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BRIEFLY ABOUT 

 
International Marmara Science Congress was held between 09-10 December 2022 by Kocaeli 

University and Körfez Municipality. The congress aims to bring together researchers whose working 

on interdisciplinary subjects in science and social sciences and also to establish an effective 

communication platform between them. In congress; 

 

In Social Sciences; Anthropology, Archeology, Asian History, European Union, Banking and 

Insurance, Western Languages and Literature, Human and Economic Geography, Information and 

Document Management, Computer Education Technologies Education, Geography, Contemporary 

Turkish Dialects and Literature, Contemporary World History, Child Development, Linguistics , 

Religious Culture and Moral Education, Educational Sciences, Econometrics, History of Ancient 

Anatolia, History of Ancient Asia, Ethnoculture, Philosophy, Finance, Journalism and Media Studies, 

Developmental Psychology, Visual Communication Design, Fine Arts, Public Relations, Law, 

Economic Thought , Economics, Economic History, Theology, Communication Studies, Business, 

Women's Studies, Public Administration, Librarianship, Finance, Architecture, Accounting, History of 

Muslim Turkish States and Societies, Museum Studies, Music, Organization, Secondary Science and 

Mathematics Education, Secondary Education Social Alanlar Egitimi, Ottoman Institutions and 

Civilization, Special Education, Paleoanthropology, Marketing, Psychology, Guidance and 

Psychological Counseling, Advertising, Painting, Health Sciences, Art and Art Education, Cinema-TV, 

Political Thoughts, Political Life and Institutions, Political Science, Social Work, Social Policy, 

Sociology, Sport Science and Education, Fisheries Policies and Employment, History, Basic Education, 

Tourism, History of Turkish and Islamic Thought, Turkish Islamic Art, International Trade, 

International Economics, International Relations, Foreign Language Education, Local Governments, 

Administration, Higher Education Studies 

 

The language of the congress is English or Turkish, and all full papers and abstracts submitted for 

publication in the congress on current issues have been evaluated by at least two referees by the blind 

reviewing method. 126 papers, abstracts and posters were accepted for oral presentation and 

publication as a result of peer review. We would like to thank all the researchers who have shown 

interest in the Congress.. 
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CONGRESS PROGRAMME 

INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS 

 IMASCON 2022 AUTUMN  
9 DECEMBER 2022 FRIDAY 

The Start of Registration Process 

AÇILIŞ KONUŞMALARI - OPENING SPEECHES 10:00 / 11:00 
 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu / National Anthem and Moment of Silence 
 Körfez Belediyesi Tanıtım Filmi / Short Film of Municipality Körfez 
 Kocaeli Üniversitesi Tanıtım Filmi / Short Film of Kocaeli University 
 Şener Söğüt, Mayor of Körfez Municipality 
 Doç. Dr. Öznur Gökkaya, President of Imascon Congress  

IMASCON PANEL – SUSTAINABILITY- 14:00 / 15:00 

 Prof. Dr. Luis Roseiro, Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal 

 Assoc. Prof. Dr. Flora Merko, Aleksandër Moisiu University Durrës, Albania 

 Assoc Prof. Dr. Lyudmyla Symochko, Uzhhorod National Üniversity, Ukraine 

 Assoc. Prof. Dr. Nuriyeva Sevinç, Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan 
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 Assist. Prof. Dr. Reyhan Dadash, Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan 

 Lecturer Phd. Olta Nexhipi, “Aleksandër Moisiu” University Durrës, Albania 

 Lecturer Dr. Vitor Maranha, University of Coimbra, Portugal 

 Lecturer Dr. Kubanychbek Isakov, Osh State University, Kyrgyzstan 

 Dr. Isma Rosila Ismail, International Centre Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia 

9 DECEMBER 2022 FRIDAY 
ORAL (FACE to FACE) PRESENTATIONS 

9 DECEMBER 2022 SESSION 1 Time 11:00 – 12:15 

IMASCON 2022 AUTUMN  
SESSION 1.2  /  11:00 – 12:15 

Hall : 2 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR: Assist.Prof.Dr. Şenol HACIEFENDİOĞLU 

Assist.Prof.Dr. Şenol 

HACIEFENDİOĞLU 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BRANDS' PROMOTIONAL 

PRACTICES AND PERCEIVED QUALITY, BRAND TRUST AND 

BRAND IMAGE 

Tuğba ÇINAR 

THE EFFECT OF THE INFORMATION ABOUT THE 

NUTRITIONAL ITEMS ON THE PRODUCT PACKAGING AND 

LABEL ON THE ATTITUDES AND BUYING 

Zeynep KAPTAN 
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OS COMPULSORY CITIZENSHIP 

STUDIES WEB OF SCIENCE DATABASE FROM 1997 TO 2022 

Emel YILMAZ 

REVIEWING PATIENT COMPLAINTS AS PART OF THE 

FEEDBACKS SYSTEM: A CASE FROM A TRAINING AND 

RESEARCH HOSPITAL 

Ali Abdullah ERKAN 
EXAMINATION OF CONSUMERS’ AWARENESS ABOUT THE 

SUSTAINABILITY VIOLATIONS OF GLOBAL COMPANIES 
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9 DECEMBER 2022 SESSION 2 Time 14:00 – 15:15 

IMASCON 2022 AUTUMN  
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ORAL (FACE to FACE) PRESENTATIONS 

9 DECEMBER 
2022  
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EXAMINATION OF CALIBRATION AND SELF-REGULATION 

SKILLS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES 
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SESSION CHAIR: Assoc.Prof.Dr. Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA 

Assist. Prof.Dr. Muhammet Eyüp 

UZUNER 

EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' LEVELS OF 

BENEFIT AWARENESS OF RECREATION ACTIVITY (SAMPLE 

OF KOCAELİ UNIVERSITY FACULTY OF SPORTS SCIENCES) 

Şevval ÇİMEN 

TEACHER CANDIDATES VIEWS DURING THE PANDEMIC 

PERIOD: DISTANCE EDUCATION AND FACE-TO-FACE 

EDUCATION 

Research Assist. Zahide PEKER 
DIGITAL POVERTY WITH REGARDS TO YOUTH: AN 

EVALUATION OF TURKSTAT DATA 

Assoc.Prof.Dr. Serpil ÖZKURT 

SİVRİKAYA 

THE EFFECTS OF CLEANING CHEMICALS ON OUR HEALTH IN 

THE COVID-19 PROCESS 

Cihan KILIÇ 

EXAMINATION OF EXAM ANXIETY ACCORDING TO 

PARENTAL ATTITUDE, SEPARATION STATUS AND 

EDUCATIONAL LEVELS 

Assist. Prof.Dr. Sevinç ÖZTÜRK 

ADVANTAGES OF REACHING POTENTIAL RESEARCH 

PARTICIPANTS WITH DIFFERENT ETHNICITY AND FROM THE 

DISTANT LOCATIONS THROUGH SOCİAL MEDIA: AN 

EXAMPLE FROM TURKEY 

9 DECEMBER 2022 SESSION 5 Time 18:30 – 19:45 

IMASCON 2022 AUTUMN 
SESSION 5.2  /  18:30 – 19:45 

Hall : 2 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR: Assoc.Prof.Dr. Hüseyin DİKME 

Öğr.Gör. İsmail KILIÇASLAN 
APPLICATION OF COURSES ON ETHICS IN UNIVERSITY 

EDUCATION 

Assoc.Prof.Dr. Hüseyin DİKME 

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS IN 

THE PERSPECTIVE OF CORPORATE COMMUNICATION AND 

REPUTATION MANAGEMENT 

Assoc.Prof.Dr. Hüseyin DİKME 

JOB PERFORMANCE AND JOB MOTIVATION OF EMPLOYEES 

AS A TOOL OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN 

ORGANIZATIONAL CULTURE 

Şenay KASAR TRACES OF WAR IN THE ART OF FRANCISCO DE GOYA 

Discussion  
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ONLINE PRESENTATIONS 

9 DECEMBER 2022 FRİDAY 

ONLINE PRESENTATIONS 

9 DECEMBER 

2022  
SESSION 1 Time 11:00 – 12:15 

IMASCON 2022 AUTUMN 

SESSION 1.1 /  11:00 – 12:15 
Hall : 1 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR : Assist.Prof.Dr. Aysun EROĞLU 

Dr. Halime GÜNGÖR 

EVALUATION OF STUDENTS WHO ATTENDING THE 

SCIENCE AND ART CENTER AND THEIR PARENTS' 

PERSPECTIVES ON HAPPINESS 

Research Assist.Dr. Zeynep UMUR 

ERKUŞ 

TEACHER'S OPINIONS ON THE DEMOCRATIC ATTITUDES 

AND BEHAVIORS OF PRIMARY SCHOOL 

ADMINISTRATORS 

Assist. Prof.Dr. Aysun EROĞLU 

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHERS 

AND TURKISH TEACHER CANDIDATES ABOUT VIRTUAL 

REALITY AND AUGMENTED REALITY 

Dr. Üzeyir BEKERECİ 
INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS' 

VIEWS ON TUBITAK PROJECTS 

Şeyma ÇİÇEK 
COMPARISON OF TURKEY SINGAPORE SECONDARY 

SCHOOL MATHEMATICS TEACHING PROGRAMS 

Sri ASTUTI 

TEACHER'S VIEW TOWARD THE USE OF THE TIKTOK 

AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS AND ITS CONTRIBUTION 

TO LEARNING 2.0 

IMASCON 2022 AUTUMN 

SESSION 1.2  /  11:00 – 12:15 
Hall : 2 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr. Doğan YÜKSEL 

Hediye OCAK OĞUZ 
THE EFFECT OF AN INTERACTIONIST DYNAMIC 

ASSESSMENT ON LEARNERS’ GRAMMAR SKILLS. 

Elçin ŞANLI 
CLARIFYING SOME SPECIFIC AND OFT-USED TERMS IN 

ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

Ezgi ERDUR ESEN TEACHING EXPERIENCE AND ACADEMIC DEGREE AS 

PREDICTORS FOR WRITING ASSESSMENT LITERACY 

AMONG EFL INSTRUCTORS 

Şirvan ATAC PREPARATORY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF BLENDED 

LEARNING 

Elif ÇAM 
ENGLISH PREPARATORY STUDENTS’ REFLECTIONS ON 

ESP IN A TURKISH FOUNDATION UNIVERSITY CONTEXT 

Elif MET ALTAN 
ATTITUDES OF ENGLISH TEACHERS TOWARDS THE USE 

OF EMBODIED ACTIVITIES IN ONLINE TEACHING 

Discussion 
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IMASCON 2022 AUTUMN 
SESSION 1.3.  11:00 – 12:45 

Hall : 3 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr. Devrim VURAL YILMAZ 

Assoc.Prof.Dr. Devrim VURAL 
YILMAZ 

COVID-19 AND BEYOND IN HIGHER EDUCATION: 
CURRENT TRENDS AND DISCUSSIONS 

Assoc.Prof.Dr. Devrim VURAL 
YILMAZ 

CHANGE MANAGEMENT AND TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP IN UNIVERSITIES 

Nevin BAŞARAN 
DİSCUSSİNG THE POSTCOLONİAL THEORY İN TURKİSH 
ACADEMY: A RESEARCH THROUGH POSTGRADUATE 
THESES 

Merve PAKSOY 
THE ADVERTİSİNG INDUSTRY AS AN AGENT FOR SOCİAL 
CHANGE: THE ANALYSİS OF AS ADS CHANGE SOCİETİES 
CHANGE CAMPAİGN 

Lec. Ali Davut ALKAN 
AN EVALUATION ON SISTER CITY PRACTICES OF 
METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKIYE 

Tolga Han ŞENOL 
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON COVID-
19(CORONAVIRUS) CONDUCTED IN THE FIELD OF 
TOURISM 

Hatice Kübra ERÇETİN STRAWBERRY RAVIOLI AS A FUNCTIONAL PRODUCT 

ONLINE PRESENTATIONS 

9 DECEMBER 2022 SESSION 2 
Time 14:00 – 15:15 

 

IMASCON 2022 AUTUMN 
SESSION 2.1 /  14:00 – 15:15 

Hall : 1 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr. Ümüt ARSLAN 

Assoc.Prof.Dr. Ümüt ARSLAN 

EXAMINING THE ROLES OF STATE HOPE AND GENDER IN 

PREDICTING ANXIOUS SYMPTOMS OF UNIVERSITY 

STUDENTS AFTER PANDEMIC 

Assoc.Prof.Dr. Ümüt ARSLAN 

INVESTIGATING THE MEDIATOR ROLE OF HOPE IN THE 

RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT 

AND DEPRESSIVE SYMPTOMS IN UNIVERSITY STUDENTS 

Research Assist. Büşra ÇELİK 
INVESTIGATION OF HOME-BASED SHARED READING 

PRACTICES 5-YEAR-OLD CHILDREN AND THEIR MOTHERS 

Assist.Prof.Dr, SUNA ÖZCAN 
TEACHİNG TURKİSH WİTH BİBLİOTHERAPY-BASED 

ACTİVİTİES İN TEACHİNG TURKİSH TO MİGRANT CHİLDREN 

Dr. Halime GÜNGÖR 

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF HOPE AND 

IMAGINATION SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

WHO CONTINUES BILSEM 

Assist. Prof.Dr Nurullah Zafer 

KARTAL 

PUBLIC RELATIONS AND DIGITAL RISK 

COMMUNICATION 
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IMASCON 2022 AUTUMN 
SESSION 2.2 /  14:05 – 15:20 

Hall : 2 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR : Assoc.Prof.Dr. Gökçe CEREV 

Lec. Dr. Fatih GÜLER POLITICAL MINIATURE OF ÇANAKKALE PROVINCE: 

AYVACIK DISTRICT 

Lec. Dr. Fatih GÜLER A NEW CONCEPT IN THE CONTEXT OF GEOGRAPHICAL 

VOTER BEHAVIOR: POLITICAL MINIATURE 

Emre EKİNCİ 
A PUBLIC SPHERE DISCUSSION ON THE DIFFERENCE OF 

SOCIAL MEDIA FROM TRADITIONAL MEDIA 

Assoc.Prof.Dr .Gökçe CEREV 
TRADE UNION ORGANIZATION OF HEALTH WORKERS IN 

THE PUBLIC SECTOR AND ITS PROBLEMS 

Assoc.Prof.Dr .Yavuz ÇİLLİLER 
AN INSIGHT INTO TURKISH GOVERNMENT'S USE OF 

SYRIAN MERCENARIES IN LIBYA 

Sefa AKBULUT 

TURKIYE-LIBYA RELATIONS IN THE CONTEXT OF 

TURKEY'S EAST MEDITERRANEAN ENERGY POLICIES IN 

THE AK PARTY PERIOD 

Discussion                                                                                                        

IMASCON 2022 AUTUMN 
SESSION 2.3 / 14:00 – 15:15 

Hall : 3 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR : Assist.Prof.Dr. Enver Emre ÖCAL 

Research Assist. Burcu ERDEN BETWEEN OBJECT AND FIGURE: TREE BRANCHES OF 

ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU 

Research Assist. Burcu ERDEN MORPHOLOGY LESSON NOTES 1: FROM JOINT TO 

STRUCTURE 

Faruk BÜYÜKTANIR ROMAN EMPIRE AND PROVINCIA NORICUM 

 

Burak Kayhan AYGÜN 
THE IMPORTANCE OF LOCAL SOURCES IN HISTORICAL 

RESEARCH: THE CASE OF BARTIN NEWSPAPER 

Assist.Prof.Dr. Enver Emre ÖCAL 

AN ASSESSMENT OF THE PRODUCTION RELATIONS OF 

THE ATATURK PERIOD IN THE CONTEXT OF THE 

REPUBLICAN REVOLUTIONS 

Bircan CANGÜL 
THE SCHOOL YEARS OF ADNAN MENDERES; FROM 

NEIGHBORHOOD SCHOOL TO ANKARA LAW FACULTY 
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ONLINE PRESENTATIONS 

9 DECEMBER 2022 SESSION 3 Time 15:30 – 16:45 

IMASCON 2022 AUTUMN 
SESSION 3.1  /  15:30 – 16:45 

Hall : 1 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR : Assist.Prof.Dr. Mustafa MAYDA 

Research Assist Dr. Resul TAŞAN 
JOURNALISM ACADEMIES AS AN ALTERNATIVE METHOD 

IN JOURNALISM EDUCATION: THE CASE OF 

NEWSLABTURKEY 

Research Assist Dr. Resul TAŞAN THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERTEXTUALITY AND 

INTERACTION IN NEW MEDIA 

Flore Mpime Ntumba 

THE CURRENT SITUATION OF ISSUES RELATED TO THE 

ENVIRONMENT IN THE TELEVISION NEWS OF THE 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO: CASE OF TWO 

CONGOLESE CHANNELS RTNC1 AND NUMERICA TV 

Assist.Prof.Dr. Mustafa MAYDA 
APPLICATION OF DESIGN-FOCUSED THINKING 

METHODOLOGY IN COMMUNICATION FACULTIES 

Research Assist. Emre Yaşar 
INVESTIGATION OF THE PROMOTIONAL WORKS OF 

SLOW CITIES IN TURKEY 

Betül TEMEL 

EXAMINATION OF DIGITAL APPLICATIONS USED BY THE 

MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS 

 

IMASCON 2022 AUTUMN 
SESSION 3.2 /  15:30 – 16:45 

Hall : 2 9 DECEMBER 2022 

SESSION CHAIR : Assist.Prof.Dr. Nilsah ÇAVDAR AKSOY 

Assist.Prof.Dr. Nilsah CAVDAR 

AKSOY 

A CONCEPTUAL MODEL ON BUYING BEHAVIOR THROUGH 

MOBILE PAYMENT: A VALUE-BASED APPROACH 

Mehtap BEDİR 
FREE CAPITAL RESOURCE FOR THE FILM INDUSTRY: 

CROWDFUNDING 

Lec. Dr. Kader EROL 
INTERNAL STRENGTH OF THE BUSINESS: INTERNAL 

MARKETING 

Ruşin HACIŞAHINOĞULLARI 
AN ETHICAL APPROACH TO MARKETING ACTIVITIES IN 

HEALTHCARE 

Assist.Prof.Dr. Mehmet Zahid 
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THINKING INNOVATIVE? TO INNOVATE? CONSIDERATIONS ON THE 

RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND INNOVATION 
 

Mustafa KAYA 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji 

mustafa.s.kaya42@gmail.com 

 

Abstract 
Culture is referred to as a concept whose definition is not clear from the conceptual point of view, but 

which corresponds to every moment of life. In the development of human relations, in the functioning 

of social life, in the order of nature, etc. We explain by believing in the existence of culture in explaining 

many situations. We can say that the phenomenon we call innovation is a phenomenon that cannot be 

explained independently of the concept of culture. As a matter of fact, while constructing the innovation, 

a transformation pain is developing towards the old, stereotyped rituals. While this situation affects both 

the human and the internal mobility of the society, it also affects the cultural capital. Why is the 

relationship between culture and innovation so important? it may be asked. The phenomenon of 

innovation as an output of innovative thinking actually intends to build a culture. This situation leads to 

ritual structuring, the formation of the norm order and changes in the world of life. This study will 

mainly focus on the relationship between social innovation and culture. In addition, the impact of 

innovation on norm building, ritual creation, and lifeworld design, which are among the pillars of 

culture, will be discussed. Based on the concept essay "the tragedy of innovation", it will be tried to 

explain the contribution of an innovation culture to social culture, its effect on individual lives, and the 

ideas of the concepts expressed to feed the innovation phenomenon. 

 

Keywords: Innovation, culture, social innovation, ritual, social life, thinking of innovator 
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ECONOMIC GROWTH ACCOUNTING İN TURKISH MACROECONOMY 
 

Gökhan Oruç Önalan 
Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

gokhanoruconalan@karabuk.edu.tr 

 

Abstract 
The science of economics, which tries to find a balanced response between limited resources (production 

factors) and meeting the material needs of people, has three basic problems to be solved within this 

framework. Each of these policy objectives, which can be described as the problem of full use, the 

problem of effective use, and economic growth, are in interaction with each other. Accordingly, the 

problem of full use offers policy recommendations in order to maximize the benefit of all scarce 

resources, and the problem of effective use, in order to maximize social benefit. Economic growth, 

which is included in the policy framework, is the steady increase in the amount of goods and services 

produced, that is, the economic activity capacity (production level) of the economy over time. However, 

since the production size is equal to the income of that society, what is actually meant by this purpose 

is the steady increase in the income and welfare level of each member of the society over time. 

Accordingly, the continuous increase in the real product (income of the society) over time does not mean 

that the welfare level of each member of the society has increased steadily. From this point of view, the 

basis of the economic growth target is revised within the framework of a steady and continuous increase 

in the level of real product per capita over time. The factor that enables the level of real product per 

capita to increase continuously over time is technological progress. Analysis of the measurement of 

technological progress is called the growth accounting equation. In this study, the dynamics of growth 

accounting actors in the Turkish Economy will be examined and policy recommendations will be 

presented by using the data of the Presidency of Strategy and Budget. 

 

Keywords: Economic Growth, Labor, Capital, Savings 
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A RESEARCH ON SECTORAL EFFECTS OF EXIMBANK LOANS: IS IT REALLY 

EFFECTIVE? 
 

Ozan KALAYCIOĞLU 
Türk Eximbank, Trabzon Şube, Trabzon Şube 

ozankalaycioglu@hotmail.com 

 

Abstract 
Sources of economic growth have been widely explored, both academically and practically by the policy 

makers. Studies conducted in the literature has been emphasized the effects of exports on economic 

growth and the accomplishments of the countries that have adopted the export-based economic growth 

model have been underlined (Fajana, 1979). The causal connection from export to economic growth is 

expressed as export-oriented growth, i.e. export-led growth (ELG), which represents a situation where 

growth of a country depends on its export ability (Tang et al., 2015). In terms of the ELG hypothesis, 

exports are claimed to affect economic growth by encouraging domestic manufacturers to use advanced 

manufacturing techniques and be more competitive in world markets (Gökmenoğlu et al., 2015). As 

exports has been deemed as a strategy to accelerate economic development by policy makers around the 

world (Griffith and Czinkota, 2012), wide variety of export incentives are offered by the governments 

to private sector companies (Shamsuddoha et al., 2009). Based on this idea, official export credit 

agencies (ECAs) have been established in many countries who have adopted the idea that exports are an 

important factor in promoting economic development to support the domestic export industry. ECAs 

have become highly effective in international trade and financial markets, since they provide state 

support through large-scale and long-term transactions. While the positive role of export financing in 

facilitating international trade has been accepted by various researchers (e.g., Chor and Manova, 2012; 

Manova, 2013), the impact of export financing provided by national export credit agencies remains 

controversial. The current study explores the effects of export loans on a sectoral basis with regards to 

Turkey and aimed to determine in which sectors such loans were effective in stimulating exports. Within 

this state, this study examines the effectiveness of Eximbank loans on exports on a sectoral basis using 

the panel autoregressive distributed lag (ARDL) method and sectoral policy implications were reached. 

 

Keywords: Export Performance, Export Led Growth, Strategic Management 
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IMPORTANCE OF ADAPTATION OF TURKISH-MADE UNMANNED AERIAL 

VEHICLES TO DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEM IN 

DISASTER RESPONSE PHASE 
 

Erdal KILIÇ 
İstanbul Üniversitesi, Lojistik, Lojistik 

erdalkilic@hotmail.co.uk 

 

Abstract 
In addition to military and commercial applications of unmanned aerial vehicles, the potential to apply 

in disaster operations management has recently led to an increased interest in this field. The advantages 

of unmanned aerial vehicles such as being fast, safe and flexible are among the reasons why they are 

preferred in various pre-disaster and post-disaster operations. The damage status and the number and 

location of people affected by the disaster can be determined more quickly and easily through the data 

obtained thanks to the management platforms to be created with the focus of the Internet of Things 

(IoT). Thanks to such new platforms to be created, it will be possible to act on accurate and complete 

data in both disaster and post-disaster recovery works, and the development of artificial intelligence 

applications based on the data obtained can provide significant benefits in the detection and spread of 

disasters. Drones called flying eyes; It is used in areas such as providing fast and safe logistics, search 

and rescue efforts, providing necessary visual data, and providing ambulance services more effectively. 

More effective logistics activities can be realized by integrating drones with the Internet of Things. 

Unmanned aerial vehicles have both logistical uses for assisting search and rescue activities and for the 

injured. Buildings and roads from aerial images can be created faster by making inferences with artificial 

intelligence and machine learning. 

 

Keywords: Disaster Management, Unmanned Aerial Vehicle, Disaster Logistics 
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THE IMPORTANCE OF MARITIME TRANSPORT IN EFFECTIVE RESPONSE TO 

DISASTERS AND THE DELIVERY OF HUMANITARIAN AID MATERIALS IN 

TURKEY, SUGGESTIONS FOR THE EXPECTED ISTANBUL EARTHQUAKE 
 

Erdal KILIÇ 
İstanbul Üniversitesi, lojistik, lojistik 

erdalkilic@hotmail.co.uk 

 

Abstract 
Considering that three-quarters of Turkey's borders and 28 of our 81 provinces are on the beach and 

more than half of our population lives in coastal areas, it is easy to understand how important it is to 

intervene in disasters from the sea. the slightest error or omission of the disaster response plan could 

negatively affect the quality of the intervention and the entire mobility of the intervention team. 

Therefore, it is necessary to consider different logistical support options. in our country, where the 3 

sides are surrounded by seas and the coastal population is 45 million, it is natural that this option is a 

sea road. It should be taken into account that disasters can damage roads, railways and airports to the 

region, and that public buildings, including health facilities, can become unusable. In such a case, the 

logistically correct option is to intervene in disasters from the sea in order to be more effective in 

response to disasters in the coastal region. 

 

Keywords: Disaster, Disaster Logistic, Maritime Logistics 
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE NATIONAL COMBAT AIRCRAFT 

DEVELOPMENT (TFX) PROGRAM IN THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND 
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SHARING OF TURKEY'S MARITIME JURISDICTIONS. 
 

Erdal KILIÇ 
İstanbul Üniversitesi, lojistik, lojistik 

erdalkilic@hotmail.co.uk 

 

Abstract 
Today, Turkish air power is a force dependent on the United States with the majority of aircraft and 

firepower. The increase in our national weapon development capabilities such as the National UAV, 

SİHA, TİHA and SOM, and the fact that the National Combat Aircraft (MMU) TF-23 has been started, 

even if it was too late, is extremely important in this respect. Turkey's geography, with its distinguished 

features, offers all kinds of opportunities that will enable the transition from a combat air force to a 

strategic air force. Having long-range reconnaissance, intelligence, and strategic bombers in the future 

is just as important as the launch of our navy to the high seas and oceans. In our sky, which is an 

inseparable part of the Blue Homeland, our air force must first develop its ability to transfer our 

firepower to every point of our continental shelf/EEZ borders, and to perform long-term protection 

missions by resupplying in the air in the farthest parts of the said regions. In this context, the use of our 

Akıncı and Aksungur type HALE unmanned aerial vehicles, developed by Turkey, both in 

reconnaissance and surveillance missions, will provide the greatest support to the navy and coast guard 

elements that provide protection and security to them with our seismic and drill ships operating in every 

corner of the Blue Homeland. 

 

Keywords: Turkish Air Force, Turkish Defense Industry,Blue Homeland 

 

 

  



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

8 

THE ROLE OF CYBER DIPLOMACY IN FOREIGN POLICY 
 

Nabat Garakhanova 
Karatay Üniversitesi, İİBF, UZEM 

nabat.garakhanova@karatay.edu.tr 

 

Abstract 
Concepts known until the 1990s have naturally changed in the process of globalization, unlike those in 

nationalism, economy, domestic and foreign politics. The biggest factor of this is that digital in 

cyberspace has started to have an impact not only on individuals, but also on international actors, non-

governmental organizations and foreign policy. In the previous period, while public diplomacy was 

spoken and public diplomacy was the determining factor in foreign policy, concepts such as e-

diplomacy, digital diplomacy, Twitter diplomacy, online diplomacy began to take place instead. The 

role of these concepts in foreign policy is mostly used as a supporting element for the concepts we call 

"soft power". In the period after the pandemic, concepts such as cyber space, cyber security, cyber 

crimes, cyber terrorism, data breaches, cyber espionage, and social media diplomacy started to be talked 

about more and more. With the pandemic process, digital diplomacy and similar concepts have been 

used more intensively in foreign policy. In particular, the importance of cyber diplomacy has begun to 

be felt more and more. When it comes to foreign policy, while the general purpose of use of applications 

such as digital diplomacy and online diplomacy is perception, reputation and community management, 

the purpose of cyber diplomacy is to prevent and reduce cyber dangers. For this reason, it is gaining 

more and more importance every day. Because such cyber threats can cause material and moral damages 

to countries. In such cases, they emerged as factors affecting relations in foreign policy. The European 

Union has released the cyber diplomacy toolbox to draw attention to these problems[1]. In this study, it 

will be tried to explain why cyber diplomacy is gaining more and more importance in foreign policy, 

and in this context, suggestions for infrastructure development will be presented. 

 

Keywords: Cyber Diplomacy, Foreign Policy, Diplomacy, Cyber Threat. 
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A QUALITATIVE INVESTIGATE ON PERCEPTIONS OF LEADERSHIP IN CRISIS 

MANAGEMENT 
 

Ali Talip AKPINAR 
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı 

alitalip@yahoo.com 

 

Öznur YÜCE 
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon 

yuce.oznuryuce@gmail.com 

 

Abstract 
In constantly changing environment outbreak of crises are inevitable. In order for businesses to be 

successful, they need to be able to managed the crisis effectively. In the process the crisis, positive 

interaction to be decision makers and those who implement the decision should be ensured. Leadership 

behaviors in crisis management and positive perceptions of employees enable the crisis to be 

transformed opportunity in favor of businesses. The aim of this study is to examine how employees 

define the crisis management processes what behaviors and they expect from the leader during crisis 

periods. This research using semi-structured interview method; It was made in Kocaeli to Gölcük district 

municipality and to Hayat Kimya factory. The data in the research; including 2 senior engineers, 1 

specialist, 2 managers, 1 assistant specialist, 3 chiefs a total of 9 factory employee; It was obtained by 

the answers of a total of 8 people, including 1 manager, 3 civil servants, 2 experts, 1 unit supervisor and 

1 chief among municipal employees. According to the findings of our study, for factory employees the 

crises; It is as a situation that threatens the functioning of an institution and requires an urgent decision. 

Municipality employees, on the other hand, it defines crisis it as the turmoil that occurs as a result of 

unprepared problems. Crisis management according to factory employees; is to analyze the crisis 

process and turn it into an opportunity and to prevent its recurrence. Crisis management according to 

municipal employees; It is the right use of resources in times of crisis. Factory employees; in crisis 

management in leader to calmness, determination, ensuring team coordination, directing employees in 

a planned manner, etc. expects to show behaviors. Municipal employees, on the other hand, are able to 

produce practical and urgent solutions from the leader, calmness, patience, self-confidence, taking 

responsibility, etc. in expect to them behave. As a result, it has been determined that the crisis process, 

crisis management and leadership perceptions of the municipality and factory employees are similarity. 

In addition, the difference is factory employees perceive the crisis more as an opportunity comparement 

to municipal employees. 
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Abstract 
Trauma caused by devastating destructions, natural disasters, famines, epidemics like the plague, and 

wars in the history of humanity has affected artists. The artist is not isolated from the society he is living. 

The artist is in social and cultural interaction with his environs and community. In history, there are 

artists who have been directly affected in person as a witness or a victim and suffered collective trauma 

from social destruction together with their communities, who have artistically managed to express the 

personal and collective trauma in art. Francisco de Goya, a Romanticist artist, created paintings that 

reflect his sufferings of war in a realistic manner. The artists of later generations, such as Manet, Picasso, 

and Otto Dix, who experienced similar social destructions, have also expressed the destruction and pain 

caused by wars in their paintings like Goya did. The present study examines how the painter Goya 

expressed the personal and social trauma caused by the war in his art and exemplifies paintings with the 

subject matter of war of such painters who also suffered wars. 
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Abstract 
Self-regulation is defined as an individual's learning to learn. It is important for individuals to express 

the self-regulation skills that they will need throughout their lives as the ability of individuals to manage 

their own learning processes by taking responsibility for their own learning. For this purpose, 

calibration, which is accepted as an important prerequisite for successful learning, indicates what kind 

of awareness the individual has about his own mental processes, such as what does or does not do or 

knows or does not know. In order to raise qualified individuals in line with these aims of the Ministry 

of National Education, students' self-regulation and calibration skills should be developed. Accordingly, 

we need teachers with high self-regulation and calibration skills. In this study, it was aimed to examine 

the relationship between pre-service mathematics teachers' self-regulation and calibration skills. 147 

pre-service mathematics teachers participated in the study voluntarily. The data of the study were 

collected with the midterm exam grades of Analysis1, Analysis3 and Statistics courses, the grades 

expected by the students before the midterm exam, and the Perceived Self-Regulation Scale (Arslan & 

Gelişli, 2015). Relational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the 

research. Independent Groups t-Test, ANOVA, Pearson Correlation Analysis were used in the analysis 

of the data obtained in the study. According to the results of the research, it was determined that the 

relationship between self-regulation and calibration skills was moderately positive, and calibration skills 

increased as the grade level increased, but self-regulation and calibration skills did not show a significant 

difference according to gender. 
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Abstract 
Immigrant entrepreneurship is defined as entrepreneurial activities carried out by immigrants in another 

country (Nişancı, 2015: 6). In this study, how Syrian immigrants perceive working life in Turkey and 

their entrepreneurship in Turkey are examined. It is aimed to determine the motivation factors that direct 

the Syrian entrepreneurs, and how they choose their fields of activity, how they acquire their capital and 

the other difficulties. In this study, the qualitative method is adopted. Semi-structured interview method 

was used to collect data. Syrian immigrants living in Kilis, working for someone else and in their own 

business were chosen as the sample. Syrian immigrants who work for others generally evaluate their 

working life negatively. Low wages and long working hours are frequently counted among the issues. 

In addition, Syrian immigrants working for someone else stated that they had little hope of starting 

business because they could not earn needed capital. Syrian immigrants, who have started their own 

businesses, are more positive about working life. The negative aspects are mostly related to obtaining 

licenses and carrying out other bureaucratic procedures in the process of establishing a business. The 

frequent motivation for starting your own business is not to work for anyone else and to be your own 

boss. It has been observed that when Syrian entrepreneurs choose their field of activity, they mostly 

choose a job they know and have done before. Capital was provided with their previous savings, and it 

was understood that they obtained this accumulation mostly by selling their movable and immovable 

properties in Syria. In addition, the missing working capital has been tried to be completed by working 

with someone else in Turkey. 
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Abstract 
Logos is one of the most important and functional concepts of language philosophy. Plato, Heraclitus, 

Meister Eckhart, Vico, Hamann, Hegel, Cassirer and Derrida develop the concept from different angles. 

As a result, it will be seen that the concept of logos means more than a way to reach existence. Lógos is 

also valuable for Plato as one of the basic concepts of language philosophy. The second of the five 

elements that he lists for obtaining information about existence is definition (lógos). For Plato, logos 

(i.e. linguistic perfection) consists of onoma and rhema. For Heraclitus, logos is also the name of the 

essence of man. Meister Eckhart thinks that if the subject is God, what is produced should be less and 

imperfect. In this he emphasizes that the logos, the word, are inside individual things and completely 

outside of things. For Vico, logos is the idea and the word. Hamann refers to "a speech to the created 

through creature" when introducing Herder to the logosmistic tradition of thought. For Hegel, the logos 

is more precise than the word. As an extension of the ambiguity of Lógos, language is also a matter of 

reason and comprehension. According to Cassirer, the transition from natural philosophy to philosophy 

of language means that language is elevated to the status of logos in early Greek philosophy and claimed 

to be entitled to cosmic truth. Derrida, on the other hand, speculates on the opposition of writing and 

speech, and in Plato's Pharmacy, he examines the difference between the two of them from logos and 

talks about the kinship of writing and myth. Therefore, logos is undoubtedly one of the basic concepts 

of the philosophy of language. 

 

Keywords: Philosophy of language, logos, Plato, Hegel, Derrida 

 

 

  



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

14 

A READING ON OTHER, DEATH, AND DISGUST THROUGH THE EXHIBITION 

"İSMİ LAZIM DEĞİL (THE NAME IS NOT NECESSARY)" 
 

Özlem Derin Sağlam 
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji 

ozlemderin22@gmail.com 

 

Abstract 
“İsmi Lazım Değil (The Name Is Not Necessary)” has been one of the most striking exhibitions of 2022. 

The discourse brought by its name differs with its emphasis on what is undesirable to be known and 

known. This word represents the other, the frightening or the excluded, can also be considered as the 

representation of the cursed or abnormal, the grotesque when we look at historical evaluations. Tragedy 

performances in which the damned cannot escape from the fate of the ancient Greeks, in particular, 

convey the destruction from the ancestors to the living member by carrying them over the symbolon. 

