnek sayısı, bahsedilen iki ilçenin adrese dayalı nüfus kayıt
sistemi verilerine göre belirlenmiştir (http://www.tuik.gov.tr). %
95 güven sınırında % 5 hata payında ve belediye sınırları içinde
yaşayanların % 50’sinin şehir markasıyla ilgili bilgilerinin olduğu
varsayımı altında örnek hacmi 504 birim olarak belirlenmiştir
(Kurtuluş, 2006: 236). Örnekleme yapılırken önce basit tesadüfi
yöntemle her ilçeden beşer mahalle seçilmiştir. Daha sonra
mahalle nüfusları dikkate alınarak oranlanmış katmanlı örnekleme
yapılmıştır. Bu işlemin sonucunda Melikgazi ilçesindeki
Aydınlıkevler mahallesinde 27 adet, Alpaslan mahallesinde 55
adet, Yeniköy mahallesinde 55 adet, Yıldırım Beyazıt
mahallesinde 76 adet ve Köşk mahallesinde 79 adet anket
yapılmıştır. Bu ilçede toplam 292 anket formu doldurulmuştur.
Kocasinan ilçesindeki anket sayıları ise şu şekildedir: Uğurevler
mahallesinde 19 adet, Ziya Gökalp mahallesinde 40 adet, Mevlana
mahallesinde 32 adet, Mimarsinan mahallesinde 61 adet ve
Fevziçakmak mahallesinde 60 adet. Bu ilçedeki toplam anket
sayısı ise 212 adettir.
Anket formu, dört sorudan oluşmuştur. İlk soru, Kayseri’de
yaşayanların Kayseri’de kalma süreleriyle alakalıdır. İkinci
soruda, cevaplayıcılardan verilen sıfatları “Kayseri şehri bir insan
olsaydı nasıl değerlendirirdiniz?” sorusuna göre cevaplamaları
istenmiştir. Bu sıfatlar, Aaker (1997), Aksoy ve Özsomer (2007);
Kurtuluş (2008) ve Kanıbir vd. (2010) kullandıkları sıfatlardan
oluşturulmuştur. Bu soru, beş dereceli ölçekle değerlendirilmiştir:
“Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Fikrim Yok”,
“Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum”. Üçüncü soru,
Kayseri’de yaşayanların memnuniyet düzeylerinin ölçümüyle
alakalıdır. Bu soruda üç farklı memnuniyet türü (yerleşim, yaşam,
kültürel yaşam) sorulmuştur. Cevaplayıcılardan memnuniyet
düzeyini 1 ila 100 arasında değerlendirmeleri söylenmiştir. Son
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soru türü, cevaplayıcıların demografik bilgileri (yaş, cinsiyet,
medeni durum ve eğitim durumu) ile ilgilidir. Anket formu, iki
akademisyen tarafından kontrol edilmiş ve 20 birey üzerinde
denenmiştir.
Veriler, yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde faktör analizi ve ayırma analizi
kullanılmıştır. Kullanılan istatistik programı, SPSS 22.0’dır.

5. Bulgular
Ankete cevap verenlerin % 50.6’sı kadın ve % 49.4’ü erkek; %
55.8’i bekar ve % 44.2’si evli; % 58.6’sı üniversite mezunu, %
30.4’ü lise mezunu ve % 10.9’u ilköğretim mezunu; % 55.8’i 26
yaş ve üstünde, % 25’i 21 ila 25 yaş arasında ve % 19.2’si 20 yaş
ve altında; % 18.3’ü kamu sektöründe, % 19.5’i özel sektörde, %
11.7’si serbest meslekte çalışmakta ve % 50.5’i çalışmayanlardan
(ev hanımı, öğrenci vb.) oluşmaktadır.
5.1. Şehir marka kişilik boyutlarının belirlenmesi
Kayseri’nin merkez iki ilçesinde yaşayanların şehir marka
boyutlarını belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Ancak
bu analize başlamadan önce verilerin kendi içinde iç tutarlılığının
olup olmadığını belirlemek için faktör analizi yapılacak ifadelerin
güvenilirlik analizine bakılmıştır. Dokuz ifade güvenirliliği
bozduğu için çıkartılmıştır. Alfa Katsayısı, 0.941’dir. Bu
katsayıdan daha yüksek bir ifade olmadığı için faktör analizine
geçilmiştir. Analiz ile ilgili bilgiler, Tablo 2’dedir.
Tablo 2’den de görüleceği gibi birinci faktörde “samimi, neşeli,
dürüst, dengeli, çağdaş, canlı, modern, özgün,
özgüvenli,
güvenilir ve kibar” sıfatları yer almaktadır. Bu faktörün altında
toplanan çok sayıda sıfat düşünüldüğünde isimlendirilmesi bir
hayli zor görünmektedir. Faktörde “evcimen, dürüst, samimi”
sıfatları Aaker (1997)’ın çalışmasında da aynı faktörde
toplanmıştır. Yine “dürüst ve samimi” sıfatları Şahin ve Baloğlu
(2011)’nun ülkemizde yapmış olduğu çalışmada “samimi”
başlığında gösterilmiştir. Samimi sıfatının birinci faktörü oluşturan
sıfatlar arasında en yüksek ağırlığa sahip olması dikkate alınarak
bu faktörün “samimi”
başlığında isimlendirilmesi uygun
görülmüştür.
İkinci faktörde “romantik, hoşgörülü, demokratik, güzel, zeki,
tokgözlü, sempatik” sıfatları bulunmaktadır. Marka kişilik
boyutları incelendiğinde bu sıfatların farklı faktörler altında
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isimlendirildikleri görülmektedir. “Etkileyici” ismi bu sıfatların
ortak noktası olarak kabul edilmiştir.
Tablo 2. Şehir Marka Kişilik Boyutları İle İlgili Faktör Analizi
Sonuçları
Faktör Yükleri
Faktörler

Sıfatlar

Faktör 1:

Samimi

.699

Samimi

Neşeli

.681

Dürüst

.656

Bağımsız

.557

Dengeli

.542

Çağdaş

.531

Canlı

.525

Modern

.524

Özgün

.515

Özgüvenli

.514

Güvenilir

.498

Kibar

.484

1

2

Faktör 2:

Romantik

.674

Etkileyici

Hoşgörülü

.672

Demokrat

.619

Çekici

.616

Güzel

.547

Zeki

.537

Tokgözlü

.491

Sempatik

.419

3

Faktör 3:

Lider

.778

Yetkin

Tedbirli

.676

Takımcı

.668

İlkeli

.595

Saygın

.578

4

5
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Mantıklı

.482

Toplumcu

.446

Asil

.411

Faktör 4:

Cesur

.656

Sosyal

Serinkanlı

.656

Olduğu
gibi

.578

Duyarlı

.464

Saygılı

.429

Faktör 5:

Katılımcı

.706

Coşkulu

Büyüleyici

.600

Sıradışı

.454

Sosyal

.441

Genç

.398

Modacı

.200

Gerçekçi

.138

Yaratıcı

.095

Kaiser-Meyer-Olkin Testi: 0.950;
Bartlett Testi Ki-Kare Değeri: 10246.528 F Anlamlılık Değeri: 0.000
Üçüncü faktör altındaki sıfatlar şunlardır: lider, takımcı, ilkeli,
saygın, mantıklı, toplumcu, asil. Bu sıfatlar, Aaker (1997)’ın
marka kişiliği ölçeğinde “ustalık” olarak ifade edilmiştir. Aksoy
ve Özsomer (2007) ise “profesyonellik, başarılı, saygın” sıfatlarını
“yetkinlik” olarak isimlendirmişlerdir. Bu faktör “yetkin” olarak
adlandırılmıştır.
Dördüncü faktör, “cesur, serinkanlı, olduğu gibi, duyarlı, saygılı”
sıfatlarından oluşmaktadır. Bu faktörde yer alan değişkenler daha
önceki çalışmalarda farklı faktörler altında yer almıştır. Bu sıfatlar
incelendiğinde “sosyal” başlığında toplanması uygun görülmüştür.
Beşinci ve son faktörde “katılımcı, büyüleyici, sıradışı, sosyal,
genç, modacı, gerçekçi, yaratıcı” sıfatları vardır. Marka kişilik
boyutları incelendiğinde bu sıfatlar Torlak ve Uzkurt (2005)
“heyecan verici”; Aksoy ve Özsomer (2007) “heyecan” ve Aaker
(1997) “coşku” olarak isimlendirdikleri boyuta benzemektedir. Bu
nedenle bu faktör “coşkulu” olarak isimlendirilmiştir.
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Bu faktörler dikkate alındığında H1 hipotezi yani şehirde
yaşayanların şehirle ilgili farklı marka boyutları vardır ifadesi
kabul edilmiştir.
5.2. Farklı memnuniyet düzeyleri ile farklı marka kişilik
boyutlarının algılanması
“Şehirden farklı memnuniyet düzeyi (yerleşim, yaşam, kültürel
yaşam) olan vatandaşlar, şehrin marka kişilik boyutlarını farklı
algılarlar” hipotezini test etmek amacıyla ayırma analizi
yapılmıştır. Farklı memnuniyet düzeyleri (yerleşim, yaşam,
kültürel yaşam) bağımlı değişken, marka kişilik boyutları (samimi,
etkileyici, yetkin, sosyal, coşkulu) bağımsız değişken olarak
alınmıştır. Ayırma analizi ile ilgili değerler Tablo 3’dedir.
Tablo 3. Memnuniyet Düzeyleriyle İlgili Ayırma Analizi
Sonuçları
Memnuniyet Wilks
Düzeyi
Lambda
Değeri

Ki-kare
Değeri

Serbestlik Anlamlılık
Derecesi
Düzeyi

Yerleşim

.540

8.123

5

0.79

Yaşam

.721

21.611

5

0.00

Kültürel
Yaşam

.334

17.189

5

0.86

Tablodaki anlamlılık düzeylerine bakıldığında vatandaşın üç
memnuniyet türü içinde yaşam ile ilgili sonuçların anlamlı olduğu
görülmektedir (p˂0.05). Yerleşim ve kültürel yaşam ile ilgili
anlamlılık düzeyleri ise 0.05’den büyüktür.
Kayseri merkez iki ilçede yaşayanların şehirdeki yaşam ile ilgili
yüksek ve düşük memnuniyet düzeyleri itibarıyla şehir marka
kişilik boyutlarını farklı mı algılamaktadırlar? sorusunun cevabını
vermek yapılan ayırma analizi ile ilgili diğer sonuçlar Tablo
4’dedir. Bu tabloda şehir marka kişilik boyutlarıyla ilgili
anlamlılık düzeyleri ve ortalamaları yer almaktadır.
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Tablo 4. Yaşam İle İlgili Ayırma Analizi Sonuçları
ORTALAMALAR

VARYANS
ANALİZİ

AYIR
MA
ANAL
İZİ

Yüksek
Memnun
iyet

Düşük
Memnu
niyet

F
Değe
ri

Ayırm
a Gücü

Samimi

4.712

1.101

2.243

0.000

.443

Etkileyici

3.521

2.623

0.621

0.934

.211

Yetkin

3.601

3.298

0.108

0.291

.103

Sosyal

1.798

4.452

1.893

0.356

.002

Coşkulu

4.282

2.021

2.891

0.001

.302

DEĞİŞKE
NLER

Anlaml
ılık

Tablo 4’de yer alan samimi, etkileyici, yetkin, sosyal ve coşkulu
boyutlarından anlamlılık düzeyinin 0.05’den küçük olduğu iki
boyut vardır: Samimi ve Coşkulu. Ayırma analizinde ayırma
gücüne de bakılarak farklı olan değişkenler belirlenir. Bu oranın
30’dan büyük olması beklenir (Nakip, 2003: 473). Bu durumda
Kayseri’deki yaşamdan yüksek memnuniyeti ve düşük
memnuniyeti olan vatandaşlar açısından Kayseri’nin samimi ve
coşkulu olması farklı olarak algılanmaktadır. H2 hipotezi bu iki
boyut itibarıyla kabul edilmiştir.
Tablo 4’deki ortalamalara bakıldığında, Kayseri yaşamından
yüksek memnuniyeti olanlar şehrin samimi olduğuna kesinlikle
katılırken düşük memnuniyeti olanlar şehrin samimi olduğuna
kesinlikle katılmamaktadırlar. Yine ortalamalar dikkate
alındığında şehir yaşamından yüksek memnuniyeti olanlar şehri
coşkulu olduğu fikrine katılmakta düşük memnuniyeti olanlar ise
katılmamaktadırlar.

SONUÇ
Bu araştırmada yaşam, yerleşim ve kültürel yaşamdan farklı
memnuniyeti olan vatandaşların şehrin marka kişilik boyutlarını
farklı algılayıp algılamadıkları araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda öncelikle şehir marka kişilik boyutları belirlenmiştir.
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Daha sonra farklı memnuniyet düzeyleri itibarıyla marka kişilik
boyutlarında farklılık olup olmadığı saptanmıştır.
Çalışmada şehir marka kişilik boyutları, Aaker’ın marka
kişilik ölçeği kullanılarak tespit edilmiştir. Bu anlamda Aaker’ın
ölçeği de şehirler için denenmiştir. Kayseri şehrinde yaşayan
vatandaşlar, yaşadıkları şehri samimi, etkileyici, yetkin, sosyal ve
coşkulu olarak ifade etmektedirler. Ancak bulgulanan marka
kişilik boyutları ile Aaker’in marka kişilik boyutları arasında
farklılıklar bulunmaktadır. Boyutları oluşturan sıfatlarda da
farklılıklar vardır. Bu nedenle şehirler için kullanılırken bu ölçeğin
daha dikkatli kullanılması gerektiği düşünülmektedir.
Şehrin yerleşim ve kültürel yaşamıyla ilgili vatandaşların
farklı memnuniyet düzeyleri şehir marka kişilik boyutları itibarıyla
fark bulunamamıştır. Bununla birlikte şehirdeki vatandaşlar şehrin
yaşamıyla ilgili yüksek ve düşük memnuniyet düzeyi ile şehrin
samimi ve coşkulu olarak algılanmasında fark ortaya çıkmıştır.
Kayseri yaşamından yüksek memnuniyeti olanlar, şehri samimi ve
coşkulu olarak bulmaktadırlar. Düşük memnuniyeti olanlar ise
samimiyetsiz ve coşkusuz olarak ifade etmektedirler. Sonuç
olarak, vatandaşın memnuniyet düzeyinin şehrin marka kişiliği
algılamasını samimiyet ve coşku boyutlarıyla değiştirdiği
söylenebilir.
Araştırmanın sonuçları, vatandaşların kendileriyle şehri
özdeşleştirdiklerini göstermektedir. Aslında vatandaşların şehre
yükledikleri değerler kendileriyle özdeşleştirdikleri değerlerdir.
Bu nedenle yerel yöneticileri ve şehirlerin pazarlamasında yer alan
kişi ya da kurumlar vatandaşların değerlendirmelerini gözönüne
alarak şehrin değerlerini saptamalıdırlar. Böylece yaşayanların
kabullenmesinin kolaylaşır. Bu da şehrin pazarlamasında daha
başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Bu çalışmada marka kişilik boyutlarınının yanısıra
tüketicilerin memnuniyetleri de dikkate alınmıştır. Şehirde
yaşayanlara yapılmıştır. Diğer gruplar için de farklı çalışmalar
yapma imkânı vardır. Bununla birlikte araştırma tek bir şehirde
yapıldığı için genelleştirilemez. Ancak sonraki çalışmalara yol
gösterici olabilir.
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ABSTRACT
The concept of “neutrality” is over-classified or all ignored or, at best,
downgraded as being a wrong-headed security posture of states within
International Relations Literature. There is a need to develop an
alternative and integrative perspective to read neutrality to understand
what it means and how it operates. This article suggests that neutrality
is fundamentally a “strategic tool” which can be adopted by any state
both in times of war and peace. The adoption of neutrality can stem
from political reasons, economic reasons or simply anything that the
state in question finds desirable in short and/or long-term in both
national and/or international levels. As it is in the nature of any
strategy, success or failure of neutrality is related to the ability to
manage existing conditions and capabilities to reach desirable ends.
In this vein, the article, firstly, examines what neutrality meant (from
Peloponnesian War to modern days) and how it is understood by
leading International Relations Theories: realism, liberalism, and
social constructivism. Secondly, it analyzes neutrality as a strategic
tool of states over salient examples such as Melos, Argos,
Switzerland, the Netherlands, Sweden, Ireland, and Austria. Finally, in
conclusion, the article discusses the rationale of adopting neutrality in
today’s world.
Keywords: Neutrality, Security, Strategy, International Relations

Introduction
Neutrality is within the domain of various disciplines such as
Philosophy, History, Linguistics, Sociology, International Relations
(IR) or even Physics. Therefore, there are different questions and
answers, hence different perspectives about neutrality. The one reads
the literature to obtain a comprehensive understanding about it, might
easily get confused at the very beginning. Moreover, looking through
the lenses of a single discipline may not ease that confusion as it is in
IR. Each scholar within the discipline can mean something different
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by simply saying “neutrality”. Yet due to the states are the prominent
units of analysis at the very core of the discipline, most of the IR
scholars mean “state neutrality”81. That, to some extent, clarifies the
notion of neutrality within IR, however the problem is not that easy to
solve. Some other terms within IR literature such as “impartiality”,
“non-belligerency” and “non-alignment” can be used interchangeably
with the term; neutrality, not just by scholars but also politicians. In
addition to that, there are a few different types of neutralities such as
“armed neutrality”, “traditional neutrality”, “perpetual/permanent
neutrality” etc.
Apart from the ambiguity in defining neutrality, the actual problem is
about the relativity of the concept. In other words, each neutrality has
its specific factors to occur, maintain and end or last. Therefore
consideration of the historical context it exists and the specific reasons
in which state it is practiced demands high scrutiny. For instance,
while Corinth and Melos neutralities are different from each other, to
some extent, within ancient Greek city-states system, they are also
different from the Netherlands’ neutrality during late 19th and early
20th centuries. Therefore, addressing a state as a neutral entails a
bunch of questions at the very beginning. That relativity of neutrality
makes the concept a disorienting burden for IR. To overcome that
issue, IR scholars constantly try to fall the neutrality into place by
giving it different names or dividing it into different categories or. in a
parsimonious manner, contain it into a rather well-established
concepts such as security.
Since neutrality, at the first glace, seems like an option to take within
a war atmosphere and since generally adopted by relatively small
powers, it is considered as a security posture; a political stance for
survival and generally a passive one.82 Although in some examples, to
some extent, these evaluations can be accepted as valid, it actually
leads us to miss the bigger picture. Neutrality embraces not only
security but also short and long term gains for practitioners both in
war and peace times, as long as it is managed thoroughly. To argue
that, first of all, what is neutrality so far is needed to be summarized.
What is neutrality so far?
Neutrality, within modern international system, is “the legal status
arising from the abstention of a state from all participation in a war
between other states, the maintenance of an attitude of impartiality
toward the belligerents, and the recognition by the belligerents of this
81
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abstention and impartiality.”83 In addition to that definition, it should
be underlined, since it is a recognized status of states, neutrality is
valid both in war and peace time in today’s international system as it
is in the examples of Switzerland and Turkmenistan.
Adopting this definition is quite reasonable when we consider the
period between 19th and 21st centuries. However, neutrality has existed
far more before than that period. Neutrality, stunningly a common
feature of ancient Greek city-states system.84 However, the abstention
of an established international law during the classical period, urges us
to think neutrality differently than its modern meaning. In city-states
period we can hardly mention the recognition and validity of
neutrality by belligerents especially in peace times.85
In the writings of Thucydides about ‘The Peloponnesian War’, he
narrates Melian Dialogue. Melos declares its neutrality within the war
between the Athens and the Peloponnesian League. However it ends
up with the invasion of Melos by the Athens. According to
Thucydides ‘the strong do what they can, and the weak suffer what
they must’. Melians’ failure is embedded in the ignorance of that
golden rule. Being neutral was not a response, at the moment, to give
to a belligerent such as the Athens. In other words, being neutral was
invalid in that concept. The response to the Athens’ demand from
Melians had to be paying tax to the Athens or directly joining the
Peloponnesian League’s side of the war. 86 It can be said that even if
unilateral declaration of neutrality was possible in Greek City-States
System, neutrality was not bounded by international rules. Actually
there was no international law at least in today’s meaning.87
In the modern state system and with its modern meaning, neutrality
firstly recognized as a right of a state with the Congress of Vienna
(1815). The Congress of Vienna paved the way for the right to
practice neutrality both in war and peace time. However, it should be
stated here, that recognition of neutrality is not something given
naturally. It is depended on long term endeavors of Switzerland to
obtain that status. Switzerland was in a vulnerable position and open
to annexation of bigger powers; mainly France. Actually the
recognition of neutrality in the Congress of Vienna is an outcome of
83
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Swiss enmeshment policy to convince bigger powers (signatories of
the treaty) to recognize Swiss neutrality.88
Even if the Congress of Vienna has paved the way for internationally
recognized neutrality and make it a status which durable both in war
and peace time, the comprehensive articulation of rights and duties of
the neutral states firstly appeared in the Hague Conventions in 1989
and 1907. These two conventions are actually first formal statements
about the laws of war. It is possible to see whole rules and duties
about neutral states in 1907 Hague Convention’s fifth chapter. Some
of the statements are; the territory of neutral Powers is inviolable (1),
belligerents are forbidden to move troops or convoys of either
munitions of war or supplies across the territory of a neutral power
(2), the fact of a neutral Power resisting, even by force, attempts to
violate its neutrality cannot be regarded as a hostile act (10). 89As it is
obvious from the statements, neutrality of a state is guaranteed by
international law. These rules and duties have changed the nature of
the neutrality. Dominant powers would be less penetrative and the
neutrals would bear some responsibilities. Under that scheme,
Switzerland and Austria become neutral states and obtained
international recognition within the following years. Today in Europe,
Switzerland keeps the same position. However, it should be
emphasized here that states such as Sweden, Finland and the
Netherlands also pursued neutrality within different times but never
obtained a legal status.
There is no doubt that neutrality has been developed since ancient
Greek city-states system. However, that development is mostly
reflected in international law. On the other hand, one of the disciplines
which states and their international relations are at the core of inquiry
has not given that much of an attention to the concept of neutrality.
Neutrality within IR Theory
IR has a huge gap about neutrality. Most of the literature about
neutrality that IR scholars draw on is formed by history and
international law. Yet at the level of reflecting neutrality’s “futility or
immorality”, it is possible to come across some references.
Thucydides refers neutrality of Corcyra as a disguise to cover up their
crimes and misdoing. With his words, neutrality of Corcyra means
“violence where they have power, cheating if they can get away with
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it, no shame at any advantage gained.90 In other words, Corcyra was
using the neutrality as a strategic apparatus to maintain its acts.
However it is hard to state that Thucydides considers neutrality
completely immoral, yet as it is in the Melos and the Athens
examples, sometimes just as a wrongheaded strategy. At that point, it
can be suggested that, Thucydides’ understanding of neutrality is
about strategy and morality. A state can be neutral if it has advantage
over it, yet it should follow the moral rules. Therefore, neutrality is a
strategic posture which can be successful or not, at the same time,
moral or not.
On the other hand, Machiavelli completely looks down on neutrality.
According to him “A prince is….respected when he either a true
friend or a downright enemy”. Besides, favoring a side of the war
always more advantageous than staying neutral because according to
Machiavelli if two states declare war to each other and one of them
become conquer, the conqueror’s next prey would be the neutral one
closest to it. Therefore what a prince must do is to declare himself and
make war strenuously.91 It can be argued that, considering
Machiavelli’s understanding of neutrality, neutrality is neither moral
nor strategically advantageous yet still a strategy.
Kant in his “Perpetual Peace” argues the “harmony of interests”.
According to Kant there is an international cosmopolitan moral order
and each country has to follow that order. In other words, cooperation
is possible and the logical path to follow. Yet since neutrality
contradicts with cooperation, neutrality is not a moral option to be
adopted by states.92 As one can understand from the Kant, neutrality is
possible and even advantageous but states should follow the path of
cooperation to gain more and develop in peace times.
It could be said that, the important figures of the leading IR theories
implicitly consider neutrality as a strategy. They mainly mention it as
an immoral one or wrongheaded one yet as a strategy. However when
one focuses on the understanding of neutrality of World War I-II and
the Cold War, there is a shifting tendency to see neutrality as a
security stance of states. Morality of neutrality is avoided in
considerations, yet its wrongheadedness remains.
Neutrality in IR within the period of World War I-II and the Cold War
is generally understood as a security stance.93 Looking through the
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frame work of security, IR theory considers neutrality as a
wrongheaded path to follow at least for Realists and Liberals. It could
be said that this approach of two leading schools of IR lead to a gap
about neutrality in the discipline. At that point Agius and Devine
argue that since “security studies” are highly US-oriented sub-field of
IR and on the other hand realism and liberalism (mostly realism) are
leading theories in IR with their popular American scholars, neutrality
is highly absent within the literature.94 Considering the dominancy of
US scholars and mostly realism during the period of World War I-II
and the Cold War, neutrality’s rather an unpopular stance is
understandable. In that period main focus of the scholars were mostly
on power, war and cooperation. Ironically, neutrality means many
things except those three. Hence, there is not much of an attention to
neutrality in that period, although neutrality was highly discernable.
In the post-World War I and II era, the dominant realist focus was
firmly on conflict and alliance formation rather than neutrality. On the
other hand, liberals were interested in collective security. The neutrals
were pragmatists and trying to benefit from the both sides of the war
but they were doing wrong. Both realist and liberal approaches were
criticizing the neutral states’ stance and wrongheaded strategies
especially in the Cold War.95
In 1958, Hans Morgenthau described the Cold War as a struggle
between the two “crusading nations” both claiming to be the
repositories of universal truths which they saw as their historic
mission to bring to the rest of humanity. According to the both super
powers, the war was between good and evil, in other words if a state is
not in the side of good would automatically be in the side of evil.
Being neutral in the Cold War was not a permanent and realistic
choice.96
At that point realism and liberalism is not too much helpful to
understand the neutrality phenomenon. Not by its international level
meaning but about its construction. Social constructivism fills a huge
gap in the literature. Social constructivists ask rather a fundamental
question; how is neutrality being constructed? In that sense, social
constructivist thinking enables us to see more nuanced look to
neutrality which is norm and value based. With that view it is, to some
extent, also possible to answer the question how and why neutrality
94
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persists even within the absence of war. In that sense, social
constructivist view suggests that neutrality is not just a security
posture but also a component of national identity of the neutral states.
According to Rainio-Niemi, neutrality is “in the hearts and minds of
the people”. She suggests one should focus on the construction of a
state’s national identity to look for its neutrality. In other words,
neutrality is not independent from values, norms or historical
experiences of the society. In addition to that, since values, norms or
historical experiences of societies are different from each other, we
can consider different types of neutralities. In that sense, RainioNiemi distinguishes neutrality as classical neutrals (Switzerland,
Sweden) and the Cold War neutrals (Austria, Finland). She also refers
the need of a strong mobilization of domestic support for
establishment and maintenance of a state’s neutrality. However, her
approach cannot elude from the view of seeing neutrality as a security
stance. As Rainio-Niemi gives examples from Finland and Austria,
their policies named as Henkinen Maanpuolustus and Geistige
Landesverteidigung respectively, the both mean “spiritual national
defense.”97
Social constructivist view is more interested in values and norms.
However, such as realism and liberalism, social constructivism cannot
go further than seeing neutrality as a security stance. The crucial
difference is realist and liberal approaches’ looking down own
neutrality as a wrongheaded security stance and social constructivist
approach’s taking it into account and evaluating it in details.
Looking from the frameworks of leading IR theories from classical
times to today, neutrality is, in general, considered as an immoral and
wrongheaded strategy and then as mere security stance. In that sense, I
suggest to argue neutrality as a strategic status putting morality aside
and try to see what neutrality means beyond security. Considering
neutrality as a strategic status enables us to see the short and long term
gains or losses of neutrals. On the other hand it gives us a chance to
examine neutral states clearly in the international system considering
their relations with dominant powers. To do that, firstly it should be
clarified what is meant by strategy here. Then over some cases, it
should be examined in practice.
Neutrality as a Strategic Tool of States
Neutrality is so far understood as a security stance; a political posture
for relatively small powers to pursue for survival in war times.
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However, when we look at the most of the examples in addition to
neutrality’s security side, we can see some other gains and losses in
short and long term. To comprehend neutrality, therefore we have to
adopt a broader understanding. We need to look at the gains or losses
that neutrals enjoyed. When we have a closer look to each example, it
becomes more clarified that actually neutral states have their own
distinct agenda during war and peace times. Being neutral gives them
some opportunities as well as some deficiencies. Some of them
managed their goals some others could not. In that sense, neutrality is
an active strategic tool contrary to well-accepted passive security
stance.
Strategy is about maintaining a balance between ends, ways and
means; about identifying objectives and about the resources and
methods available for meeting these objectives. This balance requires
not only finding out how to achieve desired ends but also “adjusting
ends” so that realistic ways can be found to meet them by available
means.98 Mckeown argues that “strategy is about shaping the future”
and is a human attempt to get to “desirable ends with available
means”.99 Similarly, Kuint defines strategy as “a system of finding
formulation and developing a doctrine that will ensure long term
success if followed faithfully”.100 Strategy may contain one’s way to
obtain that desirable ends against its rival, however it is also enable to
obtain more gains than its friends. In other words “you can benefit
from the both sides”. A perfect strategy simply suggests considering
capacity and adjusting the end accordingly, and then follows the
shortest way to achieve the desirable end.
As Freedman argues, the realm of strategy is one of bargaining and
persuasion as well as threats and pressure, psychological as well as
deeds. It is about “getting more out of a situation than the starting
balance of power would suggest”. Strategy is the art of creating
power.101 Neutrality as we will see from the examples is actually
getting more out of a situation by “bargaining and persuasion”.
However as I mentioned earlier, each neutral state has its own distinct
agenda. Each neutrality is a different story. Since a strategy is about
considering capabilities and adjusting the desirable ends accordingly,
it is understandable that why in each example neutrality differs. That
also explains why it is generally chosen by relatively small powers.
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Because neutrality, in many examples, is not the full isolation of the
belligerents, contrary to that, active engagement with the both sides of
the belligerents not militarily but politically and economically. In
other words, neutrality gives the chance to small powers to bargain
with and persuade the bigger powers according to their desirable ends.
Neutrality in Practice
In ancient Greek city-states system, being neutral was actually a
challenge to the authoritarian aims of the hegemonic powers. Neutral
states were vulnerable and open to the violation of hegemonic powers.
Their uncertainty perceived by hegemons as a challenge to their
dominancy.102 As it is in the example of Melos, the Athens perceived
Melos declaration of neutrality as a challenge to its supremacy. On the
side of Melos their neutrality was for sustaining their position in the
system. They were benefiting from the trade with both sides and
enjoying a relative autonomy. Joining to the war would automatically
mean to lose that autonomy to either side and to harm their economy
as well. However Melos could not managed its strategy well and the
result was the plunder of Melos.
In another example, Thucydides argues the advantage of Argos
neutrality in the Archidamian War. Argos was capitalizing on their
neutral status by making money out of both sides. After the Peace of
Nicias, Argos decided to form its own alliance and challenge
Sparta.103 In other words, the Argos adopted neutrality temporarily
and changed it according to their capabilities and changing dynamics
in the international system. Therefore it can be said that Argos
considered its capacity and chose to be neutral in Archidamian War
but later they see an opportunity to gain more and adjust their
desirable end by forming an alliance to challenge Sparta’s supremacy.
In classical times, since the abstention of an international law and thus
recognition of neutrality, it can be underlined that neutrality is rather a
fragile strategy to follow. However as it is in the Argos example, still
embraces possible gains in short and long term if managed
thoroughly. Even if situation is considerably different in modern
times, neutrality’s strategic position remains as a similar path to
follow for relatively small powers. In that sense Irish neutrality during
World War II represents a perfect example of benefiting from the
situation by bargaining and persuading bigger powers.
Joining World War II to the side of allies would make Ireland a target
for German air and naval warfare in Atlantic Ocean but on the other
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hand the Irish resented the partition of Ireland after its independence
war with Great Britain in 1919-1921. Therefore to protect itself from
Germany and to bargain with Great Britain, Ireland adopted a neutral
status. By doing that the Irish obtained support from the allies and do
not get harm from the Germans. Ireland used its neutrality as a
bargaining tool over the issue of ending the partition.104
Dutch neutrality is also another successful example of neutrality.
Dutch neutrality is actually begins with the annexation of Belgium in
1831. After that, the Netherlands reduced to a small power status
regardless of its overseas possessions. Even if the Netherlands never
obtain internationally recognized neutrality, it has practiced ad hoc
neutrality until 1948. The Netherlands were in a conflict with Great
Britain about overseas possessions and the trade dominancy. Among
that rivalry, France annexed the Netherlands in 1810 and Belgium was
parted in 1831. The situation that the Netherlands faced was like
containment from each side. In order to gain its independency and
protect its overseas possessions and trade relations, the Netherlands
accepted the British and the French supremacy and adopt a neutral
policy.105 The neutrality of the Netherlands was also suited Great
Britain’s interests, the British wanted to see an independent and a
friendly Netherlands as a bumper between Great Britain and the
continental Europe. There are many gains that the Netherlands
enjoyed by practicing neutrality; it gained its sovereignty back; it
sustained its economic relation with Great Britain, France and its
major trading partner Germany. To some extent it has strengthened its
dominancy in the Far East.
The Netherlands gave up its neutrality after eight years with Germany
invasion of the Netherlands in 1940. The Netherlands joined the
alliance forces. From that critical turning point, it is obvious that when
the circumstances change, the states determine new strategies. In fact,
Vlekke a well-known Dutch academic told in 1952 in Chatham House
that the Netherlands was never be a neutral state. It has always favor
France and then Great Britain.106
Austrian neutrality is represents a unique example of neutrality since it
is depended on an agreement. In return to the withdrawal of all
occupation forces Australia adopted neutral status by “Moscow
Memorandum” in 1955. In other words, Austria was forced to be
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neutral. According to the agreement Austria has been neutralized
from all future wars and thus passivized by the bigger powers.
However, Austria used its neutral position according to its interests.
As Defense Minister Ferdinand Graf put it Austrian neutrality was a
dynamic one and could be brought in line according to the
circumstances.107 In that sense, Austria adopted “armed neutrality”
and also joined to the United Nations in 1955 and European Coal and
Steel Community in 1956. Western-minded Austrians used neutrality
as a tool to overcome Soviet occupation and gradually integrated to
the Western World. In fact, Austria never give up the discourse of
being a neutral state ever since, even if it is a member of European
Union today.108
Sweden also has its own reasons to adopt neutrality. After the
dramatic lose in Napoleonic Wars and the loss of Finland, Sweden
gradually adopted a neutral status. However Swedish neutrality was
not also mean pacifist security stance. During the World War II, while
stating its neutrality, Sweden sold iron ore to Germany.109 Between the
years 1948 and 1949 Sweden initiated a security union, i.e.;
Scandinavian Defense Union with Norway and Denmark. However
with the establishment of North Atlantic Treaty Organization
(NATO), Norway and Denmark joined NATO but Sweden did not.110
Sweden was still not sure to be committed in a union in which the
state cannot act autonomously.
During the Cold War years, Sweden initiated a nuclear program
including plutonium production until 1960.111 Sweden’s main
intention with its neutrality was more about sustaining its
independency over hegemony from the both sides. Within an
atmosphere of uncertainty in the international system, choosing a side
would lead to harm in independence of Sweden. In that sense, until the
end of the Cold War, Sweden stayed neutral. However five years after
the end of the Cold War, Sweden joined to European Union in 1995.
By keeping its neutrality until the end of the Cold War, Sweden both
benefited economically and gave no commitment to the either side.
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Later on, Sweden gradually and safely adapted itself to the winning
side; Western World.
One of the failures about neutrality experienced by Belgium in World
War I. Belgium became a neutral state with the Treaty of London in
1839, almost a decade after its secession from the Netherlands. Great
Britain was happy to see a neutral Belgium and neutrality of Belgium
is mainly a result of an agreement with Great Britain and France. The
agreement also signed by Germany. However, Belgium considered as
a strategic spot for Germany to get the upper hand in the World War I.
Therefore, Germany dismissed the treaty and invaded Belgium. Even
if that act is against the international law as it is obvious from the
example, the neutrality of states is not independent from the
consideration of dominant powers. That urges us to answer another
critical question about neutrality; why do the bigger powers let states
to become neutral?
Over these random examples of neutrality, I try to emphasize that
neutrality in many examples works as a strategic tool of states. In each
example, the states according to their relative capabilities pursued
their desirable ends. They used neutrality as a bargaining and
persuasion against bigger powers within the international system. Yet
it has to be argued at that point, neutrality of relatively small powers is
not independent than the decisions of bigger powers.
Why do the Bigger Powers Let States to Become Neutral?
Likewise neutrality is a strategic tool which means neutral states are
not lack of strategies to reach their desirable ends, bigger powers as
belligerents have their own strategic agenda as well. However as
Bauslaugh argues, “In the highly complex balance of power that
prevailed during the classical period the existence of neutral states was
especially troubling to the hegemonic powers, because the neutral
states represented a model of independence potentially injurious to the
interests of the dominant states. Resistance to recognized abstention
was therefore always strong among more powerful states, “unless they
happened to find it convenient for furthering their own aims”.”112
Because belligerents and non-belligerents can benefit from the
neutrality.
As it is in the classical period, World War I-II and the Cold War
periods also processed in a similar way. The neutralities of the
Netherlands and Belgium were actually sponsored as it is stated in the
examples by Great Britain which was the dominant power at the
moment. Austrian neutrality was also a result of the content of Soviet
112
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Union. In the example of Irish neutrality, Great Britain used the tool
of propaganda and even if Ireland was successful with its neutrality to
benefit from the allies, Ireland always was more close to Great Britain
and many Irish people fight against Germany within Great Britain’s
army.113
In addition to these, in the Cold War, Soviet Union adopted a special
policy toward neutral states. Even if Soviet Union was explicitly
stating its discontent with the neutrals, it was also considering the
neutrals as an obstacle to form a complete Western Bloc. Since those
neutrals such as Sweden and Austria are European states, their
neutrality would be a problem for the Western Bloc rather than Soviet
Union. Besides, Soviet Union was considering neutrality as a first step
towards communism rather than capitalism. According to Soviet
policy, those neutral states eventually would see the virtues of
communism and adopt communism.114 Therefore, today’s neutrals
would become future’s allies for the Soviet Union. On the other hand,
the Western Bloc was using the neutrals as a source of intelligence
sharing and actually seeing them close to itself, considering their
commitment to democracy.

Conclusion
Considering neutrality as a strategic tool could strengthen our
comprehension about neutrality. On the other hand, looking via only
the lenses of security lead us to a limitation which constrains
neutrality into a wrongheaded security stance. Neutrality as a strategic
status provides a rather broad area for relatively small powers to act
according to their capabilities. By doing that, those small states can
adjust their desirable ends and try to benefit from the bigger powers
both in war and peace time. However, it should be highlighted that
neutrality of states are not fully independent from the considerations
of related bigger powers. Neutrality of small states also has to be
suited bigger powers’ interests to some extent. Even if that approach
to neutrality is useful until the end of Cold War, the validity of
neutrality in today’s world is quiet debated. Within the globalizing
world, non-territoriality of security or enhancing interdependence
among states pave the way for an inevitable erosion of neutrality.
Besides, the consideration of non-state actors further lead to
questioning neutrality’s state-centric position. With the globalizing
new world order, it is hard to say that whether neutrality is going to
113
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stay as an old fashioned concept or somehow evolve and adjust to the
new world order.
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, parlamenter sistem ve başkanlık sisteminin
karşılaştırmasını yaparak avantajlarını ve dezavantajlarını irdelemek
ayrıca cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başkanlık sistemine
uygunluğunu incelemektir. Çalışmanın yöntemi derleme olup, bu
konuda bilimsel kitap, makale, dergi vb. materyaller kullanılmıştır.
Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; Parlamenter
sistemin gelişim süresi, olumlu ve olumsuz yanları, Başkanlık
Sistemi’nin ortaya çıkışı, sert kuvvetler ayrılığı ile bu sistemin olumlu
ve olumsuz yanları son olarak Başkanlık Sistemi ve Parlamenter
sistemin karşılaştırılması yapılarak her iki sisteminde avantajları ve
dezavantajları değerlendirilerek incelenmiştir. İkinci bölümde;
Yasama, yürütme ve yargı erkleri ayrı ayrı ele alınarak 1924, 1961 ve
1982 anayasalarına göre meclis yapısı incelenmiş ve
cumhurbaşkanlığı
hükümet
sisteminin
Amerika
Birleşik
Devletleri’ndeki başkanlık sistemi ile madde madde karşılaştırması
yapılarak başkanlık sistemine uygunluğu incelenmiştir. Üçüncü
bölümde ise; İktidar ve ana muhalefet partilerinin seçmenleri bazında
her iki sisteme de bakış açıları değerlendirilmiştir. Demokratik
sistemlerde sistem tıkanıklığı seçim yoluyla giderilmektedir. Aksi
takdirde politik, sosyolojik, iktisadi ve kültürel çatışmalar beraberinde
askeri darbelerle sonuçlanabilir, Türkiye’de demokratik sistem, askeri
darbe ve muhtıralar ile sekteye uğrayabilmektedir. Bu tür sorunlar
beraberinde devlet erklerinin etkinliğini sorgular hale getirmektedir.
Çalışmada parlamenter ve başkanlık sisteminin bu ve benzer
tehlikelere karşı durumları da göz önünde bulundurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemleri, Parlamenter Sistem,
Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.
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ABSTRACT
The aim of this study is via a comparison between the parliamentary
and presidential systems to display their advantages and disadvantages
and additionally to analyse the congruence of the presidential
government system with the presidential system. While the method
used in the study is compilation, scientific books, articles, journals,
etc. are utilized in the subject. The study is comprised of three main
sections. In the first section, through the analysis of the development
process of the parliamentary system, its advances and negative sides,
the advent of presidential system, strict division of powers, the
positive and negative sides of this system and lastly a comparison
between the parliamentary and presidential systems, the advantages
and disadvantages of both systems have been evaluated. In the second
section, by separately analyzing the legislative, executive and
judiciary powers and depending on the constitutions of 1924, 1961,
and 1982 the structure of the parliament has been examined. By way
of article-by-article comparison of the presidential government system
with the presidential system effective in the United States of America,
the congruence of the first to the presidential system is analysed. In
the third section, on the basis of the voters of the ruling and opposition
parties the viewpoints on both systems are evaluated. In the
democratic systems, bottlenecks in the system are overcome by way
of elections. If not, political, sociological, economic and cultural
conflicts might culminate in coup d’états. In Turkey, the democratic
system has been interrupted by military coups and memorandums.
Problems of this kind lead towards questions with regard to the
efficiency of the powers of the state. In the study the condition of
parliamentary and presidential systems across such and similar threats
has been taken into consideration.
Keywords: Government Systems, Parliamentary System, Presidential
System, Presidential Government System.
1. PARLAMENTER SİSTEM VE BAŞKANLIK
SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI
1.1. Parlamenter Sistem
Yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanan bir sistem olan
parlamenter sistemde kuvvetler bir birinden dengeli bir şekilde
ayrılmıştır ve kuvvetler arasında keskin sınırlar yoktur. Bu sistemde
kuvvetleri oluşturan organlar arasında işbirliği ve etkileşim
mekanizmaları vardır. Parlamenter sistem tarihsel gelişmelerin
ürünüdür ve esas anlamıyla 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere’deki
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uygulamalardan doğmuş ve gelişmiştir. Daha sonra Kıta Avrupası’nda
gerileyen monarşiler karşısında giderek güçlenen parlamentolarla
parlamenter sistem ortaya çıkmıştır.
Parlamenter sistem, sorumsuz devlet başkanının olduğu,
yürütme kuvveti ile yasama kuvvetinin yumuşak bir şekilde ayrıldığı,
yürütmenin yasamadan kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu,
kuvvetler arasında hiyerarşik sıralamanın olmadığı ve kuvvetler
arasında işbirliği öngören temsili bir sistemdir. Sert kuvvetler
ayrılığının aksine kuvvetler arası ilişkiler ılımlıdır. Bu sistemde
organlar arasındaki bağımlılık dikkat çeker. Meclis ile hükümet,
güvenoyu ve fesih mekanizmalarını araç olarak kullanarak ülkeyi
beraber yönetirler. Kuvvetler arasında işbirliği ve organik ilişkiler
vardır. Ayrı görev ve yetkileri olan yasama ve yürütme organları
birbirlerini karşılıklı olarak etkiler ve işbirliği içinde çalışırlar. İşlevsel
olarak kanun tasarılarını yürütme hazırlar, meclis kabul eder ve
yürütme bu kanunları uygular. Organik açıdan da, yürütme kuvvetini
oluşturan organlar meclis tarafından seçilir veya görevlerine son
verilir (Fendoğdu, 2010).
Parlamenter sistemde yasama görevi halkın temsilcilerinden
oluşan Meclisin sınırlı bir yetkisindedir. Milletvekilleri belli
aralıklarla yapılan seçimler ile halka hesap verirler. Halk icraatlarını
beğenmediği vekili bir sonraki dönem parlamentoda görevlendirmez.
Parlamenter sistemin anavatanı İngiltere’dir. Literatürde bu
sisteme İngiltere’yi de anımsatacak şekilde “Westminster Modeli” de
denir. İngiltere’de parlamenter sistemin Kral’ın mutlak iktidarının
sınırlandırıldığı ve bu yıl 800. yıl dönümü İngiltere kraliçesinin de
katıldığı bir törenle kutlanan (Cumhuriyet Gazetesi, 2015) 1215 tarihli
MagnaCarta (Büyük Özgürlük Fermanı) ile başladığı kabul edilir.
Klasik anlamda ideal bir belge olmayan, ancak derebeylerin çıkarlarını
Kral’a karşı koruma altına alan ve zamanla tüm halkın yararına
işleyen bir sistemin başlangıcı olarak kabul edilen ve AngloSakson
demokrasisinin temellerinin atılmıştır (Akgül, 2010).
Tek ya da iki meclisli olabilen parlamenter sistemde, yürütme
kuvveti, siyasal sorumluluğu bulunmayan ve uzlaştırıcı ve uyarıcı bir
rol oynayan devlet başkanı ile başbakan ve bakanlardan oluşur.
Başbakan ve bakanlar kuruluna hükümet de denilir. Cumhuriyet tipi
parlamenter sistemlerde devlet başkanını prensip olarak meclis
seçerken, monarşik tiplerde devlet başkanlığı soy esasına göre
belirlenebilir. Başbakan, prensip itibariyle meclis üyeleri arasından
devlet başkanının görevlendireceği bir kişi olur. Daha sonra
başbakanın oluşturduğu bakanlar kurulu listesi devlet başkanı
tarafından onaylanır ve böylece hükümet (bakanlar kurulu) kurulmuş
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olur. Daha sonra kurulan bu hükümetin görevine devam edebilmesi
için parlamentodan güvenoyu alması gerekir. Yasama ve yürütme
uyum içinde hareket etmek zorundadır. Almanya gibi bazı ülkelerde
başbakanı meclis de seçebilmektedir. Parlamenter sistemlerde devlet
başkanı sorumsuz iken, hükümetle birlikte, hükümet üyeleri de ayrıca
ayrı ayrı meclise karşı sorumludur. Meclis, hükümeti çeşitli araçlarla
denetler, gözetim altında bulundurur ve güvensizlik oyuyla hükümeti
düşürebilir. Öte yandan, yürütme de meclisi feshetme olanağına
sahiptir (ONAR, 2005).Parlamenter sistemin uygulamada ülkeden
ülkeye değişen farklı özelliklere sahip modelleri vardır. Bazı
parlamenter demokrasilerde yürütme egemen bir düzen varken
bazılarında yasama egemen bir düzen vardır. İngiltere gibi disiplinli
partilerin parlamentoda çoğunluğu elde ettikleri ülkelerde yürütmenin
daha baskın olduğu söylenmektedir. Öte yandan, İtalya gibi çok partili
sistemin var olduğu ülkelerde yasama kuvvetinin ön plana çıktığı
kabul edilmektedir (Çitçi, 1997).
Günümüzde yürütme kuvveti meclis çoğunluğuna dayanır.
Seçimlerde çoğunluğu sağlayan siyasi parti hükümet ve bu partinin
başkanı başbakan olur. Başbakan olacak kişi milletvekili olmalıdır,
ancak bakanlar için böyle bir şart söz konusu değildir. Kabine üyeleri
başbakan tarafından seçilir ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
Meclisler günümüzde muhalefet partilerinin de önemli fonksiyon icra
ettiği kurumlardır. Günümüzde yasama ve yürütme arasındaki ilişki
daha çok iktidar ve muhalefetin ilişkisi ile belirlenir. Özetle,
parlamenter sistem bakanlar kurulunun meclise karşı siyasal olarak
sorumlu olduğu bir sistemdir. Parlamenter sistemlerde iki başlı
yürütme vardır. Bu yürütme ikiliği; Devlet başkanı (kral veya
cumhurbaşkanı) ve Başbakan’dan (hükümet ve bakanlar kurulunun
başı) oluşur.
Parlamenter sistemde Başbakan’ın yetkileri devlet başkanına
göre çok daha kapsamlı olmalıdır, aksi takdirde parlamenter sistem
değil yarı-başkanlık sistemi oluşur. Parlamentarizm esas itibariyle üç
ilkeye dayanır; yürütme ve yasama arasında eşitlik, iki güç arasında
işbirliği ve her iki gücün birbiri üzerinde sahip oldukları etkileme
yetenekleri. Parlamenter sistemde genellikle çift-meclisli (bicameral,
Meclis-Senato) yapı görülür ancak Türkiye örneğinde olduğu gibi tek
meclisli parlamenter sistem de olabilir. Parlamenter sistemde
kabinenin (yürütme) uygulamalarının Parlamento tarafından
denetlenmesi ve yasaların Parlamento tarafından (yasama) yapılması
esastır. Parlamenter sistemin hakkıyla işleyebilmesi için parti içi
demokrasinin varlığı şarttır zira genel başkanların parti içi demokrasi
olmayan ortamlarda aşırı güç kazanması nedeniyle milletvekillerinin
yasama erkini hakkıyla ifa etmeleri imkânsızlaşır. Parlamenter
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sistemler; hükümetin üstün olduğu parlamenter rejimler ve
parlamentonun üstün olduğu parlamenter rejimler olarak ikiye
ayrılabilir. Hükümetin üstün olduğu parlamenter rejimlere
verilebilecek en iyi örnek İngiltere’dir. Bu ülkedeki iki partili siyasal
sistem ve çoğunluk seçim sistemi nedeniyle gücün tek bir partide
toplanması ve parti içi demokrasinin sınırlı oluşu nedeniyle
başbakanların büyük güç sahibi olması bunda etkilidir. Ayrıca
başbakanların kanun hükmünde kararname yetkileri vardır.
Türkiye de Cumhurbaşkanı’nın aşırı yetkileri sayılmazsa bu
sisteme örnek gösterilebilir. Parlamentonun üstün olduğu parlamenter
rejimler daha çok geçmişte görülen (Fransız 3. ve 4. Cumhuriyeti,
Federal Batı Alman Cumhuriyeti) ve başbakan ve hükümetin
yetkilerinin sınırlı olduğu rejimlerdir. Çok partili siyasal sistem ve
nispi temsil seçim sisteminin uygulandığı ülkelerde rejimler bu iki
sistem arasında yerlerde konumlanırlar.
1.1.1. PARLAMENTER SİSTEMİN AVANTAJLARI
Yeterli olmasa da, Montesquieu’nün kuvvetler ayrılığını
uygulaması,
parlamenter
sistemin
faydalarından
birisini
oluşturmaktadır. Ancak parlamenter sistemde söz konusu olan
kuvvetler ayrılığı, başkanlık sisteminde olduğu gibi katı bir anlam
içermez. Parlamentarizmde yasama ve yürütme erkleri; kanun
yapımına yürütmenin katılması, bütçenin ve uluslararası antlaşmaların
yürütme tarafından hazırlanması ama yasama organı tarafından kabul
ve onayı ile yasamanın yürütmeyi denetlemesi gibi karşılıklı bir
işbirliği ve etkileşim vardır. (Hekimoğlu, 2007).
Parlâmenter Sistemde Tıkanıklıkların Çözüm Yolu Vardır
(Turhan, 1993).
Parlâmenter sistemde, yürütme organı yasama organının
içinden çıktığına ve onun güvenine dayandığına göre, bu sistemde
yasama organı ile yürütme organı arasında bir kriz çıkması düşük bir
ihtimaldir. Böyle bir kriz çıkarsa da, bu krizin “güvensizlik oyu” ve
“fesih” gibi araçlarla çözülmesi mümkündür. Parlâmenter sistemde
parlâmento güvensizlik oyuyla hükûmeti her zaman düşürebilir. Buna
karşılık, hükûmet de parlâmentoyu feshedebilir. Fesihten sonra yeni
seçimlere gidilir. Seçimlerde parlâmento ile hükûmet arasındaki
uyuşmazlık halk tarafından çözümlenir. Bu nedenle, parlâmenter
hükûmet sistemlerinde rejimin kilitlenmesi, tıkanması ihtimali daha
düşüktür. Dolayısıyla parlâmenter sistemlerde hükûmet darbelerine
başkanlık sistemlerine oranla daha az rastlanır (Gözler, 2011).
Parlâmenter Sistem Esnektir (Gözler, 2011).
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Parlâmenter sistemin savunucularına göre parlâmenter sistem
oldukça esnektir. Güvensizlik oyu ve fesih araçlarıyla, parlâmenter
sistemlerdeki tıkanıklar çözülebilir. Hükûmet ile parlâmento
arasındaki siyasal süreç donmuş değildir; sürekli gelişime açıktır.
Halkın desteğini yitirmiş, iş göremeyen hükûmetleri değiştirmek için
başkanlık sisteminde olduğu gibi, dört ya da beş yıl beklemek gerekli
değildir. Seçim dönemi içinde de hükûmet değiştirilebilir.
Parlâmenter Sistem Kutuplaşmaya Yol Açmaz (Uluşahin,
1999).
Parlâmenter sistemde, hükûmetin her şeyi kazandığı
söylenemez; çünkü görevde kalması için devamlı olarak
parlâmentonun güvenine ihtiyacı vardır. Parlâmenter sistemde iktidar
olamayanlar sistemden dışlanmaz. Onlar muhalefet partisini
oluştururlar. Aynı zamanda parlâmento üyesidirler. Kanunların
yapılmasına ve hükûmetin denetlenmesine katılırlar. Özetle
parlâmenter sistemde seçimi kaybedenler, sistemden tamamıyla
dışlanmazlar.
Parlâmenter Sistemlerde Devlet Başkanının ılımlaştırıcı ve
Uzlaştırıcı Bir Etkisi Vardır.
Parlâmenter sistemlerde yürütme organı iki başlıdır. Bir
tarafta sorumsuz olan devlet başkanı (kral veya cumhurbaşkanı)
vardır. Devlet başkanları tarafsız ve genellikle partiler üstü bir
konumdadır. Devlet başkanları, devlet ve milletin bütünlüğünü temsil
ederler. Böyle tarafsız bir devlet başkanının siyasal mücadeleyi
ılımlılaştırıcı bir rolü vardır. Devlet başkanı, çatışan taraflar
(parlâmento-hükûmet) arasında arabulucu veya hakem rolü
üstlenebilir.
1.1.2. Parlamenter Sistemin Dezavantajları
Parlâmenter Sistem İstikrarsız Hükûmetlere Yol Açar
Parlâmenter hükûmet sistemine yöneltilen en önemli eleştiri,
hükûmet istikrarsızlığına yol açmasıdır. Parlâmenter hükûmet
sistemlerinde hükûmetin istikrarı hiçbir zaman garanti edilmiş
değildir. Zira bu sistemlerde hükûmet, parlâmentonun güvenine
dayanır; dolayısıyla parlâmento tarafından her zaman görevden
alınabilir. Bu nedenle, parlâmenter hükûmet sisteminde, bu sistemin
mantığı gereği, potansiyel bir hükümet istikrarsızlığı saklıdır (Juan,
1990).
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Parlâmenter Sistem Zayıf Hükûmetlere Yol Açar
Parlâmenter sisteme yöneltilen ikinci eleştiri, zayıf, etkinliği
düşük hükûmetlere yol açmasıdır. Bir kere, parlâmenter sistemde
hükûmet, tek partiden oluşsa bile, kendini güvende hissedemez. Her
halükârda parlâmentodaki çoğunluğu hesaba katmak zorundadır.
Parlâmenter sistemde hükûmet, tek partiden oluşsa bile, yürütme
organının iki başlı olması bazen problem yaratabilir. Gerçi
parlâmenter sistemin mantığına göre, başlardan biri olan devlet
başkanı, sorumsuz ve dolayısıyla yetkisizdir. Ne var ki uygulamada
devlet başkanı ile hükûmet arasında bazen çatışma yaşandığına şahit
olunmaktadır. Devlet başkanı tamamıyla sembolik rolüyle yetinmezse,
parlâmenter sistemde yetki ve sorumluluk karmaşası ortaya çıkar;
hükûmet etkinliğini yitirebilir. Diğer yandan parlâmenter hükûmet
sistemlerinde, hükûmet tek partiden oluşsa da, hükûmetin kolektif
niteliğinden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilir. Parlâmenter
sistemde bakanlar kurulunun karar alabilmesi için oy birliği gerekir.
Kurulun içinde bir bakanın muhalif kalması durumunda, bu bakanın
istifa etmesi veya azledilmesi gerekir ki, her iki durum da
kamuoyunda tartışmalara yol açar. Nihayet, parlâmenter sistem
genellikle koalisyon hükümetlerine yol açar. Koalisyon hükûmetleri
ise güçsüz hükümetlerdir. Çünkü koalisyon hükûmetleri birden fazla
partiden oluşmuştur. Bu partiler doğal olarak birbirinin rakibi
durumundadır. Dolayısıyla bu hükûmeti oluşturan partiler arasında şu
ya da bu şekilde bir uzlaşmazlık vardır. Zaten aralarında fark olmasa
iki ayrı parti olmazlardı. Bu partilerin oluşturduğu koalisyon
hükûmetlerinde gerçek anlamda üzerinde uzlaşılan zaten çok az konu
vardır. Diğer yandan koalisyon hükûmetleri hızlı karar alamaz. Çünkü
ilk önce koalisyon liderlerinin kendi aralarında anlaşmaları gerekir.
Bu ise çoğunlukla uzun pazarlıklar sonucunda olur. Ayrıca koalisyon
hükümetlerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar çok zor çözülür.
Koalisyon hükûmetlerinde icraat, uyuşmazlık yaratır
Parlâmenter Sistem Düşük Nitelikli Bir Demokrasiye Yol
Açar
Parlâmenter sistemin karşıtlarına göre, daha düşük nitelikli bir
demokrasiye yol açmaktadır. Bu iddia, şu argümanla
desteklenmektedir: Parlamenter sistemlerde, halk, hükümeti doğrudan
doğruya belirleyememektedir. Halk parlâmento üyelerini seçmekte,
parlâmento üyeleri de, hükûmeti seçmektedir. İkinci olarak, “hesap
sorulabilirlik” bakımından parlâmenter sistem düşük değerde bir
sistemdir. Özellikle koalisyon hükümetlerinde, sorumluluğun teşhisi
oldukça güçtür. Hükûmet birden fazla partiden oluştuğundan işler iyi
gitmediğinde halk hesap soracağı partiyi bilmez. Parlâmenter
sistemde, başbakanın sorumluluktan kurtulması, suçu ortaklarının
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üstüne yıkması mümkündür. Diğer yandan hükümet istikrarsızlığı da
sorumluluğun belirsizleşmesine yol açmaktadır. Kısa süre iktidarda
kalmış partilerden hesap sorulması oldukça güçtür. Çünkü bunlar
aldığı kararları uygulama fırsatını haliyle bulamamışlardır (Uluşahin,
1999).
1.2. Başkanlık Sistemi
Sartori Başkanlık sistemin tanımı konusunda şöyle
demektedir: Devlet Başkanı halkoyundan çıktığı, önceden belirlenmiş
görev
süresi
içinde
parlamentonun
oyuyla
görevden
uzaklaştırılamadığı ve atadığı hükümete başkanlık ettiği veya onları
başka şekilde yönlendirdiği takdirde” başkanlık sistemidir. (Sartori,
1997)
Başkanlık sisteminde parlamenter sistemden farklı olarak
devlet başkanı veya Cumhurbaşkanı direkt halk tarafından seçilir. Bu
sistemde yürütme devlet başkanı ve onun oluşturacağı kabineye,
yasama ise Meclis’e aittir ve güçler bölüşülmüştür. Başkan halk
tarafından seçildiği için güvenoyu alması gerekmez ve Meclis
tarafından düşürülemez. Başkanlık sistemine en uygun örnek Amerika
Birleşik Devletleri’dir. Zaten başkanlık sistemi daha çok Amerika
(Kuzey ve Güney Amerika) ülkelerinde görülür. Başkanlık sisteminde
bir anlamda yürütme Başkan’a, yasama Kongre’ye aittir. Başkanın
Kongre’yi (Meclis) dağıtma yetkisi yoktur. Kongre’nin de Başkan’a
güvensizlik oyu vererek düşürme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak
Başkan veto yetkisiyle Kongre’nin işleyişine müdahalede bulunabilir.
Halk tarafından seçilen ve tüm yürütme erkini elinde bulunduran
Başkan kabineyi tamamen kendisi seçer ve başka partilerden kişilerle
de çalışabilir. Kabine üyeleri senatör veya kongre üyesi olmak
zorunda değildir. Bu sistemde güç tek bir kişiyle özdeşleşmekte,
başkana çok fazla yetki verilmektedir. Başkanlık sisteminde Başkan
seçildiği 4 yıl süreyle sorumsuzdur ve tüm yürütme erkini elinde
bulundurur. Ancak istediği yasaları çıkarabilmek için Kongre’yi ikna
etmek zorundadır. Başkanlık sistemi demokratik krizlere daha açıktır.
Latin Amerika ülkelerinde Başkan’ın geniş yetkileri nedeniyle
geçmişte sık sık diktatoryal rejimler kurulmuştur. Yine askeri darbeler
bu ülkelerde sık görülmüştür. Başkan’ın Kongre’yi ikna edememesi
durumunda bu sistemde kilitlenme (deadlock) meydana gelebilir.
Başkan istediği hiçbir yasayı Kongre’den geçiremez. Demokrasinin
özü kabul edilen çatışma ve uzlaşı bu sistemde fazla görülmez.
Bilindiği gibi, monokraside yürütme gücü tek kişide
toplanmıştır. Tek kişinin etrafındaki insanlar karar sürecine
katılmazlar, sadece kararları hazırlar ve uygularlar. Monokrasinin üç
çeşidi vardır. Birincisi, monarşidir; monarşi kelimesi monokrasi ile
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sözlükte aynı anlama gelirse de monarşi ile daha çok kalıtsal
monokrasiler anlaşılmaktadır. İkinci tür monokrasi, iktidarın fetih
yoluyla ele geçirilmesi olup, buna diktatörlük de denebilir. Üçüncüsü
ise temsililik esasına dayanan monokrasidir ki Devlet Başkanının
yanında çift meclis ve yargı da vardır; işte bu sisteme başkanlık
sistemi denilmektedir. (Özer, 1981)
Monarşilerde monarkın yanında ona yardımcı olan kişiler de
bulunmakla birlikte bunlar, karar alma aşamasına katılamazlar, sadece
kararları hazırlar veya uygularlar. Karar alma tamamen tek kişiye
aittir. “Mona” tek “arkein” ise iktidar anlamına gelmektedir. Carl
Schmitt’e göre, monarşi teokratik, patriyarkal, patriyaryal, feodal,
memur ve sezaryen monarşi olmak üzere altı tipe ayrılmış olup, hepsi
yan yana bulunabilir. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda monarşi akılcı ve
deneysel gelişmelerden yararlanarak kendisini geliştirmiş ve
meşrulaştırmak istemiştir. Böylece devletin zirvesi siyasi rekabet
dışına çıkarılmak istenmiştir. Çünkü Devlet, demokratikleşme
sonucunda “partiler devleti” ne dönüşmüştür. Monark da böylece
ılımlı, tarafsız güç olma ve dengeli yapısı ile partiler üstü bir konuma
yerleşmiştir. (Özer, 1981)
Yarı Anayasal monarşide ise, anayasal normlarla birlikte
monarşi varlığını sürdürmektedir. Monark, eski gücünün bir kısmını
başkalarına devretmiş olmakla birlikte, Devlet sistemi üzerinde belirli
oranda varlığını sürdürmektedir. 1876 tarihli Kanuni Esasi ile getirilen
sistem Yarı Anayasal monarşilere bir örnektir. Ancak başkanlık
sistemi monarşilerle karıştırılmamalıdır. (Özer, 1981)
Başkanlık sisteminde seçimler ve seçimlerin yapılma aralıkları
daha önceden anayasa ile belirlenmiş olduğundan, yasamanın ve
yürütmenin ülkeyi erken seçime götürme yetkisi sert bir şekilde
kısıtlanmıştır. Meclisin başkanın görev süresi ile ilgili tasarrufta
bulunması istisnai bir kuraldır ve başkanın, görevini sürdüremeyecek
derecede hasta olması ya da anayasada belirtilen, başkanın görevden
alınmasını gerektirecek bir suç işlemesiyle mümkündür. Başkanlık
sisteminde, devlet ve hükümet başkanı parlamenter sistemin aksine,
aynı kişidir. Dolayısıyla da, başkan, parlamenter sistemdeki
başbakanın ve cumhurbaşkanının tüm yetkilerini kendisinde toplar.
Dolayısıyla, başkanlık sisteminde en temel hususlardan birisi
yürütmede birliğin sağlanmasıdır (Miş, Aslan, Ayvaz, & Duran,
2015).
1.2.1. Başkanlık Sisteminin Avantajları
Bu sistemde salt çoğunluk söz konusu olduğu için çift başlı bir
iktidar olması da mümkün değildir. Oyların çoğunu alan başkan bir
dönemlik bir hükümet görevini icra eder. Bu nedenle erken seçim
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endişesiyle politik ve siyasi oyunlarla hükümeti krize götürebilecek
herhangi bir senaryo oluşturmaz. Bununla birlikte yürütmenin tek
başlı olması ülkenin içinde olabileceği sıkıntılı günlerde de acil karar
alma durumunda hükümete hem ivedilik, hem de tutarlı bir politika
sergilemesine imkân sağlar. Yürütme ile yasama arasında bir siyasi
pazarlığın olmaması siyasi kirlenmenin dışında bir hükümet olması
demektir. Başkan parlamenter sistemde olduğu gibi meclisle uğraşarak
değil, halktan aldığı gücü halkın yararına kullanır. Çünkü meclise
karşı bir sorumluluğu yoktur (Sartori, 1997).
Başkanlık sistemi savunucularına göre, başkanlık sistemi,
parlâmenter sisteme göre demokratik değerlere daha uygundur. Bunun
temelinde su gerekçeler yatmaktadır. Öncelikle başkan, doğrudan
doğruya halk tarafından seçilmektedir. Böylece dayanağını halktan
alan bir başkan, temsilciler tarafından seçilen bir başkana göre daha
demokratik temelli olacaktır. Burada başkanın demokrasi ile ilişkisi,
eylem ve işlemlerini değil seçimini ifade etmektedir. Buna ek olarak,
hesap sorulabilirlik açısından, başkanlık sistemi daha somut sonuçlar
doğurabilmektedir. Öyle ki politikalarından dolayı başkan şahıs olarak
sorumlu tutulabilecektir. Örneğin parlamenter sistemlerde, hükümet
ortakları birbirlerini veya meclisi suçlu gösterebilirken, başkanlık
sisteminde muhatap sadece başkandır. Son olarak halk oy kullanırken
kimin iktidara geleceğini bilir ve ona göre oy kullanır. Daha doğru bir
anlatımla, seçtiği aday birinci geldiği taktirde, başkan olur. Ancak
bilindiği
gibi,
parlamenter
sistemlerde,
çeşitli
hükümet
kombinasyonları, seçmenlerin tercihinden çok uzak sonuçlar
doğurabilmektedir (Alpaç, 2001)
Öte yandan güçler ayrılığı gerçekten de başkanlık sisteminde
daha belirgindir. Ancak, bu durum yasama ile yürütme arasında bir
anlaşmazlık çıkması durumunda sistemi çıkmaza sürükleyerek
tıkanıklık yaratabilir. Bu noktada ise tıkanıklıkları ve sorunları aşmak
lobicilik faaliyetlerine kalmaktadır. (İpek Eren-Vural, 2014) Lobicilik
faaliyetlerinde görev alanlar yasama ve yürütme arasındaki sorunları
arabulucu rolü ve deneyimleri ile bir sonuca bağlarlar. Böylece sistem
kendi içinde yarattığı kolaylaştırıcı mekanizmalar ile yoluna devam
etmiş, kriz çıkması önlenmiş olur.
Fren ve denge mekanizmasına gelince, uygulamada kimi
durumlarda başkan üzerindeki frenleyici ve dengeleyici unsurlar
başkanın lehine olmak üzere etkisiz olabilir. Bunun en belirgin örneği
kongrenin başkanı görevden alma yetkisidir. Kısaca fren ve denge
mekanizmaları kimi durumlarda başkanın lehine işleyebilir. Bu
durum, başkanlık sisteminin daha önce belirtilen tek adam yönetimi
olmasını pekiştiren bir uygulama anlamına gelir. (İpek Eren-Vural,
2014)
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Son olarak başkanlık sistemini savunanların avantajlar
arasında en önemli özellik olan bütünleştirici ve birleştiricilikten söz
etmek gerekir. Sistemi savunanlara göre başkanlık sistemi, yapısı
dolayısıyla çok kültürlü veya göçmenlikle oluşmuş toplumlarda
uzlaştırıcı ve birleştirici bir sonuç yaratmaktadır. Amerika’nın
başkanlık sistemi modelini bu denli başarı ile uygulamasının altında
yatan sebeplerden biri de budur.
1.2.2. Başkanlık Sisteminin Dezavantajları
Başkanlık sisteminde ciddi bir kriz ortamı doğar veya
istikrarsızlık baş gösterirse başkan seçildiği süre için iktidarda
kalacağından, başkanın görevden uzaklaşması veseçim yolunun
açılabilmesi için antidemokratik yöntemler ya da anarşist-terörist
eylemlerden başka bir yol olmamaktadır. Yasama ve yürütme
organlarının seçiminden sonra, bir dahaki seçimlere kadar siyasal
süreçlere demokratik müdahale son derece zordur. Böylece halk
tarafından seçilen, meclis ya da başkanın toplumsal desteğini ya da
meşruiyetini kaybetse bile, yenileri seçilinceye kadar, halk bunlarla
katlanmak zorunda kalacaktır. Demokratik yönetimler bu noktada
diktaya dönüşmektedir. Çünkü meşruiyetini kaybeden otorite, yetkiler
hala elindeyken, varlığını bir şekilde sürdürmenin yollarını
arayacaktır. (Oruçlu, 2008)
Bayar’a göre; “Toplum desteğine sahip bir siyasi otoritenin bu
desteği ayrıca zorbalık yöntemleri ile de sağlamaya çalışması eşyanın
tabiatına aykırıdır. Dolayısıyla, nerede bir dikta yönetimi varsa, orada
halkın baskı altında tutulmasını gerektiren bir halka ihanetin
bulunması olasılığı hayli yüksektir. Faziletli diktatörlük yoktur.”
(Bayar 1994)
Yasama organının çoğunluğunu elinde bulunduran partinin
başkanın mensubu olduğu partiden farklı bir parti olması durumunda,
yaşanacak anlaşmazlıklarda her iki tarafta halkın seçimiyle
geldiğinden meşru olduklarını iddia edecek ve kararlarına
direteceklerdir. Bu durum bir lobicilik faaliyetleriyle de aşılamazsa
oraya bir çifte meşruluk krizi çıkacaktır. Ayrıca başkanlık sisteminde
geçerli olan kazanan her şeyi alır, kaybeden her şeyi kaybeder prensibi
doğrultusunda halkın büyük bir kısmının oyu boşa gitmekte ve bu
sebeple de kutuplaşma ve yürütmeye muhalefet doğmaktadır.
Bununla birlikte parlamento yasama faaliyetine tümüyle
hâkim olduğu için başkan, kanun teklifinde bulunamamakta ve
yardımcıları da kanunların görüşülmesine katılamamaktadır. Oysa
başkan belli bir programı uygulamak için seçilmiş olup, bunun
gerçekleştirilmesinin zorunlu araçlarından biri de kanunlardır.
Başkanın kanun teklif etme yolu kapalı olduğundan bazı başka
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yollarla kanun çıkarılmaya çalışılmaktadır ki, bunlardan biri
mesajlardır. Bu yolla başkan, anayasada öngörülmeyen kanun teklif
etme yetkisini mesajlar göndererek dolaylı bir biçimde
kullanmaktadır. Başkan ayrıca parlamentoda etkili olabileceğine
inandığı üyeler ya da parlamenter dostları aracılığı ile kanun teklifleri
yaptırabilmektedir. Nihayet bir başka yol; basın toplantıları ile
kanunla düzenlenmesini istediği kanunları dolaylı olarak dile
getirmektedir (Kuzu, 2011) Bu durum başkanlık sisteminde
kanunların ve kuralların etrafından dolanılan mekanizmaların
gelişmesine ve başkanın yetkisinin bu mekanizmalar sayesinde artarak
yasama organını etkisi altına almasına yol açmaktadır.
1.3. Parlamenter
Karşılaştırılması

Sistem

İle

Başkanlık

Sisteminin

Başkanlık sisteminde, yürütme organı tek kişiden oluşur, o da
başkandır. Başkanlık sisteminde, başkanın dışında sembolik bir devlet
başkanlığı makamı yoktur. Başkan hem hükûmet hem de devlet
başkanıdır. Başkan tarafından seçilen ve meclisçe onaylanan
yardımcıları ise, bir kabine oluşturmazlar. Parlamenter sistemde
yürütme organı ikili bir yapıdadır; bir tarafta sembolik yetkilerle
donatılmış devlet başkanı, diğer tarafta ise başbakan ve bakanlardan
oluşan bakanlar kurulu vardır.
Başkanlık sisteminde başkan doğrudan doğruya halk
tarafından seçilmektedir. Başkan belirli bir süreliğine seçilir ve kural
olarak görev süresi bitmeden görevden alınamaz. Parlamenter
sistemde yürütmenin etkin kanadı olan bakanlar kurulu genellikle
parlamento içerisinden çıkar. Devlet başkanı ise monarşilerde irsi
olarak, cumhuriyet rejimlerinde ise genellikle parlamento tarafından
seçilerek göreve gelmektedir.
Başkanlık sisteminde başkan, yasama organının güvenine
dayanmaz. Başkanın yasama organının güvenine dayanmaması, görev
süresi bitmeden kural olarak yasama organı tarafından güvensizlik
oyuyla görevden alınamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla başkan
yasama organına karşı sorumlu değildir, sadece kendisini seçen halka
karşı sorumludur. Parlamenter sistemde yürütme organı yasama
organının güvenine dayanır. Parlamenter sistemde devlet başkanının
vatan ihanet suçu dışında görevi ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
yoktur. Ancak yürütmenin sorumlu kanadı olan bakanlar kurulu,
yasama organına karşı sorumludur. Yasama organı, çeşitli denetim
mekanizmaları ile yürütme organını denetleyebileceği gibi görevden
de düşürebilir. Buna paralel olarak belli şartların gerçekleşmesi
halinde devlet başkanına da yasama organını feshetme yetkisi
tanınmıştır.
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Başkanlık sisteminde bir kimse, yasama ile yürütme organında
aynı anda görev alamaz. Bu sistemde yasama ve yürütme organları
arasındaki mutlak ayrılık, yürütme organının yasama organının
çalışmalarına müdahale edememesini gerektirir. Parlamenter sistemde
yasama ve yürütme organları arasında işbirliği olduğu için bakanlar
kurulu üyeleri yasama faaliyetlerine katılabilirler, bakanlar genellikle
milletvekilidirler.
Yasama-yürütme ilişkileri bakımından parlamenter sistemle
başkanlık sistemi arasındaki en önemli fark; parlamenter sistemde
hükümetin parlamentonun içinden çıkması ve ancak onun güvenine
sahip olduğu sürece görevde kalabilmesidir. Parlamentonun hükümeti
her zaman güvensizlik oyuyla düşürebilme imkânına karşılık,
hükümetin de parlamentoyu feshederek yeni seçimlere gidebilmesi,
parlamenter sistemin asli unsurları arasında yer alır. Yani parlamenter
sistemde, her iki organda birbirlerinin hukuki varlığına son verebilir.
Başkanlık sisteminde ise ne yasama, yürütmenin hukuki varlığına son
verebilir, ne de yürütme yasama organını feshederek yeni seçimlere
gidebilir. Bu sistemde başkan ve yasama organı, halk tarafından genel
oyla, ayrı ayrı ve sabit süreler için seçilirler ve bu süre içinde diğer
organ karşısında bağımsız olarak varlıklarını sürdürebilirler.
(Özbudun, 2013).
2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARINA
GÖRE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN YAPISI
Bu bölümde 1924, 1961, 1982 anayasaları ve 16 Nisan 2017
referandumunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak TÜRKİYE
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN yapılanma şekilleri incelenmiştir.
2.1. 1924 Anayasasına Göre Meclis Yapısı
2.1.1. Yasama
1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun ikinci faslı “vazife-i
teşrîiye” başlığını taşımaktadır. Burada “vazife (görev)”den değil,
5’inci maddede olduğu gibi “salâhiyet (yetki)”den bahsetmek daha
uygun olacaktır. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun 5’inci maddesine
göre, “teşrî salâhiyeti... Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz
eder”. 6’ncı maddeye göre ise, “Meclis, teşrî salahiyetini bizzat istimal
eder (kullanır)”.
Yasama Organının Kuruluşu, Seçme ve Seçilme Hakkı.Mebus seçilebilmek için otuz yaşını bitirmiş olmak gerekir (m.10).
1934’te yapılan değişiklikle kadınlara da seçilme hakkı tanınmıştır.
Seçme hakkı ise on sekiz yaşını bitiren her erkek Türk vatandaşına
aittir. 1934’te on sekiz yaş sınırı yirmi ikiye çıkarılmış, kadınlara da
seçme hakkı tanınmıştır. Seçimler dört yılda bir yapılacaktır (m.13).
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Mebusların yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı 17'nci
madde de güvence altına alınmıştır. Kanun Yapma.- Kanun yapma
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir (m.26). Meclisçe kabul
edilen kanunların Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekir.
Ancak Cumhurbaşkanının mutlak veya zorlaştırıcı bir veto yetkisi
yoktur. Cumhurbaşkanına sadece geciktirici bir veto yetkisi
tanınmıştır. Cumhurbaşkanı 10 gün içinde kanunu ya onaylamalıdır,
ya da “bir daha müzakere edilmek üzere” Meclise iade etmelidir.
Meclise bu şekilde iade edilen bir kanun, meclis tarafından tekrar
kabul edilirse, Cumhurbaşkanı onu ilân etmek zorundadır
(m.35).Burada ekleyelim ki, 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu
kanunları “tefsir etme (yorumlama)” yetkisini de Türkiye Büyük
Millet Meclisine vermiştir. (GÖZLER, 1998)
2.1.2. Yürütme
1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu, yürütme yetkisini (icra
kudretini) de Büyük Millet Meclisine vermiştir (m.5). Ancak, yasama
yetkisini bizzat kullanan Meclis, “icra salâhiyetini, kendi tarafından
müntehapReisicumhûr ve onun tâyin edeceği bir İcrâ Vekilleri Heyeti
marifetiyle istimal eder” (m.7).
Yürütme Organının Kuruluşu.- Yürütme organı, 1924
Teşkilât-ı Esasîye Kanununun “vazife-i icraîyye ” başlığını taşıyan
üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Yürütme organı ikili yapıdadır.
Bir yanda Cumhurbaşkanı, diğer yanda ise “İcra Vekilleri Heyeti
(Bakanlar Kurulu)” vardır.
Cumhurbaşkanı.- 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun 31’inci
maddesine göre, Cumhurbaşkanı (Reisicumhûr) Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim devresi
için seçilir. Seçilen Cumhurbaşkanı tekrar seçilebilir. Yukarıda
Cumhurbaşkanının sadece geciktirici veto yetkisine sahip olduğunu
söylemiştik. Anayasanın 39’uncu maddesine göre, Cumhurbaşkanının
ısdar edeceği bütün kararların başbakan ve ilgili bakan tarafından imza
edileceği öngörülmüştür. Burada karşı-imza kuralı vardır. Dolayısıyla
Cumhurbaşkanının siyasal sorumsuzluğu söz konusudur. Anayasa
göre Cumhurbaşkanı sadece “hıyanet-ivataniye halinde Büyük Millet
Meclisine karşı mesuldür” (m.41). Cumhurbaşkanının ısdar edeceği
diğer işlemlerden doğabilecek sorumluluk başbakan ve ilgili bakana
aittir (m.41). Ancak 1924 Anayasası, Cumhurbaşkanının kişisel
sorumluluğunu da düzenlemiştir. 41’inci maddeye göre,
“Reisicumhûrunhususat-ı şahsîyesinden dolayı mes’ûliyeti lâzım
geldikte işbu Teşkilât-ı EsasîyyeKanûnunun masuniyet-i teşrîiyeye
(yasama dokunulmazlığına) taalluk eden on yedinci maddesi
mûcibince
hareket
edilir”.
Özetle,
1924
Anayasasında

307
Cumhurbaşkanının konumu, herhangi bir parlâmenter rejimdeki
cumhurbaşkanının konumundan farklı değildir.
Hükûmet.- 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun 44’üncü
maddesine göre, “başvekil, Reisicumhûr canibinden ve Meclis âzâsı
meyanından tâyin olunur. Sair Vekiller Başvekil tarafından, Meclis
âzâsı
arasından
intihap
olunarak
Hey’et-i
umûmîyesiReisicumhûruntasdikile Meclise arzolunur”. Hükûmet bir
hafta içinde programını (hatt-ı hareket ve siyâsî nokta-i nâzârını)
Meclise sunmak ve güvenoyu (itimat) istemek zorundadır. Bakanlar
(vekiller), başbakan (başvekilin) başkanlığında İcra Vekilleri Heyetini
oluşturmaktadır (m.45). 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun 46’ncı
maddesinde İcra Vekilleri Heyetinin, hükûmetin genel siyasetinden
müştereken sorumlu olduğu (kolefktif sorumluluk) ve keza, vekillerin
de kendi salâhiyeti dairesindeki icrâattan münferiden sorumlu
oldukları (bireysel sorumluluk) öngörülmüştür. Özetle, 1924 Teşkilât-ı
Esasîye
Kanunu
sisteminde,
yürütme
organının,
gerek
Cumhurbaşkanı, gerek Bakanlar Kurulu kanadı parlâmenter sistemin
genel ilkelerine uygun olarak düzenlenmiştir. (Gözler, 2000)
2.1.3. Yargı
1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun 8’inci maddesine göre,
“hakk-ı kazâ, Millet nâmına, usûlü ve kanunu dairesinde müstakil
mehâkim tarafından istimal olunur”. Yani Anayasa, yargı yetkisinin
millet adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı ilkesini
getirmiştir. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun dördüncü faslı,
“kuvvet-i kazaiye (yargı kuvveti)”ye ayrılmıştır. 1924 Teşkilât-ı
Esasîye Kanununun önceki fasıl başlıklarında yasama ve yürütmeden
“vazife” olarak bahsederken, burada yargıdan “kuvvet” olarak
bahsetmesi ilginçtir. Bülent Tanör, bundan yargının konumunun
yükseltildiği sonucuna ulaşmıştır. (TANÖR, 2003) Kanımızca, 1924
Teşkilât-ı Esasîye Kanununun koyucularının bu yolda bilinçli bir
tercihte bulunduklarını söylemek oldukça güçtür. 1924 Teşkilât-ı
Esasîye Kanununda yasama ve yürütme için “vazife”, yargı için
“kuvvet” kelimelerinin kullanılması, kanımızca, daha ziyade
rastlantısaldır.
1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununda yargı ile ilgili şu
hükümler getirilmiştir: “Mahkemelerin teşkilâtı, vazife ve salâhiyetleri
kanunla muayyendir” (m53). Hakimler, bağımsız ve her türlü
müdahaleden âzâdedir (m.54). Hâkimler kanûnen muayyen olan usûl
ve ahvâl haricinde azlolunamazlar (m.55). Hakimlerin özlük hakları
kanun ile belirlenir (m.56). Hâkimler kamusal veya özel hiçbir görev
kabul edemezler (m.57). Yargılama alenîdir (m.58). Herkes, mahkeme
huzûrunda haklarını müdâfaa için lüzûm gördüğü meşrû vasıtaları
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kullanmakta serbesttir (m.59). Hiçbir mahkeme, vazife ve salâhiyeti
dahilinde olan davalara bakmaktan imtina edemez (m.60).
Hemen belirtelim ki, 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun
yargıyla ilgili getirdiği güvenceler, 1876 Kanun-u Esasîsinin yargıya
ilişkin getirdiği güvencelerden çok daha yetersizdir. Yargıya ilişkin
hükümleri itibarıyla 1924 Anayasası, 1876 Anayasasından daha
geridir. Yukarıda gördüğümüz gibi, 1876 Kanun-u Esasîsi, “kanunî
hâkim ilkesi” veya “doğal yargıç ilkesi” denen ilkeyi eksiksiz kabul
etmişti (m.23, 89). Kanun-u Esasî, özel davalara bakmak için, normal
mahkemelerin “haricinde fevkalâde bir mahkeme veyahut hüküm
vermek salahiyetini haiz komisyon teşkilini katiyen” yasaklıyordu.
Oysa, 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununda bu konuda bir hüküm
yoktur. Bu basit bir unutma eseri değildir. 1924 Teşkilât-ı Esasîye
Kanununun meclis görüşmelerinde, “fevkalâde mahiyeti haiz
mahkeme teşkili memnudur” şeklinde bir ek fıkra önerisi
reddedilmiştir. (Gözübüyük, Sezgin, 1957).
Diğer yandan 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununda yargıyla
ilgili hükümler de yasama karşısında bir güvence teşkil etmekten
uzaktır. Çünkü Anayasa getirdiği güvenceleri “kanun dairesinde”
sınırlandırmıştır. Örneğin mahkemelerin teşkilâtı, görev ve yetkileri
kanunla belirlenmektedir (m.53). Hâkimlik teminatı ve hâkimlerin
özlük hakları da kanunla düzenlenecek bir şeydi (m.54). Keza,
vatandaşların, “mahkeme önünde haklarını korumak için gerekli
gördüğü yasalı araçları kullanma” özgürlüğü (m.59) de yasa
koyucunun hangi araçlara izin vereceğine bağlı kalmıştır. Çünkü,
1876’da olduğu gibi kapsamlı bir yargı yolu teminatı ve genel bir
savunma hakkı 1924 Anayasasında eksiktir. (Rumpf, 1965).
Diğer yandan 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun yargıya bu
olumsuz bakışı idarî yargı alanında da göze çarpmaktadır. İdarî dava
ve ihtilaflara bakmakla görevlendirilen Şura-ı Devlet (m.51) yargı
bölümünde değil, yürütme bölümünde düzenlenmiştir. Keza
nizamnamelerin (tüzüklerin) kanunlara aykırılığını denetlemek görevi
Şura-ı Devlete değil, Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir.
Ayrıca, 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu kanunların
yorumlanması yetkisini mahkemelere değil, yasama organına
vermiştir (m.26). Hukuk teorisinde, “yasama yorumu (teşrîi tefsir)”
kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı bulunduğundan dolayı
eleştirilmektedir.
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2.2. 1961 Anayasasına Göre Meclis Yapısı
2.2.1. Yasama
1961 Anayasası 1924 Anayasasından farklı olarak “çift-meclis
sistemini ” kabul etmiştir (61 AY, m.63). Bu 1924 Teşkilât-ı Esasîye
Kanunundan bir farklılıktır. Ama bir yenilik değildir. Zira yukarıda
gördüğümüz gibi 1876 Kanun-u Esasîsi de iki-meclis sistemini
kurmuştu.
1961 Anayasasına göre “yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir” (m.5). Türkiye Büyük Millet Meclisi Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosundan kuruludur (m.63). Millet Meclisi, genel
oyla seçilen dört yüz elli milletvekilinden kuruludur (m.67).
Cumhuriyet Senatosu ise üç çeşit üyeden oluşmuştur. Yüzelli adet
olan birinci grup üyeler halk tarafından seçilir. Onbeş adet olan ikinci
grup üyeler ise Cumhurbaşkanınca seçilir. İlk iki grup üyelerin görev
süresi altı yıldır. Üçüncü grup üyeleri ise ömür boyu görev yapar.
Anayasa bunlara “tabiî üyeler” demektedir. Bunlar da kendi içinde iki
gruba ayrılır. Bunlardan birincisi 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı
Kanunun altında adları bulunan Millî Birlik Komitesi başkan ve
üyeleridir. ( İkincisi ise eski Cumhurbaşkanlarıdır.
Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilmek için kırk yaşını
doldurmuş olmak ve yüksek öğrenim yapmış olmak şartı aranmıştır
(m.72). Buna karşılık milletvekili seçilebilmek için otuz yaşını
bitirmiş olmak ve Türkçe okuyup yazmak koşulları yeterlidir (m.68).
Milletvekillerinin görev süresi dört yıldır (m.69). Seçimler dört yılda
bir yapılır. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin (tabii üyeler dışındakiler)
görev süresi ise altı yıldır (m.73). Ancak Cumhuriyet Senatosu
seçimleri altı yılda bir değil, iki yılda bir yapılır. Her seçimde,
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte biri yenilenir (m.73).
Millet Meclisinin yetkileri, Cumhuriyet
yetkilerinden genellikle daha ağır basmaktadır.