Looking at the Middle Ages, the Festival of Fools separates people from titles and classes within its 

carnivalesque aura and turns them into masks of madness. It is common for people to share their 

complaints with the management in this period, and in return, there are no penalties in daily life. From 

past to present, the phenomena of madness, barbarism, otherness, and exclusion create fear and curiosity 

in the social sphere, as out of society. We can consider the crowds watching the guillotine and death 

sentences exhibited in the squares by the inquisition courts. This sense of curiosity is triggered. The 

spectator who decides to live or die against those who fought for Julius Caesar, or the fact of the matador 

domination or bull violence, established through the bullfights that are still going on today, brings out 

the masses who enjoy death. In the exhibition in question, the situations that people fear the most about 

death and life portray with disfigured bodies or appearances uncanny in addition to the historical 

background. These concepts and imaginations, will be examined in the context of Michel Leiris' toro 

(bull) and torero (matador) concepts, also through Julia Kristeva's death and disgust. The equal 

attractiveness of forms that are different, distorted or identified with the concepts of death, an 

abomination and other bring about an unexpected interruption in life and the disappearance of the 

dominance established by the eye. Man, the hunter of society, transforms to a hunted form by the image. 
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Abstract 
By allowing payment systems to become mobile, technological advances have paved the way for the 

emergence of mobile payment systems. As technology advanced, various types of mobile payment 

systems began to appear in the lives of customers as payment options. While sectoral developments 

continue, academic research into these payment systems is expanding. These studies primarily focus on 

individuals’ adoption of these systems based on acceptance theories, and some behavioral issues specific 

to the individual still present a research gap that needs to be filled in this regard. One of them is the 

question of consumption values. On the other hand, there is a need for studies that go beyond individuals’ 

usage intentions and explain actual behavior. From this perspective, the goal of this study is to explain 

the buying behavior of individuals who use mobile payment systems within the context of the values 

provided by these systems, as well as the positive attitude that individuals develop and their need for 

uniqueness. To achieve this goal, a conceptual model is presented in this study to investigate the effects 

of functional value, epistemic value, social value, emotional value, conditional value on attitude and the 

effect of attitude on buying behavior. In order to examine the revealing of that behavior in greater depth, 

the moderating effect of individuals’ need for uniqueness in terms of the relationship between attitude 

and behavior is also included in the model. Furthermore, the effect of related values on positive attitude 

is discussed under the moderating role of mobile payment type. The conceptual model presented within 

the scope of the study is expected to help different types of mobile payment system developers as well 

as other mobile application developers from various sectors. In terms of theoretical contribution, this 

conceptual model will contribute to the development of mobile payment systems literature as well as 

bring a new perspective to behavioral research by using mobile payment systems. 
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Abstract 
This study intended to find out the effect of an interactionist Dynamic Assessment (DA hereafter) on 4 

Turkish EFL learners’ grammar skills and the degree of effect that DA can have. DA is described as an 

approach that combines assessment and instruction into an integrated activity that dwells on the 

development of the learner with mediation by Lantolf and Poehner (2004). In this study, with an aim of 

identifying the learners’ needs and current level, an exam paper was used as a pre-test which includes 

10 multiple choice and 10 open-ended questions which seek the learners’ grammar ability. The 

mediation phase which was based on interactionist DA was sandwiched between the pre-test and post-

test. The assessor dealt with the learners individually and the mediation of the prompts was from implicit 

to explicit until to get the desirable answer from the learners. The data obtained from the pre-test and 

post-test scores were analyzed by the independent samples t-test. The findings of the study explicitly 

indicate that interactionist DA has a positive impact on learners’ grammar skills. 
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Abstract 
The concept of “employee advocacy”, which is gaining popularity day by day, has managed to attract 

the attention of business researchers. Despite the increasing interest, employee advocacy seems to be an 

under-studied topic in the organizational behavior literature. Therefore, this study aims to fill a gap in 

organizational behavior research on employee advocacy by examining perceptions of organizational 

justice and attitudes toward organizational commitment. To achieve this aim, in this study; a model 

proposal is presented to examine (a) the effect of organizational justice perceptions of employees on 

organizational commitment attitudes (affective commitment, normative commitment, and continuance 

commitment), and (b) the effect of organizational commitment on online and offline employee advocacy 

behavior. It is believed that through the theoretical model presented within the scope of the study, the 

employee advocacy literature will be developed and therefore organizational behavior research will gain 

a new perspective in the context of employee advocacy. In addition, the model; is also thought that it 

will contribute to practice by explaining how online and offline employee advocacy behavior emerges. 
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Abstract 
Provincial Public Administration Law implemented in 1913 within the context of modernisation of 

province administration divides provincial administrations into two as public and private administration. 

The idea of decentralization and creating legal identity which is produced by Ottoman Empire continues 

in State of the Republic of Turkey, as well. This implementation has reached today with some 

alterations. Published in 1928, the album that shows Activities of Special Provincial Administration 

reveals the construction of roads and public buildings in provinces and new usage of existing buildings. 

This album enabling us to throw an overall glance at public architecture of the period also contains 

information about the style and front characteristiscs of the buildings in terms of Art History at the same 

time. There are 334 photos in total. Icons of 312 public buildings are determined from those photos. It 

is seen that the buildings include 219 schools, 25 hospitals and dispensaries, printing houses, 12 

governor’s mansions and district printing houses, 4 libraries, 3 special administration offices, recruiting 

offices, jailhouses, laboratories, pharmacies, stables, storehouses, Ottoman orphanages and apartments. 

In terms of architecture, it it possible to see the style transitions extending from Constitutional Period 

architecture to Republic Period architecture in the photos. Half of the public buildings mentioned do not 

survive today. Through album surveying, it is aimed to reveal a general typology of the public buildings 

constructed under the control of provincial administrations and function as a resource for the researches 

that are supposed to be done on the basis of province later. 
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Abstract 
In addition to negative factors such as loneliness, shyness and social anxiety, children can also 

experience solitude with positive and developing motivations. Research has shown that solitude in 

children can be both beneficial and harmful. At this point, the investigation of the factors that shape this 

phenomenon has gained importance in recent years. However, the studies carried out are limited. There 

is no study on this subject in Turkey. In this study, it is aimed to reveal the different characteristics of a 

child who lives solitude in a more productive and developing way and a child who lives solitude in a 

more problematic and negative way. 1180 students from secondary schools in four different districts of 

Ankara participated in the study. As a result of the preliminary analysis of the data, multiple concordance 

analysis was carried out on 1160 data suitable for the analysis. As a result of the analysis, four different 

profiles emerged. The first profile usually consists of children who experience solitude positively and 

also have healthy friendships. In the second profile, there are children who tend to experience solitude 

more unhealthy and have problematic family relationships. The third profile consists of children who 

have problems with solitude and have unhealthy friendships. In the fourth profile, there are children who 

have healthy family relationships and tend to experience solitude positively. As it is seen, the quality of 

relationships with others is an important variable in determining the quality of children's experiences of 

solitude. This situation is also emphasized in the literatüre. Through this study, it is aimed to reveal the 

other factors that affect the efficiency of the children's experience of solitude, as well as the relationships 

with others, and to present and interpret the different profiles that arise in this regard. 
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Abstract 
Solitude refers to the times an individual spends without communicating with others. Although many 

benefits of solitude for the individual are revealed in the literature, solitude is a complex structure. 

Besides adults, children can also distinguish this phenomenon from other and experience it. However, 

studies on how children experience solitude and the factors that affect the efficiency of this phenomenon 

are limited. In Turkey, no study has been found that examines children's experience of solitude in depth 

from different aspects. The aim of this study is to investigate in depth the experience of solitude in 

children in general and to reveal the factors associated with solitude. Interpretive phenomenological 

analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the research. In this method, the 

statements of each participant obtained as a result of the interviews are examined and interpreted in 

detail. It is important how individuals interpret the facts and events they experience, and how the 

researcher handles these interpretations. The participants of the study are 12 students who continue their 

education in secondary schools located in different districts of Ankara and their parents (14 mothers or 

fathers, parents of some children participated in the interviews together). As data collection tools, semi-

structured interview forms were used separately for children and their parents. As a result of the research, 

the dimensions in which children experience solitude, and the dimensions they experience more often, 

the factors that affect the efficiency of children's solitude, and the solitude or relationality tendencies of 

children were revealed. In addition, the dimensions of parents' own experience of solitude, how they 

make sense of their children's experiences of solitude, the factors affecting their approach to their 

children's solitude, attitudes towards the place where the child experience solitude, the parent's 

preferences for the child's solitude-being with others, and findings about on post-pandemic conditions 

associated with solitude were obtained. Details of the study findings will be included in the presentation 

of the study. 
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Abstract 
In today's world, with the development of technology, being able to communicate with another person 

at any time makes it difficult to experience solitude. When the not-objective point of view of psychology 

and educational perspective in schools is added to this situation, the subject of how solitude can benefit 

the child in schools has not been appreciated enough. A child's relationship with solitude is diverse. But 

the important and positive thing is that this relationship can be healthy at a higher rate and it can be 

taught. Children can increase their creativity levels through solitude and experience processes such as 

deep thinking and metacognition. They become more clearly aware of their own priorities and values. 

Thoughts that allow for many changes and developments arise in times of solitude. Children who can 

experience solitude can be individuals who know themselves, are creative and can approach their 

problems more comprehensively in the future. For these reasons, this concept can be used for the 

development of children in schools. The use of the concept of solitude in schools focuses on raising 

children's solitude skills as well as their social skills. The experience of solitude, which may seem 

challenging and undesirable at the first stage, can turn into a developing and enlightening process for 

the child when it is conveyed to the children correctly by the teachers and when children are allowed to 

experience this phenomenon appropriately. Although it is stated that solitude can benefit the healthy 

development of the child in schools, it is clear that more research is needed on how this can be achieved 

and the opportunities of schools on this subject. Although the subject is emphasized in some studies in 

the literatüre, it has not been addressed as much as other conducted issues related to solitude. However, 

few studies show how valuable the use of solitude in education can be. In this study, it will be 

emphasized why the use of the concept of solitude in schools can be beneficial for children and how it 

can be applied in schools. 
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Abstract 
Advertisements, direct their target mass by claiming they take into account the values and roles of 

society in their work. In this respect, it is claimed advertisements consolidate and replace certain social 

roles. Gender discourse in society, in this context, is also one of the most discussed topics in 

advertisements. While some advertisement campaigns express the impact of advertising on society 

indirectly, RVD (Turkish Association of Advertising Agencies) expresses the directive impact of 

advertising on society directly with the campaign ‘Advertisement changes, society changes.’. In our 

research, the claim that society and gender discourse in society will change if gender equality is achieved 

in the advertisement advocated by the campaign will be examined through the critical discourse analysis 

of the advertising slogans used in the campaign. The subject of this research is to try to analyze the effect 

of advertisements, which are used as a social change tool, on the change of gender discourses in society 

through an advertising campaign. The purpose of the study is to analyze the effect of advertisements 

used as a tool for social change on gender discourses in society, through an advertising campaign slogan 

and to create a bibliography for academic literatüre 
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Abstract 
The mutual rescission agreement, which can also be called as the termination of the employment 

agreement by the parties, is not exactly regulated in our laws. It can be said that after the legal regulations 

and practices related to employment security, the mutual rescission agreement began to become more 

common. Regarding the establishment of the mutual rescission agreement and the actions of the parties, 

the basic principles of labor law and the law of obligations that are conducive to implementation, play 

guiding role. In terms of the health of wills, the revocability and especially the reasonable benefit 

criterion, the opinions in the doctrine and the decisions of the Court of Appeal guide the mutual 

rescission institution. There may be situations in the mutual rescission that employee and the employer 

are advantageous or disadvantageous, as well as the fact that the offer comes from the employee or the 

employer may create differences in terms of the validity and consequences of the mutual rescission. The 

obligation of the employer to inform and disclosure the employee about the meaning and consequences 

of the mutual rescission is one of the most sensitive points. But the fact that this obligation has not been 

fulfilled properly will not invalidate the matter in every case. The characteristics specific to the person, 

such as the age, competence, education level, status, position of the employee, are taken as the evaluation 

criterion in terms of whether the employee can comprehend the meaning and consequences of the mutual 

rescission. In addition, it is possible to note that this obligation will not be sought very strictly if the 

offer of the mutual rescission comes from the employee. It is possible to say that a valid mutual 

rescission agreement as well as the fulfillment of the necessary actions determined in the agreement will 

be in the interests of both parties compared to filing a lawsuit as a result of other termination reasons. In 

this notification, the legal nature and results of the mutual rescission will be evaluated in the light of 

doctrinal opinions and decisions of the Court of Appeal.  
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Abstract 
Equity theory is a social exchange theory that emphasizes a process by which individuals decide whether 

they are treated fairly or not in their relationships (Wagner & Hollenbeck, 2010). According to this 

theory, a person compares the ratio of his own outcomes to inputs with the ratio of others’ outcomes to 

input, and when he perceives that the relevant ratio is not equal, he concludes that there is an inequality. 

The person feels tension due to this inequality and tries to eliminate or reduce it (Adams, 1965). In this 

research, it was aimed to determine the perceptions of equity in the workplaces of administrators and 

teachers in the context of Adams's Equity Theory and to discover their strategies for coping with inequity 

situations. In this qualitative study, phenomenology design was used. Phenomenology is based on the 

study of human experience (Merriam, 2009). In this study, data were collected from 15 teachers and 

administrators by semi-structured interview technique. According to the results obtained from the 

analysis of the data, it was determined that the participants provided inputs such as money, effort and 

time before they started teaching. After these participants started teaching, they gained economic and 

social rights as well as values such as social appreciation, prestige, etc. In this study, the situations that 

the participants see as inequality were described. It was revealed that the participants developed 

strategies such as altering their inputs and outcomes, changing the object of their comparison, and 

leaving the field in order to eliminate the inequalities they experienced in these situations. 
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Abstract 
Abstraction processes are of great importance in the construction of mathematical knowledge. One of 

the models to observe abstraction in the classroom environment, is the RBC+C model. Over the years, 

it has been noticed that there are some difficulties in the process of observing epistemic actions in the 

classroom environment. To overcome this difficulty, observing the construction of Partially Correct 

Constructs (PaCC) apart from correct constructions has brought a different dimension to abstraction. 

PaCCs are mathematical knowledge structures in a specific context in which the student's construct and 

the corresponding mathematical knowledge are observed to be partial when matched. Therefore, such 

constructions can be clarified with PaCC. This study aimed to examine the abstraction processes of 

algebraic concepts of 6th grade students in the classroom environment. An instructional design was 

prepared and implemented in a randomly selected 6th grade student of 32 students in a public school in 

Bursa, and the abstraction processes of 9 students selected according to low, medium and high 

achievement levels from the class were analyzed in depth at the micro level. The thematic analysis of 

the tasks applied to the students was made and the tasks were grouped under 4 themes by applying for 

expert support. In the classroom environment, students with medium and high success levels constructed 

and consolidated the 4 themes. One of the two students with a low level of achievement could not 

construct two themes, and the other two themes were partially correct. The other student with a low 

level of success could not construct 1 theme, and the other three themes were partially correct. 

Accordingly, it was observed that the student with a low level of success achieved PaCCs with the 

supportive contribution of the designed tasks to the abstraction process. The students who achieved 

PaCCs were able to abstract another concept that they needed to construct using this concept later on. 

The striking part of the study shows that those students were able to achieve consolidation with PaCCs. 

Using PaCCs as an explanatory tool while examining abstraction processes in the classroom may 

contribute to further studies. 
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Abstract 
Since the establishment of the Turkish Republic, the peasantry has always been a topic of discussion as 

part of the modernization process. Since the processes of modernization and urbanization are 

intertwined, the village and city dilemma has inevitably brought the village and the peasantry to the 

center of the discussion. In this study, our aim is to understand how the changing structural relations 

with the establishment of the new state affect the village and what change processes the village has gone 

through. Although there are different structural ties in different regions, the problems of the village and 

the similarity of the perception of the peasantry will help us to understand the discussion with the main 

themes, in which a content analysis will be made on the films shot on the theme of peasantry in relation 

to different references. In order to understand Turkey, the economic situation of the village, its relations 

within the family, its social structure, external interventions, and relations with the city will be analyzed 

through the films “Susuz Summer”, “A Season in Hakkari”, “Avenger of Snakes” and “The Herd”. The 

basic findings show that the main reasons for migration from the village to the city are the change of the 

village and the slow transformation, the stable structure of the village, its inability to provide economic 

wealth, and the fact that it does not cause a change in the social status. 
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Abstract 
Along with the digital transformation, there are also changes in the sources of funds. Individuals seeking 

funds can also use digital channels. One of the ways to find digital funds is crowdfunding, and 

crowdfunding has been used all over the world as an important source of finance for project owners in 

recent years. Project owners access crowdfunding through websites that are legally established to raise 

this funding. Through these websites, project owners request funds from individuals, while individuals 

support projects, they like by providing funds. There are several categories to receive funding from 

crowdfunding. The film industry is also included in these categories. Capital has a very important place 

in the realization of film projects. It is as important to use this capital freely as to find the capital required 

for the realization of these projects. Since the capital owners have rights on the project, they can bring 

about changes in the project that is desired to be implemented. At this point, project owners turn to 

alternative funding sources that will meet both capital and freedom needs. In the current study, it is 

aimed to conduct interviews about the experiences of project owners who have been successfully funded 

in the movie category in Turkey-based crowdfunding platforms before, during and after funding. The 

data obtained from the interviews will be analyzed with the descriptive analysis technique and the results 

will be published in the study. 
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Abstract 
Digital advertising investments in Turkey are increasing year by year compared to previous years. 

According to Deloitte Digital's "Estimated Media and Advertising Investments in Turkey 2022 First 6 

Months Report" published in October 2022, the share of digital in total media and advertising 

investments was 46.3 percent. Social media ads, which have the highest rate in this share, and which are 

frequently used in social media advertising; There are native ads, which are defined as a new type of 

digital advertising. Native ads, as a sub-type of digital advertising, are a type of advertising that is 

identified with editorial content on websites, blog pages, and social media tools. Within the scope of 

this study, descriptive quantitative content analysis method was used over the social media accounts 

owned by the researcher himself; Facebook and Instagram social media tools were examined 

comparatively in the context of the format of the sponsored native ads in the news feed, the type of 

product or service advertised, the national or international nature of the advertised brand, and the 

advertising attractiveness categories used. As a result of the research, sponsored native ads (N=100) in 

the Facebook news feed, in terms of format; Usage as static image/photo n=81, usage as dynamic 

image/video n=19, in terms of sector; product advertisements n=67, service advertisements n=33, in 

terms of brand; national branded advertisement n=36, international branded advertisement n=64 and 

advertisement attractiveness; advertisement with informative element is n=60, advertisement with 

transformative element is n=40. In terms of format, sponsored native ads (N=100) in the Instagram news 

feed; Usage as static image/photo n=85, usage as dynamic image/video n=15, in terms of sector; product 

advertisements n=66, service advertisements n=34, in terms of brand; national branded advertisement 

n=35, international branded advertisement n=65 and advertisement attractiveness; It was determined 

that the advertisement containing the informative element was n=36 and the advertisement containing 

the transforming element was n=64. In general, although the use of sponsored native advertising in both 

social media tools has similar characteristics, it differs significantly in terms of advertising message 

appeals (p<0.05). 
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Abstract 
ABSTRACT Since the early 2000s, the discovery of hydrocarbon reserves in the Eastern Mediterranean 

has brought along an energy sharing struggle based on regional and global actors. The main problems 

experienced in the region were the Greek Cypriot Administration's unilateral EEZ agreements, ignoring 

the rights of the TRNC as if it was the only representative of the island, and Greece's desire to imprison 

Turkey in the Antalya Bay by making an EEZ agreement with the Greek Cypriot Administration based 

on the islands. The riparian states Egypt, Israel, Greek Cypriot Administration and Greece came together 

to form a bloc and it was desired to isolate Turkey in the region. Global powers, especially the EU's 

desire to increase its energy resource diversity, and regional actors' desire to market the discovered 

resources to Europe, drew the attention of global actors to the region. Again, for this purpose, 

hydrocarbon fields were divided into parcels by the states in question and licensed to global energy 

companies, and energy companies were included in this equation. Thus, the countries of the region 

aimed to neutralize Turkiye by getting support of global powers. The restricted agreement on maritime 

areas that Turkiye signed with Libya in 2019 changed all the balances in the region and created a new 

bloc consisting of Turkiye-TRNC-Libya. Turkiye, which has long-standing relations with Libya, has 

proved that Turkiye is not alone in the region with this exit it has captured, and it cannot be excluded 

from this energy equation. 
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Abstract 
There are several terms and concepts frequently referred to in English language teaching and related 

literature such as English as a Foreign Language (EFL), English as a Lingua Franca (ELF), English for 

Specific Purposes (ESP), English for Academic Purposes (EAP), English-medium Instruction (EMI), 

Content and Language Integrated Learning (CLIL), and Content-based Instruction (CBI). Although 

some of these terms were coined decades ago, they have attracted great interest in recent literature, 

especially due to the internationalization of higher education and the growth of English-taught programs 

all around the world. However, there seems to be confusion over these specific terms. Some of them 

appear to be used interchangeably by some scholars, but each has its own distinct characteristics. 

Considering this confusion, this paper aims to present an overview of these terms by reviewing the 

existing literature and reporting their distinctions as well as the relationship among them. 
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Abstract 
Ecotourism is the meaning of having fun, and adventures, within the natural engagement, as well this 

term in Tourism is one branch of dealing with nature, mitigating the ordinary tourism impacts that have 

been recorded harm to nature such as the Carbon Footprint. Ecotourism can be classified within 

sustainable development practices, and developments for the long run, as the conservation, and 

restoration of Ecology (Vegetation, animal species, local tribes, and people), is necessary practice 

reviving the Ecotourism industry. Within this research, Kenya was the place of taking the moment in 

diving within the Meru National Park, as a scholar, and information has been picked and investigated 

more within an assessment methodology to relate the practices of the human within the industry of 

Ecotourism. The results were appearing that Meru National Park, has degradation and difficulties in 

maintaining the Park within the conservation, and restoration acts were limited as well the local human 

activities an affect the Park condition, at the level of ecology, which means the ecotourism also has 

adverse effects, starting from services and practices. As the recommendation of the study targeted the 

importance of some practices to boost the ecotourism industry and engage it within the sustainable 

development practices for the MNP, to have the best outcome as a sustainable practice. 
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Abstract 
Mehmed Eşref Dede's Ayin-i Tarikat-i Mevlana is a poetic and prose work that deals with the method 

and manners in the Mevlevi rites. According to our determinations, no academic study has been done 

about the work whose unique (single) copy with the handwriting of the author has been reached. 

Mehmed Eşref Dede of Kastamonu is a Mevlevi dervish who lived in the late 19th and early 20th 

centuries. Mehmed Eşref Dede, who wrote poems with the pen name Mesti, is also a poet who has a 

divan. In addition to his religious-mystical poems, there are also poems dealing with human subjects. In 

the prose introduction of his work Ayin-i Tarikat-i Mevlana, he states that he studied the works of 

important figures in the Mevlevi order. Mehmet Eşref Dede, who states that he examines the manners, 

methods and subtleties of Mevlevi, also emphasizes the importance of the works named Minhacu'l-

Fukara and Huccetu's-Sema by İsmail Rusuhi Ankaravi, who is the commentator of the Mesnevi. The 

first part of the work, consisting of 259 couplets, was written in the form of mathnawi. In the second 

part, there are couplets and poems among the prose texts related to the Mevlevi manners. Eşref Dede 

also included the poems of Mevlana, Esrar Dede, Şeyh Galip, Riyazi and Sırri in different parts of his 

work. The only copy of the work is registered with the number "06 Mil Yz A 8172" in the National 

Library Manuscripts Collection. 
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Abstract 
Assessment is a crucial part of the teaching process. Effective assessment can help improve teaching, 

inform the teacher, and guide students to reflect on their learning process. To shed light on the notion, 

‘Assessment Literacy’ was put forward as a term by Richard Stiggins (1991) and later adapted to the 

language teaching context as ‘Language Assessment Literacy’, which aimed to underline the unique 

aspects of language-related assessment (Fulcher, 2012). The present research aims to investigate 

whether teaching experience (TE) and academic degree (AD) can be predictors for EFL instructors’ 

writing assessment literacy. The research follows a quantitative research method and a correlational 

research design. To obtain the data, Language Assessment Knowledge Scale (LAKS), developed by 

Ölmezer-Öztürk (2018), was used. 82 instructors working at the tertiary level were selected to participate 

in the research. Foremost, a normality test was run; Shapiro-Wilk was utilized displaying a normal 

distribution. To investigate TE, the first step was to test the homogeneity, which showed the groups to 

be highly homogenous. One-way ANOVA was run to investigate the differences between groups. 

Overall, the analysis had a 0,59 score for significance, meaning that TE was not a valid factor in 

determining the scores. However, the two groups, 1-5 years and 5-6 years, were significantly different 

from each other with a score of 0,018. In order to investigate AD, the data was examined once again for 

homogeneity, concluding the groups to be homogeneous. Another one-way ANOVA was run, 

displaying results that there was no significant difference between groups with a score of 0,96. Overall, 

neither teaching experience nor academic degree has emerged as predictors for writing assessment 

knowledge. Yet, similar research should be carried out with much larger amounts of participants for 

further study. 
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Abstract 
In order to raise the standard of instruction, increase student engagement, and design more effective 

courses in EFL, educational institutions are seeking new approaches to apply especially after the Covid-

19 forced schools to adopt a single mode of learning almost overnight. Higher education is significantly 

impacted by this abrupt transformation, and now blended learning is now trending approach that is used 

in many institutions. This study explores the students' perceptions of the blended learning model after 

the Covid-19 restrictions. As students are at the center of the education system, it is imperative to get 

their perceptions on the implementation of blended learning. A 20-question survey was conducted on 

EFL preparatory students at a private university in Turkiye. Answers from 143 students were collected 

and analyzed in this descriptive study The result of the study shows the students' perception of the 

integration of blended learning in the classroom. The results of the survey show that participants mostly 

found BL convenient and suitable for EFL. Although students showed relatively high satisfaction with 

BL, more than half preferred face-to-face learning. 
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Abstract 
This article aims to show Shakespeare’s attitude towards women by looking at the history, economy, 

gender, class, and then the literary works. Renaissance had two significant movements, humanism and 

reformation. This time is also the emergence of diplomacy and new forms of economy. In sixteenth and 

seventeenth century, printed literature on how to behave as a man and woman increased. They were 

mostly for women by male authors, whose purpose was to conduct women in every aspect of their lives. 

Some of them were defending women, and some were restricting, but overall, their prior concern was 

the male authority. Protestant reformation on nuclear family enabled that men and women are equal in 

the eyes of God. This also enabled women to take positions in the church, they were able to speak up. 

As it elevated the wife’s position, increased literacy to read Bible in English. However, drama is the 

place to discuss this. Conditions of women in early modern period and the representation of women in 

Shakespeare’s plays go hand in hand. I argue that Shakespeare takes the authentic, constitutes a product, 

and also enforces it in terms of love and marriage, gender fluidity, and power struggles between genders. 

Also, crossdressing was quite fashionable especially in the early years of James I. The significance of 

crossdressing contains both real life and the theatre. Other factors were the politization of marriage and 

family, equal capacities, but when it comes to action women are expected to obey their husbands. It is 

always husband’s identity that determines the couple’s status. I believe that Shakespeare was not the 

advocate of order, but he questioned it in his plays. There is an empathy in tragedy but in comedy we 

look at with distance and a critical eye. 
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Abstract 
Network platforms within the scope of social media management, including blogs, microblogs, wikis, 

media sharing sites, virtual reality and game environments, are important in terms of ensuring effective 

communication within the scope of health management in health institutions. In order to ensure effective 

communication and corporate reputation management in health institutions, studies are carried out to 

develop or develop professionalism, networking and training, organizational promotion, patient care, 

patient education and implementation of public health programs. In addition to the effective execution 

of corporate communication and reputation management within the institution, it also contributes to the 

externally perceived image of the institution by conducting an effective public relations work by 

professionally conducting it in the field of social media. It is important to carry out risk-preventing 

activities and pay attention to these processes in social media platforms, such as distributing low-quality 

information for patients and healthcare professionals, creating studies that do not harm the professional 

image, protecting patient privacy, taking legal procedures that will not violate personal-professional 

boundaries. Health institutions help to increase service quality and value threshold by using social media 

platforms to establish an interactive communication with the society and patients, and to cooperate 

between different health systems and organizations. The effective use and management of social media 

tools in health institutions has begun to be used in the direction of the main elements of the marketing 

mix in marketing studies within the scope of reputation management, as well as reflecting the service 

quality of the institution in the corporate communication perspective. People and patients who follow 

social media content aim to reach news, content and innovations about health institutions, in addition to 

easily accessing the content and questions they want to learn about. Social and effective communication 

of health institutions through social media provides a structure that strengthens brand management and 

corporate reputation, and mediates the establishment of an effective communication within the scope of 

the demands, requests and problems of patients through social media. 
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Abstract 
In the formation of organizational culture in an institution, it is important for the employees to maintain 

their success in the business they are in and to be connected to the institution, establishing an effective 

communication within the organization and creating organizational commitment by actively providing 

work motivation. In order for the employees to be connected to their organizations within the 

organization, it depends on the increase in the work performance by increasing the work motivation 

within the organization. In terms of organizational psychology, it is very important for an employee to 

be able to do his job with pleasure in order to increase his job performance in his institution. Instead of 

maintaining the hierarchy within the organization with an ineffective authoritarian regime, conducting 

rewarding and incentive activities that are interactive, where the opinions of the employees are 

considered important, including the employees of the institution in trainings that will improve 

themselves in the workplace, socially and psychologically, and to the studies that will contribute to their 

social development and effective communication within the organization. The inclusion of employees 

contributes to the increase of work motivation. In this context, in the structure of an effective 

organization, concepts such as work motivation, work performance and organizational commitment 

appear as indispensable elements in organizations. Including the studies that will increase the job 

performance in the direction of strong organizational commitment to the corporate culture can affect the 

communication within the organization in the best way and at the same time affect the job performance 

and organizational commitment. In this direction, in this study, it is emphasized that it is important to 

establish an effective communication within the organization in order to increase the work performance 

and work motivation of the employees in the organizational culture, and that the work to increase the 

work motivation contributes to the increase of the work performance. 

 

Keywords: Employees, organizational culture, work performance, work motivation, effective 

communication. 

 

 

  



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

38 

ENGLISH PREPARATORY STUDENTS’ REFLECTIONS ON ESP IN A TURKISH 

FOUNDATION UNIVERSITY CONTEXT 
 

Elif ÇAM 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi 

elifcam@stu.aydin.edu.tr 

 

Abstract 
The purpose of the present study was to investigate reflections of English preparatory students in ESP 

in terms of their interests and challenges as well as gender. The study was conducted at a Turkish 

foundation university in Istanbul in 2021-2022 Academic Year Summer School with the participation 

of 65 students. The data collection was conducted through a five point Likert type questionnaire, and 

the results were calculated through SPSS. One Way T-Test was employed for the analysis of neutral 

options. The study findings indicated that students mainly held positive views about the ESP and 

experienced low levels of challenge in ESP. Finally, gender did not have any statistically significant 

effects on the students’ interests and challenges in learning ESP. 
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Abstract 
The kabak kemane, a string instrument of Turkish folk music, has been influenced and changed from 

different geographies from past to present. Kabak kemane was known as Teke region only in local 

environments until the 1950s; It was performed in Burdur, Antalya, Denizli Aydın, Dinar District of 

Afyonkarahisar. Since 1950, the instrument has started to be played in the Turkish Radio and Television 

Corporation, and has succeeded in making its voice heard in other regional music of Anatolia. TRT has 

a great influence on the violin making its voice heard and reaching the masses visually. It is important 

for the study to talk about the contributions of the kabak kemane artist İhsan Mendeş, who was a pioneer 

in playing the instrument as an accompaniment instrument in many regions, by talking about the process 

from which the instrument came from a local to a national position. İhsan Mendeş has created the 

original timbre of the instrument by blending his own performance style with the local style. It can be 

said that Mendeş's unique musical tone and attitude served as a compass for the violine performers who 

came after him. With the increase in Kabak violine performers, the instrument has reached a different 

dimension locally. The study was created with one-on-one interviews, resource scanning and data 

collection methods. As a result, while the Kabak Kemane was in a local position in the past, it has 

become an instrument played in more common areas and regions today, and İhsan Mendeş's contribution 

to this development has been tried to be explained in our research. 
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Abstract 
This paper is based on the only identified copy of Nazm-i Celi, which we can describe as a poetic 

commentary on eleven principles known as kelimat-ı qudsiyye in the Naqshbandiyya sect. The work 

was compiled by Şükri Ali İbni Süleyman of Nevşehir in the form of mathnawi on March 18, 1844. The 

only copy of Nazm-i Celi that we can reach is registered in the Library of Manuscripts of the Presidency 

of Religious Affairs at 006816-VIII. Written in Ottoman Turkish, this work consists of 507 couplets. 

The work is entered with a four-couple basmala, hamdele and salvele. The author mentions the name of 

the work and the reason for writing in the fifth couplet. It states that the reason for writing is to show 

the reader the path of Truth. In the couplets in the foregoing, it is stated that man was created in the most 

beautiful way, assumed divine responsibility, and awliya became friends with people on the right path; 

it is stated that the way of Bahaaddin Naqshiband (d. 791/1389) is also the right way. In the continuation 

of the work, eleven principles, eight of which were edited by Abdulhalık Gucduvani (d. 575/1179), are 

annotated in the form of poetry. 
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Abstract 
The aim of this research is to evaluate the hope and imagination skills of primary school students 

attending BİLSEM in terms of different demographic variables. The research was designed in the 

descriptive survey method, which is one of the quantitative research methods. The research sample 

consists of 165 students, 78 female and 87 male, attending the 2-6 grades, attending BTSO Kamil Tolon 

Science and Art Center, Halil İnalcık Science and Art Center and Gürsu Science and Art Center. 

Personal Information Form, Children's Hope Scale and Imagination Scale developed by the researchers 

were used as data collection tools. The data were collected by the researchers, and the collected data 

were analyzed and tabulated using the SPSS 23 program. Since the data showed a normal distribution, 

the data were analyzed with parametric test statistics. In the study, it was determined that the perceptions 

of the students attending BİLSEM on hope were high, and their perceptions on imagination were 

moderate. It has been observed that students' perceptions of hope and imagination do not vary according 

to gender, grade level, number of siblings, birth order, and educational status of mother and father. It 

can be said that different variables make a difference in students' perceptions of hope and imagination. 

It was determined that there was a moderate positive relationship between the students' perceptions of 

hope and dreaming, and that as the hope level increased, the level of imagination also increased. 
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Abstract 
Social media platforms are actively used by brands to communicate with their target audiences, as they 

are a cost-effective marketing tool. Instagram, one of the social networking platforms, provides more 

than two billion unique users worldwide with the opportunity to express themselves and communicate 

with other users through relevant, attractive photo or video-based content while providing brands with 

the opportunity to reach their potential customers. The primary purpose of this study is to classify the 

types of photos and video-based content related to the brand on Instagram, which brands use as a 

marketing and communication channel. Within the scope of the research, the official Instagram accounts 

of Honda and Yamaha brands operating in Turkey, which are two prominent motorcycle brands, 

according to criteria such as market share, the number of followers on social networks, content, and 

interaction number, are examined. The features and frequency of the most recent 300 pieces of content 

shared by the relevant brands at the time of the research were classified using quantitative content 

analysis. As a result of the analysis, social media content related to the brand was classified according 

to 11 items: only product, person and product, people and product, humor and product, essential days, 

recipes, campaigns without products, user content, celebrity usage, lifestyle, and video. Both brands 

used product-personal images more than product images and showed the importance they attach to the 

user. Although the two brands have similar content strategies, it has been observed that they differ in 

some points. When we compare the two brands, It has been determined that Honda emphasizes humor 

and user-generated content more than Yamaha; Honda uses "people and product" more, Yamaha prefers 

"person and product"; Honda uses the product alone more than Yamaha. 
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Abstract 
Etik Kurallar; toplumun herhangi bir kanuna veya yazılı metne dayanmayan kural ve kurallarına verilen 

isimdir. Yeni iletişim teknolojilerinin artan kullanımı ile etik konuların tartışılması daha önemli hale 

gelmektedir. Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte etik kuralların oldukça fazla 

ihlal edildiği görülmektedir. Etik davranış kuralları, hemen hemen her meslekte var olan bir kurallar 

bütünüdür. Örneğin işletmelerde etik kuralların ihlali profesyonel açıdan bakıldığında müşteri 

memnuniyeti açısından önemli bir konudur. Yaşam boyu alınan eğitimler, etik kuralların 

geliştirilmesinde büyük önem göstermektedir. Üniversitede verilen etik kurallar dersleri, meslek 

hayatına yeni başlayacak öğrenciler için dikkat çeken derslerden biri olmuştur. Bu çalışmada meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin seçmeli dersleri etik kurallar açısından tercih etme sebepleri araştırılmıştır. 
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Abstract 
By the 19th century, there was a great break in the Ottoman Empire. The empire had lost its former 

strength and was driven to seek its former position. Having lost territory with the Karlowitz Treaty, the 

Ottoman Empire was far from catching up with the transformations that took place under the leadership 

of the bourgeois class in the west. As a result, it had come to a standing position with its production 

style and superstructure institutions. Its political structure based on central authority prevented the 

emergence of relations similar to the class relations in the West and the formation of the same social 

stratification in the Ottoman lands. Thus, in the XIX. The bourgeois and working classes, which were 

the driving forces of the national democratic revolutions that started to be experienced in the West as of 

the 19th century, could not reach an important level in the Ottoman social structure in terms of both 

quantity and quality. Therefore, the national democratic revolution in Turkey was carried out not under 

the leadership of the classical social classes in the west, but with the impulse of the civil-military 

bureaucratic structure. This situation prevented the Republican revolutions from being a social 

movement that emerged spontaneously from the bottom up and was instrumental in turning it into a 

Jacobin structure from the top down. The cadres who founded the Republic had to take action to create 

this structure because of the lack of social accumulation on which to base their revolutions. The most 

important issue of the early Republican era was to create this structure and to form the social class that 

would support the national democratic revolution. In fact, the Republican elite had to envisage a 

"classless and unprivileged, cohesive (corporatist) society" model against imperialism due to the lack of 

a sufficient class structure in Turkey. The aim of this study is to present an in-depth analysis of the 

superstructure changes and the Kemalist Republican Revolutions, the example of which is given above, 

through the economic infrastructure of the early republican period. 
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Abstract 
The purpose of this study is to identify key features of Orientalism movement in the music of “Ruslan 

and Lyudmila” opera of Mikhail Ivanovic Glinka who is the founder of Russian echole of composition 

in second half of 19th century. The framework of this study is the scene called “Orientalist Dances” 

which is in 4th episode of the opera “Ruslan and Lyudmila”. “Orientalist Dances” scene involves 

national dances of Turks, Arabs and Lezgins. In these national dances various musical expression 

instruments and methods was employed with the aim of conveying main character and authentic 

atmosphere that belongs to Orientalism. In this paper, features of musical expression instruments in 

“Orientalist Dances” scene of the opera “Ruslan and Lyudmila” was analysed and during this analysis 

literature survey method was used. The objective of this study is to analyze musical expression 

instruments from the perspective of tunes in the “Orientalist Dances”, variations in rythms and metrics, 

harmony language, features of musical mood and relationship of timbre combinations between orchestra 

instruments. From the conducted analysis it was determined that Glinka had employed numerous 

musical expression instruments in the “Orientalist Dances” in order to reflect the features of orientalism 

movement. In this regard, usage of combined chords that have second, fourth and fifth interval structure, 

chords with side steps and reduced seventh chords can be counted among the main attributes of musical 

style of this masterpiece. In addition it was determined that composer give a place for musical ornaments 

and increased second intervals where it compares major and minor moods. Employment of various 

orchestral instruments’ colorful and opposite tunes in “Orientalist Dances” reflects the orientalist nature 

in its music. “Orientalist Dances” which is in 4th episode of the opera “Ruslan and Lyudmila” composed 

by Glinka, is one of the brightest examples of 19th century orientalist movement in Russian opera 

history. 
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Abstract 
This research examines the relationships between academic motivation and perceived social support and 

psychological well-being. The study group consists of 572 (58% Female, 42% Male) university students 

studying at various state and foundation universities in the 2021-2022 academic year. "Academic 

Motivation Scale", "Perceived Social Support Scale", "Psychological Well-Being Scale" and personal 

information form were used to collect data. In descriptive statistics in the analysis of the collected data 

in order to put the differences between the variables; “t-test” was used in pairwise comparisons, “one-

way analysis of variance (ANOVA)” was used in comparison of multiple variables, and “regression 

analysis” was used to examine the effect of independent variable on dependent variable. As a result of 

the research, the academic motivation levels of the participants; There were significant differences 

according to gender, education level of the father, type of housing and socio-economic level. In the 

academic motivation levels of the participants; There were no significant differences according to 

parental union, mother's education level, number of siblings and part-time working status. Psychological 

well-being and social support were found to predict academic motivation by 32%, and the variable that 

most affected academic motivation was psychological well-being, followed by friend support, which is 

one of the sub-dimensions of social support. It was found that the contribution of social support, family 

support and special human support sub-dimensions to the model was not significant. The findings were 

discussed within the framework of the existing literature. 

 

Keywords: Academic Motivation, Multidimensional Perceived Social Support, Psycological Well-

Being 

 

  



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

47 

EXAMINATION OF DIGITAL APPLICATIONS USED BY THE MINISTRY OF 

YOUTH AND SPORTS 
 

Betül TEMEL 
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor 

betul.temel@gsb.gov.tr 

 

Mehmet DUMAN 
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri 

mehmet.duman@gsb.gov.tr 

 

Filiz SÜLEYMANOĞLU 
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği 

flzslymngl@gmail.com 

 

Abstract 
Before the internet infrastructure and public access to the internet became widespread in Turkey, the 

participation of young people and athletes in youth and sports activities by physically informing them, 

visiting them during their activities, with the physical access of young people and athletes to relevant 

places, through print publications and for those who could access the internet, it was done through 

websites. After people have fixed and mobile access to the internet, digital-based applications; It has 

entered our lives through computers, tablets and mobile phones. These digital applications that have 

entered our lives are used extensively by institutions and organizations for the use of young people and 

sports-related stakeholders. The aim of this study is to reveal the current situation regarding the digital 

applications offered by the Ministry of Youth and Sports on various digital platforms in service delivery. 

In accordance with this purpose; In the study, digital applications were examined by using the document 

analysis method, one of the qualitative research designs. As a result; through digital applications used 

by the Ministry of Youth and Sports; it has been determined that it offers services such as accessing 

information and documents, making various service applications, and performing business and 

transactions within the institution in the digital environment. 
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Abstract 
Divan poets took advantage of all the opportunities offered by the language and, within the limits of 

their abilities, they embroidered poetry by finely weaving the elements of words that give strength to 

poetry. In this sense, divan poets use idioms, proverbs, reduplications, formulaic expressions, etc., which 

are among the vocabulary elements of the language to increase their expressive power. Şeyhî Mehmed 

Efendi (Allame), one of the seventeenth century poets, was one of the divan poets who skillfully used 

the language. In the study, as a result of the scanning process, Turkish reduplications that Şeyhî Mehmed 

Efendi placed in couplets were identified and the reduplications that have different characteristics in 

terms of style were given with the examples. It is seen that Turkish reduplications appear as a feature of 

style and expression in the Divan. The fact that there are many reduplications in Turkish in the divan of 

Şeyhi Mehmed Efendi is important in terms of contributing to the vocabulary of Turkish. 
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Abstract 
In this article, Nietzsche's perspective on the concepts of truth and value is discussed, and the issue of 

reconstructing the concepts of truth and value and how they are built on which ground is discussed. 

What is truth? How was it built? Is there truth in the absolute context? It has been tried to make a reading 

in the context of the possibility of the construction of the things we attribute as values and their 

manifestations on the truth. Throughout the history of humanity, these concepts have been understood 

according to each society's own social structure and life, and the concepts have been misunderstood. In 

the religious context - in the otherworldly context - inaccessibility is attributed. In the context of 

Nietzsche this is not possible. Concepts are not unthinkable and unattainable. In terms of a correct 

interpretation, it has been emphasized whether it is possible to interpret these concepts according to 

Nietzsche's description, expression and Philosophy literature and to understand them correctly. 
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Abstract 
The Internet and information and communication technologies not only direct educational activities in 

many fields, but also deeply affect education and training activities in the field of journalism. Apart from 

formal education in the international arena, the educational activities carried out by institutions such as 

Reuters and CNN, as well as various trade unions and journalism organizations in our country, especially 

NewsLabTurkey, set an example for the practices carried out in this sense. The aim of this study is to 

reveal the perspective presented by journalism academies outside of formal education in the field of 

journalism. In this context, journalism academies operating at international and national levels are 

discussed in detail. Then, the studies carried out by NewsLabTurkey, the issues it covers and the training 

programs it offers for journalists and journalism students are explained. From this point of view, it has 

been seen that academies have an important function in the application areas of journalism education 

and make important contributions to current issues and discussions 
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Abstract 
Hypertextuality describes routing over a network using various tags and links. This form of 

communication, realized thanks to the developing internet technology, directs users/readers to other 

sources and can open the doors of an endless information environment. In this way, users can access 

alternative resources without any other effort or initiative and also one can experience a dimension of 

the interaction in the internet environment. This experience, which also has an important place in 

journalism practices, contains many opportunities and potentials, but it also brings with it various 

problems such as decreased interest and attention and inability to concentrate due to the intense 

interaction environment. From this point of view, the aim of this study is to discuss the benefits and 

harms of hypertextuality, which is used extensively in today's communication environment, and to 

reveal the extent of this balance in order for internet surfing to take place in the most efficient way. 
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Abstract 
While people are disinfecting viruses and germs in order to live in a cleaner living space, they 

inconsciently overuse chemicals. Thus, overusing chemicals causes chemical pollution. After the 

epidemic of covid-19, wishing to to disinfect and purify everything has taker place in our life. In fact, 

using more chemicals to protect ourselves to live in a cleaner life space from germs and viruses causes 

our healthics risky. The ingredicnts in the cleaning materials are not incompatible with humon nature. 

While the various gases (ethyl alcohol, ether, methyl, chlarine, anionic acids and ozon etc…) affect the 

humon by the means of inhalation exposure and these gases give harm to the human from iside out, 

touching the detergent directly gives harm to the human by absorbing from human skin. This causes so 

many illnesses. Most health sanitarians warn people that using the anti-bacterial materials unconsciously 

at home causes to gain resistance against the germs. Mixing the chemicals together is the most basic 

fault in order to goin cleaner space and becomes more dangerous for humon. The percantase of %10-30 

chemical cleaning materials consist of surface-active agent. In general, these chemical agents being 

diffucult to be decayed remoin not-perishable in air, on the ground, in waters and everyhere touch and 

also, these chemicals agents reactiving with another elements endanger the livings the aroundings. 

Eventhough know to be TMM which is T- for cleanlny, M- for mask and M for distance for covid-19 

epidemic shows people are a wareness of pandemia, We can not get accurate results because of the 

overuse of these chemicals agents by the human . Nowadays the plent of the cleaning items that we use 

for our houses and environmental cleanup are giving temporal and permanent damage to our health. We 

should not only need chemical agents for hygienic setting. Also, we should use not-toxic chemicals such 

as vinegar, natural soap and carbonate. 
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Abstract 
This study aims to examine the effect of home-based book reading practices performed by 5-year-old 

children and their mothers with shared reading techniques. For this purpose, the research was designed 

as a convergent mixed method. The research was modeled as an "experimental model with pretest-

posttest control group". The study group consists of 28 children aged 5 years and their mothers who 

were enrolled in a preschool in the Beyoglu district of Istanbul province in the 2020-2021 academic 

year. 28 children were randomly assigned to the experimental and control groups, and 3 experimental 

and 1 control group were formed. Information on the demographic characteristics of the study group 

was collected with the Mother Information Form. Turkish Early Language Development Test (TEDİL), 

Parent-Child Relationship Scale, Early Literacy Skills Assessment Tool (EOBDA) and Parent Attitude 

Scale were used as quantitative data collection tools. Audio transcriptions from the experimental process 

were used as a qualitative data collection tool. As a result of the research, it was concluded that dialogic 

reading and print referencing made a significant difference in some sub-dimensions of oral language 

skills and early literacy skills. In addition, it was found that it contributed positively to the mother-child 

relationship and decreased the authoritarian attitude of the mothers and increased the democratic 

attitude. The fact that there was no difference in the applications performed without using the technique 

emphasizes the importance of the ‘interaction’. In the qualitative analysis, it was seen that the mother 

and child verbal participation at the basic level was realized, but the most qualified verbal participation 

was in the (1)dialog-based reading and (2)print referencing. Similarly, it was concluded that maternal 

warmth and maternal sensitivity were seen most in dialogic reading. The participation of the mother and 

the child affects the child's language and literacy skills and the mother's attitude. 

 

Keywords: 5 years old, mother-child interaction, maternal reading, home literacy environment, shared 

reading, dialogic reading, print referencing, convergent parallel mixed methods design. 
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Abstract 
In the study, the mediating effect of positive humor styles on the relationship between emotional 

expression and psychological symptoms of adolescents was examined. A total of 342 high school 

students, 206 girls and 136 boys, studying at different high schools in the city center of Sivas participated 

in the research. In the data collection process of the research; Humor Styles Scale, Berkeley Emotional 

expression Scale and Brief Symptom Inventory were used. The data collected within the scope of the 

research; descriptive statistics, Pearson Product Moments correlation analysis, structural equation 

modeling and Sobel test were used. SPSS 22.0 and AMOS 24.0 package programs were used in this 

analysis. According to the results obtained in the research; expression of emotion negatively affects 

psychological symptoms, positive humor styles positively; positive humor styles predict psychological 

symptoms negatively. In the structural model, in which all research variables were included, it was 

determined that the predictive power of emotion expression decreased, and positive humor styles had a 

partial mediation effect in the relationship between emotion expression and psychological symptoms. 
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Abstract 
The present era is characterized by a strong and growing interaction between environmental and human 

factors, which is revealed by the problems of resources and habitat quality encountered by areas with 

high population density as well as, more generally, by difficulties of societies in adapting to the 

consequences of global warming. The media in general and television in particular, shape our vision of 

the world at the same time as they reflect it. Then we have general notions like “environment”: they are 

socially constructed, and we see their reflection in the media. In the Democratic Republic of Congo, 

environmental issues are not marginal. With a rare global fauna and flora reserve, the DRC plays a 

strategic role in maintaining the ecological balance on a planetary scale. It abounds in uncompetitive 

natural resources: a large number of endemic animal and plant species, a good forest and hydrographic 

reserve, etc. However, these resources undergo pernicious pressures because of the human activities. 

Protected areas are in the throes of destruction due to human intrusion to practice hunting, poaching, 

agriculture or to look for firewood. In urban areas, waste is the main environmental challenge. 

Mountains of filth, garbage, and other waste destroy the environment and cause various diseases. Hence 

the imperative need to raise public awareness of the challenges of environmental management and 

protection. Television, because of the size of its audience, has a major role to play. Since the television 

news is the main source of news for the public, it is important to know its involvement in the 

popularization of environmental issues. Thus the general problem of this study lies in the fact that we 

will analyze the way in which the Kinshasa televisions, in this case RTNC (public channel) and 

NUMERICA (private channel), deal with environmental issues in their television news. 
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Abstract 
Crimea is a unique geography that stands out for being the homeland of unfortunate people as well as 

being beautiful throughout history. The lives of the Crimean Tatar Turks, which changed with the exile 

decision of Stalin in 1944, were thrown into a different geography. The life of Cemile Osmanova, the 

national artist of the Crimean Tatar folk dances, which is the subject of this paper, begins with this exile 

in Ortasaray village of Uzbekistan. Even while she was living in exile, her family supported her to study 

dance. Thus, with the support of Cemile Osmanova family, she took the exams of the school where she 

was going to study ballet and won and studied for 8 years. However, as a result of the events that led to 

the love of homeland and folk in Cemile Osmanova, she started to play Crimean folk dances as the 

principal dancer in KAYTARMA ENSEMBLE and her career evolved into this field. Cemile 

Osmanova, who became famous among the Crimean Tatars with her dance, came to Kocaeli many times 

with her own folk dance team upon an offer from the Kocaeli Crimean Tatars Association. In 2014, with 

the annexation of Crimea by Russia, she decided to leave her homeland again. However, this time, 

Kocaeli became the city where she migrated with her family in pursuit of a life that is not compulsory 

but seeks peace. Cemile Osmanova has been living in the center of Izmit since 2015 with her children 

and her mother Ediye Hanım, and has been giving ballet lessons and raising students in various 

institutions. Cemile Osmanova, the uncrowned folk dance queen of Crimea, is known for her excellent 

performance in the Crimean Tatar Dances, especially the TımTım dance. She is known as the queen of 

TIM TIM dance. 
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Abstract 
The last three decades of post-communism transformation in Albania have witnessed intense social and 

economic changes. The internal demographic transformation from rural to urban areas, and from the 

northeastern mountain region to the district of the coast and Tirana, spontaneously created a new 

economic zone named DURANA. Despite the total population of Albania has been decreasing since 

1990, the population of the district of Durres and Tirana region (named DURANA) has increased, 

impacting the socio-economic development of DURANA and overall Albania. Because of the increasing 

population living in DURANA, it was expected that the contribution to the GDP and employment would 

increase, but for the time of analysis in this study, DURANA still continues to face significant social 

challenges such as poverty, unemployment of young people, inequality, and difficulty in accessing 

public goods and services for a part of the rural population. The purpose of this paper is to provide a 

summary of the alternative theoretical frameworks that deal with population and its impact on economic 

growth and then to analyze the relationship of population growth to economic growth and development, 

focusing the analysis on DURANA economic zone. The Vector Auto Regression method is used in this 

study for data obtained from 1990 to 2020 to estimate the importance of the relationship between 

population growth and economic growth. The empirical results state a bidirectional relationship between 

economic development and population changes, which indicates further research to study the extent of 

the dual impact. 

 

Keywords: Population growth, income Growth, internal migration, socio-economic sustainable 

development 

 

  



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

58 

COUPLE COMMUNICATION AND COMMUNICATION PROBLEMS IN THE 

FIRST 5 YEARS OF MARRIAGE 
 

Nuran Alpenur ÇAKMAK 
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Sosyoloji 

alpenur@hotmail.com 

 

Emel ÖZTÜRK 
Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler 

emel.karagoz@kocaeli.edu.tr 

 

Abstract 
As from first years of marriage, a totally different page opens in woman’s and man’s life. In this process, 

as a partner, we acquire different responsibilities, we build new period of our own lives. Couples need 

to deal with all of changes that happened in their lifes and all of issues that hard to handle for adaptation 

as a couple and as individualistically. In this point; quality of spending time together, emotional sharing, 

cultures’s harmony, give us a kind of clue for next years of that marriage. In today’s world that 

associated with happy poses in social media, being a couple and parent, has started to shaped around of 

this perspective. As a result of Turkish family structure’s interference and opinions about spend time 

together before marriage, we start to share same house with our partner. In relationships which there is 

no any specified expectations before marriage or in relationships which man and woman have different 

family mentality; we believe marriage will change our contrasts, we try to match our partner with our 

ideal partner perception. When we face reality, we have an inexpressible disappointment, firstly we start 

to blame our conditions that we live in, then we blame ourselves, and finally we blame our partner. 

When unsolvable and repeater problems show up; this period unsettles both couple’s emotional relation 

and family perception of the child/children. The marriages that conflicts turned into divorce in despite 

of all efforts, the process is getting harder because of society’s opinions and approach to divorced people, 

adaptation of child/ children about falling separation. For this reason divorce is last solution for most of 

couples. In this study aims to understanding the conflicts that caused of divorce and examining solution 

alternatives. Participant are choosed from 25-35 years old, at least high school graduated people who 

live in Balıkesir, these interwievs have done among them. Even if couples says: their reason of conflict 

is just incompability, the real problem was observed as difference between attention and responsibility 

mostly. 
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Abstract 
In this study, it is aimed to reveal the opinions of teachers working in public secondary schools about 

TUBITAK projects. The study was designed as a case study, which is a qualitative research approach. 

The sample group of this study, which was carried out in the province of Kahramanmaraş in the 2022-

2023 academic year, consisted of 12 Turkish, 13 mathematics, 15 science, 14 social studies, 10 foreign 

language, 9 information technologies, 8 visual arts and 7 technology design branches working in state 

secondary schools. It consists of 88 teachers. The data of the study were collected with an interview 

form consisting of open-ended questions developed by the researcher by taking expert opinions. With 

the interview form, it was aimed to reveal whether the teachers took part in TUBITAK projects, if they 

took part, their opinions about the projects they participated in, if they did not take part, the reasons for 

not participating in the projects, what were the difficulties in the projects, and their thoughts about the 

role of students and teachers in the projects. The findings are presented by dividing them into themes. 

Content analysis method was used in the analysis of the data. Eight of 88 teachers working in secondary 

schools participated in TUBITAK projects. Teachers participating in the project stated that the projects 

contributed to the permanent learning of their students. 80 teachers who did not participate in TUBITAK 

projects stated that the projects took too much time, they could not afford the project cost, their students 

were reluctant about the project, and the school administrators did not provide enough convenience 

about the project. 82 of the teachers stated that students should be more active in projects, and 6 teachers 

stated that teachers should be more active in projects. 78 of the teachers stated that they had difficulty 

in finding a project topic in their field. 
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Abstract 
Self-regulation in mathematics is the organization carried out by the student in line with the 

achievements of the mathematics course. The ability of the student to organize the mathematics learning 

process in a healthy way can increase the success of mathematics. Knowing the students' self-regulations 

for mathematics will contribute to the education required for their success in mathematics. The aim of 

this study is to develop a Likert-type measurement tool with the necessary qualifications to determine 

students' self-regulation in mathematics. The study group consists of 332 students. As a result of 

exploratory and confirmatory factor analysis, a four-factor structure emerged. These factors are effort, 

review, support and integration. The Cronbach Alpha reliability coefficient was found to be 0.78. 

According to the Cronbach Alpha internal consistency and reliability coefficient, it was concluded that 

the scale is a reliable scale. Thanks to the findings to be obtained with this scale, students' self-

regulations for mathematics will be determined. 
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Abstract 
In recent years, the concepts of mathematics and self-regulation have been studied in mathematics. has 

become an important issue. Mathematics and self-efficacy between 2003-2022 in the research. 

postgraduate theses studied on regulation and determined by purposive sampling method analyzed by 

metasynthesis method. The postgraduate theses examined in the research, Educational Institution (YÖK) 

National Thesis Search Center database contains "mathematics, As a result of the screening conducted 

within the framework of the concepts of "regulation and self-regulation in mathematics" has been 

obtained. This work; Self-regulation in mathematics education by 2022 It is limited to 36 (26 master's 

and 10 doctorate) postgraduate theses. The data obtained in the study, the years of the theses about self-

regulation in mathematics, research method and model, target audience, data collection tools, data 

analysis techniques and data program used in the analysis, keywords, dependent variable, research 

examined in terms of region and sampling methods. Obtained data with frequency illustrated with the 

help of graphs and tables. 
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Abstract 
Due to the changing living conditions, with the development of technology, mathematical literacy 

cannot meet the necessary needs in some subjects.In order to meet these needs, a new literacy was 

needed. As this literacy, techno-mathematical literacy has emerged. Techno-mathematical literacy 

(TmL) can be defined as the combination of mathematical, statistical and technological skills that people 

need. TmL is a connotation of one's ability to use technology-assisted math skills. Despite the 

mathematical words in the term TmL, this connotation is especially relevant to the field of mathematics, 

but also applies to other branches of science. By examining how information technology changes 

mathematical requirements, TmL aims to meet the emerging need to be fluent in the language of 

mathematical inputs and outputs of technologies and to interpret and communicate with them. The study 

aims to introduce techno-mathematical literacy and its basic concepts in Turkish and make a general 

evaluation. The lack of Turkish resources on techno-mathematical literacy necessitated the preparation 

of this study. It is thought that defining the concept of techno-mathematical literacy, which is a new 

concept in the literature, will create awareness on the subject both in the education system and 

employers, and in academics working in the literature. 
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Abstract 
Today, consumers are more careful when purchasing ready-made food products. They want to know the 

contents of the food product. Therefore, before purchasing a ready-made food product, they carefully 

examine the packaging and label of the product. The packaging and label of the product is a significant 

part of marketing communications. The consumer is faced with many choices in the purchasing decision 

process. One of the most significant factors affecting purchasing decision, especially for ready-made 

food products, is the information on the packaging and label of the product. Due to both the legal 

obligations and the effect on the consumer decision-making process, companies should be careful when 

preparing the packaging and label of food products. This study aims to examine how providing 

information about healthy nutritional elements on product packaging and label affects consumers' 

attitudes towards ready-made food products and their purchase intentions. For this purpose, a between-

groups experimental study was conducted by manipulating the nutritional information on the product 

packaging and label for two different products (potato chips and yoghurt). 120 participants were 

randomly assigned to 4 groups and exposed to product packaging and label images prepared with 

different contents. Data analyses revealed that adding information on the packaging and label of ready-

made food products regarding the presence of healthy ingredients has a positive effect on consumers' 

attitudes and intentions to purchase the product. 
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Abstract 
Many firms, especially retail brands, adopt a multi-channel marketing strategy with both online and 

offline stores, making it possible for consumers to access their products. Consumers, on the other hand, 

seek more information in their purchasing due to the increase in the variety of goods or services that 

they can meet their needs. While some consumers perform their purchasing behavior from online stores 

after collecting the information they need about the product from physical stores (showrooming), some 

consumers tend to exhibit their purchasing behavior in physical stores after collecting information about 

products using online channels (webrooming). The main purpose of this study is to determine the 

information-seeking tendencies of young consumers, who are online about one-fifth of the day, in their 

electronic product shopping, such as mobile phones, laptops, and tablets. The data collected from nine 

participants by the focus group interview method, one of the qualitative data collection methods, were 

analyzed employing the MAXQDA. According to the results, it was concluded that the type of electronic 

product the participants intend to purchase affects their information-seeking tendencies. However, it has 

been concluded that all participants predominantly prefer webrooming in electronic product shopping. 

It was also unveiled that six participants tended to showrooming in some of their purchasing and 

webrooming tendencies. It has been concluded that the primary motivations of the participants who tend 

to webrooming are to know other online users' product experiences and compare the price levels in 

different click-and-mortar stores. It has been concluded that the primary motivations of the participants 

who tend to showrooming are to experience the products, to get detailed information from the sales 

representative, and to compare the price levels in different brick-and-mortar stores. 
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Abstract 
The aim of this study is to examine and compare the concepts of knowledge and power of Nietzsche and 

Foucault. In the study, the philosophies, life, important concepts, works and concept relations of the two 

philosophers were examined by the literature review method. In his works; Nietzsche gave place to 

many important cocepts such as knowledge, power, nihilism, will to power, morality, decadence, death 

of god, superhuman and he created many works. The basis of his philosophy is the reversal of values. 

This is also seen in the concepts of knowledge and power. Since the knowledge can not be independent 

of personal interests, for Nietzsche, there is no objective knowledge and the knowledege of Christianity 

is also non-objective; because clergy and those who run the country use the Christianity for their own 

benefits. Nietzsche mentions about two types of people in society, who are strong or weak. The weak 

accept information uncritically; because they are afraid of uncertainty. Strong people are healthy and 

few in number. It is a person who acts with his own decisions and develops in uncertainty. According 

to Nietzsche, the administration of the country should be in the hands of powerful people, namely the 

nobel people. Because weak people need a shepherd to rule them. Nietzsche examines society from the 

smallest unit to the largest one. Freedom is indispensable for him; and the will to power is important. 

Foucault brought about the concepts of archaeological analysis, episteme, epistemic breaks and power. 

He has produced many works in this field. While defining knowledge, Foucault stated that it is not the 

sum of knowings and that it is what is mentioned in the discourse that is specialized with it. He stated 

that power can also exist with knowledge, power can be mentioned at every stage of social relations, 

and power cannot exist alone. According to him, there is no immutable, absolute power. Power reaches 

knowledge through people, and the power with knowledge gains power. People need freedom to Access 

information. For this reason, the government should give people the opportunity for freedom. 
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Abstract 
Ephemera materials, which are also defined as trivia, have been used as sources in social sciences in 

recent years. Historiography, which has used sources such as archival documents, journals, newspapers 

and memoirs as primary material, has also been influenced by this process. Various collections of trivia 

used in daily life have provided historians a new group of materials that they can use. In this presentation 

social mobilization process during the period of the Committee of Union and Progress will be evaluated 

through the use of ephemera materials and will be focused on the Ottoman Navy League in this context. 

The Ottoman Naval Society, established in 1909, was a concrete reflection of the effort to mobilize the 

society for military modernization. The ephemera materials related to the League, which gained 

legitimacy in the public and achieved to provide mass support, emerges as a significant source which 

reflect the zeitgeist of the period. This study will examine the efforts of the Navy League to mobilize 

the society by focusing on these materials. 
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Abstract 

In societies where food and nutrition cultures have become uniform with globalization, traditional 

recipes and traditional nutrition cultures have declined with the food and food industry becoming 

widespread. In the kitchens of the households that have been invaded by ready-made food, ready-made 

food is heated and eaten instead of cooking, or food culture is degenerating with increasing 

industrialization. This process, which is valid for the whole world, also affects Turkey. Within the scope 

of this study, open-ended questions were asked to three generations of women in Ankara in order to 

address the effects of this process in the local area sociologically. Nine women from three families 

consisting of a grandmother, mother and daughter from the same family were asked open-ended 

questions in the in-depth interviews. With the analysis of the answers, the rapid transformation in 

traditional recipes and culinary culture has been determined. The results are discussed in the light of 

theoretical and conceptual discussions on gastronomy and food sociology. Within the scope of the in-

depth interview, 30 open-ended questions were asked to the women. The reason why women were 

selected in the sample is the primary role of women, who are the carriers and practitioners of culinary 

culture in Turkish society and culture, in cooking. The fact that the first generation women were chosen 

from the baby boom generation, the second generation women from the x generation, and the last 

generation women from the y and z generations showed that the intergenerational cultural change and 

transforming lifestyles caused the traditional culinary culture to disappear. 

 

Keywords: Sociology of Food, Food and Nutrition Culture, Social Generaltions. 

 

GIDA VE BESLENME KÜLTÜRÜNÜN NESİLLER ARASI AKTARIM VE DÖNÜŞÜMÜ: 

ANKARA ÖRNEĞİ 

 

Özet 

Küreselleşme ile birlikte gıda ve beslenme kültürlerinin tek tipleştiği toplumlarda, gıda endüstrisinin 

yaygınlaşması ile geleneksel yemek tarifleri ve geleneksel beslenme kültürleri azalmıştır. Hazır 

gıdaların istilasına uğrayan hanelerin mutfaklarında, yemek pişirmek yerine hazır gıdalar ısıtılıp yeniyor 

ya da artan sanayileşme ile yemek kültürü yozlaşıyor. Tüm dünya için geçerli olan bu süreç Türkiye'yi 

de etkiliyor. Bu çalışma kapsamında, bu sürecin yereldeki etkilerini sosyolojik olarak ele almak 

amacıyla Ankara'da yaşayan üç kuşak kadına açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Derinlemesine 

görüşmelerde aynı aileden bir anneanne, anne ve kız çocuğundan oluşan üç aileden dokuz kadına açık 

uçlu sorular sorulmuştur. Cevapların analizi ile geleneksel yemek tarifleri ve mutfak kültüründeki hızlı 

dönüşüm tespit edilmiştir. Sonuçlar, gastronomi ve gıda sosyolojisi üzerine teorik ve kavramsal 

tartışmalar ışığında tartışılmıştır. Derinlemesine görüşme kapsamında kadınlara 30 açık uçlu soru 

sorulmuştur. Örneklemde kadınların seçilmesinin nedeni, Türk toplumu ve kültüründe mutfak 

kültürünün taşıyıcısı ve uygulayıcısı olan kadınların yemek pişirmedeki birincil rolüdür. Birinci kuşak 

kadınların bebek patlması kuşağından, ikinci kuşak kadınların x kuşağından, son kuşak kadınların ise y 

ve z kuşaklarından seçilmesi, kuşaklar arası kültürel değişimin ve dönüşen yaşam biçimlerinin 

geleneksel mutfak kültürünün yok olmasına neden olduğunu göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yemek Sosyolojisi, Yemek ve Beslenme Kültürü, Toplumsal Kuşaklar. 

 

1. INTRODUCTION 
Anything material or spiritual that is unique to societies and passed on to future generations is called 

culture. It is divided into two as tangible cultural element and intangible cultural element. Some of the 

tangible cultural elements are monuments, sculptures, paintings, archaeological artifacts, inscriptions, 

books, etc. while creating intangible cultural elements, folklore, tradition, language, oral history, etc. In 
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addition to the facts, 'food culture' is among our intangible cultural elements. Undoubtedly, one of the 

key concepts in culture being a lively and active structure is transference. No cultural element that cannot 

be transferred will not be able to reach future generations and maintain its dynamism. Many events, 

developments and changes experienced by societies that transfer cultures to future generations have 

affected the transfer; Sometimes the disappearance of cultural elements has resulted in the inability to 

transfer only some elements. Industrialization and urbanization processes, which started with the 

transition from manual power to mechanization during the evolution of societies, are among the 

processes that most affect the lifestyle and cultural transfer of societies. In the process of modernization, 

societies have consciously excluded their traditional cultures or they have been unable to transfer them 

together with forgetting. The increase in the rate of working women, the increase in the consumption of 

fast food and prepackaged foods with the advancement of technology have caused problems in the 

transfer of food culture, so there have been problems in transferring recipes and changing diets. In 

traditional cultures, there are large families with several generations together, and each generation has 

its own unique value. In our living spaces, where we live in a single world, where individuals, groups 

and nations become dependent on each other, radical changes are being made in food culture and 

nutrition. First, the number and times of feeding meals were changed. In order to keep up with the pace 

of life in the world, our time for eating is limited. We started to consume fast food products that we can 

prepare more quickly and practically and eat on the go, and therefore, we try to fill the deficiency by 

taking supplements, since the products we consume cannot meet the deficiency of the vitamins our body 

needs. Thus, with the changing living conditions, differentiating people and the advancement of 

technology, the food culture has also begun to globalize. With the change brought about by globalizing 

food products, it has caused the local food culture to gradually decrease and disappear. 

 

2. THEORETICAL AND CONCEPTUAL DISCUSSION  
There are various approaches to culture and many different definitions. Culture is a system of meaning 

and importance created in history, or in other words, a system of beliefs and customs that a group of 

people use to understand, organize and structure their individual and collective approaches.We can 

accept culture as everything material and spiritual that is unique to societies, traditions and customs that 

are passed on to future generations. Sociologically, culture is our social legacies that surround us and 

that we have learned from past generations who lived before us. Culture and life are renewed and 

enriched by intergenerational interactions and transferred from the past to the present and the future. 

 

Each generation's unique forms of culture creation, sharing and experience, products, tools, places, 

practices, concepts; It has slang, humor, literature, sensibility, gender culture, tendencies, trends, habits, 

thoughts, or system. The group of people who were born in approximately the same years, shared the 

conditions of the same age, thus similar troubles and destinies, and were responsible for similar duties; 

The group of individuals that make up age groups of about twenty-five, thirty years, belly, generation, 

abdomen, generation Intergenerational and communities that lived in the same historical period, were 

affected by the same events, had the same social identity, lived in the same periods, had common 

characteristics, value judgments, outlook on life and expectations. groups formed by individuals were 

born on certain dates, and in the process of socialization, common social, political, economic, etc. It is 

seen that cultural partnership and experiences are given importance in the definitions of generations as 

groups that have common values, beliefs, expectations and behaviors because they are affected by events 

and have similar responsibilities due to circumstances, and people who have common habits and cultures 

and share these values (Özdemir, 2019). 

 

Nutrition is a biological act. In this approach to nutrition, there is a reference to the process of meeting 

the nutrient and energy needs of human metabolism. However, the process of supplying the necessary 

nutrients for providing the energy in question, making them suitable for human consumption, and the 

consumption behaviors make nutrition a cultural phenomenon rather than a purely biological act. 

 

As people migrate, they are affected by each other and the communities in the places they migrate spread 

their traditional food, and as a result of this social mobility, constant changes are observed in the eating 

habits of the societies. Traditional foods have played a major role in the forward change of the food 

cultures and nutritional habits of societies. Among the main factors that determine the eating habits, the 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

70 

cultural characteristics of the society in which the individual lives, environmental factors, the interaction 

of societies with each other and the economic situation are shown. 

 

All these factors create very different food preservation, preparation and consumption methods and 

therefore very different eating and drinking cultures in different regions. It is even possible to observe 

this cultural diversity in the same region, even in a narrow geographical area, due to ethnic differences, 

religious differences and new tribes that came with migration, and this situation, which is a cultural 

richness and treasure in all aspects, should be preserved and maintained. When the characteristics of 

Turkish cuisine are examined in general, "Dishes vary according to geographical places" is among the 

important features. 

 

3. METHODOLOGY 
In this section, sample selection and data collection techniques are discussed. Qualitative research 

method is used in the study. Field application was carried out in Ankara. Question-answer technique 

was used in this study. The results obtained with the question and answer are included in the findings 

section. 

 

The universe of the research is Ankara. In this study, which examines the cultural transfer between 

generations, a universe that will cover the whole country could not be determined due to the limited 

financial resources and the reasons arising from the time to cover a long research. Open-ended questions 

prepared within the scope of the research were presented to the participants with an information letter 

stating the purpose and importance of the research. In this information, the names of those who answered 

the open-ended questions were not specified. In this way, it is aimed that the participants do not have to 

worry about their privacy by not sharing their identities. While choosing the people we reached within 

the scope of the research, it was taken into account that there were people from three different 

generations. In the study, non-representative simple random sampling technique was used to determine 

the Ankara sample. The age group of 22-70 was included in the study. This age range was determined 

considering that it would represent three generations: young (22-35), middle-aged (36-56) and old (57 

and over). In this context, the study was conducted around the baby boom generation, X and Y 

generations living in Etimesgut and Sincan within the province of Ankara, regardless of the demographic 

and socioeconomic status of the people. 