Senatosunun

Hükûmet, Cumhuriyet Senatosuna karşı değil, Millet
Meclisine karşı sorumludur. Güven oylaması sadece Millet Meclisinde
yapılır (m.103). Cumhuriyet Senatosunun güvensizlik oyuyla
hükûmeti düşürme yetkisi yoktur.
Bütçe kanununun kabulünde son söz Millet Meclisine aittir
(m.94).
Kanun kabul etme sürecinde de son söz esas itibarıyla Millet
Meclisine aittir. Ancak kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinde
Cumhuriyet Senatosunun da çok önemli yetkileri vardır. 1961
Anayasasının 92’nci maddesinde oldukça ayrıntılı bir şekilde
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kanunların iki meclis tarafından nasıl görüşüleceği düzenlenmiştir. Bu
usûl oldukça karışıktır. 92’nci maddeye göre, Millet Meclisinin kabul
ettiği bir metni Cumhuriyet Senatosu salt çoğunlukla veya üçte iki
çoğunlukla reddederse, bu metnin Millet Meclisi tarafından kabul
edilebilmesi için aynı şekilde salt çoğunluk veya üçte iki çoğunluk
gerekir (m.92/8-9). Millet Meclisinde yeterli çoğunluğa sahip olmayan
bir hükûmetin tasarılarının Cumhuriyet Senatosu tarafından
reddedilmesi mümkündür. Millet Meclisinin kabul ettiği metin
Cumhuriyet Senatosu tarafından değiştirilerek kabul edilmişse, Millet
Meclisi bu değişiklikleri benimsemezse, her iki Meclisin ilgili
Komisyonlarından seçilecek eşit sayıda üyelerden bir “karma
komisyon” kurulur (m.92/5). Karma komisyonun hazırlayacağı metin
Millet Meclisine sunulur. Millet Meclisi bu durumda ya karma
komisyonca hazırlanmış metni aynen kabul etmeli, ya da Cumhuriyet
Senatosu tarafından değiştirilmek suretiyle karara bağlanmış olan
metni aynen kabul etmelidir. Millet Meclisi bu ikisini kabul etmek
istemiyorsa, yani kendi hazırladığı metni kabul etmek istiyorsa,
Cumhuriyet Senatosunda yapılmış madde değişiklikleri üye tamsayısı
ile karara bağlanmış ise Millet Meclisi de üye tamsayısının salt
çoğunluğuyla karar vermelidir (m.92/5).
Gensoru dışında, soru, genel görüşme, meclis araştırması,
meclis soruşturması gibi hükûmeti denetleme araçlarında, Cumhuriyet
Senatosu ile Millet Meclisi eşit yetkilerle donatılmıştır (m.88-90).
Keza Anayasanın değiştirilmesi usûlünde de Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosu eşit yetkilerle donatılmıştır. Anayasanın
155’inci maddesine göre, Anayasa değişikliği teklifinin kabulü için
“Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğunun oyu”
gerekir. (Gözler, 2000)
2.2.2. Yürütme
1961 Anayasası, yasama ve yargıdan bir “yetki” olarak
bahsederken, 6’ncı maddesinde, yürütmeden bir “görev” olarak
bahsetmiştir. Anayasaya göre, “yürütme görevi, kanunlar
çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine
getirilir.
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince, kırk yaşını
doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri arasından, üye
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yedi yıllık bir süre
için seçilir; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, sonraki
oylamalarda salt çoğunlukla yetinilir (m.95).
Bakanlar Kurulu ise Başbakan ve Bakanlardan kuruludur.
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
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arasından atanır. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya
milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca
seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır (m.102). Bu şekilde kurulan
Bakanlar Kurulu, Millet Meclisinden güvenoyu almak zorundaydı.
Hükûmetin kuruluş şeması parlâmenter hükûmet sistemine uygundur.
(GÖZLER, 2000)
2.2.3. Yargı
1961 Anayasasının 7’nci maddesine göre, yargı yetkisi Türk
milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Yargı Anayasanın
üçüncü kısmının üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Mahkemelerin
bağımsızlığı, hakimlik teminatı tanınmıştır. 1961 Anayasasının yargı
alanında getirdiği önemli bir yenilik hakimlerin bağımsızlığını
sağlamak üzere kurduğu Yüksek Hakimler Kuruludur. Yüksek
Hâkimler Kurulu , 143’üncü maddenin ilk şekline göre, onsekiz asıl
ve beş yedek üyeden oluşuyordu. Bu üyelerden altısı Yargıtay genel
kurulunca, altısı birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce ve kendi
aralarından gizli oyla seçiliyordu. Millet Meclisi ve Cumhuriyet
Senatosu da, yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye
olma şartlarını kazanmış kimseler arasından gizli oyla ve üye tam
sayılarının salt çoğunluğu ile üçer üye seçiyordu. Keza bu usûlle
Yargıtay Genel Kurulu iki, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ile Millet
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu birer yedek üye seçiliyordu. Bu usûl
1971’de değiştirilmiştir. Maddenin ilk şekline göre, bu Kurula Batılı
örneklerinde olduğu gibi yasama organı tarafından üye seçilmesi
ilginçtir. İleride görüleceği gibi, 1982 Anayasası döneminde Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşum tarzı eleştirilecek, bu Kurulun
sırf hakimlerden oluşması istenecektir. Bunu isteyen ve 1961
Anayasası öven yazarlar her nedense, 1961 Anayasasının 143’üncü
maddesinin ilk şeklinin Yüksek Hakimler Kuruluna, bir siyasal organ
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye seçildiğini
görmezden gelmektedirler. 1961 Anayasasının ilk şeklinde Yüksek
Hakimler Kurulunun üyelerinin üçte birinin milletvekilleri ve
senatörler tarafından seçildiğinin altını özenle çizmek isteriz. 1961
Anayasasının bu hükmü, 20 Eylül 1971 tarih ve 1488 sayılı Anayasa
Değişikliği kanunuyla değiştirilmiştir. Yüksek Hakimler Kurulunun
üyelerinin sadece Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçilmesi
öngörülmüştür.
1961 Anayasası, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay,
Uyuşmazlık Mahkemesi gibi yüksek mahkemeleri tek tek
düzenlemiştir.
1961 Anayasasının yargı alanında getirdiği en önemli yenilik
şüphesiz kanunların Anayasa uygunluğunu denetlemekle görevli bir
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Anayasa Mahkemesini kurmasıdır. Anayasanın ilk şekline göre bu
Mahkemenin 15 üyesinden beşini seçme yetkisi yasama organına
verilmiştir.
2.3. 1982 Anayasasına Göre Meclis Yapısı
2.3.1 Yasama
Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 2’nci maddesi, yasama
yetkisini Millî Güvenlik Konseyine vermiştir. Maddeye göre, 1961
Anayasasına göre “Türkiye Büyük Millet Meclisine... ait olduğu
belirtilen görev ve yetkiler 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren Millî
Güvenlik Konseyince... kullanılacaktır”
2.3.2. Yürütme
Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 2’nci maddesi,
Cumhurbaşkanlığına ait yetkileri aynı zamanda devlet başkanlığı
görevini üstlenmiş olan Millî Güvenlik Konseyi Başkanına vermiştir.
Anayasa Düzeni Hakkında Kanunda yürütmenin diğer kanadı olan
Bakanlar Kurulu hakkında bir hüküm yoktur. Ancak bu dönemde,
Bülent Ulusu başkanlığında sivillerden oluşan bir Bakanlar Kurulu
kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun programı Millî Güvenlik
Konseyince görüşülerek 30 Eylül 1980’de Hükûmete güven
verilmiştir.
2.3.3. Yargı
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun yargı organına
dokunmamıştır. Bu dönemde normal mahkemeler, Danıştay ve
Anayasa Mahkemesi varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak Anayasa
Düzeni Hakkında Kanunun yargısal denetim konusunda getirdiği
önemli sınırlamalar vardır. Bir kere, yukarıda belirtildiği gibi, Millî
Güvenlik Konseyince yayımlanacak olan kanunların Anayasaya
aykırılığı iddiası ileri sürülememektedir. O halde Anayasa Mahkemesi
bunların dışında kalan konularda çalışabilecektir. Diğer yandan,
Danıştayın denetimi alanı da çok kısıtlanmıştır. Millî Güvenlik
Konseyi bildiri ve kararlarına, Bakanlar Kurulu kararnamelerinin ve
üçlü kararnamelerin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile
dava açılamamaktadır (m.5). Keza, Kanunun 5’inci maddesinde ayrıca
“12 Eylül 1980 tarihinden sonra, Bakanlarca ve Bakanların yetki
verdiği görevlilerce kamu personeli hakkında uygulanan ve
uygulanacak olan işlemlerin ve alınan kararların yürütülmesinin
durdurulması istemi ileri sürülemez” hükmü getirilmiştir.
2.4. A.B.D-Türkiye Karşılaştırması
Şimdi ABD’deki başkanlık sisteminin özellikleri ile
Türkiye’de 16 Nisan’da halkoylamasına sunulan Anayasa Değişikliği
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Kanunun öngördüğü hükûmet sisteminin özelliklerini madde madde
karşılaştıralım:
1. ABD’de Başkan, Yasama Organı Tarafından Görevden
Alınamaz; Türkiye’de Önerilen Sistemde ise Alınabilir
ABD’de, yürütme organının başı, yani başkan, halk tarafından
4 yıl için seçilir ve görev süresi boyunca görevde kalır. Başkanın bu
süre içinde görevde kalması yasama organının güvenine dayanmaz.
Başkan normal görev süresi dolmadan yasama organı tarafından
güvensizlik oyuyla görevden alınamaz; başkanlık seçimleri yasama
organının kararıyla yenilenemez. Dolayısıyla, başkan yasama organına
karşı sorumlu değildir. Başkan sadece kendisini seçen halka karşı
sorumludur. Türkiye’de önerilen sistemde ise yasama organı, yani
TBMM, kendi seçimlerini de yenilemek şartıyla Cumhurbaşkanının
seçimlerini yenileyebilir. ABD’de böyle bir şey mümkün değildir.
Başkan yasama organına karşı değil, sadece halka sorumludur.
Türkiye’de önerilen sistemde ise, Cumhurbaşkanı, sadece halka karşı
değil, aynı zamanda yasama organına karşı da sorumludur. Yasama
organı, kendi seçimlerini de yenilemek kaydıyla, beğenmediği
Cumhurbaşkanının görevine son verme imkânına sahiptir.
Görüldüğü gibi bu özellik bakımından Türkiye’de önerilen
sistem, başkanlık sistemine değil, parlâmenter hükûmet sistemine
benzemektedir. Yürütme organının yasama organına karşı sorumlu
olduğu bir sistemin “başkanlık sistemi” olduğunun söylenmesi ya
bilgisizlik, ya da bir art niyet eseridir.
2. ABD’de Başkan, Yasama Organını
Türkiye’de Önerilen Sistemde ise Feshedebilir

Feshedemez;

ABD’de, yasama organı nasıl başkanı güvensizlik oyuyla
düşüremiyorsa, buna paralel olarak, başkan da yasama organını
feshedemez. Yani, başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme
kuvvetleri birbirinin varlıklarına son veremezler. Fesih yetkisinin
olmaması, bir kuvvetler ayrılığı sistemi olarak başkanlık sisteminde,
yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirinden bağımsız olmasının
mantıksal sonucudur.
Türkiye’de önerilen sistemde ise, Başkan kendi seçimlerini de
yenilemek kaydıyla, istediği her zaman yasama organının seçimlerini
yenileyebilir; yani onu feshedebilir.
Cumhurbaşkanının yasama organını, yani TBMM’yi
feshedebilme özelliği bakımından da Türkiye’de önerilen sistem,
başkanlık sistemine değil, parlâmenter hükûmet sistemine
benzemektedir. Yürütme organının yasama organını feshedebildiği bir
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sistemin “başkanlık sistemi” olduğunun söylenmesi ya bilgisizlik, ya
da bir art niyet eseridir.
3. ABD’de Başkan Yardımcısı da Halk Tarafından Seçilir;
Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Yardımcıları
Cumhurbaşkanı Tarafından Atanır
ABD’de bir adet Başkan Yardımcısı vardır ve Başkan
yardımcısı, başkan ile birlikte halk tarafından seçilir. Türkiye’de
önerilen sistemde ise Cumhurbaşkanı yardımcısı veya Cumhurbaşkanı
yardımcıları halk tarafından seçilmez. Cumhurbaşkanı tarafından
serbestçe atanırlar.
4. ABD’de Bakanların Ataması Senatonun Onayına Tabidir;
Türkiye’de ise Değildir
ABD’de, “bakanlar (secretaries)” Başkan tarafından atanır.
Ancak bu atamalar Senatonun onayına tâbidir. Türkiye’de önerilen
sistemde ise bakan atama yetkisi, yasama organı onayına tâbi
olmaksızın doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına ait bir yetkidir.
Görüldüğü gibi bakan atama yetkisi bakımından da ABD’deki
başkanlık sistemi ile Türkiye’de önerilen sistem arasında fark vardır.
ABD’de Başkanın bakan atama yetkisi Senatonun, yani yasama
organının ikinci kanadının onayına tâbidir. ABD’de Başkan
Senatonun istemediği bir kişiyi bakan olarak atayamaz. Bakan olacak
kişinin seçiminde Başkanın Senatoyla uzlaşması gerekir. ABD’de
Senatonun onama yetkisinin önemsiz, sembolik bir yetki olduğu
sanılmamalıdır. Başkanın atamak istediği bakanlar hakkında Senatoda
çok ciddi incelemeler ve tartışmalar yapılır. ABD’de bu konuda
geçtiğimiz haftalarda pek çok örnek yaşanmıştır. 20 Ocak 2017
tarihinde göreve başlayan Başkan Donald Trump’ın atadığı bakanların
bazıları, Senatoda Demokratların muhalefeti sonucunda, ancak yirmi
gün sonra –o da 47’ye karşı 52 oy çoğunluğuyla– onaylanarak göreve
başlayabilmiştir.
Türkiye’de ise önerilen sistemde Cumhurbaşkanının bakan
atama yetkisi yasama organının yani TBMM’nin onayına tâbi
tutulmamıştır. Türkiye’de Cumhurbaşkanı istediği kişiyi bakan olarak
atayabilir ve istediği zaman görevden alabilecektir. Bu konuda yasama
organı ile uzlaşmak zorunda değildir.
Görüldüğü gibi ABD’de Başkanın bakan atama yetkisi
Senatonun onay yetkisiyle dengelenmiştir. Türkiye’de ise önerilen
sistemde böyle bir dengeleme yoktur. ABD’de Başkan bakan atarken
Senatoyla uzlaşmak zorundadır; Türkiye’de ise Cumhurbaşkanının
yasama organı ile uzlaşma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.
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5. ABD’de Başkanın Yüksek Hâkim Atama Yetkisi,
Senatonun Onayına Tâbidir; Türkiye’de ise Değildir (Genel Olarak
Yargı Karşılaştırması)
ABD’deki yargı organıyla Türkiye’deki yargı organı arasında
sayısız fark vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır:
a) ABD’de federal hâkimler, Senatonun onayıyla Başkan
tarafından atanırlar. Başkan hâkim atama yetkisini kullanırken Senato
ile uzlaşmak zorundadır. Başkan Senatonun istemediği bir hâkimi
atayamaz. Geçmişte ABD Federal Yüksek Mahkemesine Başkanın
atadığı, ama Senatonun onamayı reddettiği pek çok hâkim olmuştur.
Örneğin 16 Mart 2016’da Başkan Barack Obama, Yüksek
Mahkemeye MerrickGarland’ı üye olarak atamış, ancak ataması
Senato tarafından 293 gün boyunca onaylanmamış ve neticede
Senato’nun yasama dönemi sona ermiş ve böylece MerrickGarland’ın
ataması düşmüştür. Başkan Trump görevine başladıktan sonra da onun
yerine 31 Ocak 2017 günü NeilGorsuch’u atamıştır. Ancak onun
ataması da henüz Senato tarafından onaylanmamıştır.
Türkiye’de ise Cumhurbaşkanının sahip olduğu gerek
hâkimler ve Savcılar Kuruluna, gerekse Anayasa Mahkemesine üye
atama yetkisi, bir başka makamın onamasına tâbi olmaksızın,
Cumhurbaşkanı tarafından tek başına kullanılır. Zaten atanan
hâkimden atandıktan sonra haberimiz olur. ABD’de bir başkan,
istediği kişiyi hâkim olarak atayamaz. Senatonun eğilimlerini dikkate
almak, Senato ile uzlaşmak zorundadır. Uzlaşmaz ise, atadığı hâkimin
göreve başlaması Barack Obama’nın Yüksek Mahkemeye
MerrickGarland’ı ataması örneğinde olduğu gibi mümkün değildir.
b) Diğer yandan zaten ABD’de bir başkan, Yüksek
Mahkemeye üye atama yetkisini de görevi boyunca, bir veya iki defa
kullanma şansına nail olabilmektedir. Yüksek Mahkeme dokuz
üyeden oluşur ve üyeler ömür boyu görev yapar. Kendileri
istemedikçe emekli olmazlar. (ABD’de dendiği gibi “Yüksek
Mahkeme hâkimleri asla emekli olmazlar ve nadiren ölürler!”) Başkan
değişti diye Yüksek Mahkemenin çoğunluğunun değişmesi mümkün
değildir. Bu nedenle ABD’de bir Başkanın Yüksek Mahkeme
üzerinde hâkimiyet kurma ihtimali çok düşüktür. Yüksek Mahkeme
üyelerinin tamamının değişmesi için ortalama 30 yıl gibi bir süre
gerekir. ABD Yüksek Mahkemesinde bugün Ronald Reagan
tarafından atanan bir hâkim (Anthony Kennedy) vardır. Reagan’dan
bu yana altı başkan değişmiştir. Oma onun atadığı hâkim hâlâ
görevdedir. Yüksek Mahkeme üyelerinin çok uzun süre görev
yapması ve Yüksek Mahkemenin kompozisyonunun birden bire
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değişmemesi, iktidara gelen başkanlar karşısında bir fren ve denge
oluşturur; Başkanın Yüksek Mahkemeye egemen olmasını engeller.
Türkiye’de ise gerek Anayasa Mahkemesinin, gerekse
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kompozisyonunda süreklilik
yoktur. Anayasa Mahkemesindeki üye kompozisyonu nispeten kısa
süre içinde değişir ve neticede Anayasa Mahkemesi iktidarla uyum
içinde üyelerden oluşur hâle gelir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun üyeleri ise zaten dört yılda toptan yenilenmektedir. Dahası
HSYK’da 2010 ve 2014’te göreve başlayan ekipler birbirinin
düşmanıydılar. 2010’da atanan HSYK üyelerinin bir kısmı, 2014’te
tekrar seçilen HSYK tarafından meslekten ihraç edilmişlerdir.
Türkiye’de bu şekilde oluşturulan Anayasa Mahkemesinin ve
HSYK’nın Cumhurbaşkanını frenleyebileceği ve denetleyebileceği
iddiası gerçekçi bir iddia değildir. 16 Nisan’da oylanacak Anayasa
değişikliğiyle, HSYK’nın yapısı sil baştan değiştirilmektedir. Bu
şekilde yapısı durmadan değişen bir HSYK’nın yönetiminde ve
denetiminde
olan
yargı
organının,
Cumhurbaşkanını
denetleyebileceği, sistemde bir fren ve denge rolü üstlenebileceğini
söylemek çok zordur.
c) ABD’de hâkimler, Başkan tarafından atansa ve Senato
tarafından onaylansa da gerek Başkan, gerekse Senato karşısında tam
anlamıyla bağımsızdırlar. ABD’de bir hâkime siyasî makamların baskı
yapabildiği duyulmamış bir şeydir. Bunun en güzel örneğini
geçtiğimiz haftalarda yaşadık. Yeni göreve başlayan Başkan Donald
Trump, 27 Ocak 2017 tarihinde yedi Müslüman ülkeden ABD’ye
gideceklere seyahat yasağı koyan bir kararnameyi (ExecutiveOrder
13769) imzaladı ve arkasından 60 bin adet vize iptal edildi. Bunun
üzerine Washington District Mahkemesi hâkimi James Robart, 3
Şubat 2017 günü seyahat yasağı kararının durdurulmasına karar verdi.
Karar ABD idaresi tarafından derhal uygulandı ve iptal edilen vizeler
iade edildi. ABD Adalet Bakanlığı, hâkimin kararına itiraz etti; ama
Temyiz Mahkemesi (United States Court of Appealsforthe Ninth
Circuit), Adalet Bakanlığının başvurusunu 5 Şubat 2017 günü reddetti.
Böylece ABD’de bir Başkanın çok önem verdiği bir karar, yargı
organı tarafından sadece bir hafta içinde engellendi ve böylece
ABD’de yürütme organı, yargı organı tarafından sınırlandırılmış oldu.
Başkanın kararının yürütülmesini durduran hâkim James Robart’ın
veya onun karanını onayan temyiz mahkemesi hâkimlerinin başına
ABD’de bir şey gelmedi; gelme ihtimali de yok. Hâkim Robart’ın bir
başka mahkemeye sürülmesi veya görevden atılması mümkün değil.
Kendisi emekliliğini istemedikçe ölünceye kadar aynı görevde
kalacak.
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Türkiye için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Türkiye’de
gelecekte bir hâkim bir “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin
yürütülmesini durdurabilecek midir? Sanmıyorum. Geçtiğimiz yıllarda
yaşadıklarımız hatırlanırsa, eğer olur da Türkiye’de böyle bir hâkim
çıkarsa, bu hâkimin kararının üst mahkeme tarafından bozulacağını ve
bu hâkimin de derhal başka yere sürüleceğini ve hatta meslekten ihraç
edilebileceğini ve belki de tutuklanıp hapse dahi atılabileceğini tahmin
edebiliriz.
6. ABD’de Başkanın Pek Çok Kamu Görevlisini Atama
Yetkisi, Senatonun Onayına Tâbidir; Türkiye’de ise Değildir
ABD’de, Federal Anayasanın 2’nci maddesinin 2’nci
bölümünün 2’nci fıkrasına göre, Başkanın çeşitli görevlileri
Senatonun görüş ve onayını alarak (byandwithadviceandconsent of
theSenate) “atama yetkisi” vardır. Bu görevlilerin başında ikinci
fıkrada ismen zikredilen “elçiler”, “diğer temsilciler”, “konsoloslar”
gelir. Keza Anayasada atanmaları için başka bir usul öngörülmemiş
bütün görevliler de yine Senatonun onayıyla Başkan tarafından
atanırlar. Amerika Birleşik Devletlerinde bu usulle atanan iki bin
civarında kamu görevlisi vardır. Dolayısıyla ABD’de Başkanın, kamu
görevlisi atama yetkisi sınırsız değildir; Senatonun onayına tabidir;
Başkan Senato ile uzlaşmak zorundadır.
Türkiye’de 16 Nisan’da oylanacak olan Anayasa Değişikliği
Kanunu ise bütün üst kademe kamu yöneticilerini atama yetkisini,
diğer bir makamın onayına tabi olmaksızın doğrudan doğruya
Cumhurbaşkanına vermektedir. Adı geçen Kanunun, Anayasanın
104’üncü maddesini değiştiren 8’inci maddesinde şöyle denmektedir:
“[Cumhurbaşkanı] Üst kademe kamu yöneticilerini atar,
görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler”.
Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı, bir kişiyi üst kademe kamu
yöneticisi olarak atarken yasama organı ile veya bir başka organla
uzlaşmak zorunda değildir. Dahası halkoylamasına sunulan Anayasa
Değişikliği Kanunu, üst kademe yöneticilerinin “atanmalarına ilişkin
usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” düzenleneceğini
öngörmektedir. Yani kanun koyucunun bu alanda düzenleme
yapmasını yasaklamaktadır. Bu şu anlama gelir ki, Cumhurbaşkanı
mevcut kanunlarımızda üst kademe yöneticilerinin atanması için
öngörülmüş şartlarla da bağlı değildir; isterse bu şartları da
değiştirebilir.
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Burada yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, Türkiye’de
Cumhurbaşkanının ABD’de Başkanın sahip olmadığı, Rektör atamak
gibi, daha pek çok yetkisi de vardır.
7. ABD’de Başkanının Yaptığı Milletlerarası Andlaşmaları
Onaylama Yetkisi Senatonun 2/3 Çoğunluğuna Aittir; Türkiye’de ise
Aynı Şart Yoktur
ABD’de dış ilişkileri yürütme ve milletlerarası andlaşmalar
yapma yetkisi Başkana aittir. Ancak yapılan andlaşmaların geçerliliği
Senato tarafından üçte iki çoğunlukla onaylanmalarına bağlıdır.
ABD’de Senato’da bu çoğunluğa ulaşmak çok zordur. Senatörlerin
üçte biri bir uluslararası andlaşmanın onaylanmasını engel olabilir. Bu
nedenle, Başkan, uluslararası ilişkileri yürütme yetkisine sahip olsa
da, bu alanda Senatonun düşüncelerini dikkate almak zorunda kalır.
Senatonun üçte ikilik çoğunluğunu ikna edemeyen bir Başkanın
uluslararası andlaşmaya ihtiyaç duyan konularda etkili bir dış politika
yürütme ihtimali düşüktür. ABD’de Başkanın dış politikası yasama
organı tarafından frenlenir ve dengelenir.
Türkiye’de ise Anayasamızın 90’ncu maddesine göre
uluslararası
andlaşmalardan
bazıları
doğrudan
doğruya
Cumhurbaşkanının onayıyla, diğer bazıları ise TBMM’nin Genel
Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla kabul edilecek bir
uygun bulma kanunundan sonra Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe
girecektir. Türkiye’de Cumhurbaşkanının ABD’deki Başkana göre dış
ilişkileri yürütme ve uluslararası andlaşmalar yapma konusunda çok
daha büyük bir yetkiye sahip olduğu açıktır. ABD Başkanı Senatonun
üçte ikisini ikna etmek zorundadır. Türk Cumhurbaşkanı ise bir grup
andlaşma için kimseyi ikna etmek zorunda değildir; diğer bir grup
andlaşma için ise, sadece TBMM Genel Kurulundaki toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğunu ikna etmek zorundadır. Türkiye’de
Cumhurbaşkanının dış politikasının yasama organı tarafından
frenlenme ve dengelenme ihtimali düşüktür.
8. ABD’de Başkanının Her Halükarda Kongrenin Kabul
Edeceği Bütçeye İhtiyacı Vardır; Türkiye’de ise Bütçenin Kabul
Edilmemesi Durumunda, Başkan Eski Bütçeyi Artırarak Vergi
Toplamaya ve Harcama Yapmaya Devam Edebilecektir
Bütçe, gelirleri toplamak ve harcamaları yapmak için yasama
organının yürütme organına verdiği bir yıl süreli izindir. İster
parlâmenter sistem, isterse başkanlık sistemi olsun, bütün
demokrasilerde bütçe yetkisi, yürütme organına değil, parlâmentolara
ait bir yetkidir. Bu şu anlama gelir ki, yürütme organı, yasama
organının yıllık iznini almadan vergileri toplayamaz ve harcamaları da
yapamaz.
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Bütçe yetkisi öyle önemli bir yetkidir ki, bizzat
parlâmentoların varlık sebebini teşkil eder. Parlâmento denen şey,
tarihsel olarak, kralların vergi toplama yetkisini halkın temsilcilerinin
iznine bağlamak için ortaya çıkmış ve gelişmiş bir şeydir.
Parlâmentoların ilk yetkisi kanun yapma yetkisi değil, bütçe yetkisidir.
Yürütme organının parlâmentonun iznini almadan vergi toplaması ve
harcama yapması, 1215 tarihli Manga Carta’dan bu yana kabul
edilmiş
olan
“temsilsiz
vergi
olmaz
(notaxationwithoutrepresentation)” ilkesine aykırılık teşkil eder.
ABD’de bütçe yetkisi Kongreye aittir. Şu ya da bu sebepten,
Başkanın bütçe kanunu olmadan vergi toplaması veya bir harcama
yapması mümkün değildir. Bütçe yetkisi çok önemli bir yetkidir. ABD
Anayasası savaş ilân etme, ordu kurma ve besleme gibi pek çok
önemli yetkiyi Başkana vermiş olsa bile Başkanın bu yetkilerini
uygulamaya aktarabilmesi için paraya, para için ise bütçeye ihtiyacı
vardır. Bütçe ise münhasıran yasama organının elindedir. Bu nedenle
ABD’de başkanlar eninde sonunda Kongreyle uzlaşmak zorunda
kalırlar. Çünkü Anayasayla kendilerine verilmiş yetkilerin çok önemli
bir kısmını kullanabilmek için paraya ihtiyaçları vardır ve para
Kongrenin elindedir.
Türkiye’de ise 16 Nisan’da halkoylaması sunulacak olan
Anayasa Değişikliği Kanununun, Anayasamızın 161’nci maddesini
değiştiren 15’inci maddesinin dördüncü fıkrasında şöyle bir hüküm
vardır:
“Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması
halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da
çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar
bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak
uygulanır”.
Yani bu fıkraya göre, Türkiye’de TBMM, Başkanın istediği
bütçe kanunun kabul etmez ise, Cumhurbaşkanının endişe duymasını
gerektirecek bir durum yoktur. Yeni bütçe kanunu kabul edilinceye
kadar, Cumhurbaşkanı önceki yıl bütçesini yeniden değerleme oranına
göre artırarak vergileri toplamaya ve harcamaları yapmaya devam
edebilecektir. Bu hükmü koyanlar, muhtemel gecik-melere bir çözüm
olsun diye iyi niyetle böyle bir hükmü koymuşlarsa, kendilerine şu iki
şeyi hatırlatmak gerekir: (1) Bu hüküm Cumhurbaşkanı tarafından
mükemmel olarak kötüye kullanılabilir. (2) Bir yasama organı,
yürütmenin istediği bütçe kanununu kabul etmek zorunda değildir.
Kendi çıkaracağı geçici bütçe kanunu ihtimali dışında, süresi içinde
kabul edilmemiş her bütçe kanunu, kabul edilinceye kadar,
reddedilmiş bütçenin sonuçlarını doğurur. Dolayısıyla 31 Aralık
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gününün son dakikalarına kadar asıl bütçe kanunu veya geçici bütçe
kanunu kabul edilmemiş ise 1 Ocak’tan itibaren yürütme organı, vergi
toplama ve harcama yetkisini kaybettiği için çalışamaz hâle gelir. Bu
hâle düşmek istemeyen yürütme organı, yasama organı ile uzlaşmak
zorunda kalır. Bütçe yetkisi, yasamanın yürütme üzerindeki nihaî
silahıdır. Halkoylaması sunulan Anayasa Değişikliği Kanunu ise,
böyle bir durumda, Cumhurbaşkanına eski bütçeyle devam etme
imkânını vererek, yasamanın Cumhurbaşkanı üzerinde kullanabileceği
bu son silahı da onun elinden almaktadır.
Aslında Anayasa Değişikliği Teklifinin öngördüğü sistemde
Cumhurbaşkanının gerçekte Meclise bir ihtiyacı kalmıyor. Bu durum
sadece bütçe yetkisi bakımından değil, bu makalede tartışılmayan
düzenleme yetkisi gibi diğer yet-kiler bakımından da geçerlidir.
Meclise ihtiyacı olmayan Cumhurbaşkanının Meclisi feshetmeye de
ihtiyacı kalmayacaktır.
Görüldüğü gibi bütçe yetkisi bakımından da ABD’deki
başkanlık sistemi ile Türkiye’de önerilen sistem arasında çok büyük
fark vardır.
Burada ayrıca belirtmek isterim ki, Cumhurbaşkanının
TBMM’nin iznine, yani bütçe kanununa ihtiyacı olmadan vergi
toplamaya ve harcama yapmaya devam edebilmesi, sadece başkanlık
sistemiyle değil, parlâmenter hükûmet sistemiyle de çelişir. Hatta
böyle bir şey, hükûmet sisteminden de öte, doğrudan doğruya
kuvvetler ayrılığı ilkesiyle çelişki halindedir. Yürütme organının
yasama organının iznine tâbi olmadan vergi toplayabildiği ve harcama
yapabildiği bir ülkede gerçek anlamda bir parlâmento olduğu
söylenemez. Bütçe yetkisi elinden alınmış bir parlâmento, bir “sözde
parlâmentodan başka bir şey değildir. Böyle bir parlâmentonun olduğu
bir ülkede hâliyle kuvvetler ayrılığı da yoktur.
9. “Partili Cumhurbaşkanı Açısından Karşılaştırma”: ABD’de
Başkanın Partisi ile İlişkisi Gevşektir; Bizde ise Çok Sıkı Olma
İhtimali Vardır.
ABD’de, Başkan, kendi partisinin “genel başkanı” değildir;
Başkan sadece kendi partisinin başkanlık adayıdır. Zaten ABD’de
bizdeki anlamıyla parti örgütü ve parti genel başkanlığı yoktur.
3. İKTİDAR VE ANAMUHALEFET PARTİLERİNİN
SEÇMENLERİNİN
PARLAMENTER
SİSTEM
VE
BAŞKANLIK SİSTEMİNE BAKIŞ AÇILARI
Bu bölümde mevcut iktidar sahibi olan Adalet ve Kalkınma
Partisi ve ana muhalefet konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi
seçmenlerinin parlamenter sistem ve başkanlık sistemine bakış açıları

321
ve Türkiye Cumhuriyeti devletine uygulanabilirliği kısa sorularla
röportaj şeklinde incelenmiştir.
3.1. Adalet ve Kalkınma Partisi Seçmeni Cengiz Ateş ile
28.05.2018 Tarihinde Yapılan Görüşme
Röportör: Öncelikle merhabalar bize kısaca kendinizden
bahsedebilir misiniz?
Cengiz ATEŞ: Ben Cengiz ATEŞ, iş adamıyım internet
üzerinden elektronik ticaret yapmaktayım.
Röportör: Teşekkürler Cengiz Bey, Sayın ATEŞ son
dönemlerde ülke gündemini oldukça meşgul eden bir diğer adıyla
cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi hakkında sizlerin bilgisine
başvurmadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni olarak
parlamenter
sistem
hakkında
düşündüklerinizden
bize
düşündüklerinizden bahsedebilir misiniz?
Cengiz ATEŞ: Parlamenter sistem bu ülkeyi kitleyen bu
ülkenin enerjisini harcayan bir sistemdi, bu ülke parti çöplüğüne
dönmüş 20’den fazla parti var ve hepsi benim dediğim doğru diyordu.
Başkanlık sistemi ile beraber bu ileride iki kutup’a kadar inecek sağ
ve sol olarak önümüze çıkacak ve ülkenin enerjisini boşa
harcamayacak birbirlerinden milletvekili transferi yapmadan bu
ülkenin geleceğini birileri tarafında ipotek almadan geleceğe taşıyacak
bir sistemdir.
Röportör: Anladım, peki yapılan yeni anayasa değişikliği ve
cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi hakkında bu sistemin artısı,
avantajı nedir sizin gözünüzde onlardan bahsedebilir misiniz?
Cengiz ATEŞ: Bu sistemin artısı, avantajı en basit örneği
bundan sonra partiler bir araya gelip de işte benim dediğim olacak
senin dediğin olacak olmayacak. Yani yürütme ayrı olacak icraat
makamı ayrı olacak. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra zaten hükumet
etme yetkisine haiz olacak ancak kanun çıkartma yetkisi yine mecliste
olacak dolayısıyla partiler bu ülkeyi kitleyemeyecekler ve birbirleri
tarafından da kendi çıkarlarına kendi menfaatlerine de kanun ya da
yasa vesaire çıkaramayacaklar bütün vekiller aslına dönecek yani illeri
için bir şeyler yapacak insanlar artık meclise gidip orada yasa
çıkaracak, yarın öbür günde halk ne yaptın diye de hesap sorabilecek.
Röportör: Anladım. Etkin ve hızlı karar mekanizmasından
bahsediyorsunuz yani kısacası.
Cengiz ATEŞ: Aynen öyle
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Röportör: Fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için ve cesurca
dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Son olarak iki sistemi de ele
aldığımız da Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hangisinin uzun vadede
daha etkili ve başarılı olabileceğini düşünüyorsunuz?
Cengiz ATEŞ: Başkanlık sistemi, başkanlık sitemi bizim
gençlik yıllarımızda 80’li 90’lı yıllarda arkadaşlarla oturup
kalktığımız da bizimhayalimizde bizim efendime söyleyeyim
gerçekleştirilmesi gereken bir şeydi çünkü Osmanlıyı biliyoruz
Osmanlı da tek adam vardı ve Osmanlıyı taşıyanlar padişahlardı ve
belli bir noktaya kadar getirmişlerdi ha bugün ki sistemin içerisinde
şunu söyleyebiliriz yani padişahlık babadan oğula geçiyordu ve
dolayısıyla yetkin etkin olmayan kişilerde göreve gelebiliyordu ama
başkanlık sistemi tek adamlıkta böyle bir şey yok çünkü halk kendi
oyuyla beraber seçeceği için halk bir anlamda sandıkta istişare
edecektir, istişareler sonucunda en fazla reyi alan 50+1 i alan iktidara
gelecek ve ülkeyi yönetebilecek kabiliyete sahip olacaktır, halk da
zaten seçim meydanların da, televizyonlar da bu adayları dinleyip
içlerinden hangisine oy vereceğini hangisinin bu ülkeyi
taşıyabileceğini net olarak görebilecektir.
Röportör: Anladım, yani geçmiş zamanlardaki koalisyon
hükumetlerin den ve parlamentarizmin gediklerini ele alarak
cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini daha etkin ve daha başarılı
olabileceğini düşünüyorsunuz.
Cengiz ATEŞ: Kesinlikle
Röportör: Teşekkür ederim bize vakit ayırıp sorularıma
cevap verdiğiniz için.
Cengiz ATEŞ: Ben teşekkür ederim.
3.2. Cumhuriyet Halk Partisi Seçmeni Sedat Sönmez ile
28.05.2018 Tarihinde Yapılan Görüşme
Röportör: Öncelikle merhaba bize kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
Sedat SÖNMEZ: Sedat Sönmez esnafım yaşım 48.
Röportör: Teşekkürler Sedat Bey Sayın SÖNMEZ son
zamanlar da ülke gündemini oldukça meşgul eden başkanlık sistemi
bir diğer adıyla cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi hakkında sizlerin
bilgisine başvurmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olarak
parlamenter sistem hakkında düşündüklerinizden bize biraz
bahsedebilir misiniz?
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Sedat SÖNMEZ: Parlamenter sistemle Türkiye güzel işler
başarmıştır. Şöyle örnek verebilirim 1974 de Kıbrıs da bir fetih bile
yapılmıştır koalisyon hükumeti tarafından çok da kötü bir sistem
değildir Türkiye belki de sanayisini teknolojisini bile bu dönemde
yapmıştır ama şimdi uygulanmak istenen sistemde ne kadar başarılı
olunur etnik yapımızdan dolayı da şüphelidir benim gözümde.
Röportör: Anladım etnik yapı derken bunu biraz daha
açabilir misiniz?
Sedat SÖNMEZ: Yani bir başkan seçeceğiz ama Doğu da ki
insanları nasıl ikna edeceğiz onlar da bir gün kendilerinden olan bir
başkan isteyecekler veya bugün atıyorum Batı da insanlar kendilerine
göre bir başkan isteyecekler ama parlamenter sistem de Başbakan kim
olursa olsun bakanlar bütün toplum hitap eden insanlardan
seçilebileceği için daha önce de böyle olduğu için daha başarılı
olduğunu düşünüyorum.
Röportör: Anladım yani parlamenter sistem de halkın her
kesimi her ideolojik düşüncesinden biri yer alabileceğini
düşündüğünüz için temsil makamın da daha etkili olabileceğini
söylüyorsunuz.
Sedat SÖNMEZ: Temsil edilebileceğini düşünüyorum.
Röportör: Peki sn. SÖNMEZ yapılan yeni anayasa
değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi hakkında bizlere
parti genel başkanları ve siyasi liderlerin anlattıkları kadarıyla bu
sistem neyi vadetmekte?
Sedat SÖNMEZ: Daha kolay sorunların çözülebileceğini
vadetmekteler doğru mudur yanlış mıdır bunu yaşayıp görmeye de
gerek yok dünya da yaşanmış örnekleri vardır bugün kalkınmasını
tamamlamış bizim de özenerek baktığımız ülkelerin hiç birinde böyle
bir sistem yoktur Avrupa, Baltık ülkeleri parlamenter sistem ile
istedikleri noktaya gelmişlerdir. Hani bir deneme yanılma yöntemi bir
ülke yönetimi için ne kadar geçerlidir ben onun iyi sonuç vereceğini
düşünmüyorum.
Röportör: Anladım sn. SÖNMEZ peki son olarak bu iki
sistemi de ele aldığımız zaman parlamentarizm mi yoksa
cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi mi Türkiye Cumhuriyeti Devleti
üzerinde daha etkili olacaktır sizce?
Sedat SÖNMEZ: Devlet üzerinde etkisi değil de komple
olarak ülkemizin devletimizin insanlarımızın üzerinde parlamenter
sistemin daha güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim temsil
açısından orada herkes kendini görebilir Alevi Sünni Kürt Türk Laz
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olmak üzere herkes o tablonun içerisinde kendine bir yer bulabilir ama
başkanlık sistemi olsa cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi oraya
seçilmiş insanların yaşam tarzları herkese hitap etmeyecektir.
Röportör: Anladım fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için ve
cesurca dile getirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Sedat SÖNMEZ: Teşekkür ederim ben teşekkür ederim.
SONUÇ
Çalışmada, literatürdeki hakim yaklaşımlar ele alınarak
parlamenter sistem ve başkanlık sisteminden bahsedilmiş, iktidar ve
ana muhalefet partilerinin seçmenlerinin her iki sisteme de bakış
açıları ele alınmıştır.
Genel olarak seçmenlerin bakış açıları incelendiğinde çok
büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. İktidar partisinin seçmenleri
parlamenter sistemin bürokraside etkin olarak işlev görmediğini, çok
başlılıktan dolayı alınan kararların hızlı bir şekilde icra edilemediğini
belirtmiş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile etkin ve hızlı karar
mekanizmasının var olacağını ve birden fazla siyasi partinin söz sahibi
olamadığından
ülkenin
enerjisinin
boşa
harcanmayacağı
belirtmişlerdir.
Anamuhalefet partisinin seçmenleri ise; parlamenter sistemin
temsil anlamında tüm ülkeye hitap edilebilecek bir sistem olduğunu
belirtmekle beraber cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçilen
cumhurbaşkanının tüm ülkeye hitap edemeyeceğini ve dünyanın ileri
gelen ülkelerinin birçoğunun parlamenter sistem ile yönetildiğini
belirtmiştir.
Bir ülkede sistem değişikliğinin, siyasal sistemin bütün
organları tarafından bir mutabakat sonucu ele alınması, değişikliğin
etkinliğinde ve istikrarında büyük önem kazanacaktır.
İstikrarsız ve etkinlikten yoksun devletlerin veya hükümetlerin
sistem krizleriyle baş başa kaldığı tarihsel gerçekliktir. Sistem
tercihinin istikrar ve etkinlik için önemli olduğu çalışmamızda
anlatılmıştır.
Sistem değişiklikleri sebep sonuç ilişkisi ile irdelenmeli
götürüsü getirisinden fazla olmamalıdır. Özellikle Türkiye gibi
demokrasiye çok sonradan kavuşmuş ülkeler için parlamenter
sistemden, başkanlık sistemine geçiş hüsranlarla sonuçlanabilir. O
yüzden ülke için en uygun sistem eksisi ve artısı ile düşünülmeli,
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gerekliliği üzerine tartışılmalı, şahısların, partilerin geleceği adına
değil ülkenin ve milletin geleceği adına karar verilmelidir.
Özetlemeye çalıştığımız bu çerçeve içinde, yapılması gereken;
üzerinde tüm kesimlerin uzlaşabileceği, bir sistemin hazırlanmasıdır.
Türkiye’nin öncelikli sorunu nelerde uzlaşıp, nelerde uzlaşamayacağı
konusunda ne yapabileceğinin, neye uyulabileceğinin ortaya
konulmasıdır. Bu bağlamda “hangi kurumlar aracılığıyla, hangi
problemleri, nasıl çözüleceği? ” sorusuna yanıt verip, uzlaşması
gerekir. Türkiye’deki siyasal istikrarsızlıktan çıkış, çağdaş,
demokratik bir eğitimin öncülüğünde, aileden devlete uzanan uzun
vadeli yeni bir siyasal toplumsallaşma projesiyle mümkün olabilir.
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ÖZ
Dünya üzerinde insanlığın var oluşuyla birlikte, engelli bireylerin
varlığı da söz konusu olmuştur. Fiziki veya zihinsel yönden eksikliği
olan bu bireyler yaşama tutunma ve toplum içerisinde kabul görme
gibi konularda engelsiz bireylerden daha dezavantajlı durumda
bulunmaktadırlar. Engelli bireylerin gerek sosyal yaşantıda gerekse iş
hayatında yeterince söz sahibi olmamaları ise çağdaş toplum yapısıyla
uyuşmamaktadır. Bu yüzden günümüzde birçok devlet öncelikle
engelli bireylerin sosyal hayatları ve iş hayatlarını düzenlemek amaçlı
birçok çalışma yapmış ve kanunlarla bu çalışmaları desteklemişlerdir.
Bu çalışmada, engelli bireylerin iş hayatı üzerinde söz sahibi olmaları
yani istihdam edilmeleri üzerine en uygun yolun tespitinin yapılması
amaçlı, engelli bireylerin istihdam modelleri üzerinde bir Swot analizi
çalışması yapılmıştır. Swot analizinin yapılmasından önce ise,
engellilik kavramı, engellilik türleri, Türkiye’de engellilik, engelli
istihdamının nedenleri, sorunları, yararları ve türleri gibi temel
konular açıklanmıştır. Engelli istihdam modelleri üzerinde yapılmış
olan Swot analizi ile en uygun engelli istihdam modelinin hangisi
olabileceğine dair çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Engelli Bireyler, Swot Analizi, Engelli İstihdam
Modelleri

ABSTARCT
With existence of human kind on earth, the presence of disabled
people became a subject. These inviduals who has lack of physical or
mental way have more disadvantage about holding on to life or get
acceptance within society than the ones who hasn’t got disabilities.
Disabled individuals haven’t got a word whether in social life or
business life and this contradicts the structure of contemporary
society. That’s why goverments have put a lot of effort to organize
disabled individuals social lifes and business lifes and have promoted
these efforts with laws. In this study, it has been made a swot analysis
on disabled inviduals employment models to determine the best way
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on their employment. Before the swot analysis, basic issues had been
explained such as, disability concept, types of diasabilities, being
disabled individual in Turkey, reasons for disability employment,
problems of disability employment, benefits of disability employment
and types of disability employment. It has been made inferences on
which model could be the best disabled employment model with swot
analysis done on disabled employment models.
Keywords: Disabled people, Swot Analysis, Disability Employment
Models
Giriş
İnsanoğlunun var oluşundan günümüze kadar her toplumun bireyleri
arasında engellilik durumuna sahip olan bireyler mevcut olmuştur.
Kimi zaman doğuştan kimi zaman ise sonradan oluşan bu durum
engelli bireylerin toplumun diğer bireylerine nazaran daha zor şartlar
altında hayatlarına devam etmelerine sebep olmaktadır. Kimi zaman
fiziksel kimi zaman ise zihinsel bir şekilde bireyi etkileyen engellilik
durumu, derecelerine göre de değişiklik göstermektedir (Tiyek 2014:
104). Engelli bireylerin sosyal yaşantılarında, ötekileştirilme, kötü
muameleye maruz kalma ve hor görülme gibi son derece yanlış tutum
ve davranışlarla karşı karşıya kalmaları oldukça sık görülmektedir. Bu
davranışlar engelli bireylerin kendilerine olan özgüvenlerine
kaybetmeleriyle birlikte, onların sosyal hayattan ve toplumdan
uzaklaşmalarına, yalnızlaşmalarına sebep olmaktadır (Ufuk 2000: 10).
Bu yalnızlaşma doğal olarak onları en az sosyal yaşantıdan
uzaklaştırdığı kadar iş yaşantısından da uzaklaştırmakta ve engelli
bireyleri işsizlik batağına sürüklemektedir. İşsizlik içinde hayatını
sürdürmeye çabalayan engelli bireyler mecburen başkasının bakımına
muhtaç durumda olmakta ve bu durum onların yaşantısını olumsuz
yönde etkilemektedir (Subaşıoğlu 2008: 401). Engellilerin sosyal
yaşantıda da söz sahibi olmalarını kolaylaştırabilmek için öncelikli
olarak onların iş hayatında söz sahibi olmalarını ve kendi ayakları
üzerinde duran bireyler haline gelmelerini sağlamak gerekmektedir.
Dünya’da Türkiye’de bu anlamda birçok çalışma yapılmakta ve genel
manada engelli bireylerin istihdamı için kullanılan bir takım
yöntemler bulunmaktadır (Öz ve Orhan 2012: 38). Engelli bireylerin
engellilik durumlarının farklılıklarına ve ülkelerin gerek sosyal
gerekse ekonomik yapılarına göre bu yöntemler değişiklik
göstermektedir. Bu yöntemlerin uygulanabilirliğini görmek için
temelden engellilik durumlarını, sosyal yapıyı ve istihdam
yöntemlerini incelemek gerekmektedir.
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1-Engellilik, Sakatlık ve Özürlülük Kavramları:
Bireyin kalıtımsal olarak meydana gelmiş veya daha sonra oluşan,
fiziki ya da zihinsel bozuklukları, onun günlük ve sosyal yaşantısında
kendi kendine yetebilmesi için yapması gereken işleri yapamamasına
sebep olmaktadır. Bu durumda olan bireylere, İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’ne ek olan 9 Aralık tarihli Engelli Hakları Bildirisinde,
“Özürlü” denmektedir. Günümüzde artık her ne kadar özürlü
kelimesinin yerine engelli kelimesi tercih ediliyor olsa da, bir dönem
önce özürlü sonra da sakat gibi kelimeler bu bireylerin durumlarını
tanımlamak için kullanılmıştır. Fakat engellilik kelimesi ile özürlüsakat kelimeleri arasında bir fark vardır. Özürlü kelimesi bireyin
kalıtımsal veya sonradan oluşan iş yapamama durumunu vurgularken,
engelli kelimesi ise bireye özür durumundan dolayı toplumun
oluşturduğu engellere vurgu yapar (Çolak ve Hergüner 2016: 2438).
İş yapma konusunda eksiklik yaşayan bireylere toplumdaki diğer
bireyler genelde engelli demesine rağmen, herkesin bildiğini
zannettiği bu kavram aslında belirsiz bir kavramdır. İş yapma
noksanlığından ötürü zihinsel veya fiziksel olarak farklılıkları olan
bireyler, tutum ve davranışları açısından da diğer bireylerden farklılık
gösterirler. Bu durumlar onların toplum tarafından farklı
görünmelerine sebep olmaktadır. Bu da doğal olarak ayrımcılığı
ortaya çıkarmaktadır çünkü ayrımcılıkların temelinde farklılıklar
vardır (Subaşıoğlu 2008: 401).
Yukarıda bahsedilen engellilik, sakatlık ve özürlülük kavramları
çeşitli ülkelerde kültür ve algı farklılığına göre değişiklik
göstermektedir. Bu çalışmada bu kavramların anlamları için temel
olarak Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün tanımlamaları kullanılmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO 1980: 27-29);
Zayıflama - Özürlülük (Impairment): Fiziksel veya zihinsel işlev
kaybı olması veya işlev bozukluğu durumudur.
Maluliyet - Engellilik (Handicap): Bireyin fiziksel veya zihinsel
bozukluklarından dolayı normal yaşantısını idame ettirmesindeki
dezavantajlı olma durumudur.
Sakatlık - Noksanlık (Disability) : Normal sayılan bir iş veya
davranışı, bireyin yeteneklerinin fiziksel veya zihinsel ölçüde
kısıtlanması sebebiyle gerçekleştirememesi durumudur. Özürlülük
durumu geçici, sürekli veya ileri düzeyde olabilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütünün bu tanımlamaları, her bir kavramın farklı
anlamlara gelmekte olduğunu gözler önüne sermektedir. Türkçe’de ise

331
genel anlamda sakat, engelli ve özürlü kelimeleri birbirlerinin dengi
olarak kullanılabilmektedir (Yumuşak 2014: 2).
Bu çalışmada ise geri kalan açıklamalar “engellilik” kelimesi
kullanılarak yapılmıştır.
2- Engellilik Türleri:
2.1- Ortopedik Engelli: Bireyin kas ve iskelet sisteminde yetersizlik,
işlevsizlik veya fonksiyon kaybının bulunması sonucu oluşan
engellilik durumudur. Kol, bacak, parmak vb. kas ve iskelet
sistemindeki şekil bozukluğu, hareket kısıklığı, eksiklik, fazlalık,
kemik hastalığı, felç olma durumu vb. durumlar bu engellilik türüne
girmektedir (Kavaklı ve Özkara 2012: 66).
2.2- Görme Engelli: Bireyin tek veya iki gözünde oluşan, kısmi ya da
tamamen körlük durumudur. Gece körlüğü, renk körlüğü vb. olanlar
ve görme kaybından kaynaklı göz protezi kullanmak zorunda kalanlar
da bu gruba girmektedirler (Yumuşak 2014: 3).
2.3- İşitme Engelli: Tek veya iki kulağında sesleri ayırt edememe,
sesleri işitmeme veya az işitme durumunun bulunmasıdır. İşitme
sorunu için protez kullananlar da bu sınıfa dahil olur (Tiyek 2014:
104).
2.4- Dil ve Konuşma Engelli: Konuşamayan veya konuşmasında
normalin dışında düzensizlik, kesiklik, ifade ve ses bozukluğu bulunan
kişilerdir. Kekemeler, konuşmak için cihaz kullananlar, çene-dudakdamak yapısı konuşma becerisini engelleyecek şekilde bozuk olan
bireyler bu engellilik türüne girmektedirler (Öztürk 2011: 21).
2.5- Zihinsel Engelli: Derecesi çeşitlilik gösteren zihinsel yetersizlik
durumu ve zeka geriliğidir. Down sendromlu bireyler, kalıtsal bir
metabolik hastalık olan fenilketonüri’ye sahip olan bireyler vb. bu
gruba dahillerdir (Kavaklı ve Özkara 2012: 66).
2.6- Süreğen Hastalıklı Engelli: Kişinin çalışma hayatı ve sosyal
yaşantısında aksaklıklar yaratan, sürekli bakım ve tedaviye ihtiyaç
duyma halidir. Sinir hastalıkları, kan hastalıkları, kalp hastalıkları,
kanser gibi hastalıklara sahip bireyler bu gruba dahildirler (Yumuşak
2014: 4).
2.7- Sapma-Zedelenme Nedenli Engelli: Bireyin fiziksel, psikolojik
ve/veya anatomik özelliklerinde oluşan geçici ya da kalıcı kayıp veya
bozukluk durumudur. Vücudun bir parçasının yok oluşu, hiç var
olmayışı veya işlevsiz oluşu bu duruma örnektir (Öztürk 2011: 21).
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2.8- Yetersizlik Nedenli Engelli: Bireyin normal kabul edilen etkinlik
veya hareketi yapamaması durumudur. Bu yapamama durumu bireyin
sapma veya zedelenme sonucu bir takım güçlüklerle karşılaşması
halidir. Karşılaştığı güçlüklerle baş etme konusunda yetersizlik
göstermeye başlama durumu yetersizlik engelliliğini yaratır.
Görememe, yazamama, okuyamama, uyuyamama gibi örnekler bu
maddeye dâhildir (Yumuşak 2014: 4).
3- Türkiye’de Engellilik ve Engelli Eğitimi
Ülkemizde 5378 sayılı özürlüler kanunu gereğince engelli bireyler
:”Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel,
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve/veya destek hizmetlerine ihtiyaç duyan
kişi” şeklinde nitelenmektedirler. Ülkemiz çapında yapılan
araştırmalar dahilinde yaklaşık 9 milyon engellinin var olduğu
bilinmektedir. Bu sayı ülke nüfusunun %12.29’unu kapsamakla
beraber, %11’lik erkek, %13.45’lik kadın engelli oranı vardır (Zaim
ve Ergen 2011: 2).
Ülkemiz 30.03.2017 tarihinde engellilik alanında ilk ve tek
uluslararası bağlayıcı nitelik taşıyan, engellilere yönelik ayrımcılıkla
mücadeleyi ve hak ve eşitliklerden doğru oranda yararlanılmasını
sağlayacak tedbirleri öngören “Engellilerin Haklarına Yönelik
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Ülkemiz bu anlaşmayı
imzalayan ilk ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz engellilik
alanındaki bu olumlu gelişmeleri sadece bu sözleşmeyi imzalayarak
değil, konuyu anayasaya taşıyarak ilerletmiştir. 2010 yılında
anayasanın 10. Maddesini düzenleyerek engellilere karşı pozitif
ayrımcılığı sağlamlaştırmıştır (T.C Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı 2013: 2-3).
Türkiye’de özel eğitimlerin çeşitlilik ve gelişimleri, engel gruplarının
durumlarına göre belirlenmektedir. Öncelik kimsesiz ve yetim
çocukların bakım, koruma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının
karşılanması olarak görülmektedir. Örgün eğitim sistemi içerisindeki
ilk özel eğitim ise 1889 yılında İstanbul Ticaret Mektebine bağlı
olarak kurulan ve işitme engelli çocuklara eğitim veren bir okulun
açılması ile olmuştur. Daha sonra aynı okul bünyesinde görme
engellileri eğiten bir sistem de geliştirmiştir fakat 30 yıl kadar eğitim
verdikten sonra kapanmıştır. Ardından İzmir’de 1921 yılında sağırlarkörler okulu açılmış ve bu okul 1924-1950 yılları arasında Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak eğitimlerini sürdürmüştür.
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1980 yılında Özel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu kurum
1983 yılında Genel Müdürlük Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi
Başkanlığı'na dönüşerek varlığını sürdürmüştü (Akçamete 1998: 197198).
Türkiye özel eğitim konusuyla ilgili kendi yasal düzenlemelerini
yaparken Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin yasal
düzenlemelerinden oldukça faydalanmıştır. 6 Haziran 1997 tarihinde
yürürlüğe giren özel eğitim yasasında özel eğitim konusunun temel
ilkeleri olarak bazı örnekler şunlardır;







Özel eğitim talep eden bireyler kendi istek, ilgi, yeterlilik ve
yetenekleri düzeyinde özel eğitim alacaklardır.
Özel eğitimin temel esası erken başlamasıdır.
Özel eğitim verilen bireyler sosyal çevrelerinden ayrı
bırakılmamalıdır.
Özel eğitim esnasında gereği halinde her türlü rehabilitasyon
ihtiyacı için ilgili kurumlarla işbirliği yapılmalıdır.
Özel eğitim gören bireyin ailesinin de eğitimin her boyutuna
aktif olarak katılmasını sağlamak gerekmektedir.
Özel eğitim gören birey için verilen eğitimler mümkün
mertebe bireyselleştirilmelidir (Akçamete 1998: 11).

Ülkemizde örgün eğitim gören engelli bireylerin eğitimleri, özel
eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında veya kaynaştırma
sınıflarında görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve
Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre
yukarıda sayılan şartlarda eğitim gören engellilerin sayısı 2001-2002
döneminde, özel eğitim okullarında 17.320, özel eğitim sınıflarında
6.912, kaynaştırma sınıflarında 29.074 kişiydi. 2016-2017 döneminde
ise bu rakamlar, özel eğitim okullarında 49.206, özel eğitim
sınıflarında 36.742, kaynaştırma sınıflarında 219.728 kişiye
yükselerek gelişim göstermiştir. 2001-2002 döneminden 2016-2017
dönemine kadar olan verilere ulaştığımız zaman ise toplam eğitim
gören engelli birey sayısının 2.195.046 olduğu görülmektedir (T.C
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013: 5).

4- Engelli İstihdamı
Türkiye ve Dünya’da engelli bireylerin hak ve özgürlüklerini
korumak, diğer bireylerle olan eşitliklerinden onları mahrum
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bırakmamak için, çalışma hayatında engelli bireylere yer vermek
büyük önem arz etmektedir. Engelli bireylerin iş hayatında kendilerine
yer bulmasını sağlamak için öncelikle engelli istihdamına neden gerek
olduğunu, engelli istihdamının önündeki sorunların neler olduğunu ve
engelli istihdamında hangi istihdam modellerinin uygulanabileceğini
bilmek gerekmektedir. Engelli bireylerin istihdamı için mevcut
istihdam yöntemleri üzerinde çalışılmalı, uygun yöntemler
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
4.1 Engelli İstihdamının Nedenleri
Avrupa’da iş sektöründe büyük yenilikler ve atılımlara yol açan
sanayi devriminin gerçekleştiği dönemde dahi engelli bireylerin iş
hayatındaki yeri oldukça azdı. Engelli bireyler, genel manada aile
desteği veya dilencilik yolu ile yaşantılarını sürdürmek
durumdaydılar. Sanayi devrimi ile güçlenen kapitalist sistem, engelli
bireylerin istihdamından çok, engel durumu taşımayan bir çok insanın
ağır çalışma koşulları yüzünden engelli olmasına sebep olmuştur.
Fakat 20.yüzyılın başlarında, 2.Dünya savaşının ardından engelli
istihdamına yönelik büyük ilerlemeler kaydedilmesiyle engelli
bireyler iş hayatında kendilerine daha çok yer bulmaya başlamışlardır
(Öz ve Orhan 2012: 37).
Günümüzde ise hemen hemen bütün ülkelerin serbest piyasa
ekonomisine sahip olması devletin sosyal müdahalelerde bulunmasına
sebep olmaktadır. Bu sosyal müdahaleler sayesinde de eşitlik ve adalet
kavramları üzerinde yoğun olarak çalışılmakta ve çalışmalar
doğrultusunda engelli istihdamı zorunlu hale getirilmektedir.
Engellilerin kendilerinden başka kimseye muhtaç olmamalarını
sağlamaya yönelik çalışmalar, devletin sosyal müdahaleleri sayesinde
güç kazanmaktadır. Devletler sosyal müdahaleler sonucu engelli
istihdamını zorunlu kılarak hem bireylerin ekonomik açıdan
güçlenmelerini, hem de devlet ekonomisine katkı sağlamalarını
amaçlamaktadırlar (Öz ve Orhan 2012: 38).

4.1.1 Ekonomik Nedenler
Toplum tarafından yıllar boyu sürekli işe yaramaz gözüyle bakılan
engelli bireyler, kendilerini sürekli başkalarına yük olarak
görmüşlerdir. Engelli olmayan bir bireyin bile, iş sahibi olduğu zaman
ekonomik özgürlüğü sayesinde elde ettiği mutluluk göz ardı
edilmeyecek bir gerçektir. Bu yüzden kendi ekonomik gücünü
kazanan bir engelli birey kendini ezik, fazlalık ve işe yaramaz olarak
görmekten vazgeçecektir. Bu ekonomik özgürlüğü engelli bireylere
sunmak için ise engelli istihdamı şarttır (Ufuk 2000: 2).
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Diğer yandan devlet ekonomisi açısından, sürekli tüketen, üretimde
yer sahibi olmayan bireylerin varlığının fazla olması kötü etkilere
sebep olur. Engelli bireylerin çalışabileceği işler, engelleri göz önünde
bulundurularak belirlenmelidir. Bu sayede çalışma hayatına girerek
hem kendi ekonomilerine hem de devlet ekonomisine fayda sağlamış
olurlar (Meşhur 2006: 63).
Engelli istihdamı konusu ülkenin ekonomik durumuyla doğru orantılı
olarak düşünülse de aslında biraz irdelendiğinde durumun böyle
olmadığı görülmektedir. Engelli bireyleri istihdam ederken kullanılan
araç ve yöntemlerin maliyetli olması, sadece güçlü ekonomiye sahip
ülkelerin engelli istihdamını başarabileceğini düşündürmektedir. Fakat
güçlü ekonomileri olan ülkelerin, bu gücü kazanmasında engelli
istihdamının sağladığı ekonomik getirilerden de faydalandıkları bir
gerçektir (Ufuk 2000: 3).

4.1.2 Sosyal Nedenler
Toplumlarda gelişen çağdaş yapı sayesinde insan ayrımcılığının her
türlüsü artık son bulmuştur. Çağdaş anlayış insanların, cinsiyet, ırk,
renk, din, dil, mezhep gibi farklılıklarının, kimseyi kimseden üstün
veya alçak tutmaya yeter bir farklılık olmadığını belirten bir anlayıştır.
Aynı şekilde engelli ve engelsiz bireylerinde aynı hak ve özgürlüklere
sahip oldukları anlayış çağdaş toplumlar için gerekli bir anlayıştır. Bu
anlayış çerçevesinde gelişen bir toplum engelli bireylerin
sorumluluğunu sadece ailelerine değil tüm topluma mal ederek gerekli
hassasiyeti göstermekte özen göstermelidir. Devlette aynı hassasiyeti
engelli bireylerin, en az engelsiz bireyler kadar saygın, özel ve değerli
hissedebilmelerini sağlamak için onları istihdam etme ve ekonomik
özgürlük sunma konusunda göstermelidir (Meşhur 2006: 61-62).
Engelliler hakkında yapılan birtakım çalışmalar sonucu ortaya çıkan
maddeler bizlere engelli çalıştırmanın sosyal nedenlerine örnekler
sunmaktadır. Bu maddeler;
 Engelliler, başladıkları işi kolay kolay terk etmezler.
 Engelliler, engelsiz bireylere göre daha bilinçlidirler.
 Engelliler, güvenilirlik düzeyi yüksek elemanlardır.
 Engelliler, iş yerine vaktinde gelip-giderler.
 Engelliler, verimlilikleri oldukça yüksek bireylerdir.
 Engelliler, yapacakları işi çabuk anlarlar.
Sonuç olarak hem sosyal devlet, hem de hukuk devleti olmak isteyen
devletler, engelli istihdamı için gerekli adımları atmak zorundadırlar
(Ufuk 2000: 4-5).
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4.2 Engelli İstihdamının Sorunları
Yapılan bazı çalışmalarda engelli bireylerin istihdamına yönelik
sorunları şöyle sıralamıştır;
Ayrımcılıktan kaynaklanan engellilere yönelik negatif tavır
takınılması.
- Engelli bireylerin eğitim öğretimden eşit şekilde
yararlanamaması.
- Engelli kullanımına uygun olmayan bina düzenlerinin mevcut
olması.
- Erişilebilirliğinde sıkıntı yaşanan bilgi.
- Engelli bireylere uygun olmayan ulaşım hizmeti.
- Aşırı korumacılıktan kaynaklı özgüven eksikliği (Herron ve
Murray 2003: 2).
Ayrıca iş arayan firma ve yetkililerin, genel olarak standart sayılacak
düzeyde iş görebilen eleman alma isteğinden kaynaklı engelli
bireylerin iş bulma ihtimalleri düşmektedir (Meşhur 2006: 63).
-

Yöneticiler yasal bir zorunluluk veya kişisel sebepler olmadığı sürece
engelli çalıştırmayı pek fazla düşünmemektedirler. Onlara göre engelli
çalışanlar düşük üretim yapar fakat yüksek maliyet getirirler. Bunun
dışında yöneticiler engelli bireylerle çalışmama nedenlerini şu şekilde
sıralamaktadırlar;
- Engellilerin işlerinde yükselme ihtimali sınırlıdır.
- Engellilerin duygusal açıdan yıpranmaları kolaydır.
- Engelliler kaza yapma olasılığı yüksek bireylerdir.
- Engelliler işini doğru yapma konusunda yetersizdir.
- Engelliler çok fazla izin alırlar.
- Engellilere ceza vermek yönetim açısından zordur.
Yöneticiler bu maddeler doğrultusunda düşündükleri için, engelli
bireylerin kişisel özelliklerini öğrenmek, onu tanımak ve şans vermek
için zaman harcamamaktadırlar. Bu yüzden de engelli bireylerin
istihdam oranında negatif etki yaratmaktadırlar (Ufuk 2000: 7-8).
Yöneticilerin bu düşünceleri dışında engellilerin istihdamına engel
olan diğer faktörler ise şunlardır,





Ekonomik Faktörler
Sosyal Faktörler
Fiziksel Faktörler
Eğitim Faktörü
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4.2.1 Ekonomik Faktörler
Engelli bireylerin hem kamu sektöründe hem de özel sektörde, bakım
ve tedavilerinin görülmesi için yapılan harcamalar masraf
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda engelli bireyin şirkete maliyeti,
engelsiz bireylerin maliyetinden daha fazla olmaktadır. Bunun dışında
engelsiz bireylerinde çalışabileceği bir pozisyonda engelli bireyleri
çalıştırmanın, verimliliği ve doğal olarak gelir düzeyini olumsuz
etkileyeceği düşünülür (Ufuk 2000: 10).
Oysa bu ve bunun gibi önyargılara yer verilmez ve engelli bireyler
çalışma şansı elde ederler ise, engelli bireyler sadece tüketen olmaktan
çıkıp mevcut işyerinin ve ülkesinin ekonomisine katkı sağlayacaktır
(Meşhur 2006: 64).
4.2.2 Sosyal Faktörler
Toplumda yaşayan engelsiz bireyler, engelli bireylerin çalışması
hususunda yanlış fikirlere sahiptirler. Onların iş göremeyeceklerini,
sorumluluk
alamayacaklarını
veya
aldığı
işleri
tamamlayamayacaklarını düşünürler. Bu gibi yanlış algıların önüne
geçen bazı maddeler Amerika Birleşik Devletleri Federal İş Bulma
Örgütü tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Yapılan
araştırmaya göre engelli bireyler;


Diğer çalışanlara göre daha iyi ve anlayışlı tavırlar
sergilemektedirler.
 Verilen işler üzerinde bağlılıkla çalışırlar.
 İş bilincine sahip olma düzeyleri yüksektir.
 Engelli bireylerle olan farklarını kapatmak için daha çok
çalışmaya meyillidirler (Aydın 1991).
Araştırma sonucu ortaya çıkan bu maddelerde göstermektedir ki,
engelsiz bireyler arasında işini düzgün ve verimli yapan insanlar
olduğu gibi, engelli bireyler içerisinde de gerek işini düzgün yapan,
gerekse yapamayan bireyler olacaktır. Genel bir yargıyla bütün engelli
bireyleri iş göremez olarak tanımlamak oldukça hatalı bir yaklaşım
olmaktadır.
4.2.3 Fiziksel Faktörler
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Gerek çalışma hayatında, gerekse sosyal hayatlarında engelli bireyler
için uygun yaşam ortam ve gereçlerinin olmayışı onların önündeki en
büyük engeldir. Engelli bireyin istihdamı sağlandıktan sonra, verimli
çalışabilmesi için gereken her türlü imkanın sağlanması
gerekmektedir. Çünkü standart olarak üretilen ve engelsiz bireylerin
kullanımına göre tasarlanan birçok araç engelli bireylerin kullanımına
uygun değildir. Bu yüzden iş yerinde çalışan her engelli bireyin engel
durumu göz önünde bulundurularak, gerekli iyileştirilmeler
yapılmalıdır. Aksi takdirde engelli bireyler iş görme konusunda haklı
olarak sıkıntı çekmeye başlarlar (Ufuk 2000: 11).
4.2.4 Eğitim Faktörü
İstihdamın sağlanması için en önemli faktör istihdam sahibi olmak
isteyen bireyin eğitim düzeyidir. Bu açıdan düşünüldüğünde eğitimi,
ilköğretim düzeyinden başlayarak ömür boyu süregelen bir öğrenme
seyri olarak görmek gerekmektedir. Eğitim iş fırsatı yakalamadaki
eşitliği sağlayan temel faktörlerden biridir. Engelli bireylerin de an az
engelsiz bireyler kadar eğitime önem vermesi, yaşam boyu öğrenme
düşüncesinden sapmaması gerekmektedir. Fakat eğitim almış olsa
dahi, birçok engelli mezun, engelsiz mezunla aynı oranda iş bulma
fırsatına sahip olamamaktadır. İş bulup istihdam edilmiş engelli
bireyler ise, aynı işi yapan engelsiz bir bireye nazaran daha az maaş
almaktadır (Durmaz 2017: 259).Bu durum daha öncede bahsedilmiş
olan dezavantajlı olma halinden doğan önyargının bir etkisidir.
4.3 Engelli İstihdamının Yararları
Engelli bireyleri işe almak çeşitli vergi avantajları ve onların bakımını
karşılamak için kredi getirileri sağlayabilir. Engelli bireyler arasından
istihdam ettiğiniz birisi hiç umulmadık bir biçimde fayda sağlayabilir,
bu yüzden engelli bireylere şans vermek işveren için yetenek
havuzunu geniş tutmak demektir. Hem rakip firmalar hem de
müşterilerin gözünde olumlu bir imaja sahip olma konusunda da
engelli bireylerin istihdamını sağlamak önemli bir rol oynamaktadır.
Bu durum itibar sahibi olmayı ve çekici görünmeyi sağlar (Türkiye’de
Engelliler için Farkındalığı ve Kurumsal istihdam Fırsatlarını Artırma
Projesi 2011: 13).
5 Engelli Bireyleri İstihdam Yöntemleri
Engelli bireylerin, engelsiz bireylerle aynı eşitlikte çalışma hayatına
ve ekonomik özgürlüğe sahip olmaları için, uzun araştırmalar
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sonucunda bir takım engelli istihdam yöntemleri geliştirilmiştir.
Çağdaş bir toplum olmanın gereklerinden biri olan, engelli bireylerin
topluma kazandırılması durumu için, bu yöntemler kullanılarak engelli
istihdamının sağlanması oldukça önemlidir. Engelli istihdamına
yönelik literatürde 7 farklı istihdam türü bulunmaktadır (Öz ve Orhan
2012: 38).