 

Open-ended question technique, which is a qualitative data collection technique, was used in the 

research. Open-ended questions, which constitute the qualitative dimension of the study, and questions 

about the transfer and change of nutrition and food culture were formed. Likewise, within the scope of 

the purpose of the research, it was tried to investigate the basic values and to explain the changes in the 

intergenerational cultural orientation. For open-ended questions, a certain number of people from three 

different generations were asked. 

 

4. FINDINGS 
Nutrition is a biological act. This kind of approach to nutrition is related to the process of meeting the 

nutrient and energy needs of human metabolism. However, the supply of necessary nutrients for the 

provision of energy, making it suitable for human consumption and the process of consumption 

behaviors remove nutrition from being a biological act and transform it into a cultural phenomenon. 

 

Human beings have interacted with the universal cultural environment as well as with the national 

cultural environment in which they were born, grew up and grew up. The content of the concept of 

culture has been enriched with the change of people's lifestyles and thoughts and the addition of different 

elements to the cultural heritage within the period. As a notion of culinary culture, the food and beverage 

types that provide nutrition and the process of their preparation, cooking, storage and consumption; 

accordingly, it describes a unique cultural institution that includes the place, equipment and food 

tradition and the cuisine shaped according to the socio-cultural and economic situation of the society, 

its historical identity, eating and drinking habits, and agricultural production. The fact that people have 

to eat in order to continue their lives has caused them to reveal some rules about eating and drinking, 

which has been going on since ancient times. These rules, over time, have influenced the religious beliefs 
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and traditional ceremonies of societies according to their own selves and judgment, and have revealed 

their unique cuisine and nutrition culture. 

 

Turkish cuisine is an important element of Turkish culture and one of the few cuisines of the universal 

cultural environment. Turkish cuisine culture owes its rich diversity to historical events, geographical 

events, cultural, ecological and economic structure, traditions and customs and being in contact with 

other universal cultures throughout history. Turkish cuisine, foods and beverages used in the nutrition 

of people living in Turkey, their preparation, cooking and preservation; The equipment and methods 

required for these processes and eating habits are defined as all practices and beliefs that develop around 

the kitchen. In its centuries-long development, Turkish cuisine has created a unique culinary culture 

with its variety of dishes, cooking techniques, table settings, service methods and foods compiled for 

the winter. 

 

Intergenerational cultural transfer takes place in many abstract and concrete ways such as language and 

written work. The phenomenon of eating and drinking has an important place in the transfer of culture. 

As a historical part of societies, the phenomenon of food, which carries the accumulation and diversity 

of centuries for years, appears as a part of cultural patterns rather than just an act of feeding. 

 

In this context, food is one of the basic phenomena of ceremonies, religious ceremonies, weddings, 

entertainments, deaths, festivals and many social behaviors. At the same time, food enters the social 

arena with an instrumentalized form of social integration and solidarity. Social phenomena such as 

entertainments, friendly conversations, hospitality, ceremonies, engagements, vows, festive rituals and 

religious ceremonies develop in close parallel with the food culture and contribute to the formation of 

an information exchange network in the society. The main factors that carry societies from the past to 

the present are expressed in the content of the concept of culture. In this sense, it can be claimed that 

culture shapes a society and shapes it with abstract-concrete impressions. While religion, belief, values, 

attitudes, ideas and perceptions constitute the basic dynamics of culture as abstract images, concrete 

images such as establishments, festivals, traditions and customs can be considered as structural factors 

of culture. The process in which individuals learn about culture is also expressed as the process of 

socialization, and in this time period, how to behave in a cultural structure is learned. Social relations, 

social sharing and social associations appear as important factors in socialization, which is also 

described as the process of identity acquisition. Many social events such as birth, marriage, circumcision 

and death are noteworthy in terms of reflecting social associations, shares and behaviors. In terms of 

being the subject of the study, the phenomenon of "food" is a phenomenon that takes place around these 

shares. 

 

The phenomenon of food culture, which carries the accumulation and diversity of centuries as a cultural 

part of societies, has become one of the indispensable elements of ceremonies, religious ceremonies, 

weddings, entertainments, deaths, festivities and many social behaviors rather than just feeding one's 

stomach. As the geographies passed, it is seen that the forms and forms of the food and the social culture 

of the food also change. The effect of the integration of the ecological environment, religious beliefs, 

cultural accumulations, social and ethnic differences, education levels and cultural heritage with the 

tastes of the palate is of great importance in the diversification and specialization of the food culture. As 

an indicator of this integration, almost every society devotes a certain part of its time to food with certain 

rituals and ceremonies. With this meaning, food also appears as an instrumentalized form of social 

integration and solidarity. Social phenomena such as entertainments, friendly conversations, hospitality, 

weddings, engagements, vows, holiday traditions and religious ceremonies develop in parallel with the 

food culture and contribute to the formation of a communication network in the society. In this period 

of time, which can also be considered as a verbal communication network, it is seen that food takes on 

a social functionality, increases social solidarity and provides legitimacy to togetherness. 

 

As it can be understood, food appears as an identity element at the point where it mixes with culture. 

The effect of the integration of environmental, religious beliefs, cultural accumulations, social and local 

groups, education level and cultural heritage with the tastes of the food culture is of great importance in 

the diversification and specialization of the food culture. As an indicator of this integration, it is seen 
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that almost every society dedicates a certain part of its time to food with certain rituals and ceremonies. 

With this meaning, food also appears as an instrumentalized form of social integration and solidarity. 

Social phenomena such as entertainments, friendly conversations, hosting guests, weddings, 

engagements, vows, festive rites, and religious ceremonies develop in parallel with the food culture and 

contribute to the formation of a communication network in the society. Other social functions of food 

can be listed as follows. According to this, food culture is a status symbol or a means of friendship, 

friendship and communication. It not only contributes to the creation of sharing in the society by giving 

gifts, but also appears as a means of entertainment in festivals, banquets and other ceremonies. It 

contributes to the formation of intercultural relations through tourism, as well as food used as a means 

of socialization. 

 

When we examine it with a general view, food has a great importance in the transfer of culture. Because 

nutrition is a physiological need of every human being. In order to meet these needs, many different 

types of food have emerged under the influence of the geography and lifestyle of the plant species in 

each community's habitat. 

 

Culture is the things that humanity has created in order to control nature and the meaning, values and 

rules that come together with this effort. Social change, on the other hand, is the change of relations 

between people, which is based on technological change. The result of this change appears as a social 

phenomenon. Social change defines the differentiations that occur in society over a certain period of 

time. However, this concept can be expressed as a universal phenomenon encountered in all societies. 

“In the period of cultural change, there is a mutual interaction of two cultures. Acculturation should also 

be thought of as a process rather than an outcome. According to Graves, acculturation can be seen at 

two different levels: 

 

The first is cultural change at the group level, and the second is the psychological cultural change of 

individuals. He explained this distinction as Satia-About Micro (Individual) and Macro (Social/group). 

At the micro level, change focuses on individuals' attitudes, beliefs, and habits. Immigrants' identities, 

especially their cultural and social characteristics, may change in different ways during the cultural 

change process. Cultural identity consists of religion, language, customs, dietary habits and leisure 

activities. As a result, traditions, habits, beliefs and values change. These changes take place at different 

levels, for example, at home, at work and in the social environment. At the macro level, change is the 

physical, biological, economic, social and cultural change of groups. Physical changes are mostly 

urbanization population growth. Biological changes are new eating habits as well as the transmission of 

new diseases. Both changes affect the health status of the group. For example, loss of social status and 

innovations at work, economic changes, are changes at the macro level. Degraded communities on the 

one hand and new important connections on the other represent societal social changes. 

 

Transgenerational cultural transfer takes place in many abstract and concrete ways such as language and 

written work. The phenomenon of eating and drinking has an important place in the transfer of culture. 

The phenomenon of eating and drinking, which can be explained in a succinct way as nutrition with 

various foods and beverages, has changed and changed in approximately three hundred thousand years 

from the existence of man to the present day. There are many factors that affect these changes. The first 

of these factors is the concept of time. Then, many factors such as geography, agriculture and animal 

husbandry, economy, communication, consumption habits, religious beliefs, philosophy of life, and 

culture, which covers all of them, take an important place. The subject of eating, drinking and history 

has a long historical past, starting from the first human to today's modern age, thus changing. 

 

Modern man has exhibited an extraordinary physical adaptability in digesting food throughout history, 

changing his needs from time to time depending on the situation. When the change in food and drink is 

examined on the axis of history, all cultural complements that come to mind such as beliefs, life 

philosophies, art, socio-economic status, clothing and clothing, architecture, cooking techniques, storage 

methods, recipes, literary contents related to meals, transition periods from birth to death. is being 

examined. Throughout history, we encounter repeated and highly differentiated patterns in people's 

thoughts about food, its place and importance in daily life. For example, we see that most mythical and 
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belief-based transmissions about Adam and Eve are related to food. We can see that many historical 

events such as eating the forbidden apple, punishments in hell and Noah's flood are related to food. In 

order to ensure the continuation of the generation, at least two of each product was taken on board, one 

male and one female from each animal. Together with the believers, they survived the great flood and 

continued their lives. 

 

According to what is told, Prophet Noah made the dessert, which is known as ashura in Islamic Turkish 

nations, with the last ingredients left on the ship. And this has been accepted by many nations, even with 

changes in their names. It is possible to make explanations for changes in the axis of eating and drinking 

in all great civilizations. In these explanations, it can be said that tastes belonging to cultures within 

certain borders are fused and that important changes can occur in the progress of industry, technology, 

communication and communication during the period. In addition, the fact that scientific studies can be 

carried out in a multi-disciplinary way in the last century has led to the formation of new fields. Studies 

related to food and chemistry, physics, space sciences, design and art are intensifying day by day. 

Therefore, it is known that foods can be produced with compositions suitable for meeting the daily needs 

of individuals from the nutritional elements combined with "molecular gastronomy" and the 

understanding of "cooking note by note" that emerged behind it. In addition, those who work in this 

field will experience great famines in the future and people will die due to hunger. 

 

As it is known, the values of a society are transmitted from generation to generation. The constant change 

of culture ensures the renewal of information, and change takes place both rapidly and slowly. For 

sociology, food is not only considered as an act of nutrition and maintaining our vital activities. It has a 

decisive role in our culture, which is done for the purpose of socializing in ceremonies such as family 

meetings and wedding ceremonies. When the findings obtained as a result of the study are examined; It 

was concluded that the transfer of food and culinary culture between three generations took place. 

Significant reductions in food culture transmission were observed among the baby boom generation, X 

and Y generation. It has been observed that most of the information given by the explosion generation 

participant about the materials and equipment used in preparing food is not learned by their children, 

namely the X generation. When the information given by the participants was examined, it was observed 

that the view of the food culture and their tastes changed. Most of the participants' ideas about eating 

out were on the same level, and it was deemed appropriate to go when necessary without straining the 

budget. Ninety percent of the answers given to the question of where do you learn the recipes were given 

on the internet, and it was observed that generations, except for the baby boom generation, could easily 

adapt to technology. “According to Ibn Khaldun, man cannot be thought of independently of the 

geography and culture he lives in. For this reason, the fact that people live in different climates and 

regions causes them to have different temperaments and abilities. He emphasizes that environmental 

factors rather than heredity are more effective in determining the general characteristics of the 

individual.” (Karadeniz, 2021) Based on this, cold climate people having a harsh temperament and hot 

climate people being more friendly can serve as an example to this issue. When the results of the study 

are examined with a general view, it is among the observed results that there is a significant disruption 

in the transmission of intergenerational food culture and the view on food has changed. 

 

5. DISCUSSION 
As a result, we see that the nutrition culture and Turkish cuisine culture have changed between 

generations and have lost their tradition. As the main reasons for this; with women entering the working 

life, they spend less time in the kitchen; Difficulty in finding the products of traditional dishes in the 

markets, the spread of eating out culture with the increasing and widespread food and food sector, the 

fact that the fast food culture has penetrated into the most remote corners of the country with 

globalization and rapid capitalistization have been identified as the most important reasons. 

 

It has been observed that the older generation women, who are housewives, have difficulties in 

transferring this culture to their daughters, who are generally laborers. It is getting harder and harder to 

find the necessary time and traditional ingredients to prepare traditional dishes. It has been stated that 

the "traditional Turkish cuisine" dishes, which have started to become widespread with the food industry 

and are served in restaurants, are far from originality. The taste of the air and water in the geography 
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where the food is made, as well as the ingredients and its preparation; It is understood that the traditional 

kitchen tools and traditional presentation style in the presentation are also disappearing. It is known that 

copper plates and plates and wooden spoons from floor tables are no longer used. 

 

In order to keep the traditional eating habits and culinary culture alive, the state should develop cultural 

policies. It is important to compile and record traditional recipes, and to register naming rights and 

recipes. 
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Abstract 

Cognitive development of children determines the understanding of the social rules and social function, 

therefore moral development is expected to progress in parallel with cognitive development and 

indirectly with age. In addition, since the level of moral maturity is an indicator of cognitive, social, and 

emotional development levels, it is important to determine the factors associated with moral 

development to increase the effectiveness of curriculum which can be developed in this field. The aim 

of this study is to reveal whether the moral maturity levels of primary school students differ in terms of 

various variables. 101 primary school students whose ages vary between 7-11 participated in the study. 

While 62 of the children are boys, 39 of them are girls. The Moral Maturity Scale for Children and the 

demographic information form prepared by the researchers were used in the study. The total score of 

the Moral Maturity Scale and 3 sub-dimensions (disposition to follow the rules, tendency to benevolent, 

and obedience and avoiding punishment) score were used in analyses. Data were analyzed using 

Spearman Correlation Test, T test, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis tests via SPSS 25.0 

program. According to the findings of the study, total moral maturity level did not differ by gender 

(t(99)= -1.257, p= 0.212); school type t(99)=-0.331, p=0.741; mother's working status (t(99)=-1, 201, 

p=0.223) and whether or not she received pre-school education (t(99)=-0.012, p=0.991). It is seen that 

there is a negative significant relationship between age and obedience and avoiding punishment and 

total moral maturity score. It was examined whether the total moral maturity and its sub-dimensions 

differed according to the education level of the parents and residence. Moral maturity does not differ by 

residence (H (2) =1, 778, p = 0, 411); mother's education level (H (5) =4, 132, p=0.531) or father's 

education level (H (4)= 5, 505, p=0.239). The negative relationships between age and total morality and 

obedience and avoiding punishment dimension scores in the findings of the study show parallelism with 

Piaget's argument that moral development develops from dependent to autonomous depending on age, 

as stated in his theory of moral development. 

 

Keywords: Moral development, obedience and avoiding punishment, moral maturity,  

 

1. INTRODUCTION 

Moral development is a process that demonstrate improvement in a parallel with the other development 

areas by starting from early childhood period to behave appropriately and prosocial compatible with 

society and human values. Moral behaviors and rules based on impressions and observation about the 

behaviors determined by the reactions coming from the environment. While each society has its own 

moral code, there are common principles that should be dedicated to humanity. Individuals, starting 

from a young age, learns not to do behaviors that are considered good and right according to the moral 

rules of the society in which they grew up. As the child grows, his/her ability to understand the feelings 

of other individuals and the rules of society increases. Moral development has explained by many 

researchers throughout the years.  

 

Firstly, Piaget (1932, cited in Lickona, 1994) stated that moral development develops in parallel with 

cognitive development and occurs in periods following a certain sequence. According to Piaget, 

children's judgments of right and wrong and the way they interpret the rules by age. Piaget, while 

examining the moral development of children, stated that children do not have play rules until the age 

of 6, they play games as they learn from other children; however, toddlers begin to notice some rules 

and imitate behaviors in accordance with these rules without knowing what they mean or for what 
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purpose they are set. After the age of 6, children begin to understand what the rules mean, even if they 

are inconsistent in following the rules. At this age, children believe that the rules are unchangeable and 

act in accordance with these rules without question and show obedience to their adult surrounding. It is 

accepted that external commitment in moral development covers the period when children are up to the 

age of 10. During this period, children depend on their environment in terms of their moral judgments. 

They unconditionally accept the rules set by adults without using reasoning. At the age of 11, children's 

moral judgments and application of rules can be flexible. In this period, children begin to act in 

accordance with their own evaluations rather than the evaluations of others. 

 

Kohlberg also studied how children and adults interpret behavior in certain situation. Kohlberg 

categorizes the answers he received for various situations then states that individuals go through six 

stages of judgment included in three periods that preconventional, conventional and post conventional 

(Kohlberg & Kramer, 1969). Preconventional period that characterized by obedience and avoiding 

punishment, so children in this period up to about nine years old, accept the rules made by others, 

regardless of the reasons. Kohlberg sees the purpose of moral education as providing an opportunity to 

reach higher levels in morality. Such an educational program is responsible for activating reasoning 

processes rather than conveying certain values. Cognitive development of children determines the 

understanding of the social rules and social function, therefore moral development is expected to 

progress in parallel with cognitive development and indirectly with age. In addition, since the level of 

moral maturity is an indicator of cognitive, social, and emotional development levels, it is important to 

determine the factors associated with moral development to increase the effectiveness of curriculum 

which can be developed in this field.  

 

Therefore, current research aims to examine the relationships among moral maturity levels of children 

in the period of middle childhood and various variables consisted of age, sex, school type, parents’ 

education level, residence and receiving preschool education. 

 

2. MATERIALS AND METHOD 

2.1. Sample 

The present sample included 101 primary school students between 7 and 11 years of age. While 62 of 

the children are boys, 39 of them are girls. Out of the mothers, 29,7% had a university degree (26,7% 

high school education, %13, 9 secondary education and 28, 7% primary and no graduation) as had 35,6% 

of the fathers (31,7% high school, 11,9% secondary education, 18, 8% primary education). While out 

of mothers 1% had master’s degree, 2% of the fathers had. In early childhood period, 83, 2% of the 

students received a preschool education. Half of the children live in countryside and the others are urban. 

69% out of the mothers are housewife and the 31% are working outside. 

 

2.2. Measures 

The Moral Maturity Scale for Children and the demographic information form prepared by the 

researchers were used in the study. 

 

2.2.1. Demographic Information 

Demographic information form prepared by researchers includes information about age, sex, school 

type, parents’ education level, parents’ job, residence and receiving preschool education. 

 

2.2.2. The Moral Maturity Scale for Children 

We measure moral maturity levels of children via The Moral Maturity Scale for Children developed by 

Kök and Çakıcı (2017). The scale has 13 items and Likert type that response options range from 1-

Strongly disagree to 5- Strongly agree. The score that can be obtained from the scale varies between 13 

and 65. There are 5 reverse items in the scale. The sub-factors of the scales are disposition to follow the 

rules, tendency to benevolent, and obedience and avoiding punishment.  The structure of the scale, which 

consists of thirteen items and three sub-factors, has model fit and thus construct validity is ensured. 

Internal consistency and split-half reliability tests were analyzed. The internal consistency values of the 

Moral Maturity Scale for Children are .75, .77, .74 for the sub-dimensions, and .75 for the total scale. It 
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is seen that the split-half reliability is .71, .73 and .71 for the sub-dimensions, respectively, and .72 for 

the scale total. A high score from the scale indicates a high level of moral maturity. 

 

2.3. Procedure 

For recruiting, we used convenience sampling method and get signed written consent from parents and 

asked children for their participation. Then collected data from children in sessions of around 20 

minutes. It is explained how to fill out the form and items and instructions were read aloud then each 

child marked down answers on his/her own. It was assured that all children participated voluntarily.  

 

2.4. Analysis 

Data were analyzed using Spearman Correlation Test, T test, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis 

tests via SPSS 25.0 program.  

 

3. RESULTS 

According to the findings of the study, there is a negative significant relationship between age and 

obedience and avoiding punishment sub-dimension and total moral maturity score (Table 1).  

 

Table 1. Correlations between age and moral maturity and sub-dimensions 

  

Moral 

maturity 

Follow 

the rules 

Tend. To 

benevolent 

Obedience 

and 

avoiding 

punishment  Age 

Spearman's 

rho 

 

 

 

Age 

Correlation 

Coefficient 

-,213* -0,051 0,177 -,200* 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

0,032 0,612 0,076 0,045   

N 101 101 101 101 101 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 

According to T test analysis, total moral maturity level did not differ by gender (t(99)= -1.257, p= 0.212); 

school type t(99)=-0.331, p=0.741; mother's working status (t(99)=-1, 201, p=0.223) and whether or not 

she received pre-school education (t(99)=-0.012, p=0.991) as shown in Table 2.  

 

Table 2. Differences of moral maturity levels in terms of gender, school type, mother working status 

and receiving preschool education or not 

Moral  

Maturity.   

           Gender 

       N 

 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. Error 

Mean 

 

 

t 

 

P 

 Male 62 54,7903 6,53148 0,82950 -1, 257 .212  

Female 39 56,3590 5,35816 0,85799   

              School        

 Public 88 55,3182 6,09229 0,64944 -0,331 .741 

Private 13 55,9231 6,57599 1,82385   

             Mother  

             Working St.             

  

 
N. working 69 54,8986 6,54654 0,78811 -1, 201 .223 

Working 32 56,4688 5,02885 0,88898   

            Preschool Edu.        
Receive 84 55,3929 6,09961 0,66552 -0.012 .991 

Not receive 17 55,4118 6,44262 1,56256   
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In order to determine whether three sub dimensions of moral maturity which are disposition to follow 

the rules, tendency to benevolent, and obedience and avoiding punishment differentiate or not in terms 

of gender, school type, mother working status and preschool education, Mann Whitney U Test was used 

because of sub dimensions’ non-normal distribution.  

 

Mann Whitney U Tests results show that scores of girls and boys did not differ significantly in terms of 

follow the rules U(Ngirls=62, Nboys=39)=1026.00, z= -1, 297, p> .05; tendency to benevolent z= -0, 610, 

p> .05; and obedience and avoiding punishment z= -1, 189, p> .05 (as shown in Table 3). Follow the 

rules, tendency to benevolent, and obedience and avoiding punishment scores did not differentiate 

significantly also in terms of receiving preschool education, school type, and mother working status as 

shown in Table 4, Table 5, and Table 6 respectively. 

 

Table 3. Differences between girls and boys on Mann Whitney U test 

                                           Gender           N                                 Mean Rank  Z-value 

 

follow the rules                  Boy               62 

                                           Girl               39 

  

48,05          

55,69 

 

-1,297 

 

tendency to benevolent      Boy               62 

                                           Girl               39 

52,40 

48,78 

-0,610 

 

Obedience and                    Boy              62  

 avoiding punishment         Girl               39                                

48,27 

55,33 

-1,189 

 
 

 

 

Table 4. Differences between students who received preschool education or not on Mann Whitney U 

test 

Preschool education N Mean Rank  Z-value 

follow the rules Received 

N. Received 

84 

17 

49,37 

59,06 

-1,263 

 

tendency to 

benevolent 

Received 

N. Received 

84 

17 

52,15 

45,32 

-0,885 

 

obedience and 

avoiding 

punishment 

Received 

N. Received 

84 

17 

53,26 

39,85 

-1,735 

 

 

 

Table 5. Differences between students who go to private or public school on Mann Whitney U test 

                                             School type        N Mean Rank  Z-value 

 

follow the rules 

 

Public 

Private 

 

88 

13 

 

50,37 

55,27 

 

-0,572 

 

tendency to 

benevolent 

Public 

Private 

88 

13 

51,56 

47,19 

-0,507 

 

obedience and 

avoiding 

punishment 

Public 

Private 

88 

13 

50,74 

52,73 

 

0,612 
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Table 6. Differences between students in terms of mothers’ work status on Mann Whitney U test 

Mother working status N Mean Rank Z-value 

 

follow the rules 

 

Nonworking 

Working 

 

69 

32 

 

48,62 

56,14 

 

-1,220 

 

tendency to 

benevolent 

Nonworking 

Working 

69 

32 

52,54 

47,67 

-0,785 

 

obedience and 

avoiding 

punishment 

Nonworking 

Working 

 

69 

32 

50,35 

52,41 

 

0,432 

 

 

It was examined whether the total moral maturity and its sub-dimensions differed according to the 

education level of the parents and residence. Moral maturity does not differ by residence (H (2) =1, 778, 

p = 0, 411); mother's education level (H(5)= 4, 132, p=0.531) or father's education level (H(4)= 5, 505, 

p=0.239) (Table 7, Table 8). 

 

Table 7. Moral Matury scores of the students according to residence on Kruskal Wallis H Test 

 
       N (101) Mean Rank 

H p 

 moral 

maturity 

City 53 54,13 1,778 0,411 

 Town 43 48,56   

 Village 5 38,80   

  

follow the 

rules 

 

City 53 53,50 1,731 0,421 

Residence Town 43 49,58   

 Village 5 36,70   

 

tendency to 

benevolent  

City 53 46,15 3,135 0,209 

 Town 43 56,16   

 Village 5 58,00   

 
obedience and 

avoiding 

punishment 

City 53 49,58 0,895 0,639 

 Town 43 53,70   

 Village 5 42,80   
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Table 8.  Moral Matury scores of the students according to education level of parents on Kruskal 

Wallis H Test 

         N(101) Mean Rank H p 

 moral 

maturity 

No formal schoolsin 2 46,75 4,132 0,531 

 primary 27 42,43   

 secondary 14 53,71   

 High school 27 51,96   

 College/University 30 56,03   

 Graduate 1 76,00   

 

 

follow the 

rules 

 

No formal schoolsin 2 49,00 6,069 0,300 

 primary 27 48,50   

Mother Edu. 

Level. 

secondary 14 40,39   

 High school 27 48,76   

 College/University 30 60,87   

 Graduate 1 35,50   

 tendency to 

benevolent 

No formal schoolsin 2 52,00 3,808 0,577 

 primary 27 57,15   

 secondary 14 53,89   

 High school 27 49,22   

 College/University 30 46,93   

 Graduate 1 12,50   

 obedience and 

avoiding 

punishment 

No formal schoolsin 2 34,25 5,291 0,381 

 primary 27 48,15   

 secondary 14 66,11   

 High school 27 48,22   

 College/University 30 49,63   

 Graduate 1 66,00   

 

 moral 

maturity 

primary 19 41,84 5,505 0,239 

 secondary 12 51,83   

 High school 32 54,19   

 College/University 36 54,61   

 Graduate 2 17,00   

 follow the 

rules 

 

primary 19 46,61 1,963 0,743 

 secondary 12 47,38   

 High school 32 50,33   

 College/University 36 54,04   

 Graduate 2 70,50   

Father Edu. 

Level 

tendency to 

benevolent 

primary 19 60,11 7,040 0,134 

 secondary 12 53,25   

 High school 32 50,48   

 College/University 36 43,94   

 Graduate 2 86,25   

 obedience and 

avoiding 

punishment 

primary 19 51,82 3,316 0,506 

 secondary 12 58,00   

 High school 32 55,48   

 College/University 36 44,64   

 Graduate 2 44,00   

 

 

 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

81 

4. DISCUSSION 

Findings of the study reveal that age is the only determinant of the obedience and avoiding punishment 

and total moral maturity level in the sample of the study.  The negative relationships between age and 

obedience and avoiding punishment dimension scores in the findings of the study show parallelism with 

Piaget's argument that moral development develops from dependent to autonomous depending on age, 

as stated in his theory of moral development. According to Piaget (1932, cited in Lickona, 1994) moral 

development moves in the same direction with the cognitive development which occurs within the 

successive stages that progress with age in the childhood period. Children’s interpretation about the 

rights and wrongs and their reasoning process varies with the age. Young children obey the rules 

established by adults without questioning so they are dependent on their surroundings. As entering 

middle childhood, children’s evaluations about applying rules and their moral judgements can show 

flexibility in comparison to early childhood period. During this period, children begin to act in 

accordance with their own evaluation rather than the evaluations of others. Considering Piaget's findings 

on how respect for rules develops, it is seen that children up to the age of eight perceive rules as 

untouchable and inviolable because of having any adequate experience of formulating rules. Another 

reason is that their concept development only increases as they grow up. 

 

Kohlberg (Kohlberg & Kramer, 1969) also stated a stage that children show obedience and avoid 

punishment in the name “preconventional stage”. In this stage, like Piaget’s heteronomous morality, 

children show obedience to authority figures and rules established by others and show tendency to avoid 

punishment. Their perception about wrong and right are formed by outside and acts are regulated 

accordingly. When children pass through this stage with the cognitive growth, they begin questioning 

their obedience to outside. In Kohlberg's studies of last period, it is claimed that it takes an average of 

ten years to progress one stage. Therefore, it would be appropriate to work with a wider age distribution 

to find a relationship between age and total moral maturity. 

 

Results of the study indicate that there is no statistically significant difference between girls and boys in 

respect to moral maturity scores.  Studies which examine the relationship among moral development 

and various variables reveal that moral judgements are not differentiated to sex variable in 

correspondence with current study (Sözer-Çapan, 2005; Abanoz, 2020; Yaşartürk, 2019; Yavuz-

Bozduğan, 2019; Kabaday & Aladağ, 2010; Stephens, 2009). It can be maintained that sex is not one of 

the distinctive factors in terms of moral maturity in the middle childhood period also containing our 

sample.  

 

Findings about moral maturity level and education level of parents reveal that moral maturity scores did 

not differentiate significantly in terms of education level of mother or father. There are studies that 

indicate similar results which education level mother or father has no significant effect on factors about 

moral development level of children (Abanoz, 2020; Kılıç & Sevinç, 2020; Bilgin, 2017). However, 

studies determining different results that moral development of children has significant relationship with 

the education level of mothers are still existing (Kılıç & Sevinç, 2020; Koca; 1987). It can be said that 

differences of findings may arise from distribution of education levels.  

 

Outcomes of the analysis on relationship between school type and moral maturity demonstrate that there 

are no significant differences between moral maturity levels of children who attend pivate school or 

public school. One of the former studies which examine school type effect on moral maturity level point 

out that children who attend Science and Art Centers (BILSEM) have similar moral maturity level 

whether they attend private school or public school (Kılıç & Sevinç, 2020). Also, another study revealed 

that moral reasoning levels of the students who continue different type of school did not differentiated 

remarkably (Kabaday & Aladağ, 2010). Moral maturity levels of children also did not demonstrate 

differences in terms of their residence. Children live in rural to urban areas have similar moral maturity 

levels and former research results have parallelism with the outcomes of current study. Another finding 

of the research indicates that receiving preschool education before primary school has no significant 

effect on the moral maturity levels of children. Studies which examine receiving preschool education or 

not reach different findings form another one. While Kabaday & Aladağ (2010) reached a finding that 

moral reasoning of children who attended preschool in early childhood period did not differ remarkably 
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from other ones who not attended, Koca (1987) conclude that receiving preschool education had 

remarkable impact on moral reasoning. Differences in results may be due to the considerable time 

interval between studies.  

 

5. CONCLUSION 

Present study reveals that age is the only indicator factor for obedience and avoiding punishment in line 

with the literature.  Sex, school type, parents’ education level, residence and receiving preschool 

education have no significant relationships with the moral maturity. In the light of these results, it can 

be stated that children at the same developmental stages are about the same moral maturity in the middle 

childhood period. The reason why no significant difference because of external factors was found in this 

study may arise from existence of society specific social code as stated. In addition to this, to reach more 

precise conclusion and to generalize, need to conduct research with larger sample size. 
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Abstract 

The Cittáslow movement, which embraces the understanding of sustainability while preserving the 

values possessed, is an essential tool to ensure the authenticity of cities. Because, together with the 

Cittáslow movement, the local people are living in the cities and the individuals visiting the city increase 

the awareness of the historical and cultural values of the city. At the same time, it allows people to return 

to their essence, to the local elements. However, to continue these positive gains, cities that have 

received the title of slow cities should transfer their work to the local population and those who plan to 

visit the city. A practical promotional effort is essential. In this context, the primary purpose of this 

research is to examine the promotional activities of the slow cities in Turkey by the determining criteria 

of the municipality, national and international Cittáslow websites, and the social media accounts of the 

slow city Instagram. Within this context, the municipal websites of slow cities were examined first. On 

the websites, it was determined that 19 slow cities use the Cittáslow logo. There are only six slow cities 

with a Cittáslow link on their websites. Four slow cities have a Cittáslow promotional film on their 

website, and six have a specific slow city website, except the municipality's website. It has been 

announced in 21 slow cities on the Cittáslow national site. On the International Cittáslow website, 13 

slow cities are presented. Slow features of the city featured in national promotions Cittáslow; historical, 

geographical location, and cultural and historical values. Seventeen slow cities have Instagram accounts, 

but eight are active users. Following the study, the promotional activities of slow cities were thoroughly 

evaluated, and suggestions were submitted. 

 

Keywords: Slow City, Turkey, Tourism 

 

1. INTRODUCTION 

The development of tourism activities in a destination gives rise to positive economic and cultural 

results. With the continued growth of tourism and the increasing number of tourists, the carrying 

capacity of the destination is called into question. In some cases, carrying capacity is overstretched. In 

that case, concerns about the sustainability of the resources held by the destination are starting to be felt. 

These concerns are not limited to the sustainability of resources. Environmental pollution, 

environmental degradation, crowds, and noise pollution are also increasing fears (Losada and Mata, 

2019). With growing problems, the development and improvement of destinations are stopped. Various 

ideas and practices are put in place to protect resources and ensure the development of the destination. 

One such movement is the Cittáslow movement. 

 

The Cittáslow movement adopts the idea of slowness to ensure sustainability and improve quality of life 

(Petrini, 2013). This idea considers different elements together to realize and support the development 

of a destination. Factors such as diversity in the destination, historical and cultural heritage values, and 

local traditions are within the scope of the Cittáslow movement (Presenza et al., 2015). With the 

Cittáslow movement, realizing sustainable development by preserving originality has attracted attention 

from all segments and destinations. This idea started in Italy and spread to different countries and cities 

over time. Turkey is one of these countries. In 2009, Turkey joined the Cittáslow movement after 
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Seferihisar became a slow city. In 2022, there are 21 cities with the title of the slow city (Cittáslow 

Turkey, 2022). After Turkey's involvement in the Cittáslow movement, scientific research on slow cities 

began. In these studies, the views of local people (Çokal and Demirel, 2020), sustainability (Karadeniz, 

2014; Özmen et al., 2017), membership process analysis (Özhancı et al., 2014), evaluation within the 

scope of international criteria (Çolak, 2019), city branding (Gökaliler, 2017), local development (Akca 

and Özcan, 2021), and examination of online tourist reviews were studied (Uslu, 2020). 

 

Local governments conduct research and promotions in the city's slow application process. However, it 

is unclear whether the same efforts continued after receiving the title of slow city. Studies examining 

the promotional activities of local governments after the title of a slow city are limited (Baykal and 

Ataberk, 2020; Büdün and Pajo, 2018; Kuşay and Türkden, 2021). In this context, this study looks at 

the promotional activities of slow cities in Turkey after they have become slow cities. In this way, it is 

desirable to identify the inadequacies of advertising work in slow cities. 

 

Cittáslow, a combination of "city" in Italy and "slow" in English, is used as a slow or quiet city in 

Turkish. It began with the slow food action which emerged in 1986 in response to the fast food 

movement and restaurant chains (Öztürk, 2012). The pioneer of the calm city movement goes back to 

the "slow food" movement, which adopted the "clean,” "good,” and "fair" food style, which was started 

by the Italian food writer Carlo Petrini in 1986. The slow food movement is a movement that emerged 

in Italy as a reaction to the fast-food restaurants that are growing day by day in terms of content (Çakıcı, 

Yenipınar and Benli, 2014). In addition, the calm city movement is expressed as a global network of 

cities that comply with the determined criteria, opposing globalization and the development of chain-

based companies that attach importance to the local, cultural, and historical values of cities (Çoban and 

Harman, 2016). 

 

The Slow City Movement emerged in Greve, Italy, in 1999. It was established in the city of Orvieto by 

the mayors of the Italian cities of Bra, Positano, and Orvieto under the leadership of the Mayor of Greve 

Paolo Saturnini (Baldemir et al., 2013; Topal, Korkut and Kiper, 2016; Özmen and Can, 2018). For 

cities to be members of Cittaslow, their population must be below 50,000. In addition, a scoring system 

is made for 72 statements out of 7 main criteria determined in the International Cittaslow Regulation. 

The applicant city must fulfill at least 50% of these criteria (Kabacık, 2015; Topal, Korkut and Kiper, 

2016; Özmen and Can, 2018; Uslu and Avcı, 2020; Akdere, 2021). However, there are currently 287 

Cittaslow locations in 33 countries worldwide. In this context, there are 88 cities in Italy where the 

Cittaslow Movement started. In comparison, Poland, with 37 cities, and Germany, with 23 cities, 

represent Italy, while there are 21 cities in our country and five in the KKTC (www.cittaslow.org., 2022). 

 

The "Snail" icon was chosen to symbolize the slow city movement. They decided on the snail symbol 

because it represents slowness, and the movement is suitable for its purpose. Their adoption of slowness 

against the "speed" opposed by the calm city movement effectively chose the snail figure. City members 

of the calm city network use the orange snail symbol (Akdere, 2021). It is forbidden to translate the 

concept of Cittáslow, the movement’s official name, into local languages. It was initially used as a “slow 

city” to understand and spread the concept in Turkey. However, the idea of a "slow city" was deemed 

more appropriate in our country due to the prejudices and negative perceptions created by the word 

slow. In this context, the slow city movement aims not to live in the past or be against development but 

to transfer it to future generations by protecting the city's people, their values, and local merchants. The 

main rules of the movement are to provide environmentally friendly transportation opportunities as an 

alternative rather than banning the use of vehicles, to act together with technology rather than against 

technology, and to adopt organic, natural, and healthier nutrition rather than eating slower (Demir, 

2019). 

 

In addition to the fact that a settlement is a slow city, two main factors distinguish it from other 

territories. First, it is the protection of the payment, which is a slow city, depending on the historical 

texture, ecological balance, and traditional values of the region it belongs to. Another factor is that the 

settlement, which is a slow city, is structured in a way that allows the development of the payment and 

is sensitive to the creation of an atmosphere that allows time to be lived in the city to the fullest (Lowry 
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and Lee, 2011; Olcay, Giritlioğlu & Özekici, 2017). In this direction, the slow city movement 

encourages the realization of sustainable development by raising awareness of the society and acting by 

the historical texture of the city, reflecting the town's past on the correct use of local resources. 

According to Pajo (2017), the slow city movement argues that sustainable development is essential for 

small cities’ peace and quality of life. With this aspect, the slow city movement aims to contribute to 

sustainable local food production by protecting the calmness and eco-gastronomy understanding of the 

local people and the institutions and organizations that manage these rights (Genç, 2018; Uslu and Avcı, 

2020). 

 

2. METHOD 

This study it is aimed to present a critical perspective on promotional activities in slow cities. In this 

direction, municipal websites, national and international Cittáslow websites, and Instagram profiles of 

slow cities are examined, and promotional activities are evaluated according to the determined criteria. 

The qualitative research method was adopted because it was suitable for the research. Related websites 

and Instagram profiles were analyzed by content analysis. The review covers all 21 slow cities. No slow 

city was excluded from the study. 

 

In examining the municipal websites of the slow cities, answers are sought for three research questions. 

These questions are: 

 Is there a Cittáslow logo on the site of the municipality of the slow town? 

 Is there a Cittáslow link on the site of the municipality? 

 Is a calm city promotional film on the municipality website? 

 

In addition to these questions, it was also investigated whether slow cities have Cittáslow websites. To 

make a more comprehensive evaluation, the websites of the district governorships of the slow cities 

were also examined. The answers to the questions are coded as yes and no. 

 

Another area under investigation is whether the slow cities are promoted in the Turkish National 

Cittáslow Network and the International Cittáslow Network. The features of the slow cities announced 

in the National Cittáslow Network are also an area of research. Finally, the Instagram accounts of the 

slow cities were examined. This review was done within the scope of three questions. These questions 

are: 

 Does the slow city have a Cittáslow social media account? 

 How many posts are shared? 

 What is the last date shared? 

 

It is essential to attain the research objective. The content was analyzed using these questions. The 

answers to these questions highlight the general position of slow cities. 

 

3. FINDINGS 

Within the scope of the study, the websites of municipalities and district governorships of 21 slow cities 

were examined. The findings obtained as a result of the examination are shown in Table 1. According 

to the findings, the Cittáslow logo is on the municipal website of 18 slow cities. Only three slow cities 

(Gökçeada, Halfeti, Köyceğiz) do not have the Cittáslow logo on the municipal website. There are only 

six slow cities (Seferihisar, Yalvaç, Mudurnu, Uzundere, Güdül, and Foça) with a Cittáslow link on the 

municipality website. Only four slow cities (Vize, Yenipazar, Halfeti, Uzundere) with a Cittáslow 

promotional film on the municipality website. 6 out of 21 slow cities (Seferihisar, Şavşat, Gerze, 

Göynük, Güdül, İznik) have different Cittáslow websites. There are six slow cities (Gökçeada, 

Persembe, Vize, Yenipazar, Güdül, Kemaliye) with Cittáslow information on the website of the District 

Governorship. 
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Table 1. Slow City Information on Websites Municipality and District Governorships 
 

Slow Cities 

Cittáslow 

Logo 

Cittáslow 

link 

Cittáslow 

promotional film 

Cittáslow separate 

website 

Information 

promotion on the 

District Governor's 

website 

Seferihisar Yes Yes No Yes No 

Gökçeada No No No No Yes 

Yalvaç Yes Yes No No No 

Perşembe Yes No No No Yes 

Vize Yes No Yes No Yes 

Şavşat Yes No No Yes No 

Eğirdir Yes No No No No 

Gerze Yes No No Yes No 

Göynük Yes No No Yes No 

Mudurnu Yes Yes No No No 

Akyaka Yes No No No No 

Yenipazar Yes No Yes No Yes 

Halfeti No No Yes No No 

Uzundere Yes Yes Yes No No 

Güdül Yes Yes No Yes Yes 

Köyceğiz No No No No No 

Ahlat Yes No No No No 

Foça Yes Yes No No No 

Arapgir Yes No No No No 

İznik Yes No No Yes No 

Kemaliye Yes No No No Yes 

 

Table 2 shows the relevant findings of promoting slow cities in the national and international Cittáslow 

network. It is advertised in 21 slow cities on the National Cittáslow Network. In the international 

Cittáslow network, 13 slow cities are announced. Since there are promotions for all slow cities in the 

national Cittáslow network, the prominent features in these promotions are examined. Standard features 

in slow cities are their historical background, importance, and geographical location. In addition, 

features specific to slow cities are highlighted. For example; Seferihisar's first quiet city, its projects, 

Eğirdir's Lake Eğirdir, Akyaka's old Akyaka houses, Foça's beaches, regional cuisine in Arapgir, Tortum 

waterfall in Uzundere are the prominent features. 

Table 2. Findings of Promoting Slow Cities in The National and International Cittáslow Network 
 

Slow Cities 

National 

Cittáslow 

websites 

International 

Cittáslow 

websites  

Highlights featured in promotions 

Seferihisar Yes Yes Historical background, being the first Cittáslow in Turkey, projects 

Gökçeada Yes Yes Historical background, agritourism, surfing sport 

Yalvaç Yes No Historical background, traditional arts, cultural values 

Perşembe Yes No Geographical location, local food 

Vize Yes Yes Historical background, cultural heritage, cultural structures 

Şavşat Yes Yes nature, architecture, crafts 

Eğirdir Yes No Historical importance, Lake Eğirdir, geographical location 

Gerze Yes No Happiest township, producer's market, traditional handicrafts 

Göynük Yes Yes Historical background, architecture, cultural values 

Mudurnu Yes No Historical background, cultural heritage values  

Akyaka Yes No Scenery, nature, architecture of Akyaka houses, activities, bird 

watching 

Yenipazar Yes No Geographical location, historical background, places to see 

Halfeti Yes No Historical background, local food, Fırat river, activities 

Uzundere Yes Yes Tortum waterfall, geographical features, architecture, hospitality, 

activities 

Güdül Yes Yes Geographical location, historical background, local food 

Köyceğiz Yes Yes Geographical location, Köyceğiz lake, historical background, Memba 

water 
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Ahlat Yes Yes Geographical location, historical importance, transportation 

possibilities 

Foça Yes Yes Its historical importance, local delicacies, stone houses, blue beaches, 

its islands 

Arapgir Yes Yes Its historical importance, cultural structures, gastronomy, festivals 

and sports events, places to visit, hosting different beliefs 

İznik Yes Yes Historical importance, being an museum, geographical features, 

cultural structures 

Kemaliye  Yes yes Historical background, cultural heritage richness 

 

Table 3 shows the findings related to the Instagram accounts of slow cities. While 17 of the slow towns 

have a slow city Instagram account, 4 (Eğirdir, Akyaka, Güdül, Ahlat) do not have a slow city Instagram 

account. 10 of 17 cities with a slow city Instagram account do not actively share. Among the slow cities 

with an Instagram account, the highest share is Thursday, while Halfeti shares the least. Thursday and 

Şavşat are the most up-to-date posts on the review date, and Halfeti is the oldest. 

 

Table 3. Findings Related to The Instagram Accounts of Slow Cities 
Slow cities Cittáslow Instagram account Number of posts shared Latest Post Sharing 

Seferihisar Yes 100  9 July 2021 

Gökçeada Yes 70 17 June 2017 

Yalvaç Yes 58 12 December 2020 

Perşembe Yes 392  22 September 2022 

Vize Yes 107 25 August 2019 

Şavşat Yes 147 22 September 2022 

Eğirdir No No No 

Gerze Yes 90 25 March 2019 

Göynük Yes 201 24 October 2020 

Mudurnu Yes 38 13 September 2021 

Akyaka No No No 

Yenipazar Yes 14 31 May 2020 

Halfeti Yes 6  3 June 2017 

Uzundere Yes 355  18 September 2022 

Güdül No No No 

Köyceğiz Yes 34 4 September2022 

Ahlat No No No 

Foça Yes 62 12 September 2022 

Arapgir Yes 17 11 April 2022 

İznik Yes 58  21 September 2022 

Kemaliye Yes 21 9 August 2022 

 

4. Conclusion and Discussion 

Cities search to have a more attractive image. This search supports city development, creates new 

economic opportunities, and competes with other cities (Uzun and Demir, 2019). An essential aspect 

while ensuring city development is to preserve sustainability and originality. It is the Cittáslow 

movement that both supports sustainable development and strengthens the image of cities. Turkey 

participates in this movement with 21 cities. However, to what extent the slow cities in Turkey have 

adopted the Cittáslow movement and whether they are aware of its contribution to the city's image are 

the questions to be answered. They are uncertainties. In this context, this study aims to analyze the 

publicity studies related to the slow city by examining the slow cities in Turkey within the scope of 

specific criteria. As a result of the analysis aims to provide a critical overview of the importance given 

to the title and perception of the slow city after the cities become slow cities. 

 

In this regard, the websites of municipalities and district governorates of slow cities were reviewed. The 

results indicate that municipal websites often find the slow city logo. The Cittáslow logo is visible on 

municipal Web sites. Only three slow cities do not have logos on the municipality's site. The number of 
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slow cities directly linked to the national Cittáslow on the municipality's website is 6. There are four 

slow cities with a video promoting the slow city on the municipality's website. There are six slow cities 

with different slow city websites. There are six slow cities with Cittáslow information on the prefectural 

website. It can be said that municipal websites successfully use the Cittáslow logo. However, slow city 

is more than just using the Cittáslow logo. This is a shortcoming as municipal websites do not include a 

routing link to the national Cittáslow network. The absence of a video introducing the slow city on 

municipal sites is a matter of severe criticism. The characteristics and values of a slow city and how it 

deserves to be a slow city should be conveyed to the stakeholders. The most effective and 

straightforward way to achieve this is the open access and continuous broadcasting of the slow city 

promotional video from different platforms. Slow city information is also weak on the websites of the 

district governorships, which have an important place at the local level. 

 

The promotional status and content of slow cities in the national and international Cittáslow network 

were examined. There are promotions in the national Cittáslow network of 21 slow cities. This is 

something that should be normal. The international Cittáslow network offers promotional information 

for 13 slow cities. It is unknown whether the slow cities without promotional details are involved in any 

work on this issue. There are standard features in promoting slow cities in the national Cittáslow 

network. These are the historical background, the importance of calm cities, and the geographical 

location. Apart from these three features, specific features specific to slow cities are included. It is 

essential to create promotional content in this way. Because any person who does not know about slow 

cities and has not visited before can positively perceive that city. 

 

The majority of slow cities have Instagram accounts. Various pictures and news have been shared from 

those accounts. However, ten cities with a slow city Instagram account do not display active usage. In 

the initial period of being a slow city, it is observed that an Instagram social media account is opened, 

and then it is not taken into account. A negative situation is that slow cities are not active on social media 

platforms where people from different countries can easily interact. There is no need to show an 

indifferent approach on the platform where slow cities can create their pictures more simply and 

communicate that to people. 

As a result of the findings, some suggestions for slow cities were presented. These: 

 A routing link should be added to both the national and international Cittáslow network on the 

municipal websites of the slow cities, 

 There should be promotional videos and photos of slow cities on the websites of municipalities 

and district governorships, 

 All slow cities should have a separate slow city website. Content and developments related to 

slow cities can be shared on this website. 

 Cities that do not have promotional information on the international Cittáslow network should 

strive to have this information completed, 

 Slow cities that do not have a slow city Instagram account must open an account and show 

active use. 

 

There are also some suggestions for future research. A similar study can be done for slow cities in 

different countries, and the findings can be compared to slow cities in Turkey. Projects of slow cities 

can be compared. The main limitation of this study is that it was conducted for slow cities in Turkey. 
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Özet 

Araştırmada Bilsem’e yeni başlayan öğrencilerin ve velilerinin mutlulukla ilgili farkındalıklarını ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Araştırmaya Nilüfer Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi’ne 2021-2022 eğitim 

öğretim yılında başlayan 4. ve 5. sınıfa devam eden 41 öğrenci ve 38 veli katılmıştır. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Öğrenci ve velilere nelerden mutlu oldukları 

sorulmuş, alınan cevaplar kategorilendirilerek içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen 

sonuçlara göre öğrencilerin mutluluk kavramını en yoğun olarak aile ve arkadaş olarak algıladıkları, bu 

algının cinsiyete göre değişkenlik gösterdiği, kızların erkeklere göre daha yoğun düzeyde hissettikleri, 

erkeklerin mutluluğu kızlardan farklı olarak oyun oynamak, kızların ise erkeklerden farklı olarak evcil 

hayvanlarla vakit geçirmek olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Bilsem, Özel Yetenekli Birey 

 

EVALUATION OF STUDENTS WHO ATTENDING THE SCIENCE AND ART CENTER 

AND THEIR PARENTS' PERSPECTIVES ON HAPPINESS 

 

Abstract 

In the research, it is aimed to reveal the awareness of happiness of the students and their parents who 

have just started to attend Bilsem in the 2021-2022 academic year. 41 students and 38 parents attending 

the 4th and 5th grades participated in the research at the Nilüfer Halil İnalcık Science and Art Center. 

Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. Students and parents were 

asked what they were happy about then content analysis was made by categorizing the answers received. 

According to the results obtained in the study, the students perceived the concept of happiness most 

intensely as family and friends, this perception varies according to gender, girls feel it more intensely 

than boys, boys perceive happiness as playing games differently from girls, and girls perceive happiness 

spend time with pets unlike boys.  

 

Key Words: Happiness, Science and Art Center, Gifted Individuals 

 

Giriş 

İlkçağ filozoflarından bugünün düşünürlerine değin farklı zaman ve koşullarda yaşamış birçok fikir 

insanının mutluluğa giden yolda vardıkları ortak görüş, mutluluğun bilmekle, inanmakla, sevmekle, 

iletişim kurmakla, doğaya ve insana saygı duymakla ve yardım etmekle elde edildiği, iyi olmanın erdem 

olduğu ve erdemli olmanın ise mutluluğu getirdiğidir (Keleş,2020).  Çağdaş filozoflardan Eric Fromm’a 

göre (1995) insanın mutlu olması ancak başka insanlarla ilişki kurarak karşılıklı dayanışmayla 

gerçekleşir, insan dış dünya ile iletişim kurarak mutlu yaşama amacına erişir. Çünkü başka insanları 

sevmek, bencil ve yalnız yaşayamamak, insan doğasının gereğidir ve insanla dış dünya arasında köprü 

oluşturur.  

 

Sokrates ise mutluluğun en büyük kaynağı veya en büyük mutluluk verici olan şeyin bilgi ve ona en 

büyük engelin de mutluluğun ne olduğu hakkındaki bilgisizlik olduğunu, mutluluğa götüren bilginin ise 

insan doğasının, insanın özünün, ereğinin, erdeminin bilgisi (Odabaş, 2019) olduğunu iddia etmektedir. 

İnsanın hem dış dünyayı tanıdıkça ve kendini, özünü tanıdıkça ve anladıkça mutlu olabileceğini 
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düşündürmektedir. İnsanların mutluluk, yaşamdan keyif alma ve öznel iyi olma durumları bireysel 

hayatlarında ne kadar iyi olursa bu durumun topluma da yansıması söz konusu olacaktır. Toplumların 

mutluluk düzeyleri ise toplumsal refahın, yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmakta ve 

farklı toplumların mutluluk ve iyi olma düzeyleri durumları karşılaştırılarak toplumların refah düzeyleri 

ile ilgili de bir öngörü oluşabilmektedir. Bu anlamda, ülkelerin mutluluk ve iyi olma düzeylerini ölçen 

World Database of Happiness (WDH), World Values Survey (WVS) gibi veri tabanları bünyesinde her 

yıl yapılan çalışmalar sonucunda ülkelerin mutluluk düzeylerini, mutluluk eğilimlerini ve en mutlu 

ülkeleri açıklamaktadır (Kangal,2013). Dünya Mutluluk Veritabanında sunulan istatistiklere göre 2001-

2020 olmak üzere son 20 yıl ve 2011-2020 olmak üzere son 10 yılda 1-0 arasında puanlanan mutluluk 

indeksi Türk Halkında 5.8 olarak ölçülmüş, bu oran 2018 yılında 5.9, 2019 yılında 6.1, 2020 yılında ise 

5.8 olarak ölçülmüştür; diğer ülkelere bakıldığında en yüksek mutluluk düzeyi 8.2 ile Danimarka’da en 

düşük mutluluk düzeyi ise 3.8 ile Tanzanya’da ölçülmüştür (Veenhoven, 2022).  

 

Martin E.P. Seligman Gerçek Mutluluk kitabının başında 0 ile 10 arasında aşırı mutsuzdan aşırı mutluya 

puanlanan skalada ortalama olarak bireyin kendini mutlu hissetme oranının değerlendirildiği Fordyce 

Duygu Anketi’nden ve sonrasında bireylerin mutluluk düzeyini karşılaştırma olanağı sunan bir  

araştırmadan bahseder. Seligman tarafından yapılan araştırmada 3.050 Amerikalı yetişkinden oluşan bir 

örneklemde (10 üzerinden) ortalama puan 6,92, İnsanların kendilerini mutlu hissettikleri zamanlar 

ortalama %54,13, mutsuz hissettikleri zamanlar %20,44 ve ne mutlu ne mutsuz hissettikleri zamanlar 

%25,43 oranında olduğu bulunmuştur. 

 

Alanyazında ve araştırmalarda mutlu toplumların mutlu bireylerle oluşacağından ve mutluluğun ise 

öğrenilebilen bir kavram olduğundan bahsedilmektedir. Karaçay (2018) tarafından Mutlu Beyin 

kitabında mutlulukla ilgili Sonya Lyubomirski tarafından yapılan önemli bir araştırmayı ele alınmıştır. 

Lyubomirski (2008) tarafından yapılan araştırmada, mutluluğun %50’sinin genetik yapımızca 

belirlendiği, %10’unun yaşam şartları tarafından kontrol edildiği, %40’ının ise kendi davranışlarımızca 

belirlendiği öne sürülmüştür. Bu araştırmaya göre mutluluğun %40’ının elimizde ve günlük 

yaşamımızdaki davranışlarımız tarafından belirlendiği ifade edilmektedir. Lyubomirski bu gerçeğin 

davranışlarımızı kontrol ederek, doğru şeyler yaparak, mutluluk eşiğimizi yükselterek daha mutlu 

olabileceğimizin kanıtı olduğunu belirtmektedir. Nitekim, bir çok yapılan araştırmadan hareketle 

mutluluğu arttırıcı programlar geliştirilmiş, böylece kişinin hem mutlu olmasının hem de mutluluk 

halinin devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır (Karaçay, 2018). Özellikle toplumlarda lokomotif olarak 

görülen ve özel önem ve ilgi gösterilen özel yetenekli ve üstün zekalı bireylerin ise mutluluğunun 

toplumda anahtar ve taşıyıcı rol oynamaları açısından önemli olduğu söylenebilir. Bu anlamda,  

araştırmada Bilsem’e yeni başlayan öğrencilerin ve velilerinin mutlulukla ilgili farkındalıklarını ortaya 

koymak amaçlanmıştır.  

 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya Nilüfer Halil 

İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi’ne 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayan 4. ve 5. sınıfa devam 

eden 15’i kız 26’sı erkek olmak üzere 41 öğrenci ve 28’i kadın 10’u erkek olmak üzere 38 veli 

katılmıştır.  Araştırmaya katılan öğrenci ve veliler gönüllülük esasına göre katılım sağlamıştır. 

Araştırmada demografik değişken olarak katılımcıların cinsiyeti dikkate alınmıştır. Katılımcılara 

“Mutluluk nedir? Mutluluk deyince aklınıza gelen üç kelimeyi söyler misiniz?” sorusu sorulmuş ve 

cevaplar alınmıştır.  

 

Veriler öncelikle bilgisayar ortamında MS Excel Programına aktarılmış, daha sonra içerik analizi 

yapılmıştır. İçerik analizinde veriler analiz edilirken öncelikle veriler analiz edilebilecek birimlere 

dönüştürülür (Mayring, 2000). İstatistiksel içerik analizinde, araştırmanın güvenirliğinin arttırılması 

için, elde edilen sözel bulguların sayılara dökülmesiyle sayısallaştırma yapmak mümkündür. 

Sayısallaştırmadaki diğer amaç ise, ortaya çıkan tema ve kodlar arasında karşılaştırma yapmaya olanak 

tanımasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Kodlama süreci içerisinde her katılımcının verdiği cevap 

oluşturulan tabloya işlenmiş ve ortak kodlar frekanslandırılmış ve nitel veri sayısallaştırılmıştır. Alınan 

cevaplar cinsiyete göre kategorilendirilerek MS Excel programına işlenmiş ve frekansları kaydedilerek 
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sayısal veriye dönüştürülmüştür. Elde edilen bulgulara göre sonuçlar elde edilmiş ve öneriler 

geliştirilmiştir. 

 

Sonuçlar 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin mutluluk kavramını en yoğun olarak aile ve arkadaş 

olarak algıladıkları, bu algının cinsiyete göre değişkenlik gösterdiği, kızların erkeklere göre daha yoğun 

düzeyde hissettikleri, erkeklerin mutluluğu kızlardan farklı olarak oyun oynamak, kızların ise 

erkeklerden farklı olarak evcil hayvanlarla vakit geçirmek olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Velilerin mutluluk kavramını yoğun olarak çocuklarının mutluluğu, sağlık ve aileyle vakit geçirmek 

olarak algıladıkları, bu algının cinsiyete göre değişkenlik gösterdiği bulunmuştur. Kadın velilerin yoğun 

olarak mutluluğu çocuklarının mutluluğu olarak ifade ettikleri ancak erkek velilerin bu konuda herhangi 

bir görüş belirtmediği, erkek velilerin ise mutluluğu kadınlara göre yoğun olarak aileyle vakit geçirmek 

olarak ifade ettikleri, kadın veliler daha yoğun olmak üzere hem erkek hem de kadın velilerin mutluluğu 

sağlıklı olmak olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Tartışma ve Öneriler 

Araştırmada özel yetenekli öğrencilerin mutluluk kavramını en yoğun olarak aile ve arkadaş olarak 

algıladıkları, mutluluk algısının cinsiyete göre değişkenlik gösterdiği, erkeklerin mutluluğu oyun 

oynamak, kızların ise evcil hayvanlarla vakit geçirmek olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Nitekim Han ve Kim (2008) tarafından yapılan çalışmada özel yetenekli çocukların genel olarak 

mutluluğunu açıklayan en önemli değişkenlerin akranlarla ilişkiler ve aile ile mutluluğu olduğu 

bulgulanmıştır. Ayrıca Tohum (2018) tarafından yapılan araştırmada özel yeteneklilerin mutluluk 

metaforu olarak aile, tatiller ve boş dersleri ifade ettikleri, özel yetenekli erkek ve kız çocukların 

mutluluk metaforları arasında farka rastlandığı, özel yetenekli kız öğrencilerin mutluluk metaforu olarak 

yüksek ders notları, aile kavramlarını erkek öğrenciler ise yemek ve oyun kavramlarını ön plana 

çıkardığı bulunmuştur. 

 

Araştırma özel yetenekli bireyler ve velileri ile yapıldığından, araştırma sonuçlarına göre hem 

çocukların hem de velilerin mutluluğu öncelikli olarak başarı ve kariyerde aramıyor olmaları önemli ve 

dikkat çekicidir. Öğrencilerin hayatta onlara akış yolu olacak alanları keşfetmeleri mutluluk 

kavramlarına farklı bakış açıları getirmelerine destek olacaktır. ‘Akış-Mutluluk Bilimi’ ‘kitabında Prof. 

Dr. Mihaly Csikszentmihalyi bilinçli bir adanmışlıkla yatkınlığımız olan, tutkuyla yaptığımız şeye 

devam ettikçe (Bir bilim adamının defalarca denediği bir teorisi, bir kemancının yıllarca süren çabası, 

bir maraton koşucusunun sınırsız antremanları vb..gibi) başarı bir yan etkidir der. Başarının asıl amaç 

olmanın dışında, kendiliğinden geldiğini ifade eder. 

 

Özel yetenekli bireyler ihtiyaçlarına cevap veren, gelişimlerine katkı sağlayan ve destek olan bir eğitim 

süreci yaşadıklarında, içinde bulundukları toplumları daha ileriye taşıyabilecek potansiyele sahiptirler. 

Özel yetenekli çocukların Türkiye gibi gelişmekte olan toplumlara getirebileceği katkılar dikkate 

alındığında, eğitim ortamında özelliklerinin geliştirilmesine daha fazla önem verme gereği ortaya 

çıkmaktadır. Şükran ve minnettarlık mutluluk duygusunu arttırdığından öğrencilerin bu duygularını 

geliştirecek egzersiz ve farkındalık çalışmalarına yer verilmesi önerilmektedir. Öznel iyi olma hali 

olarak adlandırılabilen ve mutluluğu oluşturan unsurların özel yetenekli öğrencilerin ve velilerinin güçlü 

sosyal ilişkiler ve değerler ile yardımseverlik, minnettarlık gibi kavramlarla birlikte incelenmesi 

konunun derinlemesine araştırılması toplumsal açıdan da son derece değerlidir. 

 

Ruth A. Baer Mutluluk Uygulamaları kitabında mantığa dayalı düşünmenin insanlara stresle başa 

çıkmada, doğru önceliklerini göz önünde bulundurmada, sorunları daha etkili şekilde çözmede ve ruh 

sağlığını dengede tutmada yardımcı olduğunu ifade etmiş, mantık destekli stres azaltıcı (MDSA), mantık 

destekli bilişsel terapi (MDBT), diyalektik davranış terapisi (DDT), kabulleniş ve benimseme terapisi 

(KBT) tekniklerini stresle başa çıkma ve mutlu olma konusunda etkili teknikler olarak önermiştir. 

Dolayısıyla gerek öğrencilere gerek velilere stresle başa çıkma ve mutluluk uygulamaları tekniklerini 

öğrenebilecekleri atölye çalışmaları yapılması önerilir. 
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Özet 

Yatırım insanlık tarihinde ticaretin gelişmesiyle ortaya çıkmış bir kavramdır. İnsanlar temel ihtiyaç ve 

gereçlerini karşıladıktan sonra arta kalan sermayelerini değerlendirmek istemiş bunun içinde çeşitli 

yollar denemişlerdir. Sanayi devrimi öncesi yatırım ve yatırımcı kavramı sanayi devrimci sonrasına 

oranla çok pasif kalmıştır. Sanayi devrimi sonrasında sermayeler büyümüş ve sermayedarlar artmıştır. 

Bu hızlı büyüme ve gelişme beraberinde kuşaklar arası yatırım tercihlerinde veya yatırım aracı 

tercihlerinde değişimlere sebebiyet vermiştir. Bu değişimlerin en keskin biçimde görüldüğü dönem 

dijital nesil ile onların ebeveynleri arasındadır. Toplumsal kuşaklar arasındaki değişimi yakalamak için, 

6 kadın 6 erkek toplam 12 kişi ile mülakat yapılmıştır. Görüşme yapılan 12 kişi üç ayrı kuşaktan 

seçilmiştir. 30 yaş altı 3 kişi, 31-60 yaş arası 3 kişi, 61 yaş ve üzeri 3 kişi olarak seçilmiştir. Veriler 

ışığında yatırım tercihlerinde nasıl bir değişim olduğuna bakılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Yatırımcı, Yatırım Eğilimleri 

 

INTERGENERATIONAL INVESTMENT HABITS CHANGE IN THE AGE OF DIGITAL 

TRANSFORMATION 

 

Abstract 

Investment is a concept that emerged with the development of trade in human history. After meeting 

their basic needs and equipment, people wanted to evaluate their remaining capital and tried various 

ways in this. The concept of investment and investor before the industrial revolution remained very 

passive compared to the post-industrial revolution. After the industrial revolution, the capitals grew and 

the capitalists increased. This rapid growth and development has led to changes in investment 

preferences or investment tool preferences between generations. The period when these changes are 

seen most sharply is between the digital generation and their parents. In order to capture the change 

between social generations, a total of 12 people, 6 women and 6 men, were interviewed. The 12 

interviewees were selected from three different generations. 3 people under the age of 30, 3 people 

between the ages of 31-60, 3 people aged 61 and over. In the light of the data, it was examined how the 

investment preferences changed. 

 

Keywords: Investment, Investor, Investment Trends. 

 

1. INTRODUCTION 
With the development of human history, a relationship of interest has emerged between individuals. 

Even before the Lydians found money, this was provided by barter or various use of labor. People 

generally want a better lifestyle than the life they are in. They further their efforts in this direction. As a 

result, people have always been interested in buying and selling by choosing light but expensive 

vehicles. Today, this situation has become a situation that can be done through the internet. People now 

meet their basic needs with some of the income they get from their regular business life and look for 

investment resources for themselves with the rest. In other words, in this period, the savings from 

residual income and the investment made with this savings are discussed. 

 

 While individuals consume a certain part of their earnings to meet their basic needs, they save the rest. 

Saving is the remainder of individuals' income. Individuals engage in investment action in order to earn 

more with these savings and to maximize their income. Individuals are under the influence of various 

factors when making investment decisions (Caner, 2019). There are differences in investment behaviors 

according to whether the investor is male or female, old or young, whether he has received higher 

education and his level of income. It is also investigated whether “generations” corresponding to certain 

mailto:osari@sinop.edu.tr
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age groups sociologically are also effective in investment decisions. In addition to the fact that these 

generally accepted generations cause different behaviors in every society, they are generally accepted 

in the last century. 

 

With the development of globalization and technology, it is observed that people exhibit more similar 

behaviors compared to the past. However, it is also known that generations behave differently especially 

in financial decisions and risk taking. While societies before the 21st century had a more closed 

structure, empirical studies have revealed that the silent generation, baby boom generation, X, Y and Z 

generations, which are the generations living today, have different behaviors. The fact that the Silent 

Generation, the baby boom generation, the X and Y generations have lived in different socio-cultural 

and technological eras has led to differences in the attitudes and expectations of these generations. 

Whether these differences cause differences in the financial investments and financial risk tolerances of 

the generations has been a research topic in the literature (Gündoğdu & Çelik, 2018). 

 

 In this study, it is to examine the points where the investment has evolved under the leadership of the 

developing technology and to observe the investment differences between the generations formed by 

the rotating world. The main purpose of the study is to analyze the money that individuals increase from 

their incomes by asking people of different age groups in the immediate vicinity, which risks they take 

in which periods. 

 

2. INVESTMENT DECISION and FACTORS AFFECTING INVESTMENT DECISION  

Investing is the investment chosen in the volatile atmosphere of the environment. It means deciding 

whether to invest in an instrument with a risk and return rate. These decisions are known as certain, 

uncertain and risky decisions. In this case, the result of the behavior shown is known. With the 

probability of realization clear, the person who makes the decision makes it easier than other types of 

decisions. In this type of decision-making, the income of the investor is determined as a single number. 

When making a choice in a risk situation, it is considered in advance that there will be several options, 

such as winning or losing. In this case, the investor can calculate the risk he takes. 

 

Although the situations and results that may be encountered while making a decision in case of 

uncertainty can be predicted, their realization probabilities are not certain. If the investor does not have 

information about the return on his investment, he has to make a decision in case of uncertainty. While 

investors want to use their capital in any investment vehicle with the desire to make money, they are 

affected by a number of factors. The risk ratio in the investment sector is quite high. When investing, 

investors generally choose the ones with acceptable risk and the tools they are sure to make money. In 

order to understand this, it is necessary to completely control the atmosphere in which the investment is 

made. Investing actually consists of the risk that the investor takes. 

 

There are 5 basic factors that affect an individual's investment decision. These; 

• Economic Factors, 

• Financial Factors, 

• Environmental Factors, 

• Individual Factors. 

• Political and Legal Factors (Caner,2019). 

 

Economic factors are one of the most important factors affecting the investment, since the investment 

process is made for the purpose of making money directly. The individual economy of the investor, the 

domestic economy and the economy of the country in which he is located directly affect his investments 

(Caner, 2019). Finance means the capital that individuals need. Financial management, on the other 

hand, is the most reasonable use and growth of this capital. 

 

Investors give importance to three factors while making their investments with their financial assets. 

The first of these is to protect the existing capital, the second is to increase the value of the capital, and 

the third is to obtain a satisfactory income from their capital. The basic principles of investment are to 

aim not to make a loss before making a profit while making an investment decision. Thus, the individual 
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makes a safer investment by calculating the risk he takes. One of the factors that have a negative effect 

on investors is inflation. Inflation reduces the purchasing power of the individual and causes loss of 

investment or depreciation of the profit made with the increase in interest rates. For this reason, investors 

control inflation and interest rates while making investment decisions and prefer investment instruments 

that will be least adversely affected (Bekçi & Eroğlu, 2002). Investors aim to increase the value of their 

financial assets after avoiding the risk of loss. For this reason, they make a selection among investment 

instruments and make their investments in areas that will keep them above inflation rates. 

 

Another important factor affecting the investment objectives is the desire of the saver to obtain a 

continuous and certain income in investments. Thus, maximum income and security factors gain weight 

for savers. A large part of the investors want to make the maximum profit they can make from their 

investments after protecting their capital and providing a small or medium-scale increase in value. The 

sub-headings of financial factors are composed of concepts such as cash flow, risk, liquidity, profit rates 

and investment period. If the individual rates these concepts equally to the positive or negative situations 

around him, he has made the right investment, and if he rates them in the opposite way, he has made the 

wrong investment. The economic and financial factors in the individual investor's position are factors 

that are not in his control but must be followed. Apart from this, there are many factors that affect the 

individual's mind. 

 

The age and health status of the individual is one of the important factors affecting the investment 

decision. While young and healthy individuals invest to make use of their money, it is observed that sick 

and elderly individuals hold their savings or make very low-risk investments (Caner, 2019). In order to 

make the right investment, the experience of the investor is important as well as demographic factors. 

As the investor's financial school writing increases, his income level increases and his need for advisors 

on this subject decreases. As the investor gains knowledge, he gets away from the panic and herd 

psychology and gains more returns than unconscious investors (Caner, 2019). Individual investors may 

have knowledge about investment instruments and the ability to establish relationships between these 

instruments. However, people may not have time to analyze and strategize about their own investments. 

For this reason, it will be possible for individual investors to acquire a consultant or turn to investments 

that do not need to be followed (Caner, 2019). 

 

Individuals who do not have knowledge in various investment instruments and cannot find time for it 

generally prefer less risky and more reliable investment instruments. This grows their capital more 

slowly but more securely. It is predicted that individuals make a calculation by measuring all the risks 

and the returns they can earn while investing and investing in line with the results they draw. Under 

normal circumstances, the outcome of individual investment is based on individual psychology. Human 

psychology has the features of detecting the problem, solving the determined problem, making decisions 

in uncertain and risky situations. 

 

The role of individual and social psychology in free market environments where prices occur 

spontaneously is too great to be ignored. In underdeveloped or developing countries that do not have 

much experience in the stock market, individuals and society instantly reflect their psychological 

conditions on prices. Economic concerns of some, political concerns of others affect people's fear as 

well as greed and jealousy motives and take action. If people's expectations include anxiety, the idea 

that the majority of them sell their stocks arises (Caner, 2019). 

 

The investor, who is afraid of sudden decreases after the investment made, can sell the goods in his 

hands regardless of the price. This situation causes the investor to make a loss or to reduce his profit 

considerably. In addition to the feeling of fear, feelings of greed and jealousy are among the emotions 

that harm investors. Investors get caught up in their greed and buy stocks and so on without any research. 

When investing in an investment instrument, it can cause losses that are difficult to recover. Investors 

examine the graphs of investment instruments and predict what emotions people may have while trading 

and invest accordingly. For these reasons, in order to make a profitable investment, it is necessary to 

pass the psychology threshold very successfully and to manage emotions in a determined and logical 

way. 
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3. METHODOLOGY 

In order to capture the change between social generations, a total of 12 people, 6 women and 6 men, 

were interviewed. The 12 interviewees were selected from three different generations. 3 people under 

the age of 30, 3 people between the ages of 31-60, 3 people aged 61 and over. In the light of the data, it 

was examined how the investment preferences changed.The questions asked are:  

 

1. If you had money to invest, where would you invest it? 

2. Where do you invest differently from your family? 

3. If you have children, what are the investments they make differently from you? 

4. What are your views on new investment instruments? 

5. What do you think is the safest investment tool? 

6. Do you avoid taking risks? 

7. What is your trust in banks? Do you use banks when investing? 

8. Do you prefer private banks or state banks for your investment? What is the reason? 

9. Do you prefer domestic banks or foreign banks for your investment? What is the reason? 

10. Do you keep your savings at home? 

 

4. FINDING and DISCUSSION 

While male participants, especially at younger ages, like risk, female participants stay away from it. In 

addition, while young investors prefer new investment sources and stock markets for their investments, 

they prefer tools such as real estate and banks, which are more guaranteed as the age of the participants 

increases. In addition, the families of the older generation evaluate their investments only on land and 

livestock. While young people argue that their capital should be divided into parts and divided into 

different investments in order to invest, middle-aged and elderly people suggest a single investment. In 

questions of trust in banks, most respondents, old or young, state that they trust banks. From the answers, 

it was understood that only the parents of the elderly participants did not trust the banks. In the question 

of bank preferences, middle-aged and elderly participants prefer local and state banks and some of the 

young people say that private or state banks do not matter. The reason for this is that it is difficult to 

reach foreign banks and there is no trust in private banks. Finally, do you keep your savings at home? 