5.1 Kota Sistemi
Engelli istihdamının sağlanması için, işverenlerin belirli bir sayıda
engelli çalışan bulundurması zorunluluğuna kota sistemi adı
verilmektedir. Bu sistem engelli istihdamını kolaylaştırmak amacıyla
uygulanan bir pozitif ayrımcılık olarak görülebilir (Genç ve Çat 2013:
375). Özellikle Avrupa’ya bakıldığı takdirde engelli istihdamı
konusunda kota sisteminin oldukça eskiye dayanan bir geçmişi vardır.
Bu sistem ilk olarak 1.Dünya Savaşı nedeniyle engelli bir birey olmak
durumunda kalan insanların, çalışma hayatına kazandırılması için
uygulanmaya başlamıştır. Daha sonra bu sistem, savaş sebebiyle
engelli olan insanlardan, iş kazası mağduru olan insanlara daha sonra
da sigortasız engelli insanlara kadar bir çok engelli bireyi kapsayarak
gelişmiştir. İlk kez Almanya’da uygulanmaya başlanan bu sistem,
daha sonra sırasıyla, Avusturya, İtalya, Polonya ve Fransa’da
uygulanmaya başlamıştır (Öz ve Orhan 2012: 39). Kota sisteminin
Türkiye’de uygulanış biçimi ise 4857 sayılı iş kanununun 30.
Maddesine göre özel sektörde 50 ya da daha fazla işçiyle iş gören bir
şirketin, çalışanlarının %3’ünün engelli olması zorunluluğu ile
sağlanır. Kamu sektörü için ise yine 50 ya da daha fazla çalışan var ise
bu oran %4’e çıkmaktadır (Engelli Bireylerin İstihdam
Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi 2017: 37).
Türkiye’de engelli istihdamını sağlamak için uygulanması en çok
tercih edilen yöntem kota sistemidir. Kota sisteminin ise kendine göre
üstün ve zayıf olduğu yönleri mevcuttur.
Üstün yönleri arasında;


Engellilerin iş piyasasında yer bulmalarını sağlayan en kolay
yöntem olması
 Müracaat için İş-Kur’a başvurma zorunluluğunun olması, bu
sayede İş-Kur eğitimlerinden engellilerin yararlanıyor olması
 Çalışan sayısı 50’yi geçen özel sektör için %3, kamu için ise
%4 engelli işçi bulundurma sınırının olması bulunmaktadır.
Zayıf yönleri arasında ise;


Kota sistemi içinde ceza sistemini de barındırdığı için,
işverenlerin olumsuz tutumlar içerisine girmeleri
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Çalışan sayısı 50’nin altında olan işletmelerin sistem dışında
kalmaları
 İşçi olarak işsiz olan engelsiz bireyler yerine, engelli
bireylerin
istihdamı,
onlara
önyargılı
davranışlar
sergilenmesine sebep olabilmesi gibi etmenler bulunmaktadır
(Öz ve Orhan 2012: 40).
Bu sistemin geçerliliğini koruması ve ileride de kalıcı bir sistem haline
gelerek işlemesi için engellilere önemli bir görev düşmektedir, o
görevde istihdam bekleyen engellilerin kendilerini olabildiğince çok
geliştirmesidir (Öz ve Orhan 2012: 40).
5.2 Korumalı İşyerleri
İş piyasasının normal olarak görülen şartlarında istihdam edilmesi
oldukça güç olan engelli bireylerin, istihdamını ve iş yaşantısını
kolaylaştırmak amacıyla, devletin yardımıyla teknik ve mali olarak
düzenlenmiş özel çalışma ortamlarının bulunduğu işyerlerine korumalı
işyeri adı verilmektedir. Korumalı işyerleri uygulaması zihinsel
engelli, ağır derecede engelli, eğitim seviyesi düşük engelli ve kadın
engellileri öncelik alarak uygulanmaktadır. Temel hedefi bu türdeki
engellileri çalışma hayatına kazandırmak daha sonra da korumalı
işyerlerinden normal iş piyasasına geçiş yapmalarını sağlamaktır
(Orhan 2013: 40). Uygulamanın genel olarak daha çok zihinsel engelli
bireyleri hedef almasının sebebi ise, zihinsel engelli bireylerin kotaceza sistemli uygulamaya uygun olmamaları ve iş sahipleri tarafından
o sistem için fazla tercih edilmemeleridir. Korumalı işyerlerinde
istihdam edilmiş olan engelli bireyler hem işine hem de iş
arkadaşlarına daha çabuk uyum gösterir ve sosyalleşmesi olumlu
etkilenir, fakat hayatın içinde engelli bireyler genelde kendilerini
dışlanmış hissetmektedirler (Kregel ve Dean 2012). Türkiye’de 2005
yılında bütün engelli bireyleri kapsayan bu sistem, 5378 sayılı
kanunda 2014 yılında yapılan değişiklik ile sadece zihinsel ve ruhsal
engellileri kapsayan bir hal almıştır (Engelli Bireylerin İstihdam
Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi 2017: 37).
Dünya’da korumalı iş yerlerinin kurulması ve faaliyete geçmesini 5
temel amaç tetiklemiştir. Bunlar;
-

Engelli bireyleri işe yerleştirme amacı.
Hizmet ve mal üretmek amacı.
Mali performans elde etme amacı.
Engelli bireylere iş sağlama amacı.
Engelli bireylerin kişisel gelişimlerini iyi yönde etkileme ve
artırma amacıdır (Çoşkun vd.2009: 33-34).
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Korumalı işyerleri sisteminin bu amaçları dâhilinde faaliyet sürdüren
4 adet türü vardır. Bu türleri şu şekilde sıralanabilir,
1- Terapötik Model: Engelli bireyleri çalışan bir birey olarak
görmekten çok, onları kursiyer, yararlanıcı veya müşteri olarak gören
modeldir.
2- Ara Model: Sosyal güvenlik haklarının daha yaygın görüldüğü bu
modelde, engelli birey yarı çalışan olarak görülmektedir. Ücret
karşılığı çalışma sistemine ilişkin borç ve yükümlülüklerden sorumlu
değildirler.
3- Karışık Model: Tedavi etme amacının ön planda olduğu modeldir.
4- Ücrete Dayalı istihdam Modeli: Önceden belirlenmiş sayıda engelli
bireyi istihdam eden işyeri, korumalı işyeri sınıfına dâhil olur.
Korumalı işyerlerine vergi, sigorta primi ve çeşitli yardımlar yoluyla
teşvikler verilir. Bu sistemde engelli bireyler diğer çalışanlarla aynı
borç ve yükümlülüklere sahiptirler (Çavuş ve Tekin 2015: 151).
5.3 Kişisel Çalışma Yöntemi
Engelli bireylerin iş yaşantısına dâhil olmak için en çok tercih ettikleri
yöntem kişisel çalışma yöntemidir. Bunun sebebi hem kolay
ulaşılabilir olması hem de esnek çalışma saatlerine sahip olmasından
ileri gelmektedir. Bu yöntemde engelli bireyler kendilerinin ve
kendilerine yardımcı olan bireylerin imkânları dâhilinde iş kurma
yoluna giderler (Orhan 2013: 42).
Kişisel çalışma yöntemi her ne kadar çok tercih edilen bir yöntem olsa
da ülkemizde görülme oranı oldukça düşüktür. Bunun temel sebepleri
ise engellilerin temel eğitimlerinin yetersiz düzeyde olması, ülkenin
mevcut ekonomik gelişmeleri, kaynaklardaki yetersizlik, engellilerin
mesleki eğitim düşüklüğü ve verimsizliği olarak sıralanabilir (Genç ve
Çat 2013: 376). Bütün bu sayılan sebepler kişisel çalışma yönteminin
tercih edilme oranının azalmasına sebep olmaktadır. Bu oranı
arttırmak için ise bir takım iyileştirilmeler yapılmalıdır. Bu
iyileştirmelerin yer alması gereken bölümler 4 kısma ayırabiliriz,
bunlar;





Engelli bireylerin temel eğitimi.
Ülkedeki kaynak bulma imkanları ve ekonomik gelişim.
Engellilere yönelik mesleki eğitim sağlanması.
Girişimciliğe teşvik edilmesi.
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Bu maddeler üzerinde bir bütün halinde iyileştirme çalışmaları
yapılırsa, kişisel çalışma yönteminin kullanım oranında da artış
görülecektir (Öz ve Orhan 2012: 43).
5.4 İşverenlerin Zorunluluk Olmadan Engelli İstihdamı
Bu türde işverenler herhangi bir zorunluluk durumuna bağlı
olmaksızın, kendi istekleriyle engelli bireyleri çalışan olarak kabul
ederler. Fakat mevcut durumda bu türün görülme oranı oldukça
nadirdir, bunun sebebi ise işverenlerin engelli bireylere olan ön yargılı
bakış açılarıdır
(Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin
Artırılması için Teknik Yardım Projesi 2017: 40).
Bu yöntemde, işveren, çalışan olarak işyerine dahil edeceği engelli
bireylerin mevcut yeteneklerine göre, bazı işleri sadece onlara
ayırmaktadır. Bu durum her ne kadar işverenin engellilere kendi rızası
ile yarattığı bir istihdam durumu olsa da engelliler tarafından pek fazla
benimsenmemiştir. Çünkü engelliler böyle bir çalışma ortamında daha
çok dışlanacaklarını düşünmektedirler (Genç ve Çat 2013: 376377).Önyargılar yüzünden engelli bireyler, bulundukları ortamda
engelsiz bireylere nazaran kabul görmek, üretken olduğuna ikna etmek
ve çalışkanlığını göstermek için daha çok çaba sarf etmek zorunda
kalmaktadırlar. İşverenler için ise engelli istihdamı sürekli bir zorlama
yoluyla kabul ettirildiği için, gönüllü olarak engelli istihdamına
yönelmeleri onlar için düşük bir ihtimal olabilmektedir. Fakat onlara
yapılacak olan bir takım teşvik ve ödüller, işverenlerin engelli
istihdamına daha sıcak bakmalarına yol açabilecektir (Çoşkun vd.
2009: 44).
5.5 Evde Çalışma Yöntemi
Gelişen bilim ve teknoloji, bilgiye ulaşma olanaklarını oldukça
ilerlemiştir. Artık eskisi kadar uzun ve zorlu yollarla değil, tek bir
hareketle insanlarla iletişim kurmak ve bilgiye ulaşmak mümkündür.
Bu gelişmeler iş hayatına yansıdığı zaman doğru orantılı olarak,
rekabeti, arz ve talep çeşitliliğini, esnek çalışma türlerindeki
çeşitlilikleri arttırmıştır (Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin
Artırılması için Teknik Yardım Projesi 2017: 41).Teknolojide olan
değişiklik ve ilerlemelerin çalışma hayatına yansımasıyla birlikte
engelliler için yeni bir istihdam umudu doğmuştur. Çünkü internetin
kolay kullanımı sayesinde engelli bireyler, başkalarına muhtaç olma
düzeyini en az indirgeyerek kendi işlerini kendileri görebilmektedirler.
Engelli bireyler internet sayesinde, oturdukları yerden, muhasebe,
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pazarlama, danışmanlık vs. Gibi işleri yürütebilme imkanına
sahiptirler (Orhan 2013: 44).
Bu istihdam türü özellikle engel seviyesi ağır olan engelli bireyler için
kullanılmaktadır ve bu türün iyi işleyebilmesi için engelli bireyin
eğitiminin ve bilgi düzeyinin yüksek olması için çalışmalar
yapılmalıdır. Bu türün kötü yanı olarak ise, engellileri eve kapattığı ve
sosyalleşmelerini engellediği gibi eleştirilere yer verilmektedir (Öz ve
Orhan 2012: 44).
5.6 Kooperatif Çalışma Yöntemi
Bu yöntem, engelli bireylerin kendi kişisel çabalarıyla veya devletin
onlara verdiği bir takım destekler yoluyla, çeşitli piyasalarda
kendilerine iş alanları oluşturmaları sonucu işlemektedir. Yöntem
işbirliği esasına dayalıdır ve engelli işverenler, çalışanları
yeteneklerine göre işe yerleştirme ve bağımsız bir kuruluş olarak
faaliyette bulunma haklarına sahip olurlar (Meşhur 2004: 183).
Bu yöntem korumalı işyerleri yöntemine oldukça benzemektedir.
Aralarındaki tek fark, bu yöntemde engelli bireyler kooperatif
şeklinde örgütlenirken, korumalı işyerleri yönteminde ise işyeri
şeklinde örgütlenme yapılmaktadır (Öz ve Orhan 2012: 44).
5.7 Sadece Engellilerin Çalıştırıldığı Seçilmiş İşlerde İstihdam
Bu yöntemde engelli bireyler kendilerine bulunan çeşitli özellikleri
göz önünde tutularak bir takım işlere yerleştirilmektedirler. Bu
mesleklerin bir kısmı ya da tamamı engelli bireyler için ayrılır, yani
engelsiz bireylerin bu işlerde çalışmalarına yönelik bir yasak konması
öngörülür (Altan 2004: 264). Örneğin Danimarka, İtalya ve
Yunanistan’da görme engelli bireyler telefon santrallerinde çalışmak
üzere istihdam edilmişlerdir. Her ne kadar bu yöntem engelli
bireylerin istihdamını kolaylaştırmış olsa da, kendilerine tanınan
öncelikten dolayı dışlanma korkusu çeken engelli bireyler bu yönteme
önyargılı
yaklaşmaktadırlar
(Engelli
Bireylerin
İstihdam
Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi 2017: 41).
6. Araştırma Yöntemi : Swot Analizi
1960’lı yılların ikinci yarısından sonra müşteri memnuniyetine daha
fazla dikkat gösteren firmalar kendilerini daha büyük bir rekabet
ortamında bulmaya başlamışlardır. Bu rekabet ortamı firmaların
kaynak verimlilik durumlarını incelemeye ve düzenleme yapmaya
daha fazla itmiştir. Bu incelemeyi ve düzenlemeyi yapabilmek için
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birçok firmanın kullandığı analiz yöntemlerinden biri de SWOT
analizidir. Swot analizini ilk olarak Prof.Heinz Weihrich’in “Long
Range Planning”de çıkan makalesinde ortaya atılmıştır. Makale
yayınlandıktan sonra oldukça ilgi görmüş ve stratejik planlamanın
konu edindiği yayınlarda sık sık kullanılmıştır (Özköse, Arı ve Öznur
2013: 44-45).
Swot analizi yöntemi işletmelerin iç ve dış etkenlerini analiz
edilmesine dayalı bir yöntemdir (Yumuk ve İnan 2005: 181).
Swot analizinin ismi işletmenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları
ve karşılaşabileceği tehditleri anlatan kelimelerin ingilizce hallerinin
baş harflerinden oluşmaktadır (Küçüksüleymanoğlu 2008: 407).
Bunlar;
 Strength ( İşletmenin güçlü yönlerinin tespiti ) : S
 Weaknesses ( İşletmenin zayıf yönlerinin tespiti ) : w
 Opportunities ( İşletmenin sahip olduğu fırsatlar ) : O
 Threats ( İşletmenin karşısındaki tehditlerin tespiti ) : T
Swot kelimesinin baş harflerini oluşturan güçlü yönler, zayıf yönler,
fırsatlar ve tehditler ise şu şekilde açıklanmaktadır;
Güçlü Yönler(Strength) : Şirketlerin kendine has yetenekleri
ve rakiplerine yönelik avantajlı durumda oldukları
durumlardır
- Zayıf Yönler(Weaknesses) : Şirketin geliştirmeye ihtiyaç
duyduğu, rakiplerinden daha avantajsız olduğu durumlardır
- Fırsatlar(Opportunities) : Şirketlere çevre tarafından sunulan
rakiplerin önlerine geçmesine yardımcı olacak durumlardır.
- Tehditler(Threats) : Çevre tarafından şirketlerin gelişimini ve
ilerlemesini engelleyen durumlardır (Ağaoğlu, Şimşek ve
Altınkurt 2006: 45).
Swot analizi uygulamasında fırsatlar, tehditler, güçlü ve zayıf yönler
belirlenirken iç ve dış analiz yapılmaktadır. İç analiz yapılırken,
işletmenin kaynak ve yetenekleri incelenerek, güçlü ve zayıf yönleri
belirlenir. Dış analiz yapılırken, çevre etkenleri belirlenip incelenerek
fırsat ve tehditler tespit edilir (Önder ve Polat 2004: 83).
-

Swot analizi tekniğinin uygulanmasının iki temel faydası
bulunmaktadır. Bu faydalardan ilki swot analizi sonrasında mevcut
durum tespitinin belirlenmiş olmasıdır. Bu belirleme güçlü ve zayıf
yönlerin tespiti, fırsat ve tehditlerinin ortaya konulmasıdır. Bir diğer
faydası ise gelecekteki durumların ne olacağına dair bir tespit ve
tahmin ortaya koymasıdır (Özköse, Arı ve Öznur 2013: 45).

345

Engelli İstihdam Modelleri Üzerine SWOT Analizi Çalışması
Tablo 1 : Engelli İstihdam Modellerinin Swot Analizi
Engelli

GÜÇLÜ

ZAYIF

İstihdam

YÖNLER

YÖNLER

-Engelli istihdam etme
zorunluluğuna
dayalıdır.

-Ceza sistemine
dayalı
olduğu için işverenler
olumsuz tutumlar
takınabilir.

Yöntemleri

Kota
Sistemi

-Engelli bireylerin iş
piyasasında yer
edinmelerinin en
kolay yöntemlerinden
biridir.
Korumalı
İşyerleri

-Çalışan sayısının
ellinin altında kaldığı
işyerleri bu yöntemin
dışında kalır.

-Engelli bireylerin
mali
performans elde
etmelerini sağlar.

-Sadece zihinsel ve
ruhsal engelli
bireylere yönelik bir
yöntemdir.

-Engelli bireylerin mal
ve hizmet üretmelerini
sağlar.

-Bu yöntemde engelli
bireyler sürekli
desteğe ihtiyaç
duymaktadırlar.

-Engelli bireyleri işe
yerleştirme amacı
güder.
-Engelli bireylerin
kişisel gelişimlerini iyi
yönde etkiler.
Kişisel
Çalışma
Yöntemi

-Engelli bireylerin en
çok tercih ettiği
yöntemdir.
-Bu yöntem esnek
çalışma saatlerine
sahiptir.
-Kolay ulaşılabilir

-Bu yöntemin Türkiye
sınırları içerisinde
görülme oranı
düşüktür.
-Yöntemin
uygulandığı
ülkenin ekonomik
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İşverenlerin
Zorunluluk
Olmadan
Engelli
İstihdamı

bir yöntemdir.

durumunun
yetersizliği yöntemi
başarısızlığa sürükler.

-Bu yöntemde
önceden
belirlenip sadece
engelli bireylerin
çalışması için ayrılmış
iş alanları mevcuttur.

-Bu yöntemde engelli
bireyler çeşitli
önyargılarla
karşılaşabilirler.

-İşverenler herhangi
bir
baskı veya zorlama
olmadan engelli
bireyleri istihdam
ederler.
Evde
Çalışma
Yöntemi

-Bu yöntemde engelli
bireyler başkalarına
muhtaç olmadan iş
görebilmektedirler.
-Engelli bireyler bu
yöntem sayesinde
avukatlık,
danışmanlık,
muhasebecilik gibi
işleri yürütebilirler.

Kooperatif
Çalışma
Yöntemi

-Bu yöntem engelli
bireylerin kendi
çabaları dahilinde iş
hayatına
girebilmelerini sağlar.
-Engelli bireyler
yetenekleri
doğrultusunda iş
sahibi olur.
-Bağımsız kuruluş
kurmaya yardımcı
olur.

-Bu yöntem engelli
bireyler tarafından
pek tercih edilen bir
yöntem değildir.

-Bu yöntem engelli
bireyleri eve
kapatabilir.
-Bu yöntem yüzünden
engelli bireyler
asosyal bireyler haline
gelebilirler.

-Ülkelerin
mevzuatlarında ki
farklılıklardan dolayı
yöntemin uygulanış
biçiminde
değişiklikler
görülebilmektedir.
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Sadece
Engellilerin
Çalıştığı
Seçilmiş İşlerde
İstihdam

-Engelli bireyler
yeteneklerine göre işe
yerleştirilirler.
-Engelli bireyler aynı
işte uzun süre
çalışacakları için
uzmanlaşma
olasılıkları
artmaktadır.

-Bu yöntemde engelli
bireylerin sevdikleri
işlerde çalışma
ihtimalleri azdır.
-Çalışan engelli
bireylerin terfi
ihtimali azdır.

Tablo 2 : Engelli İstihdam Modellerinin Swot Analizi (Devamı)
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Engelli

FIRSATLAR

TEHDİTLER

-Belirli sayıdaki
çalışan sayısına göre
zorunlu tutulan engelli
çalışan oranı
artmaktadır.

-İşyerinde çalışan
engelsiz bireyler
engelli bireylere karşı
önyargılı tutum
sergileyebilirler.

-İstihdam için
başvuru yapan engelli
bireylerin, iş ile ilgili
eğitim alma olasılıkları
vardır.

-Engelli bireyler
başarılı olmak için
sürekli kendilerini
geliştirmek
durumunda kalırlar.

İstihdam
Yöntemleri

Kota
Sistemi

-Bu yöntemin
içinde birden fazla
sistemin olması
istihdam seçeneklerini
arttırır.
Korumalı
İşyerleri

-Ağır derecede,
zihinsel ve kadın
engelli bireyler için
öncelikli bir
yöntemdir.

-Engelli bireyler,
diğer çalışanlarla aynı
borç ve
yükümlülüklere tabi
tutulur.

-Engelli bireylerin
sosyalleşmelerini
olumlu etkiler.

-Zihinsel veya
ruhsal engeli
bulunmayan bireyler
bu yöntemin dışında
kalmaktadır.

-Engellilerin normal
iş piyasasına
geçişlerine yardımcı
olur.
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Kişisel
Çalışma
Yöntemi

İşverenlerin
Zorunluluk
Olmadan
Engelli
İstihdamı

-Engelli bireyler
girişimciliğe teşvik
edildiği takdirde
oldukça etkin bir
yöntem olur.

-Engelli bireylerin
temel eğitim
yetersizliği bu
yöntemi başarısızlığa
sürükleyebilir.

-Engelli bireylere
çalışmak istedikleri
meslekler
doğrultusunda eğitim
verildiği takdirde
başarılı olacaktır.

-Engelli bireyler
bu yöntem içerisinde
kendi kendilerine
yetmek zorunda
kalırlar.

-Engelli bireylerin
gönüllülük esaslı
istihdam edilmesi
onların iş hayatına
dahil olmalarını
kolaylaştırır.

-Bu yöntemde
engelli bireyler
kendilerini ispat
etmek için daha fazla
çaba göstermek
zorunda
kalmaktadırlar.

-İşverenlere
teşvikler
doğrultusunda
yöntemin yaygınlığı
arttırılacaktır.
Evde
Çalışma
Yöntemi

-Teknolojideki
gelişmeler bu yöntem
için oldukça fayda
sağlamaktadır.
-İnternetin kolay
kullanımı ile engelli
bireyler daha kolay iş
görebilirler
-Engel durumu ağır
bireyler için çok
faydalı bir yöntemdir.

-İşverenlerin bu
yöntemi tercih etme
oranları düşüktür.
-Engelli bireylerin
temel eğitim
düzeyinin
arttırılmaması halinde
yöntem başarısız
olabilir.
-Engelli bireylerin
çalışacakları iş ile
ilgili bilgi
düzeylerinin
yükseltilmesi için
çalışmalar yapılması
gerekmektedir.
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Kooperatif
Çalışma

-Devlet Desteğine açık
bir yöntemdir.

Yöntemi

-Engelli bireylerin
işbirliği içerisinde
olmalarını sağlar.

Sadece Engellilerin
Çalıştığı

-Engelli bireylerin
çalışması için ayrılmış
iş alanları vardır.

Seçilmiş İşlerde
İstihdam

-Engelsiz bireylerin
çalışmasının
yasaklandığı iş alanları
vardır.

-Engelli bireylerin
kurdukları
kooperatifler, engelsiz
bireylerin kurdukları
kooperatifler
karşısında haksız
rekabete uğrayabilir.
-Engelli bireyler bu
bu yöntem dahilinde
iken dışlanma korkusu
yaşarlar.
-Engelli bireyler
tarafından oldukça az
tercih edilen bir
yöntemdir.

Tablo 1 ve Tablo 2’de Yararlanılan Kaynaklar :Öz ve Orhan 2012,
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Araştırılması İçin Teknik
Yardım Projesi 2017, Çoşkun vd. 2009, Orhan 2013, Meşhur 2004,
Altan 2004, Çavuş ve Tekin 2015, Genç ve Çat 2013
Sonuç
Engelli bireylerin topluma kazandırılmaları ve hem kendi bütçelerine
hem de devlet ekonomisine katkı sağlamaları için birçok çalışma
yapılmış, çeşitli yöntemler belirlenmiştir. Engelli bireyleri toplumun
dışında bırakmak onların sosyal hayattaki etkinliğini körelteceği kadar
iş hayatındaki etkinliklerini de köreltmekte ve onları maddi açıdan
başkalarının desteğine muhtaç hale getirmektedir. Toplumdaki bütün
bireylerin maddi kazanç sağlamak amaçlı herhangi bir işte çalışmaları
ve gelir elde etmeleri, onların bireysel ekonomilerine katkı sağladığı
kadar ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Bu sebeple engelli
bireylerin potansiyel işsiz olarak görülmesi ve başka insanlara muhtaç
edilmesini engellemek için engelli bireyleri olabildiğince fazla
istihdam edebilmek gerekmektedir. Çünkü her bir engelli bireyin
istihdamı yine ülke ekonomisine katkı olarak geri dönecektir. Yapılan
birçok çalışmada görülmektedir ki gerek engelli bireylerin engellilik
türlerine göre, gerekse de engellilik düzeylerine göre onları istihdam
edebilecek yöntemler geliştirilmiş ve uygulamaya koyulmuştur (Öz ve
Orhan 2012: 38). Bu çalışmada engelli bireylerin istihdamında
kullanılan yöntemler ele alınarak swot analizi tekniği ile incelenmiş
güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri ortaya konulmuştur. Yapılan
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bu çalışma doğrultusunda gerek engelli bireyler gerekse de işverenler
bu swot analizi çalışmasını inceleyerek istihdam seçeneklerini daha iyi
değerlendirecek ve daha iyi adımlar atabileceklerdir.
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KOBİ’LERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKILARI VE
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KOBİ’LERE
SAĞLANAN FİNANSMAN OLANAKLARI
Dr. Öğretim Üyesi Filiz YETİZ
ÖZ
Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ’lerin), ülke ekonomileri
üzerinde girişimciliği teşvik etme, yeni istihdam olanakları oluşturma,
ihracatı artırma, gelir dağılımına olumlu etkileri, yeniliklere hızlı ve
kolay uyum sağlama gibi hem büyüme hem de kalkınma anlamında
önemli katkıları vardır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde
bölgelerarası gelişmişlik farkının giderilmesi, istihdam düzeyinin
artırılarak işsizliğin azaltılması açısından KOBİ’lere önemli roller
düşmektedir. Bankacılık sektöründe de artan rekabet nedeniyle
sektördeki pazar paylarını büyütmek isteyen bankaların ilgi odağı
KOBİ’ler olmuştur. Bu amaçla çalışmada, KOBİ’lerin Türkiye
ekonomisi açısından önemi araştırılmış, Türkiye’deki bankaların
KOBİ’lere yönelik finansman kaynaklarının neler olduğu ve
finansman olanaklarının neler olması gerektiği tartışılarak teorik
bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda çalışma literatüre katkı
sağlayacak bir araştırma olması nedeniyle önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Krediler, Ekonomik Büyüme.
1.GİRİŞ
Küçük ve orta boy işletmeler anlamına gelen KOBİ’ler mal,
hizmet, üretim ve pazarlama konularında büyük işletmelere kıyasla
daha esnek olmaları, istihdam yaratma etkileri, ihracata olumlu
etkileri, talep değişikliğine ve değişime kolay uyum sağlamaları,
açısından hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin
ekonomilerinde önemli olarak yer almaktadırlar. Bu avantajlarından
dolayı KOBİ’lere yönelik ekonomik politikalar ekonomik büyümeye
olumlu katkı sağlamaktadır.
Ekonomik büyümeye katkı sağlayan finans sektöründe de
özellikle Bankacılık sektöründeki artan rekabet nedeniyle sektördeki
pazar paylarını büyütmek isteyen bankaların ilgi odağı KOBİ’ler
olmuştur ve “KOBİ Bankacılığı” adında yeni bir oluşum ortaya
çıkmıştır. Bankalar KOBİ’lerin kısa ve uzun süreli finansman
ihtiyaçlarına cevap vermek, yatırımlarını desteklemek, istikrarlı
büyümelerini sağlamak için geniş yelpazeli ürünler sunmaktadır ve bu
ürünlerden kâr elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Böylece bir yandan
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bankalar kazanç sağlarken diğer yandan KOBİ’lerin rekabet güçlerinin
artırılarak ekonomik büyüme açısından olumlu katkılar sağlanmış
olacaktır.
Çalışmanın ilk bölümünde KOBİ’lerin ekonomik büyümeye
katkıları incelenmiş ve KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi açısından
önemi araştırılmıştır. İlerleyen bölümlerde ise, Türkiye’deki
bankaların KOBİ’lere sunduğu finansman kaynakları ve bu
kaynakların yeterliliği konusu tartışılarak, sonuç kısmında önerilere
yer verilmiştir.
2. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN
TANIMI
“Küçük ve Orta Ölçekli İşletme” tanımının ülkeler açısından
değerlendirildiğinde görüş birliğine varılmış standart bir tanımı
yoktur. Kobi tanımını belirleyen pazarın genişliği, sanayisi, üretilen
ürünlerin çeşitliliği, üretim teknolojisi, tekniği, ülkelerin ekonomik
gelişme düzeyleri gibi birden fazla etken bulunmaktadır. Bu sebeple
Kobi tanımını ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde
de farklı kurum ve kuruluşlar birbirinden farklı Küçük ve Orta Ölçekli
işletme tanımı yapmıştır. (Macit, 2016:7)
KOBİ’lerin tanımlanması yapılırken literatürde genellikle en sık
kullanılan değerlendirme ölçütleri çalışan personel sayıları, mali
bilanço değerleri ve satış hasılatlarıdır.
Ülkemizde KOBİ tanımı ise, 24 Haziran 2018 tarih 2018/11828 karar
Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik" kapsamında belirtilen KOBİ tanımı esas
alınmıştır. Ülkemizde bir şirketin orta ölçekli, küçük ve mikro KOBİ
olabilmesi için aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kriterleri taşıması
gerekmektedir.
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Tablo:1 Türkiye’deki KOBİ tanımları
KRİTERLER

MİKRO
ÖLÇEKLİ
KOBİ

KÜÇÜK
ÖLÇEKLİ
KOBİ

ORTA
ÖLÇEKLİ
KOBİ

ÇALIŞAN
PERSONEL
SAYISI

‹ 10

‹ 50

‹ 250

YILLIK NET
SATIŞ
HÂSILATI

≤ 3 Milyon
TL

≤ 25 Milyon
TL

≤ 125 Milyon
TL

YILLIK MALİ
BİLANÇO
TOPLAMI

≤ 3 Milyon
TL

≤ 25 Milyon
TL

≤ 125 Milyon
TL

Kaynak: 24 Haziran 2018 tarih 2018/11828 karar Resmi Gazete
Ülkemizde KOBİ tanımı, yıllık net satış hasılatı ya da mali
bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan,
bünyesinde
250
kişiden
az
yıllık
çalışan bulunduran
işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre 10
kişiden az çalışanı olan ve mali bilanço toplamı ya da net satış hasılatı
3 milyon TL’yi aşmayan işletmeler mikro,50’den az çalışanı olan mali
bilanço toplamı ya da yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk Lirasını
aşmayan işletmeler küçük işletme, 250’den az çalışanı olan yıllık net
satış hasılatı veya mali bilanço toplamı 125 milyon Türk Lirasını
aşmayan işletmeler orta büyüklükte işletme olarak tanımlanmaktadır
(TOBB,2018).
3. KOBİ (KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME)’LERİN
EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKILARI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin sayısı arttıkça ekonomide
yeni istihdam olanakları oluşur, işsizlik azalmaya başlar, dış ticaret
anlamında olumlu gelişmeler olur, girişimcilik ruhu gelişir, yatırımlar
ve tasarruflar artış gösterir (Önal,2000:69). Aşağıdaki tabloda
KOBİ’lerin ekonomideki önemi özetlenmiştir.
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Tablo 2. KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisine Katkıları ve
Ekonomiye Katkıları

Yüzdesel oran (%)

KOBİ sayısı

99,8

İstihdam edilen personel sayısı

74,2

Toplam İhracat miktarı

56,4

KOBİ’lerin
yatırım miktarı

53,3

gerçekleştirdiği

Ekonomik Büyümedeki Önemleri
Kaynak: TÜİK, Kobi istatistikleri, 2016
3.1.KOBİ’lerin Üretim, Tasarruf ve Yatırıma Etkisi
KOBİ’ler tüketicilerin ihtiyaçları çerçevesinde talep değişikliklerine
çok daha kolay uyum sağlayabilmekte ve üretimlerini
artırabilmektedirler.
Değişen tüketici tercihlerini kısa sürede
değerlendirerek üretim mekanizmalarında hızlı bir değişim
yapabilmektedirler. ( Bayülken, 2017: 34). Bu bağlamda ekonomide
üretim artışını desteklemektedirler. KOBİ’ler yaptıkları küçük
tasarrufları yatırımlara dönüştürerek hem daha hızlı büyüme fırsatı
yakalamakta hem de ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadırlar.
3.2. KOBİ’lerin İstihdam ve İşsizliğe Etkisi
KOBİ’lere yapılan yatırımlar sonucunda yeni iş imkânları oluşmakta
ve daha çok kişiye istihdam imkânı yaratılmaktadır. Bu bağlamda
KOBİ’ler, ekonomideki işsizliğe çözüm üretmekte, üretim artışına
katkı sağlamaktadırlar. Yeni açılan her iş yeri istihdam artışı
sağlayarak işsiz sayısını azaltırken, çalışan personel sayısını ortalama
3 veya 4 kişi artırmaktadır. Ekonomik istatistiki araştırmalar
sonucunda, 100 yeni işin ekonomiye yaklaşık olarak 2.5 milyon $
vergi geliri kazandırdığı tespit edilmiştir (Yalçınkaya, 2017:282.)
3.3. KOBİ’lerin İhracata Etkisi
Ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler
dış ticaretimizde önemli yere sahiptir. Yapılan istatistiki bazı
araştırmalara göre KOBİ’lerin toplam ihracatın %10’nunu
gerçekleştirdiğini gösterse de, gerçek anlamda KOBİ’lerin dış ticarete
katkılarının daha fazla olduğu düşünülmektedir. Dış ticarete katkı
oranlarının yaklaşık %35 civarında olduğu bilinmektedir. KOBİ’ lerin
üretimlerinin birçoğunu büyük firmalara yaptırmakta ve bu büyük
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firmalar aracılığıyla dolaylı olarak ihracat yapmaktadırlar. Bir başka
faktör ise, KOBİ’lerin Sektörel Dış Ticaret Şirketleri vasıtasıyla
ihracat yapmaları sonucunda ihracat oranlarında KOBİ görülmemekte
bu da ihracat oranının düşük çıkmasına neden olmaktadır
(Yılmaz,2004;30).
3.4. Girişimciliği Teşvik Etme
KOBİ’ler sadece yeni istihdam olanakları yaratarak ekonomideki
işsizliğe katkı sağlamazlar. Aynı zamanda girişimci ruhuna sahip
birçok kişinin de işgücüne birer girişimci olarak katılmasını
sağlayarak istihdama olumlu katkılar sağlarlar (Gök, 2004:117).
3.5. Yeniliklerin Artması
KOBİ’ lerin ekonomiye yeniliklerin kazandırılması ve yeniliklerin
oluşturması açısından olumlu faydaları söz konusudur. Özellikle yeni
ürünlerin modern üretim yöntemleri ve araçları ile ilk kez
kullanılmasında oldukça istekli oldukları, yeniliklere açık oldukları
görülmektedir (İraz, 2005)
4. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KOBİ’LERE
SAĞLANAN FİNANSMAN OLANAKLARI
Türkiye’de KOBİ’ler üzerine yapılan araştırmalar sonucunda
KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların en önemlilerinden birinin
finansman sorunu olduğu tespit edilmiştir. Finansman sorunu
günümüzde hâla devam etmekte ve KOBİ’lerin gelişimini olumsuz
yönde etkilemektedir (Zengin ve Ağ, 2016:233).
Seçilmiş ülkelerin KOBİ kredi paylarını gösteren Tablo 3
incelendiğinde banka kredileri kapsamında en düşük KOBİ kredi
payının Türkiye olduğu görülmektedir. KOBİ’lerin finansman
sorunlarının çözülmesi için uygun fiyatlarda ve teminatlar karşılığında
yeni kredi ürünlerinin geliştirilmesine devam etmek gerekmektedir.
Bu bağlamda bankalar KOBİ Bankacılığı kapsamında farklı ürün ve
hizmetler geliştirmekte ve Kobi’leri finansal sorunlarına çözüm
üretmektedir.
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Tablo 3. Seçilmiş Ülke Örnekleri ile KOBİ Kredi Payları

KOBİ Kredi
Payları (%)

Kredi
Vadeleri

Kredi Faiz
Oranları

Japonya

54

Uzun

Düşük

Fransa

50

Orta

Normal

ABD

39

Uzun

Düşük

Almanya

37

Orta

Düşük

İngiltere

28

Orta

Düşük

Türkiye

19

Orta

Normal

Ülkeler

Kaynak: Bayülken, 2017: 49
Bankalar, KOBİ’lerin en önemli finansman kaynağı konumunda
olmaları nedeniyle sundukları finansman olanakları önem arz
etmektedir. Son yıllarda bankaların KOBİ ‘lere yönelik sunduğu kredi
çeşitliliğinin artığı görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet
gösteren örnek olarak seçilmiş 3 kamu bankası, 3 özel sermayeli
banka ve 3 yabancı sermayeli bankaların KOBİ’lere sundukları kredi
imkânlarına ve çeşitlerine değinilmiştir.
T. Halk Bankası A.Ş.: Banka KOBİ Bankacılığında ihtisaslaşmış
olup KOBİ’lerin finansman sorununa yönelik çok çeşitli kredi
imkanları sunmaktadır.
Banka KOBİ’lere nakit ihtiyaçları çerçevesinde; rotatif ve spot kredi,
iskonto, iştira kredileri, bütçe kredileri, dost hesap, işyeri kredilerini,
gayri nakit krediler kapsamında ise; teminat mektubu, akreditif, avalkabul kredisi, referans mektubu ve harici garanti kredi çeşitlerini
sunmaktadır.
KOBİ Yurtdışı Kaynaklı Kredileri {Avrupa Konseyi Kalkınma
Bankası (AKKB) KOBİ Yatırım Kredisi, Avrupa Yatırım Fonu
(AYF) desteği ile sunulan AYB Yenilikçi Firma Kredisi, Dünya
Bankası KOBİ Kredisi, Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) ve Halkbank
işbirliği ile FKA Yenilenebilir Enerji Kredisi, Fransız Kalkınma
Ajansı (FKA) KOBİ Kredileri vb.} ile yeni yatırımları
desteklemektedir. Banka, KOBİ’lerin işletme sermayesi, yatırım ve
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yeni projelerini desteklemek amacıyla Orta ve Uzun Vadeli (OUV)
Yatırım ve Proje Kredisi imkanı sunmaktadır (T.Halkbank A.Ş., 2018,
https://www. halkbankkobi. com.tr/channels/Urun-ve Hizmetlerimiz
/Nakit-Krediler/12, 14 Kasım 2018’de erişildi.).
T. Vakıflar Bankası T.A.O.: Banka çeşitli sektördeki KOBİ’lere
yönelik KOSGEB destekli KOBİ kredileri AYB, Avrupa Konseyi
Kalkınma Bankası v.b. kaynaklı orta ve uzun vadeli özel proje
kredileri sunmaktadır. KOBİ’lerin makine alımı ve yatırımlarını
desteklemek amacıyla “Makine Alım Kredisi” ürünü sunmuştur.
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma
Ajansı ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan düşük maliyetle temin edilen
kredi ürünleri ile KOBİ’lere hizmet vermektedir. Dünya Bankası
KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi kapsamında ilk ESCO kontratı
finansmanını sağlayan banka olmuştur. (Vakıfbank Faaliyet
Raporu,2017: 57). Ayrıca banka KOBİ’lerin finansmanın ihtiyaçlarına
yönelik KOBİ sektör paketleri kapsamında ürün ve hizmet
uygulamalarına sahiptir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. : Bankanın kobi kredileri arasında
KOBİ’lere özel, uygun şartlarda işletme sermayesi finansmanı desteği
sağlayan TOBB KOBİ Destek Kredisi kullandırılmaktadır. Kredi
talebinde bulunan ancak teminat sorunu yaşayan işletmelere Kredi
Garanti Fonu (KGF) destekli kredi imkanı sunmaktadır. Bununla
birlikte KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda nakit ve gayri nakit
krediler vermektedir. Yurtdışı kaynaklı Dünya Bankası Enerji
Verimliliği Kredisi, Avrupa Yatırım Bankası Kredileri, Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) vb. kredileri ile KOBİ’lerin kredi
ihtiyaçlarına çözüm üretecek ürünler sunmaktadır (T.C. Ziraat
Bankası, 2018, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci, 12
Kasım’da erişildi).
Akbank T.A.Ş.: Akbank KOBİ’lere nakit ve gayri nakit krediler
kapsamında pek çok kredi imkanı sağlamaktadır. KOBİ’lerin işletme
ve yatırım finansmanı karşılamak amacıyla; Gönlüne Göre Öde
Kredisi, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği, KGF
Teminatlı Kredisi, Tarım Kredileri, Proje ve Yatırım Kredileri,
Avrupa Yatırım Bankası Kredileri, İskonto/İştira Kredisi gibi özellikli
bir çok kredi paketleri de sunmaktadır (Akbank, 2018,
https://www.akbank.com/tr-tr/urunler/Sayfalar/Taksitli-TicariKredi.aspx, 27 Ekim’de erişildi).
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T. İş Bankası A.Ş. : Banka KOSGEB programları kapsamında verdiği
krediler ve KOBİ’lere yönelik "teminat" sıkıntısını aşmak amaçlı KGF
iş birliğiyle kredi imkanları sunmaktadır. İş Bankası kadınların
ekonomiye katılımını desteklemek amaçlı Kadın girişimci kredisi
kapsamında kredi olanakları sağlamaktadır. Ayrıca Franchising
Kredisi ile Franchising sistemine giriş aşamasında KOBİ’lerin
ödeyecekleri giriş ücretlerinin ödenmesi,
demirbaş alımı gibi
ihtiyaçların finansmanında kullanabilecekleri krediyi uygun koşullarla
sağlamaktadır. Avrupa Yatırım Bankası ile KOBİ’lerin işletme ve
yatırım ihtiyaçlarının finansmanına yönelik kredi anlaşmaları
imzalanmıştır (İş Bankası, 2018, https://www.isbank.com.tr
/TR/kobi/Sayfalar/kobi.aspx, 25 Ekim’ de erişildi). Banka KOBİ’lere
nakit ve gayri nakit krediler kapsamında da kredi imkanları
sunmaktadır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB):
2004 yılı itibariyle KOBİ’lere yönelik faaliyetlerini geliştiren TEB,
KOBİ’lere yönelik hem kendi kaynaklarını hem de yurtdışı kaynaklı
kredi imkanları sunmaktadır (İrfan, 2006:75).
TEB, KOBİ’lere yönelik nakit krediler (spot, rotatif, taksitli ticari
kredi, kredili mevduat hesabı, döviz kredileri v.b.) ve gayri nakit
krediler (teminat mektupları, akreditifler, harici garanti mektupları)
sağlamaktadır. Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile teminat sıkıntısı
yaşayan KOBİ’lere destek olmaktadır. Fransız Kalkınma Ajansı
(AFD) işbirliği ile, KOBİ’lere kredi desteği vermektedir. Bunun yanı
sıra banka AFD Enerji Kredisi, Arena Sıfır Faizli Teknoloji Kredisi,
Exim Bank Kredileri, KOSGEB Destekli Kredileri gibi özellikli
krediler
sağlamaktadır
(TEB,
2018,
https://www.
teb.
.tr/kobiyim/krediler/20 Ekim’ de erişildi).
T. Garanti Bankası A.Ş. : Banka 1997 yılından sonra KOBİ’lere
yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır ve KOBİ
Bankacılığı kapsamında ürünlerini ve hizmetlerini çeşitlendirmiştir
(Yalçın, 2006:72). Banka KOBİ’lere yönelik farklı sektörleri içeren
ürün ve hizmetleri ile finansman ihtiyaçlarına kısa sürede cevap
verebilmektedir.
KOBİ sektör paketleri içerisinde Kadın girişimci destek paketi,
(Kadınlar tarafından yönetilen işletmelere ), Tarım Sektörüne destek
paketi (Çiftçiye), Turizm Destek Paketi (Turizm Sektörüne Destek),
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Mobilya Destek Paketi yer almaktadır. Aynı zamanda KOBİ Destek
Kredisi, KOBİ Proje Kredisi, KOBİ İhtiyaç Kredisi, KOBİ Kredi
Garanti Fonu kapsamında pek çok ürün sunabilmektedir (T. Garanti
Bankası, 2018, https://www.garanti.com.tr/kobi, 11 Kasım’da erişildi).
QNB Finansbank A.Ş.: Bankanın KOBİ’lere yönelik özel olarak
sunduğu KOBİ ihtiyaç kredileri kapsamında ; 3 ay ödemesiz KOBİ
kredisi, İşyeri kredisi, Cosme kredisi (Avrupa Birliği ve Avrupa
Yatırım Fonu’nun desteği ile oluşan kredi), Dinamik kredi, Kadın
girişimci destek kredisi, KGF kredileri, KOBİ para cepte, 120 Ay
vadeli ipotek teminatlı taksitli kredi, KOBİ’lere internetten kredi gibi
kredi seçenekleri ile KOBİ’lerin kredi ihtiyaçlarına yönelik geniş
yelpazeli kredi seçenekleri sunmaktadır (QNB Finansbank, 2018,
https://www.qnbfinansbank.com/kobi-ihtiyac-kredileri, 14 Kasım’da
erişildi).
Denizbank A.Ş.: Banka, KGF (KGF kefaletli krediler) ve KOSGEB
(2017 Sıfır Faizli İşletme Kredisi) iş birlikleriyle beraber KOBİ
Bankacılığı kapsamında KOBİ müşterilerine daha fazla katkı
sağlayacak kredi ve ürün seçenekleri sunmaktadır. 2016 yılının
sonunda TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi
Garanti Fonu) iş birliği ile “Nefes Kredisi” projesini uygulamaya
başlamıştır (Denizbank Faaliyet Raporu, 2017:39).
Denizbank’ın KOBİ Bankacılığı kapsamında KOBİ kredileri; Taksitli
ticari krediler, Emekli Kobi’ler Deniz’e, Rotatif ve spot krediler,
İskonto-İştira kredileri, Gayri nakit krediler, Dış ticaret kredileri, Proje
destek kredileri, Altın kredileri gibi farklı kredi ürünleri mevcuttur
(Denizbank,
2018,
https://www.denizbank.com/bankacilik/kobibankaciligi/kobi-kredileri/14 Kasım’da erişildi).
5.SONUÇ
KOBİ’ler üretimi artırma, tasarruf ve yatırımları hızlandırma,
girişimcilik ruhunu teşvik etme, yeniliklere öncülük olma, yeni iş
imkânları oluşturarak istihdam imkânlarını artırma özellikleri ile
ekonomik büyümeye önemli katkıları bulunmaktadır.
Ekonomik anlamda avantajları olan KOBİ’lere yönelik bankacılık
sektörü de önemli finansman olanakları sağlamaktadır. KOBİ
Bankacılığı kapsamında bankalar tarafından uygun koşularda hem
banka kaynaklı hem de banka dışı kaynaklar aracılığı ile çeşitli kredi
ürünleri ve hizmetleri sunulmaktadır. Bu krediler sayesinde bir yandan
bankalar kazanç sağlarken diğer yandan KOBİ’ler desteklenerek
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KOBİ’lerin ekonomik büyümeye yardımcı olmaları sağlanmaktadır.
Bankalar KOBİ’lerin finansman sorununa çözüm üretecek sürekli
yenilenen, kısa sürede ve uygun koşullarda kullandırılabilen
finansman olanaklarının oluşturmaktadır ve bu uygulamalarını
geliştirmeye devam etmeleri ekonomik büyümeye destek olmaları
açısından önem arz etmektedir.
KOBİ’ lerin ekonomik büyümeye katlı sağlayabilmeleri için; yeni
finansman olanaklarından yararlanan, teknolojik değişime esnek uyum
sağlayan ve pazarda etkin rol olmalarını sağlayacak yapılarını
korumaları ve geliştirmeleri gerekmektedir.
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SOSYAL MEDYADA SOSYAL SORUMLULUĞUN
YANSIMALARI VE İTİBARA ETKİSİ: FİLLİ BOYA'NIN
#OZGECANİCİN SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ
GERİ BİLDİRİMLERİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Kübra Karapınar
İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, k.karapinar@iku.edu.tr

ÖZ
Günümüz dünyasının rekabet ortamında, kurumlar için, hedef
kitlelerinin ve var oldukları toplumun algısında, istedikleri biçimde
yer almaları çok önemlidir. Çünkü kurumlar ancak istedikleri biçimde
algılanırsa, rakipleri arasından ayrışır. Benzer hedef kitleye hitap
etseler dahi her kurumun kendine has misyonu, vizyonu, değerleri ve
ilkeleri vardır. Aynı zamanda bu öğeler toplamında oluşan kurumsal
itibarları da tektir. Kurumsal itibar, kurumun manevi anlamda sahip
olduğu en önemli güçtür. Kurumsal itibar için, en önemli etkenlerden
biri de kurumun toplumsal değerlere ve olaylara yönelik tutumudur.
Bu çalışmada, bir kurumun toplumsal bir olay karşısında gösterdiği
tutumun kurumsal itibara etkisi araştırılmıştır. Çalışmayı diğer
çalışmalardan farklılaştıran nokta ise, vaka analizi olarak seçilen Filli
Boya
markasının
yapmış
olduğu
#Özgecanİçin
sosyal
medya/toplumsal farkındalık çalışmasıdır. Filli Boya markası daha
önce yapılmamış bir uygulama olarak, ulusal TV kanallarında marka
ismi ve logosu belirtmeden, 30 saniye boyunca ekran karartarak ve
sadece “#Özgecanİçin” etiketini yayınlayarak, izleyenleri sosyal
medyaya tepkilerini belirtmeye yönlendirmiş ve bu şekilde bir
farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Bu makalede, daha önce benzeri
yapılmamış bu çalışmaya gelen geri bildirimler incelenmiştir. Marka
adı belirtilmeden yapılan bu çalışmanın gerçekleşmesinden sonra,
Twitter'da
içinde
“Filli
Boya”
marka
adının
ve
“#Özgecanİçin/#Ozgecanicin” sosyal medya etiketinin yer aldığı 388
tweet kaydedilmiştir. Bu tweetler anlamsal içerik analiz yöntemi ile
incelenmiş ve kurumsal itibara yönelik kısımları araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kurumsal itibar, sosyal sorumluluk, sosyal
medya.
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ABSTRACT
In the competitive environment of today's world, it is very important
for the corporations to take place in the way they want in the
perception of their target groups and the society they exist in. Because
if corporations are perceived only in the way they want, they are
separated from their competitors. Each corporations has its own
mission, vision, values and principles, even if they have speak to
similar target audiences with the competitors. Also, the corporate
reputation composed of these items is unique. Corporate reputation is
the most important power of the corporations in its non-pecuniary
sense. One of the most important factors for corporate reputation is the
attitude of the corporation towards social values and events. In this
study, the effect of an corporation's attitude towards a social event on
the corporate reputation was investigated. The difference that
distinguishes the study from other studies is the, #Özgecanİçin social
media/social consciousness work in conducted by Filli Boya brand,
which is selected as case study. Filli Boya brand, as an technic that
has not been done before, has directed the audience to indicate their
reactions to social media by trying to obscure the screen by printing
the label “#Özgecanİçin, for 30 seconds without specifying the brand
name and the brand logo on national TV channels and creating an
awareness in this way. In this article, feedbacks of this previously not
done before work were examined. After the executed of this without
brand name social consciousness work, 388 tweets that including
“Filli Boya” brand name and “#Özgecanİçin” social media hashtag
were recorded on Twitter. These tweets were examined with semantic
content analysis method and their parts for corporate reputation were
investigated.
Keywords: Corporate reputation, social responsibility, social media.
Giriş
Günümüz dünyasının rekabet ortamında kurumların hedef kitlelerinin
ve var oldukları toplumun zihninde arzuladıkları biçimde yer almak
adına, diğer kurumlardan farklılaştıkları noktaları iletebilmeleri hayati
önem taşımaktadır. Her kurumun ve markanın kendisi ile benzer
amaçları taşıyan ve hedef kitleleri ortak olan pek çok kurum ve marka
bulunmaktadır. Ancak aynı amaçları ve hedef kitleleri olsa da her
kurumun kendine has misyonu, vizyonu, değerleri, ilkeleri ve bu
bağlamda yaptığı çalışmalarla oluşan kurumsal itibarları vardır.
Kurumsal itibar, kurumun geçmişteki eylemlerinin ve gelecekteki
görünümünün kalıcı temsilidir ve kurumun bütünsel olarak sahip
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olduğu çekiciliği ifade etmektedir (Ilıcak Aydınalp, 2013). Kurumsal
itibar, başlangıçta iletişim dünyasında küçük bir kavram gibi kabul
edilirken günümüzde, “toplum ile kurumlar arasındaki güvenin
simgelerine dönüşmüş eylemler bütünü” olarak kabul edilmektedir
(Eroğlu ve Solmaz, 2012).
Roberts ve Dowling’e (2002: 1077) göre iyi kurumsal itibar; değer
yaratma potansiyelinin yanında soyut karakterinin rakip kurumlar
tarafından kopyalanmasının oldukça zor olması nedeniyle de kritiktir
(Gümüş ve Öksüz, 2009, s. 2133). Kurumsal itibar toplum ile
kurumlar arasındaki güvenin simgelerine dönüşmüş eylemler
bütünüdür. Güven ise şirketlerin veya kurumların ilkeleriyle değil,
toplumun değerlerine ve duyarlılıklarına uyumla ilgili bir şeydir
(Kadıbeşegil, 2015). Bu noktada kurumların faaliyet gösterdikleri
toplumdaki itibarları için kilit rol oynayan öğelerden birinin toplumun
değerlerine ve duyarlılıklarına karşı tutumudur diyebiliriz.
Toplum için önemli olayları ve değerleri sahiplenen ve bu konuda
hassasiyet gösteren kurumlar, toplum tarafından farkedilir ve değer
görür. Ancak bu sahiplenme ve hassasiyet gösterme biçimi oldukça
hayati önem taşımaktadır. Kurum toplumsal duyarlılık bilincini geri
plana atarak, kâr amacı güttüğünü ya da diğer bir deyişle en nihai
amacının tercih edilirlik ya da satış olduğunu hissettirdiği takdirde
toplum tarafından büyük bir tepki görmesi kaçınılmazdır.
Van’da 2011 yılında yaşanan deprem sırasında gerçekleşen Onur Air
Vakası bu durumu en iyi açıklayan örneklerden biridir. Onur Air,
depremden sonra büyük bir yıkım yaşanan ve ülkenin dört bir
yanından çeşitli kurumlar ve markalar tarafından yardım yapılan,
sosyal medyada yardım kampanyaları gerçekleştirilen Van’a yardım
yapacağını duyurmak için Facebook üzerinden talihsiz bir açıklama
yapmıştır. Marka Facebook sayfasını o güne kadar beğenmiş olan kişi
sayısı kadar 0,5 TL bağış yapacağını, ancak bununla yetinmeyip her
yeni beğeni/üye için de aynı rakamı vereceğini, amacın 250,000 TL
bağış yapmak olduğunu (yani toplamda 500,000 bin hayran sayısına
ulaşmak) açıklamıştır. Bu açıklama ile birlikte sosyal medyada büyük
bir tepki oluşmuştur. Tepkilerin ortak noktası, Onur Air'in böylesine
büyük acılara neden olan bir durumu kendi lehine (hayran sayısını
arttırmak) kullanmaya çalışarak fırsatçılık yaptığı yönündeydi
(Sungur, 2011). Tepkilerin büyümesi karşısında Onur Air kısa sürede
kampanyayı durdurduğunu açıklamıştır. Ancak firmanın kampanyayı
durdurma açıklaması da oldukça tepki çekici olmuştur. Daha
sonrasında düzeltmeler yapılan açıklamanın ilk hali şu şekildeydi,
“Amacı, şehitlerimizin ailelerine ve Van depremzedelerimize
yapılacak yardımlara sosyal medyada dikkat çekmek olan
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kampanyamız bunu anlayamayan bazı takipçilerimiz nedeniyle sona
erdirilmiştir. Sizler adına gerçekleştirdiğimiz 110.000 TL'lik yardım
makbuzlarımızın ilki ektedir, diğeri de gün içerisinde yayınlanacaktır.
Sağduyu sahibi takipçilerimize iletmek isteriz ki sosyal medya dışında
ayrıca nakdi bağış yapılması, bölgeye ücretsiz uçak tahsis edilmesi ve
çalışanlarımızın toplu yardımları gibi diğer katkılarımız sürmektedir
ve sürmeye devam edecektir. Yanlış anlamalar için, yanlış anlamayan
takipçilerimizden özür dileriz.”115
Bu açıklamadan sonra sosyal medyada Onur Air’e gelen tepkiler ciddi
biçimde artmıştır. Açıklamada yer alan “anlayamayan” ve “Yanlış
anlamalar için, yanlış anlamayan takipçilerimizden özür dileriz” gibi
ifadelerin yer almasının büyük bir iletişim hatası olduğunu fark eden
marka ve halkla ilişkiler birimi açıklamayı düzeltseler dahi Onur Air
bir anda ülkenin en tepki çeken markası haline gelmiştir.
Bu olaydan da anlaşılacağı üzere toplum için önemli ve hassas olan
konularda sosyal sorumluluk çalışması yapan kurumların iletişim
sürecini dikkatle yönetmeleri gerekmektedir. Gerçekleştirilen iletişim
yönetiminde yapılan bir hata kriz durumuna sebep olabilmektedir.
Kurumsal İtibar Yönetimi
Saygınlık ya da diğer adıyla itibar; insanların bir birey ya da bir konu
ile ilgili besledikleri görüşleri, söz konusu bireyin ya da konunun
geçmiş dönem tutumlarına veya kişiliğine bakarak diğerlerinin
takdirini ne ölçüde kazandığı ve ne kadar kabul gördüğüyle alakalı
olan bir kavramdır (Sipahi ve Artantaş, 2017, s. 9). Kurumsal itibar
ise, kişi ve konu gibi, kuruma karşı hedef kitlenin görüşü, kurumun
kimliğine ve geçmişte sergilediği tutumlara bakılarak toplumun ve
hedef kitlesinin takdirini ve kabulunu kazanmış olmasıyla
oluşmaktadır.
Güçlü bir itibar kurumların pek çok konuda bir adım önde olmasını
sağlamaktadır. Uzunoğlu ve Öksüz 2008 yılında yaptıkları çalışmada
kurumsal itibarın kurumlara sağladığı faydaların bazılarını şöyle
sıralamışlardır: Sürdürülebilir rekabet avantajı, tüketicilerin
tercihlerinde rol oynamak, medyanın kurum haberlerine daha fazla yer
vermesini sağlamak çalışanları motivasyonu, toplumun kurum
hatalarını daha kolay affetmesini sağlamak, kriz dönemlerinde hayat
koruyucusu olmak (Uzunoğlu ve Öksüz 2008, s. 113).
Halkla ilişkiler çalışmalarının en temeline baktığımızda, halkla
ilişkiler uygulamalarının kurum ve hedef kitleleri arasında iletişim
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köprüsü kurmak, iş hedeflerine katkıda bulunmak ve ortak zemin
yaratmak gibi işlevlere sahip olduğunu görürüz (Peltekoğlu, 2014). Bu
bağlamda, hedef kitlenin tercihi, kurumla ve hedef kitle arasında
kurumla ilgili bilgi ve haber paylaşımı, iç paydaş olarak çalışanların
ve hedef kitlenin kuruma duyduğu güven ve saygı, itibar kavramı ile
birebilir ilişkili ve dolayısıyla halkla ilişkiler çalışmaları için de
doğrudan etkilidir.
Fomburn itibarın oluşturulması, korunması ve sürdürülebilirliği ancak
eşsiz bir kimlik ve de tutarlı bir imajla olanaklı olduğunun altını
çizmekte, bunu gerçekleştirecek uygulamaları da aşağıdaki biçimde
sıralamaktadır (Peltekoğlu, 2014, s. 595):
• Reklam kampanyalarını sadece ürün ya da markaları bağlamında
değil kurumu bir bütün alan bir yaklaşımla tasarlamak.
• Ürün kalitesi ve müşteri hizmetleri açısından tüketici mutluluğunu
ön plana çıkaran projeler üretmek.
• İtibara etkileri açısından çalışanlar üzerinde denetim mekanizmaları
oluşturmak.
• Medya ve iletişimi sürdürebilmek amacıyla halkla ilişkiler
biriminden ve halkla ilişkiler ajanslarından yararlanmak.
• Sadece sosyal sorumluluğu kanıtlamak için değil aynı zamanda
pazarlama politikasının bir parçası olarak da çevre konusunda duyarlı
davranmak.
• İyi bir kurumsal vatandaş olmak.
İtibarı oluşturan, yukarıda belirtilen öğelere baktığımızda iki maddede
birden belirtilen sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık
kavramları, itibar için en önemli öğenin, “bir kurumun toplumsal
olaylara yaklaşımı” olduğunu düşündürmektedir.
Kadıbeşegil’e göre, “kurumsal itibarla ilgili stratejik yaklaşımların
özünü ya kurumsal sosyal sorumluluklar oluşturuyor ya da iyi
kurumsal yönetim, etik değerler gibi yönetim takımlarının finansal
ölçütler dışındaki performans göstergelerine işaret eden alanlar”
(Tunçel, 2011, s. 151).
Sürdürülebilir kurumsal vatandaşlık davranışı gösteren şirketlerin
itibar kaybı riskinin göstermeyenlere göre daha az olduğu kabul
edilmektedir. Kurumsal vatandaşlık davranışıyla ortaya çıkan olumlu
sosyal performansın, bir şirketin finansal performansına kısa vadede
doğrudan olumlu bir etkisi olmasa da, itibar sermayesine, görünmeyen
değerlerle katkı sağladığı ve şirketi güvenilir, saygın, beğenilen bir
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kurum olarak konumlandırarak, uzun vadede finansal özvarlığı
desteklediği savunulmaktadır (Tunçel, 2011, s. 81).
Bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve sosyal
duyarlılığın itibar için en temel uygulamalardan biri olduğunu
söylemek mümkündür. İtibar yönetimi sürecine baktığımızda, toplum
tarafından güvenilir ve saygın bulunma kurumun kendi amaçlarını
gerçekleştirmek için yaptığı faaliyetler ile birlikte toplum için
yaptıklarının da büyük rol oynadığını görmekteyiz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı
Kurumsal sosyal sorumluluk, geçmişte ve günümüzde, kurumsal
hayırseverlik, kurumsal vatandaşlık, iş etiği, paydaşlar, toplumsal
ilişkiler, kurumsal sorumluluk, sosyal sorumluluk yatırımları,
sürdürülebilirlik, kurumsal yükümlülük ve kurumsal sosyal
performans gibi farklı ifadelerin bir toplamı olarak bilinen bir
kavramdır (Akıncı Vural ve Bat, 2013). Bu ifadelerin genel özelliği ve
bir araya geldiklerinde ortaya çıkardığı durum, kurumun içinde
bulunduğu topluma, toplumun ihtiyaçları ve kurumun dünya görüşü
doğrultusunda sağlamaya çalıştığı katkıdır.
Kurumsal sosyal sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal
kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun refahını iyileştirmek için
üstlenilen bir yükümlülüktür (Kotler ve Lee, 2013). Kotler ve Lee’nin
de belirttiği gibi bu tanımda öne çıkan kelime “isteğe bağlı”dır. Bu
uygulamaların isteğe bağlı olması kurumun kendi dünya görüşünü
yansıtması ve düşünce yapısının özelliklerini barındırması açısından,
kurumun tanınmasına olanak sağlaması konusunda önem taşımaktadır.
Aynı zamanda uygulamaların isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmesi,
kurumun kendi kaynaklarını kullanması, etkin olmak istediği alan,
hedef kitlesinin özellikleri gibi kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi
konusunda da avantaj sağlamaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk uzun vadede, iş stratejisinin bir parçası
olarak kuruma ve kurumun markalarına katma değer sağlamakta ve
manevi sermayesini arttırmakta, dolayısıyla kârlılığa katkıda
bulunmaktadır. Bu artışı bugünden yarına beklemek veya yapılan işten
fazla o işin doğrudan reklamını yapmak sosyal sorumluluk ruhuna ters
bir davranıştır. Kazanımlar itibar, duygusal bağlılık ve güven ile
oluşursa daha uzun vadeli olacaktır (Ilıcak Aydınalp, 2013).
Yalnızca ticari kaygı güderek faaliyet gösteren kurumlar artık
kamuoyundan kabul görmemekte, bu bakımdan da kurumlar sosyal
sorumluluk taşıyan faaliyetlere ağırlık vermekte ve bu şekilde
rakipleri arasından sıyrılmaya çalışarak, “iyi bir itibar” ile hedef
gruplarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Toplum kâr eden şirketlerden
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daha çok, “sosyal” olan şirketleri beğenmektedir. Artık toplumsal
(sosyal) sorumluluk kurum felsefesinin tamamlayıcı bir öğesi haline
gelmiştir (Okay ve Okay, 2012, ss.388).
Kurumsal sosyal sorumluluğun faydaları şöyle sıralanabilir (Akıncı
Vural ve Bat, 2013):
• İyi niyeti geliştirmek,
• Müşteri sadakatini artırmak,
• Bağlantılı kurumlar için fayda sağlamak,
• Çalışan sadakatini artırmak,
• Perakende satışlarını artırmak,
• Paydaş ilişkileri kurmak,
• İtibarı oluşturmak ve geliştirmek,
• Rekabet avantajı oluşturmak.
Toplumun ihtiyaçlarına yönelik, sürdürülebilir özellik taşıyan,
kurumun misyon ve vizyonuna uyarak yapılmış, etik değerler dikkate
alınarak gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları
kurumun itibar kazanmasında çok etkin bir rol oynamaktadır.
Özellikle içinde bulunduğumuz ve iletişim çağı olarak
adlandırabileceğimiz bu çağda, rekabet piyasası içinde toplum için
manevi değer taşıyan çalışmalar yapan kurumlar toplum tarafından
takdirle karşılanmakta ve sosyal medya aracılığı ile bu beğeniler hem
kurumla hem de toplumun geri kalanı ile paylaşılmaktadır. Bu süreç
de kurumun itibarı için oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır.
İtibar Enstitüsü tarafından itibarın ölçümlenmesi amacıyla itibar
katsayısı (RQ) geliştirilmiştir. İtibar katsayısı 6 ana unsurdan
oluşmaktadır. Bu unsurlar içinde sosyal sorumluluk, duygusal çekim,
ürün ve hizmetler, iş yeri çevresi, finansal performans, vizyon ve
liderlik bulunmaktadır. Buradan da itibar ve kurumsal sosyal
sorumluluk arasında bir bağın olduğunu söyleyebiliriz (Ilıcak
Aydınalp, 2013).
Sosyal Medya’da Halkla İlişkiler Uygulamaları: Sosyal
Sorumluluk ve İtibar Yönetimi
Sosyal medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi
paylaşım imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi
araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer,
2008).
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Safko’ya göre; online gruplar arasında sözcüklerin, resimlerin,
videoların ve sesin yaratılması ve paylaşılmasını sağlayan –web
tabanlı uygulamalar olarak tanımlanabilen- etkileşimli medya
aracılığıyla bilgi ve düşünceleri paylaşmak için gerçekleştirilen
uygulamalar, faaliyetler ve davranışlar sosyal medyayı akla getirir
(Peltekoğlu, 2012).
Gelişen ve giderek yaygınlaşan sosyal medya; insanları hem etkileyip
hem de kurumlar ve markalar için de değeri gün geçtikçe artan bir
yıldız durumuna gelmiştir (Sipahi ve Artantaş, 2017). Özellikle akıllı
telefonların ve tabletlerin kullanımının yaygınlaşması, kamusal
alanlarda dahi kablosuz internet teknolojisinin kullanılmaya
başlanması ile internete bağlanmak, gün içinde kolaylıkla çevrimiçi
olup hızlıca bilgi alışverişi yapmanın kolaylaşması ile sosyal
medyanın kullanım oranı da oldukça yükselmiştir.
Günümüzde özellikle, 12-17 yaşları arasındaki kuşağın %93’üçünün
online mecra ile ilişkide olduğu hatta %63’ünün her gün olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, sosyal medyanın hedef kitleye erişim
gücü tartışılmaz (Peltekoğlu, 2012).
Halkla ilişkilerin en temel amaçlarından biri, kurum ve hedef kitle
arasındaki bilgi akışını sağlamaktır. Günümüzün en yaygın kullanılan,
haber ve bilgi alışverişinin yapıldığı mecranın sosyal medya olduğu
dikkate alındığında halkla ilişkiler uygulamalarının da sosyal medyada
yer alması oldukça gerekli bir yeniliktir. Hedef kitle nereden bilgi ve
haber alıyorsa, kurumun da o mecra da yer alması çift yönlü iletişim
yönetimi çerçevesinde hayati önem taşımaktadır.
Kurum içi departman ya da ajans yapısı içindeki halkla ilişkiler
uygulamacısı, günümüz enformasyon toplumunda, iletişim sürecini
yönetmek için gerekli olan enformasyona İnternet aracılığıyla sahip
olabilir. Bu bağlamda İnternet’in, halkla ilişkilerde küreselleşmeyi
sağlayan en önemli araç olduğunu söylemek mümkündür (Sayımer,
2008).
İnternetin geliştirdiği interaktif iletişim ortamıyla beraber halkla
ilişkilerin ilişki kurma işlevi daha fazla önem kazanmıştır.
Organizasyonlar tüm sosyal paydaşlarıyla İnternet’te ilişki kurma ve
geliştirme olanağı elde etmişlerdir. İnteraktif halkla ilişkilerin anlamı
gösterişli web siteleri oluşturmak ya da gazetecilere basın bültenlerini
e-posta yoluyla göndermekle sınırlı değildir. Her ne kadar bu
yöntemler işin bir parçasını oluştursa da interaktif halkla ilişkiler,
İnternet’in bir organizasyon ile kilit kamuları arasında iki yönlü
iletişim kanalı olarak azami derecede kullanılmasıdır (Sayımer, 2008).
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Stratejik iletişim yönetimi çerçevesinde sosyal medyayı ele
aldığımızda, kurumsal itibar açısından çok önemli bir noktada
olduğunu görebiliriz. Kurum ve hedef kitle arasında en hızlı şekilde
etkileşim gerçekleşebilecek mecra sosyal medyadır. Hedef kitle
beğeni, yorum, tavsiye, öneri, istek ya da en basitinden kurum ile ilgili
düşüncelerini belirtmek için en pratik yol olarak sosyal medyayı
kullanmaktadır.
Yeni medya olarak tanımlayabileceğimiz sosyal medya araçlarının en
yenilikçi yanlarından biri, kullanıcıların arzu, beğeni ve beklentilerini
ortaya koyan ve önemseyen bir anlayışa sahip olması olup yeni
medyayı diğerlerinden farklı kılan bu yenilikçi nitelik, kullanıcıların
görüşlerini aktarmasına, deneyimlerini paylaşmalarına imkan
sağlamış, etkileşim sayesinde de bu yorumlar artış göstererek kitlesel
bir beğeni meydana getirilmiştir (Kara, 2012). Yeni medya, işletme
saygınlığını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek güce sahip olup bu
durumun nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Er, 2008):
• Kurumla hissedarlar arasında zaman ve mekan sınırlarının ortadan
kalkması,
• Yeni medyada işletmenin şahsi bilgilerini içermesi ve bu bilgilere
ulaşabilirliğin oldukça basit olması,
• Yeni medyada olumsuz görüşlerin hızlı bir biçimde yayılması ve
kolay bulunabilmesi,
• Yeni medyada kişilerin kullanıcı adlarıyla var olabilmeleri ya da
yasal yaptırımların farkında olmamaları sebebiyle değişik etkinliklere
girişebilmeleri,
• İşletmeden memnun olanların yeni medyada işletmeyi bir karşılık
beklemeden savunmaları,
• Bireylerin klasik medyadan daha çok ortak özellik barındırdıkları
diğer insanlara güven duymaları,
• Yeni medyanın işletme saygısını arttırıcı çalışmalar yapması için
ortam sunması.
Bilgi almanın ve etkileşimin hızlıca yapılması, hedef kitle ile
kurulacak çift yönlü iletişim için uygun bir platform olması sebebiyle
itibar yönetimi söz konusu olduğunda sosyal ağların ve yeni medyanın
önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkün.
İtibar yönetimi gibi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de sosyal
medyada yer alarak, hedef kitlenin bilgisine ulaşabilmektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları doğası gereği katılımcılık
beklenen ya da farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmalardır.
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Facebook ve Twitter, kullanıcılarına mesajlaşma ve tanışma imkânı
sağlayan web siteleri olmak haricinde, organizasyon kurmayı,
organize olmayı, bilgi ve fikir paylaşmayı, inançlar düşünceler
etrafında gruplaşmayı sağlayan sosyalleşme platformları oldular.
Sosyal ağların yükselişi, organizasyonları çevrimiçi topluluklara
dönüştürdü (Çildan ve diğerleri, 2012).
Bu sebeple kurumların sosyal sorumluluk, farkındalık, bilinçlendirme
gibi amaçları olan çalışmalarını topluma duyurmak adına
kullanabilecekleri en uygun mecralardan biri sosyal medyadır.
Vaka Çalışması: Filli Boya “#Özgecaniçin” Kampanyası
Bu çalışmanın amacı, kurumsal itibarı söz konusu olduğunda yapılan
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin etkisini araştırmaktadır. Çalışmayı
diğer çalışmalardan farklılaştıran nokta ise, vaka analizi olarak seçilen
Filli Boya markasının yaptığı #Özgecanİçin sosyal sorumluluk ve
sosyal medya çalışmasıdır. Marka daha önce yapılmamış bir
uygulama olarak, TV kanallarında marka ismini ve logosunu
belirtmeden, sadece bir hashtag ile izleyicileri sosyal mecralara
yönlendirmiş ve bu çalışmayla bir farkındalık yaratmayı amaçlamıştır.
Bu makalede, daha önce benzeri yapılmamış bu çalışmaya sosyal
medyadan gelen geri bildirimler içerik analizi yöntemi ile
incelenmiştir. Reklam filminin yayınlanmasından sonraki 3 ay
içerisinde Twitter isimli sosyal mecrada “Filli Boya” ve
“#Özgecaniçin / #Ozgecanicin” kelimelerinin yer aldığı 388 twit
anlamsal içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Çağ Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan, 11 Şubat
Çarşamba günü, Tarsus'tan Mersin'e dönmek üzere dolmuşa binmiş ve
bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarında
bulunmasının ardından yapılan araştırmalar sonucu Suphi A. adlı
dolmuş şoförünün, tecavüz girişiminde bulunduğu genç kızı
öldürdüğü, babası ve bir arkadaşının yardımıyla da cesedi Cin
Deresi'nin kenarına atıp yaktıkları ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin dört bir
yanında tepkilere yol açan cinayetle ilgili yakalanan ve suçlarını itiraf
eden zanlılar, 15 Şubat Pazar gecesi tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Özgecan Aslan cinayetinin ortaya çıkması Türkiye çapında olayın
ortaya çıktığı gün ve takip eden günlerde öfkeye ve gösterilere yol
açtı. Binlerce kadın, kadınların tecavüzüne, şiddet görmesine ve
öldürülmesine hükumetten yeterli tepkinin gelmemesiyle bu durumun
normalleştirmeye çalışıldığı gerekçesiyle sokaklara döküldü.
Gösterilerde kadına karşı şiddetle ilgili daha güçlü tedbirlerin alınması
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istendi. Olay sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve ülke çapında pek
çok gösterinin düzenlendiği 16 Şubat günü "Kara Pazartesi" olarak
anıldı ve kadınların yaşadıkları taciz olaylarına sessiz kalmayarak
anlatmaları istendi.
Özgecan Aslan cinayetinden sonra taziye mesajı paylaşan, kadın
cinayetlerine tepki gösteren bir çok kurum ve marka oldu. Bunlardan
biri de Filli Boya idi.
Filli Boya, Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş. bünyesinde bir
markadır. 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş.
sektöre girdiği ilk yıllarda, inşaat malzemeleri pazarının ihtiyaç
duyduğu beton katkıları, hazır harçları ve su izolasyon malzemeleri
alanlarında yüksek kaliteli ürünler geliştirmiştir. Etkin satış ve
pazarlama sistemleri sayesinde oluşan yüksek talep şirketin büyük bir
hızla büyümesini sağlamıştır.117
Filli Boya, kurumsal web sayfasında değerlerini şöyle sıralamıştır:
- Gelecek odaklılık: yenilikçilik, değişim isteği, sonuç odaklılık.
Mevcutla ve geleneksel olanla yetinmeyip sürekli değişme, ilerleme
ve yenilenme anlayışına sahip araştırmacılar olmak, kurumu,
rakiplerin bir adım ötesine geçirecek ürün, süreç; ve operasyonları
geliştirmek için fırsatları hızlı ve kararlı bir biçimde yakalamak, işleri
farklı yapma cesaretini göstermek.
- Karşılıklı güven: dürüstlük, adil ve tutarlılık, şeffaflık. Başarının ve
gücün birlik ve beraberlikle mümkün olacağını unutmadan insani
değerlere sahip çıkarak müşterilerle ve tüm personelle en doğru
şekilde iletişim kurmak, doğru bilgiyi doğru şekilde paylaşmak her
zaman dürüst, adil ve tutarlı davranmak.
- Sahiplenme: sorumluluk, insiyatif alma. Kurumun dününü,
bugününü ve yarınını sahiplenmek, görevin getirdiği tüm
sorumlulukları üstlenerek gerekli durumlarda inisiyatif almak, verilen
kararların sonuçlarını üstlenmek ve daha iyisi için üzerine düşeni
yapmak.
- Topluma saygı, toplumsal duyarlılık: güvenilirlik, toplumu
bilgilendirme ve bilinçlendirme. Kurumun ve sektörün etik kuralları
doğrultusunda davranarak tüm topluma karşı dürüst, güvenilir, adil ve
tutarlı olmak, ürün ve faaliyetler ile ilgili toplumu doğru
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.
Filli Boya’nın kurumsal web sayfasında beş alanda kurumsal sosyal
sorumluluk çalışmalarını yaptığı görülmektedir. Bu alanlar; Çevre ve
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Doğal yaşam, Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk – Eğitim, Kültürel
Değerler, Sosyal Sorumluluk – Spor.
Filli Boya, Özgecan Aslan olayı için de bir sosyal sorumluluk
çalışması yapmıştır. Ancak bu çalışma klasik bir sosyal sorumluluk
çalışması değildir. Marka, 15 Şubat 2016 ve 16 Şubat 2016
tarihlerinde, 30 televizyon kanalının reklam kuşaklarını eşzamanlı
olarak saat 21:00 ve 22:00’de satın alarak, yaklaşık 30 saniye boyunca
Özgecan için hazırladığı reklam filmini yayınladı. Saat 21.00 ile
22.00'de yayınlanan reklamda, siyah ekran üzerinde 'SİMSİYAH' ve
#özgecanicin ifadelerine yer verilirken reklam kısa sürede sosyal
medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.118 Reklam filminde
sadece siyah arka plan üzerinde, siyahın daha açık tonuyla yazılmış
“SİMSİYAH” kelimesi yer alıyordu. Reklam filminin 12.
saniyesinden sonra ise ekranın sağ alt köşesinde #Özgecanİçin
hashtag’i yer almakta.