Some of the older participants said that they should keep the money at home if needed. However, some 

of the young investors are of the same opinion. The reason for this is that young people want to divide 

their capital into parts. As a result, in the analysis of the questions, it is observed that the factors affecting 

the investments of the investors are the risk they take and the age factor that affects the investment 

psychology. 

 

In general, investors tend to invest in order to preserve their capital, to increase the value of investments 

and to provide uninterrupted income. However, in this direction, individual investors experience the 

problem of being under the influence of various factors in the decision-making and taking action process, 

the decision-making problem arising from the excess of investment opportunities and the indecision of 

choosing these surplus resources. Investors are not always able to make active and effective decisions, 

and they make wrong financial decisions as a result of many reasons, especially the prejudices they have 

and the environmental factors they are affected by. However, these wrong decisions sometimes show 

that they made the right choices. In other words, the risk situation is 50% in both situations. 

 

Individuals who have a certain amount of savings in their hands invest in order to increase this savings. 

As it is frequently mentioned in this study, the literature review also includes economy; They are called 

rational beings who pursue their interests. In this case, the main purpose of the consumers, who save 

with a part of their current savings and consumption with the other part, aim to obtain maximum income 

from their savings. It becomes very difficult for individual investors to act and decide at this point, as 

there are profit and loss when making or realizing an investment decision. Using the savings in the most 

correct way possible and directing it to the right parties plays a very important and decisive role in terms 

of the amount that the investor will earn and the continuity of this income. 
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From a general point of view, investors act in line with the risk and, depending on this, the share of 

return while making their investment preferences. In addition to all these, the current economic trend in 

the country means that these factors such as growth, inflation share and exchange rates, which cannot 

be controlled by investors, but are important, are also important. Individual investors enter into certain 

expectations while directing their savings to investment. The main purpose of these investments is the 

desire to provide return. For this reason, it is very important to make the right decision in the stage of 

choosing the leading investment tool, which is one of the most critical points. As a result of a possible 

wrong decision given or to be made, an inevitable loss awaits individual investors. In order for this 

situation not to result in such a situation, investors should consider all negative conditions while 

investing and invest accordingly. In other words, all investors should not act on hearsay information 

without research. 

 

There are many types of investments in today's era. People in the past have invested in animals, land for 

more specific or daily gain. When we look at it today, this situation has changed a lot. New investment 

areas such as Bitcoin have emerged. There is also an investment tool that has remained unchanged from 

the past to the present. This type of investment is gold. Its value is increasing day by day. Even now, it 

is very expensive in grams. It is becoming a situation that people cannot use much for investing 

nowadays. That is, it appears to be falling. Investment business is risk business. It is difficult for people 

who do not like to take a lot of risks. 
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Özet 

Çağdaş felsefe görüşleri arasında en temelli ve en önemlilerinden biri, hiç şüphesiz, ontolojidir. Yirminci 

yüzyıl da Nicolai Hartmann’ın kurduğu ve geliştirdiği bu yeni felsefe anlayışı, var-olan’ı ve varlığın 

bütününü kendine konu olarak alır. Varlığı ele alırken reel yapı ve i-reel arka yapıdan olmak üzere iki 

alt tabakadan bahsetmektedir. Bu anlamda ontoloji içinde bir çok madde barındıran film çözümleme 

yöntemidir. Bir filmi ele alırken filmin somut çerçevesi diyebileceğimiz, karakterlerin tipik özellikleri, 

olaylar örgüsü, filmin içerik ve biçim ögelerinin bir bütünlük içinde ele alındığı bir yöntemle 

çözümlemesi yapılır. Bu makalede tipik durum örneği olduğu düşünülerek Nuri Bilge Ceylan’ın 67. 

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ‘Kış Uykusu (2014) filminin belirtilen yöntem 

çerçevesinde ontolojik incelemesinin yapılması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ontolojik Çözümleme, Kış Uykusu, Nuri Bilge Ceylan 

               

ONTOLOGICAL INVESTIGATION OF THE "WINTER SLEEP" FILM 

 

Abstract 

This new philosophy understanding established and developed by Nicolai Hartmann in the twentieth 

century takes the existing and the whole being as its subject. While dealing with the existence, he 

mentions two sub-layers, namely real structure and real back structure. In this sense, it is a method of 

film analysis that contains many items within ontology. While dealing with a film, the analysis is carried 

out with a method that we can call the concrete frame of the film, the typical characteristics of the 

characters, the plot, the content and form elements of the film are handled in integrity. It is aimed to 

make an ontological analysis of the film 'Winter Sleep (2014), which won the Palme d'Or in the festival, 

within the framework of the method specified. 

 

Keywords: Ontological Analysis, Wınter Sleep, Nuri Bilge Ceylan 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu sanatın mahiyeti ile ilgi Antik Yunandan günümüze bir çok kez araştırmalarda bulunmuş ve 

kafa yormuştur. Sanat kimi zaman bir oyun, kimi zaman insan eğitimi için bir araç kimi zaman da büyü 

olarak adlandırılmıştır. Sanatla ilgili bütün görüşlerde değişmeyen tek gerçek “sanatın bir insan 

etkinliği” olduğudur. Bir süreç olarak sanat, daima somut bir eserin varlığını içinde barındırır; o varlık 

sanat eseridir. Bir tablo, bir müzik parçası ve bir roman “var”dır. Var olan bir şey ise ontolojinin (varlık 

felsefesi) araştırma alanına girer. Bu anlamda çağdaş felsefe görüşleri arasında en temelli ve en 

önemlilerinden biri, hiç şüphesiz, ontolojidir (Tunalı, 2011). Yirminci yüzyılda Nicolai Hartmann’ın 

kurduğu ve geliştirdiği bu yeni felsefe anlayışı, var-olan’ı ve varlığın bütününü kendine konu olarak alır. 

Var-olan ve varlık nedir? Varlık tarzları, varlık tabakaları ve varlık kategorileri nedir? soruları onun 

özellikle araştırdığı, üzerinde durduğu bir takım ana ve temel sorulardır. Bu çeşitten sorularla uğraşan 

ontoloji, modern bir eleştiri türü aynı zamanda film çözümleme yöntemlerinden biridir.  

 

1.ONTOLOJİK ÇÖZÜMLEME 

Türkçede varlık felsefesi olarak bilinen ontoloji, felsefenin en eski disiplinlerinden biridir. En kapsamlı 

anlamıyla ontoloji, “metafiziğin tek tek nesne ve olaylarla değil de, genel olarak varlık problemleriyle 

ilgili olan dalı; varlığı varlık olarak, varlık olma bakımından ele alan bilimdir” (Cevizci, 2013: 1192).  

XIX. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Egzistansiyalist felsefe ontolojinin epistemolojinin etkisinden 

kurtulması gerektiğini savunan görüşlerden biriydi. Descartes’in cogito temelli varlık anlayışını 

eleştiren Egzistansiyalistler, varlığı varlıkta anlamlandırmaya çalıştılar. Martin Heidegger de “artık 

cogito merkezli felsefeler yerini varlık merkezli felsefelere bırakmalıdır” (Çüçen, 2012: 18) diyerek 

aslında artık ontolojinin gerçek anlamda felsefi bir varlık anlayışı olarak yeni bir felsefi anlayış ortaya 
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koyması gerektiğini belirtmiştir. XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında sanat eserlerinin 

giderek sosyoloji ve psikolojinin gölgesinde incelenmesi sanat eserinin bir var olan olarak değerinin 

ikinci plana atılmasına neden olmuştur. İşte tam da bu noktada Nikolai Hartmann’ın yeni ontolojisi sanat 

eserini bir var olan olarak ele almayı hedefler. Bu ontolojik yaklaşım kategoriler üzerine kurulmuştur.  

Hartmann’a göre sanat eseri bir objektivasyondur, objektivasyon ise var olmayan bir şeyin ortaya 

konmasıdır. Objektivasyon da bir eylem ve bir yaratma söz konusudur (Bingöl-Ciğa, 2014: 285). Sanat 

eserini reel ön yapı ve irreel arka yapı olmak üzere ikiye ayıran Hartmann, arka yapının ön yapıya bağlı 

olmasına karşın tinsel bir yönünün olduğunu belirtir. 

 

 
Şekil 1: Nicolai Hartmann  

 

Bir sanat yapıtını oluşturan biçimlerin yapıt üzerindeki kompozisyon, betimlemeler, biçim ögeler, yapıtı 

oluşturan en küçük yapı birimine kadar incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda çözümleme tüm 

sanat dallarında kullanıldığı gibi film tekniklerinde kullanılmaktadır.   

 

Bu incelemede, Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yılında çektiği ve 67. Cannes Film Festivali’nde Altın 

Palmiye kazanan filmi, ‘Kış Uykusu’ çözümlemeye konu edilmektedir. Filmi çözümlerken Nicolai 

Hatrmann’ın Ontolojik inceleme yönteminden yararlanılmaktadır. Filmi ele alırken filmi oluşturan reel 

ön yapı ile ireel arka yapı şeklinde çözümlemesi yapılmıştır. 

 

2.BULGULAR  

2.1.KIŞ UYKUSU (WİNTER SLEEP) 

2.1.1.FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Yapımcı: Rémi Burah 

Mustafa Dok 

Alexandre-Mallet Guy 

Zeynep Özbatur Atakan 

Olivier Pére 

Muzaffer Yıldırım 

Sezgi Üstün 

 

Ortak Yapımcılar: Türk-Fransız-Alman (Zeyno Film, Bredok Filmproduction, Memento Film 

Production, Imaj, Arte France Cinéma, Centre National du Cinéma et de L’image Animée, Eurimages, 

Institut Français, L’Aide aux Cinémas du Monde, Mars Enteirtaiment Group, Medienboard Berlin-

Brandenburg, Ministére des Affaires Etrangéres, NBC Film, Post Republic, Sinema Genel Müdürlüğü, 

Sony) 

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan-Ebru Ceylan 

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki 
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Şekil 2: Kurgu: Nuri Bilge Ceylan-Bora Göksingöl 

  

Oyuncular: Haluk Bilginer (Aydın) 

Melise Sözen (Nihal) 

Demet Akbağ (Necla) 

Ayberk Pekcan (Aydın’ın Yardımcısı-Şoför) 

Serhat Kılıç (Köyün İmamı Hamdi) 

Nejat İşler (Hamdi’nin İşsiz Kardeşi İsmail) 

Nadir Sarıbacak (Öğretmen Levent) 

Tamer Levent (Aydın’ın çitlik sahibi zengin arkadaşı Suavi) 

Emirkan Doruktutan (İsmail’in oğlu İlyas) 

 

Süre: 196 dk. 

Tarih: 2014 

    

Kısa Hikaye: Aydın tiyatro oyunculuğunu bıraktıktan sonra Nevşehir’ e babasından kalma bir otele 

yerleşir, yanında da kendisi ile birlikte eşi Nihal ve kız kardeşi Necla ile yaşamakta filmde genel olarak 

Aydın’ın hayatında olup bitenlerin Aydın’ın bu olaylarla ilgili tavrını gerçekle arasındaki mesafeyi 

kapatıp kapatmayacağı çelişkisi arasında gidip gelmesi arasında şekillenmektedir. 

 

3.FİLMDEKİ KAREKTER ÇÖZÜMLEMELERİ 
Aydın, uzun yıllar tiyatroculuk eğitimi almış elli yaşlarında, kır saçlı, orta yapılı tipik toplum da 

görebileceğimiz insan betimlemesi. Aydın İstanbul’ da eğitim almış bir süre sonra aktörlüğü bırakarak 

eşi Nihal ve kardeşi Necla ile birlikte Nevşehir’e babasından kalma eski kasvetli ama bir o kadar da 

kendisini rahat hissettiği otele yerleşmiştir. Aydın karakterine baktığımızda, bilgili, iyi bir eğitim almış, 

toplumun aydın olarak sınıflandırdığımız kesimine mensup karakterini yansıtmaktadır.  

 

Aydın’ ın pek çok konuda net ve değiştirilmez fikirleri olup bunları hiçbir zaman sorgulama zahmetine 

girmeyen kardeşi Necla ile konuşmalarında da görüldüğü üzere eleştirilere açık olmayan yargılanmaktan 

haz almayan kendisini eğitim aldığından dolayı eleştiri yapmaya hak gören ve bunu yadırgamayan bir 

karakter olarak seyircinin karşısına çıkmaktadır. Aydın, Ceylanın filminde egosu üst benliğine hakim 

olmakta ve bunu filmde kardeşi Necla ile olan diyalogların da görmekteyiz. Film ilerledikçe Aydın 

hakkında daha iyi gözlemler ediniyoruz, özellikle filmin son sahnelerinde eşi Nihal’ e olan tavrı seyirciyi 

o esnada ekrana kilitliyor. Aydın sohbetin başında koruyucu tavrı göze çarpıyor fakat bu koruyucu tavır 

eşi Nihal’i kendisinden itmeye sebep olmaktadır. Aydın, eşi Nihal’i ne kadar bırakmak istese de ondan 

kopamıyor, çok sevdiği atı bile ilerleyen bölümlerde bırakırken eşi Nihal’ den vazgeçemiyor. Bu da biz 

seyirciye Aydın’ın kendi içinde ki çatışmayı gözler önüne seriyor. Aydın eşi Nihal’i kendisine göre daha 

tecrübesiz gördüğü için ona yardım etmek istiyor, fakat Nihal’in hayatı sadece Aydın olduğu için bu 
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durumdan mutsuz, kendisine dair umutları yok, fakat aydın egosuyla eşi Nihal’i incittiğinin farkında 

değil. Çünkü; Aydın için bir sorumluluk üstleneceksen onun için iyi bir eğitim almış ve üzerinde 

çalışmış olman lazım, bu da biz seyirciye toplumda aydın diye adlandırabileceğimiz sınıfın özelliklerini 

yansıtmaktadır. Kısaca Ceylan filmindeki Aydın karakteri; fikirlerini olgular üzerinden değil birey 

üzerinden değerlendirmeyi seçiyor, ve onun için önemli olan inanmak veya inanmamak değil inanan 

veya inanmayandır. 

 

 
Şekil 3: Kış Uykusu (Winter Sleep)-(Aydın) 2014 

 

Nihal; genç, nitelikli eğitim almış, uzun boylu, sırtına kadar uzanan saçları ve natüralist yüzüyle 

seyircinin karşına çıkmış toplumda karşılaşabileceğimiz tipik kadın tiplemesi. Nihal, İstanbul’ da eğitim 

alırken kendisinden yaşça büyük olan Aydın ile evlenmiş ve Nevşehir’e gelmiştir. Nihal, Ceylan 

filminde melankolik ruh haline sahip, ortalıkta pek fazla görünmeyen otelin kasvetli, karanlık odasına 

kendisine yaşam alanı bulmuş ve yaptığı yardımlarla hayata tutunmaya çalışan bir karakter. Nihal tüm 

hayatını aydının hayatına odakladığı ve bunun artık sıradan alışılmış olduğundan dolayı sıkıntılar 

yaşamakta ve bunu hissettirmektedir. Nihal’in ilerleyen bölümlerde hayatından hoşnutsuzluğu ve bu 

hoşnutsuzluğun verdiği huzursuzluk Nihal’i farklı uğraş alanlarına sevk etmiş, fakat Aydın’ın bu 

uğraşlara dahil olması Nihal’i olumsuz etkilemektedir. Ancak bunu dile getirirken aydın kesim 

dediğimiz bir konuşma dilini kullanarak dile getirmekte ve seyirciye hissettirmektedir. Filmin son 

sahnelerinde Aydın ile olan konuşmalarına baktığımızda Aydın’a bağlı kalmaktan mutlu olamayan ama 

onunla kalmaya devam eden bir karakter. Kısaca Nihal belirsizliğin karanlık sularında çırpınmaktan 

başka yapacağı bir şey olamayan bir karakter denilebilir. 

 

 
Şekil 4: Kış Uykusu (Winter Sleep)-(Nihal)2014 
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Hamdi karakterine baktığımızda tipik toplumdaki imam gerçekliğine işaret ediyor. Hamdi, zayıf, orta 

yaşlı, kır saçlı toplumun alt kesiminden, düşük gelirli, yardıma muhtaç, aciz, korkak ve yalancı bir 

karaktere hayat veriyor. Bu başarılı etki, seyircinin gözünde tüm saflığıyla gözler önüne seriliyor. 

Ceylan filmindeki Hamdi karakterinin senaryolarına baktığımızda daha mütevazi, aydın kesime karşı 

kendisini daha aşağılayıcı gören ve bunları hareketleriyle seyirciye gösteren saflığını, acizliğini 

hissettiren muhtaç bir o kadar da çıkarcı bir karakter. Hamdi karakterinin diğer özelliklerine bakacak 

olursak Hamdi tavırlarını insanların sosyal-ekonomik durumuna göre şekillendirmektedir. Hamdi’ nin 

hem maddi hem de manevi fakirliğinden dolayı karakterin gerçekliğini seyirci hissetmektedir. Kısaca 

Hamdi iyi yetişmemiş, eğitim almamış, oturmasını kalkmasını bilmeyen ve çevresine güven vermeyen 

bir karakter denilebilir. 

 

 
Şekil 5: Kış Uykusu (Winter Sleep)-(Hamdi)2014 

 

Necla, orta yaşlı, orta boylu, doğal, İstanbul’da iyi bir çevirmenlik eğitimi almış fikirleri, düşünceleri, 

yaşananlara farklı bakış açısı ile bakması kardeşi Aydın’ a göre daha mütevazi pişmanlıkların 

mutsuzluğunun farkında olan kendisini bulunduğu yerde iyi hissetmeyen ve buna çözüm arayan bir 

karakter denilebilir. Necla içinde biriktirdiklerine dile getirebilen fakat bir o kadar da çatışmalar yaşayan 

toplumda aydın kesimde görebileceğimiz bir karakter. Necla ilerleyen bölümlerde düşüncelerini daha 

fazla dile getiren özellikle Aydın ile olan çatışması biz seyirciye Necla’nın aslında hoşnutsuzluğunu çok 

rahat bir şekilde dile getiren eleştirmekten kaçınmayan olumsuz duygularını, düşüncelerini seyirciyi 

etkileyecek şekilde betimleyen fakat bunları yaparken sadece kelimelerde kalması hayata geçirememesi 

Necla’nın çatışmalarını doğrular nitelikte denilebilir. Kısaca Necla diğer aydın karakterler gibi iyi bir 

eğitim almış, toplumda kabul görmüş bir karakter. 

 

 
Şekil 6: Kış Uykusu (Winter Sleep)-(Necla)2014 

 

İsmail, uzun boylu, otuzlu yaşlarda toplumun alt kesiminden diyebileceğimiz orta gelirli, yardıma 

muhtaç giyimiyle ve tavrıyla kendisini aşağılayan tipik anarşist, nihilist bir tipleme. İsmail’in yüzünde 

kullandığı ifadeler seyirciyi düşündüren tavrı sakinliğinin, sessizliğinin içindeki haykırışı seyirciyi filme 

bağlıyor. İsmail, toplumun alt kesiminden fakir fakat bir o kadar da gururlu bir karakter. Toplumda 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

104 

görünen tipik genç delikanlı diyebileceğimiz bir tipleme. Durumun kötü ve yardıma muhtaç olduğu 

halde yardım kabul etmeyen gururunun gösterdiği yücelik onu diğer fakir, aciz insanlardan ayrı kılmakta 

ve toplumun aydın kesiminin karşısında kendisini aşağılamamakta tam aksine davranışlarıyla gururunu 

ön plana çıkartan bir karakterdir. 

 

 
Şekil 7: Kış Uykusu (Winter Sleep)-(İsmail)2014 

 

3.1.OLAYLAR ÖRÜNTÜSÜ 

Eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın aktörlüğü bıraktıktan sonra genç eşi Nihal ve kardeşi Necla ile 

birlikte Kapadokya’ ya babasından kalma eski kasvetli bunaltıcı bir otele yerleşir ve orada yaşamaya 

başlarlar. Otel de ayrıca Hidayet ve eşi de kalmaktadır. Hidayet Aydın’ın sağ koludur. Aydın eşi ve 

kardeşi durgun bir hayat sürdürmektedirler. İlerleyen sahnelerde Aydın’ın kiracıları ile olan diyalogları 

Aydını eleştirilere daha çok itmiştir. Özellikle Hamdi ve kardeşi ile olan diyaloglarda o alt kesimi çokta 

önemsemediği hor gördüğü eleştirmekten kaçınmadığı ve bunları hareketleriyle seyirciye 

göstermektedir. Filmde otelin soğukluğu bunaltıcı havası Necla’nın çok fazla hoşuna gitmez ve sürekli 

bunları dile getirir. Film ilerledikçe Kapadokya’ nın Aydın ve ailesinin hayata tutundukları yer olarak 

görürüz. 

 

 
Şekil 8: Kış Uykusu (Winter Sleep)2014 (Yemek Sahnesi) 

 

Filmin ortalarında aydın ve kardeşi Necla’nın diyalogları karşımıza çıkar ve aslında filmin ilk düğümü 

bu sahnede atılmış olur. Aydın’ın kabullenmeyişleri Necla’nın Aydını eleştirmeleri toplum ve aydın 

kesimi tartışmasını gün yüzüne çıkarır. Aydın eleştirileri kabul etmez çünkü iyi bir eğitim almıştır ve 

hiçbir yaşanmışlığı olmasa da toplumu toplumun eksik yanlarını eleştirmeyi kendisine hak görür. Bu 

tavır Necla’yı rahatsız eder ve Aydını yargılamasına neden olur. Bu yargılamaları kaldıramayan Aydın 

ise Necla’ya Necla’nın tavrıyla yaklaşmakta fakat bunun memnuniyetsizliğini dile getirmese de 

seyirciye hissettirmektedir. Filmin sonlarına gelindiğinde Aydın’ın eşi Nihal le olan diyalogları yer 
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almakta bu diyaloglarda Nihal’in kasvetli otel odasında kendisine yer bulmak istemesi fakat buna 

Aydın’ın da kendisini ön plana atarak tüm benliğini ve bencilliğini gözler önüne seriyor. 

 

4.FİLMDEKİ BİÇİM ÖGELER 

4.1.Kompozisyon 

Kış uykusu filminde dış mekanlarda geniş, açık bir kompozisyon oluşturulmaya çalışılmış ve dış 

mekanda kullanılan ögeler ve Kapadokya’nın eşsiz görüntüsü film de çok etkili bir şekilde yansıtılmıştır. 

İç mekanlarda sınırlı kompozisyonlar tercih edilmiştir. Otel de ve otelin odasında kullanılan eşyalar, 

eşyaların konumlandırılması ve oyuncularla birlikte ekrana yansıtılması kompozisyonu güçlendirmiştir. 

 

 
Şekil 9: Kış Uykusu (Winter Sleep)-(Kapadokya)2014 

 

Aydın’ ın kiracısı Hamdi’ nin evine baktığımızda daha çok toplumun alt kesiminden yardıma muhtaç 

evindeki eşyalarının eskiliği ve kasvetli kullanılışı dikkat çekmekte bunun yanında özellikle kapının 

yanında bulunan masada ki eşyaların konumlandırılması ve dikkatin o yöne doğru verilmesi filmdeki 

kompozisyon etkisini artırmaktadır. Aydın’ ın odasına genel olarak baktığımızda ise çalışma masasının 

konumlandırılması koltuğun tam merkeze yerleştirilmesi ve duvarda asılı olan tablolar ve tabloların 

simetrik bir şekilde düzenli asılması karşıdan bakan seyircide etkili bir görüntü 

 

4.2.Mekan 

Mekan olarak film de Kapadokya’ nın köy diyebileceğimiz daha derme çatma yerleri gösterilmeye 

çalışılmıştır. Dış mekan natüralist kış havasının hakimliği dikkat çekmektedir. İç mekan olarak daha çok 

Aydın ve ailesinin kaldığı otel, kiracısı olan Hamdi’ nin evi ve filmin sonlarına doğru gösterilmeye 

başlanan arkadaşının evini görmekteyiz. 

 

4.3.Açı 

Film de dış çekimlerde geniş açıları ve ara arada dar açıları görmekteyiz. İç mekan çekimlerde ise daha 

çok dar açı tercih edilmiştir. 

 

4.4.Hareket 

Kış uykusu filmi Ceylan’ ın diğer filmlerine nazaran diyaloglar üzerine kurulmuştur. Hareket filmde 

çok fazla hakim değildir. Film de seyirciyi rahatsız etmeyecek bir durağanlık söz konusudur. 

 

4.5.Açık-Koyu 

Kış uykusu filmin de Ceylan dış mekanda doğal bir ışık tercih etmiştir. Bunun yanında dış mekanda da 

kış havasının verdiği soğukluğu seyirci hissetmektedir. İç mekanda ise güçlü açık koyu dengeleri 

gözetilerek kompozisyon oluşturulmuştur. Kahverenginin hakimliği, sarının mekana ışık etkisini 

vermesi ve diğer mekanlarda kullanılan koyuluklar ve ışık etkisi filmi güçlü kılmaktadır.  Kısaca film 

de dış mekanda doğal bir ışık etkisi, iç mekanlarda da barok ışık etkisini görmekteyiz.  
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Şekil 10: Kış uykusu (Aydın) 

 

4.6.Renk-Doku 

Film de dış mekanda kahve ve sarının tonlarıyla beyaz renk hakimiyetini görmekteyiz. İç mekanda ise 

kahverengi ve tonları,  sarı ve az da olsa beyaz ile desteklenerek renk etkili bir şekilde kullanılmaya 

çalışılmıştır. Film de doku etkisi kumaş parçaları ve oyuncuların giysilerinde hissettirilmeye çalışılmış 

ve eşyaların üzerinde etkisi gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

4.7.Makyaj, Kostüm-Dekor 

Ceylan filminde makyajı oyuncularda etkili bir şekilde hissettirilmeye çalışılmış özellikle Hamdi ve 

ailesinin yüz ifadeleri fakirliği yoksulluğu seyirciyi hissettirmiştir. Diğer taraftan Aydın’ ın eşi Nihal’in 

yüz ifadesinin soğukluğu kardeşi Necla’ nın yüz ifadeleri ve kullanılan makyajlar sahneyi 

güçlendirmiştir.  

 

Film de öncelikle mekanlarda kullanılan eşyalar ve eşyaların konumlandırılması öte yandan Aydın’ ın 

odası, odasında kullanılan eşyalar çalışma masasının konumlandırılması ve koltuğun merkeze alınması 

sahnenin tam karşıdan seyirciye dönük olarak ele alınması Ceylan’ ın dekoru etkili bir şekilde 

gösterdiğini kanıtlamaktadır. Oyuncuların kostümleri toplumda ki alt ve üst kesimi seyirciye 

göstermektedir. Çünkü, filme baktığımızda Aydın ve ailesinin daha temiz yerli yerinde tipik normal 

toplumda görebileceğimiz kıyafetler fakat kiracısı Hamdi ve ailesinin kostümlerine baktığımızda temiz 

olamayan, yardıma muhtaç diyebileceğimiz toplumun alt kesimlerinden insanlarda görebileceğimiz 

kostümler diyebiliriz. 

 

 
Şekil 11: Kış Uykusu (Winter Sleep)2014 (Hamdi’nin Evi) 

 

4.8.Efekt, Sembol-İmge, Müzik 

Film de efekt olarak çok kışın verdiği soğukluk ve rüzgar esintisi mekanik ve optik bir etki ile 

gösterilmiştir.  Ceylan’ ın Kış uykusu filminde tipik aydın diyebileceğimiz toplumun bilgili, eğitim 

almış karakterini (Aydın) görmekteyiz. Diğer değinilmesi gereken ise toplumdaki belli bir kesimi temsil 

eden Hamdi imgesi. Hamdi tipik toplumda karşılaşabileceğimiz karakter bu karakteride seyirciye etkili 

bir şekilde hissettirilmeye çalışılmıştır. 

 

Film de Kış uykusu (Winter Sleep)- N.B. Ceylan Schubert’s Piano Sonata No 20 in A Majör fon müziği 

kullanılmıştır. 
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AMAÇ 

Bu makalede ontololik çözümlemenin sinema eserlerinde nasıl kullanılabilir ve kullanılırken ontolojik 

bir çözümlemenin sinema eserleri nasıl yapılır üzerine inceleme yapılması amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada kaynak tarama yöntemi ve nitel araştırma tekniklerinden faydalanılmıştır. 

 

SONUÇ 

Ontolojik bir çözümleme aracı olarak kullanılan Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu (Winter Sleep) filmi 

toplumun aydın kesimi ile alt tabaka, fakir, yardıma muhtaç kesimlerinin birer çatışması üzerine 

kurulmuş, iç çatışmaların gün yüzüne çıkarılması için mekan değiştirerek belli bir yaşama uyum 

sağlayarak aslında buna kabuğuna çekilmek veya toplumdan soyutlanmakta diyebiliriz. Bu filmde 

Aydın karakterinin niteliksel zenginliği ve bu niteliksel zenginliğin verdiği güç olarak eleştirmeye, salt 

gerçeklikle yüzleşmektense var olanı eleştirmeyi tercih eden Aydının ve antitezi olarak düşündüğü 

kardeşi Necla’nın eleştirilerine katlanamayışı eleştirmen olmasına rağmen eleştirileri kabullenmeyişi 

Aydının kafasının içindeki problemlerin filme yansıması diğer yandan eşi Nihal’den vazgeçemeyişi 

sürekli gelgitli tavırları aslında bir nevi Aydın’ın  kendi dışındaki olaylarla ilgili bağını, gerçek ile olan 

ilişkisini kapatıp kapatmayacağı üzerine şekillenmiştir. Bu da izleyici de Ceylan’ın filmini izlerken 

bireylerin duygusal ve karşılıklı ilişkilerinde içsel hesaplaşmaların olduğunu, mutluluğun sadece dış 

dünyadan ibaret olmadığını aynı zaman da insanın içsel durumu ile alakalı olduğunu anlamlandırmasına 

ortam hazırlar. 

 

Sonuç olarak ontolojik çözümleme yönteminin ölçütlerinin bu filmin incelenmesinde ve sözü edilen 

iddialarının tanıtlanmasında işe yarar bulgular sağladığını; dolayısıyla başka film ve filmler içinde 

kullanılabileceğini söylemek mümkündür.    
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ÇANAKKALE İLİNİN SİYASAL MİNYATÜRÜ: AYVACIK İLÇESİ1 
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Özet  

Bir idari birimin siyasal minyatürü, seçim sonuçlarının siyasi partiler arasındaki dağılımı bağlamında, 

idari birimin (il/ilçe) hiyerarşik alt birimi (ilçe/belde/köy) ile arasında devamlılık arz edecek şekilde 

benzeş durumda olma halini tarif etmek için kullanılabilir. Çalışmada Çanakkale ilinin (varsa)  siyasal 

minyatür konumundaki ilçesinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede Yüksek Seçim 

Kurulu’nun açık veri tabanından seçim sonuçları Çanakkale il geneli ve ilçe bazlı olarak temin 

edilmiştir. Çalışmada 2009, 2011, 2015 (Haziran ve Kasım) ve 2018 genel seçimlerinde milletvekili 

genel seçim sonuçları, 2014 ve 2019 mahalli idareler seçimlerinde ise il genel meclisi seçim sonuçları 

esas alınmıştır. 2009, 2011, 2014, 2015 Haziran, 2015 Kasım, 2018 ve 2019 seçimlerinde Ayvacık ilçesi 

Çanakkale’nin siyasi minyatürü konumundadır. Yani Çanakkale ili geneli seçim sonuçları ile Ayvacık 

ilçesine ait seçim sonuçları devamlılık arz edecek şekilde benzeştir. Çalışmada Ayvacık ilçesinin 

Çanakkale ilinin siyasi minyatürü olma durumu ortaya konmuştur. Fakat Ayvacık ilçesinin siyasal 

minyatür olmasının sebepleri TÜİK verileri (kaba doğum hızı, kaba ölüm hızı, doğum sayısı vb. )başta 

olmak üzere farklı veri tabanlarından elde edilecek veriler marifetiyle karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmesi ve  elde dilecek bu verilerin yerinde gözlem ve saha araştırması ile desteklenmesi 

hedeflenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Minyatür, Seçim Sonuçları, Çanakkale, Ayvacık. 

 

POLITICAL MINIATURE OF ÇANAKKALE PROVINCE: AYVACIK DISTRICT 

 

Abstract  

The political miniature of an administrative unit can be used to describe the state of being in a continuous 

analogy between the administrative unit (province/district) and its hierarchical sub-unit 

(district/town/village) in the context of the distribution of election results among political parties. In the 

study, it is aimed to determine (if any) in the position of political miniature of Çanakkale. In this context, 

the election results from the open database of the Supreme Election Board were obtained on a provincial 

and district basis. In the study, the results of the parliamentary elections in the 2009, 2011, 2015 (June 

and November) and 2018 general elections, and the provincial council election results in the 2014 and 

2019 local administration elections were taken as basis. In the 2009, 2011, 2014, 2015 June, 2015 

November, 2018 and 2019 elections, Ayvacık district is the political miniature of Çanakkale. In other 

words, the election results of Çanakkale province and the election results of Ayvacık district are similar 

in a continuous way. In the study, it is contented to reveal the situation of Ayvacık district being the 

political miniature of Çanakkale province. However, it is aimed to analyze the reasons why Ayvacık is 

a political miniature by using data obtained from different databases, especially TSI data (crude birth 

rate, crude death rate, number of births) and to support these data with on-site observation and field 

research. 

 

Keywords: Political Miniature, Election Results, Çanakkale, Ayvacık. 

 

1. GİRİŞ 

Bir idari birimin siyasal minyatürü, seçim sonuçlarının siyasi partiler arasındaki dağılımı bağlamında, 

idari birimin (il/ilçe) hiyerarşik alt birimi (ilçe/belde/köy) ile arasında devamlılık arz edecek şekilde 

benzeş durumda olma halini tarif etmek için kullanılabilir. Çalışmamızın hipotezi bazı idari birimlerin 

üst idari birimlerinin siyasal minyatürü olduğu ve bunun rastlantısal olmadığına yöneliktir. 

                                                      
1 Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje Numarası: SBA-2022-4072 Çanakkale İlinin Siyasal Minyatürü olan İlçe, Belde/Köylerin 

Tespiti ve Demografik Yapılarının İncelenmesi  
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Bu çerçevede çalışamaya Çanakkale ilinin siyasal minyatürünün tespit edilmesiyle başlanmıştır. 

Çanakkale ili gerek tarihi gerekse de jeopolitik yapısıyla önemli bir yere sahiptir. Fakat çalışmamız 

açısından Çanakkale ilinin seçilmesinin özel bir sebebi bulunmamaktadır. Çanakkale ilinin seçilmesinin 

sübjektif sebebi ise araştırmacının Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde görev yapıyor olması ve ihtiyaç 

olması halinde yerinde gözlem yapabilme imkanına sahip olmasıdır. 

 

Çalışmada ilk önce Çanakkale’nin idari yapısı hakkında bilgi verildikten sonra ikinci bölümde Yüksek 

Seçim Kurulu verileri ışığında Ayvacık ilçesinin Çanakkale’nin siyasal minyatürü olduğuna dair tespit 

açıklanacaktır. Üçüncü bölümde ise Türkiye İstatistik Kurumunun verileri başta olmak üzere Çanakkale 

il geneli ile Ayvacık ilçesi karşılaştırılacaktır. 

 

2. ÇANAKKALE’NİN İDARİ YAPISI 
Çanakkale ilinin hem Avrupa hem de Asya kıtasında, hem Marmara hem de Ege Bölgesi’nde toprakları 

olması, bünyesinde iki adanın olması, hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı olması, kısaca iki 

deniz, iki coğrafi bölge ve iki kıtada yer alması, 18 Mart 2022 tarihinde trafiğe açılan 1915 Çanakkale 

köprüsüyle birlikte onu ülkemizin diğer illerinden farklılaştırmaktadır (Kara &Atasoy, 2018). 

Çanakkale il sınırları içerisinde ikisi ada biri merkez ilçe olmak üzere on iki ilçe bulunmaktadır. Bu 

ilçeler Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcada, Çan, Merkez, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki 

ve Yenice’dir. 5393 sayılı Belediye Kanununun amir hükmü gereği bu ilçeler de belediye teşkilatı 

mevcuttur. Bu belediyelerin dışında on bir adet belde belediyesi mevcuttur. Bu belde belediyeleri 

Lapseki ilçesi sınırları içerisinde Çardak ve Umurbey belediyeleri, Gelibolu ilçesi sınırları içerisinde 

Kavakköy ve Evreşe  belediyeleri, Biga ilçesi sınırları içerisinde Gümüşçay ve Karabiga belediyeleri, 

Çan ilçesi sınırları içerisinde Terzialan Belediyesi, Ezine ilçesi sınırları içerisinde Geyikli belediyesi, 

Ayvacık ilçesi sınırları içerisinde Küçükkuyu belediyesi, Yenice ilçesi sınırları içerisinde Kalkım 

Belediyesi ve Merkez ilçesi sınırları içerisinde Kepez Belediyesidir. 31 Aralık 2021 tarihli Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye genelinde 387 belde belediyesi arasından en fazla 

nüfusu olan belde belediyesinin 34.350 nüfus ile Merkez ilçeye bağlı Kepez beldesi olması ve Türkiye 

genelinde en fazla nüfusu olan ikinci belde belediyesinin 10.604 nüfus ile Ayvacık ilçesine bağlı 

Küçükkuyu beldesi olması Çanakkale’nin idari yapısı anlamında dikkat çeken unsurlardandır. 

 

2022 yılı verilerine göre Çanakkale il genelinde 575 adet köy mevcut olup, bunlardan 108’i Biga 

ilçesindedir. Biga bu haliyle Türkiye genelinde köy sayısı fazla olan ilçelerden olup, Marmara 

bölgesinde en fazla köyü olan ilçedir (İçişleri Bakanlığı, 2022). Bunun yanında Bozcada ilçesi 

bünyesinde köy olmayan tek ilçedir (Bozcada Kaymakamlığı, 2022). 31 Aralık 2021 tarihli Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Çanakkale Merkez ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 61.557 

nüfus ile büyükşehir belediyesi olan illerin dışındaki illerde bulunan 6248 mahalle arasından en fazla 

nüfusa sahip ikinci mahalledir. 

 

3. ÇANAKKALE İL GENELİNİN SİYASAL MİNYATÜRÜ AYVACIK İLÇESİ 
Yüksek Seçim Kurulu verileri ışığında Çanakkale’nin siyasal minyatürlerinin tespit edilmesine yönelik 

olarak yapılan ön analizlerde belde ve köylerle ilgili olarak (ilk etapta) belirgin bir benzerliğe 

rastlanmamıştır. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin en az ilçe düzeyinde olması, hatta ilçe 

düzeyindeki verilerin de oldukça sınırlı olması sebebiyle ilçe düzeyinde siyasal minyatürlerin tespit 

edilmesi tercih edilmiştir. 

 

Siyasal minyatürlerin tespit edilmesinde baz alınacak siyasi partilerin belirlenmesinde kurumsallaşmış 

ve ülke genelinde (görece) homojen bir oy dağılımı sergileyen siyasi partilerin ele alınmasının daha 

sağlıklı olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede kriter olarak son beş genel seçime katılma ve hali 

hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunma kabul edilmiştir. Bu partiler Adalet ve 

Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisidir (Güler, 2022). 

 

Siyasal minyatürlerin tespit edilmesinde süreklilik önemli bir faktördür. Zira dönemsel olarak idari 

birimlerin benzer seçim sonuçlarını yansıtması rastlantısal olabilir. Bu çerçevede güncelliği korumak 

adına 2019 mahalli idareler genel seçimlerden başlamak üzere geriye doğru 2009 mahalli idareler genel 
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seçimlere kadar olan seçimlerin çalışma kapsamına alınmasının uygun olduğu değerlendirilmiş. Bu 

tercihte Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında 2009 yılından itibaren yapılan seçimlerin veri 

analizine oldukça müsait bir şekilde kullanıma sunulması da etkili olmuştur. Siyasal minyatürlerin tespit 

edilmesinde göz ardı edilebilecek sapma oranının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 

çalışmada %2 sapma oranın siyasal minyatür olma anlamında göz ardı edilebilecek oran olarak kabul 

edilmiştir. 

 

Aşağıda Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 2009-2019 yılları arasında gerçekleşen milletvekili genel 

seçimleri ve mahalli idareler genel seçimleri Çanakkale ilinin ilçelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi, 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki oy dağılımları incelenmiştir. 

Milletvekili genel seçimlerinde siyasi parti bazlı sonuçları, mahalli idareler genel seçimlerinde il genel 

meclisi seçim sonuçları esas alınmıştır. 25.06.1927 tarih ve 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz (Gökçeada) 

Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun çerçevesinde Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde il genel 

meclisi seçimi için oy kullanılmadığından iki ilçeye ait mahalli idareler genel seçimlerine ait bilgilere 

yer verilmemiştir (Mağ, 2015; Türk Belediyecilik Derneği, 1997). 

 

Tablo 1. 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Çanakkale İlçeleri Oy Dağılımı   
GEÇERLİ OY 

SAYISI 

AK PARTİ 

OY SAYISI 

OY 

ORANI 

CHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

MHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

1 AYVACIK 21546 7193 33,38 8072 37,46 4207 19,53 

2 BAYRAMİÇ 22618 7286 32,21 5187 22,93 4747 20,99 

3 BİGA 55500 21986 39,61 12608 22,72 13597 24,5 

4 ÇAN 36195 14770 40,81 9002 24,87 9941 27,47 

5 MERKEZ 74841 24088 32,19 27096 36,2 16485 22,03 

6 ECEABAT 6560 1833 27,94 1991 30,35 263 4,009 

7 EZİNE 22338 7538 33,75 8018 35,89 3911 17,51 

8 GELİBOLU 26590 6201 23,32 10036 37,74 6644 24,99 

9 LAPSEKİ 18586 7618 40,99 3915 21,06 5057 27,21 

10 YENİCE 26521 12704 47,9 4927 18,58 7000 26,39 

 

Tablo 2. 2011 Milletvekili Genel Seçimleri Çanakkale İlçeleri Oy Dağılımı   
GEÇERLİ OY 

SAYISI 

AK PARTİ 

OY SAYISI 

OY 

ORANI 

CHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

MHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

1 AYVACIK 21305 8468 39,747 8930 41,92 2901 13,62 

2 BAYRAMİÇ 22529 8928 39,629 9492 42,13 2939 13,05 

3 BİGA 56839 28468 50,085 17602 30,97 8055 14,17 

4 BOZCAADA 1644 427 25,973 957 58,21 206 12,53 

5 ÇAN 36531 16917 46,309 12294 33,65 5816 15,92 

6 MERKEZ 84272 28521 33,844 39854 47,29 12782 15,17 

7 ECEABAT 6585 1649 25,042 3906 59,32 801 12,16 

8 EZİNE 21860 8628 39,469 9399 43 2571 11,76 

9 GELİBOLU 26774 8607 32,147 13059 48,77 4112 15,36 

10 GÖKÇEADA 4131 1883 45,582 1277 30,91 681 16,49 

11 LAPSEKİ 18612 8456 45,433 5907 31,74 3467 18,63 

12 YENİCE 25942 14912 57,482 6379 24,59 3476 13,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

111 

Tablo 3. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Çanakkale İlçeleri Oy Dağılımı   
GEÇERLİ OY 

SAYISI 

AK PARTİ 

OY SAYISI 

OY 

ORANI 

CHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

MHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

1 AYVACIK 22210 7998 36,01 8044 36,22 5312 23,92 

2 BAYRAMİÇ 22364 8218 36,75 7119 31,83 6238 27,89 

3 BİGA 58625 27119 46,26 19896 33,94 9081 15,49 

4 ÇAN 35880 16731 46,63 7499 20,9 10342 28,82 

5 MERKEZ 93533 31333 33,5 43834 46,86 14249 15,23 

6 ECEABAT 6626 1737 26,21 2624 39,6 2034 30,7 

7 EZİNE 21891 8219 37,55 8211 37,51 4188 19,13 

8 GELİBOLU 27417 6266 22,85 12654 46,15 7427 27,09 

9 LAPSEKİ 18389 7546 41,04 4263 23,18 5003 27,21 

10 YENİCE 25050 13062 52,14 4579 18,28 6495 25,93 

 

Tablo 4. 2015(Haziran) Milletvekili Genel Seçimleri Çanakkale İlçeleri Oy Dağılımı   
GEÇERLİ OY 

SAYISI 

AK PARTİ 

OY SAYISI 

OY 

ORANI 

CHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

MHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

1 AYVACIK 22373 7690 34,4 8872 39,65 4477 20,01 

2 BAYRAMİÇ 21624 7240 33,5 9416 43,54 3793 17,54 

3 BİGA 58246 25761 44,2 18106 31,09 11088 19,04 

4 BOZCAADA 1862 414 22,2 962 51,66 292 15,68 

5 ÇAN 34959 13118 37,5 12375 35,4 7948 22,74 

6 MERKEZ 97694 24391 25 44637 45,69 21148 21,65 

7 ECEABAT 6539 1301 19,9 3928 60,07 929 14,21 

8 EZİNE 21775 6883 31,6 9538 43,8 4042 18,56 

9 GELİBOLU 27619 7495 27,1 13881 50,26 4687 16,97 

10 GÖKÇEADA 4689 1508 32,2 1348 28,75 992 21,16 

11 LAPSEKİ 18332 8022 43,8 5394 29,42 3990 21,77 

12 YENİCE 24456 12544 51,3 6051 24,74 4703 19,23 

 

Tablo 5. 2015(Kasım) Milletvekili Genel Seçimleri Çanakkale İlçeleri Oy Dağılımı   
GEÇERLİ OY 

SAYISI 

AK PARTİ 

OY SAYISI 

OY 

ORANI 

CHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

MHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

1 AYVACIK 22042 8594 38,99 8955 40,63 3372 15,3 

2 BAYRAMİÇ 21515 8011 37,23 9563 44,45 2925 13,6 

3 BİGA 58850 30931 52,56 17824 30,29 7520 12,78 

4 BOZCAADA 1728 422 24,42 924 53,47 238 13,77 

5 ÇAN 35041 15833 45,18 11692 33,37 6401 18,27 

6 MERKEZ 99953 29655 29,67 46054 46,08 17987 18 

7 ECEABAT 6471 1530 23,64 3844 59,4 775 11,98 

8 EZİNE 21456 7810 36,4 9442 44,01 3054 14,23 

9 GELİBOLU 27148 8309 30,61 13832 50,95 3769 13,88 

10 GÖKÇEADA 4269 1574 36,87 1278 29,94 751 17,59 

11 LAPSEKİ 18364 8934 48,65 5639 30,71 3000 16,34 

12 YENİCE 24301 14006 57,64 5910 24,32 3415 14,05 
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Tablo 6. 2018Milletvekili Genel Seçimleri Çanakkale İlçeleri Oy Dağılımı   
GEÇERLİ OY 

SAYISI 

AK PARTİ 

OY SAYISI 

OY 

ORANI 

CHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

MHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

1 AYVACIK 24305 9030 37,15 8894 37 1517 6,242 

2 BAYRAMİÇ 21461 7895 36,79 8104 38 1022 4,762 

3 BİGA 61874 29679 47,97 16065 26 4914 7,942 

4 BOZCAADA 2175 480 22,07 1043 48 68 3,126 

5 ÇAN 35095 15052 42,89 9165 26 3128 8,913 

6 MERKEZ 112581 29297 26,02 45953 41 6675 5,929 

7 ECEABAT 6635 1462 22,03 3315 50 245 3,693 

8 EZİNE 22066 8147 36,92 7947 36 1307 5,923 

9 GELİBOLU 28375 8090 28,51 12551 44 1671 5,889 

10 GÖKÇEADA 5103 1523 29,85 1359 27 471 9,23 

11 LAPSEKİ 19412 8504 43,81 4622 24 1761 9,072 

12 YENİCE 23756 12741 53,63 4707 20 1869 7,867 

 

Tablo 7. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Çanakkale İlçeleri Oy Dağılımı   
GEÇERLİ OY 

SAYISI 

AK PARTİ 

OY SAYISI 

OY 

ORANI 

CHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

MHP OY 

SAYISI 

OY 

ORANI 

1 AYVACIK 23517 9143 38,88 10350 44,01 2295 9,8 

2 BAYRAMİÇ 21818 8145 37,33 9254 42,41 1994 9,1 

3 BİGA 61104 32202 52,7 22390 36,64 0 0 

4 ÇAN 34439 16004 46,47 13146 38,17 0 0 

5 MERKEZ 105401 37209 35,3 55903 53,04 0 0 

6 ECEABAT 6435 1640 25,49 2871 44,62 202 3,1 

7 EZİNE 21907 7883 35,98 8138 37,15 4158 19 

8 GELİBOLU 26942 9471 35,15 11422 42,39 2578 9,6 

9 LAPSEKİ 19356 9566 49,42 4612 23,83 0 0 

10 YENİCE 23796 10822 45,48 4332 18,2 5391 23 

 

Yukarıda seçim sonuçları incelendiğinde Çanakkale ilçeleri arasında Ayvacık, Ezine, Bayramiç 

ilçelerinin seçim sonuçlarının Çanakkale il geneli ile uyumlu olduğu görülmüştür. Fakat bunlar 

arasından Ayvacık ilçesinin seçim sonuçlarının sapma oranı daha düşük ve daha uzun süreklilik arz 

edecek şekilde Çanakkale il geneli ile benzeş olduğu görülmüştür. Tablo-8’de yer alan karşılaştırma 

tablosunda sarı ile işaretlenenler dışında Ayvacık ilçesinin seçim sonuçlarının sapma sınırlarının 

oldukça altında Çanakkale ili geneli seçim sonuçları ile benzeş olduğu görülmektedir. 2009 mahalli 

idareler genel seçimlerindeki kısmi sapma Milliyetçi Hareket Partisi açısından oldukça sınırlı olmuşken, 

Cumhuriyet Halk Partisi açısından oluşan sapmayı açıklayacak bir argüman söz konusu değildir.2019 

mahalli idareler genel seçimlerindeki kısmi sapma Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk 

Partisi açısından oldukça sınırlı olmuşken, Milliyetçi Hareket Partisi açısından oluşan sapma ise 

Milliyetçi Hareket Partisinin dört ilçede il genel meclisi adayı göstermemesi ile açıklanabilir. Zira 

Milliyetçi Hareket Partisinin aday gösterdiği diğer altı ilçedeki oy oranlarının ortalaması %12 olup bu 

oranda sınırlı bir sapma olarak değerlendirilebilir. 
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Tablo 8. 2009 -2019 yılları arası Çanakkale İl Geneli ile Ayvacık İlçesi Oy Oranlarının 

Karşılaştırılması  
  AKPARTİ CHP MHP 

2019 
ÇANAKKALE 41 41 5 

AYVACIK 38 44 10 

2018 
ÇANAKKALE 37 34 6 

AYVACIK 36 36 6 

2015  

HAZİRAN 

ÇANAKKALE 34 39 20 

AYVACIK 34 39 20 

2015  

KASIM 

ÇANAKKALE 39 39 15 

AYVACIK 38 40 15 

2014 
ÇANAKKALE 38 35 21 

AYVACIK 36 36 23 

2011 
ÇANAKKALE 41 39 14 

AYVACIK 39 41 13 

2009 
ÇANAKKALE 35 29 23 

AYVACIK 33 37 19 

 

4. ÇANAKKALE İL GENELİ İLE SİYASAL MİNYATÜRÜ AYVACIK İLÇESİ’NİN 

İSTATİSTİKSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI 

Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesi sırtını antik dönemlerin efsaneleri ile besleyen Kazdağı’na dayanan; 

yüzünü bir çok efsanenin doğuşuna kaynaklık eden Ege Denizine çeviren, bozulmamış Yörük- Türkmen 

Kültürü ile tarihini günümüze yansıtan halılarıyla, doğal zeytinyağıyla, turizm potansiyeliyle, jeotermal 

ve maden zenginlikleriyle ülkemizin müstesna yörelerindedir (Elmacıoğlu, 2008). Ayvacık’ın köyleri 

mevkilerine göre şu şekilde adlandırılmaktadır. İlçenin kuzey tarafında düşen ve Kaz Dağı eteklerindeki 

orman köyleri dere kolu (orman işleri ve hayvancılık yoğunluklu) olarak, ilçenin güney doğusuna ve 

Küçükkuyu istikametine düşen köyler yalı kolu (zeytincilik ve turizm yoğunluklu) olarak ve ilçenin 

güney batısına Baba Burnu yönündeki köyler kıran kolu (hayvancılık ve halıcılık yoğunluklu) olarak 

adlandırılmaktadır (Abay & Şimşek, 2008).  

 

Çanakkale il genelinin siyasal minyatürü olarak kabul edilen Ayvacık ilçesi ait bazı istatistiki verilerle 

Çanakkale il geneline ait istatistiki veriler karşılaştırılacaktır. İlk önce Türkiye İstatistik Kurumu internet 

sitesinde veriler Türkiye İstatistik Kurumu İBBS-1 (Türkiye, 12Bölge), İBBS-2 (26 Bölge) ve İBBS-3 

(İller) düzeyinde takip etmekte ve yayınlamaktadır. Sınırlı sayıda veri ise ilçe düzeyinde de takip 

edebilmektedir. Bu bölümde Türkiye İstatistik Kurumu’nun ilçe düzeyinde yayınladığı veriler üzerinden 

bir analiz yapılacaktır. 

 

Tablo 9. Çanakkale İl Geneli ile Ayvacık İlçesi Okuma Yazma Oranı 
2008 ÇANAKKALE 93,85 AYVACIK 90,92 

2009 ÇANAKKALE 94,61 AYVACIK 91,94 

2010 ÇANAKKALE 96,22 AYVACIK 93,7 

2011 ÇANAKKALE 97,55 AYVACIK 95,52 

2012 ÇANAKKALE 97,86 AYVACIK 97,24 

2013 ÇANAKKALE 98,02 AYVACIK 97,42 

2014 ÇANAKKALE 98,08 AYVACIK 97,6 

2015 ÇANAKKALE 98,15 AYVACIK 97,71 

2016 ÇANAKKALE 98,35 AYVACIK 97,86 

2017 ÇANAKKALE 98,52 AYVACIK 98,09 

2018 ÇANAKKALE 98,65 AYVACIK 98,26 

2019 ÇANAKKALE 98,8 AYVACIK 98,45 

2020 ÇANAKKALE 98,88 AYVACIK 98,56 

2021 ÇANAKKALE 98,9 AYVACIK 98,57 

 

  



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

114 

 

Tablo 10. Çanakkale İl Geneli ile Ayvacık İlçesi Çocuk Bağımlılık Oranı (%) 
2007 ÇANAKKALE 24,8 AYVACIK 25,24 

2008 ÇANAKKALE 24,67 AYVACIK 24,85 

2009 ÇANAKKALE 24,38 AYVACIK 24,69 

2010 ÇANAKKALE 23,43 AYVACIK 24,71 

2011 ÇANAKKALE 23,66 AYVACIK 24,4 

2012 ÇANAKKALE 23,2 AYVACIK 24,13 

2013 ÇANAKKALE 22,84 AYVACIK 23,94 

2014 ÇANAKKALE 22,55 AYVACIK 22,72 

2015 ÇANAKKALE 22,73 AYVACIK 22,85 

2016 ÇANAKKALE 22,76 AYVACIK 22,82 

2017 ÇANAKKALE 22,65 AYVACIK 23,01 

2018 ÇANAKKALE 22,81 AYVACIK 22,46 

2019 ÇANAKKALE 23,05 AYVACIK 22,69 

2020 ÇANAKKALE 23,46 AYVACIK 22,86 

2021 ÇANAKKALE 22,73 AYVACIK 22,49 

 

Tablo 11. Çanakkale İl Geneli ile Ayvacık İlçesi Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü 
2008 ÇANAKKALE 2,9 AYVACIK 2,7 

2009 ÇANAKKALE 2,9 AYVACIK 2,7 

2010 ÇANAKKALE 2,84 AYVACIK 2,66 

2011 ÇANAKKALE 2,8 AYVACIK 2,65 

2012 ÇANAKKALE 2,76 AYVACIK 2,61 

2013 ÇANAKKALE 2,73 AYVACIK 2,58 

2014 ÇANAKKALE 2,7 AYVACIK 2,54 

2015 ÇANAKKALE 2,68 AYVACIK 2,51 

2016 ÇANAKKALE 2,67 AYVACIK 2,5 

2017 ÇANAKKALE 2,65 AYVACIK 2,51 

2018 ÇANAKKALE 2,65 AYVACIK 2,5 

2019 ÇANAKKALE 2,63 AYVACIK 2,49 

2020 ÇANAKKALE 2,61 AYVACIK 2,47 

2021 ÇANAKKALE 2,57 AYVACIK 2,43 

 

Tablo 9-10-11’den görüldüğü üzere Çanakkale ili geneli ile Ayvacık ilçesi okuma ve yazma oranı, 

ortalama hane halk büyüklüğü (bir hanehalkını oluşturan kişilerin ortalama sayısı) ve çocuk bağımlılık 

oranı (0-14 yaş arası nüfusun 15-64 yaş arasındaki nüfusa oranı) başlıklarında anlamlı düzeyde 

benzeştir. 
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Tablo 12. Çanakkale İl Geneli ile Ayvacık İlçesi Yaşlı Bağımlılık Oranı (%) 
2007 ÇANAKKALE 17,02 AYVACIK 22,32 

2008 ÇANAKKALE 16,95 AYVACIK 22,23 

2009 ÇANAKKALE 17,24 AYVACIK 22,8 

2010 ÇANAKKALE 17,14 AYVACIK 23,51 

2011 ÇANAKKALE 17,74 AYVACIK 23,79 

2012 ÇANAKKALE 17,96 AYVACIK 24,48 

2013 ÇANAKKALE 18,25 AYVACIK 25,24 

2014 ÇANAKKALE 19,16 AYVACIK 26,73 

2015 ÇANAKKALE 19,66 AYVACIK 27,73 

2016 ÇANAKKALE 19,93 AYVACIK 27,8 

2017 ÇANAKKALE 20,16 AYVACIK 27,91 

2018 ÇANAKKALE 20,89 AYVACIK 29,23 

2019 ÇANAKKALE 21,69 AYVACIK 30,24 

2020 ÇANAKKALE 23,03 AYVACIK 31,58 

2021 ÇANAKKALE 22,98 AYVACIK 32,4 

 

Tablo 13. Çanakkale İl Geneli ile Ayvacık İlçesi Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (%) 
2007 ÇANAKKALE 41,82 AYVACIK 47,57 

2008 ÇANAKKALE 41,63 AYVACIK 47,08 

2009 ÇANAKKALE 41,61 AYVACIK 47,49 

2010 ÇANAKKALE 40,57 AYVACIK 48,22 

2011 ÇANAKKALE 41,4 AYVACIK 48,19 

2012 ÇANAKKALE 41,16 AYVACIK 48,61 

2013 ÇANAKKALE 41,09 AYVACIK 49,18 

2014 ÇANAKKALE 41,72 AYVACIK 49,46 

2015 ÇANAKKALE 42,39 AYVACIK 50,59 

2016 ÇANAKKALE 42,69 AYVACIK 50,63 

2017 ÇANAKKALE 42,8 AYVACIK 50,92 

2018 ÇANAKKALE 43,7 AYVACIK 51,69 

2019 ÇANAKKALE 44,74 AYVACIK 52,92 

2020 ÇANAKKALE 46,49 AYVACIK 54,44 

2021 ÇANAKKALE 45,7 AYVACIK 54,89 

 

Tablo 14. Çanakkale İl Geneli ile Ayvacık İlçesi Yıllık Nüfus Artış Hızı (Binde) 
2008 ÇANAKKALE -2,81 AYVACIK 0,72 

2009 ÇANAKKALE 6,18 AYVACIK -8,75 

2010 ÇANAKKALE 26,16 AYVACIK -3,89 

2011 ÇANAKKALE -8,09 AYVACIK 8,56 

2012 ÇANAKKALE 14,79 AYVACIK 5,37 

2013 ÇANAKKALE 17,34 AYVACIK 9,38 

2014 ÇANAKKALE 18,66 AYVACIK 46,16 

2015 ÇANAKKALE 3,03 AYVACIK -24,02 

2016 ÇANAKKALE 12,49 AYVACIK 8,24 

2017 ÇANAKKALE 20,23 AYVACIK 14,2 

2018 ÇANAKKALE 19,13 AYVACIK 43,6 

2019 ÇANAKKALE 2,76 AYVACIK -6,34 

2020 ÇANAKKALE -1,12 AYVACIK 11,77 

2021 ÇANAKKALE 28,63 AYVACIK 10,38 

 

Tablo 12-13-14’den görüldüğü üzere Çanakkale ili geneli ile Ayvacık ilçesi yaşlı bağımlılık oranı 

(çalışma çağındaki nüfus olarak adlandırılan 15-64 yaş aralığındaki her yüz kişi başına düşen yaşlıların 

(65 ve üzeri yaş) sayısına oranı (Karagöz, 2021)), toplam yaş bağımlılık oranı (0-14 yaş ile 65 yaş ve 
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üzeri nüfusun 15-64 yaş arasındaki nüfusa oranı), nüfus artış hızı ( belli bir sürede insan sayısında 

meydana gelen artış oranı (Mandıracıoğlu,2010) ) bağlamında anlamlı bir benzerlikten söz edilemez. 

 

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt verilerine göre Merkez, Biga, Çan, Gelibolu’nun ardından 34103 

nüfus ile Çanakkale’nin en fazla nüfuslu beşinci ilçesi olan Ayvacık ilçesinde nüfusun %28’i (9710) ilçe 

merkezinde yaşarken geri kalan %72’si köy ve beldelerde yaşamaktadır. 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt verilerine Çanakkale il geneli nüfusu 557276 olup, nüfusun %61’i (344008) ilçe merkezinde 

yaşarken geri kalan %39’u köy ve beldelerde yaşamaktadır. Kır/kent nüfusu anlamında Çanakkale ili 

geneli ile Ayvacık ilçesi arasında anlamlı bir benzerlikten söz etmek mümkün değildir. 

 

5. SONUÇ 

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Ayvacık ilçesi Çanakkale il genelinin siyasi minyatürü 

konumundadır. Bu durumu istatistiksel olarak açıklayabilecek unsurlar olarak okuma yazma oranı, 

ortalama hane halkı büyüklüğü ve çocuk bağımlılık oranı ön plana çıkmıştır. Kır/kent nüfusu oranı, yaşlı 

bağımlılık oranı, toplam yaş bağımlılık oranı, nüfus artış hızı  verileri bu benzerliği açıklayacak bir alt 

yapı sağlamamaktadır.  Siyasal minyatür kavramının ölçütlerinin sağlıklı bir şekilde ortaya konması 

açısından daha çok  istatistiksel verinin elde edilmesi gerekmektedir. Göç hareketleriyle Çanakkale’nin 

güney kesimlerine Yörük, Türkmen, Tahtacı ve değişik coğrafyalardan gelen Müslüman ve Türk nüfus 

yerleşmesi; kuzeyde Yörük, Pomak, Kafkas ve Tatarlar ile Romanya, Bulgaristan, eski Yugoslavya ve 

Yunanistan’dan gelen Türk ve diğer Müslümanlar yerleşmesiyle (Khalaf, 2019) oluşan demografik 

yapının yerinde incelenmesi gerekliliği de hissedilmiştir. 
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SİYASAL MİNYATÜR2
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Özet  

Seçmen davranışlarına yönlendiren birçok faktör söz konusu olup, bu faktörlerin hepsinin birbiriyle olan 

ilişki düzeyinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Seçmen davranışlarının farklılaşmasında / 

benzeşmesinde dünya görüşü, dini inanç, felsefi düşünce, kültürel, sosyal, işgücü gibi faktörlerin 

yanında coğrafi faktörler de rol oynamaktadır. Siyasi / idari coğrafya bağlamında oluşan farklı / benzeş 

seçmen davranışları değerlendirilirken yerleşim yeri temelli bir sınıflandırma yönteminin 

benimsenmesinin farklı bir yaklaşım sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada ele alınan siyasal 

minyatür kavramı literatürde daha önce gerek lafzen gerekse de mealen kullanılmamıştır. Bir idari 

birimin siyasal minyatürü, seçim sonuçlarının siyasi partiler arasındaki dağılımı bağlamında, idari 

birimin (il/ilçe) hiyerarşik alt birimi (ilçe/belde/köy) ile arasında devamlılık arz edecek şekilde benzeş 

durumda olma halini tarif etmek için kullanılabilir. Çalışmanın hipotezi, (varsa) siyasal minyatürlerin 

rastlantısal olmadığı, siyasal minyatürlerin üst bileşeni ile demografik yapılar başta olmak üzere belli 

hususlarda benzerlik taşıdığı varsayıma dayanmaktadır. Siyasal minyatürlerin tespit edilmesi ve 

demografik yapıların karşılaştırılmalı analizi yoluyla üst idari birimlerdeki seçmen davranışları daha 

sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilecektir. Siyasal minyatür kavramı siyasi partiler ve yerel yöneticiler 

başta olmak üzere konuyla ilgili paydaşların seçmen davranışlarını daha kolay ve etkili bir şekilde 

değerlendirmesini sağlayarak karar alma süreçlerinin daha demokratik bir şekilde işlemesine imkân 

sağlayacaktır. Verilerin hipotezi desteklemesi halinde benzer korelasyonlar daha geniş seçim çevreleri 

için de uygulanabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Seçmen Davranışları, Siyasal Minyatür, Seçim Sonuçları. 

 

A NEW CONCEPT IN THE CONTEXT OF GEOGRAPHICAL VOTER BEHAVIOR: 

POLITICAL MINIATURE 

 

Abstract  

There are many factors that direct voter behaviors, and it is very important to evaluate the level of 

relationship between all these factors. In addition to factors such as worldview, religious belief, 

philosophical thought, cultural, social and labor force, geographical factors also play a role in the 

differentiation / similarity of voter behaviors. It is thought that the adoption of a settlement-based 

classification method will provide a different approach when evaluating different / similar voter 

behaviors in the context of political / administrative geography. The concept of political miniature, 

which is discussed in the study, has not been used in the literature before, either literally or as a meaning. 

The political miniature of an administrative unit can be used to describe the state of being in a continuous 

analogy between the administrative unit (province/district) and its hierarchical sub-unit 

(district/town/village) in the context of the distribution of election results among political parties. The 

hypothesis of the study is based on the assumption that political miniatures (if any) are not coincidental, 

and that they have similarities with the upper component of political miniatures in certain aspects, 

especially in demographic structures. By identifying political miniatures and comparative analysis of 

demographic structures, voter behavior in upper administrative units will be evaluated more healthily. 

The concept of political miniature will enable relevant stakeholders, especially political parties and local 

administrators, to evaluate voter behaviors more easily and effectively, and will enable decision-making 

processes to operate more democratically. Similar correlations could be applied for larger constituencies 

if the data support the hypothesis. 
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1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasının en önemli değerlerinin başında demokrasi gelmektedir. Dünya nüfusun giderek 

artması ve demokrasinin ikincil araçlarla kullanılması zorunluluğu temsili demokrasinin önemini her 

geçen gün arttırmaktadır. Bilindiği üzere temsili demokrasi halkın egemenliğini kendi seçtiği 

temsilcileri vasıtasıyla kullandığı demokrasi tipidir (Gözler, 2011). Temsili demokrasinin en önemli 

paydaşları ise seçmen, seçim ve oydur.  Zira temsili demokrasi, seçmenlerin adil ve dürüst seçimler 

esnasında temsilcilerini belirlemek amacıyla kullandıkları oylar üzerinden şekillenmektedir.  

 

Temsili demokrasi süreçlerinde gün geçtikçe önem kazanan bir husus seçmenlerin seçim sürecindeki en 

önemli kararı olan oyları ile ilgili önceden bilgi ve fikir sahibi olma ihtiyacıdır. Zira bu bilgiler siyasi 

karar alıcılar açısından politika belirleme süreçlerinde önemli bir referans kaynağı olarak her geçen gün 

daha da önem kazanmaktadır. Bu ihtiyaç sebebiyle piyasada oluşan talebi kamuoyu araştırma şirketleri 

doldurmuştur. Özellikle seçim süreçleri başladıktan sonra yapılan kamuoyu araştırmaları seçmenlerin 

tutum ve kanaatlerini, farklı siyasal konulardaki görüşlerini siyasi partilere aktarmaya aracılık etmesi 

nedeniyle önemli bir işlev üstlenmektedir (Balcı & Ayhan, 2004). Kamuoyu araştırmalarının seçmen 

tercihlerini, gözde olanı yönelme etkisi, zayıfa destek etkisi, kamçılama etkisi vb. (Sezgin, 2003) 

faktörlerle etkileme potansiyeli sebebiyle manipülatif yönlü olarak algılanabilmektedir. Zira seçimlerle 

ilgili bazı kamuoyu araştırmaları ile kesin seçim sonuçları arasındaki farkın çok yüksek olması 

seçmenlerin kamuoyu araştırmalarının güvenilirliğini sorgulamasına neden olmaktadır (Göksu, 2018). 

 

Kamuoyu araştırma şirketleri ve onların araştırmaları ile ilgili mevcut bu sınırlılığa alternatif olarak 

coğrafi seçmen davranışlarının belirlenmesi seçeneği düşünülmelidir.  Seçmen coğrafyası maalesef 

Türkiye’de hak ettiği ilgiyi görmemektedir ve coğrafya disiplinin ilgi duymadığı seçmen coğrafyası, 

coğrafya disiplini dışındaki sosyal bilimcilerin sınırlı sayıdaki çalışmalarına konu olmuştur (Kaya, 

2008). Çalışmada seçmen davranışlarıyla ilgili ele alınan bazı çalışmalara değinildikten sonra, 

seçmenlerin coğrafi kümelenmeleri ile ilgili çalışmalarla ilgili hususlara yer verilmiştir. Son olarak 

literatürde daha önce gerek lafzen gerekse de mealen kullanılmayan siyasal minyatür kavramı ele 

alınmıştır. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Seçmen davranışlarına yönlendiren birçok faktör söz konusu olup, bu faktörlerin hepsinin birbiriyle olan 

ilişki düzeyinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Seçmen davranışlarının farklılaşmasında / 

benzeşmesinde dünya görüşü, dini inanç, felsefi düşünce, kültürel, sosyal, işgücü gibi faktörlerin 

yanında coğrafi faktörler de rol oynamaktadır. Siyasi / idari coğrafya bağlamında oluşan farklı / benzeş 

seçmen davranışları değerlendirilirken yerleşim yeri temelli bir sınıflandırma yönteminin 

benimsenmesinin farklı bir yaklaşım sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Literatürde seçmen davranışlarının sebeplerinin araştırılmasında farklı faktörlerin etki düzeyine yönelik 

çalışmalar yapıldığı gözlemlenmiştir (Özdemir, 2021). Seçmenlerin aile bağlarının (Coşkun ve Çetin, 

2019; Aydın ve Özbek, 2004) ilgili siyasi partinin hizmet anlayışının, siyasi partinin genel başkanı ve 

siyasi partinin programlarının (Tan ve Baydaş, 2017; Bayır ve Aslan, 2019) sosyal ve ekonomik 

faktörlerin (Kart ve Keser,2019) demografik özelliklerin, gelir düzeylerinin (Şener ve Çağlar, 2020) 

seçmen davranışını şekillendirmede önemli faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seçmenlerin oy 

tercihlerinde etkili olan faktörlerde seçmen tercihlerinin daha çok rasyonel tercih yaklaşımı ile ilişkili 

olduğu, sosyolojik yaklaşımın ise çok da etkili olmadığı tespit edilmiştir ( Teyyare ve Avcı, 2016). 

 

Seçmen davranışlarının coğrafi kümelenmeleri esaslı yapılan araştırmalarda ise seçmenlerin seçimler 

arasında eğilimlerini farklılaştırsalar dahi kitlesel boyutta da benzer yönlü bir hareketin olması, illerin 

uzun yıllar boyunca aynı kümede kalmalarına etki ettiğini ortaya koyulmuştur (Ünal, 2020). 2000-2015 

dönemleri arasında gerçekleşen milletvekili genel seçimlerinde iller arası mekânsal ağırlıklandırma ve 

komşuluk matrisi hesaplanmış ve mekânsal olarak illerarası etkilenme seviyeleri ölçülmüştür (Yiğit & 

Sezgin, 2019). 
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3. SİYASAL MİNYATÜR 

Yukarıda özetlenen çalışmalarda görüldüğü üzere coğrafi birimlerin istikrarlı bir şekilde seçim 

sonuçlarının benzer çıkmasını inceleyen ve sebeplerini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

çerçevede gerek lafzen gerekse de içerik olarak siyasal minyatür kavramı literatürde daha önce 

kullanılmadığı söylenebilir. Siyasal minyatürlerin tespit edilmesi önemli bir hedef olmakla birlikte, 

siyasal minyatür kavramının temel hareket noktası seçmen davranışlarının öngörülmesine imkan veren 

sosyo ekonomik ve demografik ölçütlerin tespit edilmesini sağlamakta en az diğeri kadar önemlidir. Bu 

çerçevede seçmen davranışlarında coğrafi ve idari durumun devamlılık arz edecek şekilde benzerlik 

süreci ele alınabilecektir.  

 

Bir idari birimin siyasal minyatürü, seçim sonuçlarının siyasi partiler arasındaki dağılımı bağlamında, 

idari birimin (il/ilçe) hiyerarşik alt birimi (ilçe/belde/köy) ile arasında devamlılık arz edecek şekilde 

benzeş durumda olma halini tarif etmek için kullanılabilir. 