Resim1. Filli Boya’nın #Özgecanİçin reklam filmi görseli.
Filli Boya Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar, reklam filmi ile
ilgili “Ticari kaygıyla değil, toplumsal bilinci arttırmak için yapılan
bir çalışma” açıklamasını yapmıştır. 119
#Özgecanİçin reklam filmi yayınlandıktan sonra toplumda büyük bir
yankı uyandırmış, özellikle marka ve logo ile ilgili hiçbir bilgi
bulunmaması sebebiyle büyük merak konusu olmuş ve iletişim
camiasından otoritelerin bile köşe yazılarına konu olmuştur.
Kurumsal iletişim konusunda uzman olan ve bu alanda kitaplar yazan,
üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders veren Ali Saydam,
reklam filmi ile ilgili konuk olduğu haber bülteninde "Logosunu
koymaması çok önemli. Koysaydı tersine çalışırdı. O zaman fırsatçılık
olurdu. Bence konuya dikkat çekmek için bundan daha güzel bir
kampanya olamazdı. Algılama yönetimi diye aşağılayanlar var bazen,
bence bu algılama yönetiminin daniskası ve çok iyisi. Ne kadar para
harcarsa harcasın firma itibarını bu kadar yükseltemezdi. O yüzden
118
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http://www.tarafsizhaber.com/filli-boya-dan-ozgecan-icin-simsiyah-reklam-17267
https:// indigodergisi.com/2017/03/gozde-akpinar-kimdir-filli-boya/
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insanların düşüncelerinden çok duygularına hitap eden bu yaklaşıma
ben helal olsun diyorum, alkışlıyorum.” diyerek görüşlerini belirtti
(http://www.tyb.org.tr/ali-atif-birden-filli-boya-ve-olumun-istismari18966h.htm).
Ülkemizde reklam alanında uzmanlaşmış, Prof. Dr. Ali Atıf Bir ise
yazarlık yaptığı gazetedeki yazısındada reklam filmi ile ilgili
görüşlerini “Ali Saydam’a ne yazık ki “helal olsun” konusunda
katılamıyorum. Filli Boya’nın yaptığı iş kim ne derse desin ticari. Özü
de ticari sonuçları da… Böyle olduğu için de “helal olsun” diye
alkışlanıyor. Reklamın sosyal amaçlarla, siyasi amaçlarla yan alan
türleri vardır ama bu türler böyle kısa süreli vur kaç taktiklerle yapılan
işler değildir. Filli Boya’nın Türkiye’de o kadar kadına yönelik şiddet
varken bugüne kadar bunu sahiplendiği bir projesi yoktur.” şeklinde
belirtmiştir
(http://www.tyb.org.tr/ali-atif-birden-filli-boya-veolumunistismari-18966h.htm) .
Filli Boya #Özgecanİçin çalışmasında, kendisi ile ilgili herhangi bir
logo ya da isim kullanmadığı için, izleyiciler #Özgecanİçin
hashtag’ini kullanarak reklam filmi ile ilgili geri bildirimlerini sosyal
medya üzerinden ve özellikle Twitter’dan yapmışlardır. Reklam
filminin Filli Boya tarafından yayınlatıldığını öğrenen bireyler aynı
sosyal mecradan markaya yönelik twitler yazmışlardır.
Araştırma: Anlamsal İçerik Analizi
Bu çalışmada yukarıda yer alan vaka analizini incelemek için, reklam
filminin yayınlanmasından sonraki 3 ay içerisinde Twitter’da “Filli
Boya” ve “#Özgecaniçin / #Ozgecanicin” kelimelerinin yer aldığı 388
twit anlamsal içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu twitler geriye
dönük bir biçimde Twitter’ın “Gelişmiş Arama” seçeneği ile
15.02.2015 - 15.05.2015 tarihleri arasında “Filli Boya” ile birlikte
“#Ozgecanicin” ya da “#Özgecanİçin” kelimelerinin yer aldığı twitleri
kapsayacak şekilde elde edilmiştir.
İçerik analizi yapılmak için elde edilen mesajların Twitter’dan
alınmasının sebebi ise reklam filminde kullanılan “hashtag”in
izleyiciyi bu mecraya yönlendirmiş olmasıdır.
Reklam filmi ile ilgili geri bildirimler en çok reklam filminin ikinci
kez yayınladığı gün olan 17.02.2015 tarihinde gelmiştir. Araştırma
kapsamında incelenen geri bildirimlerin %55.9’u 17.02.2015 tarihinde
kaydedilmiştir. Bu noktada reklam filminin ikinci kez
yayınlanmasının stratejik olarak iyi bir zamanlama olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda bireylerin reklam filmi ile ilgili konuşma
düzeyinin ikiye katlandığı görülmektedir.
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Geri bildirimlere anlamsal içerik çerçevesinde baktığımızda 388 twitin
%85.8’i pozitif, %12.8’inin nötr (yorumsuz) ve %1.2’sinin negatif
içeriğe sahip olduğunu görmekteyiz.
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Şekil 1: Geri bildirimlerin anlamsal içerik yoğunlukları
Geri bildirimlerin içerik analizleri yapılırken, yorum içermeyen
yalnızca logosu belirtilmeden yayınlanan reklam filminin Filli
Boya’ya ait olduğunu belirten ve herhangi bir yorum içermeyen
twitler “nötr” olarak kaydedilmiştir. Yorum belirtilen twitlerde ise
reklam filmini olumlu karşılayan twitler pozitif, öte yandan suçlayıcı,
toplumsal olarak hassas olunulan böylesi bir vakada ticari amaç
gütmek ile itham edilen twitler ise negatif olarak saptanmıştır.
Araştırma kapsamında incelenen geribildirimler 4 başlık altında analiz
edilmiştir. Bu başlıklar;
• Markaya yönelik öğe içeren geri bildirimler,
• Kurum liderine yönelik öğe içeren geri bildirimler,
• Satın almaya yönelik öğe içeren geri bildirimler,
• Genel olarak geri bildirimlerde vurgulanan öğeler.
Kaydedilen 388 twit içerisinde, markaya yönelik olarak yazılan geri
bildirimler en sık kullanılan 10 kelime tekrarlanma sayıları ile birlikte
aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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Kullanılan Kelime

Tekrarlanma Sıklığı

Teşekkür

75

Helal/Helal Olsun

68

Tebrik

50

Takdir

9

Bravo

9

Güzel firma/İnsanlar

5

Adam

4

Saygı

4

Süpersiniz/Süper
Marka

3

Büyüksünüz/Büyük
Firma

3

Şekil 2: Geri bildirimler içerisinde markaya yönelik öğelerin içerikleri
ve kullanım sıklıkları
Araştırma kapsamında kaydedilen 388 twit içerisinde 39 twit, kurum
liderine yönelik öğe barındırmaktadır. Bu twitler içerisinde en sık
kullanılan kelimeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kullanılan Kelime

Tekrarlanma Sıklığı

Teşekkür

8

Güzel/Harika İnsan

8

Helal/Helal Olsun

7

Tebrik

6

Duyarlı

5

Şekil 3: Geri bildirimler içerisinde kurum liderine yönelik öğelerin
içerikleri ve kullanım sıklıkları
Geri bildirimler arasında satın almaya yönelik öğe oranı %1.03
şeklindedir. Bu oran da 388 twitin yalnızca 4 tanesi kapsamaktadır.
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Araştırmanın son başlığında kaydedilen 388 twit içerisinde en çok
vurgu yapılan öğeler analiz edilmiştir. Bu bağlamda genel olarak
reklam filmine yönelik yapılan geri bildirimler içerisinde en çok
kullanılan kelimeler ve kullanım sıklıkları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Kullanılan Kelime

Tekrarlanma Sıklığı

Helal/Helal Olsun

58

Teşekkür

54

Tebrik

44

Duyarlılık

34

Takdir

12

Bravo

11

Logo koymamak /

11

logosuz / isimsiz
Yürekten teşekkür /
saygı

10

Anlamlı

9

Reklam yapmadan /

9

reklamı vurgulamadan
Şekil 4: Geri bildirimler içerisinde genel olarak en sık kullanılan
kelimeler ve kullanım sıklıkları
Filli Boya markasının yapmış olduğu #Özgecanİçin reklam
çalışmasının araştırması kapsamında bulgulanan öğelerden ilki sosyal
sorumluluk ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla yapılan bu
çalışmanın kesinlikle kurum itibarına olumlu etkisi olduğudur.
#Özgecanİçin çalışma ile ilgili
%85.8 oranında olumlu geri bildirim alındığı kaydedilmiştir. Ayrıca
%12.8’lik geri bildirim oranı da kurumun yaptığı çalışmanın
duyurumunu içermektedir ki bu da halkla ilişkiler çerçevesinde
kurumun adının duyurulması noktasında önemli bir orandır.
Filli Boya markasına yönelik öğeler içerisinde en çok kullanılan
kelimler “Teşekkür, Helal, Takdir, Tebrik” gibi olumlu anlamda
kutlama içeren öğeler olmakta ve kurumsal itibar ile ilişkili
kavramlardır. Bunun yanı sıra “büyük firma, güzel insanlar, süper
marka” gibi doğrudan kurum itibarına yönelik öğeler de
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bulunmaktadır. Bu nokta da yapılan çalışma ile birlikte toplumun
yüksek beğenisinin, takdirinin ve saygısını kazanıldığı görülmekte. Bu
bağlamda Filli Boya’nın yaptığı bu çalışmanın kurumsal itibarına
olumlu katkısı olduğu çok net bir biçimde bulgulanmıştır.
Araştırma kapsamında analiz edilen geri bildirimler arasında kurumsal
itibar söz konusu olduğunda önemli öğelerden biri olan kurum liderine
yönelik öğeler de bulunmaktadır. Analiz edilen geri bildirimler
içerisinde %10.05 oranında kurum lideri Gözde Akpınar’a yönelik öğe
içeren twit bulunmaktadır. Klasik sosyal sorumluluk çalışması olarak
yapılan çalışmalar da genel olarak kurum lideri ön plana çıkmazken,
bu çalışmada toplumun kurum liderine yönelik geri bildirim yapma
oranının yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu nokta da kurum lideri
tarafından gerçekleştirilen ve basında kurum liderinin çalışmayı
sahiplenici konuşmalarının etkili olduğunu ve bunun da toplumun
dikkatinden kaçmadığını görmekteyiz.
Kurum liderine yönelik kaydedilen geri bildirimler içerisinde en çok
kullanılan öğelerin “Teşekkür, harika/güzel insan, helal, tebrik,
duyarlı” olduğu görülmektedir. Bu kavramlarda itibar kavramının
destekleyicilerinden olarak düşünülebilmektedir.
İncelenen geri bildirimler arasında satın almaya yönelik öğe
barındıran geri bildirim sayısı yok denencek kadar az olup, %1.03
oranındadır. Ancak kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımında ve bu
amaçla yapılan çalışmalarda satın almayı teşvik etme birincil amaç
olmadığından bu oran çalışmanın başarısız olduğu düşüncesini
doğurmamaktadır.
Araştırma kapsamında elde edilen geri bildirimler genel olarak
incelendiğinde, en çok vurgu yapılan öğelerin “Helal olsun,
Teşekkürler, Tebrikler, Duyarlılık, Takdir, Bravo, Logosuz/isimsiz,
Yürekten teşekkür/saygı, anlamlı, reklam yapmadan/vurgulamadan”
olduğu görülmektedir. Bu öğelerin kurumsal itibarla doğrudan ilişkili
olduğu, toplumun kuruma karşı saygısının ve güvenin arttığı net bir
biçimde ortaya konmuştur. Ancak burada dikkat edilecek önemli bir
nokta en çok vurgulanan öğelerden biri olan “Logosuz, reklamsız,
reklam yapmadan” gibi markanın kendisini ön plana çıkarmadığını
ifade eden kelimelerdir. Filli Boya eğer yaptığı #Özgecamİçin reklam
filmi çalışmasında logosuna ya da adına yer vermiş olsaydı, büyük bir
kriz yaşanabilirdi. Zira gelen negatif yorumlar “cenaze evi önünde
dolaşan seyyar satıcı”, “böyle bir konuda ‘marka’ olarak farkındalık
yaratmaya çalışamazsın” gibi, markanın reklamı için bu olayı
kullanmaya çalışması düşüncesinin tepki çektiğini göstermektedir.
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SONUÇ
Bu makale çalışması ile birlikte kurumsal sosyal sorumluluk
bilincinin, kurumun toplumsal olaylarda gösterdiği sorumluluk
hissinin ve bu hissiyatla yaptığı çalışmaların kurumsal itibara olumlu
yönde etkisi olduğu bir kez daha saptanmıştır. Toplum hassas olduğu
konularda, kurumun yanlarında yer aldığını hissettikleri takdirde
kuruma teşekkürlerini ve takdirini sunmakta, ayrıca marka yaptığı
çalışma ile “büyük firma” algısı yaratmaktadır.
Filli Boya markasının yaptığı bu #Özgecanİçin isim çalışma ile
birlikte, kurumun yaptığı sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratma
amaçlı çalışmalarda kendini ne kadar gösterdiğinin önemi de
bulgulanmıştır. Kurum toplumsal olaylarda duyarlılığını gösterme
amacıyla stratejik iletişim çalışmaları yaparken kendisini arka planda,
toplumsal olayı ve olayla ilgili duyarlılığını ön planda tutmalıdır.
Çalışmanın başlarında sunulan Onur Air Vakası ile Filli Boya’nın
yaptığı
logosuz
reklam
çalışmasının
geri
bildirimleri
karşılaştırıldığına, markanın kendini ne kadar geri planda tutarsa
yapılan faaliyetin o kadar takdir ile karşılandığı görülmüştür. Zira Filli
Boya’nın yaptığı logosuz/ isimsiz reklam çalışmasının Filli Boya’ya
ait olduğu öğrenildiğinde gelen olumlu geri bildirimlerin çoğunda
“beklentisiz”ce toplumun yanında yer alan marka olarak algılandığı,
ancak çok az bir düzeyde dahi olsa “böylesine hassas bir olayda ticari
amaç güden marka” olarak algılandığı da bulgulanmıştır. Bu noktada
hassasiyet derecesi ne kadar yüksek ise kurum kendini o kadar geri
planda tutmalıdır diyebiliriz.
Bununla birlikte kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin
sürdürebilir olmasının gerekliliği bu çalışma ile bulgulanmıştır. En
temel düzeyde, kurum reklam filmini iki gün peşpeşe sunmuş ve
ikinci gün sunulması ile birlikte konuşulma düzeyi iki kat artmıştır.
Ancak Filli Boya, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde kadın
sorunları ile ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı için reklam filmi
çalışması daha etkili olabilecekken belirli bir düzeyde kalmıştır.
#Özgecanİçin çalışmasında, vaka analizi olarak ele alınan olayın
üzerinden 2 yıl geçmiş olup, veri analizi yapılırken kurumun kadın
cinayetleri ile ilgili başka bir çalışma yapmamasından dolayı toplum
tarafından olumlu yönde gelen geri bildirimlerin sadece reklam
filminin yayınladığı dönemde kaydedildiği saptanmıştır.
Bunlara ek olarak, Türkiye’de işlenen kadın cinayetleri ile ilgili
toplumu bilinçlendirme ve kalıcı değişiklikler yapma amacı taşıyan bir
sivil toplum örgütü olan “Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu”nun yayınlamış olduğu raporlara baktığımızda, 2016
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yılında öldürülen kadın sayısının 328 olduğunu ve önceki yıllara göre
artmış olduğunu, 2017 yılında ise yine önceki yıla oranla daha çok
kadın cinayetinin işlendiğinin ve sayının 328’den 409’a yükseldiğini
görmekteyiz.120

Bu noktada Filli Boya ve kadın sorunları ile ilgili sosyal sorumluluk
ve toplumsal farkındalık çalışmaları yapan markaların, yaptıkları
çalışmaların kalıcı etkilere sahip olmadığı görülmektedir. Sosyal
120

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
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sorumluluk çalışmalarının kurumsal itibara etkisi olduğu pek çok
çalışmayla kanıtlanmıştır. Ancak yapılan çalışmaların toplumda kalıcı
etkileri yoksa, kurumların itibarlarına da aynı şekildi kalıcı etkileri
olamaz.
Bu noktada tekrardan kurumların yaptığı sosyal sorumluluk,
farkındalık, bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülebilir ve uzun
soluklu olması gerektiğini vurgulamamız gerekmektedir. Kurumlar ve
markalar toplumsal sorunların kalıcı çözümlerinde etkili olduğu takdir
de toplum tarafından takdirle karşılanır ve toplumsal hafızada kalıcı
itibara sahip olurlar. Öte yandan yapılan çalışmaların kalıcı etkileri
yoksa toplum algısında uzun soluklu itibar algısından söz edemeyiz.
Bu bağlamda kurumlar, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile
gerçekleştirdikleri çalışmalarda sürekliliği, sürdürülebilirliği ve
tutarlılığa dikkat etmelidir. Tek seferde yapılan çalışmaların etkisi
ancak o dönemde etkili olup kurumsal itibar söz konusu olduğunda
kalıcı olmamaktadır.
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ÖZ
Günümüzde sürekli değişen piyasa koşullarında finansal araçların
işletme mali tabloları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Öte
yandan finansal araçlar sadece işletme içindeki finansal bilgi
kullanıcılarını değil aynı zamanda işletme finansal tablolarıyla
ilgilenen işletme dışındaki bilgi kullanıcılarını da (devlet, yatırımcılar,
kredi kuruluşları vb.) yakından ilgilendirmektedir. Finansal araçlara
ilişkin yasal düzenlemelerde muhasebeleştirme ve ölçme esasları,
sınıflandırma ve sınıflandırma esasları (modelleri), değer düşüklüğü
konularına yer verilmiştir. Çalışmada Uluslararası Muhasebe ve
Finansal Raporlama Standartlarının (International Accounting and
Financial Reporting Standarts – IAS/ IFRS) ülkemizdeki uyarlaması
olan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
(TMS/TFRS) seti içerisinde TMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı, tamamlanan yeni sürümü ile 1
Ocak 2018 ve sonrası hesap dönemleri için uygulanmak üzere
yayımlanan TFRS 9 (2017 Sürümü) Finansal Araçlar Standardı ve
aynı zamanda bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS uygulamayan
işletmeler için 1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren Büyük ve Orta Boy
İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının (BOBİ FRS)
finansal araçlar ile ilgili düzenlemelerine yer verilmiştir. Bu
doğrultuda çalışmada standartlar karşılaştırılıp örnek uygulamalarla
düzenlemelerin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Finansal Araçlar, TMS 39, TFRS 9, BOBİ FRS
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ABSTRACT
In today's ever-changing market conditions, financial instruments have
significant effects on the operating financial statements. On the other
hand; financial instruments are not only interested in the users of
financial information within the company, but also the users of
information (government, investors, credit institutions) who are
interested in the business financial statements. Accounting and
measurement principles, classification and classification principles
(models), impairment issues are included in the legal regulations
related to financial instruments. Study of International Accounting and
Financial Reporting Standards (International Accounting and
Financial Report Standards - IAS / IFRS) that represents our country
Accounting and Financial
Reporting Standards (TAS/TFRS) set
TAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
Standard, TFRS 9 (2017 Edition) Financial Instruments Standard
completed the new version by, which is published to be applied for on
1 January 2018 accounting periods and after, the financial instruments
standard at the same time, is subject to independent audit and the TAS
/TFRS which was enacted in January 1, 2018 for businesses that do
not have Large and Medium-Size Businesses of International
Financial Reporting Standards related to financial instruments are
given in the regulations. In this respect, it is aimed to compare the
standards and better understand the regulations with the sample
applications
Keywords: Financial Instruments, TAS 39, TFRS 9, The Financial
Reporting Standard for Large and Medium- Sized Companies
1. Giriş
Dünya üzerinde gerek ülkeden ülkeye gerekse her ülkenin
kendi içerisinde farklı muhasebe uygulamaları işletme finansal
tablolarının
gerçeğe
uygun
bir
şekilde
raporlanmasını
engellemektedir. Bununla birlikte işletmelerin finansal tabloları ile
yakından ilgilenen çevreler farklılaşan finansal tablo içeriklerinden
önemli bir biçimde etkilenmektedir. Dolayısıyla muhasebe
uygulamalarında üniform (yeknesak) bir dil kullanımı kaçınılmaz hale
gelmiştir. Düzenlemelerde standardizasyonu sağlamak amacıyla
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından
Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS/UMS) ve Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (IFRS/UFRS) yayımlanmaktadır.
Ülkemizde bu standartların birebir çevirisi Türkiye Muhasebe ve
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Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) olarak Kamu Gözetimi,
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları
Kurumu
tarafından
yayımlanmaktadır. Kurum son olarak bağımsız denetime tabi olup
TMS /TFRS seti uygulamayan işletmelere yönelik Büyük ve Orta Boy
İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarını (BOBİ FRS)
yayımlamıştır. BOBİ FRS 1Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Gerek uluslararası standartlarda gerekse BOBİ FRS’de finansal
araçlarla ilgili esaslar açıklanmıştır.
Finansal araçlara yönelik düzenlemelere TMS/TFRS setinde
dört standartta yer verilmiştir. Bunlar; TMS 32 Finansal Araçlar:
Sunum, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TMS 39 Finansal
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS 9 Finansal Araçlar
Standardıdır. Finansal araçlar genel olarak sunum ve açıklamalar ile
muhasebeleştirme ve ölçme olarak düzenlemiştir. Son olarak yapılan
çalışmalarda TFRS 9, TMS 39’un karmaşık içeriğine getirilen
eleştiriler doğrultusunda TMS 39’un yerine geçecek şekilde
yayımlanmaya başlanmıştır. Çalışmanın kapsamı içerisinde
muhasebeleştirme ve ölçme ile sınıflandırma konuları ele alınması
nedeniyle yeni sürümü yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar
Standardı (2017 sürümü) ve BOBİ FRS kapsamında finansal araçlar
incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada finansal araçlara yönelik
BOBİ FRS ve TFRS 9(2017 sürümü) çerçevesinde getirilen
yeniliklerin uygulamaya yansımalarını gösterebilmek ve bilgi
kullanıcılarına yararlı olabilmek amaçlanmıştır.
2. Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Muhasebeleştirilmesi
2.1. Sınıflandırma
Finansal araç, iki veya daha fazla sayıda tarafın arasında
ekonomik anlamda sonuçları açık ve genellikle anlaşmanın yasal
yaptırımları dolayısıyla tarafların kaçınma ihtimalinin az veya hiç
olmadığı bir sözleşmeyi ifade eder (Sağlam vd, 2018: 525). Finansal
araçlar ‘‘Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 32 Finansal Araçlar:
Sunum’’ standardında şu şekilde tanımlanmıştır; “Bir işletmenin
finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da
özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir
sözleşmedir ” (TMS 32, md: 11). Tanıma göre bu sözleşme
işletmelerden biri için finansal varlık iken diğer işletme için finansal
borç (yükümlülüğü) veya özsermayedir. Finansal araçlar nakit,
alacaklar, menkul kıymetlere yatırımlar ve borçlarla birlikte opsiyon
sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmeleri gibi türevleri içerir
(Baydoğan, 2009:5). TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum standardı
finansal araçların varlık, borç veya özkaynak olarak sunulmaları ile
finansal varlık ve borçların netleştirilmelerine ait ilkeleri belirlemiştir.
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Buna göre; ihraç eden açısından finansal araçlar; finansal varlık,
finansal borç ve özkaynağa dayalı finansal araç olarak
sınıflandırılacaktır. Finansal araca ait faiz, temettü, kayıp/kazançların
sınıflandırılması ve finansal varlık ile finansal borçların
netleştirilmeleri gereken durumlarda TMS 32 uygulanmaktadır (TMS
32, md: 2).
BOBİ FRS’de ise finansal araçlar; finansal varlık, finansal
yükümlülük ve özkaynak aracı şeklinde sınıflandırılmıştır (BOBİ
FRS, md:9.4). Bu sınıflandırma da BOBİ FRS’nin TMS 32 ile uyumlu
olduğunu göstermektedir. Buna göre BOBİ FRS’de finansal varlık ve
yükümlülükler; alacaklar ve borçlar, borçlanma araçları, özkaynak
araçlarındaki yatırımlar ve diğer finansal varlıklar olarak ele
alınmıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
Standardının yerini alan TRFS 9 Finansal Araçlar Standardında
finansal araçların sınıflandırılmasına bakış açısı farklıdır. Bununla
birlikte yeni finansal araçlar standardının (TFRS 9/2017) uygulamaya
girmesi ile TMS 39’da finansal araçların sınıflandırılması da
standardın kapsamı dışında bırakılmıştır. TFRS 9’daki sınıflandırmayı
incelemeden önce TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme Standardında kaldırılan 45. maddedeki sınıflandırma başlığına
da bakmak gerekiyor. Söz konusu TMS 39’un kaldırılan
45.maddesinde finansal araçlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktaydı;
‘‘Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlık ve finansal borçlar
-

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar

-

Kredi ve alacaklar

-

Satılmaya hazır finansal varlıklar’’

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
Standardının yerine geçen yeni finansal araçlar standardı TFRS 9’da
finansal varlıklar işletmenin finansal varlık için kullandığı iş modeli
ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri esas
alınarak sınıflandırılmaktadır.
Sınıflandırmaya ilişkin verilen finansal varlık için işletmenin
kullandığı iş modeli esasına bakıldığında işletmenin yönetim modeli,
yönetimin bireysel olarak finansal araca ilişkin niyetine bağlı değildir.
Sınıflandırmaya ilişkin bu esas finansal araç bazında değil ilgili
finansal araç grubunun geneli için geçerlidir. Örneğin; işletme
sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek amacıyla yönettiği bir
yatırım portföyünü hem de gerçeğe uygun değer değişikliklerini nakde
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dönüştürmek için alım satım amacıyla yönettiği başka bir yatırım
portföyünü elinde bulundurabilir (Sağlam vd., 2018: 533).
Tablo 1: TFRS 9 (2017 Sürümü) Finansal Varlıklar Sınıflandırma
Kriterleri

Finansal varlıkları
sınıflandırma
kriterleri

İşletmenin
kullandığı iş modeli

Finansal varlığın
sözleşmeye bağlı
nakit akış özellikleri

Tablo1’de yer alan hususlar dikkate alınarak finansal varlıklar şu
şekilde sınıflandırılır; (TFRS 39, md: 4.1.1)
-‘‘ İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak
Ölçülen Finansal Varlıklar
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılarak Ölçülen
Finansal Varlıklar’’
TFRS 9’un sınıflandırma yapısı hem TMS 39 standardından
hem de BOBİ FRS’den farklıdır. Finansal varlıkların
sınıflandırılmasında kriterler esas alınarak varlığın türüne göre değil
değerleme ölçüsüne göre sınıflandırılmaya gidilmiştir.
Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bütünlüğün sağlanması
açısından güncel olarak TMS 39’un yerine geçmiş olan yeni finansal
araçlar standardı TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı (2017 sürümü)
ve BOBİ FRS Bölüm 9 düzenlemeleri ele alınmıştır.
2.2. Muhasebeleştirme
Finansal araçların muhasebeleştirilme esasları TFRS 9
Finansal Araçlar Standardında ve BOBİ FRS Bölüm 9’da ilk defa
kayda almada ve sonraki dönemlerde ölçüm olarak açıklanmıştır.
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2.2.1. İlk Defa Kayda Almada ve Sonraki Dönem Ölçüm
BOBİ FRS’de finansal varlık ve yükümlülüklerin
muhasebeleştirme esasları dört başlıkta incelenmiştir. Bu başlıklar;
alacak ve borçlar, borçlanma araçları, özkaynak araçlarındaki
yatırımlar, diğer finansal araçlar şeklindedir.
- Alacak ve Borçlar:
İşletmenin ticari ve ticari olmayan işlemlerinden kaynaklanan
senetli ve senetsiz alacakları ve borçları bu sınıf kapsamında
değerlendirilir (BOBİ FRS, md:9.7). Ödeme çağrısı yapılan sermaye
alacakları ile ilk defa kayda alındığı tarihle tahsil edileceği veya
ödeneceği tarih arasındaki süre bir yıl veya daha kısa olan alacak ve
borçlar itibari değeri üzerinden ölçülür. İlk defa kayda alındığı tarih
ile tahsil edileceği veya ödeneceği tarih arasındaki süre bir yıldan
uzun olan alacaklar(ödeme çağrısı yapılan sermaye alacakları hariç)
ve borçlar ise itfa edilmiş değeri üzerinden ölçülür. Dolayısıyla BOBİ
FRS’de alacak ve borçlar için vade süreleri dikkate alınmış ve iki
değerleme ölçüsü olarak itibari değer ve itfa edilmiş değer
açıklanmıştır.
İtfa edilmiş değeri üzerinden ölçülen ticari alacak ve borçlara
ilişkin etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz tutarı Kâr veya
Zarar Tablosunda “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” veya “Esas
Faaliyetlerden Diğer Giderler” kalemlerinde; diğer alacak ve borçlara
ilişkin etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz tutarı ise “Faiz, Kâr
Payı vb. Gelirler” veya “Faiz vb. Giderler” kalemlerinde gösterilir
(BOBİ FRS, md: 9.9).
TFRS 9’da ise ticari alacakların TFRS 15 uyarınca önemli bir
finansman bileşenine sahip olmaması (veya işletmenin TFRS 15’in
63’üncü paragrafına göre kolaylaştırıcı uygulamayı seçmesi)
durumunda, bu alacaklar ilk defa finansal tablolara alınması sırasında
işlem bedeli üzerinden (TFRS 15’te tanımlandığı şekliyle) ölçülür
(TFRS 9, md: 5.1.3). BOBİ FRS’de vade ayrımı yapılarak iki ölçüt
belirlenmekteyken, TFRS 9’da vade ayrımı yapılmamış tek bir
değerleme ölçütü verilmiştir.
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Tablo 2: Alacak ve Borçları İlk Defa Kayda Alma
TFRS 9

BOBİ FRS

İlk defa kayda almada işlem İlk kayda alma tarihi ile
bedeli üzerinden ölçülür.
ödeneceği tarih bir yıl veya daha
kısa
olanlar
itibari
değer
Ticari alacaklar dışındaki varlık
üzerinden ölçülür.
ve yükümlülükler ilk defa kayda
almada gerçeğe uygun değer ile İlk kayda alma tarihi ile
ölçülür.
ödeneceği tarih bir yıldan uzun
olanlar itfa edilmiş değer
üzerinden ölçülür.
Ticari alacaklar dışındaki bir finansal varlığı veya finansal
yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun
değerinden ölçer. Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara
yansıtılanlar dışındaki finansal varlık ve yükümlülüklerin ilk
ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave
edilir veya gerçeğe uygun değerden düşülür (TFSR 9, md:5.1.1).
- Borçlanma Araçları :
BOBİ FRS’de borçlanma araçları ilk muhasebeleştirmesinde
işlem maliyeti ilave edilmiş işlem fiyatı üzerinden yapılmaktadır.
İşlem maliyetleri bir finansal varlığın veya yükümlülüğün edinimiyle,
ihracıyla ya da elden çıkarılmasıyla ilişkilendirilebilen ek
maliyetlerdir. İşlem maliyetlerine örnek olarak aracılara veya
danışmanlara ödenen ücretler ve düzenleyici kurumlar tarafından
alınan harçlar gösterilebilir(BOBİ FRS, md: 9.12).
TFRS 9’da işletmenin iş modeli ve finansal varlığın
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine göre iki değerleme
ölçütü açıklanmıştır. Standarda göre borçlanma araçları dönem
sonlarında itfa edilmiş maliyetle veya gerçeğe uygun değerle
ölçülmektedir (TFRS 9, md:4.1.1). TFRS 9’a göre borçlanma araçları;
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş
modeli kapsamında elde tutuluyorsa itfa edilmiş maliyetle,
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve ilgili varlığın
satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutuluyorsa
gerçeğe uygun değerle ölçülmektedir. Gerçeğe uygun değerle
ölçülmesi halinde gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
yansıtılarak ölçülmektedir (TFRS 9, md: 4.1.2. ve 4.1.2A).
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Tablo 3: Borçlanma Araçları İlk Defa Kayda Alma
TFRS 9

BOBİ FRS

İtfa edilmiş değer

İşlem fiyatı (işlem maliyeti ilave
edilmiş)

Gerçeğe uygun değer

- Özkaynak Araçlarındaki Yatırımlar:
Borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören
özkaynak araçları, ilk muhasebeleştirmede işlem fiyatından ölçülerek
işlem maliyetleri kâr veya zarara yansıtılır. Bu özkaynak araçları
raporlama tarihinde ise gerçeğe uygun değerleri (piyasa değeri)
üzerinden ölçülür ve ortaya çıkan değer farkları “Finansal Yatırımlar
Değer Artış Kazançları” veya “Finansal Yatırımlar Değer Azalış
Zararları” kalemlerinde kâr veya zarara yansıtılır (BOBİ FRS, md:
9.20).Borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
görmeyen özkaynak araçları, ilk muhasebeleştirmede, işlem fiyatları
ve işlem maliyetlerinin toplamından oluşan maliyet bedelinden
ölçülür. Bu özkaynak araçları sonraki raporlama tarihlerinde maliyet
bedelinden varsa değer düşüklüğü zararları düşülerek ölçülür (BOBİ
FRS, md:9.21).
TFRS 9’a göre tüm özkaynak yatırımları (özkaynağa dayalı
finansal varlıklar)gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür. Gerçeğe
uygun değer meydana gelen değişiklikler kar veya zararda raporlanır
(Özerhan ve Yanık, 2012: 212). Öte yandan TFRS 9 madde 5.7.5
göre‘İlk defa finansal tablolara almada işletme, ticari amaçla elde
tutulmayan veya TFRS 3’ün uygulandığı bir işletme birleşmesinde
edinen işletmenin finansal tablolarına aldığı bir şarta bağlı bedel
niteliğinde olmayan, bu standart kapsamındaki bir özkaynak aracına
yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin
diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir
tercihte bulunulabilir’ denmiştir. Yani TFRS 9’da alım satım amaçlı
bulundurulmayan özkaynak araçlarında ölçümde kapsamlı gelirde
raporlamaya yer verilmiştir.
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Tablo 4 : Özkaynak Araçlarındaki Yatırımların İlk Defa Kayda
Alınması
TFRS 9

BOBİ FRS

Tüm özkaynağa dayalı finansal Borsada işlem görenler; işlem
araçlar gerçeğe uygun değer fiyatı üzerinden ölçülür.
üzerinden ölçülür.
Borsada işlem görmeyenler;
maliyet bedeli (işlem fiyatı+işlem
maliyeti) üzerinden ölçülür.

- Diğer Finansal Araçları :
Alacaklar ve borçlar, borçlanma araçları ve özkaynak araçları
sınıfına girmeyen finansal araçlar; diğer finansal araçlar (varlığa
dayalı menkul kıymetler, türev finansal araçlar ve kredi verilmesine ve
kredi alınmasına ilişkin taahhütler gibi)olarak değerlendirilir (BOBİ
FRS, md: 9.22).Diğer finansal araçlardan, nakden net olarak yerine
getirilemeyen ve taahhüt yerine getirildiğinde borçlanma aracı
tanımını karşılayan kredi alınmasına ilişkin taahhütler maliyet
bedeliyle ölçülür. Bu kapsamda bu tür taahhütler ilk kayda alma
sırasında ,işlem fiyatlarına işlem maliyetleri de dâhil edilerek maliyet
bedeli üzerinden ölçülür. Sonraki ölçümlerde varsa değer düşüklüğü
zararları hesaplanarak maliyet bedelinden düşülür(BOBİ FRS, md:
9.25).
3. Değer Düşüklüğü
Değer düşüklüğü, finansal varlığa ilişkin ömür boyu beklenen
kredi zararlarının olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış bir tahminidir.
İşletmenin almayı beklediği nakit akışları ile sözleşmeye göre
yapılması gereken nakit akışları arasındaki fark olan nakit açıklarının
bugünkü değeri beklenen kredi zararlarını oluşturmaktadır (Fındık,
2016: 68). Finansal varlıkların ve bu sınıflamada yer alan ticari ve
diğer alacakların dönem sonundaki değer düşüklüğünün tespitinde,
TFRS 9 “beklenen kredi zararı” yaklaşımı ilke olarak sunmaktadır
(TFRS 9, Md. 5.5). BOBİ FRS’de ise böyle bir yaklaşım
tanımlanmamış olup, makul bir gerekçeye dayanarak tahsili şüpheli
hale gelen ticari ve diğer alacaklar şüpheli alacaklar olarak
sınıflandırılmaktadır (BOBİ FRS, Md. 9.10). Bu yaklaşım
“gerçekleşen kredi zararı” olarak da tanımlanmaktadır (BOBİ FRS,
Md. 9.16).
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4. Örnek Uygulamalar
Özkaynak Araçlarındaki Yatırımlar
* Alım- satım amaçlı elde bulundurulan özkaynağa dayalı finansal
araç: (TFRS 9’a göre)
X işletmesi 20.12.2014’de, Y işletmesinin borsada işlem
gören imtiyazlı hisse senetlerini 250.000,00 TL’ye satın almıştır. Bu
işlem için 1.000,00 TL komisyon ödemiştir.
- Hisse senetlerinin 31.12.2014 tarihindeki piyasa değeri 255.000,00
TL,
- 31.12.2015 tarihindeki piyasa değeri 240.500,00 TL’dir.
- Satın alınan imtiyazlı hisse senetleri 20.02.2016 tarihinde 265.000,00
TL’ye elden çıkartılmıştır.
*TFRS 9 göre İlk Muhasebeleştirme
Hisse senedi alım satım amaçlı elde bulunan bir araç olduğu
için gerçeğe uygun değer farkları dönem sonunda kar veya zararda
muhasebeleştirilecektir.
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AÇIKLAMALAR

MAD.

BORÇ

ALACAK

NO
...........................20.12.2014..................
110 HİSSE SENETLERİ HS.

250.000,00

-11X Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar HS.
653 KOMİSYON

1.000,00

GİDERLERİ HS.
251.000,00

102 BANKALAR HS.
İlk defa kayda alma
AÇIKLAMALAR

MAD.
NO

BORÇ

ALACAK

...........................31.12.2014..................
110 HİSSE SENETLERİ HS.

5.000,00

-110.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar HS.
649 DİĞER OLAĞAN GELİR

5.000,00

VE KARLAR HS.
Sonraki dönem ölçme
MAD.
NO

...........................31.12.2015..................
659 DİĞER OLAĞAN GİDER

14.500,00

VE ZARARLAR HESABI
110 HİSSE SENETLERİ HS.
110.01Gerçeğe

Uygun

14.500,00
Değer

Farkı
Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar HS.
Sonraki dönem ölçme
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Son olarak 2016 gerçekleşen hisse senetlerinin elden çıkarılması kaydı
ise şu şekilde olacaktır;
MAD.

AÇIKLAMALAR

BORÇ

ALACAK

NO
..............................31.01.2016...................
102 BANKALAR HESABI

110 HİSSE SENETLERİ HS.

265.500,00

240.500,00

-11X Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar HS.

20.000,00

649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR HS.
Hisse senetlerinin satışı

TFRS 9’a göre eğer alım satım amaçlı değil uzun vadede elde
bulundurulan özkaynağa dayalı finansal araçlarda ilk kayda almada
gerçeğe uygun değeri ölçüleceği ve sonraki dönemlerde diğer
kapsamlı gelirde raporlanması konusunda geri dönülemeyecek bir
tercihte bulunabileceği açıklanmıştır.
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Eğer söz konusu örnekteki hisse senedi alım satım amaçlı elde
bulundurulmuyor olsaydı muhasebeleştirme şu şekilde olacaktı;
MAD.
NO

AÇIKLAMALAR

BORÇ

ALACAK

...........................20.12.2014................
248 DİĞER MALİ DURAN

250.000,00

VARLIKLAR HS.
653 KOMİSYON
GİDERLERİ HS.

102 BANKALAR HS.
İlk defa kayda alma

1.000,00

251.000,00
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Sonraki dönemde değer artışı ve azalışı kaydı ise şu şekilde olacaktır;
AÇIKLAMALAR

MAD.

BORÇ

ALACAK

NO
...........................31.12.2014..................
248 DİĞER MALİ DURAN

5.000,00

VARLIKLAR
-248.01. GUDF DİĞER
KAPSAMLI GELİRE
YANSITILARAK ÖLÇÜLEN
FİN. VARLIK.
526 FİNANSAL VARLIK

5.000,00

DEĞERLEME FARKLARI
Sonraki dönem ölçme
MAD.

AÇIKLAMALAR

BORÇ

ALACAK

NO
...........................31.12.2015..................
526 FİNANSAL VARLIK

14.500,00

DEĞERLEME FARKLARI
248 DİĞER MALİ DURAN
VARLIKLAR
-248.01. GUDF DİĞER
KAPSAMLI GELİRE
YANSITILARAK ÖLÇÜLEN
FİN. VARLIK.
Sonraki dönem ölçme

14.500,00
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Hisse senedi satışında ise yevmiye kaydı şu şekilde olacaktır;
MAD.
NO

AÇIKLAMALAR

BORÇ

ALACAK

..............................31.01.2016.....................
102 BANKALAR HESABI

248 DİĞER MALİ DURAN VAR.

265.500,00

240.500,00

-248.01. GUDF DİĞER
KAPSAMLI GELİRE
YANSITILARAK ÖLÇÜLEN
FİN. VARLIK.
526 FİN. VAR. DEĞ. FARKLARI

10.000,00

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI

15.000,00

Hisse senetlerinin satışı

*BOBİ FRS’ye göre ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde ölçme ;
BOBİ FRS’de borsada işlem gören özkaynak araçları; ilk
kayda almada işlem fiyatı üzerinden kayda alınmaktadır. Raporlama
döneminde gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülüp, değerleme farkları
değer artış kazançları ve değer azalış zararları kalemlerinde kar veya
zarara yansıtılır.
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Örnekte yer alan imtiyazlı hisse senedi için yevmiye kayıtları
aşağıdaki şekilde olacaktır.
AÇIKLAMALAR

MAD.

BORÇ

ALACAK

NO
...........................20.12.2014........................
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
HS.
653 KOMİSYON

250.000,00

1.000,00

GİDERLERİ HS.

251.000,00

102 BANKALAR HS.
İlk defa kayda alma
AÇIKLAMALAR

MAD.
NO

BORÇ

ALACAK

...........................31.12.2014........................
248 DİĞER MALİ DURAN

5.000,00

VARLIKLAR HS.
XXX
YATIRIMLAR
DEĞER

FİNANSAL
ARTIŞ

HS.
Sonraki dönem ölçme

KAZANÇLARI

5.000,00
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AÇIKLAMALAR

MAD.

BORÇ

ALACAK

NO
...........................31.12.2015..............................
XXX FİNANSAL YATIRIMLAR

14.500,00

DEĞER AZALIŞ ZARARLARI HS.
248 DİĞER MALİ DURAN

14.500,00

VARLIKLAR HS.
Sonraki dönem ölçme

5.Sonuç
Küreselleşmenin etkisiyle birlikte hızla değişen dünyada
muhasebe standartları ile birlikte yeni bir döneme girilmiştir.
İşletmelerin artık daha kolay ve hızlı etkileşim halinde bulunduğu bu
dönem aynı zamanda muhasebe standartlarına da uyum süreci olarak
görülebilmektedir. Muhasebe standartları ile girilen bu yeni dönemle
birlikte işletme bilançolarında yüksek tutarlara ulaşan finansal
araçların işletme finansal raporlarında gerçeğe uygun bir şekilde
raporlanması, gerek yatırımcı gerekse işletme yönetimi açısından son
derece önemli konular arasındadır. Çalışmada finansal araçların
standartlar çerçevesinde nasıl izleneceği ele alınmış ve bu doğrultuda
yeni sürümü ile TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı ve BOBİ FRS
Bölüm 9 düzenlemeleri; muhasebeleştirme, sınıflandırılma ve değer
düşüklüğü gibi konular açısından karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırmaya sınıflandırma açısından bakıldığında TFRS
9’da finansal varlıklar işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal
varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri kriterleri esas
alınarak bir sınıflandırma yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifade
ile BOBİ FRS’den farklı olarak varlığın türüne göre değil değerleme
ölçüsüne göre sınıflandırılmaya gidilmiştir. BOBİ FRS ise; daha sade
bir biçimde alacaklar ve borçlar, borçlanma araçları, özkaynak
araçlarındaki yatırımlar ve diğer finansal varlıklar şeklinde
sınıflandırma yapılmıştır. Hem BOBİ FRS’de hem de TFRS 9’da
muhasebeleştirme ile ilgili düzenlemeler ilk kayda almada ve sonraki
dönemde ölçüm şeklinde yer almaktadır. BOBİ FRS’de alacak ve
borçların ölçülmesinde vadenin ölçüt alındığı görülmektedir.
Standarda göre bir yıldan kısa olanlar itibari değer, vadesi bir yıldan
uzun olanlar ise itfa edilmiş değerden ölçülmektedir. TFRS 9’da ise
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vade ayrıştırılması söz konusu değildir. TFRS 9’de ise vadesine
bakılmaksızın tüm alacak ve borçlar itfa edilmiş değerleri üzerinden
izlenmektedir. Özkaynak araçlarındaki yatırımlara ilişkin olarak BOBİ
FRS’de borsada işlem görenler ve borsada işlem görmeyenler farklı
değerleme ölçütlerine göre ele alınmıştır. TFRS 9 ise özkaynağa
dayalı finansal aracın alım satım amaçlı elde bulundurulmama
durumunda gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer
kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir
tercihte bulunulabilineceği açıklanmıştır. Yani TFRS 9 ile diğer
kapsamlı gelirde raporlamaya yer verilirken, BOBİ FRS’de bu konuda
bir açıklama söz konusu değildir. Son olarak değer düşüklüğü
konusunda TFRS 9’da beklenen kredi zararı yaklaşımına yer
verilirken, BOBİ FRS ise dönem sonundaki değer düşüklüğü
tespitinde gerçekleşen kredi zararı yaklaşımı açıklanmıştır. Uygulama
açısından bu farklılıklar TFRS 9 ve BOBİ FRS ile birlikte Tek Düzen
Hesap Planının finansal araçlara yönelik hesaplarda yetersiz olduğunu
ortaya çıkartmaktadır. TDHP’nın standartlar doğrultusunda
uyumlaştırılmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
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Özet
Bu çalışmanın amacı kültürel farklılıkların işletmelerin çevreye
duyarlı uygulamalarına yansıyan değişikliklerinin incelenmesi olarak
belirlenmiştir. Araştırma soruları Hofstede’in kültürel boyutlar
(bireycilik, erillik, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, uzun vadeli
oryantasyon ve hoşgörü boyutları) haritasında yer alan ülkeler
arasından belirlenen, aynı zamanda Türkiye’de faaliyet gösteren iki
uluslararası işletmenin sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile
sorgulanmıştır. Bu kapsamda beyaz eşya sektöründe uluslararası
düzeyde faaliyet gösteren iki firmanın sürdürülebilirlik raporları
Almagtome’un (2015) geliştirdiği çevresel bilgilendirme ağında yer
alan 6 kategori (maliyet ve risk, kanun ve yönetmelik, kirliliğin
azaltılması, sürdürülebilir kalkınma, toprak ıslahı ve çevre yönetimi)
ve 40 madde dikkate alınarak doküman analizi ile incelenmiştir.
Bulgular kültürel farklılıkların çevreye duyarlı işletmecilik
uygulamaları üzerinde rol oynadığına dair ipuçları sunmuştur.
Giriş
Son yıllarda uluslararası düzeyde ekolojik çevre konularına artan
ilgi çevresel faydalarla bütünleşik hale gelmiş işletmecilik
uygulamalarını gündeme getirmiştir. Özellikle işletmelerin çevreye
duyarlı stratejiler ile rekabette üstünlük sağlayan uygulamaları
keşfetmesi, ekolojik temelli ve eko-verimli sürdürülebilir faaliyetlerin
sektörler arasında hızla yayılmasına neden olmuştur. Daha az etkiyle
daha çok değer yaratmayı amaçlayan bu uygulamalar (Atalay, 2012, s.
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6-7) ekoloji, ekonomi ve toplum sacayağında çevreye duyarlı
işletmecilik anlayışı ile yaygınlaşmıştır. Bu anlayışa göre
sacayağındaki üç değişkende dengenin sağlanması ile sürdürülebilir
çevreye katkı sağlayan uygulamalar, aynı zamanda rekabette
üstünlüğün bir kaynağı da olabilmektedir. Alan yazında konu ile ilgili
çeşitli araştırmalar bulunmasına rağmen bu uygulamaların kültürel
çevre ile ilişkisine vurgu yapan az sayıda araştırma yer almaktadır. Bu
araştırmalarda bilhassa uluslararası işletmelerin çevre politikalarında
kültürel değerlerin belirleyiciliğine dikkat çekilmektedir. Son yıllarda
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de konuya artan ilgi uluslararası
işletmelerin çevreye yönelik işletmecilik uygulamalarında kültürel
farklılıkların önemine dair tartışmaları gündeme taşımıştır. Bu amaçla
mevcut araştırmada uluslararası iki işletmenin kültürlerarası
farklılıklarının eko-verimlilik uygulamalarına yansıyan sonuçları
sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile tartışılmıştır.
1. Çevreye Duyarlı İşletmecilik Anlayışı
Çevreye duyarlı işletmecilik uygulamaları işletmelerin üretim,
dağıtım ve tüketim aşamasında çevresel değişkenleri göz önünde
bulundurarak sürdürülebilir çözümler yaratma çabaları olarak
tanımlanmaktadır (Quinn ve Dalton, 2009). Bu uygulamalar ilk kez
1970’lerin başlarında işletmelerin kirliliği önlemeye yönelik
teknolojik çabaları ile başlamıştır.
Üretim sistemlerinde bir
iyileştirme sağlamayan, yüksek enerji ve malzeme tüketilmesinden
dolayı nispeten verimsiz çalışan bu teknolojiler çevre kirliliğini
önlemek konusunda pek etkili olmadığı gibi, işletmelerin tercih ettiği
bir yatırım kalemi olmamıştır. 1980’li yıllara kadar geçen süre,
işletmelerin sadece “kirleten öder” anlayışını benimsedikleri, yanısıra
ekolojik çevre konusunda yasal düzenlemelere dahi uymadıkları bir
döneme şahit olmuştur (Düren, 2000, s. 182). İşletmeler 1980’li
yıllardan itibaren hem reaktif bir yaklaşımla yasal düzenlemelere
uyum sağlamaya başlamış, hem de ekolojik çevrenin kalitesini
korumak, sürdürmek ve yükseltmek üzerine kurulu bir çevre yönetimi
anlayışını benimsemeye başlamışlardır. Endüstriyel ekoloji dönemi
olarak tanımlanan 80’li yıllarda işletmeler endüstriyel sistemlerdeki
madde ve enerji akışını, akışın çevre üzerindeki etkilerini, teknoloji ve
uygulamalarının bu akış üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmışlardır
(Yücel ve Ekmekçiler, 2008). Bunun yanı sıra üretimin her
aşamasında atıkların geri dönüştürülerek tekrardan kullanılmasına ve
ürünlerin bu sürece göre tasarlanmasına yönelik işletmecilik
uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren bu
uygulamalar işletmelerin çevre yönetim sistemlerini geliştirmelerinde
hız kazandırmıştır. Bu yıllarda işletmeler proaktif yaklaşımla
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etme yönünde faaliyetlerini
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arttırmıştır (Sarkis, 1998, s. 159).
Bilhassa dönemin güncel
işletmecilik uygulamaları (örneğin toplam kalite yönetimi, yalın
üretim, yeşil tedarik zinciri gibi) atıkların azaltılması, enerji
verimliliği ve malzemelerin yeniden kullanılması ve geri kazanımı
gibi konularda işletmeleri ortak tavra yönlendirmiştir (Yücel ve
Ekmekçiler, 2008). 2000’li yıllara gelindiğinde tüm dünyada çevreye
karşı duyarlılığın artması ve tüketicilerin artan bilinçle birlikte çevreye
duyarlı ürünleri tercih etmeleri işletmeleri bu yönde stratejiler
geliştirmeye zorlamıştır. Atık yönetimi bulunmayan, doğal kaynakları
verimli kullanma konusunda özensiz davranan işletmelerin,
günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde çeşitli
uygulamalar gerçekleştirdikleri bir dönem başlamıştır (Kates vd.,
2005, s. 10).
21.y.y.’a damgasını vuran çevreye duyarlı işletmecilik
uygulamalarının işletmeler tarafından benimsenmesinin temel
gerekçesi tüketicilerin ekolojik sürdürülebilir gelişme ile ilgili artan
farkındalığı olmuştur (Karabulut, 2003). Alan yazında yeşil
işletmecilik olarak da tanımlanan çevreye duyarlı işletmecilik
uygulamalarının temelinde enerji kaynakları kullanımın en aza
indirilmesi, ekolojiye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, müşteri ve
diğer baskı gruplarının isteklerine cevap verilebilmesi ve bu yolla
kurum imajının artırılması yer almaktadır (Morrow ve Rondinelli,
2002; Ay ve Ecevit, 2005). Günümüz işletmeleri ürünlerin tasarımı ve
paketlenme sürecinden hizmet sunumuna kadar ki tüm süreçlerinde
sosyal, ekonomik, ekolojik amaçları birlikte dikkate alan faaliyetler ile
sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamaktadırlar. Son dönemde
işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerin kültürel yapılarına göre
çevresel uygulamalarında farklılıklar olabileceğine ilişkin bazı
bilimsel çalışmalar (Örn. Almagtome 2015) konunun kültürel çevre ile
ilişkilendirilmesine dikkat çekmektedir.
2) Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Kültürel Çevre
Son yüzyılda tüm dünyada çevre kirliliğinin önlenemez boyutlara
ulaşması işletmeleri olduğu kadar tüketici davranışlarını da etkilemiş,
tüketiciler işletmelerin çevre dostu ürün üretmeleri yönünde güçlü bir
etkiye sahip olmuşlardır. Geçmiş yıllarda sadece satın alma ve
tüketimle ilgilenen tüketiciler günümüzde satın alma davranışlarının
her aşamasında sürdürülebilir ekolojik çevreye karşı sorumlu bir grup
olarak işletmelerin faaliyetlerini yönlendirmişlerdir (Odabaşı ve Barış,
2002; Öcal ve Çakmak-Karapınar, 2016). Yanı sıra işletmelerin bu
faaliyetlerinde hukuksal düzenlemeler de etkili olmuştur. Bahsi geçen
tüm baskı unsurları ülkelere göre farklılık gösterse de ortak paydada
küresel çevre kirliliğini en aza indirmeyi amaçlamaktadır
(Yavuzyılmaz ve Güney, 2015). Bu durum işletmelerin faaliyet
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gösterdikleri
toplumun
kültürel
özelliklerinden
uygulamalarla rekabet etmesini imkânsız hale getirmiştir.

bağımsız

İşletmeler içinde bulundukları toplumun kültürel ortamın bir alt
sistem özelliği gösterirler. Bu nedenle toplumsal kültürle şekillenen
işletme kültürünün özellikleri tüketicilerin davranışları üzerinde etkili
olabilmektedir (Örücü vd., 2012). Alan yazında Hofstede’in yaptığı
çalışmalar önemli bir yere sahiptir. Hofstede (1980) 40 ülkede
100.000’den fazla işgörenle yaptığı çalışmalar sonucunda kültürün
güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik/toplulukçuluk,
erillik/dişillik, uzun vadeli oryantasyon ve hoşgörü olmak üzere çeşitli
boyutları olduğunu belirlemiştir. Güç mesafesi demografik ve sosyal
değişkenlerin (örneğin yaş, eğitim, statü, makam gibi) bireylere
verdiği gücün toplumlara göre dağılım şeklini; belirsizlikten kaçınma
değişim hızının tahmin edilemediği durumlarda hissedilen belirsizliği;
bireycilik/toplulukçuluk bireylerin kendi ihtiyaçlarını mı yoksa grubun
ihtiyaçlarını mı önemsediğini; erillik/dişillik toplumun rekabet ve
başarı tarafından yönlendirilme derecesini; uzun vadeli oryantasyon
toplumların gündelik ve gelecekteki zorluklarla uğraşırken aynı
zamanda geçmişteki değerleriyle olan bağlarını devam ettirme
biçimlerini ve son olarak hoşgörü boyutu insan doğasında varolan
duyguların (örneğin hayattan keyfi alma gibi) rahatlıkla karşılandığı
boyutlar olarak tanımlanmaktadır (Hofstede, 1980, 2011). Ülkelerin
kültürel değerlerini her yıl düzenli biçimde ölçen Hofstede, resmi
internet sitesi aracılığı ile (Bknz.www.hofstede-insights.com) ölçüm
sonuçlarını uluslararası düzeyde paylaşmaktadır. Bu sonuçlar bilimsel
alanda kabul gördüğünden dolayı mevcut araştırmada işletmelerin
çevreye duyarlı işletmecilik uygulamalarına ilişkin kültürel farklılıklar
Hofstede’in boyutları aracılığı ile sorgulanmıştır.
3) Veri toplama Süreci
Araştırma sorusu uluslararası alanda faaliyet gösteren iki firmanın
sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla sorgulanmıştır. Tüm dünyada
yaygın biçimde kullanılan sürdürülebilirlik raporlarının veri toplama
sürecinde kullanılmasının gerekçesi raporlarda yer alan standartların
global düzeyde kabul edilmiş olması ve bu standartların “Küresel
Raporlama Enstitüsü” (Global Reporting Inititiative) tarafından
oluşturulmasıdır (GRI, 2018). Araştırma kapsamında seçilen
firmaların sürdürülebilirlik raporları doküman analizi yardımıyla
Almagtome’un (2015) geliştirdiği çevresel bilgilendirme ağı dikkate
alınarak değerlendirilmiştir. Çevresel bilgilendirme ağı 6 kategori
(maliyet ve risk, kanun ve yönetmelik, kirliliğin azaltılması,
sürdürülebilir kalkınma, toprak ıslahı ve çevre yönetimi) ve bu
kategorileri temsil eden 40 maddeden oluşmaktadır. Mevcut
araştırmada 40 maddenin 7 tanesi çevreye duyarlı faaliyetlerle ilgili
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olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Her iki işletme toplam 33
madde üzerinden Almagtome’un (2015) 4’lü puan tablosu yardımıyla
puanlamaya tabi tutulmuştur. Puanların hesaplanmasında 0
Puan=Konu hakkında bilgi yok 1 Puan=Konu hakkında genel bilgi
var 2 Puan=Konu hakkında detaylı bilgi var ama sayısal bilgi yok 3
Puan=Konu hakkında hem detaylı hem de sayısal/parasal bilgi var
kullanılmıştır. Firmaların aldığı toplam puanlar 6 kategorinin her biri
ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Analizde firmaların
alabileceği puan aralıkları 0-99 (3 puan *33 madde) olarak
belirlenmiştir.
Araştırmada firmaların seçilmesinde birtakım hususlar dikkate
alınmıştır. Bunlar firmaların uluslararası nitelikte faaliyet göstermesi,
çeşitli ülkelerde yatırımları bulunması, ev aletleri sektöründe rekabet
etmesi ve firmaların faaliyete başladıkları ana ülkelerinde kuruluş
yılları itibariyle sektörün öncülerinden olmasıdır. Mevcut çalışmada
firma isimleri saklı tutulmuş, firmalar A ve S harfleri ile kodlanmıştır.
Firma S’nin ana ülkesi Almanya, Firma A’nın ana ülkesi Türkiye’dir.
Analiz aşamasına ilişkin önemli bir husus Firma S’nin
sürdürülebilirlik raporlarının İngilizce ’den Türkçe ’ye çevrilerek
uzman görüşü doğrultusunda puanlamaya tabi tutulmasıdır.
4. Bulgular
4.1.Firmalara İlişkin Kısa Bilgi
Firma S,19.yy başında Almanya merkezli olarak haberleşme şirketi
olarak faaliyetlerine başlamıştır. Firmanın Türkiye’deki ilk faaliyeti
1856 yılında iletişim alanında olmuştur (örneğin telgraf). 1940
yılından itibaren enerji sektörüne yatırım yapan firma, 1960’lı yıllarda
devlet ile ortak bir proje ile teleks projesini hayata geçirmiştir. Firma
1992’de ev aletleri sektörüne giriş yapmıştır. Şirket sürdürülebilir
çevre raporunu ilk kez 2007 yılında yayınlamıştır. Firma A ise madeni
eşya üretmek amacıyla 1954 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Şirket
ilk fabrikasını kurduktan iki yıl sonra ev aletleri üretimine ağırlık
vermeye başlamış ilk olarak modern gaz sobası üretmiştir. 1950’lerin
sonuna gelindiğinde çamaşır makinesi ve buzdolabı üretimine
başlayan firmanın günümüzde birçok ülkede toplam 18 üretim tesisi
ile hizmetine devam etmektedir. Şirket A sürdürülebilir çevre
raporunu ilk kez 2007 yılında yayınlamıştır.
4.2. Sürdürülebilirlik Raporlarına İlişkin Bulgular
Firmaların sürdürülebilirlik raporları 2018 yılına ait resmi internet
siteleri aracılığı ile temin edilmiştir. Raporlar doküman analizi ile
Almagtome’un (2015) 4’lü puan tablosu dikkate alınarak
değerlendirilmiştir. Bulgular Tablo 1’de özetlenmektedir.
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Tablo 1: Çevreye Duyarlı Uygulamalara İlişkin Kategorilerin
Puanları
İşletmecilik Uygulamaları

Sürdürülebilirlik
Raporlarına Ait Puanlar
Şirket S

Şirket A

Harcamalar ve Riskler

13/15

10/15

Kanunlara ve Yönetmeliklere Uygunluk

7/15

5/15

Kirlilik Azaltma

15/21

15/21

Sürdürülebilir Kalkınma

9/9

6/9

Toprak Islahı

5/9

1/9

Çevre Yönetimi

14/30

16/30

Toplam

63/99

53/99

Tablo 1’de yer alan toplam puanlar her iki işletmenin 6 adet
çevrecilik uygulamaları ve bunları temsil eden 33 maddenin her biri
için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tablo 1’e göre Şirket S’nin çevreye
duyarlı toplam puanı Şirket A’ya göre daha yüksek bulunmuştur.
Bulgular arasında Şirket S’nin sürdürülebilir kalkınma kategorisinde
tam puan (9/9)alması, Şirket A’nın çevre yönetimi kategorisinde
Şirket S’ye göre daha yüksek puan alması ve kirlilik azaltımı
kategorisinde her iki şirketin eşit puan alması dikkat çekmektedir.
4.3. Hofstede’in Türkiye-Almanya Karşılaştırması
Araştırmada firmaların sürdürülebilirlik raporlarının kültürel
farklara yansımasını tespit edebilmek için Hofstede’in güncel resmi
internet sitesinden (Bknz. www.hofstede-insights.com, 2018)
faydalanılmıştır. Hofstede’in güç mesafesi, bireycilik, erillik,
belirsizlikten kaçınma, uzun vadeli oryantasyon ve hoşgörü
boyutlarına göre Türkiye-Almanya kültür farkları Şekil 1’de
gösterilmektedir.
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Şekil 1. Toplumların Kültürel Farklılıkları: Türkiye-Almanya
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Kaynak:https://www.hofstedeinsights.com/countrycomparison/germany,turkey/-insights.com, 2018
Hofstede’in (2018) araştırmasına göre Türkiye, Almanya’ya göre
“yüksek güç mesafesi”, “düşük bireycilik”, “dişil”, “yüksek
belirsizlikten kaçınma”, “ortalama hoşgörü” ve “ortalama uzun vadeli
oryantasyon” özellikleri göstermektedir.
5. Sonuç ve Tartışma
Keşdefidici nitelikli bu araştırmada uluslararası işletmelerin
çevreye duyarlı uygulamalarına yansıyan değişikliklerinin toplumun
kültürel farlılıkları ile açıklanıp açıklanamayacağı sorgulanmaya
çalışılmıştır. Son yıllarda küresel bir sorun haline gelen ekolojik
çevrenin korunması meselesinin işletmelerin faaliyetlerine de
yansıması ve böylece işletmelerin eko-verimlilik uygulamaları ile hem
rekabet güçlerini arttırması hem de doğal çevreyi korumaya katkı
sağlaması araştırma sorusunun çıkış noktasını oluşturmuştur. Yanı sıra
toplumun
kültürel
özelliklerinden
bağımsız
işletmecilik
uygulamalarının
etkin
olamayacağını
vurgulayan
bilimsel
araştırmalardaki sonuçlar eko-verimlilik uygulamalarının kültürel
farklılıklar açısından tartışılmasına imkân sağlamıştır. Bu kapsamda
çalışmada sürdürülebilirlik raporları ile işletmelerin ana ülkelerinin
kültürel değerleri arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır.
Araştırmada dikkat çeken sonuçlar aşağıda özetlenmektedir.
Hofstede’in (2018) araştırmasına göre Almanya Türkiye’ye kıyasla
daha düşük güç mesafesi değerine sahiptir. Eşitlikçi anlayış, şeffaflık
ve hesap verilebilirlik vb. değişkenler ile tanımlanan düşük güç
mesafesi, Şirket S’nin Şirket A’ya kıyasla sürdürülebilirlik
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raporlarında harcamalar ve riskler ile kanunlara ve yönetmeliklere
uyma kategorilerindeki aldığı yüksek puanlarla ilişkilendirilebilinir.
Her ne kadar Şirket A’nın bahsi geçen iki kategorideki puanı Şirket
S’ye göre kıyasla ufak puan farkları ile düşük hesaplansa da, internet
aracılığı ile gerçekleştirilen medya taramalarına ilişkin gözlemler
Şirket S’nin özellikle çevreye yönelik yasal süreçlerde bürokratik bir
tavır izlediğine işaret etmektedir. Araştırmanın bir başka sonucu Türk
kültürünün kolektivist yapısı (Hofstede’in 2018 araştırmasına göre) ile
Şirket A’nın çevre yönetim kategorisindeki yüksek puan ilişkisine
yöneliktir. Şirket A’nın çevre yönetim kategorisine ait “Çevre
Standartlarının Gelişimine Katılım” ve “Çevre Örgütlerine Katılım”
alt maddelerinde Şirket S’ye kıyasla yüksek puan alması, toplumda
yardımlaşmanın değerli olduğu ve toplum değerlerinin ön planda
tutulduğu kolektivist yapıdan kaynaklanmış olabileceğine dair ipucu
sunmaktadır. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise çevre
uygulamalarına yönelik toplam puanda –çok yüksek olmasa da- Şirket
S’nin Şirket A’ya kıyasla daha fazla puan almasının ve sürdürülebilir
kalkınma kategorisinde tam puan almasının eril/dişil boyutlarıyla
ilişkilendirilmesidir. Rekabet ve başarı yönelimli Alman kültürüne
(eril) ait Şirket S’nin çevreye yönelik işletmecilik faaliyetlerinde
sürdürülebilirliği sağlamak için çeşitli uygulamalarla sektörde rekabet
ettiği internet haberleri aracılığı ile de gözlemlenmiştir. Son olarak
toprak ıslahı kategorisine ait puanlarda Şirket S’nin Şirket A’ya
kıyasla daha yüksek puan alması Hofstede’in uzun vadeli
oryantasyondaki kültür farkı dikkate alınarak tartışılabilinir.
Almanya’nın uzun vadeli oryantasyona ait kültürel puanın nerdeyse
100 puana yakın olması gelecekte elde etmeyi umduğu faydalara
karşılık gelebilecek her türlü uygulamayı gerçekleştirmeye gönüllü
olduğuna dair ipucu sunmaktadır. Alman şirketi olan S’nin doğal
kaynaklar arasında önemli yeri olan toprak ıslahına verdikleri önem
kültürel farklılıkların temelinde sorgulanabilinir. Sonuç olarak
keşfedici nitelikli olan ve kısıtları bulunan bu araştırma kültürel
değerler ve ekolojik işletme uygulamaları arasında bir ilişki kurmaya
yönelik bir başlangıç niteliğindendir. İleriki araştırmalarda firmaların
üst düzey yöneticileri ile derinlemesine görüşmeler yapılarak konu ile
ilgili daha detaylı bilgiler elde edilebilir.
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ÖZ
İçinde bulunduğumuz bilgi ve enformasyon çağında beşeri
sermayenin öneminin gittikçe arttığına şahit olmaktayız. Beşeri
sermayenin öneminin artması beraberinde ülkeleri önemli politikaları
uygulamaya koymaya zorlamaktadır. Bu politikalar yeterli genişlikte
ve derinlikte uygulanmadığı zaman önemli bir sorun olan ‘‘beyin
göçünü’’ ortaya çıkarmaktadır. Teknolojiyi etkin olarak kullanabilen,
değişime açık bireylerin yurt içinde tutulabilmesi özellikle az gelişmiş
ülkeler için çok önemli hâle gelmektedir. Diğer bir ifadeyle beyin
göçünün önlenmesi için bu ülkeleri çeşitli önlemleri almaya
zorlamaktadır. Bu çalışmayla beyin göçünün kavramsal temalarına
açıklık kazandırılarak, beyin göçünün göç alan ve göç veren
ülkelerden kaynaklanan sebepleri, beyin göçünün olumlu, olumsuz ve
küresel etkileri ve beyin göçünü önlemeye yönelik politikalar ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beyin Göçü, Beşeri Sermaye, Politikalar

ABSTRACT
We witness to increasing importance of human capital day by day at
the age of present knowledge and information. Along with increasing
importance of human capital obligate to apply countries different kind
of policies. If countries don’t apply these policies sufficient deeply
and widely, it cause one of important problem ‘‘brain drain’’. It is
increased in importance keeping individuals internal who can use
technology efficiently, who are open change especially less developed
countries.With another word, it obligate some prevents countries for
inhibiting brain drain. So that in this study, it is enlightened
conceptual framework brain drain; it was tried to reveal causes by
receiving countries and send countires, positive, negative and global
impacts of brain drain and oriented policies of brain drain.
Keywords: Human Capital, Brain Drain, Policies
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1. Giriş
Küreselleşme ile birlikte günümüzde gerek bireyler arasında
gerekse de ülkeler arasında rekabetin çok önemli boyutlara ulaştığını
görmekteyiz. Bu rekabet mikro anlamda bireyler arasında daha iyi
eğitim, daha çok teknik bilgi, daha çok uzmanlaşma gibi alanlarda
kendisini gösterirken, makro anlamda ise ülkeler arasında teknoloji,
daha büyük pazarlara sahip olma, daha fazla sermaye çekebilme
alanında ortaya çıkmaktadır.
Küreselleşmenin hızla arttığı dünyada, bir yandan bilgi ve
iletişim alanında meydana gelen devrimler diğer yandan buna bağlı
olarak teknolojide meydana gelen ilerlemeler sosyal ve ekonomik
açıdan birçok gerekliliği de beraberinde getirmiştir. Bu gerekliliğin
iktisadi açıdan önemi beşeri sermaye yoluyla kendisini
göstermektedir. Merkantilizm’den başlayarak günümüze kadar beşeri
sermaye ile ilişkili olabilecek birçok değerlendirmenin yapıldığını
söyleyebiliriz. Örneğin, insana yatırım yapılması fikrini ilk olarak
ortaya koymaya çalışanlar merkantilistlerdir. Ulusal kazancın
büyümesinin beceri, yetenek, ustalık veya yetiştirilmiş insan gücünün
önemine dikkat çekmişlerdir. Sir William Petty de işgücünün, bütün
sahip olunan doğal kaynaklara ve biriktirilmiş sermayeye göre daha
verimli olduğunu belirtmiş, beşeri sermayenin ölçülmesi ile ilgili
çalışmalar yapmıştır (Yıldırım, 2005, s. 24-25). Bununla birlikte
Adam Smith’in 1776 yılında yazdığı ‘Ulusların Zenginliği’ adlı
eserinde verimli ve verimsiz emek arasındaki farkı şu ifadelerle ortaya
koymuştur: ‘‘Bir çeşit emek vardır ki, harcandığı nesnenin değerine
değer katar. Bir başkası vardır ki, öyle bir etkisi olmaz. Birinciye bir
değer hâsıl ettiği için, üretken emek; ötekine üretken olmayan emek
denebilir.’’ (Smith, 2006, s. 357-359). Farklı ekoller tarafından ele
alınan beşeri sermaye genel olarak bakıldığında 1960’lı yıllara kadar
sistematik olarak ele alınmamıştır.
Toplumların iktisadi gelişme ve kalkınmada en çok ihtiyaç
duydukları araçlardan biri teknoloji kadar önemli olan nitelikli beyin
gücü ihtiyacıdır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde zaten az
olan nitelikli işgücü istenilen şartların olmaması nedeniyle gelişmiş
ülkelere doğru göç edebilmekte ve beyin göçü çok önemli bir sorun
olarak çözülmeyi bekleyen problemlerden biri olmaktadır.
1.1. Konunun Önemi
Hızla küreselleşen dünyada beyin göçü tüm ülkeler için
önemli hâle gelmiştir. Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler
açısından bu durum ekonomik büyüme açısından ciddi bir biçimde
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üzerinde durulan konulardan biri olmaktadır.

1.2. Çalışmanın Amacı
Beyin göçünün kavramsal tanımı yapılarak, beyin göçünün
göç alan ve göç veren ülke koşullarından kaynaklanan sebepleri
açıklanmaya çalışılarak beyin göçünün göç alan, göç veren ülkelere
olumlu, olumsuz etkileri ve küresel etkilerinin neler olduğu ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Bununla beraber beyin göçüne yönelik
uygulanan politikaların değerlendirilmesi ve beyin göçünün
önlenmesine yönelik öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
1.3. Materyal ve Yöntem
Çalışmanın materyalini beyin göçü ile ilgili yazılmış
makaleler, yayınlar, istatistikler ve bu konu hakkında yapılmış tez
çalışmaları oluşturmaktadır. Çalışmada literatürden derlenen veriler
gerekli yerlerde tablolar haline getirilerek bu doğrultuda beyin göçün
ile ilgili değerlendirmeler karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
2. Beyin Göçü
1980’lerden itibaren başlayan göç günümüzde hızlı bir
biçimde artmaktadır. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 6,7
milyarlık dünya nüfusunun % 3'ten az bir bölümü, yani yaklaşık 190
milyon kişi, doğdukları ülke dışında yaşamaktadır. Bu sayı düşük
görünebilir, ama göçmenler görece az sayıdaki yerlere gitme eğilimi
gösterdikleri için, tek tek ülkelerin nüfusu içinde oldukça büyük
oranlar oluşturabilmektedir. OECD bölgesinde Avustralya ve
İsviçre'de nüfusun % 23'ünü aşan bu oran, Finlandiya ve
Macaristan'da yaklaşık % 3’tür (OECD, 2009). Göçün sebepleri ise
ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. ABD ve Fransa gibi
ülkelerde göç edenlerin çoğu bunu ailevi nedenlerle yapmaktadır.
İsviçre’de ise göçmenlerin çoğu bu ülkede çalışma ve yaşama hakkına
sahip olmak için gitmektedirler. Avustralya, Kanada ve ABD gibi
geleneksel yerleşim ülkelerinde göçmenlerin çoğu buralara süresiz
olarak yerleşmeyi planlarken, Avrupa’nın birçok yerinin serbest
dolaşım bölgesi içinde yer alması göçün bir diğer nedenini
oluşturmaktadır. Bütün bu sayılan faktörler, ülkelerin yüksek ve düşük
vasıflı işgücü ihtiyaçlarının yanı sıra, hükümetlerin göç yönetimini
nasıl yönlendirmek istedikleri üzerinde de etkili olmaktadır. Ancak,
göçün büyük bir bölümünün hükümetlerin doğrudan kontrolünde
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olmadığı dikkate alındığında, birçok durumda insanlar, belki söz
konusu ülke aile birleşmeleri için bu hakkı tanıdığı, belirli sayıda
ilticacı alma taahhütlerinde bulunduğu, ya da serbest dolaşım bölgesi
içinde olduğu için, yurtdışında yerleşim hakkına sahip olmaktadırlar
(OECD, 2009).
Beyin göçü, iyi eğitim almış, kalifiye, nitelikli, üstün yetenekli
profesyonel, uzman işgücünün yetişmiş olduğu ülkeden gelişmiş
ülkeye verimliliklerinin en yüksek olduğu dönemde çalışmak veya
araştırma yapmak amacıyla gidip geri dönmemesi olarak
tanımlanmaktadır (Kaya, 2009, s. 14-15). Beyin göçü,‘‘Az
gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin iyi eğitim görmüş, nitelikli,
alanında uzmanlaşmış bireylerinin daha iyi çalışma koşullarına, daha
uygun bir statüye ve daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olmak
amacıyla gelişmiş ülkelere yerleşmeleridir. Beyin göçü, eğitim
kaynaklı göçün devamı niteliğinde gerçekleşebildiği gibi; sınırlı
kaynakları ile uzun sürede yetiştirdiği kalifiye insan gücünü gelişmiş
ülkelere kaybetme şeklinde de gerçekleşebilmektedir.’’ (Aksoy, 2012,
s. 295).
Beyin göçü, yüksek eğitimli bireylerin doğdukları ülkeden
daha iyi fırsatların olduğu ülkelere hareket etmesidir (Mugimu, 2010,
s. 37). Bir diğer tanıma göre beyin göçü, üstün yetenekli ve eğitimli
bireylerin fakir, gelişmekte olan ve az sanayileşmiş ülkelerden zengin
ve daha gelişmiş ülkelere göç etmesidir (Johnson, 2008-2009, s. 14).
Geçmiş dönemlerde okumuş, aydın insanları kendisine çeken
merkezlerin cazibesi manevi nitelikliydi. Günümüze bakıldığı zaman
ise bugün önemli cazibe merkezleri olan batı dünyasında özellikle
ABD’ye yapılan göçlerin manevi niteliklerden çok maddi niteliklere
dayandığı bir gerçektir. Beyin göçünün 1960’lardan sonra
tartışılmasının sebebi nitelikli meslek sahibi insanların ve bilim
adamları göçünün önemli derecede artış göstermesidir (Kurtulmuş,
1992, s. 208). Uluslararası işgücü göçü birçok az geliş gelişmiş ülkede
küreselleşmenin ve iktisadi kalkınmanın en önemli bileşenidir.
Uluslararası göç sayısı son 40 yılda az ya da çok doğrusal bir biçimde
artış göstermiştir. Tahmini olarak 1965 yılında 76 milyon olan
uluslararası göç, 2005 yılında 188 milyona yükselmiştir. Uluslararası
göç, az gelişmiş ülkeler için bir yandan umudu artırırken diğer yandan
da endişe yaratmaktadır. Uluslararası göç havalelerinin akımı ise
uluslararası göçten daha hızlı bir biçimde artış göstermiştir. 1970
yılında 2 milyon ABD doları olduğu tahmin edilen uluslararası göç
havaleleri, 2004 yılında 216 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Buradan
hareketle uluslararası göç doğrusal bir biçimde artarken uluslararası
göç havaleleri doğrusal olmayan bir biçimde artış göstermiştir
(Taylor, 2006, s. 1).
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Özellikle son on yılda sayısı artan gelişmiş ülkeler, gelişmekte
olan ülkelerden en yetenekli ve becerili bireylerin göçünü farklı bir
mekanizmayla desteklemiştir. Son yirmi yılda üstün yetenekli kişilerin
göçü önemli derecede artış göstermiştir. 1990-2000 yılları arası
dönemde OECD’ye üye ülkelerde yaşayan yabancı ülkede doğmuş
yüksek eğitimli işçilerin payı % 63,7’ye yükselirken, aynı dönemde
vasıfsız işçilerin göçü ise % 14,4 olarak gerçekleşmiştir (Di Maria ve
Lazarova, 2012, s. 938).
2.1. Beyin Göçünün Sınıflandırılması
Beyin göçünün sınıflandırılmasında dikkate alınan
unsurlarının temel çerçevesini nitelikli işgücünün coğrafik olarak yer
değiştirmesi ve coğrafik olarak yer değiştirmemesi oluşturmaktadır. İç
beyin göçü ve dış beyin göçü coğrafik olarak yer değiştirme
kapsamında ele alınırken, sanal beyin göçü ve gizli beyin göçü
coğrafik olarak yer değiştirmeme kapsamında ele alınmaktadır.
Dış göç; eğitim seviyesi yüksek, yetenekli ve vasıflı
işgücünün yetiştiği ülkeden yerden başka bir ülkeye göç etmesi olarak
tanımlanırken, iç göç ise; kalifiye işgücünün kamu sektöründen özel
sektöre geçişi, daha belirgin bir örnekle devlet üniversitelerinden vakıf
üniversitelerine geçişi ifade etmektedir (Barışık ve Çetintaş, 2003, s.
724).
Sanal beyin göçü; nitelikli veya profesyonel işgünün coğrafik
olarak yer değiştirmeden kendi ülkesinde kalarak sahip olduğu beyin
gücünü kendi ülkesinden farklı gelişmiş bir ülke için kullanmasına
veya kiraya vermesini ifade etmektedir. Gelişmiş ülkeler kendi
ülkelerinde özellikle internet ve bilgisayar kullanımının yaygın olduğu
projelerde ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü bu yolla
kullanmaktadır. Bu ülkelere bakıldığı zaman özellikle, bilgisayar,
yazılım, iletişim, muhasebe, tıp ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyulan
nitelikli işgücünü kiralama yoluna gidilmesi bu ülkeler için oldukça
ucuza mal olmaktadır (Kaya, 2009, s. 15).
Gizli beyin göçü, üstün yetenekli işgücünün kendi ülkesinde
yabancı bir şirket için çalışmasıdır. Bu beyin göçü türünde, mühendis,
teknolojist, bilim adamlarının kendi ülkelerinde fakat; yabancı bir ülke
adına faaliyet göstermesini kapsamaktadır. Sadece mühendis,
teknolojist ve bilim adamlarını değil bununla beraber üst düzey
yöneticilerini de içine alan göç türünü oluşturmaktadır. İngiltere,
Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre gibi Batı Avrupa ülkesinde
araştırma ve geliştirme merkezlerinin Amerikan şirketlerince
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desteklenip, finanse ve kontrol edilmesi gizli beyin göçünün bir
bölümünü temsil etmektedir (Sağırlı, 2006, s. 34).
Tablo 1. Beyin Göçünün Sınıflandırılması
Coğrafik Olarak Yer
Değiştirerek
İç Beyin
Göçü

Dış Beyin
Göçü

-Ülke içinde -Yetişilen kök
yer ve/veya ülkeden başka
kurum
ülkeye akış
değiştirme
-Yetişilen
-Kamudan
ülkeye maddi
özel sektöre zararı ve değer
geçiş
kaybı
çok
fazla
-Ülke
açısından
-Transfer
fazla zararı ücreti yok
yok
-Zaman ve kıt
kaynak israfı

Coğrafik Olarak Yer
Değiştirmeyerek
Gizli Beyin
Göçü

Sanal Beyin Göçü

-Kendi
-Kendi ülkesinde
ülkesinde
yabancılara
yabancı iş bilgisayar/internet
yerinde
vasıtasıyla beynini
çalışma
kiraya verme
-Dış beyin -Sosyal, siyasal ve
göçünün
vatandaşlık hakları
yaklaşık 2,5 verilmez
katı
büyüklükte
-Düşük ücret
ve
sosyal
haklar

-Bedelsiz
İhracat
Kaynak: Kaya, 2009, s. 15.
2.2. Beyin Göçünün Nedenleri
Bilgiyi elde etme maliyetinin düştüğü bununla birlikte bilgiyi
teknoloji ile birleştirmenin gerekliliğinin önem kazandığı dönemde,
rekabetin üst düzeye tırmandığı dünyada ülkelerin nitelikli işgücüne
duydukları ihtiyaç gelişmiş ülkelerde çeşitli programlar ve politikalar
sayesinde giderilirken, aynı durumu gelişmekte olan ve az gelişmiş
ülkeler gerçekleştirmekte önemli sorunlar ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Bu ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi
istenilen düzeyde sahip olunamayan nitelikli işgücü yanında, ülkede
az da olsa var olan eğitimli işgücünün yurt içinde tutulabilmesi
problemidir. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde siyasal ortamın
istenildiği gibi olmaması, ücretlerin düşüklüğü ve diğer birçok sosyo-
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ekonomik nedenlerden dolayı nitelikli işgücü daha iyi yaşama
koşullarının hâkim olduğu ülkelere göç etmektedirler. Bu beyin göçü,
gelişmiş ülkelere kazanımlar sağlarken, göç veren ülkelere aynı
kazanımları sağlamamaktadır, bilakis az gelişmiş ülkeler nitelikli
işgücü kaybı yaşamış olmaktadırlar (Cengiz, 2013, s. 81).
Beyin göçünün ortaya çıkmasını açıklayan üç farklı yaklaşım
vardır: cazibe merkezi, arz-talep dengesi ve çekici-itici unsurlar
yaklaşımıdır. Cazibe merkezi yaklaşımında, dünyadaki belirli yerleşim
yerlerinin ileri düzeyde kültür merkezlerine, gelişmiş teknolojilere ve
yüksek sosyo-ekonomik refah düzeyine sahip olmalarından dolayı
yetişmiş bireyler için birer cazibe merkezi haline gelmektedirler. Arztalep yaklaşımında ise nitelikli, kalifiye işgücünün şayet ihtiyaç
duyulandan daha fazla ve farklı bir yerde bu işgücüne ihtiyaç
duyulması halinde bu fazla olan nitelikli işgücü ihtiyacın olduğu yere
göç eder. Son olarak çekici-itici unsurlar yaklaşımında ise, işgücü
gerek kendi ülkesinde gerekse de diğer ülkelerdeki çekici-itici
unsurlardan dolayı göçe yönelmektedir (Erdoğan, 2003, s. 89). Bu
sınıflandırmanın dışında genel olarak beyin göçünün diğer sebepleri
hem beyin göçü alan ülke sebeplerinden hem de beyin göçü veren
ülke sebeplerinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 2. Beyin Göçünün Genel Olarak Sebepleri
Beyin Göçü Alan Ülke
Koşullarından Kaynaklanan
Sebepler

Beyin Göçü Veren Ülke
Koşullarından Kaynaklanan
Sebepler



Nitelikli işgücüne ödenen
yüksek ücretler



İşsizlik oranının yüksek
olması



İş olanaklarının daha fazla
olması



Düşük ücretler





Uygun çalışma koşulları

Uygun olmayan ve yetersiz
çalışma koşulları



Yüksek hayat standardı





Eğitim ve kariyer
olanaklarının fazlalığı

Eğitim sisteminin çarpık
olması ve adil olmaması



Ekonomik ve sosyal
istikrar

Düşünce özgürlüğünün
kısıtlanması



Sosyal ve kültürel
olanakların varlığı

Gelecekle ilgili umutsuz
beklenti



Ekonomik ve siyasal
istikrarsızlık




Kaynak: Kaynak, 2009’dan yararlanılarak oluşturulmuştur.
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Tablo 2’de beyin göçünün göç alan ülke ve göç veren ülke
koşullarından kaynaklanan sebeplerini ifade etmektedir. Beyin göçü
alan ülkenin göç alma sebeplerine bakıldığı zaman ekonomik, sosyal,
kültürel alanda göstermiş olduğu ileri gelişmişlik düzeyi bu ülkeyi göç
almada cazibe merkezi haline getirebilmektedir. Beyin göçü veren
ülkenin ise bu alanlarda istenilen seviyeye ulaşamamış olması en
önemli etkendir. Bireyler içinde yetiştiği toplumda sahip olduğu bilgi
ve becerisini kullanmak isterler; fakat bireyler beşeri sermayelerini
geliştirirken katlanmış oldukları fedakârlıkların maddi ve manevi
karşılığını da içinde bulundukları toplumda alma hakkına sahip
olmaktadırlar. Bunun karşılanamayacağı koşulların ortaya çıkması,
bireylerin az gelişmiş toplumda bulunmasının alternatif maliyetini
yükseltmektedir. Böylece birey kendisini daha iyi ifade edebileceği,
daha iyi koşullarda çalışabileceği, maddi ve manevi yönden kendisini
daha iyi motive edebileceği ülkelere göç etme eğilimi göstermektedir.
Bu nitelikli işgücünün göçü sadece oraya gidip geri dönmesi halinde
kendi ülkesine katkı sağlayabilmektedir. Geri dönmemesi halinde ise
gidilen ülkeye daha çok katkı sağlayabilmektedir. Tablodan da
görüldüğü özellikle beyin göçü veren ülkelerin söz konusu
sebeplerden dolayı ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda
önemli yapısal politikaları uygulaması zorunlu hale gelmektedir.
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Tablo 3. ABD'ye Öğrenci Gönderen Ülkeler (2011/2012 &
2012/2013)

Sıralama

Geldiği
Ülke

2012/2013

Deği
şim

2011/2012

2012/2013

%

%

Dünya
Toplamı

764,495

819,644

100

7,2

1

Çin

194,029

235,597

28,7

21,4

2

Hindistan

100,27

96,754

11,8

-3,5

3

Güney
Kore

72,295

70,627

8,6

-2,3

4

S.
Arabistan

34,139

44,566

5,4

30,5

5

Kanada

26,821

27,357

3,3

2,0

6

Tayvan

23,250

21,867

2,7

-5,9

7

Japonya

19,966

19,568

2,4

-2,0

8

Vietnam

15,572

16,098

2,0

3,4

9

Meksika

13,893

14,199

1,7

2,2

10

Türkiye

11,973

11,278

1,4

-5,8

11

Brezilya

9,029

10,868

1,3

20,4

12

Almanya

9,347

9,819

1,2

5,0

13

Birleşik
Krallık

9,186

9,467

1,2

3,1

14

Nepal

9,621

8,920

1,1

-7,3

15

İran

6,982

8,744

1,1

25,2

16

Fransa

8,232

8,297

1,0

0,8

17

Hong
Kong

8,032

8,026

1,0

-0,1

18

Endonezy
a

7,131

7,670

0,9

7,6

19

Nijerya

7,028

7,316

0,9

4,1

20

Tayland

7,626

7,314

0,9

-4,1

21

Malezya

6,743

6,791

0,8

0,7

6,295

6,543

0,8

3,9

22

Kolombiy
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a
23

Venezuel
a

6,281

6,158

0,8

-2,0

24

Kuveyt

3,722

5,115

0,6

37,4

25

İspanya

4,924

5,033

0,6

2,2

Kaynak: Institute of International Education, Open Doors Report,
2013.
Tablo 3, 2011/2012 ve 2012/2013 dönemleri arası ABD’ye en
çok öğrenci gönderen ülkelerin sıralamasını ortaya koymaktadır.
Burada üzerinde durulması gereken nokta eğitim amaçlı ABD’ye
giden öğrencilerin genel olarak hangi ülkeden gittikleridir. Tablo
incelendiği zaman ilk üç sırada sırasıyla gelişmekte olan Çin,
Hindistan ve Güney Kore yer almaktadır. Bu ülkeler yurt dışına eğitim
amaçlı gönderdikleri kişileri ülkelerine tekrar dönmelerini sağlayacak
politikalar uygularken, bu politikaları uygulayamayan ülkelerin
vatandaşları ise geri dönmemektedir.
2.3. Beyin Göçünün Ülke Ekonomilerine Etkisi
Beyin göçünün etkilerine bakıldığı zaman genel olarak hem
beyin göçünü veren ülke açısından hem de beyin göçünü alan ülke
açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin olduğu görülmektedir.
2.3.1. Beyin Göçünün Göç Veren Ülke Açısından Etkileri
2.3.1.1. Olumlu Etkiler:
Beyin göçünün göç veren ülke açısından olumlu olarak
nitelendirilebilecek etkilerinin gerçekleşmesi için en önemli
faktörlerden birisi az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş
ülkelere göç etmiş olan bireylerin geri dönmesidir. Bu nitelikli
işgücünün kendi ülkesinde yakalayamadığı fırsatların birçoğunu
gelişmiş ülkelerde yakalama imkânına sahip olmaktadır. Kendi
ülkesinde araştırma-geliştirme, teknik ve mesleki bilgi, sosyal ve
kültürel alanda kendilerini geliştirerek beşeri sermayesini bir noktada
artırmaktadır. Bu beyinler ülkesine döndüğü takdirde ülkenin bilim ve
teknoloji alanında ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünü probleminin
çözümünde önemli katkı sağlayacaktır.
Ölçülmesi çok zor olmakla beraber teorik olarak beyin göçü, yerlilerin
beşeri sermaye yatırımlarının artırılması için teşvik edici
olabilmektedir. Bu durum üç yolla gerçekleşmektedir: i) Beyin göçü
nedeniyle yaratılan işgücü yokluğunun yurtiçi becerilerin getirisinin
artış göstermesi ii) Bireylerin göç etme imkânlarının olması halinde
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beşeri sermaye yatırımlarının beklenen değerinin yüksek olması iii)
Göçün işgücü piyasasına istikrar kazandırması halinde bireysel beşeri
sermaye yatırımlarının getirisine bağlı olarak riski azaltması (Regets,
2001, s. 7).
Nitelikli işgücü göçünün bir diğer olumlu etkisi diaspora
yoluyla ortaya çıkmaktadır. Yurtdışına göç etmiş yerleşik veya
yerleşik olmayan ülke vatandaşlarının bir araya gelmesiyle diaspora
yoluyla beyin göçünün olumsuz etkilerinin azaltılması son
dönemlerde önem kazanmıştır. Yurtdışında aynı ülke vatandaşlarının
elde etmiş olduğu, bilgi, beceri, teknolojik donanımları geldikleri
ülkeye aktarabildikleri durumda beyin göçünün olumsuz etkisi ortadan
kalkmakla birlikte, iktisadi kalkınmaya önemli katkı sağlamaktadırlar.
1990’lı yıllar boyunca gurbetçi sayısında veya memleket
organizasyonlarında önemli derecede artış yaşanmıştır. Son on yılda
en az 41 gurbetçi bilgi ağının olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu
organizasyonlar birbirlerinden bağımsız, kendiliğinden ortaya
çıkmıştır (Brown, 2000, s. 3-4).
Uluslararası nitelikli işgücü göçünün yarattığı olumlu bir diğer
durum yurtdışındaki gurbetçilerin ülkelerine gönderdikleri dövizlerdir.
İşçi dövizleri gelişmekte olan ülkeler için önemli gelir kaynağıdır. Bu
dövizlerin ülke içinde tasarruf edilmesiyle iş ve sosyal hizmetler
alanında çalışmalar yapmak için önemli avantajlar sağlamaktadır
(Lowell, 2001, s. 1). IMF’nin, işgücü ihraç eden ülkelere gönderilen
formel nitelikteki işçi dövizlerinin durumunu içeren raporlarına göre,
1981-2000 yılları arası periyotta 24 işgücü ihraç eden ülkeye giren
dövizin toplam tutarı 36 milyar $’dır. Bu ülkeler arasında 2000 yılı
itibariyle en fazla işçi dövizinin girdiği ilk üç ülke sırasıyla 7,994
milyar $ ile Hindistan, 5,816 milyar $ ile Meksika ve 4,035 milyar $
ile Türkiye’dir (Adams, 2003, s. 5).
2.3.1.2. Olumsuz Etkiler:
Beyin göçünün gönderen ülkeye açısından en olumsuz
şüphesiz beşeri sermayenin azalmasıdır. Üstün yetenekli işgücünün
göç etmesi ortalama beşeri sermaye düzeyinin azalmasına kaynaklık
etmektedir. Ortalama beşeri sermaye düzeyinin azalması ekonomik
kalkınmayı yavaşlatarak, yurtiçinde daha az yetenekli bireylerin
kalmasına yol açacak bu da ücret eşitsizliğine neden olmaktadır
(Lowell ve Findlay, 2002, s. 6-7).
Beyin göçünün iktisadi anlamda önemli olumsuz etkisi
potansiyel üretim kaybında kendisini göstermektedir. İstenilen
nitelikte ve sayıda işgücünün bulunmaması halinde, modern üretim
teknolojilerinden ülkelerin yararlanma fırsatının düşük olması,
uluslararası piyasalarda rekabet edilebilecek yeni ürünlerin
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üretilmesini zorlaştıracaktır. Dolayısıyla nitelikli işgücü eksikliği bu
alanda da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Gürak,
2006, s. 352). Üstün yetenekli ve becerili işgünün göç etmesi göç
veren ülke açısından birçok alanda farklı maliyetler doğurmaktadır.
Bütçesinin önemli bir bölümünü kalifiye eleman yetiştirmeye ayıran
ülkeler için beyin göçü, beşeri sermayenin uçması anlamına
gelmektedir. Beyin göçü sebebiyle ülkelerin katlanacağı diğer
potansiyel maliyet spesifik mesleklerdeki kilit rol konumundaki
işgücü kaybıdır. Son olarak beyin göçünün sebep olduğu maliyet,
nitelikli işgücünün varlığı ile sivil yaşamın pozitif yanları arasındaki
korelasyonun bozulmasında kendini göstermektedir. Beyin göçü,
yayılma etkisiyle yaşam kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır
(Lucas, 2008, s. 11).
Bununla birlikte beyin göçünün gelişmekte olan açısından
etkisini ölçmek veri kısıtı dolayısıyla oldukça güç olmasına rağmen
teorik ve ampirik bulgulara bakılarak bazı etkileri ortaya konulmaya
çalışılmaktadır. İktisat teorilerine göre beyin göçü hem arz hem de
talep yönüyle ekonomiyi etkilemektedir. Arz yönüne bakıldığı zaman
işgücü kaybı üretim faktörünün azalması demek olduğundan göç
veren ülkenin üretim imkânları eğrisinin içe doğru kaymasına sebep
olacaktır. Bu kayma aynı zamanda ekonominin küçülmesi anlamına
gelmektedir (Alam ve Hoque, 2010, s. 535).
2.3.2. Beyin Göçünün Göç Alan Ülke Açısından Etkileri
2.3.2.1. Olumlu Etkiler:
Beyin göçünün, göç alan ve göç veren ülke açısından
kıyaslandığında göç alan ülkenin çok avantajlı konumda olduğu
görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden göç yoluyla herhangi bir
yatırım yapmadan beşeri sermayesi yüksek, nitelikli işgücüne sahip
olması çok önemli avantaj sağlamaktadır. Nitelikli göç ile gelişmiş
ülkeler rekabetin çok önemli boyutlara vardığı günümüzde ekstra
maliyete katlanmadan bu üstünlüğü ele geçirmenin bilincinde hareket
ederek bu işgücünü ülkelerinde kalması için, ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel alanda önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Nitelikli
göçün söz konusu ülkelerde işgücü piyasası üzerinde ciddi etkileri
bulunmaktadır. İşgücü piyasasında arz ve talep dengesizliğinden
kaynaklanan problemler nedeniyle yabancı yetenekli işgücüne olan
talep artmaktadır. Nitelikli işgücüne olan talep özellikle kamu ve özel
kesimde araştırma-geliştirme, yenilik, teknoloji alanlarında
oluşmaktadır (Guellec ve Cervantes, 2002, s. 80).
Göç alan ülkeler açısından nitelikli göçün bir diğer olumlu
etkisi, nitelikli işgücünün teknolojinin gelişmesinde, yenilik ve
icatlarda itici güç konumundadır. Teknolojik ilerlemenin yayılma hızı
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ve kaynakların yararlı şekilde kullanılması bunu daha etkili hale
getirmektedir. Teknik bir ifadeyle üstün yetenekli işgücü ülkenin
üretim imkânları eğrisinin sağa doğru kaymasına kaynaklık ederler
(Chiswick, 2005, s. 4).
Nitelikli işgücü göçünün, göç alan ülke açısından olumlu bir
diğer katkısına baktığımızda, kendisini söz konusu ülkelerdeki
ekonomik yaşamın daha canlı hale gelmesinde göstermektedir. Uzun
bir göç geleneğinin olmasına rağmen ABD ekonomisi dünyanın diğer
yerlerinde yaşayan insanları kendisine çekmede oldukça açıktır.
İşgücü piyasası oldukça esnek olmakla beraber insanların yaşamak,
çalışmak, para kazanmak ve para harcamak amacıyla cazip bir ülke
konumundadır.
Gelişmiş ülkelerde eğitim sisteminin gelişmiş olması ve
çeşitli fırsatlar sunması buraya gelen öğrencilerin eğitim sonrasında
kalmasını sağlamakta bu da genç ve yetenekli bireylerin ülke
ekonomisine katkısını artırmaktadır. ABD’de üniversiteler ile sanayi
arasında çok yakın bir ilişki vardır. Öğrenciler kariyer fırsatlarını iyi
bir şekilde değerlendirmek imkânına sahip olmakta ve eğitim
sonrasında burada kalmak için tüm koşullar cazip hale gelmektedir.
Örneğin master programlarının 1 veya 2 yıl gibi kısa sürede
sonlanması, dünya dili olan İngilizce’yi iyi bir şeklide öğrenebilme
şansının olması, öğrencilerin okurken aynı zamanda çalışabilmesi gibi
unsurlar onları oraya bağlayan unsurlardır. Eğitim amaçlı göç alan bu
ülke öğrencilerden okurken okul ücreti alarak önemli bir gelir
sağlamakta ayrıca bu öğrencilerin mezun olduktan sonra ülkede
kalmasına sağlayacak koşulların olmasından dolayı onların üstün
yeteneklerinden her konuda yararlanma imkânına sahip olmaktadır
(Straubhaar, 2000, s. 8-9).
Göç alan ülke açısından beyin göçü, bu ülkelerde beşeri
sermaye stokunun artmasını sağlamaktadır. Yurtdışına giden ve
burada iyi eğitim alan işgücünü, yüksek nitelik isteyen işlere çok
kolay bir şekilde yerleştirmektedir. Göç alan ülkeler açısından bol
kaynaklarla birlikte çok sayıda öğrenci akımının gerçekleşmesi
birbirini tamamlayan ve etkin bir süreç olmaktadır. Son birkaç yılda
Batı ülkelerinde bilgi tabanlı ekonominin ve bilgi teknolojilerinin artış
göstermesi bu alanda yetişkin nitelikli işgücüne olan talebi artırmıştır.
Bu alanda ihtiyaç duyulan talebi karşılayan ülkeler bilgi tabanlı
ekonomi ve bilgi teknolojileri alanında dünyada rekabet güçlerini
artıracaklardır (Guochu ve Li Wenjun, 2002, s. 196-197).
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2.3.2.2. Olumsuz Etkiler:
Gelişmiş ülkelerin beyin göçünü almış olmalarının birçok
olumlu etkisi bulunmasına rağmen bu durumun olumsuz etkisi de
mevcuttur. Göç eden insanların ve ailelerinin gittikleri ülkede sosyal
harcamaları artırıcı etki yapmalarından dolayı önemli bir yük
oluşturmaktadırlar. Ayrıca farklı kültürlerle bir arada yaşamak iç
çatışma yaşanmasına sebep olabilmektedir (Fişek, 2009, s. 37).
Beyin göçü, göç alan ülkede özellikle işgücü piyasasında
önemli derecede etkili olmaktadır. Bu durum iki şekilde
gerçekleşmektedir. Az yetenekli göçmen işgücünün ve üstün yetenekli
işgücünün yerli işgücü yerine ikame edilmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Az yetenekli göçmen işgücünün az yetenekli yerli işgücü yerine
istihdam edilmesi halinde, yerli işgücü açısından işsizlik söz konusu
olacaktır. Benzer biçimde, yüksek nitelikli yerli işgücünün yüksek
nitelikli göçmen işgücü ile istihdam edilmesiyle halinde yerli
işgücünün beşeri sermayelerini artırma yönünde azaltıcı bir rol
oynayacaktır. Bunun yanında bir diğer olumsuz etki beyin göçü,
yerlileri eğitim almaktan dışlama etkisidir. Çünkü yerliler kendilerini
daha iyi yetiştirmek ve bilgi, beceri ve yeteneğini artırmak için eğitim
almak ve bu yönde çalışmak için gayret ettiğinde bu çalışmasını
bitirdiğinde veya mezun olduğunda yabancı işgücü ile rekabet etmek
zorunda kalacağını bildiği için bu tip faaliyetlere girişmemektedir
(Regets, 2001, s. 15-18).
Nitelikli işgücünün göç alan ülkenin işgücü piyasasında
özellikle göçmen işgücü için ortaya çıkan olumsuz bir diğer etki,
beyin israfıdır. Beyin israfı, göç edilen ülkede nitelikli işgücünün
yapması gereken işleri yapacak herhangi bir iş alanının olmaması
yüzünden, üretken potansiyelini tam olarak kullanamaması
durumudur. Gelişmekte olan ülkeler nitelikli işgücünü tam istihdam
etmediği takdirde beyin göçü bir tehdit olarak görünebilir. Bu işgücü
gelişmiş ülkelere gittiği zaman ciddi olumsuz etkileri olabilmektedir.
Örneğin, bir matematikçinin gelişmiş ülkeye göç ettiği zaman ve
burada matematikçi ihtiyacının çok az olması durumunda bu kişi
istediği işte istihdam edilemeyecek ve kendi kapasitesinin altındaki bir
işte, örneğin taksi sürücüsü olarak çalışmaya başlayacak ve böylece
beyin israfı meydana gelmiş olacaktır. Dolayısıyla nitelikli işgücünden
istenilen seviyede yararlanmamış olacaktır (Lowell ve Findlay, 2002,
s. 8).
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2.3.3. Beyin Göçünün Küresel Etkileri
Beyin göçünün göç veren ve göç alan ülkelere etkisinin
yanında küresel ölçekte de birçok etkisi bulunmaktadır. Küreselleşme
ile birlikte bilgi, enformasyon, bilişim ve teknoloji alanlarında
yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler ulus-ötesi akımların önemini bir
hayli artırmıştır. Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları rekabetten karlı
çıkabilmeleri için en önemli unsurlardan biri olan maliyetlerin
düşürülmesi onları farklı politikaların uygulanmasına yöneltmektedir.
Bu politikalardan en önemlilerinden birisi çok az maliyetle ülkelerine
gelen nitelikli iş gücünün yurt içinde tutulmasını sağlayacak ve onları
üretken iş alanlarında istihdam etmeyi sağlayacak politikalardır. Bu
politikaların etkili bir biçimde uygulanması ülkelere önemli avantajlar
sağlamaktadır.
Dünya ekonomilerinin küreselleşmesi üretimde uluslararası
uzmanlaşmayı değiştirmiştir. Bu durumun ortaya çıkması ileri
ekonomilerde üstün nitelikli işgücüne olan talebi artırmış, düşük
vasıflı işçilere olan talebi ise azaltmıştır (Chiswick, 2005, s. 3).
Beyin göçünün küresel etkisine baktığımız zaman birçok alanda etkili
olduğunu görmekteyiz. Küresel işgücü piyasasında uzmanlaşmanın
artması ‘yeni ekonomi’ adı altında yeni endüstrilerin ve hizmet
alanlarının doğmasına sebep olmuştur. Bu sebeple uluslararası
finansal sisteminde lider konumundaki ülkeler yetenekli işgücüne acil
bir şekilde ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu bu sektörlerin büyümesi
ve gelişmesi için nitelikli işgücü ihtiyacının sağlanması gerekmektedir
(Findlay, 2001, s. 25).
Beyin göçünün küresel diğer etkilerine baktığımız zaman,
nitelikli işgücü göçü ile birlikte nitelikli işgücü piyasalarının
uluslararası nitelik kazanması hem işverenler, hem işçiler hem de
araştırmacılar açısından birbirlerine uygun iyi iş eşleştirmelerini
yapmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte diğer küresel etkileri
şöyle sıralayabiliriz (Regets, 2001, s.4):
 Çok iyi şekilde uluslararası bilgi akışı sağlar.
 İşçiler ve araştırmacılar için birçok seçenek ortaya
çıkmaktadır.
 Silikon Vadisi örneğinde olduğu gibi uluslararası
araştırma/teknoloji birimlerinin kurulmasına katkı sağlar.
 Kısıtlı olan beşeri sermayenin uluslararası rekabeti, bireysel
beşeri sermaye yatırımlarına olan ilgiyi teşvik edici yönde
pozitif etki edebilir.
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3. Beyin Göçüne Yönelik Politikalar
Beyin göçü daha önce değinildiği gibi hem göç alan ülkeyi
hem de göç veren ülkeyi olumlu ve olumsuz yönde etkilemesine
rağmen, göç alan ülke ile kıyaslandığında göç veren ülkeler beyin
göçünün olumsuz etkisini daha fazla hissetmektedirler. Gelişmekte
olan ülkeler bir diğer ifadeyle göç veren ülkeler beyin göçünü
önlemeye yönelik çalışmalar yapması gerekirken, göç alan ülkeler ise
beyin göçünü teşvik edici uygulamalar yapmaktadırlar.

3.1. Beyin Göçü Alan Ülkelerin Uyguladığı Politikalar
Gelişmiş ülkeler, rekabet gücünü artırabilmek için beyin
göçünü teşvik etmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Gelişmiş
ülkelerin işgücüne sunmuş olduğu imkânlar onları cazibe merkezi
haline getirmektedir. ABD sahip olduğu iyi okullar, ileri düzeydeki
araştırma merkezlerinin varlığı buna ilave olarak sunmuş olduğu
ekonomik, sosyal ve kültürel imkânlarla önemli bir cazibe merkezidir
ve bu özelliğini hala sürdürebilmektedir. ABD’de yer alan yabancı
nüfusun % 40’ı mesleki eğitime sahip bireylerden oluşmaktadır.
Özellikle Bilgi Teknolojilerinde eğitimli kişilerin Hindistan, Çin,
Rusya ve bazı OECD ülkelerinden ABD’ye göç ettikleri
görülmektedir. ABD, tüm OECD ülkelerinde öğretim gören yabancı
öğrencilerin % 32’sini bünyesinde barındırmaktadır (Özdemir, 2009,
s. 4).
ABD’de 1990 yılı nüfus sayımına göre, ABD’de Asya
toplumları arasında en yüksek eğitime sahip etnik grup
Hindistanlılar’dır. 1999 yılında ABD’de H1-B vizesine sahip
Hindistanlılar’a ödenen ortalama ücret 45,000 $ ve çalışanların yaş
ortalaması ise 28’dir. Bununla beraber resmi kayıtlara göre, 2000
yılında Bilgi Teknolojileri (IT) alanında 18,257 yabancı profesyonel
işgücü Birleşik Krallık’lara giriş yapmıştır. Bu profesyonel işgücünün
11,474’ü Hindistan’dan gelen kişilerdir (Khadria, 2001, s. 50-51).
ABD’de kongre, geçici bir süre için, H1-B vize programı adı
altında profesyonel göçmenlere verilmekte olan geçici vize sayısını
artırma kararı almıştır. Buna göre, 2000–2003 yılı arasında yıllık
195,000 vize verilmesi öngörülmüştür. Kanada, özellikle Quebec
eyalet yönetimi, bilgi teknolojisi (IT), mühendislik, sağlık hizmetleri
çalışanları ve finans alanlarındaki yabancı akademisyenleri, eyalet
üniversitelerine çekmek için onlara, beş yıl gelir vergisinden muafiyet
sağlamıştır. Birleşik Krallık hükümeti, 1999 yılında yüksek
öğretimdeki yabancı öğrenci sayısının 198,000’den 248,000’e
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çıkarılmasını ana kampanyalarından biri olduğunu lanse etmiştir. Bu
stratejiyi ise şuna dayandırmıştır: i) Teşvik etme, ii) Vize
prosedürlerini ve öğrencilerin çalışma kurallarını daha etkili hale
getirmek, iii) En başarılılara burs sağlama (Guellec ve Cervantes,
2002, s. 84).
3.2. Göç Veren Ülkelerin Uyguladığı Politikalar
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha öncede
değinildiği gibi araştırma-geliştirme hizmetleri, eğitim, sağlık, ücret,
siyasi istikrar gibi alanlarda istenilen seviyede olunamamasından
dolayı yetişkin işgücünü kaybetmektedir. Afrika’dan iyi eğitimli ve
yetenekli nüfusun göç etmesinin en önemli sebebi uzman ve
profesyoneller için araştırma geliştirme fırsatlarının yurt dışında daha
fazla olmasıdır (Mugimu, 2010, s. 38).
Tablo 4. AR-GE Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (%)
Ülkeler/Yıllar

2007

2008

2009

2010

2011

ABD

2,63

2,77

2,82

2,74

2,76

İngiltere

1,75

1,75

1,82

1,77

1,78

Almanya

2,53

2,69

2,82

2,8

2,89

Fransa

2,08

2,12

2,27

2,24

2,25

İtalya

1,17

1,21

1,26

1,26

1,25

Kanada

1,96

1,92

1,97

1,86

1,79

Japonya

3,46

3,47

3,36

3,25

3,39

Çin

1,40

1,47

1,70

1,76

1,84

Rusya

1,12

1,04

1,25

1,13

1,09

Güney Kore

3,21

3,36

3,56

3,74

4,04

Hong Kong

0,75

0,72

0,77

0,75

----

Singapur

2,36

2,64

2,20

2,05

2,23

Hindistan

0,79

0,84

0,82

0,80

0,81

İsrail

4,52

4,40

4,17

3,97

3,97

Güney Afrika

0,92

0,93

0,87

0,76

----

Türkiye

0,72

0,73

0,85

0,84

0,86

Kaynak: http://www.worldbank.org/. (Erişim Tarihi: 02.09.2014).
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde beşeri sermaye için
gerekli olan unsurlardan önemli olan bir diğer unsur AR-GE
harcamalarına ayrılan kaynaktır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde araştırmacılar, akademisyenler ve bilim adamlarının
çalışmalarına istenilen düzeyde kaynak ayrılmaması durumunda
gelişmiş ülkelere göç edip oraya kalıcı olarak yerleşebilmektedirler.
Tablo 4, seçilmiş ülkelerde AR-GE harcamalarının GSYİH
içerisindeki payını göstermektedir. Tablo incelendiği zaman 20072011 yılları arası dönemde AR-GE’ye en fazla kaynak ayıran ülke
İsrail’dir. En az kaynak ayıran ülke ise Hong-Kong’dur. Güney
Afrika, Türkiye, Hong-Kong, Hindistan gibi daha az gelişmiş
ülkelerde AR-GE’ye daha az kaynak ayrılması bu ülkelerden ARGE’ye daha fazla kaynak ayıran ülkelere beyin göçünün yaşanmasına
sebep olabilmektedir.
Yapılan birçok çalışmada beyin göçünün çekici ve itici
faktörler tarafından kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Temel itici
faktörler olarak politik istikrarsızlık, işsizlik, rekabetçi olmayan
tazminatlar sayılırken, çekici faktörler olarak aile birleşmelerinin
olması, yüksek yaşam standardı ve çocuklar için daha iyi gelecek
beklentisidir. Gelişmekte olan ülkelerde, itici faktörlerin çözülebilmesi
için iki öneri ortaya konulmaktadır. İlk olarak şartların daha iyi hale
getirilmesinin sağlanması ikinci olarak küresel işbirliğinin beyin
göçünden kaçınmaktan başka yol olmadığı noktasında gelişmesidir.
Gelişmekte olan ülkeler açısından uzun dönemde sürdürülebilir
yüksek büyüme hızını yakalamak oldukça güçtür.
Bu sebepten dolayı işgücü göreceli olarak daha deneyimsiz
olacaktır. Eğitim standardı ve sağlık gibi sebeplerden dolayı kaliteli
öğretmenlerin ve sağlık personelinin sayısını azaltıcı etki yapacaktır.
Bu refah kaybının önlenmesi için hükümetlerin kısa ve uzun vadede
çeşitli stratejileri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Tıp, eğitim ve
diğer finans alanları gibi teknik ve kritik noktalardaki işgücü açığı
hızlı bir biçimde tespit edilmelidir. Göç veren ülkelerin hükümetleri
bazı stratejileri uygulamaya koyarak göçü sınırlayabilirler. Bu
stratejilerden bir kısmını şöyle ifade edebiliriz (Alam ve Hoque, 2010,
s. 546):
 Hukuki düzenlemeleri yapmak ve bunları sürdürmek.
 Hükümet, halk ile devlet arasındaki hesap verilebilirlik ve
şeffaflığı geliştirmelidir.
 Düşük maliyetle eğitim ve sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.
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 Sağlık sistemi sürekli olarak iyileştirilmeli ve geniş ölçüde
modern sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.
 Yerli profesyoneller için yatırım fırsatları artırılmalıdır, bu
ülkede yatırımların artmasını sağlayarak iktisadi refahın
gelişmesine katkıda bulunurlar.
 Daha fazla üniversite ve kurumun kurulmasını sağlamalıdır.
Beyin göçü veren ülkelerin bu durumun yarattığı olumsuz
şartları ortadan kaldırabilmek için uygulayabileceği önemli
politikalardan biri tersine beyin göçü politikasıdır. Yurtdışına giden
nitelikli bireyleri tekrar ülkeye çekebilmek ve onları verimli alanlarda
istihdam etmek için uygulayacağı politikalarla beyin göçünü tersine
çevirebilmektedirler. Hindistan’ın uygulamış olduğu bazı politikalar
tersine beyin göçünü önemli derecede etkilemiştir. Bu politikaları
şöyle sıralayabiliriz (Tanyıldız vd, 2011, s. 4):
 Öncelikli alanlarda yurtdışında çalışan Hintlilere, ülkelerine
dönmeleri için lider pozisyonları yaratılması ve böylece ArGe politikalarında karar yetkisine sahip olmaları.
 Özellikle bilim ve teknoloji alanında geleneksel yöntemlerden
farklı olarak, performans endeksli kazanç, hisse senedi
opsiyonları ve performans yönetimi gibi yaratıcı insan
kaynakları yönetimine gidilmesi.
 Özellikle bilim ve teknoloji alanında geleneksel yöntemlerden
farklı olarak, performans endeksli kazanç, hisse senedi
opsiyonları ve performans yönetimi gibi yaratıcı insan
kaynakları yönetimine gidilmesi.
Beyin göçüne geniş bir açıdan bakıldığı zaman eğitim,
ekonomi, kültür gibi etkenlerin önemli argümanlar olduğu fakat;
bununla beraber iç çatışma, savaş, dini ve siyasi baskılar, etnik açıdan
ayrımcılığa maruz kalmak beyin göçünü hızlandıran unsurlardır
(Özdemir, 2009, s. 6). Göç veren ülkeler özellikle politik istikrar,
savaş, iç çatışma vb. sorunların varlığından dolayı önemli ölçüde
işgücü kaybı yaşamaktadır. Bu durumların yaşanması göçlerin
süreklilik kazanmasına sebep olmaktadır.
4. Sonuç ve Öneriler
Eğitimli ve nitelikli insan göçü özellikle 1970’li yıllardan
itibaren üzerinde önemli tartışmaların yapıldığı bir konu haline
gelmiştir. Göç veren ülkelerin sahip olduğu siyasi, ekonomik, sosyal
ve kültürel alt yapı beyin göçüne etki eden unsurların başında
gelmektedir. Beyin göçü hem göç alan hem de göç veren ülke
açısından olumlu ve olumsuz yönler taşımakla birlikte, göç veren
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ülkeler açısından daha olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu olumsuz
sonuçlar göç veren ülkelerde diasporatik etkiler, yurtdışından işçilerin
gönderdikleri dövizler, işgücünün ve yurtdışına gönderilen
öğrencilerin geri dönmesi halinde beşeri sermaye stokunun artması
gibi gelişmelerle bu olumsuz etkileri tersine çevirebilme fırsatına
sahip olabilmektedirler. Çin, Hindistan, Singapur ve Güney Kore
örneğinde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerin beyin göçünün
etkisini tersine çevirebilecek politikaları uygulamalarının bir
zorunluluk arz etmektedir. Bu tür politikalar uzun dönemde
gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünü artırıcı etkiler yapmaktadır.
Beyin göçünü önlemeye yönelik atılacak adımlara ve
yapılması gereken çalışmalara baktığımızda ise beyin göçünden
olumsuz etkilenen gelişmekte olan ülkelerin öncelikle istihdam edilen
nitelikli iş gücünün ücretlerinde iyileştirme yapması beyin göçünü
önlemede atılması gereken önemli adımların başında gelmektedir. Bu
ülkelerdeki çalışma şartları iyileştirilerek eğitim, sağlık, kültür gibi
alanlarda yeniden düzenlenmeler yapılarak yurtdışındaki işgücünün
geri gelmesini ve istihdam edilmesini kolaylaştıracak altyapı
yatırımlarını gerçekleştirmelidir. Daha öncede ifade edildiği gibi bu
tip faktörler problemin çözümünde önemli olmakla birlikte bunların
yanında siyasi istikrar, etnik ve dini baskıların ortadan kaldırılması,
kültürel farklılıkların yaşatılması göçün önlenmesinde en az diğer
unsurlar kadar önemlidir. Önemli olanın sadece göç veren ülkelerin
yapması gerekenler değil bununla beraber göç alan ülkelerin de bunu
önleyecek çalışmaları yapmak istemesidir.
Beyin göçünden fayda sağlayan ülkeler göç yasasıyla göç
veren ülkelerin nitelikli insan gücünü kaybetmelerini engelleyecek
sınırlamalar getirmelidirler. Beyin göçünden yararlanan gelişmiş
ülkeler, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere istihdam yaratma ve iş
gücünün geldiği ülkeye dönüşünü sağlama konusunda yardım
etmelidir. Bu yardım parasal olabileceği gibi, bilim ve teknolojiyi
geliştirmeye yönelik olarak da yapılmalıdır. Gelişmiş ülkeler eğitim
sistemlerini bilgi ve beceriyi geliştirme, analitik düşünebilme
yeteneğini geliştirmeye yönelik, bilgiyi etkin bir biçimde kullanabilen,
yorumlayan ve sonuç çıkarabilen insan gücünü üretebilecek biçimde
düzenlemelidirler. Bunlarla birlikte Dünya Bankası, IMF, ILO, IOM
gibi uluslararası kuruluşların göçü önlemeye yönelik uygulayacağı
istikrarlı, kararlı politikaların da bütün ülkeler tarafından
benimsenmesi ve uygulanması oldukça elzemdir.
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ÖZ
Bu araştırmanın amacı Kosova’da Gjon Buzuku Fen lisesinde okuyan
10. Sınıf sosyal ve fen sınıfı öğrencilerinin matematik dersine karşı
tutum düzeylerini belirlemektir. Çalışma 2016/ 17 öğretim yılında
Kosova Devlet Lisesi olan Gjon Buzuku Fen lisesinde okuyan toplam
54 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
matematik eğitimi derslerine yönelik bir tutum ölçeği kullanılmıştır.
Kosova’da farklı bir kültürde uygulanacağı için ölçeğin 40 madde
üzerinden gerekli incelemelerin yapılarak ölçek 37 madde üzerinden
uygulanmış ve Cronbach Alfa .98 bulunmuştur. Toplanan verilerin
çözümlenmesinde, t-testi ve varyans analizinden kullanımıştır.
Yapılan analiz sonucunda deney grubu ön-test puan ortalaması
=3.53, son-test puan ortalaması
=3.72 hesaplanılmıştır. Deney
öncesi puan ortalaması düşük iken son-test puan ortalamasında çok az
bir artış olduğu fark edilmektedir. Fakat istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olmadığı görülmektedir (t(30)=-1.141, p>.05). Kontrol grubu
öntest ortalama =3.34 ve sontest ortalama =3.83 hesaplanılmıştır.
Ortalama sonucuna göre deney öncesi öntest puan ortalaması son teste
kıyasen daha düşük düzeydedir. Sontest ortalaması önteste göre daha
yüksek olmasına rağmen kontrol grubunun öntest–sontest puanlarına
göre anlamlı fark bulunamamıştır ( t(18) =-1.794, p>.05). Araştırmanın
bulgularına dayanaraktan deney grubu ile kontrol grubunun matematik
dersine karşı tutumlarının benzer olduğu sonucuna varılmıştır.
Kültürün farklı olması ve tutumun kısa bir sürede değişemeyeceği
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Matematik tutum ölçeği, lise 10. Sınıf öğrencileri,
matematiğe karşı tutum, Kosova
1. GİRİŞ
Günümüz teknolojinin ilerlemesiyle eğitim öğretimde de yeni
yeni yaklaşımlar gelişmektedir. Öğrencilerin en büyük korkusu
olan matematik dersini sevdirmek ve konuların daha anlaşılır
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kalıcı olmasını sağlamak için yeni eğitim öğretme–öğrenme
modelleri gerekmektedir.
Çağımız insan modelini düşünen, özgüvenli ve üretken olma
özellikleri oluşturmaktadır. Yirmi birinci yüzyılın ihtiyaçlarına
cevap verecek bireyleri yetiştirmenin en başında eğitim
gelmektedir. Ancak geleneksel eğitim, insan modelini geliştirme
işlevini yerine getirmekte yetersiz kalmaktadır (Özcan, 2007).
1970’ ten önce eğitimde davranışçı yaklaşım etkin olmuştur.
Davranışçı
yaklaşımda
öğrenme
ürünleri
gözlenebilir
davranışlardır
ve
bu
davranışlar
çevresel
etkilerle
biçimlendirilebilir. Öğrenenin pasif durumda olduğu davranışçı
yaklaşımın yerini zamanla bilişsel yaklaşım almıştır. Bilişsel
yaklaşıma göre öğrenme doğrudan gözlenemeyen zihinsel
süreçlerle gerçekleşir. 1970’ten sonra öğrencinin öğrenme
sürecinde etkin şekilde yer aldığı aktif öğrenme yaklaşımı ortaya
çıkmış ve bu yaklaşıma ait öğrenme teknikleri geliştirilmiştir
(Bilgiç, 2011).
Türkiye’de ve Dünya’da geçen yüzyılın ikinci yarısında yeni
bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Öğrenme sürecinde öğreneni
merkeze alan bu yaklaşım yapılandırmacılık olarak adlandırılır.
1970’ ten beri eğitim yaklaşımlarında, eğitimi daha verimli hale
getirmeye yönelik önemli değişmeler olmuştur. Buna göre,
öğrenen öğrenmeyi kendisi, sosyal ortamda gerçekleştirir. Bilgi,
öğrenenin algılama yetisine bağlı olarak çevreden gelen
uyaranların yardımıyla oluşur bu yaklaşıma göre öğrenmede
sonuçtan çok süreç önemlidir ve öğrenme sürecinde bilgi anlamlı
bir şekilde oluşturulur (Kahveci ve Ay, 2008).
Kosova Eğitim Bilimler Teknoloji Bakanlığı (EBTB)’nın
2011 yılında kabul edilen çekirdek müfredatı gereğince Kosova
Eğitiminde kullanılan tüm ders planları ve programında yenilikler
yapılmıştır. Böylece Kosova’ da öğretmen merkezli eğitimden
öğrenci merkezli eğitime geçilmesi amaçlanmıştır. Ancak nasıl
uygulanabileceği hakkında örnekler yoktur. Bu çalışmada 10.
Sınıf lise öğrencilerine matematik dersinin “fonksiyonlar”
konusunun aktif öğrenme teknikleriyle ve alternatif ölçe
değerlendirme teknikleriyle işlenerek matematiğe karşı tutum
düzeyleri belirlenmiştir.
İnceoğlu’na (2010) göre tutum, bireyin kendine ya da
çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu veya olaya karşı
deneyim, bilgi, duygu ve güdülerine (motivation) dayanarak
örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki ön
eğilimidir.
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Bloom’a (1979) göre, öğrencinin derse yönelik tutumu ve
algıları başarıyı önemli ölçüde etkilemektedir. Tutumların olumlu
veya olumsuz olması, birçok faktörün öğrenciyi etkilemesiyle
ortaya çıkmaktadır. Özellikle:
• Yaşam alanındaki olumlu ve olumsuz şartlar
• Ders ve öğretmenle ilgili tutumlar
• Kişinin kendisi dışındaki etkenler
• Okul ve çevreden kaynaklanan durumlar
• Teknoloji kullanımı
• Arkadaş etkisi gibi…
Tutum kavramı ile literatürde çok çeşit tanımlar
bulunmaktadır, her tutum tanımı tutumun farklı yönlerini
vurgulamaktadır.
Tutum; bir kişinin bir olaya, duruma belirli bir objeye karşı
olumlu veya olumsuz davranışı olarak kabul edilir. Tutumun, davranış
biliminde önemli bir yeri bulunmaktadır. Daha genel bir ifadeyle,
insanın herhangi bir olay ya da durum karşısında olası bir tavır ya da
davranış biçimini oluşturma eğilimi olarak da ifade edilmektedir.
Tutum ve inanış kavramları birbiriyle örtüşmeleri ve doğrudan değil
çıkarsama ile ölçülebildikleri için eğitimin duyuşsal alanında birlikte
anıla gelmiş olup bu kavramların üzerinde hemfikir olunan tanımları
yoktur (Leder ve Forgasz, 2003; McLeod, 1992; Pajares, 1992). Yine
de tutumlar bireylerin bir konu üzerindeki düşünce ve eğilimlerine
işaret eden sevmek-sevmemek gibi hisleri olarak ifade edilebilir
(McLeod, 1992; Philipp, 2007). İnanışlar ise bireylerin deneyim,
kültür ve eğitimleri doğrultusunda zamanla bir olgu, olay veya objeye
dair fikrin doğru ya da yanlış olduğu yargılarına vardıkları savlara
karşılık gelir (Abelson, 1979; McLeod, 1992; Philipp, 2007).
Yıldız (2006) göre matematiği seven bir öğrenci derse
isteyerek, ön hazırlık yaparak, ödevleri isteyerek matematik bilgisini
artırmak için yaparlar. Sınıfta en ön sıralarda oturmayı tercih edeler.
Karşılaştıkları her problemi bir matematik problemi olarak görüp
çözmek için her şeyi yaparlar.
Matematiği sevmeyen ve olumsuz yaklaşan öğrenciler ise derse ön
hazırlık yapmadan isteksiz, mutsuz bir şekilde derse katılırlar. Verilen
ödevleri zorunluluk olduğu için yaparlar, kesinlikle kendilerini
geliştirmek için yapmazlar. Sınıfta genellikle arka sıralarda oturup,
öğretmenden olabildiğince daha uzak oturmayı tercih ederler.

442
Karşılaştıkları problemleri kendi çözmek yerine başkalarından yardım
almayı düşünürler.
Bu çalışma ile gelişmekte olan Kosova öğretmenleri için
eğitim durumları hazırlarken hangi yöntemleri kullanmalarının
öğretim için uygun olacağını belirleme ve verimli bir öğretim
yapmalarına yol gösterici olacak aynı zamanda öğrencilerin
eğitimlerini ve yaşam biçimlerini de olumlu yönde etkileyip özellikle
matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacaktır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Kosova’daki yeni değişen Eğitim
Programıyla beraber geleneksel eğitim–öğretim sistemi yerine aktif
öğrenmeyi
içeren
yenilikçi
eğitim
öğretim
yönteminin
kullanılabilirliğinin ve matematiğe karşı olumlu tutum belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Araştırma Problemleri
Bu amaca ulaşabilmek için şu alt problemlere yanıt
aranmıştır:
1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik dersine
yönelik tutum öntest–sontest puanları arasında fark var mıdır?
2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerin matematik dersine
yönelik tutum öntest puanları arasında fark var mıdır?
3. Kontrol grubu öğrencilerin matematik dersine yönelik
tutum öntest–sontest puanları arasında fark var mıdır?
4. Deney grubu öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum
öntest–sontest puanları arasında fark var mıdır?
5. Deney ve kontrol grubu öğrencilerin matematik dersine
yönelik tutum sontest puanları arında fark var mıdır?
2.

YÖNTEM

Veri Toplama Yöntem ve Araçları
Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen
modelinde planlanıp uygulanmıştır.
Araştırmada, öğrencilerin onuncu sınıftaki I. yarıyıl
matematik notları ve uygulama sonrası öğrencilerin matematik başarı
testinden ve eşleştirme testinden aldıkları puanlar incelenmiştir.
Uygulama öncesinde, matematik tutum ölçeği uygulanmıştır. Ölçek
uygulandıktan sonra, onuncu Sınıf Fen Lisesi, öğrencilerine “aktif
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öğrenme nedir, aktif öğrenme teknikleri, aktif öğrenme de kullanılan
alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri nelerdir” konularında
seminerler düzenlenmiştir. Öğrencilerden aktif öğrenme tekniklerini
kullanılarak matematik konularıyla ilgili materyal (poster)
geliştirmişlerdir. Bütün bu uygulamalardan sonra öğrencilerin
matematik başarılarına herhangi bir değişiklik olup olmadığını
anlamak için tekrar matematik başarı testi, matematik tutum ölçeği
uygulanarak analiz edilmiştir.
Matematik Tutum Ölçeği
Karakaş Türker ve Turanlı (2008) yılında 40 maddelik
matematik eğitimi derslerine yönelik bir ölçek geliştirmişlerdir
sonucunda 18 maddeye indirilmiştir, bunların 12 si olumlu, 6’sı
olumsuzdur. Faktör analizinde elde edilen KMO değeri 0,943 ve
Bartlett testi anlamlık değeri ise 0,00 dır. Maddelerin 1. Faktördeki
yük değerleri 0,524 ile 0,818 arasında değişmektedir. 1.Faktörün
açıklandığı toplam varyans %45,521 dir. Tek faktörlü ölçeklerde
açıklanan varyans %30 ve daha fazla olması yeterli görüldüğünden
ölçekteki maddelerin tek boyutta toplandığı söylenebilir. Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,928 olarak bulunmuş buna göre
ölçeğin güvenirliği oldukça yüksektir. Ayrıca bu test 51 kişi üzerinde
yapılan test-tekrar güvenirlik katsayısı da 0,791 olarak bulunmuştur.
Bütün bu sonuçlara dayanarak ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip
olduğunu ve bu tutum ölçeğinin matematik eğitimi derslerine yönelik
tutumları belirlemede kullanılabilir (Türker ve Turanlı, 2008).
Matematik dersine yönelik tutum ölçeğinin ilk hali 40
maddeden oluşmuştur. Kosova’ da farklı bir kültürde uygulanacağı
için ölçeğin 40 madde üzerinden gerekli incelemelerin yapılmasına
karar verilmiştir. Ölçekte “matematik eğitimi” geçen ifadelerin yerine
“matematik” ifadesi kullanılmış ve lise 10. sınıflarda uygulanmıştır.
Tekrar geçerlik ve güvenilirliği hesaplanmıştır. Gerekli döndürmeler
yapılıp (birden fazla faktöre yük değerlerine dağıldığından 8., 23. ve
31. maddeler ölçekten çıkarılmıştır) 37 madde üzerinden Cronbach
Alfa hesaplanmış ve .98 bulunmuştur. Ölçeğin basıklık ve çarpıklı
değerleri +1 ve -1’i aşan değerlere rastlanmamış ve örneklem
büyüklüğü de göz önüne alındığında bu değerlerin normal dağılıma
işaret etmektedir (Aron, Coups ve Aron, 2013). Ölçek tek faktörlü
olup tutumları ölçmektedir. Matematik Tutum ölçeğin son hali Ek
1’de verilmiştir.
3.

BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde alt problemler çerçevesinde yapılan
analiz sonuçları ve analiz sonuçlarına dayalı yorumlara yer verilmiştir.
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Araştırmanın Birinci Alt Problemi Olan “Deney ve Kontrol
Grubu Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ÖntestSontest Puanlarının Arasında Anlamlı Fark Olup Olmadığına”
İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın birinci alt probleminde deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarında öntest-sontest
puanlarına göre anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma
sonucu elde edilen veriler aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik
dersine yönelik tutum puanlarının betimsel analizi.
N

Minim Maksi Ortala
um
mum
ma

Ss

Çarpık Basıkl
lık
ık

Tutum_Deney
_Ön

31

1.92

4.65

3.54

.66

-.616

.244

Tutum_Deney
_Son

31

1.94

4.86

3.72

.59

-.615

1.233

Tutum_Kontr
ol_Ön

19

1.32

4.65

3.34

.84

-.525

-.223

Tutum_Kontr
ol_Son

19

1.89

4.97

3.83

.75

-.715

1.312

Tablo 1’ e göre uygulama öncesi deney grubunun öntest sonuçlarını
ortalama =3.54, kontrol grubunun ön-test sonuçları ortalaması
=3.29 olup deney grubunun ortalamasının daha yüksek olduğu
görülmüştür. Buna göre deney grubunun öntest puanlarına göre
matematik dersine olan tutumu kontrol grubundan daha olumludur.
Uygulama sonrasında deney grubunun sontest sonucunun
ortalama
ve kontrol grubunun sontest ortalamasının =3.83
daha yüksek olduğu görülmüştür. Tablo 1’e göre Çarpıklık kat
sayısının ± 2.0 sınırları içinde kalması puanların normalden aşırı bir
sapma olmadığını göstermektedir. Çarpıklı katsayısının deney- kontrol
grubunun öntest- sontest’e eksi çıkması çarpıklığın sola doğru
olduğunu göstermektedir. Basıklık katsayısının birden büyük olduğu
için çalışmada ± 2.0 sınırlarında alındığı için basıklığın sivri olduğunu
göstermektedir (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2011).
Araştırmanın alt problemleri ile ilgili elde edilen sonuçlar ve
tartışma aşağıda yer almaktadır
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Yapılan çalışmada 10. Sınıf matematik öğretim programında
yer alan fonksiyon konusu aktif öğrenme teknikleriyle işlenilen deney
grubu öğrencilerinin geleneksel öğretimin yapıldığı kontrol grubu
öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları arasında istatistik
hesaplamalara göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Literatür incelendiğinde işlenilen fonksiyonlar konusunun
buna benzer sonuçlar kaşılaşılmıştır. Buran (2005) çalışması
dokuzuncu sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada deney
grubu öğrencilerine ikinci dereceden denklemler ve fonksiyonların
gerçekçi problem durumları öğretilmesinde teknoloji destekli
öğretimden yararlanılırken, kontrol grubu öğrencilerine düz anlatım
geleneksel öğretimle yapılmıştır. Çalışma sonucunda yapılan istatistik
hesaplamalarda her iki grubun matematiğe yönelik tutumları arasında
fark olmadığı tespit etmiştir. Bu çalışma sonucu araştırmanın
bulgularını desteklemektedir. Diğer bir çalışmada Sarıçayır (2007) lise
öğrencilerine kimya dersinde deney grubu öğrencilerine bilgisayar
destekli öğretim ile kontrol grubu öğrencilerine geleneksel öğretim ile
uygulanan dersin tutumlarının yüksek çıkmasına rağmen istatistiksel
hesaplamalarda anlamlı fark olmadığı göstermiştir. Çıkan sonuçlara
göre araştırmacı çalışmanın lise 2. Sınıflar olmasından dolayı
öğrencilerin tutumlarının kolay değişmeyeceğini belirtmiştir. Bu iki
çalışma araştırmanın bulguları ile tamamen örtüşmektedir. Klein
(2005) çalışmasında örneklemi üniversite öğrencileri oluşturmuştur.
Üniversite öğrencilerine MymathLAb yazılımını matematik dersinde
başarı ve tutumları üzerinde etkisini incelemiştir. Çalışma sonucunda
bu yazılımı kullanarak işlenen matematik dersinin kullanmayan
öğrencilere göre tutumlarında herhangi bir farklılık olmadığını tam
tersi kullananların matematiğe yönelik tutumlarının negatif yönde
olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada araştırma bulgularına paralellik
göstermektedir.
Bütün bu çalışmalara karşı literatürde matematik tutumlarının
olumlu yönde değiştiğine dair çalışmalarda bulunmaktadır. Kutluca
(2009), Özgen (2007), Şengül ve Zengin (2009), Akdal (2010), Aydın
(2011), Özge (2011), Ekler (2014)
çalışmasında öğrencilerin
matematiğe karşı tutumlarının başarılarının olumlu yönde değiştiği
kanıtına varılmıştır.
Araştırmanın İkinci Alt Problemi Olan “Deney Ve
Kontrol Grubu Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutum
Öntest Puanları Arasında Farka” İlişkin Bulgular Ve Yorumlar
Araştırmanın ikinci alt probleminde deney ve kontrol grubu
öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları
öntest puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Bu
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alt probleme ilişkin sorunun cevabını belirlemek için öntest puanların
varyansları homojen olduğundan (Levene İstatistiği p>.05) bağımsız
gruplar t testi ile analiz yapılmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Deney ve Kontrol grubu matematik dersine
yönelik öntest puanları t testi analizi sonuçları.

N

Ortalama

Ss

Grup
Deney

Kontrol

31
22

3.54
3.29

Varyansların
Homojenliği İçin
Levene Testi
F

P

1.659

.204

sd

.66
.84

52

T

P

1.22 .227
4
*

*p>.05
Tabloda görüldüğü gibi, deney ve kontrol gruplarının
uygulama öncesi matematik dersi tutumlarını belirlemek için yapılan
öntest sonucunda deney grubunun ortalama =3.54, kontrol grubunun
ise =3.29 olarak hesaplanmıştır. Ortalama sonucuna göre deney
grubunun matematik dersine yönelik tutumunda artış olduğu
görülmektedir. Gruplar arasından manidar farklılık olup olmadığını
anlamak için t testi uygulanmıştır ve t(52) = 1.224 olarak bulunmuştur.
Test sonuçları p =0.227>0.05 değerinden büyük olması grupların
tutumlar arasında manidar bir fark olmadığını ortaya koymaktadır.
İstatistiksel hesaplamalar sonucu
deney ve kontrol grubunun
uygulama öncesi matematik dersine yönelik tutumları arasında
anlamlı fark bulunmamıştır. Bu sonuca göre deney grubu ve kontrol
grubunun uygulama öncesi matematik dersine tutum yönünden
birbirleriyle hemen hemen benzer özelliğe sahip olduğu söylenebilir.
Çıkan istatistik sonuçlarına göre matematiğe karşı olumlu tutum
sergilemedikleri fakat öğrencilerin ders esnasında yapılan
gözlemlemeler sonucu matematiğe karşı ilgilerinin arttığı, aktif
öğrenme tekniğiyle işlenilen dersin daha verimli, matematiğe karşı
olumlu tutum, başarısı zayıf olan öğrencininde katılımını sağladığını
görülmüştür. Bütün bu olumlu tutumlara sebep olanda öğrencilerin ilk
defa matematik dersinin aktif öğrenme teknikleriyle işlenerek dersi
eğlenceli haline getirerek ve her öğrencinin yapabileceğini inanmasını
sağladığı görülmüştür.
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Araştırmanın Üçüncü Alt Problemi Olan “Kontrol Grubu
Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutum Öntest Sontest
Puanları Arasında Farka” İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırma sonucu elde edilen dağılım tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Kontrol grubu öntest-sontest puanlarının t testi
analizi sonuçları.
Korelasyon

N

0rtalam
a

Ss

Öntest

19

3.34

.79

Sontest

19

3.83

.75

R

sd

T

p

p

-.141 .566

18

.090
1.79
*
4

*p>.05 3,29
Tablo 3 incelendiğinde bağımlı gruplar t testi analizi
yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları kontrol grubu öntest ortalama
=3.34 ve sontest ortalama
=3.83 hesaplanmıştır. Ortalama
sonucuna göre deney öncesi öntest puan ortalaması son teste kıyasen
daha düşük düzeydedir. Sontest ortalaması önteste göre daha yüksek
olmasına rağmen kontrol grubunun öntest–sontest puanlarına göre
anlamlı fark bulunmamıştır ( t(18) =-1.794, p>.05).
Kontrol grubu öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum
ölçeği ön-testinde aldıkları puanlarına ilişkin maddelerin betimsel
analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 4’ te verilmiştir.
Tablo 4: Kontrol grubu tutum ön-test betimsel analiz
sonuçları.
Min
imi
m

Ma
ksi
mu
m

Orta
lama

SS

Çar
pıklı
k

Bası
klık

Matematik dersini
severim

1.00

5.00

3.68

1.42

-.783

-.555

Matematik dersinde
sıkılırım

1.00

5.00

3.05

1.49

-.367

1.469

Matematik dersine ilgi
duymuyorum

1.00

5.00

3.05

1.52

-.084

1.505

1.00

5.00

2.32

1.12

.609

-.079

Tutum Ölçeği
Maddeleri

Matematik dersiyle
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ilgili bir yayını (dergi,
gazete, online dergi,
internet sitesi) sürekli
takip ederim.
Matematik dersini
meslek yaşantısında
bireye gerekli olduğuna
inanmıyorum

1.00

5.00

3.27

1.60

-.339

1.542

Matematik dersini
sevmiyorum

1.00

5.00

3.45

1.59

-.606

1.209

Matematik dersinden
zevk alırım

1.00

5.00

3.36

1.32

-.614

-.753

Sürekli olarak izlediğim
bir matematik eğitimi
dersi yayını (dergi,
internet sitesi, oline
dergi) yoktur.

1.00

5.00

2.55

1.59

.296

1.636

Matematik dersinde
öğrendiklerimizin,
yaşantımızı
kolaylaştıracağına
inanıyorum.

1.00

5.00

3.86

1.24

-1.182

.772

Matematik konuların
yer aldığı radyo ve
televizyon
programlarını izlemem

1.00

5.00

2.23

1.37

.752

-.623

Matematik dersi
kendime olan güvenimi
artırır

1.00

5.00

3.59

1.18

-.620

.260

Matematik dersi gerçek
yaşamdaki bilgilerle
bağlantılıdır

1.00

5.00

3.55

1.56

-.625

1.157

Matematik dersinde
kendimi rahat
hissetmiyorum

1.00

5.00

3.18

1.53

-.510

1.343

Matematik dersinde
zamanımı boşa
harcadığına ınanıyorum

1.00

5.00

3.68

1.32

-.705

-.488
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Matematik dersiyle
ilgili çeşitli seminer,
sempozyum, workshop
vb. faaliyetlere
katılmaya çalışırım.

1.00

5.00

2.82

1.29

.370

-.961

Matematik dersi kuru
bilgiler yığınıdır.

1.00

5.00

3.73

1.35

-.597

-.669

Matematik dersinin
işleniş yöntemlerinden
nefret ediyorum

1.00

5.00

3.23

1.51

-.242

1.424

Matematik dersindeki
konuları öğrendiğim
için kendimi şanslı
buluyorum

1.00

5.00

3.82

1.09

-.797

.474

Ders kitapları dışında
matematk kitapları
okumam

1.00

5.00

2.50

1.47

.591

-.816

Matematik dersindeki
konularla ilgili
tartışmalara zevkle
katılıyorum

1.00

5.00

3.32

1.49

-.510

1.008

Matematik dersindeki
konuların işleniş
yöntemlerini seviyorum

1.00

5.00

3.18

1.36

-.360

-.926

Matematik derslerinin
konularına harcadığım
zaman boşa gitmez

1.00

5.00

3.77

1.15

-.540

-.240

Matematik dersinin
sınavlarından çekinirim

1.00

5.00

3.00

1.41

-.222

1.294

Matematik derslerinde
yaptığımız sınıf
etkinliklerini seviyorum

1.00

5.00

3.77

1.41

-.897

-.256

Matematik dersi benim
için bir yüktür

1.00

5.00

3.32

1.42

-.514

-.988

Matematik dersinden
nefret ediyorum

1.00

5.00

3.50

1.56

-.696

-.989

1.00

5.00

3.27

1.51

-.420

1.200

Matematik dersinde
konuyla ilgili
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tartışmalara katılmayı
sevmiyorum
Radyo ve
televizyondaki
matematik dersi ile ilgili
yayınları izlemeye
çalışırım

1.00

5.00

2.73

1.45

.320

1.116

Diğer dersler bana
matematik dersinden
daha önemli gelir.

1.00

5.00

2.59

1.22

.372

-.399

Matematik dersi beni
korkutmuyor

1.00

5.00

3.45

1.43

-.375

1.054

Matematik dersinden
düşük not almaya
aldırmıyorum

1.00

5.00

3.32

1.55

-.253

1.431

Matematik dersi beni
ürkütür

1.00

5.00

3.18

1.50

-.247

1.202

Matematik dersinin
konularıyla ilgili merak
ettiklerimi araştırır,
öğrenirim

1.00

5.00

3.18

1.40

-.012

1.146

Diğer derslere göre
matematik dersini daha
çok severek çalışırım

1.00

5.00

2.91

1.37

.178

1.061

Matematik dersleriyle
ilgili yapılan
uygulamaları yeterli
bulmuyorum

1.00

5.00

3.18

1.29

-.226

-.789

Matematik dersinde
başarılı olmak benim
için önemlidir

1.00

5.00

3.91

1.37

-1.026

-.176

Matematik dersini
çalışmak beni
dinlendirir

1.00

5.00

3.05

1.58

-.238

1.491

1.00

5.00

3.59

1.09

-.254

-.146

Matematik dersiyle
ilgili yapılan
uygulamalar teorik
bilgilerini
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pekiştirmektedir.
Matematik dersiyle
ilgili yapılan
uygulamları vakit kaybı
olarak görüyorum

1.00

5.00

3.73

1.35

-.725

-.565

Matematik dersi,
hoşlanılmasa bile
öğretilmesi gerekli
dersleridir.

1.00

5.00

4.36

.79

-.781

-.887

Tutum Kontrol Öntest
Genel Ortalama

1.00

4.65

3.29

.84

-.521

-.032

Tablo 5: Tutum ölçeğin ortalama puan tablosu.
1.00-1.79
1.80 -2.59

Katılmıyor

Olumsuz

Katılıyor

Olumlu

2.60 -3.39
3.40 -4.19

Tablo 4 kontrol grubun öntest betimsel analiz sonuçlarına
göre; Tablo 5 puan ortalamasına göre üç en düşük olan maddeler
arasında 10. madde Matematik konuların yer aldığı radyo ve
televizyon programlarını izlemem ortalaması ( =2.23, ss=1.37), 4.
madde Matematik dersiyle ilgili bir yayını (dergi, gazete, online dergi,
internet sitesi) sürekli takip ederim ortalaması ( =2.32, ss=1.12) ve
19. madde Ders kitapları dışında matematik eğitimi kitapları okumam
ortalaması ( =2.50, ss=1.47), tutum ölçeği puan tablosuna göre
olumsuz maddeler arasındadır. En yüksek ortalamaya sahip olan
maddeler 9. madde Matematik dersinde öğrendiklerimizin,
yaşantımızı kolaylaştıracağına inanıyorum ortalaması ( =3.86,
ss=1.24), 36. madde Matematik dersinde başarılı olmak benim için
önemlidir ortalaması ( =3.91, ss=1.37), ve 40. madde Matematik
dersi, hoşlanılmasa bile öğretilmesi gerekli dersleridir ortalaması (
=4.36, ss=.79) tutum ölçeği ortalama puan tablosuna göre olumlu
maddeler arasında olanlardandır. Kontrol grubunun ön-test betimsel
analiz sonucunda maddelerin çarpıklık katsayıların tümü negatif ve ±
2 sınırları arasında olduğundan sola doğru çarpık olduğu yani normal
dağılımın olduğu görülmüştür. Basıklık katsayısı ± 2 sınırları arasında
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olduğundan dağılımın basık olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk,
Çokluk ve Köklü, 2011).
Genel ortalama sonucuna bakılacak olursa
= 3.29, ss=.84
kontrol grubu öntest betimsel analiz sonuçlarından öğrencilerin
matematiğe karşı olumlu bir tutum sergilemedikleri söylenebilir.
Kontrol grubu öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum
ölçeği son-testinde aldıkları puanlarına ilişkin maddelerin betimsel
analiz sonuçları Ek 2’da verilmiştir. Maddelerin tek tek analiz
sonuçlarına göre üç en düşük maddelerden; 10. madde Matematik
eğitimiyle ilgili konuların yer aldığı radyo ve televizyon programlarını
izlemem ortalaması ( =2.57, ss= 1.70), 27. madde Matematik
derslerinde konuyla ilgili tartışmalara katılmayı sevmiyorum
ortalaması ( = 2.92, ss= 1.35), ve 15. madde Matematik dersi ilgili
çeşitli seminer, sempozyum, workshop vb. faaliyetlere katılmaya
çalışırım ( =2.94, ss=1.50) ortalama puan tablosuna göre olumsuz
maddeler arasında olduğu söylenebilir. Üç en yüksek maddeler
arasında olan 22. madde
Matematik derslerinin konularına
harcadığım zaman boşa gitmez ortalaması ( =4.33, ss=1.05), 14.
Matematik derslerinde zamanımı boşa harcadığına inanıyorum
ortalaması ( =4.47, ss=.77) ve 38. madde Matematik dersi ile ilgili
yapılan uygulamalar teorik bilgilerini pekiştirmektedir ( =4.84,
ss=.37) ortalama puan tablosuna göre olumlu maddeler arasında
olduğu sonucu bulunmuştur. Kontrol grubunun son-test betimsel
analiz sonucundaki çarpıklık ve basıklık katsayısının ± 2.0 sınırları
arasında olduğundan tüm maddelerde çarpıklık negatif olduğundan
sola doğru çarpık ve dağılımın normal dağılım olduğu görülmüştür.
Kontrol grubunun son-test maddelerin analiz sonuçlarının
genel ortalaması ( = 3.68, ss= 1.29) yüksektir. İstatistik verilere
dayanarak kontrol grubu öğrencileri matematiğe karşı olumlu tutum
sergiledikleri görülmüştür.

Araştırmanın Dördüncü Alt Problemi olan “Deney Grubu
Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutum Öntest-Sontest
Puanları Arasında Farka” İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın dördüncü alt probleminde Deney grubu
öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum ön-test son-test puanları
arasında anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucu
elde edilen dağılım tablo 6’ da verilmiştir.
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Tablo 6: Deney grubu öntest-sontest puanlarının t
testi analizi sonuçları.

Öntest
Sontes
t

Korelasyon

N

0rtalam
a

ss

31

3.53

.67

R

3.72

.59

t

P

p

-.099 .597
31

Sd

30

.263
1.14
*
1

*p>.05
Araştırma sorusuna yanıt aramak için bağımlı gruplar t Testi
analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda deney grubu ön-test
puan ortalaması
=3.53, son-test puan ortalaması
=3.72
hesaplanılmıştır. Deney öncesi puan ortalaması düşük iken son-test
puan ortalamasında çok az bir artış olduğu fark edilmektedir. Fakat
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t (30)=1.141, p>.05). Sonuç olarak öğrencilerin deney sonrasında matematiğe
karşı tutumlarında çok az bir yükselme olmuştur. Deney grubu
öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ölçeği ön-test
puanlarına ilişkin maddelerin betimsel analiz sonuçları Ek 3’te
verilmiştir.
Ek 3 tablosu incelendiğinde istatistiksel hesaplamalar
sonucunda 9. madde Matematik dersinde öğrendiklerimizin,
yaşantımızı kolaylaştıracağına inanıyorum ortalaması ( =2.37,
ss=1.26), 11. madde Matematik dersi kendime olan güvenimi artırır
ortalaması ( =2.53, ss=1.39) ve 4. madde olan Matematikle ilgili bir
yayını (dergi, gazete, on-line dergi, internet sitesi) sürekli takip ederim
ortalaması ( =2.65, ss=1.38) tutum ölçeğinde en düşük ortalamaya
sahip olan maddeler arasında olmaktadır. Bu maddeler tutum ölçeği
ortalama puan tablosuna göre olumsuz maddeler olarak sayılmaktadır.
Buna karşılık olarak 1. madde Matematik dersini severim maddesinin
ortalaması ( =4.18, ss=1.09), 19. madde Ders kitapları dışında
matematik eğitimi kitapları okumam ortalaması ( =4.19, ss=.99), ve
39. madde olan Matematik eğitimi dersleriyle ilgili yapılan
uygulamaları vakit kaybı olarak görüyorum ortalaması ( =4.32,
ss=1.05), tutum ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip olan
maddelerdendir. Tutum ölçeği ortalama puan tablosuna göre olumlu
maddeler olarak yer almaktadır.
Ölçeğin genelinden elde edilen puanların genel ortalaması (
=4.03, ss=.96) yüksektir. Tüm ölçek maddelerinin ortalaması da
yeterli ve üstündedir. Gerek ölçeğin genel ortalaması alındığında,
gerekse maddeler tek tek analiz edildiğinde, deney grubunun ön test
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betimsel analiz sonucuna dayanarak öğrencilerin matematiğe karşı
olumlu bir tutum sergilediği ifade edilebilir. Deney grubu ön-test
betimsel analiz sonuçunda çarpıklık ve basıklık katsayısı ± 2.0
aralığında olduğunda normal dağılım olduğu, çarpıklık katsayılarının
tüm maddeleri negatif olduğunda çarpıklık sola doğru, basıklık
katsayılarınında tablo 4.8 deki her maddede incelendiğinde negatif
oluşu yani dağılımın basık olduğunu göstermektedir.
Deney grubu öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum
ölçeği son-testinde aldıkları puanlarına ilişkin maddelerin betimsel
analiz sonuçları Ek 4’te verilmiştir.
Ek 4 tablosu incelendiğinden 19’ncu madde “Ders kitapları
dışında matematik eğitimi kitapları okumam” ortalaması ( = 2.70,
SS=1.15), 10. madde Matematik dersi ile ilgili konuların yer aldığı
radyo ve televizyon programlarını izlemem ortalaması ( = 2.80,
SS=1.30), ve 35. madde olan Matematik eğitimi dersleriyle ilgili
yapılan uygulamaları yeterli bulmuyorum ortalaması ( = 3.06,
SS=1.28), en düşük olan maddeler arasındadır. Buna karşılık olarak
39. madde Matematik eğitimi dersleriyle ilgili yapılan uygulamaları
vakit kaybı olarak görüyorum ortalaması ( = 4.36, ss=.94), 36.
madde Matematik derslerinde başarılı olmak benim için önemlidir
ortalaması ( = 4.45, ss=.85), ve 40’ncı madde olan Matematik dersi,
hoşlanılmasa bile öğretilmesi gerekli derstir ortalaması ( = 4.61,
ss=.66) en yüksek maddeler arasındadır. Ek 4 tablosunda çarpıklık ve
basıklık katsayılarını her madde için incelendiğinde ± 2.0 aralığında
ve çarpıklık katsayıları ile basıklık katsayılarının negatif oluşu
dağılımın normal dağılım ve çarpıklığın sola doğru olduğu
dağılımında basık olduğu görülmüştür.
Araştırmanın Beşinci Alt Problemi Olan “Deney ve
Kontrol Grubu Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutum
Sontest Puanları Arasında Anlamlı Farka” İlişkin Bulgular ve
Yorumlar
Araştırmanın beşinci alt probleminde deney ve kontrol grubu
öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum sontest puanları
arasında anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucu
elde edilen dağılım tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7: Deney ve kontrol grubu matematik dersine yönelik
sontest puanları t testi analizi sonuçları.

N

Ortalama

Ss

Grup
Deney

31

3.72

.59

Kontrol

19

3.83

.75

Varyansların
Homojenliği İçin
Levene Testi
F

P

.280

.599

sd

T

P

48

-.536

.595*

*p>.05
Bu alt probleme ilişkin sorunun cevabını belirlemek için
deney ve kontrol grubunun son-test puanların varyansları homojen
olduğundan (Levene istatistiği p>.05) bağımsız gruplar t-testi ile
analiz yapılmıştır. Tablo 4.11 incelendiğinde deney grubunun son-test
ortalaması
= 3.72 ve kontrol grubunun = 3.83 hesaplamasına
dayanarak deney grubunda bir artış olmadığı ve t(48)= -.536, p>.05
göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
Araştırmanın üçüncü, dördüncü ve beşinci alt probleme ilişkin
aranılan cevabın yapılan istatistik hesaplamalar sonucu öntest- sontest
puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı fakat betimsel analiz
sonucunda deney grubunun yukarıda belirtilen tablo 4 ve kontrol
grubunda belirtilen Ek 3’e göre üç maddenin düşük çıkması Kosova
ilkokul öğretiminden, öğrencilerin matematiğe ilgi alanının artmasına
teşvik edilmediğinden, kitapların yeni öğretim metodlarına dayanarak
yazılmadığından ayrıca Türk dilinde çevrilmiş kitap olmadığından ve
en önemlisi öğretim sisteminin öğretmen merkezli olmasından
kaynaklandığını ve bütün bu sayılanlar öğrencinin matematiğe karşı
tutumunun olumsuz etkilediği söylenebilir. Tablo 4 ve Ek 3’e göre üç
maddenin de ortalamalar arasında en yüksek olması, deney grubu
öğrencilerin sontest istatistik hesaplamalarından matematiğin
yaşantımızda gerekli ve önemli bir ders olduğu ve matematiğe karşı
tutumlarının az da olsa değiştiği görülmektedir. Yukarıda sayılan alt
problemlere ilişkin sonucunda dediğimiz gibi öğrencilerde kalıplaşmış
bir tutum olduğundan ve bunun değiştirilmesi kısa bir zamanda
yapılamayacağı, daha uzun süreli uygulama yapıp matematiğe karşı
olan tutumlarının değişebilecektir. Genel olarak literatürde çalışmalara
bakıldığında ilköğretim düzeyinde öğrencilerin matematiğe karşı
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tutumlarının değiştiği, ortaöğretim, lise ya da üniversite düzeyinde
olan öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarının çok fazla
değişmediği fark edilmektedir. Yapılan çalışmada öğrencilerin lise bir
düzeyinde olması literatürdeki bu çalışmaları desteklemektedir.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Araştırmanın bu bölümünde araştırma surusuna ait bulgular ve
alt problemlere ilişkin elde edilen sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
Sonuçlar
Bu araştırmada lise düzeyinde aktif öğrenme yaklaşımı ile
işlenene matematik dersinin alternatif ölçme teknikleriyle
değerlendirerek öğrencilerin matematik dersine karşı tutum,
yaratıcılığın geliştirilmesi ve fonksiyon konusunun daha iyi
kavratılması amaçlanmıştır. Alt amaçların cevaplanması için Gjon
Buzuku X16–X17 Fen Lisesi öğrencilerine deney grubu ve kontrol
grubu olmak üzere tutum, yaratıcılık ve alternatif ölçme
değerlendirme
ölçeği
toplam
54
öğrenci
katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında çalışma yaprakları, başarı testi,
eşleştirme testi, poster, kavram haritası, yapılandırılmış grid,
tanımlayıcı dallanmış ağaç ve zihin haritası uygulanmıştır.
Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin tablo 1 bulgusuna
dayanaraktan deney grubu öğrencilerin kontrol grubu öğrencilerin ön
test sonucuna göre matematik dersine olan tutum düzeylerinin daha
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Uygulama sonucu deney grubu
son test sonucunun kontrol grubuna kıyasen daha düşük olduğu buda
her iki grubun arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuca dayanaraktan, uygulama sürecinin kısa bir
zamanda değil de uzun sürede daha pozitif sonuçlar doğurabileceği
söylenebilir.
Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin bulgular
incelendiğinde deney grubu ile kontrol grubunun matematik dersine
tutum yönünden birbiriyle hemen hemen aynı özelliğe sahip olduğu
sonucuna varılmıştır.
Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin bulgular tablo 3
incelendiğinde kontrol grubunun öntest–sontest sonucuna göre anamlı
bir fark bulunmamıştır. Sontest sonucunun önteste oranla daha yüksek
olmasına rağmen matematiğe karşı olumlu bir tutum olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın dördüncü alt problemine ilişkin bulgular tablo 4
incelendiğinde deney grubunun öntest–sontest sonucuna göre anlamlı
fark bulunmamıştır. Uygulama sonunda çıkan sonuçlara göre öntest
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arasında çok az bir farkın olduğu fakat bu sonuç matematik tutuma
yönelik olumlu tutum olmadığı sonucuna varılmıştır.
Araştırmanın beşinci alt problemine ilişkin bulgular tablo 7
incelendiğinde deney grubu ve kontrol grubunun sontest puanları
arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç
öğrencilerin ilkokul düzeyinden aldıkları eğitimin ezberci yöntemin
olduğu sonucunu göstermektedir.
Öneriler
Yapılan çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda
öğretmenlere, EBTB’lığına, eğitim programcılarına ve özellikle
matematik öğretmenlerine bir takım önerilerde bulunabilir. Çalışma
Kosova çapında ilk olması ve yeni eğitim müfredatların gelişimine
katkı sağlayacağı söylenebilir. Araştırmanın sonuçlarına dayanaraktan
şu önerilerde bulunabilir:
 Araştırma Kosova’nın Prizren kentinde bulunan Gjon
Buzuku Fen lisesi 10. sınıf öğrencilerine yapılmıştır.
Kosova’da bulunan diğer liselerde de örneğin; Sağlık Tıp
Meslek Lisesi, Ekonomi Meslek Lisesi, Teknik Meslek
Lisesi gibi liselerde de uygulanarak çalışmanın geniş
kapsamlı yapılması daha genel sonuçlar sağlayacaktır.
 Araştırmanın ayrıca Kosova’ da bulunan ilkokul
öğrencilerine de uygulanması ve matematiğe karşı
tutumlarının belirlenmesi ayrıca yaratıcılıklarını ortaya
çıkaracak etkinliklerin yapılması önerilmektedir.

Kosova’da bulunan öğretmenlere (özellikle matematik
öğretmenlerine) ölçme ve değerlendirme ile ilgili ihtiyaç
duyulan konularda hizmet içi eğitimler verilmelidir.

Lise matematik kitaplarının Arnavutça’dan Türkçe’ye
çevrilmesi ve yeni müfredatlara göre yeniden yazılması
yararlı olur.
 Hizmet içi eğitim seminerlerinin süresi uzatılmalı, yeni
tekniklerin içselleştirilmesi sağlanmalıdır.

Öğretmen geleneksel öğretimden öğrenci merkezli
öğretime geçilmeli, ilkokul eğitiminden başlayarak
ezbercilikten uzak öğrencilere matematiği etkinliklerle,
oyunlarla, yaparak yaşayarak dersi işleyip matematiği
sevdirmeli.
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Öğretmen öğrencilere, fonksiyon konusunun önemli
ve temel bir konu olduğu fikri verilip, ön bilgileri yoklanarak
kavram yanlışlarını giderilerek, ondan sonra yeni öğrenilecek
konulara geçilmeli.
5. KAYNAKÇA
Abelson, R. (1979). Differences between belief systems and
knowledge systems. Cognitive Sciences, 3, 355-366.
Akdal, P. (2010). İlköğretim matematik dersi prizmalar ve
ölçme ünitesinin aktif öğrenme yaklaşımına uygun olarak öğretiminin
öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Alpaslan, M. ve Işıksal- Bostan, M. (2012). Ortaokul
Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bilgileri ile Okul Matematiğinde
Tarih Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışları. Hacetepe
Üniversitesi, Hacetepe Eğitim Fakültesi Dergisi.
Aron, A., Coups, E. J. and Aron, E. N. (2013). Statistics for
psychology. New Jersey: Pearson Education.
Aydın, Z. (2011). İlköğretim 6. sınıf matematik dersinde
kullanılan aktif öğrenme temelli etkinliklerin öğrencilerin matematik
dersine karşı tutumlarına, akademik başarı ve yaratıcı düşünme
düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
Bilgiç, S.F. (2011). İlköğretim 7. sınıf çember ve daire alt
öğrenme alanında aktif öğrenmenin öğrencilerin başarıları, tutumları
ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilimdalı, Ankara.
Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme
(Çeviren: D. A.Özçelik).Ankara: Millî Eğitim Yayınları.
Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal
bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Yayınları.
İnceoğlu, M. (2010). Tutum, algı, iletişim. İstanbul: Beykent
Üniversitesi Yayınevi.
Kahveci, A. ve Ay, S. (2008). Farklı yaklaşımlar–ortak
çıkarımlar: paradigmalar ve integral model ışığında beyin temelli ve
oluşturmacı öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3, 108- 123.

459
Leder, G. C., & Forgasz, H. J. (2003). Measuring
mathematical beliefs and their impact on the learning of mathematics:
A new approach. In G. C. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.),
Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (pp. 95-114).
Dordrecht: Kluwer Academic.
McLeod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics
education: A reconceptualization. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook
of research on mathematics teaching and learning (pp. 575-596). New
York, NY: Macmillan.
Mustafa, N., Kadriu, D. ve Lekaj, R. (2012). Kosova yüksek
orta eğitim çekirdek müfredatı. Priştine: Eğitim Bilimler Teknoloji
Bakanlığı.
Özcan, V. (2007). ORFF öğretisinin ve yaratıcı dramanın
uygulandığı ve uygulanmadığı okullarda öğrencilerin müzik dersine
olan tutumlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilimdalı, İzmir.
Philipp, R. A. (2007). Mathematics teachers’ beliefs and
affect. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on
mathematics teaching and learning (pp. 257-315). Charlotte, NC:
Information Age.
Türker, N.K. ve Turanlı, N. (2008). Matematik eğitim
derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 17-29.

1

Matematik dersini severim

2

Matematik dersinde sıkılırım

3

Matematik dersine ilgi
duymuyorum

4

Matematik dersiyle ilgili bir

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Kısmen katılıyorum

Tamamen
Katılmıyorum
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yayını (dergi, gazete, online
dergi, internet sitesi) sürekli
takip ederim.
5

Matematik dersini meslek
yaşantısında bireye gerekli
olduğuna inanmıyorum

6

Matematik dersini
sevmiyorum

7

Matematik dersinden zevk
alırım

8

Sürekli olarak izlediğim bir
matematik eğitimi dersi
yayını (dergi, internet sitesi,
oline dergi) yoktur.

9

Matematik dersinde
öğrendiklerimizin,
yaşantımızı
kolaylaştıracağına
inanıyorum.

10

Matematik konuların yer
aldığı radyo ve televizyon
programlarını izlemem

11

Matematik dersi kendime
olan güvenimi artırır

12

Matematik dersi gerçek
yaşamdaki bilgilerle
bağlantılıdır

13

Matematik dersinde kendimi
rahat hissetmiyorum

14

Matematik dersinde
zamanımı boşa harcadığına
ınanıyorum

15

Matematik dersiyle ilgili
çeşitli seminer, sempozyum,
workshop vb. faaliyetlere
katılmaya çalışırım.

16

Matematik dersi kuru bilgiler
yığınıdır.

17

Matematik dersinin işleniş
yöntemlerinden nefret
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ediyorum
18

Matematik dersindeki
konuları öğrendiğim için
kendimi şanslı buluyorum

19

Ders kitapları dışında
matematk kitapları okumam

20

Matematik dersindeki
konularla ilgili tartışmalara
zevkle katılıyorum

21

Matematik dersindeki
konuların işleniş yöntemlerini
seviyorum

22

Matematik derslerinin
konularına harcadığım zaman
boşa gitmez

23

Matematik dersinin
sınavlarından çekinirim

24

Matematik derslerinde
yaptığımız sınıf etkinliklerini
seviyorum

25

Matematik dersi benim için
bir yüktür

26

Matematik dersinden nefret
ediyorum

27

Matematik dersinde konuyla
ilgili tartışmalara katılmayı
sevmiyorum

28

Radyo ve televizyondaki
matematik dersi ile ilgili
yayınları izlemeye çalışırım

29

Diğer dersler bana matematik
dersinden daha önemli gelir.

30

Matematik dersi beni
korkutmuyor

31

Matematik dersinden düşük
not almaya aldırmıyorum

32

Matematik dersi beni ürkütür

33

Matematik dersinin
konularıyla ilgili merak
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ettiklerimi araştırır, öğrenirim
34

Diğer derslere göre
matematik dersini daha çok
severek çalışırım

35

Matematik dersleriyle ilgili
yapılan uygulamaları yeterli
bulmuyorum

36

Matematik dersinde başarılı
olmak benim için önemlidir

37

Matematik dersini çalışmak
beni dinlendirir

38

Matematik dersiyle ilgili
yapılan uygulamalar teorik
bilgilerini pekiştirmektedir.

39

Matematik dersiyle ilgili
yapılan uygulamları vakit
kaybı olarak görüyorum

40

Matematik dersi,
hoşlanılmasa bile öğretilmesi
gerekli dersleridir.
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EK – 2 : Kontrol grubu tutum son-test betimsel analiz sonuçlar
Tutum Ölçeği Maddeleri

Mini
mim

Maksi
mum

Ortal
ama

Ss

Çarpıkl
ık

Basıklı
k

Matematik dersini
severim

1.00

5.00

4.31

1.05

-1.980

4.47

Matematik dersinde
sıkılırım

1.00

5.00

3.68

1.29

-.714

-.733

Matematik dersine ilgi
duymuyorum

1.00

5.00

3.84

1.42

-1.238

,406

Matematikle ilgili bir
yayını (dergi, gazete,
online dergi, internet
sitesi) sürekli takip ederim.

1.00

5.00

2.94

1.43

.229

-1.314

Matematik dersi meslek
yaşantısında bireye gerekli
olduğuna inanmıyorum

1.00

5.00

3.68

1.56

-.771

-.997

Matematik dersini
sevmiyorum

1.00

5.00

3.63

1.34

-.776

-.422

Matematik dersinden zevk
alırım

1.00

5.00

3.73

1.19

-.742

-.113

Matematik dersinde
öğrendiklerimizin,
yaşantımızı
kolaylaştıracağına
inanıyorum

1.00

5.00

4.42

1.01

-2.415

6.754

Matematik dersi ile ilgili
konuların yer aldığı radyo
ve televizyon
programlarını izlemem

1.00

5.00

2.57

1.70

.520

-1.522

Matematik dersi kendime
olan güvenimi artırır

1.00

5.00

4.10

1.10

-1.347

1.973

Matematik dersi gerçek
yaşamdaki bilgilerle
bağlantılıdır

1.00

5.00

4.21

1.08

-1.634

2.975

Matematik dersinde
kendimi rahat
hissetmiyorum

1.00

5.00

3.63

1.34

-.776

-.422

Matematik dersinde
zamanımı boşa
harcadığına ınanıyorum

3.00

5.00

4.47

.77

-1.116

-.242

Matematik dersi ilgili
çeşitli seminer,
sempozyum, workshop vb.
faaliyetlere katılmaya
çalışırım.

1.00

5.00

2.94

1.50

.214

-1.310

Matematik dersi kuru
bilgiler yığınıdır.

1.00

5.00

4.29

1.19

-1.763

2.370
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Matematik derslerinin
işleniş yöntemlerinden
nefret ediyorum

1.00

5.00

3.63

1.30

-.747

-.179

Matematik dersindeki
konuları öğrendiğim için
kendimi şanslı buluyorum

1.00

5.00

4.15

1.01

-1.775

1.271

Ders kitapları dışında
matematik ile ilgili
kitapları okumam

1.00

5.00

3.20

1.01

-.490

1.558

Matematik dersindeki
konularla ilgili tartışmalara
zevkle katılıyorum

100

5.00

3.77

1.27

-1.159

.676

Matematik derslerindeki
konuların işleniş
yöntemlerini seviyorum

2.00

5.00

4.63

.83

-2.418

5.495

Matematik derslerinin
konularına harcadığım
zaman boşa gitmez

1.00

5.00

4.33

1.00

-2.277

6.413

5.00

3.89

1.44

-1.022

-.361

Matematik dersinde
yaptığımız sınıf
etkinliklerini seviyorum

1.00

Matematik dersi benim
için bir yüktür

1.00

5.00

4.06

1.22

-1.777

2.814

Matematik dersinden
nefret ediyorum

1.00

5.00

3.17

1.38

-.219

-1.52

Matematik derslerinde
konuyla ilgili tartışmalara
katılmayı sevmiyorum

1.00

5.00

2.92

1.35

.002

-.883

Radyo ve televizyondaki
matematik dersi ile ilgili
yayınları izlemeye
çalışırım

2.00

5.00

4.00

.94

-.445

-.823

Diğer dersler bana
matematik dersinden daha
önemli gelir.

1.00

5.00

3.88

1.24

-.736

-.320

Matematik dersi beni
korkutmuyor

1.00

5.00

3.50

1.42

-.387

-1.136

Matematik dersi beni
ürkütür

1.00

5.00

3.52

1.26

-.251

-.957

Matematik dersinin
konularıyla ilgili merak
ettiklerimi araştırır,
öğrenirim

1..00

5.00

3.94

1.22

-1.110

.432

465
Diğer derslere göre
matematik dersini daha
çok severek çalışırım

3.00

5.00

4.38

.75

-.871

-.557

Matematik dersiyle ilgili
yapılan uygulamaları
yeterli bulmuyorum

1.00

5.00

3.21

1.39

-.282

-1.111

Matematik dersinde
başarılı olmak benim için
önemlidir

3.00

5.00

4.31

.88

-.713

-1.371

Matematik dersini
çalışmak beni dinlendirir

1.00

5.00

4.21

1.31

-1.741

2.163

EK – 3: Deney grubu tutum ön-test betimsel analiz
sonuçları.
Minim
im

Maksi
mum

Ortala
ma

ss

Çarpık
lık

Basıklı
k

Matematik dersini severim

1.00

5.00

4.18

1.09

1.670

2.813

Matematik dersinde sıkılırım

1.00

5.00

3.18

1.25

-.169

1.062

Matematik dersine ilgi
duymuyorum

1.00

5.00

3.50

1.23

-.435

-.814

Matematikle ilgili bir yayını
(dergi, gazete, online dergi,
internet sitesi) sürekli takip
ederim.

1.00

5.00

2.65

1.38

.357

1.144

Matematik dersi meslek
yaşantısında bireye gerekli
olduğuna inanmıyorum

1.00

5.00

3.56

1.36

-.585

-.972

Matematik dersini
sevmiyorum

1.00

5.00

3.45

1.43

-.598

-.983

Matematik dersinden zevk
alırım

1.00

5.00

4.09

1.08

1.487

2.284

Matematik dersinde
öğrendiklerimizin,
öğretmenlik yaşantımızı
kolaylaştıracağına
inanıyorum

1,0

5.00

2.37

1.26

.761

-.294

Matematik dersi ile ilgili
konuların yer aldığı radyo ve
televizyon programlarını
izlemem

100

5.00

4.03

.031

1.198

1.316

Matematik dersi kendime

1.00

5.00

2.53

1.39

.468

-.980

Tutum Ölçeği Maddeleri

466
olan güvenimi artırır
Matematik dersi gerçek
yaşamdaki bilgilerle
bağlantılıdır

1.00

5.00

3.61

1.20

-.574

-.482

Matematik dersinde kendimi
rahat hissetmiyorum

1.00

5.00

3.64

1.23

-.909

.023

Matematik dersinde
zamanımı boşa harcadığına
ınanıyorum

1.00

5.00

3.00

1.43

-.070

1.293

Matematik dersi ilgili çeşitli
seminer, sempozyum,
workshop vb. faaliyetlere
katılmaya çalışırım.

1.00

5.00

3.86

1.12

1.009

.776

Matematik dersi kuru
bilgiler yığınıdır.

1.00

5.00

2.80

1.08

-.045

-.208

Matematik derslerinin işleniş
yöntemlerinden nefret
ediyorum

1.00

5.00

3.90

1.11

-.832

-.005

Matematik dersindeki
konuları öğrendiğim için
kendimi şanslı buluyorum

1.00

5.00

3.35

1.30

-.260

1.013

Ders kitapları dışında
matematik ile ilgili kitapları
okumam

1.00

5.00

4.19

.99

1.461

2.290

Matematik dersindeki
konularla ilgili tartışmalara
zevkle katılıyorum

1.00

5.00

2.87

1.43

.313

1.191

Matematik derslerindeki
konuların işleniş
yöntemlerini seviyorum

1.00

5.00

3.67

1.44

-.823

-.570

Matematik derslerinin
konularına harcadığım
zaman boşa gitmez

1.00

5.00

3.80

1.20

-.905

.064

Matematik dersinde
yaptığımız sınıf etkinliklerini
seviyorum

1.00

5.00

4.09

1.22

1.313

.820

Matematik dersi benim için
bir yüktür

1.00

5.00

2.56

1.23

.602

-.164

Matematik dersinden nefret
ediyorum

1.00

5.00

3.96

1.28

1.304

.742

Matematik derslerinde
konuyla ilgili tartışmalara
katılmayı sevmiyorum

1.00

5.00

3.74

1.19

-.682

-.160

467
Radyo ve televizyondaki
matematik dersi ile ilgili
yayınları izlemeye çalışırım

1.00

5.00

3.90

1.37

1.002

-.276

Diğer dersler bana
matematik dersinden daha
önemli gelir.

1.00

5.00

3.32

1.32

-.557

-.748

Matematik dersi beni
korkutmuyor

1.00

5.00

2.60

1.15

.075

-.941

Matematik dersi beni
ürkütür

1.00

5.00

3.20

1.28

-.209

-.836

Matematik dersinin
konularıyla ilgili merak
ettiklerimi araştırır,
öğrenirim

1.00

5.00

3.80

1.14

-.411

-.724

Diğer derslere göre
matematik dersini daha çok
severek çalışırım

1.00

5.00

3.80

1.37

1.205

.336

Matematik dersiyle ilgili
yapılan uygulamaları yeterli
bulmuyorum

1.00

5.00

3.46

1.31

-.333

-.871

Matematik dersinde başarılı
olmak benim için önemlidir

1.00

5.00

3.66

1.08

-.541

-.285

Matematik dersini çalışmak
beni dinlendirir

1.00

5.00

3.00

1.34

.000

-1.202

Matematik dersi ile ilgili
yapılan uygulamalar teorik
bilgilerini pekiştirmektedir.

1.00

5.00

3.00

1.13

.000

-.680

Matematik dersiyle ilgili
yapılan uygulamaları vakit
kaybı olarak görüyorum

1.00

5.00

4.32

1.05

1.758

2.607

Matematik dersi,
hoşlanılmasa bile öğretilmesi
gerekli derstir.

1.00

5.00

2.93

1.29

.414

1.000

Tutum Deney Ön-test Genel
Ortalama

1.00

4.03

.96

-.980

1.351

5.00
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EK – 4: Deney grubu tutum sontest betimsel analiz sonuçları.
Tutum Ölçeği
Maddeleri

Mini
mim

Maksim
um

Ortala
ma

SS

Çarpık
lık

Basıkl
ık

Matematik dersini
severim

1.00

5.00

4.16

1.03

-1.49

2.12

Matematik
dersinde sıkılırım

1.00

5.00

3.50

1.11

-.688

-.071

Matematik dersine
ilgi duymuyorum

1.00

5.00

3.82

1.12

-.956

.113

Matematikle ilgili
bir yayını (dergi,
gazete, online
dergi, internet
sitesi) sürekli takip
ederim.

1.00

5.00

3.06

1.28

-.232

-.961

Matematik dersi
meslek
yaşantısında bireye
gerekli olduğuna
inanmıyorum

1.00

5.00

3.70

1.46

-.799

-.811

Matematik dersini
sevmiyorum

1.00

5.00

3.45

1.36

-.483

-.836

Matematik
dersinden zevk
alırım

1.00

5.00

4.00

1.03

-1.16

1.25

Matematik
dersinde
öğrendiklerimizin,
yaşantımızı
kolaylaştıracağına
inanıyorum

1.00

5.00

4.30

.90

-1.84

4.79

Matematik dersi ile
ilgili konuların yer
aldığı radyo ve
televizyon
programlarını
izlemem

1.00

5.00

2.80

1.30

-.004

-1.05

Matematik dersi
kendime olan
güvenimi artırır

1.00

5.00

3.70

1.26

-.745

-.161

Matematik dersi
gerçek yaşamdaki
bilgilerle
bağlantılıdır

2.00

5.00

4.06

.92

-.401

-1.15

469
Matematik
dersinde kendimi
rahat
hissetmiyorum

1.00

5.00

3.14

1.25

-.187

-.781

Matematik
dersinde zamanımı
boşa harcadığına
ınanıyorum

1.00

5.00

4.16

1.00

-1.40

2.13

Matematik dersi
ilgili çeşitli
seminer,
sempozyum,
workshop vb.
faaliyetlere
katılmaya
çalışırım.

1.00

5.00

3.29

1.29

-.485

-.875

Matematik dersi
kuru bilgiler
yığınıdır.

2.00

5.00

4.12

.99

-.932

-.113

Matematik
derslerinin işleniş
yöntemlerinden
nefret ediyorum

1.00

5.00

3.61

1.14

-.581

-.628

Matematik
dersindeki
konuları
öğrendiğim için
kendimi şanslı
buluyorum

1.00

5.00

4.22

.99

-1.58

2.81

Ders kitapları
dışında matematik
ile ilgili kitapları
okumam

1.00

5.00

2.70

1.15

.093

-.574

Matematik
dersindeki
konularla ilgili
tartışmalara zevkle
katılıyorum

1.00

5.00

3.60

1.25

-.351

-1.17

Matematik
derslerindeki
konuların işleniş
yöntemlerini
seviyorum

1.00

5.00

3.80

1.04

-.688

.232

Matematik
derslerinin
konularına
harcadığım zaman

1.00

5.00

4.06

1.03

-1.31

1.65

470
boşa gitmez
Matematik
dersinde
yaptığımız sınıf
etkinliklerini
seviyorum

1.00

5.00

4.13

.99

-1.38

2.20

Matematik dersi
benim için bir
yüktür

1.00

5.00

3.74

1.21

-1.03

.533

Matematik
dersinden nefret
ediyorum

1.00

5.00

4.20

.94

-1.70

3.70

Matematik
derslerinde
konuyla ilgili
tartışmalara
katılmayı
sevmiyorum

1.00

5.00

3.16

1.29

-.122

-1.23

Radyo ve
televizyondaki
matematik dersi ile
ilgili yayınları
izlemeye çalışırım

1.00

5.00

3.41

1.17

-.253

-.574

Diğer dersler bana
matematik
dersinden daha
önemli gelir.

1.00

5.00

3.46

1.35

-.435

-1.06

Matematik dersi
beni korkutmuyor

1.00

5.00

3.38

1.47

-.462

-1.23

Matematik dersi
beni ürkütür

1.00

5.00

3.40

1.22

-.388

-.489

Matematik dersinin
konularıyla ilgili
merak ettiklerimi
araştırır, öğrenirim

2.00

5.00

4.13

.88

-.590

-.690

Diğer derslere göre
matematik dersini
daha çok severek
çalışırım

1.00

5.00

3.54

1.12

-.509

-.013

Matematik dersiyle
ilgili yapılan
uygulamaları
yeterli
bulmuyorum

1.00

5.00

3.06

1.48

-.052

-1.45
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Matematik
dersinde başarılı
olmak benim için
önemlidir

2.00

5.00

4.45

.85

-1.40

1.03

Matematik dersini
çalışmak beni
dinlendirir

1.00

5.00

3.29

1.34

-.308

-1.02

Matematik dersi ile
ilgili yapılan
uygulamalar teorik
bilgilerini
pekiştirmektedir.

3.00

5.00

4.22

.76

-.415

-1.12

Matematik dersiyle
ilgili yapılan
uygulamaları vakit
kaybı olarak
görüyorum

1.00

5.00

4.36

.94

-2.09

5.05

Matematik dersi,
hoşlanılmasa bile
öğretilmesi gerekli
derstir.

2.00

5.00

4.61

.66

-2.24

6.61

Tutum Deney Sontest Genel
Ortalama

1.94

4.86

3.72

.59

-.615

1.23
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SOKAK SANATI İMAJLARININ GRAFİK TASARIM
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EFFECTS OF STREET ART IMAGES ON GRAPHIC DESIGN

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YEŞİLYURT
T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü, nilufertonel@arel.edu.tr

ÖZ
Sokak sanatı kentlerin kamuya açık ortamlarında tekrarlama
kavramına dayalı onaylanmamış, sansürsüz görsel sanat hareketleridir.
Etkileyici bir sanat formudur ancak kentin birçok noktasında
tekrarlamalar olmadığı zaman çok az sayıda insan için iletişim
kurabilir. Şablon grafiti (stencil graffiti), çıkartma sanatı (sticker art)
ve sokak enstalasyonu (street installations) temel ifade
yöntemlerinden bazılarıdır. Sokak sanatı ayrıca, "bağımsız kamu
sanatı" (independent public art), “kent sanatı” (urban art), “gerilla
sanatı” (guerrilla art), “post-grafiti” (post-graffiti) ve “neo-grafiti”
(neo-graffiti) olarak da adlandırılmaktadır. Grafiti ve vandalizm’in
ortaya çıkması ile yakından ilişkili olduğunu kabul etmek sokak sanatı
kavramını tanımlamak için doğrudur ancak yeterli değildir. Egemen
olan; sosyal, çevresel ve siyasi şartlara karşı duruş oluşturmak
amacıyla şekillenen sokak sanatının tarifini “neden” var olduğu ve
bulunduğu noktadan daha fazla “hangi noktaya” gidebileceği
sorularının cevaplarında aramak gerekir. Sokak sanatı, kendi
oluşturduğu ifade biçimleri ile kentlerin sorgulayan dilidir. Sokak
sanatçıları, kavramsal sanatçılar olmaları nedeniyle halkın sadece
onların eserlerine bakmalarını değil; görmelerini, tanımlamalarını ve
onunla iletişime geçmelerini isterler. Farklı sunum yöntemleri ve
ortamları kullansalar bile, grafik tasarım ve sokak sanatının temel
yapıları; önce tanımlamak, sonra bilgilendirmek ve iletişimdir. Genel
olarak sokak sanatı kuralları çiğnemekle ilgili, grafik tasarım ise
kuralları yaratmakla ilgilidir. Kurallar tasarımla ilgili disiplinlerde
tutarlılık ve sistem oluşturur ve kuralları izlemek tasarım yapmak için
yaygın bir yoldur. Ancak kuralların farklı tasarım dillerinin
oluşturulmasına engel olan büyük bir yaptırım gücü vardır. Sokak
sanatı sürekli gelişme gösteren dinamikleri, olasılıkları ve
varyasyonları ile sınırsız bir sanattır. Grafik tasarıma sokak sanatının
baktığı pencereden bakabilmek demek; daha özgün, daha özel
projelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamak demektir. Bu
makalenin amacı grafik tasarım ürünlerini sokak sanatı bağlamında
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karşılaştırmalı örneklerle çözümleyerek, sokak sanatının grafik
tasarım üzerindeki etkilerini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Sokak sanatı, Grafiti, Grafik tasarım, Vandalizm
ABSTRACT
Street art is an unsanctioned, uncensored visual arts movement based
on the concept of repetition in urban public spaces. It is an impressive
art form, but it can reach to very few people when there are no
repetitions in several points in the city. Stencil graffiti, sticker art and
street installations are some of the basic expression methods. Street art
is also called "independent public art", "urban art", "guerrilla art",
"post-graffiti", and also "neo-graffiti". Recognizing that it is closely
related to the emergence of graffiti and vandalism is true but not
enough to define the concept of street art. The definition of street art,
which was formed with the aim of maintaining a stance against the
dominant social, environmental and political conditions, should be
sought in the answers to the questions of "why" it exists and "until
which point" it can reach from where it is now. Street art is the
questioning language of cities with its own forms of expression.
Because street artists are conceptual artists, they want the people to
see, identify and communicate with their works, not just to look at
them. Even though they use different presentation methods and
environments, the basic structures of graphic design and street art are
to identify first, then inform and communicate. In general, street art is
about breaking the rules, instead graphic design is about creating
rules. Rules create consistency and systems for the disciplines related
to design, and following the rules is a common way to make a design.
However, the rules have a great sanction power that prevents the
creation of different design languages. Street art is a boundless art
with the continuous development of its dynamics, possibilities and
variations. To view graphic design from the perspective of street art
means to enable the realization of more original, more specific
projects. The aim of this article is to analyze the effects of street art on
graphic design by analyzing graphic design products with comparative
examples in the context of street art.
Keywords: Street art, Graffiti, Graphic design, Vandalism
GİRİŞ
Sokak sanatını tanımlayabilmek için öncelikle “sanat” kavramının
insan üzerinde oluşturduğu algıyı analiz etmek gerekmektedir.
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İnsanlar sanat hakkında düşündükleri zaman, genellikle galeride asılı,
ileri tekniklerle yapılmış, ziyaretçilerin dikkatini çeken güzel çerçeveli
tuvaller hayal ediyorlar. Ancak sanat tarihinin gelişim sürecinde,
sanata yüklenen anlamlar zaman içinde farklılıklar göstermiştir ve
sanat, geleneksel sanat mekanlarından, galerilerden kentin sokaklarına
sıçramıştır (Julia, Irina ve Elizavata, web, 2017).
Sokak sanatının en önemli özelliği, sanatçı ile izleyici arasındaki
üçüncü kişi ve kurumları ortadan kaldırmasıdır. Sanatçı, kendi
üretimini herhangi bir müze, galeri, küratör ya da medya aracılığı
olmaksızın doğrudan izleyiciyle buluşturmuş, böylece eleştirellik
bakımından herhangi bir sınırlama ile karşılaşma olasılığını ortadan
kaldırmış ve provokatif söylemlerde bulunabilmiştir. Sokak sanatçıları
aynı zamanda yapıtlarını dünyanın farklı coğrafyalarına yaymayı
önemseyen; özellikle toplumların politik açıdan baskı altında bulunan
ya da değişim yaratma imkânlarına sahip olmayan kesimlerine destek
olan, onların sesi olmak için çaba sarf eden aktivistler olmuşlardır
(Seçkin, web, 2016) (Resim 1).

Resim 1: Outsider Krew: Fransa ve İngiltere’den dünyanın farklı
kentlerinde o mahalle insanlarının “kelimeyi paylaş” sözü altında
dünyaya söylemek istedikleri sözleri duvarlara aktaran, onların renkli
dili olan iki sokak sanatçısı. Nepal Katmandu’da yaptıkları sokak
resmi.
Sokak sanatının grafiti hareketi ve vandalizm’in ortaya çıkması ile
yakından ilişkili olduğunu kabul etmek doğrudur ancak yeterli bir
tanım değildir. Egemen olan; sosyal, çevresel ve siyasi şartlara karşı
politik duruş oluşturmak amacıyla şekillenen sokak sanatının tarifini
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“neden” var olduğu ve bulunduğu noktadan en fazla “hangi noktaya”
kadar gidebileceği gibi soruların cevaplarında aramak gereklidir.
Sokak sanatı kentlerin kamuya açık ortamlarında tekrarlama
kavramına dayalı onaylanmamış, sansürsüz görsel sanat hareketleridir.
Etkileyici bir sanat formudur ancak kentin birçok noktasında
tekrarlamalar olmadığı zaman çok az sayıda insan için iletişim
kurabilir. Şablon grafiti (stencil graffiti), çıkartma sanatı (sticker art)
ve sokak enstalasyonu (street installations) temel ifade
yöntemlerinden bazılarıdır. Sokak sanatı ayrıca, "bağımsız kamu
sanatı" (independent public art), “kent sanatı” (urban art), “gerilla
sanatı” (guerrilla art), “post-grafiti” (post-graffiti) ve “neo-grafiti”
(neo-graffiti) olarak da adlandırılmaktadır (Julia vd., web, 2017).
(Resim 2, 3, 4). 1980’lerin başında grafitinin en yaygın olduğu
süreçten hemen sonra şablon grafiti, çıkartma sanatı ve sokak
enstalasyonu ile adını duyurmaya başlayan sokak sanatı 20. yüzyıl
sonlarına doğru video projeksiyonu, iplik bombalama ile ifade
bulmuştur. Sokak sanatı, kendi oluşturduğu ve sürekli geliştirdiği
ifade biçimleri ile kentlerin sorgulayan dili olmuştur.

Resim 2, 3: Çıkartma sanatı, floransa, İtalya, Resim 4: Şablon grafiti
venedik, İtalya
Postmodern gençlik, yeni modern dünyada kendi alanlarını bulmak
istiyordu. Bu son derece düzenli senaryoda gerçekten zordu, bu
nedenle gerçek dünyayı boyayarak ve kentleri gerçek düşüncelerine
uyarlayarak kendi yeni alanlarını inşa etmeye karar verdiler
(Micavber, web, 2018). Sokak sanatı Bina cephelerinde, işlek
caddelerin ve sokakların duvarlarında, trenlerin vagonlarında, garaj
duvarlarında, çöp bidonlarında ve daha birçok kamusal alanda
sergilenen, sürekli gelişim ve değişim gösteren dinamikleri,
olasılıkları ve varyasyonları ile sınırsız bir sanattır (Resim 5). Grafik
tasarıma sokak sanatının baktığı pencereden bakabilmek demek; daha
özgün, daha özel projelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamak
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demektir. Zuzana Licko grafik tasarımda değişmek ve gelişmek
konusunda şunları dile getirmiştir:
“Tasarım bir problemi ele aldığımızda yeni bir şey
yaratmaktır, aynı problem olsa bile. Zaman geçtikçe, aynı
probleme önerilen çözüm değişmek zorundadır çünkü bağlam
zamanla değişir ve anlam kayar. Dolayısıyla “her zamanki
çözüm” zamanla sıkıcı olmaya başlar ve seyircinin ilgisinin
azalmasına neden olur. Ayrıca, yeni teknolojiler ve ortamlar
tasarımcıların uğraşması gereken yeni sorunlar üretir
(Zuzana, 2003, s. 2).

Resim 5: Cam üzerine grafiti, Roma, İtalya.
Sokak sanatçılarının, karşı duruş ve kamusal iz bırakma
ihtiyaçlarından doğan kent duvarlarındaki cesaretle yarattıkları protest,
yaratıcı, kışkırtıcı, renkli ve okuyucuların dikkatini kolayca çekebilen
işaretleri, birçok grafik tasarımcı için referans haline gelebilecek
özellikler taşır.
Grafik Tasarım ve Sokak Sanatı Etkileşimi
Grafik tasarımı; toplumda görsel iletişim organize eden bir
eylem, olarak tanımlayan iletişim tasarımcısı Jorge Frascara,
iletişimin hedef kitletemelli olması gerektiğini savunarak
ürünü yaratan kişinin, hedef kitlenin anladığı bir dilde
konuşmak zorunda olduğunu, günlük konuşma dilinin ve daha
kişisel bir tarzın kullanılmasının, mesajı daha kolay hatırlanır
hale getirdiğini; Desmond Rochfort ise, tasarımın şaşırtıcı bir
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şekilde kullanıcı odaklı olmak yerine hâlâ genelde yaratıcıodaklı olarak, yani sanatın faydacı çağrışımları olan yaratıcı
bir varyasyonu olarak görülmeye devam edilmekte olduğunu
belirtmiştir. (Thyrion, 2018, s. 3).
Birbirinden farklı sunum yöntemleri ve ortamları kullanan grafik
tasarım ve sokak sanatının ortak ve temel yapıları; tanımlamak,
bilgilendirmek ve iletişimdir. Genel olarak sokak sanatı kuralları
çiğnemekle ilgili, grafik tasarım ise kuralları yaratmakla ilgilidir.
Kurallar tasarımla ilgili disiplinlerde tutarlılık ve sistem oluşturur
(Thyrion, web, 2018). Kuralları izlemek tasarım yapmak için yaygın
bir yoldur. Ancak, kuralların farklı tasarım dillerinin oluşturulmasına
engel olan büyük bir yaptırım gücü vardır. Yaratıcılığı kışkırtmak için
kısıtlayıcı olan kuralların dışına çıkmak bir gerekliliktir. Tasarımdaki
mesajın hedef kitle ile kurduğu güçlü etkileşim, tasarımın anlatım
dilinin doğru ya da yanlış olmasını sağlayan tasarım kurallarından
daha önemlidir.
Sokak sanatçıları, kavramsal sanatçılar olmaları nedeniyle, insanların,
onların eserlerine sadece bakmalarını değil; görmelerini, duygusal bir
karşılık olarak etkileşimde bulunmalarını ve anlamalarını isterler.
Sokak sanatçılarının; grafitinin ana yapısını oluşturan etiket isimleri
(tag) olsa bile, mesajlarını daha güçlü ifade edebilmek için imzalarını
kullanmayabilirler (Weisberg, web, 2018). Etiket isimlerinde, metnin
anlamının ötesine geçen soyut bir yaklaşım ve sanatsal kaygı söz
konusudur.
Mesaj İletmek İçin Sadece Yazıyı Kullanmak
"Görsel tasarımcılar ve grafiti sanatçıları görüntü
yapımcılarıdır-her ikisi de görüntüleri aracılığıyla
paylaştıkları
mesajların
sorumluluğunu
üstlenirler.”
(Thyrion, web, 2018).
Sokak sanatı ve grafik tasarımın kendilerini ifade etme yöntemleri ve
kullandıkları malzemeler birbirlerinden farklıdır. Ancak her ikisi de
öncelikle mesaj iletme kaygısı taşır. Yazı mesaj iletmenin güçlü
yollarından biridir. Yazı ile tasarım, tipografiyi kullanarak, bir
insandan, başka bir insana mesaj iletmektir (Brady, 1993, s.12).
Mesajın okuyucuya hızlı ve eksiksiz bir şekilde iletilebilmesi için
tipografinin okunabilir tasarlanması ve mesajın kimliği ile kullanılan
yazı karakterinin kimliğinin aynı paralellikte olması gereklidir. Yazı
karakterinin kimliği, yazıyı oluşturan her bir harf formunun insan
üzerinde bıraktığı izlenimdir. Yazı karakterlerini oluşturan harfler
tipografinin temel elemanlarıdır.
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Ben Eine günümüzde alfabe harfleri ile dikkat çeken ve küresel beğeni
toplayan sokak sanatçılarından biridir ve aynı zamanda grafiti harf
formlarının tasarımında öncü olarak kabul edilmektedir. Tipografi ile
deneyler yapan Eine Londra’da vitrin kepenkleri üzerine yaptığı
kendine özgü renklendirme ve boyama biçimleri ile shutter, circus,
neon, elton, vandalism, wendy yazı karakterlerini tasarlamıştır
(Valparaiso, web, 2018) (Resim 6, 7).

Resim 6: Ben Eine, circus font.

Resim 7: Ben Eine, neon font.

Sokak sanatı kendi referansları, özel anlatım dili ve yaratıcı formları
ile geleneksel sanat yöntemlerinin dışına çıkarak kendisini ifade
edebileceği bir yol bulmuştur. Mutlak doğruların yer almadığı
postmodern dönemde grafik tasarımcılar, kuralsız ve içten gelen
duygularla üretilen sokak sanatı harflerinden etkilenmişlerdir. Sokak
sanatının tipografiyi kullanma biçimleri grafik tasarımda sayısal melez
yazı karakterleri tasarlamak için referans oluşturma özelliğine sahip
olmuştur.
Kurumsal Kimlik ve Sokak Sanatı Etkileşimi
Logo duygusal ve bilgilendirici işlevleri gerçekleştiren, kurumsal bir
imajdır. Hedef kitle ile paylaşılan duygu ve değerleri ortaya çıkarır.
Ayrıca şirketi simgeler, güçlü yönlerini vurgular ve potansiyel tüketici
için cazip hale getirir.
Sokak sanatı yazı karakterlerindeki kuralsızlığı, göz alıcılığı ve
kullandığı canlı renkleri ile benzersiz kentler yaratmış, bununla
birlikte çizgi filmlerde, reklamlarda ve internette yaygın olarak
kullanılan sayısal yazı karakterlerinde ve kurumsal logo
tasarımlarında önderlik yapmıştır.
6-17 yaş arasındaki çocukların hedef kitlesi olan Nickelodeon 90'lı
yıllara ait logo tasarımında, adını parlak turuncu renk ile tasarlayarak;
gençlik, neşe ve enerjiyi tasvir etmiştir (Resim 8). MTV, grafiti
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sanatında varlığını sürdüren isyan ve özgürlük kavramlarına vurgu
yaparak, gençliği ifade eden ikonik logo tasarımını gerçekleştirmiştir
(Kim, web, 2018) (Resim 9).

Resim 8: Nickelodeon Logo tasarımı.
tasarımı.

Resim 9: MTV Logo

Şüphesiz her kurumun, ürünün ya da hizmetin marka ve logosu için
sokak sanatının cesur anlatım dilinden etkileşim uygun olmayabilir.
Ancak küçük ölçekli kurumsal çalışmalarda sokak sanatına ait yazı ve
rengi kullanma cesaretinin ince bir rol oynamasına izin verilmelidir.
Ölçek Etkileşimi
Kentin sokaklarında, geniş duvarların tüm yüzeyini kaplayan ezici
boyutlar her zaman daha fazla dikkati çeker ve mesajı daha güçlü ve
etkileyici hale getirir. Bilgi aktarmayı amaçlayan metinlerde ise en
önemli gereksinim okunabilirliktir. Bununla birlikte okunabilirlik,
basılı malzemenin ana gerekliliği olmayabilir. Basın ilanında
kullanılan yazı karakteri başka bir amaca yönelik olabilir. Tasarımcı,
yazının okunabilir olmasından çok dikkat çekici olmasını öngörürse,
okunabilirlik bu durumda dikkat çekicilikten ve vurgulamadan daha
sonra gelir. Her sayıda tekrarlanan dergi ve gazete başlıklarının,
görüldükleri anda okunabilmeleri, özgün ve farkedilir olmalarından
çok daha önemsizdir. (McLean, 1980, s. 45). Dikkati çekmek ya da
görsel hiyerarşik yapı oluşturmak için tipografi ya da görüntülerin
ölçeği ile oynamak her zaman daha etkili tasarımlar yaratmıştır.
Yazı ve Resmi Birleştirmek
Dış mekanlardaki düz yüzeylere yazılan, geleneksel olmayan yazı
karakterleri ve imgeleri birleştirmek ortak bir grafiti tekniğidir. Bu
yöntem sokak sanatçılarının daha farklı ve etkileyici formlar yaratmak
için görsel anlatım dillerinde sık başvurdukları yöntemlerden biridir.
Grafik tasarımcılar problem çözümü için metin ve görüntüleri birbiri
içerisinde eriterek etkili ve yaratıcı yeni formlar oluşturabilirler
(Resim 10).
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Resim 10: Outsider Krew. Nairobi, Kenya.
Tasarımda Enerji ve Hareket
Birçok sokak sanatçısı alt kültürlerin enerjisini esnek ve dinamik
hareketlerle duvarlara aktarır. Bu muhalif hareketler hayatın canlı ve
dolu yaşanması gerektiğini ifade ederler. Düz ve durağan bir duvar
üzerinde güçlü ve enerjik hareketler yaratabilmek için çarpıcı renkleri,
büyüklüğü ve resmi kuralsız ve esnek kullanmak gereklidir. Sokak
sanatının doğasında var olan canlı ve dinamik ifade dili, dikkat çekici
tasarımlar yaratmak için kullanılabilir. Enerji dolu bir görsel anlatım
dili her zaman dikkat çekici olmuştur (Resim 11).

Resim 11: Venedik, İtalya.
SONUÇ
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Grafik Tasarım, birçok kere grafitinin siyah kalın kontur ile yazılmış
etiket isimlerini (sanatçı imzalarını) kendi standartlarına ve kurallarına
uyarlayarak sayısal font haline getirmiş ve bu fontlar tasarımlarda
kullanılmıştır. Böylece tipografik tasarımın temel elmanı olan harfler,
okunabilirliğe dayalı anatomik kuralların katı yapısından arındırılarak
daha soyut imgeler haline getirilmiştir.
Sokak sanatının kararlı, tutkulu, kuralsız ve içten gelen duygularla
üretilen, her birinin soyut birer resim görselliğindeki harflerinin
dinamik yapısından etkileşimli yeni tipografik anlatım dilleri
oluşturulabilir.
Sokak sanatı, sanatı daha çağdaş hale getiren tanımı ile; grafik anlatım
dilinde farklı teknik çözümlemeler ve yeni malzemeler denemek, için
ilham verebilir. Grafik Tasarımcı problem çözüm aşamasında
gerçekleştirdiği görsel iletişim dilini; sokak sanatçısının kuralları ve
kuralları bozma konusundaki cesaretini sorgulayarak; daha cesur,
dikkat çekici, enerjik ve dinamik formlar yolu ile ifade edebilir.
Sokak sanatçısı Stik'in dediği gibi: "Sokak sanatı gerçekten
önemli bir araçtır, çünkü tamamen sansürsüzdür” (Neu, web,
2017) (Resim 12).

Resim 12: Stik. Londra, İngiltere.
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ÖZ
Bu araştırmanın amacı Kosova’da Gjon Buzuku Fen lisesinde okuyan
10. fen sınıfı öğrencilerinin matematik dersinde alternatif ölçme
değerlendirme araçlarının kullanımın matematik dersine olan etkisini
belirlemektir. Çalışma 32 öğrenci ve onlardan oluşturulmuş altı grupla
yapılmış ve veri toplama aracı olarak öğrencilerin fonksiyon konusu
ile yaptıkları kavram haritası, tanımlayıcı dallanmış ağaç, zihin
haritası, yapılandırılmış grid, çalışma yaprakları ve poster
kullanılmıştır. Toplanan verilerin hazırlanan rubrikler yoluyla analiz
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Kavram haritası, Yapılandırılmış
Grid, Tanımlayıcı Dallanmış Ağaç ve zihin haritasından aldıkları
puanlar incelendiğinde öğrencilerin aktif öğrenmede kullanılan
alternatif ölçme de değerlendirme araçlarını kullanmada istekli
olduklarını göstermektedir. Poster değerlendirilmesinde grupların
“fonksiyonlar” konusunda “matematiksel bilginin doğruluğu”,
“günlük hayatla ilişkilendirme”, “yaratıcılık”, “görsellik” ve “sunum”
da kriter olarak incelenmiştir. Bütün grupların toplam puanı Σx = 62
ve ortalama puanı ∑ = 10.3 sonucuna varılmıştır. Araştırmanın
bulgularına dayanaraktan aktif öğrenme teknikleriyle işlenilen dersin
ve kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının
matematiğe karşı olumlu tutum geliştirdiği, başarısı zayıf olan
öğrencilerin de derse katılımını sağladığı, öğrencilerin matematik
dersine olan ilgilerinin arttığı ve konunun anlaşılmasında etkili olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:
Aktif öğrenme teknikleri, alternatif ölçme
değerlendirme araçları, fonksiyon, Kosova, lise 10. sınıf öğrencileri
1.
GİRİŞ
Günümüz itibariyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de hızlı
değişim ve gelişmeler söz konusudur. Geçmişten bugüne değin geçen
süreçte, gerek çağın gereksinimlerini daha iyi karşılaması, gerekse
bireylerin sosyo-psikolojik gelişiminin sağlıklı olabilmesi açısından
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eğitimde öğrenmeye yönelik gelişmeler görülmüştür. Bu gelişmeler
eğitimde öğrenme modelleri, stratejileri ve teknikleri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Aktif öğrenme, öğrenene öğrenme sorumluluğu üstelenen bu süreç
aşamasında çeşitli yönleriyle ilgili karar alma fırsatlarının verildiği ve
öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya
zorlandığı bir öğrenme sürecidir.
Gerçekleşen değişimler doğrultusunda günümüzde en çok savunulan
öğrenme
yaklaşımlarından
birisi
yapılandırmacı
öğrenme
yaklaşımıdır. Yapılandırmacı kuramda değerlendirme; pekiştirme
sağlama, kazandırılmış davranışın düzeltilmesi ve yeniden
yapılandırılması, öğrencinin kendi kendini analiz etmesi gibi amaçları
içermektedir (Semerci, 2001). Bu amaçlara dayalı olarak, öretmeörenme
sürecinin
değerlendirilmesinde
geleneksel
ölçme
değerlendirme tekniklerinin yanısıra alternatif ölçme-değerlendirme
tekniklerine de yer verilmesi gerekmektedir.
Yapılandırmacı anlayışta örenciler kendilerine yöneltilen otantik
problemler için çözüm önerilerini, kimi zaman çeşitli sunum
tekniklerini kullanarak sözlü bir biçimde, kimi zaman da
yaratıcılıklarını kullanarak geliştirdikleri ürünleri sergileme biçiminde
ortaya koyarlar. Alternatif değerlendirme yöntemleri sayesinde de
örencilerin düşünme süreçlerini ve bu süreç sonunda yarattıkları
ürünleri değerlendirme olanağı bulunmuş olur. Alternatif
değerlendirmeler, geleneksel anlayışın dışında, örenci merkezli,
anlamlı, ilginç ve örenciye uygun değerlendirme stratejileri olarak
tanımlanır.
Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları yeni kavram ve
becerilerin kazanılmasının yanında öğrencilerin matematiğe olan
ilgilerini, ön bilgilerini, kavram yanılgılarını ve matematiksel iletişim
becerilerini belirlemede yardımcı olmaktadır (Ben-Hur, 2006).
Bir öğrencinin değerlendirilmesinde çok çeşit ölçme aracı kullanmak
öğretmenin öğrencileri hakkında analiz, sentez düzeyinde ve karmaşık
öğrenme etkinliklerini kontrol etme ve yönetmeye fırsatların verildiği
ve karmaşık öğretimsel işlerle bireyin öğrenme sırasında zihinsel
yeteneklerini kullanmaya farklı bilgiler edinmelerini sağlamakta ve bu
bilgileri birleştirerek öğrencilerinin öğrenmelerini daha anlamlı olarak
belirlemeye çalışmaktadır (Ben-Hur, 2006). Alternatif ölçme ve
değerlendirme yaklaşımlarını kullanan öğretmenlerin bu yaklaşımların
hem öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmede hem de
öğrencilerin sonuç (ürün) değerlendirmelerindeki başarıyı artırdığını
ifade ettikleri belirlenmiştir (Kleinert ve diğer., 1999). Ayrıca yapılan
çalışmalarda alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarıyla
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geleneksel yaklaşımların birlikte kullanılmasının öğrencilerin
akademik başarılarını ve derse olan tutumlarını olumlu olarak
etkilediği belirtilmektedir (İlhan, 2006).
Bu araştırmada aktif öğrenme tekniklerinden matematik öğrenme
sürecini destekleyen aşağıdaki
alternatif ölçme değerlendirme
teknikleri kullanılmıştır.
Kavram haritası
Zihin haritasi
Yapılandırılmış Grid
Eşleştirmeli testler
Çoktan seçmeli test
Akran –özdeğerlendirme
Özdeğerlendirme
Tanılayıcı dallanmış ağaç
Portfolyo
Proje
Afiş
Puanlama anahtarı (Rubrik).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Kosova matematik eğitiminde öğrenme
kalitesini artırmak ve alternatif ölçme-değerlendirme sürecinin can
alıcı bir özelliğe sahip olduğunu vurgulamak amacıyla yapılmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışmaya Kosova Gjon Buzuku X/16 fen sınıfının toplam 32
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
2.

YÖNTEM

Veri Toplama Aracı
Bu bölümde verilerin nasıl analiz edildiği ve bulgulardan alt temalar
ve temalara nasıl ulaşıldığı ve geçerlik ve güvenilirliğin nasıl
sağlandığına yer verilmiştir. Araştırmaya adaylar gönüllü olarak
katılmışlardır.
İç geçerlilik ise inandırıcılıkla doğru orantılıdır. Araştırmacı tüm
uygulama boyunca çalışmalara katılmış gözlem ve video kayıtları da
yapmıştır. Dış geçerliliğin sağlanmasında aktarılabilirlik önemli
olduğundan katılımcıların notlarından doğrudan alıntılar yapılmıştır.
Nitel veriler için 3 matematik öğretmeni ve üç alan uzmanının görüşü
alınmıştır. Veriler ayrı ayrı kodlandıktan sonra kodlayıcılar arası
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uyuma bakılmış ve kodlayıcılar arası güvenilirlik (Miles &Huberman,
1994):
Güvenilirlik = görüşbirliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı)
Formülü kullanılarak hesaplanmış ve kodlayıcılar arası güvenilirlik
%83 bulunmuştur. Ayrıca dış güvenilirliği sağlamada verilerin teyit
edilmesi önemli olduğundan katılımcıların onayları alınmıştır.
Veri toplama aracı olarak 10. sınıf öğrencileri uygulama sonunda
fonksiyon konusu ile yaptıkları kavram haritası, tanımlayıcı dallanmış
ağaç, zihin haritası, yapılandırılmış grid, çalışma yaprakları ve poster
kullanılmıştır. Toplanan verilerin hazırlanan rubrikler yoluyla analiz
edilmiştir.
Fonksiyon Çalışma Yaprağı I in Analizi
Fonksiyon Çalışma yaprağı I (Ek 1) in analizi için oluşturulan
puanlama anahtarı aşağıda verilmiştir.
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Tablo 1: Fonksiyon çalışma yaprağı I puanlama anahtarı.
Soru 1 (Etkinlik I)
Tam puan (2 puan ): Fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi
kavramlarını tam açıklama
Kısmi puan (1puan): Fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi
kavramlarını kısmen açıklama
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok , yanlış veya boş
Soru 2 (Etkinlik I)
Tam puan (2 puan ): uzunlukları 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5cm, 6 cm olabilen bir karenin
alanını (tanım değer kümesi) bulabilme
Kısmi puan (1puan):soruyu belli bir yere kadar çözme
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok , yanlış veya boş
Soru 3 (Etkinlik I)
Tam puan (2 puan ): tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesini bulup yazma
Kısmi puan (1puan): tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesinin bir kısmını
bulup yazma
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok , yanlış veya boş
Soru 4 (Etkinlik I)
Tam puan (2 puan): venn şemasına verileri aktarma fonksiyon olup olmadığını
bulma
Kısmi puan (1puan): venn şemasına verileri aktarmama veya fonksiyon olup
olmadığını bulamama
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok , yanlış veya boş

Soru 5 (Etkinlik II)
Tam puan (2 puan): bağıntıyı bulma ve fonksiyon ile ilişkilendirme
Kısmi puan (1puan): bağıntıya ulaşamama ve fonksiyon ile ilişkilendirememe
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok , yanlış veya boş

Soru 6 (Etkinlik III)
Tam puan (2 puan ): bağıntıların fonksiyon olup olmadığını bulma
Kısmi puan (1puan): bağıntıların fonksiyon olup olmadığını bulamama
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok , yanlış veya boş

Soru 7 (Etkinlik III)
Tam puan (2 puan ): fonksiyon mudur? ispatlama
Kısmi puan (1puan): fonksiyon mudur? ispatlayamama
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok , yanlış veya boş
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Tablo 1: (devamı).
Soru 8 (Etkinlik III)
Tam puan (2 puan): f(1) + g(2) + f(3) +g(4) = ? değerini bulma
Kısmi puan (1puan): f(1) + g(2) + f(3) +g(4) = ? değerini bulamama
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok, yanlış veya boş

Soru 9 (Etkinlik III)
Tam puan (2 puan ): F(x) = 0,38x + 5 Burada x, dakika ve F(x), x dakika sonunda
ödenecek ücret fonksiyonunu göstermek üzere a, b, c seçeneklerindeki değerleri
doğru bulma
Kısmi puan (1puan): F(x) = 0,38x + 5 Burada x, dakika ve F(x), x dakika sonunda
ödenecek ücret fonksiyonunu göstermek üzere a, b, c seçeneklerindeki değerlerden en
az birini doğru bulma
Sıfır puan veya boş (0 puan): Sorunun çözümü yok, yanlış veya boş

Fonksiyon Çalışma Yaprağı II nin Analizi
Fonksiyon Çalışma Yaprağı II (Ek 2) nin analizi için oluşturulan
puanlama anahtarı aşağıda verilmiştir.
Tablo 2: Fonksiyon çalışma yaprağı II puanlama anahtarı.

Soru 1
Tam puan (2 puan ): Sorunun çözümü ve grafik doğru
Kısmi puan (1puan): Sorunun çözümü veya grafik doğru
Sıfır puan veya boş (0Tablo
puan):2:Sorunun
çözümü yok ve grafik yanlış
(devamı).
veya boş

Soru 2
Tam puan (2 puan ): tanım aralığı ve görüntü kümesi var
Kısmi puan (1puan): tanım aralığı veya görüntü kümesi var
Sıfır puan veya boş (0 puan): tanım aralığı, görüntü kümesi yok, boş
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Soru 3 (a, b,c Seçenekli)
Tam puan (2 puan): grafiğin fonksiyon olup olamadığını doğru test
etme(y eksenine paralel doğru .çizme)
Kısmi puan (1puan): grafiğin fonksiyon olup olamadığını eksik test
etme (veya y eksenine paralel doğru çizmeme)
Sıfır puan veya boş (0 puan):boş veya yanlış

Poster
Araştırmada kullanılan puanlama anahtarı aşağıda
verilmiştir. Posterlerin (Ek 3) analizi için oluşturulan puanlama
anahtarı aşağıda verilmiştir.
Tablo 3: Posterlerin puanlama anahtarı.
Poster
Tam puan (2 puan ): konu ile tam örtüşüyor
Kısmi puan (1puan): konu ile tam örtüşmüyor
Sıfır puan veya boş (0 puan): konu dışı

Kavram Haritası, Yapılandırılmış
Tanımlayıcı Dallanmış Ağaç Analizi

Grid,

Zihin

Haritası,

Çalışmada kullanılan zihin haritası, kavram haritası ve çalışma
yaprağı için hazırlanan puanlama anahtarı aşağıda verilmiştir.
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Tablo 4: Zihin haritası, kavram haritası ve çalışma yaprağı puanlama
anahtarı.
Zihin Haritası İçin Puanlama Anahtarı
0

Hiç yapılmadı veya konuyla ilgisi yok

1

Sadece 1 ile 6 arasında kavram ya da ilişki yazıldı

2

Sadece 7 ile 10 arasında kavram ya da ilişki yazıldı

3

11 ve daha fazla kavram ya da ilişki yazıldı
Kavram Haritası Değerlendirme İçin Puanlama anahtarı

0

Hiç yapılmadı veya konuyla ilgisiz

1

Sadece bazı kavram ve ilişkiler var

2

Tüm kavramlar ve ilşkiler var ancak çapraz ilişki ve örnekler
yok

3

Tüm kavramlar ilişkiler, çapraz ilişkiler örnekler ve hiyerarşi
var
Çalışma Yaprağı İçin Puanlama anahtarı

0

Hiç yapılmadı veya konuyla ilgisiz

1

Soruların sadece üçte biri doğru cevaplandı

2

Soruların yarısı doğru cevaplandı

3

Soruların tamamı cevaplandı

3.

BULGULAR
Kavram haritası, yapılandırılmış grid, tanımlayıcı dallanmış
ağaç ve zihin haritası çalışmasından deney grubu öğrencilerinin
aldıkları puanlar aşağıda verilmiştir.
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Tablo 5: Kavram haritası, yapılandırılmış grid, tanımlayıcı dallanmış
ağaç, zihin haritası puan tablosu.

Kavr
am
harita
sı

Yapıland
ırılmış
Grid

Tanıml
ayıcı
Dallan
mış
Ağaç

Zihin
Harit
ası

Topla
m

1. Öğrenci

1

1

3

0

5

2. Öğrenci

2

2

3

1

8

3. Öğrenci

3

2

3

1

9

4. Öğrenci

3

3

0

2

8

5. Öğrenci

2

2

5

2

11

6. Öğrenci

2

2

3

1

8

7. Öğrenci

2

2

3

2

9

8. Öğrenci

2

1

3

0

6

9. Öğrenci

2

1

2

0

5

10. Öğrenci

3

3

4

1

11

11. Öğrenci

2

2

3

1

8

12. Öğrenci

3

2

3

1

9

13. Öğrenci

2

2

4

2

10

14. Öğrenci

2

1

4

1

8

15. Öğrenci

1

1

0

0

2

16. Öğrenci

2

1

3

1

7

17. Öğrenci

1

2

4

0

7

18. Öğrenci

2

3

4

2

11

19. Öğrenci

2

2

0

2

6

20. Öğrenci

-

-

-

-

-

21. Öğrenci

2

1

3

3

9

22. Öğrenci

2

1

3

2

8

23. Öğrenci

2

1

0

0

3

Ad – Soyad
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24. Öğrenci

2

1

3

2

8

25. Öğrenci

2

3

3

2

10

26. Öğrenci

0

3

3

1

7

27. Öğrenci

2

1

0

2

5

28. Öğrenci

2

3

3

2

10

29. Öğrenci

3

1

3

3

10

30. Öğrenci

2

3

3

1

9

31. Öğrenci

2

1

5

2

10

32. Öğrenci

3

1

2

2

8

33. Öğrenci

1

2

3

1

7

34. Öğrenci

2

3

3

3

11

35. Öğrenci

3

2

4

1

10

Yöntem bölümünde açıklandığı (Tablo 5) gibi tüm alınan puanlar 0, 1,
2, ve 3 puana çevrilerek hesaplanmıştır. Kavram haritası,
Yapılandırılmış Grid, Tanımlayıcı Dallanmış Ağaç ve zihin haritası
çalışmasından alınabilecek en yüksek puan 12 en düşük puan ise 0
puandır. O halde ortalama puan
= 8.03 olduğundan 23 öğrencinin
puanları ortalamanın üstündedir. Bu da öğrencilerin aktif öğrenmede
kullanılan alternatif ölçme de değerlendirme araçlarını kullanmada
istekli olduklarını göstermektedir. 20 numaralı öğrenci hasta olup
raporlu olduğundan etkinliklere katılmamıştır. Bunun yanı sıra 11
öğrenci ise ortalamanın altında kaldığı görülmüştür.
Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi
Grupların çalışma yaprakları hazırlanan rubriğe göre
değerlendirilmiştir. Çalışma yaprağı I den alınabilecek en yüksek
puan 18 ve Çalışma yaprağı II den alınabilecek en yüksek puan 10
puandır. Tablodan da görüldüğü gibi Çalışma Yaprağı I den en
yüksek alan grup Moşhi, Çalışma Yaprağı II den en yüksek alan
gruplar Einstein Torunları, Çözücüler, Gökyüzü ve Pi dir.
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Tablo 6: Grupların çalışma yaprağı puanlarını karşılaştırma.
Çalışma
Yaprağı I

Çalışma
Yaprağı II

Toplam Puan

Einstein
Torunları

16

10

26

Çözücüler

15

10

25

Dörde İki

14

6

20

Gökyüzü

14

10

24

Moshi

18

9

27

Pi

15

10

25

Gruplar

Tablo 6’dan görüleceği gibi genel toplam puan göz önüne alındığında
“Moşhi grubunun” en yüksek puanı aldığı ve 24 puanla en düşük
“Gökyüzü grubunun” aldığı görülmektedir.
Posterlerin Değerlendirilmesi
Poster Değerlendirme Kriterleri aşağıda verilmiştir.
a)
Poster başlığı ve içeriği
uyumlu mu?
b)
Posterde ele alınan
konunun amacı ve önemi açık bir şekilde belirtiyor mu?
c)
Posterde kullanılan
kaynaklar güncel ve yeterli mi?
d)
Posterde kullanılan dil
anlaşılır ve akıcı mı?
e)
Posterde kullanılan
resim, şekil ve grafikler çalışmayı yansıtıyor mu?
f)
Poster incelendikten
sonra etki bırakıyor mu?
g)
Posterde kullanılan
metinler rahatça okunabiliyor mu?
h)
Poster düzeni ve planı
yeterlik arz ediyor mu?
İlave olarak grupların “foknsiyonlar” konusunda “matematiksel
bilginin doğruluğu”, “günlük hayatla ilişkilendirme”, “yaratıcılık”,
“görsellik” ve “sunum” da kriter olarak alınmıştır.

495
Tablo 7: Grupların poster değerlendirme sonuçları.
Konu
Gruplar

Dörtte iki

Alınan Puan

Sabit
fonksiyon
2 puan

Çözücüler

Eşit
fonksiyon
2 puan

Gökyüzü

Sıfır
fonksiyon
2 puan

Pi

İçine
fonksiyon
2 puan

Einstein
Torunları

Örten
fonksiyon
2 puan

Moshi

Fonksiyo
n
2 puan

Matiksel
bilginin
doğrulu

Günlük
hayatla
ilişkilendi
rme

Yaratıcı
lık

Görsellik

Sunum

Toplam
puan

2
puan

1
puan

1
Puan

2 puan

2
puan

10

2
puan

1
puan

1
Puan

1 puan

1
puan

8

2
puan

2
puan

2
Puan

1 puan

2
puan

11

2
puan

1
puan

2
Puan

2 puan

2
puan

11

2
puan

1
puan

2
Puan

1 puan

2
puan

10

2
puan

2
puan

2
Puan

2 puan

2
puan

12

Tablo 7 de görüldüğü gibi tüm grupların poster değerlendirmeleri
puanlama anahtarı kullanılarak bulunmuştur.Yapılan çalışmada Moshi
grubunun poster değerlendirilmesinde içerik, matematiksel bilginin
doğruluğu
bakımından,
günlük
hayatla
ilişkilendirmeleri,
yaratıcılıkları, görselliği ve sunumları bakımından fonksiyon
çeşitlerinden 1-1 konusunu tam puan alarak gruplar arasında en
yüksek puanı alan grup olduğu görülmektedir.
Gökyüzü
grubunun
sıfır
fonksiyon
çeşidinin
poster
değerlendirilmesinde içerik, matematiksel bilginin doğruluğu, günlük
hayatla ilişkilendirmeleri, yaratıcılıkları ve sunum bakımından tam
puan alırken posterin görselliği bakımından ise kısmi puan alarak
gruplar arasında ikinci yüksek puan alanlar arasında olduğu
görülmektedir. Pi grubunun içine fonksiyon çeşidinin poster
değerlendirilmesinde içerik, matematiksel bilginin doğruluğu,
yaratıcılıkları ve görselliği bakımından tam puan alırken günlük
hayatla ilişkilendirmeleri ise kısmi puan alarak gruplar arasında
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üçüncü yüksek puan alanlar arasında olduğu görülmektedir. Dörtte iki
grubunun sabit fonksiyon çeşidinin poster değerlendirilmesinde içerik
matematiksel bilginin doğruluğu, görsellik ve sunum tam puan iken,
yaratıcılık ve günlük hayatla ilişkilendirmeleri kısmi puan alarak daha
alt sıralarda yer aldığı görülmektedir. Einstein torunları grubu örten
fonksiyon çeşidinin poster değerlendirilmesinde içerik, matematiksel
bilginin doğruluğu, yaratıcılık ve sunum tam puan iken, görsellik ve
günlük hayatla ilişkilendirmeleri kısmi puan alarak daha alt sıralarda
olduğu görülmektedir.
Çözücüler grubu eşit fonksiyon çeşidinin poster değerlendirilmesinde
içerik ve matematiksel bilginin doğruluğu tam puan iken geri kalan
maddeler kısmi puan alarak gruplar arasında en düşük grup olduğu
görülmektedir.
Gruplar arasında sıralama yapılacak olursa;
Moshi > Pi = Gökyüzü > Einstein Torunları = Dörtte iki >
Çözücüler
12 puan >

11 = 11 puan > 10 = 10 puan > 8 puan

Moshi grubu toplam 12 puan alarak en yüksek puanı alan grup olarak
belirlenmiştir. Gökyüzü ve pi grubu ise 11 puan, Einstein torunları ve
dörtte iki grubu 10 puan, bunların arasında ise 8 puanı alan Çözücüler
grubu en düşük puanı alan grup olduğu görülmüştür. Bütün grupların
toplam puanı Σx = 62 ve ortalama puanı ∑ ¯x = 10.3 sonucuna
varılmıştır.
Kavram haritası, Yapılandırılmış grid, Tanımlayıcı dallanmış ağaç,
Zihin haritası, Akran grup değerlendirme formu, Çalışma yaprağı I ve
II ve Posterler tümü bir arada değerlendirildiğinde grupların
puanlarındaki değişimler incelenmiştir. Sonuç olarak tüm nitel veriler
tek bir tabloda toplanmak istenirse her veriyi aynı türden ifade etmek
için yeni bir puanlama anahtarı oluşturulmuştur.
Kavram haritası, Yapılandırılmış grid, Tanımlayıcı dallanmış ağaç,
Zihin haritası, Çalışma Yaprağı I ve Çalışma Yaprağı II için,
grup puanı 7.5-7.7 arası için ise

1 puan;

grup puanı 7.8-8.9 arası için ise

2 puan;

grup puanı 9.0-10.0 arası için ise

3 puan;

olarak gruplanmıştır. Tüm nitel veri toplama araçları
değerlendirildiğinde elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 8: Kavram haritası, yapılandırılmış grid, tanımlayıcı dallanmış
ağaç, zihin haritası, çalışma yaprağı I -II ve posterlere ait puan
tablosu.
PUANLAR
Kavram
Haritası,
GRUPLAR
Yapılandırılmış
Çalışma
Grid,
Toplam
yaprağı
Poster
Tanımlayıcı
puan
I ve II
Dallanmış
Ağaç, Zihin
Haritası,
Einstein
Torunları

1

2

2

5

1.66

Çözücüler

1

1

2

4

1.33

Dörde İki

2

2

2

6

2.00

Gökyüzü

3

3

2

8

2.66

Moshi

3

2

2

7

2.33

Pi

1

1

2

4

1.33

Toplam
puan

11

11

12

34

11.31

1.83

1.83

2.0

5.66

1.88

Tablo 8 incelendiğinde toplam puanlar göz önüne alınırsa en iyi
toplam 8 puan alan ve ortalaması 2.66 alan “Gökyüzü grubunun”
olduğu, en düşük puan alan gruplar ise “Pi Grubu” ve “Çözücüler
Grubu” dur.
4.

TARTIŞMA - SONUÇ VE ÖNERİLER

Yukarıdaki sonuçlar göz önünde alındığında Kosova’da Gjon Buzuku
Fen Lisesi öğrencilerine uygulanan dersin aktif öğrenmeyi içeren
alternatif öğrenme tekniklerinin kullanılmasıyla bireyin öğrenme
sorumluluğu üstlenmesi, öğrenmenin çeşitli yönleriyle karar alması ve
zihinsel yeteneklerin kullanılması gerektiği bir öğrenme süreci olması
dersin daha anlaşılır, matematiği sevmelerine ve derse olan ilgilerinin
artışı bu öğretim yönteminin diğer tüm derslerde de kullanılmasıyla
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öğreneni pasif durumda olduğu davranışçı yaklaşımından bilişsel
yaklaşıma geçmesini sağlamaktadır.
Araştırma sorusunun cevabını almak için öğrencilerin alternatif ölçme
değerlendirme tekniklerine yönelik görüşleri ve matematik dersinde
alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanılması öğrencinin
başarısına olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Yapılandırılmış
grid, çalışma yaprağı ve öğrenci ürün dosyası (portfolyo), posterler
(afiş), kavram haritası, zihin haritası, tanımlayıcı dallanmış ağaç
teknikleriyle dersin işlenilmesi öğrencinin matematik dersine olan
ilgisine ve başarıya çok büyük katkı sağlandığını söyleyebiliriz.
Yapılan alan yazı taramasında bu çalışmayı destekleyen diğer
çalışmalardan bir kaçı Özsoy (2004) çalışmasında fonksiyonlar
ünitesinin aktif öğrenme ve alternatif ölme değerlendirme teknikleri
kullanılmış. Böylece öğrenci merkezli eğitim sağlanmış olmaktadır.
Bu çalışmada bir sonraki üniteye geçince bu sefer kavram haritaları ve
Vee diyagramları öğrenciden yapmaları istenir. Bu çalışma sonucu
aktif öğrenmenin daha yararlı olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Altun ve Memnun (2007), çalışmasında Permütasyon ve Olasılık
ünitesi konularının, deneysel etkinlikler ve eğitimsel oyunlar
yöntemlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı aktif öğrenme teknikleriyle
yapılan öğretiminin, öğrenci başarısı üzerindeki etkisini araştırmıştır.
Çıkan verilere göre, aktif öğrenmeyi esas alan öğretimin uygulama
düzeyi öğrenci başarısını anlamlı derecede arttırdığını ortaya
koymuştur.
Akbulut (2012) çalışmasında çalışmada ön test- son test kontrol
gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma İlköğretim
6. Sınıf matematik dersi cebir konusunun aktif öğrenme yöntemi ile
öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılık
düzeylerine etkisini araştırmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aktif öğrenme yakalaşımının
öğrencilerin matematik başarısını artırmada geleneksel öğretim
yöntemine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin
matematik dersinde geleneksel yönteme göre kalıcılık düzeyine
etkisinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Öneriler
Araştırmanın sonuçlarına dayanaraktan şu önerilerde bulunabilinir:

İlkokul, ortaokul ve liselerde de aktif öğrenme tekniklerinin
matematik dışında diğer derslere uygulanması eğitim sisteminin
ezbercilikten kurtulup öğrenci merkezli gelişimine katkı sağlayabilir.
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Kosova’da bulunan öğretmenlere (özellikle matematik
öğretmenlerine) ölçme ve değerlendirme ile ilgili ihtiyaç duyulan
konularda hizmet içi eğitimler verilmelidir.

Hizmet içi eğitim seminerlerinin süresi uzatılmalı, yeni
tekniklerin içselleştitilmesi sağlanmalıdır.

Kosova eğitim sisteminde öğretmenlere öğretmen kılavuz
kitapları hazırlanmalı, alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri
ayrıntılı olarak açıklanarak öğretmenlere bilgiler verilmelidir.

Öğretmen geleneksel öğretimden öğrenci merkezli öğretime
geçilmeli, ilkokul eğitiminden başlayarak ezbercilikten uzak
öğrencilere matematiği etkinliklerle, oyunlarla, yaparak yaşayarak
dersi işleyip matematiği sevdirmeli.
5.
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EK 1 : Fonksiyon çalışma yaprağı I
DERS: Matematik
KONU: Fonksiyon
HEDEF: Fonksiyonu Kavrayabilme
DAVRANIŞ:
1. Fonksiyonu tanımlama ve şema ile gösterme.
2. Bir fonksiyonun tanım kümesini, deger kümesini ve görüntü
kümesini tanımlama.
GRUP ADI:
GRUP ÜYELERİ:
Etkinlik I
Aşağıdaki adımları sırayla takip ederek ayrıntılı olarak istenileni
bulmaya çalışınız.
Adım 1) Fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi
kavramları hakkında bilgilerinizi grup içinde tartışıp not alarak her
gruptan bir temsilci ile bu bu kavramlar hakkındaki bilgilerinizi sınıfla
paylaşınız.
Adım 2) kenar uzunlukları 2cm, 3cm, 4 cm, 5cm, 6cm olabilen bir
karenin alanını bulup aşağıdaki çizelgeye doldurunuz.

X
Oluşan Alan

2

3

4

5

6
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Adım 3 ) Yukarıdaki tabloya gore tanım kümesini, değer kümesini,
görüntü kümesinin elemanlarını bulup aşağıdaki tabloya doldurunuz.
Tanım kümesi

Değer kümesi

Görüntü kümesi

Adım 4 ) Bulduğunuz bu değerleri Venn şeması ile gösteriniz ve
fonksiyon olup olmadığını inceleyiniz.
Bu ikililerin birinci bileşeni ile ikinci bileşeni belli bir kurala göre
oluşturulmustur.
Buradaki birinci kümeye ........................................................., ikinci
kümeye ise
................................................................................................. denir.
Fonksiyon, tanım kümesindeki....................................................değer
kümesindeki
.................................................................. eşleyen özel bir bağıntıdır.
Bağıntının fonksiyon olması için gerekli özellikler;
malıdır.
Diğer bir deyişle,
A’ da boşta eleman olmamalıdır. B’ de açıkta boşta kalan eleman
olabilir.

deyişle, A’ daki
her elemanın B’ de eşlendiği sadece bir eleman olmalıdır. (A’ daki her
bir eleman B’de birden fazla elemanla eşlenmemelidir). A’da bir den
fazla elman B’deki tek bir eleman ile eşlenebilir.
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Etkinlik II
Bir mahalle, mahallede bir sokak, sokakta evler ve evlerde çocuklar
düşünün.
Koşul 1: Her çocuğun bir evi olacak.
Koşul 2: Bir çocuğun birden fazla evi olmayacak.
1. Bu koşulları gerçekleyen çocuklar ve evler kümelerini birbirine
eşleyen bir bağıntı yazalım.
Çocukların kümesi : Ç = { ç1, ç2, ç3, ç4 }
Evlerin kümesi : H = { h1, h2, h3, h4, h5 }

Şekil 1
Şekil 1’ deki bağıntı için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Her çocuğun bir evi var mı? Evi olan çocukların hangi evde
oturduklarını yazınız.
b. Birden fazla evi olan çocuk var mı? Varsa isimlerini yazınız.
c. Evsiz çocuk var mı? Varsa isimlerini yazınız.
d. Çocuğu olmayan ev var mı? Varsa isimlerini yazınız.
2. Yukarıdaki soruları Şekil 2’ deki bağıntı için de yanıtlayınız.
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Şekil 2
3. Şekil 2’ deki bağıntının koşul 1 ve koşul 2 yi sağlayıp
sağlamadığını inceleyiniz.
4. Koşul 1 ve koşul 2’ yi gerçekleyen bağıntı bir fonksiyondur. Buna
göre Şekil 1 ve Şekil 2’deki bağıntılardan hangisinin fonksiyon
olduğunu belirleyiniz.
5. Yukarıdaki tanımdan yararlanarak bağıntı ve fonksiyon arasındaki
ilişkiyi yazınız.
6. Koşul 1 ve koşul 2’ yi sağlayan bağıntıdaki çocukların kümesi
fonksiyonun tanım kümesi,evlerin kümesi görüntü kümesi ve sadece
çocuğu olan evlerin kümesi ise değer kümesiolarak adlandırılır. Buna
göre Şekil 1’ deki fonksiyon olma koşullarını gerçekleyenbağıntı için
aşağıdaki kümeleri yazınız.
Tanım kümesi =
Görüntü kümesi =
Değer kümesi =
7. Artık tüm bilgilerinizi kullanarak bir fonksiyon tanımı yazınız.
Etkinlik III
1)
A = {- 3,- 2,- 1, 0,1, 2,3, 4,5} ve B={ -1, 0,1, 4,8,9,16, 25,
27} kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki bağıntıların fonksiyon
olup olmadığını inceleyiniz
A

B

A B
A

x2

x
B

x

x3

2)
A= { 2,3}, B= { 2,3, 4,5} olmak üzere A dan Bye tanımlanan
f(x) = 2x fonksiyonmudur ?
f(x) = x+ 2 fonksiyonmudur ?
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3)
f: A
R , f(x) =
{1,3,8} olduğuna göre A = ?
4)
f:
:
g(2) + f(3) +g(4) = ?

ve A nın görüntü kümesi f(A) =

ve g
fonksiyonları veriliyor. Buna gore f(1) +

5)
Bir telefon operatörü uluslararası görüşmeler için
kullanıcılardan aylık
F(x) = 0,38x + 5 fonksiyonuna göre ücret almaktadır.
Burada x, dakika ve F, x dakika sonunda ödenecek ücret
fonksiyonunu gösteriyor. Buna gore;
a) 1 ay sonunda 50 dakikalık görüşme yapan bir kullanıcı kaç Euro
öder?
b) 1 ay sonunda 29.32€ luk fatura ödeyecek olan kullanıcı kaç dakika
konuşma yapmıştır?
c) Bir kullanıcı aylık telefon görüşmeleri için 60€ ayırdığına göre en
çok kaç dakika görüşme yapabilir?

Ek 2: Fonksiyon çalışma yaprağı II
DERS: Matematik
KONU: Fonksiyon
HEDEF: Fonksiyonu Kavrayabilme ve ilgili uygulama yapabilme
DAVRANIS: Fonksiyonun grafigini tanımlama
GRUP ADI:
GRUP ÜYELER:
Etkinlik I : Bir fonksiyonun grafiği:
Bir fonksiyonun elemanları olan ikilileri analitik düzlemde göstererek
oluşturulan noktalar kümesine bu fonksiyonun grafiği denir.
Örnek olarak: A =
ve B =
kümeleri ile A dan B
ye f: x
x2 + 1 fonksiyonu verilsin f’nin grafiğini çiziniz.
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Önce , A kümesinin elemanlarını f ile B kümesinin elemanları ile
eşleyiniz, f bağıntısını ikililer şeklinde yazınız.
x

x2 + 1

f(-2) …………………….
f(-1)……………………..
f(1)……………………...
f(2)……………………...
f

:

Grafiği çiziniz.

A ve B kümeleri için aşağıdaki grafiği inceleyelim.
y

B
d

b

a
c

x
A
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A : tanım kümesi [b , a] : tanım aralığı
B : değer kümesi [c , d] : görüntü kümesi
y
Etkinlik II
4
Örnek :
A

3

R olmak üzere f : A

R

Fonksiyonun grafiği yanda verilmiştir

a ) Tanım aralığını yazınız
b ) Görüntü kümesini yazınız

Etkinlik III

Grafiği verilen bir
bağıntının fonksiyon olup
olmadığını anlamak için y
eksenine paralel doğrular
çizilir.Bu paralel doğrular
grafiği bir noktada keserse
FONKSİYONDUR, grafiği birden
fazla noktada kesiyor ise
FONKSİYON değildir

DEĞİLDİR.!

-1

-5
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Tanım gözönünde alındığında, aşağıda verilen grafiklerin fonksiyon
olanlarını tespit ediniz. Aşağıdaki verilen grafiklerde y eksenine tanım
kümesinden çizilen parallel doğrular grafiği en fazla kaç noktada
kesiyor?
a)
y

x

b)

y

x
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c)

y

x

EK 3 –Poster Örnekleri
Dörde iki

509
Çözücüler

Pi

510

Gökyüzü

Einstein torunları
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Moshi
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LAPARASKOPİK NİSSEN FUNDOPLİKASYONU
OPERASYONLARINDA EREKTOR SPİNAE PLANE BLOĞU:
OLGU SERİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Şentürk
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul, drozgur2003@yahoo.com

Ultrason rehberliğinde erektör spinae plane (ESP) bloğu,
postoperatif analjezi için tarif edilen yeni bir bloktur. ESP bloğu
sırasında uygulanan lokal anestezik karışım, paravertebral boşluğa
yayılarak, somatik ve visseral ağrı için etkili analjeziye yol açar.
Bilateral uygulanan ESP bloğu epidural analjezi ile benzer etki
gösterir. ESP bloğunun toraks ve meme cerrahisi, bariatrik cerrahi,
üst batın cerrahilerinde de etkin postoperatif analjezi sağladığı
bildirilmiştir. Bu nedenle, laparoskopik nissen fundoplikasyonu
operasyonlarında postoperatif ağrı için dört farklı vakada başarılı ESP
blok uygulamasını deneyimledik.
Olgulara premedikasyon sonrası (1 mg midazolam) fentanil
100 mcg, propofol 3mg/kg rokuronyum bromid 0.6 mg/ kg ile anestezi
indüksiyonu yapıldı. . Entübasyondan sonra hava-oksijen karışımı
içinde 0.6 MAC Sevofluran ve 0.08-0.1 g/kg/dk Remifentanil
infüzyonu ile anestezi sağlandı. Hastalara peroperatif Parasetamol 1 gr
ve Tenoksikam 20 mg yapıldı. Hastalara anestezi indüksiyonu sonrası
ultrason eşliğinde T8 seviyesinden 10 ml Bupivakain % 0.5, 5 ml
Lidokain % 2 ve 5 ml serum fizyolojik hazırlanarak 20 ml ile bilateral
ESP blok yapıldı. Operasyon sonrası ilk 24 saatte hastanın ağrı düzeyi
üzerine etkilerini değerlendirildi.
Olgu 1: Olgu 1: 66 yaşında (kilo: 77 kg, boy: 166 cm) ASA2
olan erkek hasta ,total cerrahi süre 85 dk, anestezi süresi 100 dk idi.
Derlenme odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru
4/10 idi.25 mikrogr fentanil yapıldı. İlk 6 saatlik izleminde <4/10 idi.
Kurtarma analjezi Paracetamol 1 gr yapıldı.
Olgu 2: Olgu 2: 22 yaşında (kilo: 74 kg, boy: 181 cm) ASA1
erkek hasta, total cerrahi süre 70 dk, anestezi süresi 90 dk idi.
Derlenme odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru
2/ 10 idi. İlk 12 saatlik izleminde <3/10 idi. Kurtarma analjezi
Paracetamol 1 gr yapıldı.
Olgu 3: 39 yaşında (kilo:44 kg, boy: 152 cm) ASA1 kadın
hasta, total cerrahi süre 90 dk, anestezi süresi 120 dk idi. Derlenme
odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru 1/10 idi.
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İlk 12 saatlik izleminde <2/10 idi. Bu süre zarfında hiçbir analjezik
ilaç uygulanmadı.
Olgu 4: 41 yaşında (kilo:90 kg, boy: 189 cm) ASA1 erkek
hasta, total cerrahi süre 85 dk, anestezi süresi 110 dk idi. Derlenme
odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru 1/10 idi.
İlk 12 saatlik izleminde <1/10 idi. Bu süre zarfında hiçbir analjezik
ilaç uygulanmadı.
Sonuç olarak, bu olgu serisinde torasik seviyeden ESP
bloğunun üst abdominal cerrahi prosedürlerde etkin ve uzun süreli
postoperatif analjezi sağladığını belirledik. ESP bloğunun farklı
cerrahi prosedürlerde kullanımının etkinlik ve güvenliğinin
araştırıldığı randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ İLE AHİ TEŞKİLATI
Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKTAŞ* - Salim PARMAKSIZ**
*Süleyman Demirel Üniversitesi pinargoktas@sdu.edu.tr
**Süleyman Demirel Üniversitesi slmprmksz@gmail.com

ÖZ
Girişimci bir malın veya hizmetin üretimi için gerekli riskleri alan,
doğal kaynak, emek, sermaye vb. birçok üretim faktörünü bir araya
toplayan ve bu faktörlerin harekete geçmesini sağlayan kişi olarak
tanımlanabilmektedir. Girişimcinin meydana getirdiği bu hareket ise
girişimcilik faaliyetidir. Günümüzde dünyada girişimciler ve
girişimcilik faaliyetleri oldukça önemli bir yere sahiptir ve birçok
devlet kendi vatandaşlarının girişimcilik faaliyetlerine destek
vermekte ve bu destek sonucunda birçok iş fikrinin hayata geçmesine
katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada girişimci ve girişimcilik kavramı,
girişimci bireylerde bulunması gereken özellikler ve girişimcilik
türleri detaylı olarak anlatılmış ve özellikle bir girişimcilik türü olan
sosyal girişimcilik konusu üzerinde durulmuştur. Günümüzde de
öneminin oldukça büyük olduğu sosyal girişimciliğin geçmişe yönelik
izleri araştırılmış ve Ahilik Teşkilatı ile bağlantılarına dikkat
çekilmiştir. Yapılan çalışmada aynı zamanda Ahilik teşkilatının ortaya
çıkışından, yapısından, teşkilatı oluşturan üyelerden, yapılan
faaliyetlerden ve çalışma sisteminden bahsedilerek mevcut
uygulamaları ile sosyal girişimcilik arasındaki bağlantı bir tablo
halinde gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sayesinde
günümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan ve büyük destekler
almayı başaran sosyal girişimcilik faaliyetlerinin aslında geçmişte de
oldukça önemli bir yeri olduğunu ve bu faaliyetlerin sürdürüldüğü
toplumlara oldukça katkı sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Ahi Teşkilatı,
Sosyal Girişimcilik Örnekleri

ABSTRACT
Taking the necessary risks for an entrepreneurial goods or service,
natural resource, labor, trade etc. a production means collection and
merging. This movement created by the entrepreneur is
entrepreneurship. Today, entrepreneurs and entrepreneurship activities
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have an important place in the world and they support the
entrepreneurship activities of many state citizens and contribute to the
realization of many business ideas. In this study, the concept of
entrepreneur and entrepreneurship, the characteristics of
entrepreneurial individuals and the types of entrepreneurship are
explained in detail. Social entrepreneurship, which is the type of
entrepreneurship, is emphasized. Today, the traces of social
entrepreneurship in which the importance of social entrepreneurship is
quite big are investigated and the connections with the Ahi
organization are pointed out. In this study, the connection between the
existing practices and social entrepreneurship has been tried to be
presented as a table by mentioning the emergence of Ahi organization,
its structure, members of the organization, activities and working
system. Thanks to this study, it is seen that social entrepreneurship
activities, which have a very important place today and have
succeeded in getting great supports, have a very important place in the
past and contribute to the societies in which these activities are carried
on.
Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, ahi
organization, examples of social entrepreneurship
Giriş
Girişimcilik konusu son dönemlerde önemi oldukça artan ve hakkında
birçok araştırma yapılan bir konu haline gelmiştir. Bireylerin,
şirketlerin ve devletlerin yararına olabilecek bir çok başarının
kapılarını açan girişimcilik faaliyeti günümüzde birçok alanda kendini
göstermektedir. Kişisel çabadan devlet desteğine kadar birçok farklı
şekilde gerçekleştirilebilecek olan girişimcilik faaliyetleri kendi
içlerinde birden fazla kola ayrılmaktadır. Yapılan bu çalışmada
girişimcilik faaliyetlerinden sosyal girişimcilik ele alınmış ve sosyal
girişimcilik faaliyetlerinin aslında günümüzden çok daha önce
başladığı vurgulanmak istenmiştir. Vurgulanmak istenen bu noktayı
sağlamlaştırmak için bundan yüzlerce yıl önce var olan “Ahi
Teşkilatı” yapılanması içerisindeki sosyal girişimcilik örnekleri ele
alınmıştır.
Girişimci ve Girişimcilik
Girişimcilik konusu üzerine detaylı bir bilgilendirme yapmadan önce
girişimci kavramının ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir. Bu
kavramın ilk kez ortaçağda kullanılan “entreprendere” yani Türkçe
anlamıyla “iş yapan” kelimesinden türetilerek günümüze kadar geldiği
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düşünülmektedir ( Bekar ve Sevim Korkut 2006: 117). Şimdiki
kullanım anlamında ise girişimci bir malın veya hizmetin üretimi için
gerekli riskleri alan, doğal kaynak, emek, sermaye vb. birçok üretim
faktörünü bir araya toplayan ve bu faktörlerin harekete geçmesini
sağlayan kişi olarak tanımlanabilmektedir (Tekin 2016: 2).
Girişimciler hangi işin ne zaman, ne şekilde ve ne sebeple yapılması
gerektiğine karar verip, verilen karar doğrultusunda çalışmalar yürüten
bireylerdir. Bu bireyler piyasada mevcut olmayan ve toplumun ihtiyaç
hissettiği malı veya hizmeti keşfedip üretimine ön ayak olan kişilerdir.
Bireyin bu piyasa açığını görüp o doğrultuda harekete geçmesini
sağlayan şey ise kendi girişimcilik kapasitesidir, bireyler kendilerinde
mevcut olan bu girişimcilik kapasitesi doğrultusunda hareket ederse
kendi işinde bağımsız bir şekilde çalışma hayali kurduğu düşünülebilir
(Bekar ve Sevim Korkut 2006: 118). Bahsedilen bu girişimcilik
kapasitesinin ortaya çıkarak üç temel durumdan söz edilmiştir. Bu
durumlar (Uncuoğlu Yolcu 2017: 183):
Ortaya çıkan ve kar elde etmeye yönelik olan fırsatları yakalamak için
çabalamak
Mevcut olan kaynakları öğrenmek veya mevcut kaynağı ilk kullanan
olma yoluna girmek
Kullanılan kaynakların kullanım biçimlerini değiştirip başka bir düzen
oluşturarak yenilik yapmak
Geleneksel olarak girişimci bireylerde bulunması gereken belli başlı
özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz (Tekin 2016: 3 , Uncuoğlu
Yolcu 2017: 183-184) :













Fırsatları görmek
Gelişmeleri yakından takip etmek
Riskleri üstlenmek
Azimli olmak
Kaynakları etkin kullanabilmek
Hayal kurmayı bilmek
Israrcı olmak
Disiplinli çalışmak
Kar sağlama amacına önem vermek
Özgüven sahibi olmak
Özeleştiri yapabilmek
Değişime açık olmak
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Yukarıdaki geleneksel özelliklerin dışında ise günümüz
girişimcilerinde bulunması gereken ve modern sayılabilen bir takım
özelliklerde mevcuttur. Bunlar (Bekar ve Sevim Korkut 2006: 119) :
İşletmenin gelişimine sebep olacak stratejileri geliştirip
uygulamaya koymak
- Yönetimi ve organizasyon yapısını iyileştirmek için çeşitli
politikalar belirlemek
- Fırsatları öngördüğü kadar tehditleri de öngörüp bertaraf
edebilmek
- Teknolojiyi yakından takip edip bütün gelişmeleri işletmeye
dahil edebilmek
Bütün bu özelliklere sahip olmak bireylerin girişimci bireyler
olmalarını ve diğer bireylerden ayrılmalarını sağlamaktadır ( Tekin
2016: 3).
-

Girişimcilik kavramının ise günümüzdeki anlamıyla kullanılması
kapitalizmin büyük ölçüde üretim piyasasına hakim olmasıyla
başlamıştır (Aytaç 2006: 141). Girişimcilik kavramını ilk kullanan kişi
ise Fransız ekonomist Richard Cantillon’dur (Özcan vd. 2018: 39).
Girişimcilik bünyesinde temel olarak insanı ve insan topluluklarını
içerdiğinden ötürü sadece ekonomi alanında değil psikoloji, sosyoloji,
antropoloji gibi temelinde insan olan bilimlerle de konu başlığı haline
gelmektedir ( Akdemir 2015: 7).
Girişimciliğin ne demek olduğu aşağıdaki maddeler doğrultusunda
daha iyi anlaşılabilir. Girişimcilik ( Akdemir 2015: 6) :













Kalkınma sağlamak
Kariyer oluşturmak
Bağımsızlık kazanmak
Dünyaya açılmak
İnsanlığı düşünmek
Ülkeyi düşünmek
Liderlik etmek
Toplumu düşünmek
Ülkeyi düşünmek
Yardım etmek
Çözüm üretmek
Yenilik yaratmak demektir.

Girişimcilik üzerine yapılan tartışmalarda kişilik özelliklerinin mi
yoksa bireyin sosyal çevresinin etkisinin mi daha büyük olduğu
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gündem konusu olmuştur. Bu tartışmalar esnasında kişilik
özelliklerinin etkisinin büyük olduğunu iddia edenler bireyin
psikolojisi üzerinde dururken sosyal çevre etkisinin büyük olduğunu
iddia edenler ise gelenek ve kültürün üzerinde durmuşlardır (Naffziger
1995: 32). Girişimcilik bireyin kendisi ve içinde yaşadığı toplum için
ekonomik açıdan ortaya çıkan fırsatları değerlendiren ve fırsat yaratan,
yenilikler yaparak ekonomik sistem içerisinde değişikliklere neden
olan bir süreçtir (Küçükaltan 2009: 22). Devlet eğer girişimcilik adı
altındaki bu süreç için teşviklerde bulunursa doğru orantılı olarak
yatırımlar artacak, ülke genelindeki istihdam oranında bir artış
görülmesi kaçınılmaz olacaktır (Küçükaltan 2009: 23). Öte yandan
girişimcilik etkinliklerinin yoğun olarak görüldüğü ülkeler iç
ekonomilerinde güçlü oldukları kadar dünya ekonomisinde ve dünya
siyasetinde de kendilerine sağlam yerler
edinebileceklerdir. Bu yüzden söylenebilir ki girişimcilik ekonomik ve
sosyal değişimin anahtarıdır (Schoonhoven ve Romanelli 2001: 24).
Girişimcilik Çeşitleri :
Her ne kadar bu çalışmada sosyal girişimcilik üzerinde durulacaksa da
girişimciliğin bütün çeşitlerinden kısaca bahsetmekte fayda vardır.
Eko Girişimcilik :
Eko girişimcilik altında faaliyet gösteren girişimci bireyler kar amacı
gütmelerine rağmen aynı orantıda çevre konularına karşı duyarlı bir
şekilde hareket ederler (Uncuoğlu Yolcu 2017: 184). Eko girişimcilik
bir mal veya hizmetin üretiminden sonra çevreye faydalı çıktılar elde
etme isteğinin olduğu faaliyetlerdir (İnce Balcı 2011: 190).
Kurumsal Girişimcilik :
Kurumsal girişimcilik çevredeki fırsatları değerlendirmek için risk
altına girilen, yenilikler yapan ve diğer işletmelerle sıkı bir rekabet
içerisinde olan davranış biçiminin bütünüdür (Bulut vd. 2008: 1393).
Bu girişimcilik türü bireysel ve kurumsal büyümeyi desteklemekte ve
çalışanların yaratıcılıklarını kullanmalarına imkan sağlamaktadır
(Uncuoğlu Yolcu 2017: 185).
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İç Girişimcilik :
Bu girişimcilik türü mevcut işletmenin ilerleme kaydetmesi ve bir
dönüşüm geçirmesi için, risk almasını, yenilik hareketlerinde
bulunmasını ve satışları arttırma çalışmaları yapmasını sağlamaktadır
(İçerli vd. 2011: 179). Aynı zamanda iç girişimcilik için işletmede
uzman bir kadronun, yeniliklere açık olan bireylerin ve yenilikçi
teknolojilerin
yaygın şekilde bulunması olarak açıklanabilir (
Uncuoğlu Yolcu 2017: 185).
Stratejik Girişimcilik :
Stratejik girişimcilik türü işletmelerin hedeflenen performansa
ulaşmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması adına, her türlü
fırsatın düzenli takip edilmesi ve rekabet üzerine araştırma ve
çalışmaların sürekli sürdürülmesi durumudur ( Uncuoğlu Yolcu 2017:
185).
Sosyal Girişimcilik :
Sosyal girişimcilik kavramına değinmeden evvel sosyal değer nedir
onun hakkında biraz açıklama yapmak gerekmektedir. Sosyal değer
dünya üzerinde var olan bütün bireylerin geleceği ve mevcut durumu
için oldukça önem arz etmekte olan temel değerdir. Bu değer sosyal
yardımlaşma, hayırseverlik, sosyal sorumluluk gibi yaklaşımlar
dahilinde
üretilebilecekken
sosyal
girişim
yoluyla
da
üretilebilmektedir (Taş ve Şemşek 2017: 484). Girişimcilik kavramı
ortaya çıktığı ilk günlerden bu yana akıllarda kar elde etme amacının
ilk sırada yer aldığı ve ticari kaygıların güdüldüğü bir fırsat olarak
görülse de sosyal girişimcilik kavramı bu yargıların dışında yer
almaktadır. Sosyal girişimciler toplum çıkarlarını gözetmekte, geniş
yelpazesinde yer alan bir çok proje ile istihdam ve kalkınmaya destek
olmaktadır (Taş ve Şemşek 2017: 484). Sosyal girişimciler içinde
bulunduğu toplumun bireylerini yakından ilgilendiren ve onları
oldukça ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin yeni fikirler üretebilen
kişilerdir (Asılsoy 2017: 606). Sosyal girişimciler ürettikleri bu yeni
fikirleri sosyal bir fayda haline getirmek için ellerindeki kaynağı iyi
yöneterek değer üretme çabasına dahil olurlar (Kaya 2010: 319).
Sosyal girişimci bireyler mevcut sistemin içerisindeki eksikleri
farketmek konusunda yeteneklidirler, bu eksiklerin farkedilmesiyle
doğru orantılı olarak fırsatları da farketmektedirler. Bu farkındalık
sürecinin sonucunda sosyal girişimciler eksikliklerden doğan fırsatları
değerlendirerek ortaya bir farklılık koyarlar (Özdevecioğlu ve Cingöz
2009: 86). Kamu sektörlerinin veya özel sektörlerin henüz farkedip
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boşluğunu doldurmadığı hizmetlerin farkına varan ve o boşluğu
dolduran bireyler sosyal girişimci bireylerdir (Sharir ve Lerner 2005:
7).
Sosyal girişimciler farkına vardıkları boşlukları doldururken ellerinde
bulunan mevcut güç ve kaynağı sınırlama yoluna girmeden sosyal
değeri yaratmak ve yarattıkları değerin kalıcı olmasını sağlamak için
çalışmaktadırlar (Özdevecioğlu ve Cingöz 2009: 86). Sosyal
girişimciler bu değerleri yaratırken toplumların basmakalıp davranış
biçimlerini değiştirmek ve geliştirmek amacında hareket etmiş ve
başarılı olmuşlardır. Toplumu oluşturan bireylerin her birinin içinde
bulunduğu topluma fayda sağlayabileceği işler mevcuttur, demokratik
bir toplum yapısına sahip olunması halinde toplumun bütün bireyleri
birer sosyal girişimci olabilirler( Betil 2010 : 24). Sosyal girişimciler
farkına vardıkları eksikliklerin sonucunda bir sosyal değer yarattıkları
gibi mevcut problemlerin farkına varmak yoluyla da sosyal değer
yaratabilirler. Onlar eksikliklere odaklandıkları kadar toplumun sosyal
problemlerine de odaklanmakta ve o problemleri çözüme ulaştırma
amacıyla yenilikçi fikirler, yeni düzenlemeler aramaktadırlar (Alvord
vd 2004 : 262). Sosyal girişimcilik toplumdaki tek bir bireyden
başlayabileceği gibi bir bir gruptan, takımdan veya örgütlerden de
başlayabilir. Yani sosyal girişimci olmak için sadece bireysel hareket
etme gibi bir şart bulunmamaktadır. Temelinde problem çözme odağı
olan sosyal girişimcilik başarılı olması için ister istemez toplumun bir
çok alanı ve iş koluyla işbirliği yapmak zorunda kalır bu da sosyal
girişimciliği bireysel olmaya mahkum etmekten uzak tutmaktadır. Bu
işbirliği durumunun etkisinin yanında gönüllülük esasının hakim
olması sosyal girişimciliğe bir çok sivil toplum kuruluşlarının da dahil
olmasına sebep olmuştur (Budak 2015: 37-38). Değinilmesi gereken
bir diğer önemli kısım ise sosyal girişimcilik faaliyetlerinin kar etme
amacının da bulunabileceğidir. Sosyal girişimciler problemleri
çözmek, sosyal eksiklikleri tamamlamak gibi önemli görevleri yerine
getirirken kar etme amaçlı da çalışmalar yapabilirler ve diğer tüm iş
kollarında olduğu gibi sosyal girişimlerde de kar amacı güden ve kar
amacı gütmeyen kuruluşlar olarak ayrılabilirler ( Durak 2016 : 108).
Oluşan bu sosyal girişimciliklerin de bir başarı ölçütüyle
değerlendirilmesi durumu vardır. Bu ölçütler şunlardır : (Sharir ve
Lerner 2005 : 8)
-

Sosyal girişimlerin öngördükleri amaçların tamamlanma
dereceleri
Hizmet devamlılığını garanti edebilecek girişim yeteceğinin
olması
Girişimin büyümesi ve kalkınması için kaynakların
derecelendirilmesi
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Sosyal Girişimcilerin Özellikleri : Sosyal girişimci bireylerin kişilik
özelliklerinin ticari girişimcilerden ve toplumun diğer bireylerinden
oldukça farklı oldukları su götürmez bir gerçektir. Sosyal girişimci
bireyler engellerin üstesinden gelmek ve mevcut problemlerin çözüme
ulaşmasını sağlamak için sürekli çalışmaktadır. Bu çalışma onu en
yüksek seviyede toplumsal fayda yaratmaya iter (Özdevecioğlu ve
Cingöz 2009 : 89). Kişilik özelliklerine dikkat edildiği zaman ise tek
tipten oluşan ve bütün sosyal girişimcilik faaliyetlerinde yer alan
bireylerde bulunan temel özelliklerin varlığından bahsetmek pek
mümkün değildir. Kimi sosyal girişimciler oldukça enerjik,
fikirlerinde ısrarcı, kibar, iyi giyinmeyi bilen, fikirlerini detaylıca
anlatan kişiler olurken kimileri ise yavaş konuşan, ısrarcı olmayan,
pragmatik düşünen kişiler olmaktadır (Barendsen ve Gardner 2004 :
45-46). Fakat genel manada sosyal girişimci bireylerden bulunan
özellikler şu şekilde sıralanabilir (Dees, 2001: 4 , Karadal 2014: 413)












Yeniliklerle sürekli ilgilenmektedirler,
Değişime uyum sağlamaktadırlar,
Sosyal bir değer yaratma ve sürdürme misyonuna sahiptirler,
Fırsatların peşini asla bırakmazlar,
Ellerindeki kaynaklarla sınırlı kalmazlar,
Toplumu ilgilendiren projelerle alakalıdırlar,
Karşılaştığı sorunlar karşısında çözüm üretme odaklıdır,
Başarılı olmaya aç bir ruh haline sahiptir,
Plan ve programa bağlı bir çalışma sistemini tercih ederler,
Mücadele etmekten kaçmayan bir karaktere sahiptirler,
Fırsatları tespit edebilmektedirler

Bir Sosyal Girişim Örneği Olarak “Ahi Teşkilatı’’
Ahi teşkilatı ve yapılanma sistemine değinmeden evvel ahi kavramına
değinmek ve anlamak gerekmektedir. Ahi kelimesinin Türkçe anlamı
“kardeşim” demektir. Fakat Kaşgarlı Mahmut’un yazmış olduğu
Divan-ı Lügati’t-Türk’de “Ahi” kelimesinin, Türkçe karşılığı cömert,
eli açık kelimelerinin anlamına gelen “Akı” kelimesinden türetildiği
belirtilmektedir (Kaşgarlı 1970 : 70). Ahilik yapısı yaratıcılığın,
kaynaştırıcılığın, birleştiriciliğin hakim olduğu bir Türk geleneğinin
adıdır. Toplumda dostluğun, kardeşliğin, hür olarak ayakta kalmanın
ve bağımsızlığa büyük değer vermenin, çalışmanın ve toplumsal
düzenin sağlam temellere dayandırılmasının önemini içinde barındıran
bir yapının adıdır. Terim olarak ele alındığı takdirde ise Ahilik 13.
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Yüzyılda Anadolu topraklarında teşkilatlanmış belli kurallara bağlı
olarak hayatını sürdüren esnaf ve sanatkarlar birliği anlamına
gelmektedir ( Karaman 2014: 94). Ahilik yapılanmasının İslam
dininin doğmasının ardından süre gelen ilk asırlarda ortaya çıkan
sanatkar ve zanaatkarların birleşmesiyle oluşan “Fütüvvet” anlayışının
bir devamı olduğu hakkında bir takım görüşlerde mevcuttur (Durak
2016: 109). Kendisine temel olarak Kuran-ı Kerim ve
Hz.Muhammed’in sünnetlerini alan Ahilik teşkilatının kurulmasında
şüphesiz Fütüvvet anlayışının etkisi vardır. İslam dininin geniş
topraklara hakim olmasıyla birlikte Fütüvvetçilik anlayışı da kendisine
bir çok İslam ülkesinde yer bulmuştur. Türkler de İslam dinini
benimseyip Anadolu topraklarına kalıcı olarak yerleştikleri zaman
Fütüvvetçilik anlayışından feyz alarak bu anlayışın üzerine
kendilerinde has bulunan eli açıklık, yiğitlik, kahramanlık gibi
vasıfları eklemişlerdir ( Öztürk 2002: 2).
Peki Fütüvvetçilik anlayışı nedir? Fütüvva kelimesi Türkçe manası
“gençler” anlamına gelmekte olan “fityan” kelimesinden türetilmiştir,
“civanmerdan“ ise bu kelimenin Farsça karşılığıdır. Fütüvva
anlayışına sahip olan kimseler, birbirleriyle yardımlaşma, dayanışma,
arkadaşlık kurma, yakın ilişkiler içerisinde bulunma gibi bir takım
davranışlar içerisinde bulunmaktadırlar. İlk zamanlar bu dayanışma
içerisinde bulunan bireylerin içerisinde zanaatkarlar ve çeşitli meslek
gruplarından insanlar olmuş olsa dahi daha sonra bu mesleki nitelik
taşıma durumu ortadan kalkmış ve fütüvva anlayışı şehir ve ülke
sınırlarını aşan bir boyuta ulaşmıştır (Öztürk 2002: 2).
Fütüvvetçilik anlayışı kişisel değerlere ve askeri niteliklere çok daha
fazla önem vermektedir. Bu prensip dahilinde bireyler arasında birlik
ve beraberlik oluşturma amacı güden fütüvvetçilik anlayışını
benimseyen bireyler üç temel gruba ayrılarak tanımlanabilmektedir.
Bu gruplar;
-Kavli
-Seyfi
-Şurubi olarak bilinmektedir.
Bahsedilen bu gruplardan Kavli grubu içerisinde sanatkar bireyleri,
Seyfi grubu askeri bireyleri, Şurubi grubu ise bu iki toplumsal yapının
dışında kalan bireyleri içerisine dahil etmektedir. Fütüvvat kelimesi
ahilik anlayışının nizamnamelerine verilen isimde de kendine yer
bulmuştur. Bu nizamnamelere “Fütüvvetname” adı verilmekteydi ve
bu nizamnamelerde ahilik teşkilatına bağlı olan bireylerin sahip
olması gereken hususlar yer almaktaydı, bu hususlar şu şekilde
sıralanabilir (Öztürk 2002 3-4):
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-

Doğru sözden şaşmamak
Cömert olmak
Tevazu sahibi olmak
Kendinden başka insanlara kıymet verebilmek
İnsanları doğru yola sevk etme çabasına girmek
Affedici bir yapıya sahip olmak
Gerçekçi olabilmek

Türklerin 1071 yılında kazandıkları Malazgirt zaferinin ardından
Anadolu topraklarını Türklere açması ile Orta Asya’da ki bir çok Türk
toplumu Anadolu topraklarına göç etmeye başlamıştır. Bu göç
hareketine bir süre sonra hız kazandıran ise Moğol hükümdarı Cengiz
Han’ın Uygur Türklerini ve Çin’i işgal etmeye başlaması olmuştur. Bu
göç dalgalarında Anadolu topraklarına önemli ölçüde esnaf, sanatkar
ve tüccar gelmiştir. Anadolu topraklarına gelen bu esnaf, sanatkar ve
tüccar bireylerin varlığı ile Türk kültürünün hakim olacağı, sanatsal,
siyasi ve iktisadi faaliyetlerin yer alacağı şehir ve medeniyetlerin
oluşturulması durumu söz konusu haline gelmiştir ( Durak 2016: 108).
İşte böyle bir ortamda Ahi Evran-ı Veli tarafından Ahilik teşkilatı
13.yüzyılda Kırşehir topraklarında hayata geçmiştir (Ersoy 2012:
172).Ahi teşkilatı, o zamana kadar gayrimüslim bireylerin tek elinde
olan sanat ve ticaret gibi konulara Türklerin de dahil olup söz sahibi
olmalarına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Sadece maddi
konularla sınırlı kalmamaya özen gösteren Ahilik teşkilatı kendilerine
bağlı olan tüccar ve esnafların kişisel ahlaklarıyla yakından ilgilenmiş
ve onların terbiyeli bireyler olmaları için çalışmalar yürütmüştür.
Anadolu topraklarına Türklerin yerleşmesinin ardından hızlı bir
esnaflaşma sürecini başlatan Ahi teşkilatı aynı zamanda Türkleşme ve
İslamlaşma adına da önemli ölçüde katkı sağlamıştır (Karaman 2014:
95). Bu Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde göçler yoluyla Anadolu
topraklarına giren alimler, dervişler ve mutasavvıfların önemli rolü
olmuştur. Bu Türkleşme ve İslamlaşma süreci içerisinde de daha sonra
meydana gelen göç dalgalarında Anadolu topraklarına gelen Türkler
kendilerine kalacak yer, iş, aş ararken oldukça yardım görmekte ve
huzurlu bir şekilde yaşamaları mümkün hale gelmiştir.(Arslan 2015:
250-251). Bireysel ahlak ve terbiyeye önemli ölçüde değer veren
Ahilik teşkilatının kültüründe hırs, fesatlık, iki yüzlülük, kabalık gibi
kötü duygulardan uzak durmayı önemseyerek ve Hacı Bektaşi
Veli’nin “Eline, diline ve beline sahip ol” sözünü temel alarak şu gibi
değerlere önem vermiş ve davranış biçimi haline getirmişlerdir (Kavi
2015: 106) :
-

Sabırlı olmak
Bütün insanlara sevgi duymak
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Verilen sırrı saklamak
Samimi davranışlar sergilemek
İçtenlikle yaklaşmak
Güler yüzlü olmak
Güvenilir olmak
Sadık olmak
Affedici olmak
Sakin kalmak
Doğrudan yana taraf tutmak
Ahi teşkilatlanmasının bunlar ve bunlar gibi daha birçok insani
vasıflara değer vermesi göstermektedir ki Ahilik bir teşkilatlanma
olduğu kadar bir düşünce sistemi bütünüdür. Ahilik bu düşünce
sistemi sayesinde hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında
mutluluğa ulaşabilecek bireyleri yetiştirme amacı gütmektedir. Bu
düşünce sistemine göre yukarıda belirtilmiş olan insani değerler
korunmalı ve bu değerlere bağlı olarak yaşamak gerekmektedir ( Akça
2003: 215). Ahilik teşkilatının insana insan olduğu için değer
verdiğini ispatlayan en önemli teşkilat yapılarından biri de günümüzde
dahi kendilerine sosyal ve iş hayatında yer bulma konusunda sıkıntı
çekmekte olan kadınlar üzerinedir. Ahilik teşkilatı Bacıyan-ı Rum
ismini verdikleri teşkilatlanmayla bir takım görüşlere göre Ahilik
teşkilatının kadın kollarına, bir takım başka görüşlere göre ise
tamamen bağımsız ve kadınlardan oluşan bir teşkilatlanmayı hayata
geçirmiştir (Arslan 2015: 251). Kadınlar konusunda ki örgütlenme
biçiminden de görüldüğü üzere Ahilik teşkilatı gerek sanat kolları,
gerek meslek dalları gibi birçok farklı alanda teşkilatlanma içerisine
girmişler ve başarılı olmuşlardır. Bu denli güçlü örgütlenmelerinin
sebebi ise sağlam bir teşkilatlanma yapısına ve zihniyetine sahip
olduklarından kaynaklıdır. Bu güçlü örgütlenmenin sonucunda oluşan
farklı teşkilatlar ise yine birlik ve beraberlik ruhuna bağlı olarak
“Büyük Meclis” adını verdikleri yerde toplanıp fikir alışverişinde
bulunurlardı (Karaman 2014: 97).
-

Bu büyük teşkilatlanmaya üye olmak için sadece esnaf, sanatkar veya
tüccar gibi meslek gruplarına dahil olmak gerekmemekteydi. Ahilik
teşkilatına çok farklı meslek gruplarından katılımlar olabildiği gibi
bilim ile ilgilenen insanlar ve hatta hükümdarlar bile üye
olabiliyorlardı (Arslan 2015: 251).
Ahilik teşkilatına üye olan bütün bireyler bu sistemin içerisinde
oldukça güçlü bir dayanışmacı ruh haline sahip olurlar. Bu teşkilattaki
bütün üyelerin temel mantığı birbirlerine yardımcı olarak, birlik ve
beraberlik duygusu içerisinde başarıya ulaşmaktır. Teşkilatın içinde
bulundu devlet yapısındaki temel amacı ise devleti oluşturan toplumun
bütün bireylerinin konum ve sorumlulukları birbirlerinden ne kadar

525
farklı olursa olsun, birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olup huzurlu bir
ortam yaratma ülküsüdür. Bu ülkü doğrultusunda Ahilik teşkilatı
üretim yapmadan tüketime geçmeyi, ihtiyaç fazlası malın ziyan
edilmesini, haksız rekabet ortamı oluşturulmasını vb. birçok toplumsal
ahlak yargılarına aykırı davranış ve tutumları reddetmektedir (Karagül
2012: 10).
Sosyal Girişimcilik Örnekleri ile Ahi Teşkilatı
Sosyal Girişimcilik
Günümüzde birçok devlet işlevini kaybeden ve kullanışsız hale gelen
binaların bulunduğu, bu sebepten ötürü de gerek ekonomik gerek
fiziksel yıkıma uğramış olan kent bölgelerini gerek mimari kaliteyi
yükseltmek gerekse de yaşam standartlarını arttırmak için kentsel
dönüşüm projeleriyle yeniden dizayn etmektedir. Bu sayede yapılan
yeni kentsel bölgeler şehirleşmeye büyük katkıda bulunmaktadırlar.
Bu kentsel dönüşüm ekonomik, kültürel, toplumsal ve fiziksel
iyileştirmeye gitmek ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı
hedeflemektedir (Görün ve Kara 2009: 156).
Bu kentsel dönüşüm hareketi birçok sosyal girişimci için fırsat haline
gelmiştir. Bu hareket sonucunda Doğan Bey Kentsel Dönüşüm
Derneği (Bursa), Beydağı Yamançları Eğitim, Kültür ve Dayanışma
Derneği (Malatya), Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve
Dayanışma Derneği (İstanbul) gibi birçok sosyal girişim dernekleri
kurulmuştur.
Bu dernek kentsel dönüşümlerin yanında veya
karşısında bir takım çalışmalar yaparak toplumun bilinçlenmesini
sağlamaktadırlar( Görün ve Kara 2009: 156).

Sosyal girişimcilik faaliyetlerinde sosyal girişimcilerin öncelikli
hedefi yapmış oldukları girişim faaliyetinden kar elde etmek değildir.
Temel amaç sosyal bir değer yaratmaktır. Bu yüzden sosyal
girişimcilik dendiği zaman akla yenilikçi bir takım yaklaşımlarla
ortaya sosyal bir değer koyma durumu gelmelidir. Hem sosyal değer
yaratmayı başarıp hem de mevcut sosyal girişimcilik faaliyetini ayakta
tutabilmek için hybrid ( karma ) yaklaşım var olmuştur. Bu yaklaşım
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ticari girişimcilik ile sosyal girişimciliği birlikte hareket ettirmektedir(
Günlü 2015: 30).
Bundan ötürü sosyal girişimcilik faaliyetlerinin yürütülme alanı her
yer olabilir. Her sektörde yer alabileceği gibi sektörler arası
işbirliğinin mevcut olduğu ortamlarda da görülebilmektedir(Kümbül
Güler 2011: 83).
Sosyal girişimciliğin amaçların arasında diğer kesimlere göre daha
dezavantajlı bir halde olan kesimin faydalanması için birtakım sosyal
faaliyetleri yerine getirmek vardır. Örgüt oluşturarak veya bir takım
uygulamalar yaparak dezavantajlı kesim için bu sosyal değerin
yaratılması ve bu değerin sürdürülebilir olması söz konusudur.
Sosyal girişimcilik faaliyetlerinin temelini incelediğimiz zaman,
sosyal girişimcilik faaliyetin doğru olması için bir takım temel
noktalara sahip olunması gerektiğini görmekteyiz. Bunlar ; sosyal
değer yaratmaya fayda sağlayacak olan fırsatları görebilme, yenilikçi
yaklaşıma sahip olabilme, faaliyet için kaynak yaratabilme gibi
unsurlardır.
Sosyal girişimciliğin diğer girişimcilik türlerinde temel farkı
toplumsal ve sosyal problemleri çözme ve sosyal bir değer ortaya
koymaktaki arzularının yüksek olmasıdır.
Yani asıl amaç sosyal ihtiyacın mevcut olduğu alanlarda faaliyet
göstermektedir. Faaliyetlerin sonucunda ise ortaya bir farklılık veya
yenilik ile değer koyabilmektir(Kümbül Güler 2011: 82-83).
Sosyal girişimcilik üzerine bir çok tanım yapılmıştır, konu üzerine
araştırmalarda bulunan her araştırmacı sosyal girişimcilik konusunu
kendine göre ele almış ve bir tanım ortaya koymuştur. Literatürde yer
alan kavramlar ele alındığı zaman ise sosyal girişimcilik adına belli
başlı bir takım temel özellikler göze çarpmaktadır. Bu özellikler ;
-

Sosyal problemlerin farkında olabilmek

-

Toplumun ihtiyaç duyduğu konuları fark edebilmek

-

Sosyal bir değer ortaya koyabilmek

Ekonomik, sosyal, çevresel konulara aynı anda odaklanabilen
örgüt kurabilme
-

Mevcut kaynakları sınırlamadan kullanabilmek

Bu özellikler dikkate alındığında sosyal girişimci kavramı için şöyle
bir tanım yapılabilir : Toplumun ihtiyaç duyduğu konular üzerinde
çalışmalar yapan, bu çalışmaları belli bir planlama ve çalışma sistemi
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ile hareket ederek yapan ve çalışmaların sonucunda yenilikçi bir takım
faaliyette bulunan kişilerdir(Kümbül Güler 2011: 83-85).
İhtiyaç sahiplerine destek olmak ve yoksulların sıkıntılarını gidermek
amacı güden sosyal girişimciler bazı faaliyetler ile yoksullara mikro
kredi sağlamış ve bu krediler sayesinde yoksul insanların girişimci
bireyler haline gelebilmelerini hedeflemişlerdir.
Bu hedef
doğrultusunda Grameen, Accion Brac gibi bir çok örgüt kurulmuş ve
yapmış oldukları uygulamalarla bir çok yoksul bireye mikro ölçülerde
finans desteğinde bulunmuştur.
Öte yandan yoksul bireylere eğitim desteği verilmesi açısından da
Youthbuild, Teachfor Amerika gibi bir çok sosyal girişim örgütleri
kurulmuş ve yoksul kesimde yaşayan gençlere eğitim alma imkanı
sağlamıştır(Kümbül Güler 2011: 86).
Sosyal girişimciliğin en dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri
mevcut problemleri çözüme kavuştururken oldukça yenilikçi ve farklı
yöntemler uygulamak gerektiğidir(Kümbül Güler 2011: 84).
Ahilik Teşkilatı
Ahilik teşkilatının kurulu olduğu Selçuklu Devletin’de fethedilen
bölgelere camii, medrese ve zaviye inşaa etmek bir gelenek haline
gelmişti. İnşaa edilen bu mimari yapılardan ise en önemlisi
zaviyelerdi.
Zaviyeler özellikle göçebeler için oldukça önem arz etmekteydi çünkü
göçebeler
yolları
üzerindeki
zaviyelerde
dinlenip,
konaklayabiliyorlardı.
Yapılan göçlerin süreleri hesaba alınarak inşaa edilen zaviyeler aynı
zamanda göçebe hayattan yerleşik düzene geçecek olan insanlar içinde
konaklama yeri olarak kullanılmıştı.
Bu bilinç çerçevesinde ortaya çıkan zaviyeler göçebe Türk’lerin
Anadolu’ya geldiklerin yerleşik hayata geçmelerine ve şehirleşmeye
önemli katkılarda bulunmuştur( Mahiroğulları 2008: 141-142).
Zaviyeler oldukça işlevsel ve çok yönlü mekanlardır.
Eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bu yerler aynı zamanda yoksul
insanlar içinde yemek dağıtma, konaklamalarını sağlama,
kimsesizlerin yardımına koşma gibi görevleride üstlenmişlerdir. Bu
yönüyle adeta günümüz sivil toplum örgütlerinin bir temeli niteliğinde
olduğu düşünülebilir(Mahiroğulları 2008: 148).
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Aynı zamanda ahi teşkilatı zaviyeler açmakla beraber camii ve mescid
gibi birçok mimari yapı inşaa etmişlerdir. Bu sayede şehirlerdeki
mahalle adetlerini arttırarak yine şehirleşmeye büyük ölçüde katkı
sağlamışlardır( Demirpolat ve Akça 2004: 369).
Türklerin Anadolu topraklarına yerleşmelerinin akabinde ahi
teşkilatını kurmuş olmaları ve halkın ihtiyaçlarını üretebilecek
sanatkar insanların var olmasına verdikleri önem sayesinde hem
sosyal hem de ekonomik açıdan oldukça güç kazanmışlardır.
Kurulmuş olan ahi teşkilatı ve mevcut zihniyet sayesinde Türk ustalar
Rum ve Ermeni ustalarla rekabet edebilecek seviyeye gelmişlerdir.
Türk ustaların bugün ki sanayi sitelerinin temeli olan sanayi
çarşılarında mesleklerini icra ettikleri bilinmektedir. Bu sanayi
çarşıları ihtiyaca göre üretim mantığıyla hareket eden ihtiyaca göre
işyeri açılması yoluyla oluşmuştur(Mahiroğulları 2008: 142). Oldukça
kuvvetli bir örgütlenme yapısına sahip olan ahilik teşkilatı her sanat
kolu için ayrı ayrı birlikler kurmayı ve bu birlikleri sanayi çarşılarında
bir arada çalıştırmayı başarmıştır. (Karaman 2014: 97-98).) Bahsi
geçen sanayi çarşılarının oluşmasıyla hem esnaflaşma süreci başlamış
hem de şehirleşmeye büyük ölçüde katkı sağlanmıştır(Mahiroğulları
2008: 142).
Orta Asya’dan Anadolu’ya göçüp Anadolu’da yerleşik hayata geçen
Türk’lerin yeni topraklarında güçlü bir şekilde hayatta kalmalarının ve
Türk sanatkarların Ermeni ve Rum sanatkarlar karşısında ezilmeden
rekabet edebilmelerinin temel sebebi ahilik teşkilatının var
olmasıdır(Mahiroğulları 2008: 142).
Türklerin Anadolu’ya göçmesiyle birlikte Anadolu’da farklı kültür ve
sosyal değerlere sahip olan topluluklar karşı karşıya geldiler. Ahilik
teşkilatı toplulukların çatışmacı olarak karşı karşıya geldiği bu
ortamda Türkleri Bizanslılara karşı kollamış ve onları bulundukları
dezavantajlı durumdan kurtarmışlardır ve bu sayede Anadolu’daki
sosyal
refahın
sağlanmasına
büyük
katkıda
bulunmuşlardır(Demirpolat ve Akça 2004: 365). Ahi birliklerin
toplumsal değerlerin sağlıklı bir şekilde oluşması için eğitime büyük
önem vermişlerdir. Bu eğitimler hem öğrencilerin ileride kar elde edip
geçimlerini sağlamalarını sağlamak amacıyla mesleki bir eğitim
şeklinde hem de sosyal değerin sağlanması ve korunması amaçlı
ahlaki ve terbiyeyi eğitimlerdir(Mahiroğulları 2008: 145).
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Bahsi geçen ahlaki ve terbiyeyi eğitim sistemi sayesinde hem de Türk
sanatkarlar arasında sağlam temellere dayanan bağlar kurulmuş hem
de özellikle yabancı sanatkarlarla rekabetin oldukça yüksek olduğu
pazarda Türk sanatkarların ayakta kalabilmeleri sağlanmıştır(Bayram
2012: 86-87). Ahi birliklerin eğitim sistemlerindeki temel hedef
yetiştirilen bireylerin ahlaklı, kültürlü, terbiye sahibi ve kabiliyetli
hale gelmelerini, sosyal hayata ekonomik ve sanat alanında değer
katabilmelerini sağlamaktır(Demirpolat ve Akça 2004: 369).
Ahilik teşkilatı sosyal eğer yaratmak için birçok çalışmada
bulunmuştur. Özellikle ekonomik alandaki çalışmalara bakıldığı
zaman birçok örnekle karşılaşılmaktadır.
Ahilik teşkilatında üretilmiş olan bir ürünün mevcut piyasa koşullarına
göre doğru fiyat tespiti ile fiyatlandırılmasına “narh” denirdi. Eğer bir
esnaf ürettiği bir ürünün mevcut fiyatından daha yüksek bir fiyatla
satılmasını isterse fiyat tespit komitesine başvururdu ve komitenin
kararında hangi fiyat uygun görülürse ürün o fiyattan satışa konulurdu.
Bu sistemin var olması dolayısıyla hem tüketicinin hakları hem de
üreticinin hakları korunmuştur. Bu sistemdeki esas amaç “sosyal
refah” sağlamak olmuştur(Mahiroğulları 2008: 150-151).
Ahilik aynı zamanda sanatkarların yaptıkları sanatların kusursuzluğu,
toplumdaki bireylerin dürüstlüğü, insanlara verilen hizmetlerin
doğruluğu için çabalayan ve zenginle yoksul, satıcı ve alıcı, toplum ile
devlet arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılması için çabalamış ve bu
sayede “sosyal adaleti” yerine getirmeyi amaçlamıştır(Uğurlu Kara ve
Aydoğan 2017: 219).
Ahilik teşkilatı için müşteri oldukça kıymetliydi öyle ki üretilecek
ürünlerin miktarı ürünü alacak olan tüketicilerin talepleri
doğrultusunda belirlenmekteydi. Bu miktar belirlenirken ahi baba
isimli yetkili üretilen ürünlerin satıldığı pazara giderek oradaki
müşterilerin neyi, ne miktarda ve ne kalitede istediğini tespit
etmekteydi. Bu durumu günümüzün kalite kontrol çemberlerine
benzetilebilecek olan zaviyelere ileterek edindiği bilgileri üreticilerle
paylaşırdı(Erbaşı ve Ersöz 2011: 140-141).
Ahilik teşkilatı günümüzün sosyal güvenlik anlayışının temeli
niteliğinde bir uygulama olan “Orta sandığı” ile yoksul ve ihtiyaç
sahibi insanlara destek olmuştur. Orta sandığı uygulamasının temel
amacı ahi teşkilatı üyelerinin ölüm, hastalık, kaza, yaşlılık gibi olası
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birçok durumda ekonomik açıdan güvencelerinin sağlanmasıdır.
Ahilik teşkilatı tarafından belirtilmiş olan durumlardan herhangi biri
içerisinde bulunan üyeleri maddi ve manevi desteklerde
bulunulmuştur. Orta sandığı uygulaması aracılığıyla ihtiyaç sahibi
bireylere yapılan maddi desteğin kaynağı ise çırak, usta, kalfa gibi
birçok
üreticinin
yapmış
olduğu
bağışlarla
sağlanmaktadır(Mahiroğulları 2008: 147-148).
Aynı zamanda ahi teşkilatında ustalar kendi yanlarında kalfa ve çırak
gençleri özenle yetiştirmişler, verdikleri eğitim sırasında aralarındaki
sevgi bağını ve mevcut otoriteyi koruyarak gençlerin her türlü kötü
alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamışlardır(Bayram 2012: 8687).
Ahi teşkilatının mevcut dönemin sosyal problemi olan merkez ve
diğer küçük yerleşim yerleri arasındaki iletişim sıkıntısının
çözümünde oldukça faydası olmuştur. Ülke çapındaki bu iletişim
problemenin çözümü için Zaviyeler inşa edilmiş ve gezgin olarak
atanan ahi üyeleri bu zaviyerlerde konaklayarak şehirden şehire
seyahat etmişlerdir. Bu seyahatler sonucunda gezginler aracılığıyla
merkez ve diğer yerleşim yerleri arasındaki iletişim daha iyi bir
şekilde sağlanmıştır. Bu yeni sistem hem aynı zamanda dünyada olan
olayların gezginler tarafından daha hızlı öğrenilmesine yol
açmıştır(Demirpolat ve Akça 2004: 367).
Sonuç
Yapılan bu çalışmada görülmektedir ki günümüz dünyasında oldukça
önemli olan girişimcilik ve girişimci kavramları aslında bundan uzun
yıllar önce pre-modern olarak adlandırılan zamanlarda dahi gerek
devlet yapısında gerekse de toplumsal olarak kendine yer
bulabilmekteydi. Özellikle kar elde etme amacından ziyade insanlara
ve topluma faydalı olma amacı güden sosyal girişimcilik
faaliyetlerinin günümüzde değer kazanmasının yanında yine yıllar
önce varlığını koruduğunu ve bu varlık süresince birçok alanda
kendini gösterdiği görülmektedir. Örnek olarak ele alınan Ahi
Teşkilatı’nın yapısı ve çalışma sistemi gereği, teşkilatın yaptığı hemen
hemen tüm faaliyetlerde kendine yer bulan sosyal girişimcilik
faaliyetleri aslında bu kavramın isminin koyulmamış olmasına rağmen
yüzyıllardır var olduğunu ve oldukça aktif bir şekilde uygulandığını
gözler önüne sermektedir.
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ÖZ
Araştırma ile fitness merkezlerine giden sedanter bireylerin
kendilerini algılama biçimleri, egzersiz ve beslenme ile ilgili olarak
bilinç düzeylerine bağlı profillerinin incelenerek belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Araştırmanın örneklem gurubunu Antalya ilindeki altı farklı fitness
spor merkezine kayıtlı ve spora devam eden 100 kadın ve 100 erkek
olmak üzere toplamda 200 sedanter fitnes yapan birey
oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, fitness spor merkezine sedanter
bireylerin kendilerini algılama biçimleri, egzersiz ve beslenme ile
ilgili olarak kendilerini algıladıkları bilinç düzeylerini belirlemeye
yönelik 21 soruluk anket formu oluşturmuştur.
İstatistiki hesaplama olarak, fitness merkezlerine giden sedanter
bireylerin kendilerini algılama biçimlerini yoklamaya yönelik anket
formunda sorulan bilgiler için frekans yüzde dağılım hesaplama
yöntemi kullanılmıştır.
Sonuç olarak, fitness merkezlerine giden sedanter bireylerin
kendilerini algılama biçim ve tanımlamaları, egzersiz yapma
durumları ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili olarak bilinç
düzeylerindeki farklılıklar frekans yüzde dağılımlarında belirlenmiştir.
Anahtar Kelimler: Fitness, Sedanter bireyler, Egzersiz, Beslenme

Giriş
Çağdaş toplumlarda toplum düzeni ve sağlığının temel yapı taşı olan
bireylerin hem zihinsel hemde bedensel sağlıklı ve güçlü olarak
yaşamasında, katıldığı etkinliklerdeki performansı ve bedensel iyi oluş
durumlarının desteklenmesindeki temel koşulların en önemlileri
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arasında bulunan düzenli fiziksel aktivite ile yeterli ve dengeli
beslenmenin olduğu bilinmektedir.
Sağlıklı beslenme; yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumlar dikkate
alınarak, iyi oluş hali ve verimli olarak uzun süre yaşaması için
ihtiyacı olan tüm besin öğelerinin gerekli ve yeterli miktarlarda
karşılanması olarak bilinmektedir. Beslenme, büyüme, gelişme,
yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların tedavisi ve sağlığın korunması
için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir (Saygın & diğ., 2011;
Sevim, 1997). Son zamanlarda sedanter bireyler ve sporcular
performaslarını geliştirmek için yanlış beslenme yöntemlerine
başvurabilmek ve rakip oyuncuyu geçebilmek için sporcular besin
takviyeleri alabilmektedir (Teixeira, 2013) ve bu besin öğeleri
gereğinden fazla ve bilinçsiz kullanıldığında organizmada zararlı
etkileri ortaya görülebilmektedir (Outram & Stewart, 2015). Yaş
ilerlemesi ile birlikte lokomotor ve diğer sistemlerdeki negatif yöndeki
değişimler performansta azalmaya neden olmakta dolayısı ile yaş
performansı etkilemektedir (Dietzel & diğ., 2013; Rittweger & diğ.,
2009). Sporcu yaşlanmaya başladıkça kaslarda atrofi gelişmekte,
kemik mineral yoğunluğu azalmakta ve oyun içerisinde alınan
darbelere daha dayanıksız hale gelmektedir (Evans & Lexell, 1995;
Lexell, Taylor & Sjöström, 1988). Aynı şekilde Erkeklerin kadınlara
göre kas kütlesi daha fazla ve erkeklerin daha çok adranalini yüksek
spor aktivilerini tercih etmesinin yanısıra, kadınlar yaralanma riski
daha düşük sporları tercih etmektedir dolayısı ile cinsiyette
performans üzerinde etkiye sahiptir (Courtenay, 2000; Winter & diğ.
2006). Her geçen gün eğitim seviyesinin artması, yaşam standartları
ve teknolojik gelişmeler ile birlikte kültürler arası bağlar ve iletişim,
hem beslenme hemde egzersiz ve welness alanlarında hem rekabeti
hemde bireylerin algılarındaki trend sağlık için yaşam kültürü
anlayışını hızlandırdığı düşünülmektedir. Fitness aktivite alanları her
geçen gün çeşitlenir ve yenilenir iken beslenme ve sporcu gıdası
takviyeleri anlayışı da fitness sektörü içerisindeki eğitmenlerin bazen
bilinçli bazen de bilinçsizce savunduğu protein ağırlıklı beslenme
tipleri ve dietisyenlerin etkiliğinin artması ile birlikte diet programı
kültürü de zenginleşmeye başlamıştır.
Egzersizin, lokomotor sistem başta olmak üzere bütün sistemleri
olumlu yönde etkiler (Lee & diğ., 2012), ayrıca kasların uyumlu bir
şekilde çalışabilmesi için farklı denge egzersizlerine antrenman
programında yer verilmeli (Gruber & diğ., 2007) ve spor
aktivitelerinin yapılabilmesi için gerekli olan kas kuvvetinin azalmaya
başladığında sporcunun alt ve üst ekstremite kas gruplarını
kuvvetlendirmesi gereklidir (Yenigün & diğ., 2008). Sedanter
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bireylerin egzersize yönelmesinin temelinde fiziksel görünümün etkili
olduğu düşünülmektedir. Aslında fiziksel görünüm, insanların
yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok kültürde güzellik,
gençlik, çekicilik vb özellikler çok önemsenmektedir. Genellikle
olması gereken kadın figürü yağ oranı düşük ve zayıf, erkek ise kaslı
ve yapılı olarak algılanmaktadır. Bu durumu sosyal iletişim araçları ile
de özendirilmektedir. Bu bakış açısı insanların kendi vücutlarını
olumlu yada olumsuz olarak algılamasına sebebiyet vermektedir.
Toplumdaki bu değişim ise normal yemek yeme alışkanlıklarındaki
farklılaşmayı da beraberinde getirmektedir (Coşkun, 2011). Dolayısı
ile her kesimden herkesin ve her cinsiyetin bir beden algısı bulunmak
ile birlikte bireyin kendisini diğer kişilerden ayrıştırmaya başladığı
zaman ortaya çıkan, değişip gelişen dinamik bir kavramdır. Bireyin,
kendi bedenini doğru ya da yanlış beyninde canlandırdığı şekil olarak
tanımlanabilir (Çiftçi, 2012).
Araştırma ile farklı amaçlar doğrultusunda fitness merkezlerine
giderek egzersiz yapan sedanter bireylerin kendilerini ve beden
imajlarını algılama biçimleri ile egzersiz ve beslenme ile ilgili olarak
algı düzeylerinin yansımaları olan profillerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.

Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırmada bilimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli
kullanılmıştır. Tarama modeli geçmişte ya da o anda var olan bir
durumu var olduğu şekilde betimleyen, tanımlamayı amaçlayan
araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan her ne ise onları
değiştirme ya da etkileme çabası yoktur (Karasar, 1999).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın örneklem gurubunu Antalya ilindeki altı farklı fitness
spor merkezine kayıtlı ve spora devam eden 100 kadın ve 100 erkek
olmak üzere toplamda 200 sedanter fitnes yapan birey
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, fitness spor merkezine sedanter
bireylerin kendilerini algılama biçimleri, egzersiz ve beslenme ile
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ilgili olarak kendilerini algıladıkları bilinç düzeylerini belirlemeye
yönelik 21 soruluk anket formu oluşturmuştur.
Verilerin Çözümlenmesi
İstatistiki hesaplama olarak, fitness merkezlerine giden sedanter
bireylerin kendilerini algılama biçimlerini yoklamaya yönelik anket
formunda sorulan bilgiler için frekans yüzde dağılım hesaplama
yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular
Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirmeleri aşağıda
tablolar halinde verilmiştir.

Tablo 1. Doğum tarihi değişkenine göre frekans yüzde dağılımı
Doğum
Tarihi

f

%

Doğum
Tarihi

f

%

1959

1

0,5

1980

6

3

1960

1

0,5

1981

7

3,5

1962

3

1,5

1982

9

4,5

1963

1

0,5

1983

1

0,5

1964

3

1,5

1984

15

7,5

1965

5

2,5

1985

12

6

1966

1

0,5

1986

5

2,5

1967

2

1

1987

5

2,5

1968

4

2

1988

12

6

1969

8

4

1989

8

4

1970

3

1,5

1990

9

4,5

1971

3

1,5

1991

11

5,5

1972

2

1

1992

12

6

1973

1

0,5

1993

4

2

1975

1

0,5

1994

2

1

1976

6

3

1995

8

4
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1977

9

4,5

1996

4

2

1978

6

3

1997

2

1

1979

6

3

1998

2

1

Toplam
200
100
Tablo 1’de görüldüğü üzere fitness yapan sedanter bireylerin
demografik özelliklerinden doğum tarihi değişkenine göre en yüksek 5
değer, 1984’dün 15’i (%7,5), 1985, 1988,1992’nin 12’si (%6),
1991’in 11’i (%5,5) şeklinde olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Cinsiyet ve medeni durum değişkenine göre frekans yüzde
dağılımı

F

%

Medeni
Durum

Kadın

100

50

Erkek

100

50

Cinsiyet

f

%

Evli

79

39,5

Bekar

121

60,5

Toplam
200
100
200
Tablo 2 ‘de fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden cinsiyet değişkenine göre kadın 100’ü (%50), erkek
100’ü (%50) iken medeni durum değişkenine göre evli 79’u (%39,5),
bekar 121’i (%60,5) şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Eğitim durumu değişkenine göre frekans ve yüzde dağılımı

Frekans

%

Geçerli
%

Yığılmalı
%

Okur-Yazar

1

0,5

0,5

0,5

İlk-Orta Öğretim

4

2

2

2,5

Lise ve Dengi Okul

30

15

15

17,5

Yüksekokul / Üniversite

151

75,5

75,5

93

Lisansüstü

14

7

7

100

100

540
Toplam

200

100

100

Tablo 3’te fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden eğitim durumu değişkenine göre okur yazar 1’i (%0,5),
ilk-orta öğretim 4’(%2), lise ve dengi okul 30’u (%15), Lisansüstü
14’ü (%7) şeklinde olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Meslek değişkenine göre frekans ve yüzde dağılımı

Meslek

f

%

Meslek

f

%

Akut

1

0,5

Kimyager

2

1

Ana Sınıfı
Öğretmeni

1

0,5

Kuaför

2

1

Antrenör

4

2

Makine Mühendisi

1

0,5

Antrenörlük Eğitimi

1

0,5

Mali Müşavir

1

0,5

Avukat

6

3

Matematik
Öğretmeni

1

0,5

Bankacı

6

3

Medya

1

0,5

Banka Müdürü

1

0,5

Memur

1

0,5

Bayan Kuaförü

1

0,5

Mimar

6

3

Beden Eğitimi

2

1

Muhasebeci

2

1

Belediye Memuru

1

0,5

Müdür Yardımcısı

1

0,5

Bilgi Sistemleri

1

0,5

Mühendis

4

2

Bilişim Uzmanı

1

0,5

Öğrenci

45

22,5

Biyolog

1

0,5

Öğretim Görevlisi

1

0,5

Bölge Müdürü

1

0,5

Öğretim Üyesi

2

1

Danışman

1

0,5

Öğretmen

4

2

Devlet Memuru

1

0,5

Özel Sektör

1

0,5

Diş Hekimi

2

1

Peyzaj

1

0,5

Diyetisyen

1

0,5

Polis

1

0,5

Doktor

5

2,5

Radyolist

1

0,5

Eczacı

2

1

Resepsionist

1

0,5

Eğitmen

1

0,5

Satınalma

1

0,5
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Emekli

1

0,5

Satış Müdürü

1

0,5

Esnaf

1

0,5

Savcı

1

0,5

Ev Hanımı

8

4

Serbest

2

1

Ev Tekstili

1

0,5

Serbest Meslek

8

4

Fen Bilgisi
Öğretmeni

1

0,5

Serbest Turizm

1

0,5

Fitness Coach

1

0,5

Solist

1

0,5

Garson

1

0,5

Sporcu

1

0,5

Gayrimenkul

1

0,5

Spor Eğitmeni

2

1

Güzellik Uzmanı

2

1

Spor Öğretmeni

1

0,5

1

0,5

Hakim

1

0,5

Spor Salonu
Sahibi

Halıcı

1

0,5

Sunucu

1

0,5

Halkla İlişkiler

1

0,5

Ticaret

7

3,5

Hava Kontrolü
Hamşire

1
1

0,5
0,5

1
3

0,5
1,5

İç Mimar

3

1,5

1

0,5

İnşaat Mühendisi
İnşaat Mühendisi
İnşaat Teknikeri
İnsan Kaynakları

2
5
1
1

1
2,5
0,5
0,5

1
1
1
3

0,5
0,5
0,5
1,5

İşletmeci

1

0,5

2

1

1
1
200

0,5
0,5
100

Trainer
Turizm
Turizm
Yöneticisi
Lisans
Veteriner
Yazılım Uzmanı
Yönetici
Yönetici
Sekreteri
Yönetmen
Ziraat Mühendisi

1
1

0,5
0,5

İş Yeri Sahibi
Kabin Memuru
Toplam

Tablo 4’te fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden meslek değişkenine göre en yüksek 5 değer,
Öğrencinin 45’i (%22,5), Ev Hanımının, Serbest Meslekin, 8’i (%4),
Ticaret 7’si (%3,5), Avukatın Bankacının, Mimarın 6’sı (%3) şeklinde
olduğu görülmektedir.

542

Tablo 5. Ağırlık ve boy değişkenine göre frekans yüzde dağılımı

kg

f

%

kg

f

%

cm

f

%

cm

f

%

42

2

1

75

6

3

150

2

1

174

6

3

45

2

1

76

4

2

155

3

1,5

175

12

6

46

2

1

78

6

3

157

1

0,5

176

7

3,5

48

1

0,5

79

2

1

158

3

1,5

177

5

2,5

49

1

0,5

80

14

7

159

1

0,5

178

11

5,5

50

4

2

81

2

1

160 10

5

179

3

1,5

51

2

1

82

7

3,5

161

4

2

180

21

10,5

52

7

3,5

83

5

2,5

162

1

0,5

182

7

3,5

53

5

2,5

84

1

0,5

163

7

3,5

183

3

1,5

54

5

2,5

85

9

4,5

164

3

1,5

185

4

2

55

3

1,5

86

2

1

186

5

2,5

56

6

3

87

1

0,5

57

2

1

88

1

0,5

187

7

3,5

58

8

4

89

3

1,5

59

2

1

90

9

4,5

188

3

1,5

60

9

4,5

92

1

0,5

61

1

0,5

94

1

0,5

189

2

1

62

6

3

95

3

1,5

63

4

2

96

2

1

190

2

1

64

4

2

98

3

1,5

65

3

1,5

100

1

0,5

192

1

0,5

67

2

1

103

1

0,5

68

7

3,5

104

1

0,5

193

1

0,5

70

9

4,5

105

1

0,5

71

1

0,5

108

1

0,5

195

1

0,5

72

6

3

110

1

0,5

196

1

0,5

165 10

166

167

2

8

168 10

169

1

5

1

4

5

0,5

170 21 10,5

171

172

1

4

0,5

2

543
73
74

2
3

1
1,5

Toplam

113

1

0,5

115

1

0,5

120

1

0,5

200

100

173

5

2,5
198

1

0,5

Tablo 5’te görüldüğü üzere fitness yapan sedanter bireylerin
demografik özelliklerinden ağırlık değişkenine göre en yüksek 5
değer, 80’in 14'ü (%7), 60’ın, 70’in, 85’in, 90’nın 9'u (%4,5), iken
demografik özelliklerinden boy değişkenine göre en yüksek 5 değer,
170’in, 180’in 21'i (%10,5), 175 12'si (%6), 178 11'i (%5,5), 160’ın,
165’in, 168’in 10'u (%5), şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Ekonomik durum ve aylık kazanç değişkenlerine göre
frekans yüzde dağılımı

f

%

Aylık Kazanç

f

%

Çok İyi

14

7

50 TL ve Altı

2

1

Ortalamanın Üstünde

86

43

51-100 TL

11

5,5

Ortalama Düzeyde

92

46

101-200 TL

105

52,5

Ortalamanın Altında

8

4

201-300 TL

37

18,5

301 TL ve Üzeri

45
200

22,5
100

Ekonomik Durum

Toplam

200

100

Tablo 7 ‘de görüldüğü üzere fitness yapan sedanter bireylerin
demografik özelliklerinden Ekonomik 1 değişkenine göre Ortalama
Düzeyde 92'si (%46), Ortalamanın Üstünde 86'sı (%43), Çok İyi 14'ü
(%7), Ortalamanın Altında 8'i (%4) iken aylık gelir durumu
değişkenine göre ise 101-200 TL 105'i (%52,5), 301 TL ve Üzeri 45'i
(%22,5), 201-300 TL 37'si (%18,5), 51-100 TL 11'i (%5,5), 50 TL ve
Altı 2'si (%1), şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Kronik hastalık ve düzenli ilaç kullanımı değişkenine göre
frekans ve yüzde dağılımı
Kronik
Hastalık
Evet

f

%

Düzenli
Kullanılan İlaç

f

%

17

8,5

Evet

12

6

544
Hayır

183

91,5

Toplam

200

100

Hayır

188

94

200

100

Tablo 7‘de fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden kronik hastalık değişkenine göre Evet 17’si (%8,5),
Hayır 183’ü (%91,5) iken, demografik özelliklerinden düzenli ilaç
kullanımı değişkenine göre Evet 12’si (%6), Hayır 188’i (%94)
şeklinde olduğu görülmektedir.

Tablo 8. Egzersize başlama süresi değişkenine göre frekans ve yüzde
dağılımı
Egzersize
Başlama Süresi

f

%

Egzersize
Başlama Süresi

f

%

2 Gün

1

0,5

2,5 yıl

1

0,5

1 Hafta

1

0,5

3 Yıl

16

8

10 Gün

1

0,5

4 Yıl

9

4,5

2 Hafta

4

2

5 Yıl

17

8,5

3 Hafta

1

0,5

6 Yıl

6

3

1 Ay

10

5

7 Yıl

2

1

40 Gün

1

0,5

8 Yıl

8

4

2 Ay

10

5

9 Yıl

1

0,5

3 Ay

10

5

10 Yıl

14

7

4 Ay

4

2

11 Yıl

1

0,5

5 Ay

3

1,5

12 Yıl

1

0,5

6 Ay

24

12

13 Yıl

2

1

7 Ay

1

0,5

15 Yıl

2

1

10 Ay

2

1

19 Yıl

1

0,5

1 Yıl

22

11

20 Yıl

6

3

1,5 Yıl

2

1

2 Yıl

25 Yıl

1

0,5

14

7

Toplam

200

100

545

Tablo 8’de fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden egzersize başlama süresi değişkenine göre en yüksek 5
değer, 6 Ay 23'ü (%11,5), 1 Yıl 20'si (%10), 5 Yıl 16'sı (%8), 3 Yıl
15'i (%7,5), 10 Yıl 13'ü (%6,5), şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 9. Spor yapma amacı ve beslenme tipi durumu değişkenine göre
frekans yüzde dağılımı
Spor yapma
amacı

f

%

Kilo Vermek

73

36,5

Kilo Almak

16

8

Sağlıklı Olmak

55

27,5

Yaşlanmayı
Geciktirmek

5

2,5

2

1

Hekim
Tarafından
Önerildiği İçin
Performansı
Artırmak
Kas Kütlesini ve
Kuvvetini
Artırmak

15

7,5

30

15

Diğer

4

Toplam

Beslenme Tipi
Durumu

f

%

Düzenli
Beslenme

116

58

Düzensiz
Beslenme

69

34,5

Fastfood Tarzı
Beslenme

8

4

Diğer

7

3,5

2

200

100

Tablo 9’da fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden Spor yapma amacı değişkenine göre en yüksek 5
değer, Kilo Vermek 73'ü (%36,5), Sağlıklı Olmak 55'i (%27,5), Kas
Kütlesini ve Kuvvetini Artırmak 30'u (%15), Kilo Almak 16'sı (%8),
Performansı Artırmak 15'i (%7,5) şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 10. Haftalık egzersiz süresi ve günlük egzersiz süresi
değişkenine göre frekans yüzde dağılımı
Günlük
Egzersiz Süresi

f

%

Haftalık egzersiz
süresi

f

%
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1-2 Gün

22

11

84,5

3 Gün

76

38

14

7

4 Gün

54

27

4 Saat

3

1,5

5 Saat ve Daha
Fazla

48

24

2

1

5 Gün ve Daha
Fazla

200

100

1 Saatten Az

12

6

1-2 Saat

169

3 Saat

Toplam

Tablo 10’da fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden günlük egzersiz süresi değişkenine göre en yüksek 5
değer, 1-2 Saat 169'u (%84,5), 3 Saat 14'ü (%7), 1 Saatten Az 12'si
(%6), 4 Saat 3'ü (%1,5), 5 Saat ve Daha Fazla 2'si (%1) iken, haftalık
egzersiz süresi değişkenine göre en yüksek 5 değer, 3 Gün 76'sı
(%38), 4 Gün 54'ü (%27), 5 Gün ve Daha Fazla 43'ü (%21,5), 1-2 Gün
22'ü (%11), 7 Gün 4'ü (%2), 6 Gün 1'i (%0,5) şeklinde olduğu
görülmektedir.
Tablo 11. Hissettiği beden imajı ve beden imajı düşüncesi değişkenine
göre frekans ve yüzde dağılımı
Hissettiği
Beden İmajı

f

%

Çok Zayıf

7

3,5

Zayıf

38

19

Normal

95

47,5

Hafif Şişman

48

24

Şişman

12

6

Toplam

200

100

Beden İmajı
Düşüncesi
Hiçbirşey
Yapmıyorum
Zayıflamaya
Çalışıyorum
Kilo Almaya
Çalışıyorum
Diğer

f

%

77

38,5

82

41

17

8,5

24

12

Tablo 11’de fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden hissettiği beden imajı değişkenine göre Normal 95'i
(%47,5), Hafif Şişman 48'i (%24), Zayıf 38'i (%19), Şişman 12'si
(%6), Çok Zayıf 7'ü (%3,5) iken, beden imajı düşüncesi değişkenine
göre Zayıflamaya Çalışıyorum 81'si (%40,5), Hiçbirşey Yapmıyorum
77'si (%38,5), Diğer 24'ü (%12), Kilo Almaya Çalışıyorum 17'si
(%8,5), şeklinde olduğu görülmektedir.
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Tablo 12. Diyet uygulama durumu ve diyet bilgi edinme durumu
değişkenine göre frekans ve yüzde dağılımı
Diyet Uygulama
Durumu
Evet

f

%

26

13

Hayır

128

64

Bazen

49

23

200

100

Toplam

Diyet Bilgi
Edinme
Durumu
Aile–Akraba –
Arkadaş
Antrenör
Diyetisyen
Doktor
İnternet

f

%

5

2,5

44
14
6
7

22
7
3
3,5

Medya

3

1,5

Diğer

121

60,5

Tablo 12’de fitness yapan sedanter bireylerin demografik
özelliklerinden diyet uygulama durumu değişkenine göre Evet 26'sı
(%13), Hayır 128’i (%64) ve Bazen 23’ü (%23) iken, demografik
özelliklerinden diyet bilgi edinme durumu değişkenine göre Antrenör
44'ü (%22), Diyetisyen 14'ü (%7), İnternet 7'si (%3,5), Doktor 6'si
(%3), Diğer 121'i (%60,5), Aile Akraba Arkadaş 5'i (%2,5), Medya
3'ü (%1,5),şeklinde olduğu görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, fitness merkezlerine kayıtlı sedanter bireylerin
kendilerini algılama biçim ve tanımlamaları, egzersiz yapma
durumları, beden imajlarını algılama biçimleri ve beslenme
alışkanlıkları ile ilgili olarak bilinç düzeylerindeki algılamalardaki
bireysel ve sosyo-demografik yapılara göre farklılıklar gösterdiği
belirlenmiştir.
Araştırma ile fitness merkezlerine giden ya da gitmek üzere başvuruda
bulunan sedanter bireylere başlangıçta rehberlik edilmesinin kendileri
için hedeflerini belirlemede ve mevcut durumları ile ilgili olarak
farkındalıklarının arttırılmasında ve doğru planlama için eğitimli spor
eğitmenleri tarafından rehberlik edilmesi önerilmektedir.
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ÖZ
Bu çalışma ile; üniversite öğrencisinin yaşam kalitesi ile fiziksel
aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin cinsiyet, statü, yaş ve medeni
duruma göre incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini,
Akdeniz Üniversitesinin spor bilimleri ve eğitim fakültesinde 2017-18
öğretim yılında kayıtlı bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma
grubunun belirlenmesinde basit random örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu şekilde belirlenen araştırmanın örneklemini
Akdeniz üniversitesi spor bilimleri fakültesinde öğretmenlik,
antrenörlük, yöneticilik ve rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören
148 öğrenciden tesadüfü seçilen 100 öğrenci katılmıştır. Araştırmada
var olan durumu sorgulayan betimsel araştırma yöntemlerinden
tarama yöntemi kullanılmıştır. Üniversite personelinin fiziksel aktivite
düzeyini belirlemek için IPAQ (Uluslararası Fiziksel Aktivite
Değerlendirme Anketi) kısa formu, yaşam kalitelerini belirlemek için
SF-36 (Short Form-36, Yaşam Kalitesini Değerlendirme Anketi)
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS programı kullanılarak
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Spor bilimleri
öğrencileri ve eğitim bilimi öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri
ele alındığında spor bilimleri öğrencilerinin daha aktif olduğu
görülmüştür. Spor bilimleri ve eğitim bilimleri öğrencilerinin yaşam
kalitesi karşılaştırıldığında; spor bilimleri öğrencileri ile eğitim
bilimleri öğrencileri arasında sosyal ve mental boyutta anlamlı bir fark
gözlemlenmiştir
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, yaşam kalitesi
Giriş
Yüzyıllardır sağlıklı olmak, yaşlanmayı yavaşlatmak, enerjik, canlı ve
pozitif olmak için araştırmalar yapılmıştır. Doğumla başlayan
biyolojik gelişmede yaşam kalitesini yüksek tutmak, psikolojik
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olumsuzluklara karşı dirençli olmak, sağlıklı çevrede yaşamak, doğru
beslenmek ve hareketli olmak gibi elimizde olan faktörleri kontrol
altına alarak sağlıklı ve uzun yaşamın temel anahtarına sahip olmak
istenilmiştir (Zorba, Ocak, 2010, ss. 82).
İnsan sağlıklı ve uzun yaşamın temel anahtarına sahip olmak isterken;
hızla gelişen teknolojinin karşısında kısa vadede günlük aktivite
yoğunluğunu azaltıp, yaşamı kolaylaştırıp, yaşam kalitesinin
yükseldiğini düşünse de uzun vadede hareketsiz bireylerin sayısını
artırıp, insan sağlığını olumsuz etkileyip yaşam kalitesini
düşürmektedir.
İş hayatında aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma
koşulları ve stresin yarattığı aşırı yüklenme kişilerin fiziksel,
psikolojik ve sosyal sağlıklarının bozulmasına neden olmakta, bu da
kişilerin fiziksel aktivite düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin düşmesi
ile sonuçlanmaktadır (Özer ve Baltacı, 2008, ss. 5).
Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Düzenli fiziksel aktivite,
çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde,
istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede,
yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında veya bu
hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların
aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka
deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli
farklar yaratabilmektedir (Bayrakçı, 2008).
Düzenli yapılan fiziksel aktivite egzersiz olarak kabul edilebilir
(Çelik, Kayapınar, 2012). Fiziksel aktivite; iskelet kasları tarafından
üretilen, dinlenme enerji harcamasına ek olarak enerji harcamasında
önemli artış sağlayan vücut hareketleri olarak tanımlanmaktadır
(Vural, 2010, ss. 10).
Düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılımın faydaları bilinmesine
karşın son yıllarda yapılan araştırmalarda fiziksel aktiviteye katılımın
genel olarak tavsiye edilen düzeyden az olduğu bulunmuştur
(Vuillemin
vd. 2005). Amerika Spor Hekimliği Kolejinin (ACMS) yapmış olduğu
araştırmaya göre haftanın en az 3 günü yapılan sadece 30 dakika süren
ılımlı fiziksel aktivite bile sağlık bakımından oldukça faydalıdır
(Vuillemin vd. 2005). 15 Avrupa ülkesi üzerinde yapılan bir
araştırmada tavsiye edilen şekilde düzenli fiziksel aktiviteye katılımın
% 50 den az olduğunu bulunmuştur (Eurobarometer, 2003). Üniversite
öğrencilerinin gelecekte kültürel ve sosyal normların oluşumundaki
rolleri göz önüne alındığında bu öğrencilerin sahip oldukları fiziksel
aktivite alışkanlıklarının önemi artmaktadır.
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Rowland ve Freedson’ a (1994) göre ise fiziksel aktivite, iskelet
kasları vasıtasıyla vücudun hareketi sonucunda enerji harcamasıdır,
bireyin günlük olarak yaptığı hareket miktarıdır. Özer’e göre fiziksel
aktivite ise; iskelet kaslarının kasılması sonucunda üretilen, bazal
düzeyin üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketler
olarak tanımlanmaktadır (Özer, 2001).
Literatüre bakıldığında egzersiz, fiziksel aktivitenin alt sınıfı olarak
kabul edilmektedir (Karaca, 1998). Gün içinde yapılan çeşitli aktivite,
spor, oyun ve egzersiz de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir.
Teknoloji ve modernleşme beraberinde birtakım kolaylıklar getirir.
Günlük fiziksel aktivite düzeyi oldukça düşük olup, kişiler daha az
hareket etmektedir. Ayrıca, hızlı kentleşme ile fiziksel aktivite
yapılabilecek sosyal alanların yetersizliği veya yokluğu da hareketsiz
bir yaşam tarzına yöneltmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı
toplumda enerji tüketimi en alt seviyeye düşmektedir. Bireylerin
fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel
aktivitenin sağlık için öneminin yeterince bilinmemesi ve teknolojiyle
beraber tercih edilen hareketsiz yaşam tarzı, toplumda obezite, kalpdamar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik
hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri
olmuştur (Bulut, 2010; MacAuley, 1994; Satcher ve Lee, 1996; T.C.
Sağlık Bakanlığı, 2008).
Düzenli olarak fiziksel aktivite yapılması hayat boyunca çeşitli
hastalıklara yakalanmayı engelleyerek sağlıklı bireyler olunmasını
sağlar. Ayrıca iş hayatındaki performans, ev içindeki aktiviteler, boş
zamanları değerlendirme kapasitesinde ve ruhsal durumumuzda
olumlu artış sağladığı da bir gerçektir. Sağlıklı bir toplum yapısı için;
bireylere çocukluk çağından itibaren fiziksel aktivite alışkanlığı
kazandırılıp, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın vazgeçilmez bir
parçası olduğu, bireysel sağlığın korunması ve ileriki yaşlarda
karşılaşılacak sağlık tehditlerini en az seviyeye düşürmesi açısından
büyük bir öneme sahip olduğu kazandırılmalıdır (Zorba, 2010a).
Fiziksel aktivite, genel olarak üç boyutta tanımlanır;
•

Süre ( dakika, saat gibi ),

•

Sıklık ( her ay ya da her hafta gibi )

•
Yoğunluk ( her saat başına kilo jul yada her dakikadaki kilo
kalori) ( Zorba, 2010a).
Yaşam kalitesi çok sayıda disiplin tarafından kullanılan bir kavramdır.
Bu nedenle literatürde tanımlamaları ve uygulamaları ile ilgili şaşırtıcı
sayıda yayın bulunmaktadır.
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Farquar (1995), araştırmacılar tarafından farklı tanımları yapılan
yaşam kalitesi araştırmalarının 1970’ lerden itibaren hız kazandığını
bildirmiştir. Holmes ve Dickerson 1987 yılında yaşam kalitesini sağlık
bakımından dinamik bir kavram olarak ele almıştır (Farquhar, 1995).
1975 yılında Patterson yaşam kalitesini tanımlamada anahtar
kelimeler olarak; sağlık, işlev, rahatlık, duygusal tepki ve ekonomiyi
göstermiştir (Yancar, 2005, ss. 26)
Dalkey ve Rourke (1973) Yaşam kalitesini “kişinin kendisini iyi
hissetmesi, yaşamdan doyum ya da doyumsuzluğu, mutluluğu ya da
mutsuzluğu” olarak değerlendirmiştir. Havighurst’a göre (1963),
Yaşam kalitesi kişinin yaşamı hakkındaki öznel düşüncelerini içeren
iç faktörler ile sosyal temas ve sosyal aktiviteler gibi ölçülebilir
davranışları içeren dışsal faktörleri kapsar. Shin ve Johnson (1978)
Yaşam kalitesini; “bireyin isteklerini gerçekleştirmesi, etkinliklere
katılması, kişisel gelişim olanaklarından yararlanması, nitelikleri
bakımından yeterli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakların sosyal
karşılaştırmalar yoluyla yeterli bulunması” şeklinde ele alır. Yaşam
kalitesi bireyin sosyal ilişkilerinden aldığı doyum olarak
görülmektedir (Zorba, 2010b, ss. 84).
Mendola ve Pelligrini Yaşam kalitesini “bireyin algıladığı bedensel
kapasite sınırları içinde başardığı tatmin edici sosyal durum” olarak
tanımlarken WHO, Yaşam kalitesini bireylerin içinde yaşadıkları
kültür ve değerler sistemindeki kendi yaşam algıları şeklinde
tanımlamıştır (Baydur,2010, ss. 82-84). Bir diğer ifadeyle; yaşam
kalitesini kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda kendi sağlığını
öznel olarak algılayışını tanımlamaktadır. Diğer bir ifade ile bu
kavram tıp teknikleri, laboratuar işlemleriyle ölçülen bir nicelik değil,
subjektif olarak yaşatılan bir niteliktir ve aslında pahalı zevklerle
doğrudan birilişkisi yoktur. Esas amaç kişilerin kendi fiziksel,
psikolojik ve sosyal işlevlerinden ne ölçüde memnun olduklarının ve
yaşamlarının bu yönleri ile ilgili özelliklerin varlığı veya yokluğunun
ne ölçüde onları rahatsız ettiğinin saptanmasıdır (Zorba, 2010b, ss.
83).
Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin
yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince
anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının
benimsenmesi,
toplumda
obezite,
kalp-damar
hastalıkları,
hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme
sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur (Vural, 2010, ss.
10).
Doğadaki canlıların birincil hedefi basit bir anlamda yaşamlarını
devam ettirmektir. Doğadaki diğer canlılardan farklı olarak insanoğlu,
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yaşamı basit anlamda devam ettirmenin yanında yaşamın kalitesini de
artırmaya çalışır. Daha kaliteli bir yaşam biçimi de çalışmayı,
üretmeyi ve sağlıklı olmayı gerektirmektedir. Bütün bu basit gerçekler
insanın
günlük
yaşantısındaki
hareketliliğinin
temelini
oluşturmaktadır (Vural, 2010, ss. 26).
Fiziksel aktivite ve egzersiz; koruyucu sağlık yaklaşımının bir aracı
olarak bireyin sağlığını geliştiren, gelişmiş durumunu devam ettiren,
yorgunluğa ve hastalıklara karşı direncini arttıran hareketlerin
toplamıdır (Vural, 2010, ss. 13).
Egzersizin yokluğu ve düşük fiziksel uygunluk seviyesi hastalık ve
erken ölümler için çok önemli bir risk faktörüdür. Düzenli fiziksel
aktivitenin, hipokinetik hastalıkları, bu hastalıklara bağlı erken
ölümleri önlediği ve sağlık yönünden kalitesi yüksek bir hayat
sağladığı ortaya çıkmıştır (Vural, 2010, ss. 13).
Düzenli spor alışkanlığı genel olarak vücut düzgünlüğünü arttırarak,
sağlam bir fiziksel yapının gelişimine olanak sağlar. Ayrıca spor
sonrası salınan endorfin ve opioidler ağrı eşiğini yükseltir ve
psikolojik olarak genel bir iyilik hali yaratır. Böylelikle yüksek bir
yaşam kalitesine sahip olmuş oluruz (Özer ve Baltacı, 2008, ss. 14).
Bu çalışma; Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan
hareketsizlik, stresli yaşam tarzı, düzensiz ve sağlıksız beslenme insan
hayatını kötü bir şekilde etkileyip, değişik hastalık ve rahatsızlıkların
ortaya çıkmasına, bunun sonucunda da sağlıksız, mutsuz ve yaşam
kalitesi düşük bir toplumun oluşmasına neden olmaktadır. Düzenli
fiziksel aktivite, egzersiz ve spor bu sorunların büyük bir bölümünün
çözülmesine yardımcı olmaktadır.
Çalışmada böyle toplumsal bir sorunu ele alarak, lisans eğitimi alan
üniversite öğrencisinin yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Son yıllarda özellikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yaşam
kalitesini iyileştirme çabalarına paralel olarak fiziksel aktiviteyi
güçlendirici ve özendirici çalışmalar ve politikalar hız kazanmıştır.
Ancak kronik sağlık problemi olmayan üniversite çalışanlarının
fiziksel aktivite düzeyleri ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiye bakan
yeterli çalışma bulunmamaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın temel amacı, Akdeniz
Üniversitesi öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi
arasındaki ilişki durumunun belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için
şu sorulara yanıt aranmıştır:
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•
•
•
•

Cinsiyet değişkenine göre yaşam kalitesi ve
aktivite düzeyleri arasında fark var mıdır?
Yaş değişkenine göre yaşam kalitesi ve fiziksel
düzeyleri arasında fark var mıdır?
Fakülte değişkenine göre yaşam kalitesi ve
aktivite düzeyleri arasında fark var mıdır?
Ulaşım aracı değişkenine göre yaşam kalitesi ve
aktivite düzeyleri arasında fark var mıdır?

fiziksel
aktivite
fiziksel
fiziksel

YÖNTEM
Araştırma Deseni
Araştırma, var olan durumu sorgulayan betimsel (tarama) bir
çalışmadır. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini ve yaşam kaliteleri
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Tarama
yöntemi, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu
olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve var olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2009). Bu nedenle çalışmada tarama
yöntemi tercih edilmiştir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Akdeniz Üniversitesinin spor bilimleri ve
eğitim fakültesinde 2017-18 öğretim yılında kayıtlı bulunan öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Akdeniz Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi’nden ve Eğitim Fakültesi’nden anketleri
doldurmayı kabul eden gönüllü 100’er öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeniyle ilgili verileri “Uluslararası
Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi Kısa Formu (IPAQ Short
Form - International Physical Activity Questionnaire Short Form)”
ile, yaşam kalitesi değişkeniyle ilgili verileri “Yaşam Kalitesi Ölçeği
SF-36” ve sosyo-demografik bilgilerle ilgili veriler ise “Kişisel Bilgi
Formu” ile elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizinde kişisel bilgiler için betimsel istatistik
yöntemleri olarak frekans (n), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ) ve
standart sapma (SS) kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği
için ikili gruplarda t-testi ve çoklu karşılaştırmalarda ANOVA testi
kullanılmıştır. Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
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BULGULAR
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin Fiziksel Aktivite düzeylerinin cinsiyet durumuna göre
karşılaştırılması amacı ile yapılan t-testi analizi sonuçları tablo 1’ de
verilmiştir.
Tablo 6.Fiziksel Aktivitenin Şiddetinin Cinsiyet Üzerinde Dağılımı
Boyut
Yürüme
Orta
Şiddetli
Şiddetli

Sınıf
Türü

N

Kadın

91

Erkek

SS

Sd

T

p

777,85

691,46

200

,012

,488

109

776,55

825,12

Kadın

91

491,20

603,39

200

-,466

,616

Erkek

109

534,86

702,56

Kadın

91

1176,26

1666,25

200

-1,772

Erkek

109

1721,83

2510,31

X

,000

*p <.05
Tablo 1 incelendiğinde, fiziksel aktivite düzeylerinin cinsiyete göre
dağılımı gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere göre yürüme boyutunda
kadın (91 kişi), erkek (109 kişi) görülmektedir. Yapılan çalışma
sonucu çalışmaya katılanların yürüme boyutunda aritmetik
ortalamaları kadın ( X =777,85), erkek ( X =776,56), orta şiddetli
aktivite boyutunda kadın ( X =491,20), erkek ( X =534,86), şiddetli
aktivite boyutunda kadın ( X =1176,83), erkek ( X =1721,83)
görülmektedir. Şiddetli aktivite boyutunda erkekler ve kadınlar
arasında anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<,005).
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin Fiziksel Aktivite düzeylerinin fakültelere göre
karşılaştırılması amacı ile yapılan t-testi analizi sonuçları tablo 2’ de
verilmiştir.

557
Tablo 7.Fiziksel Aktivite Şiddetinin Fakültelere Göre Dağılımı
Boyut
Yürüme

Sınıf
Türü

N

X

SS

Sd

T

p

200

1,803

,880

Spor
Bilimleri

100

680,13

800,35

Eğitim

100

874,17

719,59
1,803

Orta
Şiddetli

Şiddetli

Spor
Bilimleri

100

732,00

772,28

Eğitim

100

298,00

422,92

Spor
Bilimleri

100

2119,20

2421,49

Eğitim

100

828,00

1685,83

200

4,929

,000

4,929
200

4,376

,000

4,376

*p <.05
Tablo 2 incelendiğinde, fiziksel aktivite şiddetinin fakültelere göre
dağılımı gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere göre yürüme boyutunda
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin aritmetik ortalaması ( X
=680,1300), Eğitim Fakültesi öğrencilerinin ( X =874,17), orta şiddetli
aktivite boyutunda Spor Bilimleri Fakültesi ( X =732), Eğitim
Bilimleri Fakültesi ( X =422,92), şiddetli aktivite boyutunda Spor
Bilimleri ( X =2119,20), Eğitim Bilimleri ( X =828) olduğu
görülmüştür. Orta şiddetli ve şiddetli aktivite boyutunda Spor
Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile Eğitim Bilimleri Fakültesi
öğrencileri arasında anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p <,005).
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin Fiziksel Aktivite düzeylerinin sigara kullanımına göre
karşılaştırılması amacı ile yapılan t-testi analizi sonuçları tablo 3’ te
verilmiştir.
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Tablo 8.Akdeniz Fiziksel Aktivite Şiddetinin Sigara Kullanımına Göre
Dağılımı
Boyut
Yürüme
Orta
Şiddetli
Şiddetli

Sigara

N

SS

Sd

t

p

Evet

111

805,23

726,68

200

,578

,564

Hayır

89

742,13

813,77

,571

,568

Evet

111

529,91

733,46

,357

,721

Hayır

89

496,40

553,28

,368

,713

Evet

111

927,56

2007,58

Hayır

-4,112

,000

89

2154,60

2204,08

X

200

200

*p <.05
Tablo 3. incelendiğinde sigara içen öğrencilerin sayısı (111), sigara
içmeyen öğrencilerin sayısının (89) olduğu görülmektedir. Şiddetli
aktivite boyutu incelendiği zaman sigara içenlerin aritmetik ortalaması
( X =927,56), sigara içmeyenlerin ise ( X =2154,60) olduğu ve
aralarında anlamlı bir fark olduğu gözlemlenmiştir (p<,005).
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin Fiziksel Aktivite düzeylerinin alkol kullanımına göre
karşılaştırılması amacı ile yapılan t-testi analizi sonuçları tablo 4’ de
verilmiştir.
Tablo 9.
Dağılımı

Fiziksel Aktivite Şiddetinin Alkol Kullanımına Göre

Boyut

Alkol

N

Yürüme

Evet

126

804,57

787,84

Hayır

74

730,46

728,27

Evet

126

527,77

739,47

Hayır

74

493,24

Evet

126

Hayır

74

Orta
Şiddetli
Şiddetli

Sd

T

p

200

,660

,510

,674

,501

,358

,721

493,27

,395

,693

1329,52

2162,59

200 -1,221

,223

1718,92

2200,72

X

SS

200

*p <.05
Tablo 4. İncelendiği zaman yürüme boyutunda alkol kullananların
aritmetik ortalaması ( X =804,57), alkol kullanmayan öğrencilerin
aritmetik ortalaması ( X =730,46), orta şiddetli aktivite boyutunda
alkol kullanan öğrencilerin aritmetik ortalaması ( X =527,77), alkol
kullanmayan öğrencilerin aritmetik ortalaması ( X =493,24), şiddetli
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aktivite boyutunda ise alkol kullanan öğrencilerin ( X =1329,53), alkol
kullanmayan öğrencilerin aritmetik ortalaması ( X =1718,92) olduğu
görülmüştür. Şiddetli aktivite boyutu incelendiği zaman alkol kullanan
ve kullanmayanlar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir
(p>,005). Aritmetik ortalamaya bakıldığında alkol kullanmayanların
daha fazla şiddetli aktivite yaptıkları gözlemlenmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin Fiziksel Aktivite düzeylerinin ulaşım araçlarına göre
karşılaştırılması amacı ile yapılan ANOVA analizi sonuçları tablo 5’
te verilmiştir.
Tablo 10. Fiziksel Aktivitenin Kullanılan Ulaşım Araçlarına Göre
Dağılımı
Puanlar

Yürüme

Orta
Şiddetli

Şiddetli

Öğrencinin
kullandığı
ulaşım
aracı

Anlamlı
Fark
(scheffe)

n

X

SS

Sd

F

P

Otobüs

78

870,27

760,76

200

2,669

,049

-

Yürüyerek

52

906,23

855,40

Bisiklet

29

647,48

614,41

Hususi araç

41

528,00

698,80

Otobüs

78

393,33

557,49

200

3,612

,014

-

Yürüyerek

52

599,23

712,13

Bisiklet

29

817,93

647,61

Hususi araç

41

425,36

709,18

Otobüs

78

858,46

1526,99

200

5,641

,001

-

Yürüyerek

52

1403,07

2452,77

Bisiklet

29

1828,96

2008,40

Hususi araç

41

2481,95

2601,87

*p <.05
Tablo 5. incelendiğinde, fiziksel aktivite düzeyinin kullanılan ulaşım
araçları üstünde dağılımı görülmektedir. Ulaşım aracı olarak otobüs
kullanan öğrencilerin sayısı (78 kişi), yürüyen öğrencilerin sayısı (52
kişi), bisikleti kullanan öğrencilerin sayısı (29 kişi), hususi aracını
kullanan öğrencilerin sayısı (41 kişi) olduğu görülmektedir. Şiddetli
aktivite boyutunda hususi aracını kullanan öğrencilerle diğer ulaşım
aracını
kullanan öğrenciler
arasında
anlamlı
bir
fark
gözlemlenmiştir(p<,005). Yürüme boyutunda aritmetik ortalamalara
bakıldığında ulaşım aracı olarak yürümeyi ( X =906,23) kullanan
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öğrencilerin daha çoğunlukta olduğu görülmektedir. Orta şiddetli
aktivite boyutunda aritmetik ortalamaya bakıldığı zaman ulaşım aracı
olarak bisikleti ( X =817,93) kullanan öğrencilerin diğer ulaşım aracını
kullanan öğrencilere göre çoğunlukta olduğu görülmüştür.
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin Fiziksel Aktivite düzeylerinin bölümlere göre
karşılaştırılması amacı ile yapılan ANOVA analizi sonuçları tablo 6’
da verilmiştir.
Tablo 11. Fiziksel Aktivite Düzeyinin Bölümlere Göre Dağılımı
Puanlar

Bölüm

N

X

SS

sd

F

P

Anlamlı
Fark
(scheffe)

Yürüme

Bed. Eğitimi
Öğretmenliği

51

441,617

507,95

200

3,784

,003

-

Antrenörlük

19

1092,47

962,60

Rekrasyon

17

669,705

692,90

Yöneticilik

15

1014,20

1151,4

PDR

74

924

722,05

Sınıf
Öğretmen

24

715,58

732,06

Bed. Eğitimi
Öğretmenliği

51

476,07

507,95

200

11,320

,000

-

Antrenörlük

19

1171,5

962,60

Rekrasyon

17

883,52

692,90

Yöneticilik

15

966,66

1151,4

PDR

74

250,81

378,39

Sınıf
Öğretmen

24

349,16

428,46

Bed. Eğitimi
Öğretmenliği

51

2338,8

2600,3

200

5,104

,000

-

Antrenörlük

19

2538,9

2372,2

Rekrasyon

17

1764,7

2312,8

Yöneticilik

15

960

1612,5

PDR

74

703,78

1722,1

Sınıf
Öğretmen

24

1280

1580,4

Orta
Şiddetli

Şiddetli

*p <.05
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Tablo 6. incelendiğinde fiziksel aktivite düzeyinin bölümlere göre
dağılımı görülmektedir. Yürüme boyutu incelendiğinde Antrenörlük
bölümüyle
diğer
bölümler
arasında
anlamlı
bir
fark
gözlemlenmiştir(p<,005). Orta şiddetli aktivite boyutu incelendiğinde
zaman Yöneticilik bölümü ile diğer bölümler arasında anlamlı bir
farklılık görülmüştür(p<,005). Şiddetli aktivite boyutu incelendiğinde
Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü ile diğer bölümler arasında
anlamlı bir fark gözlemlenmiştir(p<,005).
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri
Fakültesi öğrencilerinin Fiziksel Aktivite düzeylerinin maddi gelire
göre karşılaştırılması amacı ile yapılan ANOVA analizi sonuçları
tablo 7 de verilmiştir.
Tablo 12. Fiziksel Aktivite Düzeyinin Maddi Gelire Göre Dağılımı
Puanlar

Yürüme

Orta
Şiddetli

Şiddetli

Maddi
geliri

n

X

SS

sd

F

P

Düşük

13

1166,42

944,04

3,098

,047

-

Orta

13
2

20
0

806,87

773,21

Yükse
k

55

613,80

666,57

Düşük

13

213,84

232,57

2,921

,056

-

Orta

13
2

20
0

483,78

589,95

Yükse
k

55

661,09

832,73

Düşük

13

590,76

1194,44

4,846

,009

-

Orta

13
2

20
0

1261,81

2014,67

55

2190,54

2553,34

Yükse
k

*p <.05
Tablo 7 incelendiğinde fiziksel aktivite düzeyinin maddi gelire göre
dağılımı görülmektedir. Yürüme boyutu incelendiği zaman maddi
gelir düzeyleri arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir (p>,005).
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Aritmetik ortalamalar incelendiği zaman yürüme boyutunda düşük
geliri olan öğrencilerin yürüme aktivitesini daha çok kullandıkları
görülmüştür ( X =1166,42). Orta şiddetli aktivite boyutu incelendiğinde
maddi gelir düzeyleri arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir
(p>,005).Aritmetik ortalamaya bakıldığı zaman dans, bowling gibi
aktivitelerin yüksek maliyeti olduğu için maddi geliri yüksek olanların
daha çok katıldıkları görülmüştür ( X =661,09).Şiddetli aktivite boyutu
incelendiğinde maddi gelir düzeyleri arasında anlamlı bir fark
gözlemlenmemiştir (p>,005).Aritmetik ortalamaya bakıldığı zaman
düşük gelirli ( X =590,76) öğrencilere göre orta gelirli ( X =1261,82)
ve yüksek gelirli ( X =2190,54) öğrencilerin daha fazla katılım
gösterdiği gözlemlenmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin yaşam kalitesi düzeylerinin cinsiyete göre
karşılaştırılması amacı ile yapılan t-testi analizi sonuçları tablo 8’ de
verilmiştir.
Tablo 13. Yaşam Kalitesinin Cinsiyete Göre Dağılımı
Boyut

Cinsiyet

N

Fiziksel
işlev

Kadın

91

Erkek

Fiziksel rol

Ağrı

Genel sağlık
algısı
Yaşamsallık

Sosyal işlev

Mental rol

Mental sağlık

*p <.05

SS

Sd

T

p

88,68

15,68

200

,000

109

92,75

7,83

2,379

Kadın

91

67,58

38,45

200

-,908

,346

Erkek

109

72,47

37,56

Kadın

91

21,53

21,85

200

,266

,419

Erkek

109

20,73

20,84

Kadın

91

71,63

23,12

200

,162

,374

Erkek

109

71,10

23,51

X

Kadın

91

66,59

18,46

Erkek

109

65,82

16,21

Erkek

109

65,82

16,21

Kadın

91

74,03

24,09

Erkek

109

75,45

23,19

Kadın

91

61,11

41,90

Erkek

109

64,46

43,99

Kadın

91

65,80

18,83

200

,

200

-,424

,429

200

-,548

,615

200

,172
,172
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Tablo 8 incelendiğinde, yaşam kalitesi düzeylerinin cinsiyete göre
dağılımı gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere göre fiziksel işlev
boyutunda (91 kişi) kadın, (109 kişi) erkek öğrencinin katıldığı
görülmüştür Yapılan çalışma sonucu çalışmaya katılanların fiziksel
işlev boyutunda aritmetik ortalamaları kadın ( X =88,68), erkek ( X
=92,75), olduğu görülmektedir. Fiziksel işlev boyutunda erkekler ve
kadınlar arasında anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<,005).
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin yaşam kalitesi düzeylerinin fakülteye göre
karşılaştırılması amacı ile yapılan t-testi analizi sonuçları tablo 9’ da
verilmiştir.
Tablo 14. Yaşam Kalitesinin Fakülteye Göre Dağılımı
Boyut
Fiziksel
işlev

Fiziksel rol

Ağrı

Genel sağlık
algısı

Yaşamsallık

Sosyal işlev

Mental rol

Mental sağlık

*p <.05

Cinsiyet

N

Spor
bilimleri

100

X

SS

94,45

7,13

87,35

14,91

73,25

35,04

67,25

40,62

18,50

20,61

23,70

21,67972

79,17

23,08091

Eğitim

100

Spor
bilimleri

100

Eğitim

100

Spor
bilimleri

100

Eğitim

100

Spor
bilimleri

100

Eğitim

100

63,52

20,81544

Spor
bilimleri

100

67,95

15,86

Eğitim

100

64,40

Spor
Bilimleri

100

Eğitim

100

Spor
Bilimleri

100

Eğitim

100

Spor
Bilimler

100

Eğitim

100

Sd

t

200

2,379

200

-,908

200

,266

200

,162

200

1,461

200

-,424

p
,000

,346

,419

,374

,205

18,41

77,37

16,21

72,25

24,09

67,26

23,19

58,60

41,90

67,00

43,99

,429

200

-,548
,615

200

,172
,172

64,16

18,83
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Tablo 9 incelendiğinde, yaşam kalitesi düzeylerinin fakülteye göre
dağılımı gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere göre fiziksel işlev
boyutunda (100 kişi) kadın, (100 kişi) erkek öğrencinin katıldığı
görülmüştür Yapılan çalışma sonucu çalışmaya katılanların fiziksel
işlev boyutunda aritmetik ortalamaları spor bilimleri fakültesi ( X
=94,45), eğitim fakültesi ( X =87,35), olduğu görülmektedir. Fiziksel
işlev boyutunda fakülteler arasında anlamlı farklılık gözlemlenmiştir
(p<,005).
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri
Fakültesi öğrencilerinin yaşam kalitesi düzeylerinin sigara
kullanımına göre karşılaştırılması amacı ile yapılan t-testi analizi
sonuçları tablo 10’ da verilmiştir.
Tablo 15. Yaşam Kalitesinin Sigara Kullanımına Göre Dağılımı
Boyut

Sigara

N

X

SS

Sd

T

P

Evet

111

88,10

13,17

200

-3,732

,157

Hayır

89

94,38

9,85

Evet

111

59,91

41,18

200

-4,506

,000

Hayır

89

83,14

28,89

Evet

111

24,95

21,05

200

2,917

,729

Hayır

89

16,29

20,63

Genel sağlık
algısı

Evet

111

61,93

19,95

200

-7,138

,123

Hayır

89

83,07

21,85

Yaşamsallık

Evet

101

200

,824

,824

200

3,768

Fiziksel
işlev
Fiziksel rol

Ağrı

16,32
60,54

Hayır

89

15,76
73,20

Evet

111

69,37

16,21

Hayır

89

81,60

24,09

Evet

111

49,80

23,19

Hayır

89

79,32

41,90

Evet

111

60,21

43,99

Hayır

89

72,27

18,83

,486

Sosyal işlev
200

5,124

,000

Mental rol
Mental sağlık

200

5,351

,680

565
*p <.05
Tablo 10 incelendiği zaman yaşam kalitesinin sigara kullananlara ve
kullanmayanlara göre dağılımı görülmektedir. Fiziksel rol ve mental
rol boyutu incelendiği zaman sigara kullanmayan öğrencilerle, sigara
kullanan öğrenciler arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir(p<,005).
Aritmetik ortalamalar bakıldığında genel sağlık algısı ( X =83,07),
sosyal işlev ( X =81,60) ve mental sağlık ( X =72,27) boyutları
incelendiği sigara içmeyen öğrencilerin bu boyutlarda daha sağlıklı ve
algısının daha fazla olduğu görülmüştür.
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite ölçeğinde ve alt
boyutlarının ilişki düzeyi tablo 11’ de verilmiştir.
Tablo 16. Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Yürüme

ilişki

Yürüme

Orta
Şiddetli

Şiddetli

1

,118

-,204*

,096

,004

P
N

200

200

200

ilişki

,118

1

,115

P

,096

N

200

200

200

ilişki

-,204*

,115

1

P

,004

,106

N

200

200

200

-,130

,183*

,295*

P

,067

,010

,000

N

200

200

200

-,079

-,089

,222*

P

,264

,208

,002

N

200

200

200

Orta Şiddetli

Şiddetli

Fiziksel İşlev ilişki

Fiziksel Rol ilişki

,106
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Ağrı

ilişki

,379*

,272*

-,178*

P

,000

,000

,012

N

200

200

200

Genel Sağlık ilişki

-,306*

-,088

,416*

Algısı

p

,000

,216

,000

N

200

200

200

ilişki

-,197*

-,115

,360*

P

,005

,106

,000

N

200

200

200

ilişki

-,341*

-,182*

,321*

P

,000

,010

,000

N

200

200

200

ilişki

-,167*

-,005

,331*

P

,018

,949

,000

N

200

200

200

-,156*

-,059

,309*

P

,027

,430

,000

N

200

200

200

Yaşamsallık

Sosyal İşlev

Mental Rol

Mental Sağlık ilişki

*p <.05
Tablo 11 incelendiğinde fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi arasındaki
ilişki görülmektedir. Yürüme aktivitesinde bulunan öğrencilerle
yürüme aktivitesinde bulunmayan öğrencilerinin ağrı, genel sağlık
algısı ve yaşamsallık boyutlarına bakıldığı zaman aralarında anlamlı
bir fark gözlemlenmiştir(p<,005). Orta şiddetli aktivite de bulunan
öğrenciler incelendiği zaman Ağrı boyutunda anlamlı bir fark
gözlemlenmiştir(p<,005). Şiddetli aktivite yapan öğrenciler
incelendiği
zaman
Ağrı
boyutunda
anlamlı
bir
fark
gözlemlenmemiştir(p>,005). Şiddetli aktivite yapan öğrenciler
vücutlarında ağrı çekmedikleri gözlemlenmiştir. Şiddetli aktivite
yapan öğrencilerin diğer sağlık boyutları incelendiği zaman aralarında
anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir (p<,005). Şiddetli aktivite yapan
öğrencilerin yaptıkları aktiviteye bağlı olarak yaşam kalitesinin
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sağlıklı ve genel sağlık algısına sahip
oldukları gözlemlenmiştir.
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Sonuç ve Tartışma
Araştırmaya katılan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri ve Eğitim
Fakültesi öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi ölçeğine
verdikleri cevaplar ve araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, yaş,
kullandıkları ulaşım aracı, sigara ve alkol kullanıp kullanmama,
fakülte ve bölümlere göre elde edilen veriler alt amaçlar
doğrultusunda incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığı zaman
cinsiyete göre şiddetli aktivite puanının istatistiksel olarak farklılaştığı
bulunmuştur(p<,005). Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre
şiddetli aktivite puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan 200 kişinin 109’unun erkek ve 91’inin kadın
olduğu görülmüştür. Erkeklerin ortalama puanı ( X ) 1721,83, standart
sapmasının (ss) 2510,31, kadınların ortalama puanın ( X ) 1176,26,
standard sapması (ss) 1666,25 olarak tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığı zaman
fakülteye göre orta şiddetli ve şiddetli aktivite puanının istatiksel
olarak farklılaştığı bulunmuştur(p<,005). Spor Bilimleri öğrencilerinin
Eğitim Bilimleri öğrencilerine göre orta şiddetli ve şiddetli aktivite
puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan
200 öğrencinin 100’ünün Spor Bilimleri Fakültesi ve 100’ünün Eğitim
Bilimleri Fakültesi olduğu görülmüştür. Spor Bilimleri öğrencilerinin
orta şiddetli aktivitede ortalama puanı ( X ) 732,00, standart sapma
puanı (ss) 772,28, Eğitim öğrencilerinin orta şiddetli aktivitede
ortalama puanı ( X ) 298,00, standart sapma puanı (ss) 422,92 olarak
tespit edilmiştir. Spor Bilimler öğrencilerinin şiddetli aktivitede
ortalama puanı ( X ) 2119,20, standart sapma puanı (ss) 2421,49,
Eğitim Bilimleri öğrencilerinin şiddetli aktivitede ortalama puanı ( X )
828,00, standart sapma puanı (ss) 1685,83403 olarak tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığı zaman
sigara kullanımına göre şiddetli aktivite puanının istatiksel olarak
farklılaştığı bulunmuştur(p<,005). Araştırmaya katılan 200 öğrencinin
111’inin sigara kullandığı, 89’unun sigara kullanmadığı tespit
edilmiştir. Sigara kullanan öğrencilerin ortalama puanı ( X ) 927,56,
standart sapma puanı (ss) 2007,58934, sigara kullanmayan
öğrencilerin ortalama puanı ( X ) 2154,60, standart sapma puanı (ss)
2204,08 olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığı zaman
kullanılan ulaşım aracına göre şiddetli aktivite puanının istatiksel
olarak farklılaştığı bulunmuştur(p<,005). Araştırmaya katılan
öğrencilerin 78’i otobüs, 52’si yürüyerek, 29’u bisikletle, 41’i hususi
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aracını kullandığı tespit edilmiştir. Hususi aracını kullanan
öğrencilerin şiddetli aktivitede de ortalama puanı ( X ) 2481,95,
standart sapma puanı (ss) 2601,87 olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile yaşam
kalitesi arasındaki ilişkilere bakıldığında yürüme aktivitesinin ağrı,
genel sağlık algısı, yaşamsallık, sosyal işlev boyut puanının istatiksel
olarak farklılaştığı bulunmuştur(p<,005). Yürüyüş yapan öğrencilerin
genel sağlık algısının kavranmamış, yaşamsallık ve sosyal işlevi
düşük ve sık ağrı çektikleri görülmektedir. Orta şiddetli aktivite ile
ağrı
ilişkisinin
puanının
istatiksel
olarak
farklılaştığı
bulunmuştur(p<,005). Orta şiddetli aktivite yapan öğrencilerin ağrı
yaşadıkları görülmektedir. Şiddetli aktivite ile ağrı boyutu ilişkilerinde
anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir(p>,005). Şiddetli aktivite ile diğer
sağlık boyutlarının ilişkilerine bakıldığında ağrı boyutu hariç diğer
boyutlarla puanının istatiksel olarak farklılaştığı bulunmuştur
(p<,005). Şiddetli aktivite yapan öğrencilerin yaşam kalitesinin yüksel
oldukları ve sağlıklı oldukları görülmüştür.
Kaynakça
Arısoy, Ö. (2009). İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Psikiyatride
Güncel Yaklaşımlar (1) s:55-67.
Baydur, H. (2010). İş sağlığı ve yaşam kalitesi. İzmir; 3. Ulusal
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongre Kitapçığı, 82-84.
Bayrakçı, Y.V. (2008). Yetişkinlerde fiziksel aktivite. Ankara: Klasmat
Matbaacılık.
Bulut, S. (2010). Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitim ve araştırma
hastanesinde görev yapan personelin fiziksel aktivite düzeyi ve ilgili
faktörlerin belirlenmesi. Ankara; Yüksek lisans tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Çelik Kayapınar, F. (2012). Physical Activity Levels of Adolescents.
Procedia Social and Behavioral Sciences,47, 2107-2113.
European Commission Directorate General Health and Consumer
Protection. (2003). Physical Activity (Special Eurobarometer 1836/wave 58.2). Brussels: European Commission.
Farquhar, M. (1995). Definitions of quality of life: A Taxonomy.
Journal of Advanced Nursing, 22, (3), 502-510.
Karaca, A. (1998). Fiziksel aktivite değerlendirme anketi güvenirlik ve
geçerlik çalışması. Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara: Hacettepe
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

569
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
MacAuley, D. (1994). A history of physical activity, health and
medicine. Journal of the Royal Society of Medicine, 87, 32-35.
Özer, D. ve Baltacı, G. (2008). İş yerinde fiziksel aktivite, Fiziksel
aktivite bilgi serisi. Ankara: Klasmat Matbaacılık.
Özer, K. (2001). Fiziksel Uygunluk. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Rowland, P. W., Freedson, P. (1994). Physical activity, fitness and
health in children: A close Look. Pediatrics, 93, (4), 669-672.
Satcher, D., Lee, R.P. (1996). Physical activity and health. U.S.
Department of Health and Human Services, Centers for Disease
Control and Prevention, National Centers for Chronic Disease
Prevention and Health Promotion, The President’s Council on
Physical Fitnessand Sports. A Report of the Surgeon General.
(http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf adresinden 1 Aralık
2018 ‘de alınmıştır.)
T.C. Sağlık Bakanlığı. (2008). Fiziksel aktivite bilgi serisi. Ankara.
Vuillemin A, Boini S, Bertrais S, Tessier S, Oppert JM, Hercberg S,
Guillemin F, Briançon S (2005), Leisure time physical activity and
health-related quality of life, Prev Med. Aug;41(2):562-9.
Vural, Ö. (2010). Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve
yaşam kalitesi ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara; Gazi Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Yancar, C. (2005). Madde bağımlılarında ikinci eksen komorbidite ve
kişilik özeliklerinin bağımlılık şiddeti ve yaşam kalitesine etkisinin
değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, İstanbul; Bakırköy Prof. Dr.
Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 11. Psikiyatri Birimi.
Zorba, E. (2005). Vücut yapısı ölçüm yöntemleri ve şişmanlıkla başa
çıkma. İstanbul: Morpa Yayıncılık
Zorba, E. (2010a). Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk ders notları.
Web:http://www.erdalzorba.com/categories_news.php?kat_id=9&kat
=Fiziksel Uygunluk Ders Notları adresinden 19 Temmuz 2012’ de
alınmıştır.
Zorba, E. (Ocak 2010b). Yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite. 10.
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kongre kitapçığı, 82-85.

570
KOBİ’LERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKILARI VE
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KOBİ’LERE
SAĞLANAN FİNANSMAN OLANAKLARI
Dr. Öğretim Üyesi Filiz YETİZ1
ÖZ
Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ’lerin), ülke ekonomileri
üzerinde girişimciliği teşvik etme, yeni istihdam olanakları oluşturma,
ihracatı artırma, gelir dağılımına olumlu etkileri, yeniliklere hızlı ve
kolay uyum sağlama gibi hem büyüme hem de kalkınma anlamında
önemli katkıları vardır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde
bölgelerarası gelişmişlik farkının giderilmesi, istihdam düzeyinin
artırılarak işsizliğin azaltılması açısından KOBİ’lere önemli roller
düşmektedir. Bankacılık sektöründe de artan rekabet nedeniyle
sektördeki pazar paylarını büyütmek isteyen bankaların ilgi odağı
KOBİ’ler olmuştur. Bu amaçla çalışmada, KOBİ’lerin Türkiye
ekonomisi açısından önemi araştırılmış, Türkiye’deki bankaların
KOBİ’lere yönelik finansman kaynaklarının neler olduğu ve
finansman olanaklarının neler olması gerektiği tartışılarak teorik
bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda çalışma literatüre katkı
sağlayacak bir araştırma olması nedeniyle önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Krediler, Ekonomik Büyüme.
1.GİRİŞ
Küçük ve orta boy işletmeler anlamına gelen KOBİ’ler mal, hizmet,
üretim ve pazarlama konularında büyük işletmelere kıyasla daha esnek
olmaları, istihdam yaratma etkileri, ihracata olumlu etkileri, talep
değişikliğine ve değişime kolay uyum sağlamaları, açısından hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde önemli
olarak yer almaktadırlar. Bu avantajlarından dolayı KOBİ’lere yönelik
ekonomik politikalar ekonomik büyümeye olumlu katkı
sağlamaktadır.
Ekonomik büyümeye katkı sağlayan finans sektöründe de özellikle
Bankacılık sektöründeki artan rekabet nedeniyle sektördeki pazar
paylarını büyütmek isteyen bankaların ilgi odağı KOBİ’ler olmuştur
ve “KOBİ Bankacılığı” adında yeni bir oluşum ortaya çıkmıştır.
Bankalar KOBİ’lerin kısa ve uzun süreli finansman ihtiyaçlarına
cevap vermek, yatırımlarını desteklemek, istikrarlı büyümelerini
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sağlamak için geniş yelpazeli ürünler sunmaktadır ve bu ürünlerden
kâr elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Böylece bir yandan bankalar
kazanç sağlarken diğer yandan KOBİ’lerin rekabet güçlerinin
artırılarak ekonomik büyüme açısından olumlu katkılar sağlanmış
olacaktır.
Çalışmanın ilk bölümünde KOBİ’lerin ekonomik büyümeye
katkıları incelenmiş ve KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi açısından
önemi araştırılmıştır. İlerleyen bölümlerde ise, Türkiye’deki
bankaların KOBİ’lere sunduğu finansman kaynakları ve bu
kaynakların yeterliliği konusu tartışılarak, sonuç kısmında önerilere
yer verilmiştir.
2. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN
TANIMI
“Küçük ve Orta Ölçekli İşletme” tanımının ülkeler açısından
değerlendirildiğinde görüş birliğine varılmış standart bir tanımı
yoktur. Kobi tanımını belirleyen pazarın genişliği, sanayisi, üretilen
ürünlerin çeşitliliği, üretim teknolojisi, tekniği, ülkelerin ekonomik
gelişme düzeyleri gibi birden fazla etken bulunmaktadır. Bu sebeple
Kobi tanımını ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde
de farklı kurum ve kuruluşlar birbirinden farklı Küçük ve Orta Ölçekli
işletme tanımı yapmıştır. (Macit, 2016:7)
KOBİ’lerin tanımlanması yapılırken literatürde genellikle en sık
kullanılan değerlendirme ölçütleri çalışan personel sayıları, mali
bilanço değerleri ve satış hasılatlarıdır.
Ülkemizde KOBİ tanımı ise, 24 Haziran 2018 tarih 2018/11828 karar
Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik" kapsamında belirtilen KOBİ tanımı esas
alınmıştır. Ülkemizde bir şirketin orta ölçekli, küçük ve mikro KOBİ
olabilmesi için aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kriterleri taşıması
gerekmektedir.
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Tablo:1 Türkiye’deki KOBİ tanımları
KRİTERLER

MİKRO
ÖLÇEKLİ
KOBİ

KÜÇÜK
ÖLÇEKLİ
KOBİ

ORTA
ÖLÇEKLİ
KOBİ

ÇALIŞAN
PERSONEL
SAYISI

‹ 10

‹ 50

‹ 250

YILLIK NET
SATIŞ HÂSILATI

≤ 3 Milyon TL

≤ 25 Milyon
TL

≤ 125 Milyon
TL

YILLIK MALİ
BİLANÇO
TOPLAMI

≤ 3 Milyon TL

≤ 25 Milyon
TL

≤ 125 Milyon
TL

Kaynak: 24 Haziran 2018 tarih 2018/11828 karar Resmi Gazete
Ülkemizde KOBİ tanımı, yıllık net satış hasılatı ya da mali
bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan,
bünyesinde
250
kişiden
az
yıllık
çalışan bulunduran
işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre 10
kişiden az çalışanı olan ve mali bilanço toplamı ya da net satış hasılatı
3 milyon TL’yi aşmayan işletmeler mikro,50’den az çalışanı olan mali
bilanço toplamı ya da yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk Lirasını
aşmayan işletmeler küçük işletme, 250’den az çalışanı olan yıllık net
satış hasılatı veya mali bilanço toplamı 125 milyon Türk Lirasını
aşmayan işletmeler orta büyüklükte işletme olarak tanımlanmaktadır
(TOBB,2018).
3. KOBİ (KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME)’LERİN
EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKILARI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin sayısı arttıkça ekonomide
yeni istihdam olanakları oluşur, işsizlik azalmaya başlar, dış ticaret
anlamında olumlu gelişmeler olur, girişimcilik ruhu gelişir, yatırımlar
ve tasarruflar artış gösterir (Önal,2000:69). Aşağıdaki tabloda
KOBİ’lerin ekonomideki önemi özetlenmiştir.
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Tablo 2. KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisine Katkıları ve
Ekonomiye Katkıları

Yüzdesel oran (%)

KOBİ sayısı

99,8

İstihdam edilen personel sayısı

74,2

Toplam İhracat miktarı

56,4

KOBİ’lerin
miktarı

gerçekleştirdiği

yatırım

53,3

Ekonomik Büyümedeki Önemleri
Kaynak: TÜİK, Kobi istatistikleri, 2016
3.1.KOBİ’lerin Üretim, Tasarruf ve Yatırıma Etkisi
KOBİ’ler tüketicilerin ihtiyaçları çerçevesinde talep değişikliklerine
çok daha kolay uyum sağlayabilmekte ve üretimlerini
artırabilmektedirler.
Değişen tüketici tercihlerini kısa sürede
değerlendirerek üretim mekanizmalarında hızlı bir değişim
yapabilmektedirler. ( Bayülken, 2017: 34). Bu bağlamda ekonomide
üretim artışını desteklemektedirler. KOBİ’ler yaptıkları küçük
tasarrufları yatırımlara dönüştürerek hem daha hızlı büyüme fırsatı
yakalamakta hem de ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadırlar.
3.2. KOBİ’lerin İstihdam ve İşsizliğe Etkisi
KOBİ’lere yapılan yatırımlar sonucunda yeni iş imkânları oluşmakta
ve daha çok kişiye istihdam imkânı yaratılmaktadır. Bu bağlamda
KOBİ’ler, ekonomideki işsizliğe çözüm üretmekte, üretim artışına
katkı sağlamaktadırlar. Yeni açılan her iş yeri istihdam artışı
sağlayarak işsiz sayısını azaltırken, çalışan personel sayısını ortalama
3 veya 4 kişi artırmaktadır. Ekonomik istatistiki araştırmalar
sonucunda, 100 yeni işin ekonomiye yaklaşık olarak 2.5 milyon $
vergi geliri kazandırdığı tespit edilmiştir (Yalçınkaya, 2017:282.)
3.3. KOBİ’lerin İhracata Etkisi
Ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler
dış ticaretimizde önemli yere sahiptir. Yapılan istatistiki bazı
araştırmalara göre KOBİ’lerin toplam ihracatın %10’nunu
gerçekleştirdiğini gösterse de, gerçek anlamda KOBİ’lerin dış ticarete
katkılarının daha fazla olduğu düşünülmektedir. Dış ticarete katkı
oranlarının yaklaşık %35 civarında olduğu bilinmektedir. KOBİ’ lerin
üretimlerinin birçoğunu büyük firmalara yaptırmakta ve bu büyük
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firmalar aracılığıyla dolaylı olarak ihracat yapmaktadırlar. Bir başka
faktör ise, KOBİ’lerin Sektörel Dış Ticaret Şirketleri vasıtasıyla
ihracat yapmaları sonucunda ihracat oranlarında KOBİ görülmemekte
bu da ihracat oranının düşük çıkmasına neden olmaktadır
(Yılmaz,2004;30).
3.4. Girişimciliği Teşvik Etme
KOBİ’ler sadece yeni istihdam olanakları yaratarak ekonomideki
işsizliğe katkı sağlamazlar. Aynı zamanda girişimci ruhuna sahip
birçok kişinin de işgücüne birer girişimci olarak katılmasını
sağlayarak istihdama olumlu katkılar sağlarlar (Gök, 2004:117).
3.5. Yeniliklerin Artması
KOBİ’ lerin ekonomiye yeniliklerin kazandırılması ve yeniliklerin
oluşturması açısından olumlu faydaları söz konusudur. Özellikle yeni
ürünlerin modern üretim yöntemleri ve araçları ile ilk kez
kullanılmasında oldukça istekli oldukları, yeniliklere açık oldukları
görülmektedir (İraz, 2005)
4. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
SAĞLANAN FİNANSMAN OLANAKLARI

KOBİ’LERE

Türkiye’de KOBİ’ler üzerine yapılan araştırmalar sonucunda
KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların en önemlilerinden birinin
finansman sorunu olduğu tespit edilmiştir. Finansman sorunu
günümüzde hâla devam etmekte ve KOBİ’lerin gelişimini olumsuz
yönde etkilemektedir (Zengin ve Ağ, 2016:233).
Seçilmiş ülkelerin KOBİ kredi paylarını gösteren Tablo 3
incelendiğinde banka kredileri kapsamında en düşük KOBİ kredi
payının Türkiye olduğu görülmektedir. KOBİ’lerin finansman
sorunlarının çözülmesi için uygun fiyatlarda ve teminatlar karşılığında
yeni kredi ürünlerinin geliştirilmesine devam etmek gerekmektedir.
Bu bağlamda bankalar KOBİ Bankacılığı kapsamında farklı ürün ve
hizmetler geliştirmekte ve Kobi’leri finansal sorunlarına çözüm
üretmektedir.
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Tablo 3. Seçilmiş Ülke Örnekleri ile KOBİ Kredi Payları
KOBİ Kredi
Payları (%)

Kredi
Vadeleri

Kredi Faiz
Oranları

Japonya

54

Uzun

Düşük

Fransa

50

Orta

Normal

ABD

39

Uzun

Düşük

Almanya

37

Orta

Düşük

İngiltere

28

Orta

Düşük

Türkiye

19

Orta

Normal

Ülkeler

Kaynak: Bayülken, 2017: 49
Bankalar, KOBİ’lerin en önemli finansman kaynağı konumunda
olmaları nedeniyle sundukları finansman olanakları önem arz
etmektedir. Son yıllarda bankaların KOBİ ‘lere yönelik sunduğu kredi
çeşitliliğinin artığı görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet
gösteren örnek olarak seçilmiş 3 kamu bankası, 3 özel sermayeli
banka ve 3 yabancı sermayeli bankaların KOBİ’lere sundukları kredi
imkânlarına ve çeşitlerine değinilmiştir.
T. Halk Bankası A.Ş.: Banka KOBİ Bankacılığında ihtisaslaşmış
olup KOBİ’lerin finansman sorununa yönelik çok çeşitli kredi
imkanları sunmaktadır.
Banka KOBİ’lere nakit ihtiyaçları çerçevesinde; rotatif ve spot kredi,
iskonto, iştira kredileri, bütçe kredileri, dost hesap, işyeri kredilerini,
gayri nakit krediler kapsamında ise; teminat mektubu, akreditif, avalkabul kredisi, referans mektubu ve harici garanti kredi çeşitlerini
sunmaktadır.
KOBİ Yurtdışı Kaynaklı Kredileri {Avrupa Konseyi Kalkınma
Bankası (AKKB) KOBİ Yatırım Kredisi, Avrupa Yatırım Fonu
(AYF) desteği ile sunulan AYB Yenilikçi Firma Kredisi, Dünya
Bankası KOBİ Kredisi, Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) ve Halkbank
işbirliği ile FKA Yenilenebilir Enerji Kredisi, Fransız Kalkınma
Ajansı (FKA) KOBİ Kredileri vb.} ile yeni yatırımları
desteklemektedir. Banka, KOBİ’lerin işletme sermayesi, yatırım ve
yeni projelerini desteklemek amacıyla Orta ve Uzun Vadeli (OUV)
Yatırım ve Proje Kredisi imkanı sunmaktadır (T.Halkbank A.Ş., 2018,
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https://www. halkbankkobi. com.tr/channels/Urun-ve Hizmetlerimiz
/Nakit-Krediler/12, 14 Kasım 2018’de erişildi.).
T. Vakıflar Bankası T.A.O.: Banka çeşitli sektördeki KOBİ’lere
yönelik KOSGEB destekli KOBİ kredileri AYB, Avrupa Konseyi
Kalkınma Bankası v.b. kaynaklı orta ve uzun vadeli özel proje
kredileri sunmaktadır. KOBİ’lerin makine alımı ve yatırımlarını
desteklemek amacıyla “Makine Alım Kredisi” ürünü sunmuştur.
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma
Ajansı ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan düşük maliyetle temin edilen
kredi ürünleri ile KOBİ’lere hizmet vermektedir. Dünya Bankası
KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi kapsamında ilk ESCO kontratı
finansmanını sağlayan banka olmuştur. (Vakıfbank Faaliyet
Raporu,2017: 57). Ayrıca banka KOBİ’lerin finansmanın ihtiyaçlarına
yönelik KOBİ sektör paketleri kapsamında ürün ve hizmet
uygulamalarına sahiptir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. : Bankanın kobi kredileri arasında
KOBİ’lere özel, uygun şartlarda işletme sermayesi finansmanı desteği
sağlayan TOBB KOBİ Destek Kredisi kullandırılmaktadır. Kredi
talebinde bulunan ancak teminat sorunu yaşayan işletmelere Kredi
Garanti Fonu (KGF) destekli kredi imkanı sunmaktadır. Bununla
birlikte KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda nakit ve gayri nakit
krediler vermektedir. Yurtdışı kaynaklı Dünya Bankası Enerji
Verimliliği Kredisi, Avrupa Yatırım Bankası Kredileri, Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) vb. kredileri ile KOBİ’lerin kredi
ihtiyaçlarına çözüm üretecek ürünler sunmaktadır (T.C. Ziraat
Bankası, 2018, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci, 12
Kasım’da erişildi).
Akbank T.A.Ş.: Akbank KOBİ’lere nakit ve gayri nakit krediler
kapsamında pek çok kredi imkanı sağlamaktadır. KOBİ’lerin işletme
ve yatırım finansmanı karşılamak amacıyla; Gönlüne Göre Öde
Kredisi, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği, KGF
Teminatlı Kredisi, Tarım Kredileri, Proje ve Yatırım Kredileri,
Avrupa Yatırım Bankası Kredileri, İskonto/İştira Kredisi gibi özellikli
bir çok kredi paketleri de sunmaktadır (Akbank, 2018,
https://www.akbank.com/tr-tr/urunler/Sayfalar/Taksitli-TicariKredi.aspx, 27 Ekim’de erişildi).
T. İş Bankası A.Ş. : Banka KOSGEB programları kapsamında verdiği
krediler ve KOBİ’lere yönelik "teminat" sıkıntısını aşmak amaçlı KGF
iş birliğiyle kredi imkanları sunmaktadır. İş Bankası kadınların
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ekonomiye katılımını desteklemek amaçlı Kadın girişimci kredisi
kapsamında kredi olanakları sağlamaktadır. Ayrıca Franchising
Kredisi ile Franchising sistemine giriş aşamasında KOBİ’lerin
ödeyecekleri giriş ücretlerinin ödenmesi,
demirbaş alımı gibi
ihtiyaçların finansmanında kullanabilecekleri krediyi uygun koşullarla
sağlamaktadır. Avrupa Yatırım Bankası ile KOBİ’lerin işletme ve
yatırım ihtiyaçlarının finansmanına yönelik kredi anlaşmaları
imzalanmıştır (İş Bankası, 2018, https://www.isbank.com.tr
/TR/kobi/Sayfalar/kobi.aspx, 25 Ekim’ de erişildi). Banka KOBİ’lere
nakit ve gayri nakit krediler kapsamında da kredi imkanları
sunmaktadır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB):
2004 yılı itibariyle KOBİ’lere yönelik faaliyetlerini geliştiren TEB,
KOBİ’lere yönelik hem kendi kaynaklarını hem de yurtdışı kaynaklı
kredi imkanları sunmaktadır (İrfan, 2006:75).
TEB, KOBİ’lere yönelik nakit krediler (spot, rotatif, taksitli ticari
kredi, kredili mevduat hesabı, döviz kredileri v.b.) ve gayri nakit
krediler (teminat mektupları, akreditifler, harici garanti mektupları)
sağlamaktadır. Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile teminat sıkıntısı
yaşayan KOBİ’lere destek olmaktadır. Fransız Kalkınma Ajansı
(AFD) işbirliği ile, KOBİ’lere kredi desteği vermektedir. Bunun yanı
sıra banka AFD Enerji Kredisi, Arena Sıfır Faizli Teknoloji Kredisi,
Exim Bank Kredileri, KOSGEB Destekli Kredileri gibi özellikli
krediler
sağlamaktadır
(TEB,
2018,
https://www.
teb.
.tr/kobiyim/krediler/20 Ekim’ de erişildi).
T. Garanti Bankası A.Ş. : Banka 1997 yılından sonra KOBİ’lere
yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır ve KOBİ
Bankacılığı kapsamında ürünlerini ve hizmetlerini çeşitlendirmiştir
(Yalçın, 2006:72). Banka KOBİ’lere yönelik farklı sektörleri içeren
ürün ve hizmetleri ile finansman ihtiyaçlarına kısa sürede cevap
verebilmektedir.
KOBİ sektör paketleri içerisinde Kadın girişimci destek paketi,
(Kadınlar tarafından yönetilen işletmelere ), Tarım Sektörüne destek
paketi (Çiftçiye), Turizm Destek Paketi (Turizm Sektörüne Destek),
Mobilya Destek Paketi yer almaktadır. Aynı zamanda KOBİ Destek
Kredisi, KOBİ Proje Kredisi, KOBİ İhtiyaç Kredisi, KOBİ Kredi
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Garanti Fonu kapsamında pek çok ürün sunabilmektedir (T. Garanti
Bankası, 2018, https://www.garanti.com.tr/kobi, 11 Kasım’da erişildi).
QNB Finansbank A.Ş.: Bankanın KOBİ’lere yönelik özel olarak
sunduğu KOBİ ihtiyaç kredileri kapsamında ; 3 ay ödemesiz KOBİ
kredisi, İşyeri kredisi, Cosme kredisi (Avrupa Birliği ve Avrupa
Yatırım Fonu’nun desteği ile oluşan kredi), Dinamik kredi, Kadın
girişimci destek kredisi, KGF kredileri, KOBİ para cepte, 120 Ay
vadeli ipotek teminatlı taksitli kredi, KOBİ’lere internetten kredi gibi
kredi seçenekleri ile KOBİ’lerin kredi ihtiyaçlarına yönelik geniş
yelpazeli kredi seçenekleri sunmaktadır (QNB Finansbank, 2018,
https://www.qnbfinansbank.com/kobi-ihtiyac-kredileri, 14 Kasım’da
erişildi).
Denizbank A.Ş.: Banka, KGF (KGF kefaletli krediler) ve KOSGEB
(2017 Sıfır Faizli İşletme Kredisi) iş birlikleriyle beraber KOBİ
Bankacılığı kapsamında KOBİ müşterilerine daha fazla katkı
sağlayacak kredi ve ürün seçenekleri sunmaktadır. 2016 yılının
sonunda TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi
Garanti Fonu) iş birliği ile “Nefes Kredisi” projesini uygulamaya
başlamıştır (Denizbank Faaliyet Raporu, 2017:39).
Denizbank’ın KOBİ Bankacılığı kapsamında KOBİ kredileri; Taksitli
ticari krediler, Emekli Kobi’ler Deniz’e, Rotatif ve spot krediler,
İskonto-İştira kredileri, Gayri nakit krediler, Dış ticaret kredileri, Proje
destek kredileri, Altın kredileri gibi farklı kredi ürünleri mevcuttur
(Denizbank,
2018,
https://www.denizbank.com/bankacilik/kobibankaciligi/kobi-kredileri/14 Kasım’da erişildi).
5.SONUÇ
KOBİ’ler üretimi artırma, tasarruf ve yatırımları hızlandırma,
girişimcilik ruhunu teşvik etme, yeniliklere öncülük olma, yeni iş
imkânları oluşturarak istihdam imkânlarını artırma özellikleri ile
ekonomik büyümeye önemli katkıları bulunmaktadır.
Ekonomik anlamda avantajları olan KOBİ’lere yönelik bankacılık
sektörü de önemli finansman olanakları sağlamaktadır. KOBİ
Bankacılığı kapsamında bankalar tarafından uygun koşularda hem
banka kaynaklı hem de banka dışı kaynaklar aracılığı ile çeşitli kredi
ürünleri ve hizmetleri sunulmaktadır. Bu krediler sayesinde bir yandan
bankalar kazanç sağlarken diğer yandan KOBİ’ler desteklenerek
KOBİ’lerin ekonomik büyümeye yardımcı olmaları sağlanmaktadır.
Bankalar KOBİ’lerin finansman sorununa çözüm üretecek sürekli
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yenilenen, kısa sürede ve uygun koşullarda kullandırılabilen
finansman olanaklarının oluşturmaktadır ve bu uygulamalarını
geliştirmeye devam etmeleri ekonomik büyümeye destek olmaları
açısından önem arz etmektedir.
KOBİ’ lerin ekonomik büyümeye katlı sağlayabilmeleri için; yeni
finansman olanaklarından yararlanan, teknolojik değişime esnek uyum
sağlayan ve pazarda etkin rol olmalarını sağlayacak yapılarını
korumaları ve geliştirmeleri gerekmektedir.
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ÖZ
Günümüzde artan ve yayılan bilimsel bilgi teknolojide birçok
gelişmeye sebep olmuştur. Gelişen teknoloji ile sağlık hizmetleri de
oldukça değişmiştir. Yaşlanan nüfusun ve hastalıkların artması, hasta
bakımı ve tedavi uygulamalarında gelişen teknolojinin entegre
edilmesiyle sağlık hizmetinde kalitenin perspektifini değiştirmiştir. Bu
gelişmeler içerisinde, ilk olarak 1984 yılında geliştirilen ve
günümüzde sağlık, mühendislik gibi alanlarda kullanımı artan 3B (3
Boyutlu) yazıcılar dikkat çekmektedir. Bu yazıcılarla üretilen medikal
ekipmanlar hasta tedavilerinde ve yaşam kalitesini arttırmada
kullanılmaktadır. Gelişen bilgi ve teknoloji çağını yakalamak adına
hemşirelik eğitiminde de 3B yazıcıların kullanılması oldukça
önemlidir. Hemşirelik öğrencilerinin 3B yazıcılarla üretilen maliyeti
düşük, gerçeğe yakın maketlerin kullanılması ile hemşirelik
eğitiminde klinik öncesi laboratuar uygulamalarında verim sağlanması
düşünülmektedir. Bu laboratuar uygulamaları ile hemşirelik
öğrencilerinin klinikte bakım davranışları olumlu yönde
gelişmektedir. Toplum sağlığını yakından etkileyen hemşirelerin
eğitim süreçlerinde de gelişen teknolojiden yararlanılması son derece
önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: 3B Yazıcı, Hemşirelik, Yenilik.

ABSTRACT
Nowadays, increasing and spreading scientific information has caused
many developments in technology. Developing technology and health
services have also changed. Increasing the aging population and
diseases, changing the perspective of the quality of health care by
integrating the developing technology in patient care and treatment
applications. Among these developments, firstly, 3D (3-D) printers,
which were developed in 1984 and have been used in areas such as
health and engineering, are noteworthy. Medical equipment produced
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with these printers is used in patient treatments and to improve the
quality of life. The use of 3D printers in nursing education is very
important in order to catch up with the era of developing information
and technology. It is thought that nursing students will be able to gain
efficiency in pre-clinical laboratory applications in nursing education
by using low-cost models produced with 3D printers and using
realistic models. In this laboratory, nursing students' nursing behaviors
develop positively. It is of utmost importance to utilize the developing
technology in the educational processes of the nurses who are closely
affected by public health.
Keywords: 3D printer, Nursing, Innovation.
Giriş
Günümüzde artan ve yayılan bilimsel bilgi teknolojide birçok
gelişmeye sebep olmuştur. Gelişen teknoloji sağlık eğitimine ve
bakım hizmetlerine sayısız avantaj sunmaktadır. Bu avantajı sağlayan
gelişmelerden biri de 3 boyutlu yazıcılar ile üretilen materyallerin
kullanılmasıdır.
3 (3D) Boyutlu Yazıcılar
Üç boyutlu (3D) baskı, nesnelerin, bir 3B nesneyi üretmek için
plastik, metal, seramik, tozlar, sıvılar, hatta canlı hücreler gibi
materyalleri kaynaştırarak veya biriktirerek yapıldığı bir üretim
yöntemidir
(Lipson,
2013).
İlk
olarak
1984
yılında
stereolithography(SLA) teknolojisi kullanılarak Charles Hull
tarafından geliştirilmiştir. 3D yazıcıların sağlık alanında kullanılması
ile pek çok yarar sağlanmaktadır (Buldum ve ark., 2016). Karmaşık
materyallerin üretilmesi ve tasarlanmasında, maliyetin düşük
olmasında 3D yazıcıların rolü büyüktür (Soylu, 2018).
3 (3D) Boyutlu Yazıcıların Hemşirelik Alanında Kullanılması
Toplum sağlığını yakından ilgilendiren, gelecek nesillerin
sağlık profesyonellerini yetiştiren hemşirelik eğitimi oldukça
önemlidir. Hemşirelik lisans eğitimi öğrenciler teorik ve uygulama
olarak iki öğrenim aşamasını kapsamaktadır (YÖK, 2008). Bu eğitim
kapsamında öğretim elemanları öğrencilerin yeterli ve nitelikli
bilgiyle donanımlı olmalarından sorumludur. Öğretim elemanlarının
yetersiz olması, yetersiz alt yapı gibi faktörler hemşirelik eğtiminin
niteliğini olumsuz etkileyebilmektedir (Ergöl, 2011).
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Hemşirelik eğitiminde artan öğrenci sayıları, kısıtlı uygulama
alanlarının artan öğrenci sayıları ile birleşmesi sonucunda öğrencilerin
laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında yeterince deneyim
sağlayamadan uygulamadan ayrılmaları söz konusu olmaktadır
(Kocaman&Yürümezoğlu, 2015). Bu durumun çözümlenmesinde ve
öğrencilerin deneyim açısından daha memnun ayrılacakları
uygulamalar açısından 3D yazıcılar ile üretilen materyallerin eğitim
alanında kullanılması önemlidir.
Bu alanda 3D yazıcılarla üretilen standart maketlerin kullanılması ile
öğrencilerden mesleğin profesyonelleşmesine kadar pek çok yarar
karşımıza çıkmaktadır. Hemşirelik eğitiminde kullanılan maketler
genelde sağlıklı bireyleri temsil etmektedir. Yapılan bir çok çalışmada
standart maketler üzerinde uygulama yapan öğrencilerin, hastalarla
uygulama yapan öğrencilere göre daha düşük düzeyde uygulamaya
merak ve ilgilerinin olduğu belirlenmiştir (Festa ve ark., 2000;
Gibbons ve ark., 2002; Nestel, Kneebone&Kıdd, 2003; Roter ve ark.,
2004; May, Park&Lee, 2009; Dearmon ve ark., 2013; Sarmasoğlu,
Dinç&Elçin, 2016 ). Eğitim esnasında uygulama alanında
karşılaşacakları vakaları yansıtan satndart dışı maketlerin kullanılması
ile öğrencilerin uygulama alanına yönelik özgüvenlerinin arttırılması
söz konusu yararlardandır.
Sonuç
Bu derlemede gelişen bilgi ve teknoloji çağını yakalamak
adına hemşirelik eğitiminde de 3D yazıcıların kullanılması ile
hemşirelik eğitimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 3D yazıcılar ile
bazı avantajların ortaya çıkması mümkündür. Hemşirelik eğitiminin
niteliğinin arttırılması bu avantajlardan biridir. Hemşirelik
öğrencilerinin 3D yazıcılarla üretilen maliyeti düşük, gerçeğe yakın
maketlerin kullanılması ile hemşirelik eğitiminde klinik öncesi
laboratuar uygulamalarında verim sağlanması düşünülmektedir. Bu
laboratuar uygulamaları ile hemşirelik öğrencilerinin klinikte bakım
davranışları olumlu yönde gelişmektedir. Toplum sağlığını yakından
etkileyen hemşirelerin eğitim süreçlerinde de gelişen teknolojiden
yararlanılması son derece önem taşımaktadır.
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ÖZ
Kalite, tarih boyunca insan hayatını etkileyen ve onunla birlikte var
olan, yaşayan bir olgudur. İnsanlık tarihi sürecinde temel konularla
ilgili olan kalite, eski Mısırlıların piramit mezarları yapımında
kullandıkları taşların kalitesiyle süreci aktif olarak başlatmışlardır.
Günümüzde kalite olgusunun olmadığı bir alan yoktur. Özellikle insan
sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda kalite, olmazsa
olmazlardandır. Sağlık sektöründe kalite, hastaya sunulan hizmet ile
başlayıp, tıbbi cihaz yönetimine kadar geniş bir yelpazede
incelenmektedir. Ülkemizde kalite yönetim sistemi (KYS) sağlık ile
alakalı tüm alanlarda oluşturulmuş olup, sürekli gelişmekte ve revize
edilmektedir. Doğan ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji bu değişimde
önemli etkenlerdir. Bu çalışmada ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının
uygulamış oldukları kalite standartları ve yönetim sistemlerinin
geçmişten günümüze kadar olan süreçte uygulanma yöntemlerine ek
olarak standartların takibi, sağlık kurum ve kuruluşlarımıza
uyarlanması, süreç içinde yaşanan zorluklar incelenmiştir. Başarılı
olan uygulamalara ek olarak gerekli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hastane, Kalite, Sağlık, ISO

ABSTRACT
Quality is a living phenomenon that has influenced and contributed to
human life throughout history. The quality which is related to the
basic subjects in the history of humanity, started the process actively
with the quality of the stones used by the ancient Egyptians in the
construction of pyramid tombs. Today, there is no area of quality.
Quality is of paramount importance, especially in matters of direct
concern to human health. Quality in the health sector starts with the
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service provided to the patient and is examined in a wide range from
medical device management. In our country, the quality management
system has been established in all areas related to health and is
constantly developing and revising. Born needs and developing
technology are important factors in this change. In this study, quality
standards and management systems applied by health institutions in
our country in the process from the past to the present in the process
of monitoring the standards, adaptation to health institutions and
organizations, difficulties in the process were examined. In addition to
successful applications, necessary recommendations are presented.
Keywords: Health, Hospital, ISO, Quality
Giriş
Kalite, bir ürün veya hizmetin; kalite konusunda belirtilmiş
gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan
planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Kalite, ürün ya da hizmetin geçtiği her yerde ve süreci ilgilendiren
tüm aşamalardaki talimatları sorumlulukları, tanımları vb. içerir [1].
Ürün ya da hizmetin belgelendirmesinden, çalışanların eğitilmesine
kadar ve aynı zamanda tüm çalışanların kalite konusunda
bilinçlendirilmesi ile ilgilidir. Standartlaşmanın ise tarihinin insanlık
tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. İlk insanlar, önce kendi
aralarında anlaşmayı sağlayabilmek için kendilerine özgü dillerini,
çok daha sonraları ise yazı ile birlikte sembolleri, hece işaretlerini ve
en sonunda harfleri geliştirmişlerdir. Aynı şekilde ev araç gereçleri ve
değerli
eşyaların
şekillendirilmesinde
belirli
standartlar
oluşturmuşlardır. Endüstriyel standartlaşma yaklaşık 4500 yıl önce
Mısır piramitlerinin yapımında kullanılan taşların belirli ölçülerde
üretilerek kullanılmasıyla ve Romalılarda su kanallarının
oluşturulmasında ortaya çıkmıştır. Dolaysıyla devlet tarafından alınan
su vergileri, kullanılan suyun tüketilmesinde su kanallarının
boyutlarına göre ayarlanabilmişti. O zamandan günümüze kadar, el
sanatları gibi alanlarda standartlaşma süre gelmiştir. Endüstride
kullanılmakta olan standartların hazırlanması ve bu standartlara göre
üretim yapılması tarihi yeni sayılır. Süreç vermek gerekirse sanayi
devriminden sonra tam olarak başlamıştır. Konuyu daha detaylı
açıklamak üzere, standardizasyon standart kavramını belirtmekte
fayda vardır. Standardizasyon, belirlenmiş bir çalışmanın, o çalışma
ile ilgili bulunanların ve özellikle milli ekonominin yararına
yapılabilmesi için tüm tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar
koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir (Kocabaş, 2013). Standart
ise; İmalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. Genel olarak
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iki tip standart vardır. Biri ürün standardı, diğeri ise kalite sistem
standardıdır. Ürün standardını tanımlamak gerekirse bir ürünün, ilgili
olduğu standartta belirtilen özelliklere ve parametrelere uygun olarak
üretildiğini belirtir. Kalite sistem standardı ise bir firmanın ürünlerinin
belirlenmiş
olan
standartlara,
gerekliliklere
uygunluğunu
sağlayabilmek için izlediği kalite yönetimini tanımlamaktadır
(http://www.kalite.saglik.gov.tr/, 2016; Çakıroğlu, Seren, 2016).
Standardizasyonu dört ana başlıkta inceleyebiliriz;
1. İşgücü, malzeme, güç kaynakları v.b. faktörlerden en yüksek
seviyede tasarruf sağlamak.
2. Tatmin edici kalitede mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici
çıkarlarını gözetmek.
3. İnsan hayatının sağlık ve güvenliğini korumak.
4. İlgili grupların birbirleri ile olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarını
kolaylaştırmak (Kocabaş, 2013).
Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Sistemi, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı
tarafından yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları
Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme
Yönergesi” yayınlanarak ülkemizde kurulu olan sağlık kuruluşlarında,
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını başlatmıştır (Sağlık
Bakanlığı, 2017) . 2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından
yayınlanmış olan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ile hasta
ve çalışan güvenliği başta olmak üzere daha kaliteli sağlık hizmeti
sunum prensibiyle kalite iyileştirme çalışmaları devam ettirilmiştir.
Hastanelerde KYS, birçok faaliyeti bir arada bulunduran geniş
bir yelpazede ele alınan bir yapıdır. Hastanelerde sunulan sağlık ve
eğitim faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenerek gerçekleştirilmesi ile
başlayan süreç hastane faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan her tür
dokümantasyonun oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin
kontrol edilmesi ile devam etmektedir. Süreç içinde yaşanan
aksaklıkların iyileştirilmesi de önemlidir. Hastaneler hizmet
sektöründe önemli bir yere sahip olup, hasta ve çalışan memnuniyeti
düzeylerini ölçerek, hasta/hasta yakını ile çalışanların dilek öneri ve
görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi ve kaliteli hizmet sunma
sürecine yansıtılması yine birimde yürütülen faaliyetlerini de
kapsamaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması bu sistemde
yer alır. Tıbbi cihazların yönetim, bakım, kontrol, kalibrasyon ve test
süreçleri ise kalite yönetim sistemi içinde önemlidir. Kalite Yönetim
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Sistemini sürekliliğini oluşturan ve yaşatan dokümantasyondur.
Dökümantasyon sisteminin kurulması ve sürdürülmesi Kalite Yönetim
Sistemi için en önemli unsurdur. Dökümantasyon sistemi kişilere
bağlı olmadan, kurulan sistemin sürekliliğini sağlayan ve sistemde bir
hafıza oluşturan bir yapıdır.
Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Kalite
Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli ve verimli sunulması amacı
ile Türkiye’de yapılan “sağlıkta yenilik” çalışmalarının ardından
sağlık sistemi yönetiminde yeni bir bakış kazanmış ve artan hasta
beklentilerini karşılamak için sağlık kurulumlarında bir dizi dönüşüm
hayata geçirilmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamın içinde
“Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon”
ifadesine yer verilmiştir TÜSKA kurulmuş ve ‘Sağlık hizmetlerinde
kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde Bakanlığa bilimsel
katkı sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarını
akredite etmek’ ile görevlendirilmiştir. Sağlık bilimi ve teknolojisi
alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek, sağlık
hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütme görevleri bu
kuruluşa bırakılmıştır. Ülkemizde kurulu olan kuruluşlarının kalitesini
iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmanın yanında uluslararası
düzeyde sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine katkı
sağlamaya çalışmakta, kalite ve akreditasyon planlamalarını
hazırlamaktadır. Bu kapsamda TÜSKA, sağlık kuruluşlarının kendi
kalite hedeflerini belirlemeleri ve buna uygun aksiyon alabilmeleri
için
gerekli
altyapıyı
kurmalarına
destek
vermektedir
(http://www.kalite.saglik.gov.tr/, 2018).
Ülkemizde Kalite ve Standartlar
Dünya Sağlık Örgütü yaptığı çalışmalar doğrultusunda, ülke
sağlık sistemlerinin yapısı başta olmak üzere, ihtiyaçları ve
önceliklerini esas almış olup görevlerini yerine getirmektedir. Sağlık
alanında, her alanda olduğu gibi, kalite bilincinin geliştirilmesi için,
oldukça önem arz etmekte olan bu çalışmalar, kullanılan farklı
yöntemlerle her kesimin görüş ve önerileri almaktadır. Bu durum
sahada görev yapmakta olanların kalite çalışmaları sürecinin, tüm
süreçlerine dahil edilmesi sağlanmaktadır. Kalite çalışmaları sağlık
bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilmektedir fakat bu çalışmaların
tarihi ne yazık ki çok eskilere dayanmamaktadır. SKS Hastane Seti
üzerinde, 2005, 2007, 2008 ve en son 2011 yılında geniş çaplı
revizyonlar gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında yayımlanan SKS
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Hastane Setinin (Versiyon-4) tekrar ele alınması hem zamanlama,
hem de ihtiyaçlar ve yeni gelişmeler açısından büyük önem arz
etmekle birlikte, büyük bir gereklilik olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık kuruluşlarında TSE–EN ISO 9001:2015 standardına
göre, yasal mevzuat, başta sağlık bakanlığının şartları olmak üzere,
yakın tarihli kurulmuş olan sağlık bilimleri üniversitesi ve sağlıkta
kalite ve akreditasyon standartları ile uyumlu olacak şekilde kurulmuş
olup risk tabanlı yönetim sistemiyle kapsamı genişletilmiştir. TS-ENISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm hastanelerde hemen
hemen kurulmuştur. KYS TS-EN ISO 9001:2008 sağlık kurum ve
kuruluşlarında uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık
Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve
Performans Değerlendirme Yönergesi” adı ile yayınlanan, verilen
sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi, yine daha kaliteli ve
verimli hizmet sunumunun sağlanması başta olmak üzere, sağlık
kuruluşlarının istenilen hedeflere ulaşmaları için ölçülebilir ve
karşılaştırılabilir hizmet sunmak için asgari standartlar belirlenmiştir.
Yayınlanan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” hasta ve
çalışan personellerin çalışma güvenliğini öncelik olarak belirlemiştir.
Hasta yakınlarının ve hastane çalışanların görüşleri önemsenmiş olup
düzenli olarak değerlendirildiği bir sistem dikkate alınarak yapı
oluşturulmuştur. Çalışan personellerin teşvik edilmesi sistemine dayalı
olarak, hizmet sunum kalitesini daha da arttırması hedefinde sistem
oluşturulmuştur. Kalite yönetim birimleri tarafından hastanelerde
sağlık hizmetinin yanında eğitim süreçlerinin de oluşturulması
beklenmektedir. Hastane işleyiş sırasında gerekli olması muhtemel her
tür dokümantasyonun hazırlanması ve sonrasında bu işlemin takibinin
yapılması, kontrol edilmesi, olası yaşanacak olan aksaklıkların
iyileştirilmesi dahildir. Daha kaliteli, güvenli ve verimli hizmet
sunumu için hedeflenen noktaya ulaşılması için çalışmaları yapmak ve
sonuçlarını kontrol etmekle görevlendirilmiştir [5].
Ülkemizde yataklı tedavi kurumlarında uygulanan kalite
yönetimi çalışmaları aktif olarak devam etmektedir. Kalite yönetimi
çalışmalarıyla, sağlık hizmeti talebinde bulunan herkesin, bunlardan
en iyi, uygun ve kolay ulaşılabilir olması hedeflenmiştir. Bu
çalışmaların başarılı bir biçimde gerçekleşebilmesi için bu kurum ve
kuruluşlar yeni yönetim yöntemlerinden yararlanmaktadırlar. TKY
birçok kurum ve kuruluşta olduğu gibi sağlık sektöründe de tercih
edilen yönetsel bir felsefe ve model olarak değerlendirilmektedir.
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Sonuç
Ülkemizde Kalite Yönetim Sistemi, sağlık kuruluşlarında
kulmuş olup sürdürülebilirliği üzerine kurum yöneticileri başta olmak
üzere, sağlık bakanlığı bu konuda çalışmalarını devam ettirmektedir.
Sağlık kuruluşlarının yapısı, bulundukları bölge, karşılaşılan zorluklar
dikkate alındığında Kalite Yönetim Sisteminin yapısı da revizyonlara
uğramaktadır. Dolayısıyla yaşan bir sistem olan Kalite Yönetim
Sisteminin sürdürülebilirliği, bu sistemin kurulmasından daha büyük
önem arz etmektedir.
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