Seçim sonuçları temelinde bir idari hiyerarşik alt birimin siyasal minyatür olması için 

 minimum, maksimum, optimal oy oranı sapma oranı, 

 demografik yapıların etkisi, 

 istatistiki bilgilerin önemi, 

 çalışma alanına dahil edilecek siyasi partilerin tespit edilmesi, 

 devamlılık sürecinin uzunluğu gibi ölçütlerin tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

Siyasal minyatürlerin tespit edilmesi ve demografik yapıların karşılaştırılmalı analizi yoluyla üst idari 

birimlerdeki seçmen davranışları daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilecektir. Siyasal minyatürlerin 

tespit edilmesi ilgili alt birimin siyasal minyatür olmasının sebepleri TÜİK verileri (kaba doğum hızı, 

kaba ölüm hızı, doğum sayısı vb. ) başta olmak üzere farklı veri tabanlarından elde edilecek veriler 

marifetiyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmelidir. 

 

Çalışmanın hipotezi, (varsa) siyasal minyatürlerin rastlantısal olmadığı, siyasal minyatürlerin üst 

bileşeni ile demografik yapılar başta olmak üzere belli hususlarda benzerlik taşıdığı varsayıma 

dayanmaktadır. Siyasal minyatürlerin tespit edilmesi ve demografik yapıların karşılaştırılmalı analizi 

yoluyla üst idari birimlerdeki seçmen davranışları daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilecektir. 

Siyasal minyatür kavramı siyasi partiler ve yerel yöneticiler başta olmak üzere konuyla ilgili paydaşların 

seçmen davranışlarını daha kolay ve etkili bir şekilde değerlendirmesini sağlayarak karar alma 

süreçlerinin daha demokratik bir şekilde işlemesine imkân sağlayacaktır. Verilerin hipotezi desteklemesi 

halinde benzer korelasyonlar daha geniş seçim çevreleri için de uygulanabilecektir. Bu çerçevede 

yapılacak bir çalışmada göz önünde bulundurulması gerekli olan en önemli unsur ise sapma oranı, 

demografik unsurlar, süreklilik, siyasi parti ve diğer değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkinin somut 

bir şekilde ortaya konması gerekliliğidir. Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu’nun açık veri 

tabanından il, ilçe, belde ve köy bazlı olarak temin edilmesinin ardından seçim sonuçları belli başlıklar 

altında tasnif edilecektir. Çalışmanın güncel niteliğinin muhafaza edilmesini sağlamak ve verilerin 

görece kolay ulaşabilmesi göz önünde bulundurularak ilk etapta 2009 yılında gerçekleştirilen mahalli 

idareler genel seçimleri, 2011 yılında gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri, 2014 yılında 

gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimleri,  2015 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen milletvekili 

genel seçimleri,  2015 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri, 2018 yılında 

gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri, 2019 yılında gerçekleştirilen mahalli idareler genel 

seçimleri sonuçları ele alınacaktır. Milletvekili genel seçimlerinde siyasi parti bazlı sonuçlar 

incelenmekle beraber, mahalli idareler genel seçimlerinde il genel meclisi seçim sonuçları esas alınması 

seçmen davranışlarının daha sağlıklı bir şekilde ortaya konmasını sağlayacaktır.  

 

4. SONUÇ 

Seçmen davranışlarının öngörülmesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu talebi karşılayan 

kamuoyu araştırma şirketlerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler karşısında akademik çalışmaların 

görece geri planda kalması doğaldır. Fakat kamuoyu araştırma şirketlerin siyasi ve/veya ekonomik 

saiklerle hareket etme ihtimalleri veya buna ilişkin kamuoyu algısı karşısında bilimsel temelli ve tarafsız 

akademik çalışmaların önemli olduğu ifade edilmelidir. Literatür taramasında seçmen davranışlarını 

açıklamaya yönelik farklı araştırmaların olduğu görülmektedir. Bunlar arasında seçmen davranışlarının 
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coğrafi / idari birimler üzerinden açıklamaya çalışan çalışmaların oldukça sınırlı olması çalışmanın 

temel hareket noktası olmuştur. Seçim sonuçlarının siyasi partiler arasındaki dağılımı bağlamında, idari 

birimin (il/ilçe) hiyerarşik alt birimi (ilçe/belde/köy) ile arasında devamlılık arz edecek şekilde benzeş 

durumda olma halini tarif etmek için kullanılabilecek olan siyasi minyatür kavramı aracılığıyla süreç 

içerisinde ortaya konacak ölçütler çerçevesinde seçmen davranışları rasyonel ve bilimsel bir perspektifle 

ortaya konabilecektir. Özellikle ulusal bazda seçim sonuçları ile ilgili siyasal minyatür olan il, ilçe, belde 

veya köylerin tespit edilip sebeplerin araştırılması, seçmen davranışlarının analiz edilmesinde farklı bir 

bakış açısı sağlayabilecektir. Bunun yanında siyasal minyatür kavramının yardımıyla siyasi partiler ve 

yerel yöneticiler başta olmak üzere konuyla ilgili paydaşların seçmen davranışlarını daha kolay ve etkili 

bir şekilde değerlendirmesini sağlayarak karar alma süreçlerinin daha demokratik bir şekilde işlemesine 

imkân sağlayacaktır.   
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Özet 

Bu araştırmada temel olarak sınav kaygısının anne baba tutumundan nasıl etkilendiği, araştırılmıştır. 

Bunun yanı sıra, sınav kaygısının; cinsiyet, anne baba boşanma durumları ve anne baba eğitimin 

düzeyine göre farklılaşma durumları incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin sınav kaygısının çeşitli 

değişkenlerle arasındaki ilişki ve farklılaşma durumları inceleneceğinden betimsel tarama 

modellerinden korelasyonel model tercih edilmiştir. Araştırmanın evreni Kocaeli ilinde eğitim gören 

Anadolu ve Fen Liselerinin 12. öğrencileridir. Belirlenen evrenden küme örnekleme yöntemiyle 

örneklem seçilmiştir. Bunun için Kocaeli ilindeki Anadolu ve Fen Liseleri belirli kümelere ayrılmış ve 

bu kümelerdeki okullarla birlikte 320 öğrenci rasgele olarak araştırmaya seçilmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre; sınav kaygısı ile demokratik ebeveyn tutumu arasında negatif yönde düşük düzeyde 

anlamlı bir ilişki, sınav kaygısı ile baskıcı ebeveyn tutumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Ayrıca erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha kaygılı bulunmuş; sınav kaygısının anne 

baba boşanma durumlarına ve anne baba eğitim seviyesine göre farklılaşmadığı sonuçlarına da 

ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları literatür destekli tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Tutumu, Sınav Kaygısı, Lise. 

 

Abstract 

In this study, it was investigated how test anxiety is affected by parental attitudes. In addition, test 

anxiety; Differences according to gender, parents' divorce status and education level of parents were 

examined. Correlational model, one of the descriptive survey models, was preferred since the 

relationship and differentiation status of students' test anxiety with various variables will be examined 

in the research. The universe of the research is the 12th students of Anatolian and Science High Schools 

studying in Kocaeli. The sample was selected from the determined population by cluster sampling 

method. For this, Anatolian and Science High Schools in Kocaeli province were divided into certain 

clusters and 320 students were randomly selected for the study together with the schools in these 

clusters. According to the research results; A negative and low-level significant relationship was found 

between test anxiety and democratic parenting attitude, and a positive significant relationship was found 

between test anxiety and oppressive parental attitude. In addition, male students were found to be more 

anxious than female students; It was also concluded that test anxiety did not differ according to the 

parents' divorce status and the education level of the parents. The findings of the study were discussed 

with the support of the literature and various suggestions were presented. 

 

Keywords: Parental Attitude, Exam Anxiety, High School. 

 

GİRİŞ 

İnsanların yaşadıkları çeşitli duygu durumları ve bu durumların bedene yansımaları antik çağdan beri 

farklı bir şekilde isimlendirilmeye çalışılmıştır. Bunlardan iki tanesi de kaygı ve stres kavramlarıdır. 

Kaygı kavramından Alisinanoğlu ve Ulutaş (2000); kişinin stresi yoğun şekilde yaşaması ve kendini 

tehlikede hissetmesiyle gelişmekte olup kişinin yaşamının belirli döneminde gelecekte kötü şeyler 

deneyimleyecekmiş gibi kendine güvenini kaybettiği durumlarda gösterdiği endişe, kararsızlık, 

kötümser olma ve korku gibi duygularla ifade edilmektedir şeklinde bahsetmişlerdir. Kişi kendini 

tehlikede hissettiğinde duygularında, bedeninde ve zihninde çeşitli değişiklikler oluşur. Bu durum 

fiziksel olarak bir uyarılmışlık halidir; kaygı ise bu fiziksel değişiklikleri ortaya çıkarmaktadır (Karaçor, 

2020). Kaygı yaşayan bir bireyin hissettiği kaygı seviyesi bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. 

Bu nedenle kimi bireylerde kaygı durumu herhangi bir etkiye neden olmazken kimilerinde ise rahatsız 

edecek bir seviyede olabilmektedir (Uluşahin ve Öztürk, 2014). Kimi bireylerde geçmişe bağlı stresin 
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tekrar yaşanacağı korkusu oluşurken, kimilerinde ise bu durum kalıtsal olarak bulunmaktadır. Bu 

nedenle kaygının birçok kaynağından söz edilmektedir (Zengin, 2019). 

 

Öğrenciler açısından kaygıya bakıldığında; sınav dönemlerinde kaygı düzeylerinin arttığı ve bunun 

öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre faydalı ya da zararlı sonuçlarının olabileceği durumları 

gözlemlenmektedir (Semerci, 2009). Eğitimde sık görülen bir endişe türü olan sınav kaygısı, kaygının 

özel bir şeklidir. Sınav öncesinde, sınav sırasında ve sonrasında yaşanabilmektedir (Zeidner, 1998). 

Ayrıca Dewi ve Mangunsong (2012)’e göre sınav kaygısı öğrencilerin zihinsel yeteneklerinin 

değerlendirildiği tüm durumlarda görülmektedir. 

 

Genel olarak kaygı ve sınav kaygısı hayatta birçok şeyden etkilenmektedir. Söz gelişi; bir birey başarı 

sağlamak için koyduğu nihai hedeflere ulaşacağına dair inancını azaltırsa bunun sonucunda kaygısı 

artabilmektedir. Ayrıca kaygının genetik faktörlerden kaynaklanan durumları da bulunmaktadır. 

Ebeveynleri kaygı yaşayan bireylerde kaygı seviyeleri daha yüksek; kadınların erkeklere göre daha 

kaygılı ve bireyin ilk yetişkinlik dönemlerinde kaygı seviyeleri daha yüksek olmaktadır (Kurt, 2006). 

Ayrıca Türkiye’de uygulanan üniversiteye giriş sınavının da öğrencilerde kaygı oluşturduğu 

bilinmektedir. Gerek sınav öncesinde gerekse sınav sırasında ve sonrasında kaygı gözlenmekte olup, 

sınava girenlerin bildiklerini yansıtamamalarına neden olmaktadır (Biçer, 2015). 

 

Kaygının sebeplerinin bilinmesi ile birlikte kaygıdan kurtulma yöntemleri de araştırılmaktadır. Bu 

durumdan kurtulmak isteyen bireylerin, kaygı durumlarının ortaya çıkma sebepleri ve kaygı 

durumundaki tepkileri gibi durumlar araştırmalarda incelenmektedir. Sınav kaygısından kurtulmak 

isteyen bir birey için ise; kaygıyı oluşturan durumu tespit etmesi ve azaltması, negatif fikirlerden 

uzaklaşması ve olumlu fikirleri hayatına yansıtarak devam etmesi önerilmektedir (Semerci ve Özer, 

2007). Nesne, düşünce ve duygulara yönelik inançlar bütününe tutum denilmektedir (Özyürek, 2010). 

Anne babalarda doğal olarak çocuklarına karşı tutum sergilemektedirler. Bu sergiledikleri tutumlar yeri 

geldiğinde bireyin bütün hayatını etkileyebilmektedir (Erbil, Divan, Önder; 2006). Araştırmalar anne 

babanın tutumlarını etkileyen karakteristik özelliklerin en büyük unsurunun içinde doğup büyüdüğü 

kültür olduğuna işaret etmektedir (Aydoğdu ve Dilekmen, 2016). 

 

Anne baba tutumunu etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmalara bakıldığında birbirinden farklı anne 

baba tutumları görülmektedir (Subaşı ve Öğretir Özçelik, 2019). Bu tutumlar genel başlık altında 

Schaefer’in (1959)’in ifade etmiş olduğu kabul-red ve denetim-özerklik çerçevesinde şekillenmektedir. 

Bu çerçeveden daha özel olarak yapılmış olan araştırmaların sonuçlarına göre ise anne baba tutumları 

1) Otoriter tutum, 2) Aşırı koruyucu tutum 3) Demokratik tutum, 4) Tutarsız ana-baba tutumu, 5) İzin 

verici tutum, 6) Reddedici tutum şeklinde ifade edilmiştir. 

 

Bahsedilen bu anne baba tutumları arasında otoriter tutuma sahip olan anne babalar çocukların 

davranışlarını sıkı kontrol altına almak istemektedirler (Aydoğdu ve Dilekmen, 2016). Ayrıca bu anne 

babalar kendilerinin belirlediği kurallara çocuklarının sıkı bir şekilde itaat etmesini beklemekte (Demir, 

2007) ve gerektiğinde cezai yöntemlere başvurmaktadırlar (Esirkış, 2021). Demokratik tutuma sahip 

olan anne babalarda ise her şeyden önce çocuklarına karşı koşulsuz bir şekilde sevgi ve saygı 

bulunmaktadır (Sezer, 2010). Bu tür ailelerin ilişkilerinde dürüstlük ön planda olmakla birlikte, şefkatli 

ve tutarlı disiplin kuralları uygulanmaktadır (Eker, 2016).  Demokratik tutum başta sosyal, bilişsel, 

ahlaki ve duygusal gelişim olmak üzere birçok konuda olumlu etkisi olduğu düşünülen en faydalı tutum 

olarak ifade edilmektedir (Sak, Sak, Atli, Şahin, 2015). Ayrıca Kuzgun (1972)’un yapmış olduğu 

araştırmada, bireyin kendini gerçekleştirmesinde en iyi anne baba tutumunun demokratik tutum olduğu, 

otoriter tutumun ise kişinin kendisini gerçekleştirmesinde olumsuz etkisinin olduğunu saptamıştır. 

 

Birçok nedeni olan sınav kaygısının etkilendiği durumlardan bir tanesinin de aile tutumları olduğu 

düşünülmektedir. Nitekim bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında; sınav kaygısı ile otoriter ana- 

baba puanları arasında pozitif yönlü, demokratik ana-baba tutumu puanları arasında negatif yönlü 

doğrusal ilişkilerin bulunduğu araştırmalara rastlanmaktadır (Bilir, 2019; Esirkış, 2021; Zengin, 2019). 

Korona virüs salgının eğitim ortamlarına yansımalarıyla ilgili çalışmalar arasında öğrencilerin kaygı 

durumlarının incelendiği araştırmalarda bulunmaktadır. Nitekim Karataş (2020)’ın yapmış olduğu 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

123 

araştırmada salgın sürecinde öğrencilerin kaygısının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınav kaygısıyla ilgili 

cinsiyete göre (Bilir, 2019; Erözkan, 2004; Kurt, Balcı ve Köse, 2014; Yolcu, 2015) ve anne babanın 

birlikte yaşamasına göre (Esirkış, 2021) farklılaşma durumlarıyla ilgili de çalışmalar bulunmaktadır. 

 

Bu araştırmada ilk olarak alan yazındaki sınav kaygısıyla ilgili yapılmış çalışmalardan yola çıkarak 

kaygıyı etkileyebileceği düşünülen değişkenler araştırılmıştır. Buna göre araştırmada başta anne baba 

tutumu olmak üzere farklı değişkenlere göre öğrencilerin sınav kaygısı incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç ışığında sınav kaygısıyla anne baba tutumu ve eğitim seviyeleri arasındaki ilişki, kaygının 

cinsiyete ve anne babanın birlikte yaşamasına göre farklılaşması durumları incelenmiştir. Anne baba 

tutumu olarak genel kabul gören ve kaygıyı etkilediği düşünülen demokratik ve otoriter tutumlarının 

ölçümü araştırma için uygun görülmüştür. 

Bu amaca göre araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır. 

1. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı ile ebeveyn tutumları 

arasındaki ilişki düzeyi nedir? 

2. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı cinsiyete göre farklılaşmakta 

mıdır? 

3. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı anne babanın boşanma 

durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı anne ve baba eğitim 

durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Bu araştırmada öğrencilerin sınav kaygısının çeşitli değişkenlerle arasındaki ilişki ve farklılaşma 

durumları inceleneceğinden betimsel tarama modellerinden korelasyonel model tercih edilmiştir. 

Korelasyonel modelde, değişkenler arasındaki ilişki ve bu ilişkinin düzeyi belirlenir (Fraenkel, Wallen 

& Hyun, 2012). 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Kocaeli ilinde eğitim gören Anadolu ve Fen Liselerinin 12. öğrencileridir. 

Belirlenen evrenden küme örnekleme yöntemiyle örneklem seçilmiştir. Bunun için Kocaeli ilindeki 

Anadolu ve Fen Liseleri belirli kümelere ayrılmış ve bu kümelerdeki okullarla birlikte 320 öğrenci 

rasgele seçilmiştir. Örneklemdeki 320 öğrencinin 159’u (%49,5) kadın, 141’i (%50,5) erkek ve 215’i 

(%64) Anadolu Lisesi, 104’ü (%36) Fen Lisesi öğrencidir. Sınıf dağılımı olarak ise 12. sınıfta okuyan 

öğrenciler araştırmada bulunmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları  

Bu araştırma nicel yöntemlerle yürütülen bir araştırma olduğu için veri toplamak amacıyla anket tekniği 

tercih edilmiştir. Bu doğrultuda Totan (2018) tarafından geliştirilen sınav kaygısı ölçeği ve Kuzgun 

(1972) tarafından geliştirilen ve Kuzgun ve Eldeleklioğlu (2005) tarafından revize edilen “Anne-Baba 

Tutum envanteri kullanılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada öğrencilerin sınav kaygı düzeyi ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için 

Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır. Analizlerde korelasyon katsayılarının yorumlanmasında 0,00-

0,30 düşük, 0,31-0,70 orta ve 0,71-1,00 arası yüksek korelasyon olarak değerlendirilmiştir 

(Büyüköztürk, 2018). Öğrencilerin sınav kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi içinde t 

ve Anova testleri kullanılmıştır. İlgili testlerin kullanımı için de değişkenlerin parametrik varsayımlarına 

bakılarak normallik testleri yapılmıştır. Normallik analizlerine göre hem kaygı hem de ebeveyn tutum 

envanterlerinin normallik varsayımlarını karşıladıkları (Shapiro- Wilk testi sonuçlarına göre; kaygı 

envanteri p=0,53; ebeveyn tutum envanteri; p=0,063) gözlenmiştir. 

 

Verilerin güvenilirliği için ise ölçeklerin ayrı ayrı boyutlarıyla birlikte Cronbach alfa, yani iç tutarlılık 

değerleri hesaplanmıştır. Buna göre ebeveyn tutumu ölçeği demokratik tutum alt boyutunda .72, baskıcı 

tutum alt boyutunda .74, kaygı ölçeğinde ise .78 iç tutarlılık katsayıları bulunmuştur. 
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BULGULAR 

Araştırmanın bulguları, öğrencilerin sınav kaygısı ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişki ve sınav 

kaygısının cinsiyet, anne baba boşanma durumları, anne baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre 

farklılaşma durumlarından oluşmaktadır. İlk bulgu olarak sınav kaygısı ile ebeveyn tutumu arasındaki 

ilişki tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Sınav kaygısı ile ebeveyn tutumlar arasındaki ilişki 

 

  Kaygı Demokratik Ebeveyn Baskıcı Ebeveyn 

Kaygı r 1 .-185** .283** 

p  .003 .000 

N  263 .263 

Demokratik Ebeveyn r .-185** 1 -.548** 

p .003  .000 

N  263  .263 .263 

Baskıcı Ebeveyn r .283** -.548**  1 

p .000 .000  

N .263 .263 .263 

P < 0.01 

 

Tablo 1’de üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin sınav kaygısı ile ebeveynlerinin otoriter ve 

demokratik tutumda olma durumlarının ilişkisel analizi verilmiştir. Öğrencilerin sınav kaygısı ile baskıcı 

ve demokratik ebeveyn tutumları .001 anlamlılık düzeyine göre ilişkili bulunmuştur. Sınav kaygısı ile 

demokratik ebeveyn tutumu arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki (p= .003 < .05; r= 

.-185), sınav kaygısı ile baskıcı ebeveyn tutumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (p= 0.000 < 

.05; r = .283) tespit edilmiştir. 

 

Buna göre sınava hazırlanan öğrencinin ebeveyn tutumu demokratik olarak arttıkça sınav kaygısı düşük 

düzeyde azaldığı söylenebilmektedir. Sınava hazırlanan öğrencinin ebeveyn tutumu baskıcı olarak 

arttığında ise sınav kaygı düzeyinin de düşük düzeyde arttığı söylenebilmektedir. 

 

Sınav kaygısının cinsiyete göre değişimini incelemek için bağımsız örneklem t testi yapılmış olup 

sonuçları tablo 2 de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Sınav kaygısının cinsiyete göre incelenmesi. 

 cinsiyet N Ortalama       S.S.   p 

kaygı 
kız 159 2,49      ,77 .000 

erkek 141 3,15      ,78  

 

Tablo 2’ye göre sınav kaygısı cinsiyete göre anlamlı farklılık (p= .000 < .05) göstermektedir. Kız 

öğrencilerin kaygı ortalaması 2.49, erkek öğrencilerin kaygı ortalaması 3.15’dir. Bu duruma göre sınava 

hazırlanan erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha kaygılıdır denilebilmektedir. 

 

Sınav kaygısının anne baha boşanma durumlarına göre değişimini incelemek için bağımsız örneklem t 

testi yapılmış olup sonuçları tablo 3 de verilmiştir. 

 

Tablo 3: Sınav kaygısının anne baba boşanma durumuna göre incelenmesi 

 Ebeveyn durumu N Ortalama S.S.  p 

kaygı 
evli 242 2,74 ,83 .270 

boşanmış 58 2,56 ,68  
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Tablo 3’e göre sınav kaygısı anne baba boşanma durumuna göre anlamlı farklılık   (p= .270 > .05) 

göstermemektedir. Bu duruma göre sınava hazırlanan öğrencilerin kaygısının anne baba boşanma 

durumundan etkilenmediği söylenebilmektedir. 

 

Sınav kaygısının anne eğitim durumuna göre değişimini incelemek için anova testi yapılmış olup 

sonuçları tablo 4 de verilmiştir. 

 

Tablo 4: Sınav kaygısının anne eğitim durumuna göre incelenmesi 

Source Kareler 

toplamı 

Serbeslik 

derecesi 

Ortalama 

kareler 

F                            p 

Corrected 

Model 
2,126a 3 ,709 1,018                          ,385 

Intercept 1482,182 1 1482,182 
2129,

115 
                         ,000 

anneegitim 2,126 3 ,709 1,018                          ,385 

Error 180,999 260 ,696   

Total 2118,681 320    

Corrected 

Total 
183,125 320 

   

 

Tablo 4’e göre sınav kaygısı anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık (p= .385 > .05) 

göstermemektedir. Bu duruma göre sınava hazırlanan öğrencilerin kaygısının anne eğitim durumundan 

etkilenmediği söylenebilmektedir. 

 

Anne eğitim durumları ile sınav kaygısının ortalamalarına ve anlamlı farklılıklarına ait post-hoc analizi 

tablo 5 de verilmiştir. 

 

Tablo 5: Sınav kaygısının anne eğitim durumuna göre post-hoc analizi 

 

(I) 

anneegitim 

(J) 

anneegitim 

Ortalama 

değişim (I-J) 

St. Hata p 95% güven aralığı  

  

ilkokul ve altı 

ortaöğretim -,1224 ,14392 ,868 -,5274  

lisans -,2407 ,14220 ,415 -,6408  

lisan üstü -,1994 ,19916 ,801 -,7599  

ortaöğretim 

ilkokul ve altı ,1224 ,14392 ,868 -,2826  

lisans -,1183 ,12308 ,820 -,4646  

lisan üstü -,0770 ,18600 ,982 -,6004  

lisans 

ilkokul ve altı ,2407 ,14220 ,415 -,1594  

ortaöğretim ,1183 ,12308 ,820 -,2281  

lisan üstü ,0413 ,18467 ,997 -,4784  

lisan üstü 

ilkokul ve altı ,1994 ,19916 ,801 -,3610  

ortaöğretim ,0770 ,18600 ,982 -,4464  

lisans -,0413 ,18467 ,997 -,5609  

 

Sınav kaygısının baba eğitim durumuna göre değişimini incelemek için anova testi yapılmış olup 

sonuçları tablo 6 da verilmiştir. 
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Tablo 6: Sınav kaygısının baba eğitim durumuna göre incelenmesi 

Source Kareler 

toplamı 

Serbeslik 

derecesi 

Ortalama 

kareler 

F                              p 

Corrected 

Model 
2,126a 3 ,709 1,45                          ,200 

Intercept 1482,182 1 1482,182 
2129,

115 
                         ,000 

anneegitim 2,126 3 ,709 1,018                          ,200 

Error 180,999 260 ,696   

Total 2118,681 320    

Corrected 

Total 
183,125 320 

   

 

Tablo 6’ya göre sınav kaygısı baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık (p= .200 > .05) 

göstermemektedir. Bu duruma göre sınava hazırlanan öğrencilerin kaygısının baba eğitim durumundan 

etkilenmediği söylenebilmektedir. 

 

Baba eğitim durumları ile sınav kaygısının ortalamalarına ve anlamlı farklılıklarına ait post-hoc analizi 

tablo 7’ de verilmiştir. 

 

Tablo 7: Sınav kaygısının anne eğitim durumuna göre post-hoc analizi 

(I) 

anneegitim 

(J) 

anneegitim 

Ortalama 

değişim (I-J) 

St. Hata p 95% güven aralığı  

  

ilkokul ve altı 

ortaöğretim -,1110 ,14392 ,800 -,5100  

lisans -,2480 ,14220 ,410 -,6425  

lisan üstü -,1887 ,19916 ,801 -,7547  

ortaöğretim 

ilkokul ve altı ,1110 ,14392 ,800 -,2828  

lisans -,1225 ,12308 ,820 -,4647  

lisan üstü -,0770 ,18600 ,982 -,6004  

lisans 

ilkokul ve altı ,2480 ,14220 ,410 -,1597  

ortaöğretim ,1225 ,12308 ,820 -,2281  

lisan üstü ,0325 ,18467 ,997 -,4787  

lisan üstü 

ilkokul ve altı ,1887 ,19916 ,801 -,3689  

ortaöğretim ,0770 ,18600 ,982 -,4478  

lisans -,0325 ,18467 ,997 -,5696  

 

SONUÇ 

Eğitim sistemleri içerisinde öğrencileri ölçmek amacıyla yapılan sınavların yansımalarından birisi 

olarak bireylerde sınav kaygısı oluştuğu saptanmıştır. Bu nedenle sınav kaygısı zamanla araştırmalara 

konu olmuştur. Sınav kaygısının nedenleri, oluşturduğu faktörler, kaygıyla baş etme yöntemleri gibi 

durumlar araştırılmaya devam edilmektedir. Sınav kaygısından kurtulmak isteyen bir bireye; kaygıyı 

oluşturan durumu tespit etmesi ve azaltması önerilmektedir (Semerci ve Özer, 2007). Bu önerilerin nasıl 

olacağı ve hangi değişkenlerden etkilendiği araştırmalara konu olmaktadır. Kaygıyı etkilediği düşünülen 

başlıca unsurlardan birisi de anne baba tutumu olarak görülmektedir (Bilir, 2019; Zengin, 2019; Esirkış, 

2021). Bu nedenle alan yazında; otoriter, aşırı koruyucu, demokratik,  tutarsız, izin verici ve reddedici 

şekliyle isimlendirilen anne baba tutumları bireyde birçok şeyi etkilediği gibi sınav kaygısını da 

etkilemektedir. Bu araştırmada temel olarak 12. sınıf öğrencilerinde sınav kaygısının anne baba 

tutumundan nasıl etkilendiği, bir başka deyişle aralarındaki ilişki düzeyi araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, 

sınav kaygısının; cinsiyet, anne baba boşanma durumları ve anne baba eğitimin düzeyine göre 

farklılaşma durumları incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre ilk ulaşılan sonuç, üniversite sınavına 

hazırlanan öğrencilerde anne babanın demokratik ve otoriter tutumlarına göre sınav kaygısı arasındaki 

ilişki şeklindedir. Bu bulgulara göre; öğrencilerin sınav kaygısı ile baskıcı ve demokratik ebeveyn 

tutumları .001 anlamlılık düzeyine göre ilişkili bulunmuştur. Sınav kaygısı ile demokratik ebeveyn 

tutumu arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, sınav kaygısı ile baskıcı ebeveyn tutumu 
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arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu bulgulara göre sınava hazırlanan öğrencinin 

ebeveyn tutumu demokratik olarak arttıkça sınav kaygısı düşük düzeyde azaldığı söylenebilmektedir. 

Sınava hazırlanan öğrencinin ebeveyn tutumu otoriter olarak arttığında ise sınav kaygı düzeyinin de 

düşük düzeyde arttığı söylenebilmektedir. 

 

Demokratik anne babaya sahip olan öğrencilerin kaygı düzeylerinin otoriter anne babaya sahip 

öğrencilerin kaygı düzeyinden düşük çıkması beklenen bir sonuçtur. Nitekim alan yazında birden fazla 

araştırmanın sonuçları da bu bulguları desteklemektedir. Bir başka deyişle bu konudaki alan yazında 

otoriter anne babanın öğrencilerde sınav kaygısını arttırdığı, kabul edici ve demokratik anne baba 

tutumunun ise sınav kaygısını azalttığı sonuçları bulunmaktadır (Bilir, 2019; Çapulcuoğlu ve Gündüz, 

2019; Dursun, 2005; Eker, 2016; Erdik ve Özpınar, 2015, Hanımoğlu, 2010; Karlı, 2019; Küçüker, 

2018; Thergaonkar ve Wadkar, 2017; Soysa ve Weiss, 2014; Zengin, 2019; Yolcu, 2015). Alan yazında 

bu çalışmaları desteklemeyecek nitelikte olan. Dursun (2005)’un çalışmasına ulaşılmıştır. Bu çalışmaya 

göre anne baba tutumu ile sınav kaygısı arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Eker (2016)’ e göre 

demokratik tutuma sahip aileler disiplini koruyan ailelerdir. Ayrıca bu aileler çocuklarına karşı gerekli 

ve yeterli ilgiyi göstermektedirler. Otoriter ailelerin de çocuklarına karşı daha baskıcı yapıda oldukları 

düşünüldüğünde, bu baskının çocuğu ruhsal olarak daha gergin hissetmesine neden olabileceği 

düşünülebilir. Çocukta oluşan bu ruhsal gerginliğin hayatının birçok noktasına yansıması gibi sınav 

durumlarına yansıması da olasıdır. Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç; öğrencilerin yaşadığı sınav 

kaygısının cinsiyete göre değişme durumudur. Bu durumla ilgili bulgulara göre; sınav kaygısı cinsiyete 

göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kız öğrencilerin sınav kaygı ortalaması erkek öğrencilerin sınav 

kaygı ortalamasından daha düşük düzeyde bulunmuştur. Bu duruma göre sınava hazırlanan erkek 

öğrenciler kız öğrencilere göre daha kaygılıdır denilebilmektedir. Bu durumla ilgili alan yazında diğer 

çalışmalar incelendiğinde farklı sonuçlar görülebilmektedir. Sınav kaygısının kız öğrencilerde erkek 

öğrencilere göre daha fazla görülüğünü belirten araştırmalar olduğu gibi (Ringeisen, Buchwald, ve 

Hodapp, 2010; Ergene, 2011; Güler ve Çakır, 2015; Softa, Karaahmetoğlu ve Çabuk, 2015; Erözkan, 

2004) erkek öğrencilerde daha fazla görüldüğü çalışmalarda mevcuttur (Erözkan, 2004). Ayrıca 

Gençdoğan (2006)’ın yapmış olduğu araştırmada sınav kaygısının cinsiyete göre değişmediği 

bulunmuştur. Bu durumla ilgili araştırmalardan çıkan sonuçlara göre; sınav kaygısının cinsiyete göre 

farklılaşma durumlarının tartışmalı olduğu söylenebilmektedir. 

 

Sınav kaygısının farklılaşma durumunun incelendiği bir diğer değişken de ebeveyn boşanma 

durumudur. Bu durumdan elde edilen bulgulara göre; sınav kaygısı anne baba boşanma durumuna göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir. Bu duruma göre sınava hazırlanan öğrencilerin kaygısının anne 

baba boşanma durumundan etkilenmediği söylenebilmektedir. Araştırma bulgularından ulaşılan son 

sonuç, anne baba eğitim düzeylerine göre öğrencilerin sınav kaygısının değişme durumudur. Bu duruma 

göre sınava hazırlanan öğrencilerin kaygısının hem anne hem de baba eğitim durumundan etkilenmediği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Alan yazında bu konuda farklı sonuçlara ulaşılmış olan çalışmalar 

bulunmaktadır. Akanbi (2013) ve Metin (2013)’ün çalışmalarındaki sonuçlara göre anne eğitim düzeyi 

düştükçe, öğrencilerdeki sınav kaygısı artış göstermektedir. Gümüşkaynak (2019)’ın çalışmasında ise 

anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerdeki sınav kaygısının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınav kaygısı 

ile anne eğitim düzeyi arasında bir ilişki olmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Softa, 2015; 

Hanımoğlu ve Akbaş, 2018). Baba eğitim düzeyi ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında; sınav 

kaygısı ve baba eğitim düzeyi arasında ilişki olmadığı sonucuna ulaşan araştırmalar da mevcuttur. 

(Biçkur, 2015; Softa, Karaahmetoğlu ve Çabuk, 2015). Bu durumun aksine baba eğitim düzeyi arttıkça 

sınav kaygısının azaldığını gösteren araştırmalar da bulunmaktadır (Biçkur, 2015; Zengin, 2019). 

 

ÖNERİLER 

Demokratik anne baba tutumu bir çok konuda çocukları olumlu yönde etkilemektedir. Bu olumlu 

etkilenmeler arasında sınav kaygısı olduğu da araştırmalarla belirlenmiştir. Bu açıdan ebeveyn tutumları 

ve demokratik tutumu sergileyebilme durumlarıyla ilgili aileler bilinçlendirilmelidir. Bu çerçevede Milli 

Eğitim Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler tarafından hem öğrencilere hem de velilere 

yönelik bilgilendirme amaçlı etkinlikler ve eğitimler yapılması değerlendirilmelidir. Sınav kaygısı 

özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde çok sık görülen bir durumdur. Her ne kadar kaygı 

üzerine bilimsel araştırmalar yapılsa da öğrencilere ve velilere gerekli bilgilerin iletilmesi 
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gerekmektedir. Bu konuda gerek okul psikolojik danışmanlarının gerekse ilgili paydaşların öğrenci ve 

velilere yönelik çalışmalarda bulunmaları önerilmektedir. 
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Abstract  

Changes occur in the banking sector with the effect of technology, economy, politics and socio-cultural 

life. These changes require banks to make changes in their business procedures and practices. In this 

study, which investigates the resistance of the personnel to these changes in an organization with a high 

level of institutionalization, a research survey was conducted on the employees of the general directorate 

of a public bank in Turkey. As a result of the reliability, validity, correlation and regression analyzes 

conducted for 179 survey data collected from the participants, it was determined that coercive, mimetic 

and normative isomorphism was negatively associated with resistance to change, and only coercive 

isomorphism negatively affected the resistance of employees to change. It was concluded that the 

changes created by the pressures from the government, regulatory and supervisory institutions in Turkey 

increased the resistance of public bank employees. 

 

Keywords: Isomorphism, desistance, change, bank, Turkey 

 

1. INTRODUCTION 

In today’s environment, change is a practical necessity for organizations in providing efficient and 

effective services (Schweiger et al., 2018). Changes in work methods, in routine office procedures, in 

the location of a machine or a desk, in personnel assignments and job titles must continually occur in 

industry (Lawrence, 1969). The bans and measures introduced due to the pandemic in the recent years 

have pushed companies to constantly change and innovate. This process has led people to do their 

shopping and therefore their banking transactions from their homes. In particular, banks have released 

products and applications that will facilitate and encourage home shopping for customers. These product 

innovations that banks have to make lead to a change in the organization. Executives face employee 

resistance to change. Change starts with the perception of its need, so a wrong initial perception is the 

first barrier to change (Pardo del Val and Fuentes, 2003). 

 

Much of modern organizational theory posits a diverse and differentiated world of organizations and 

seeks to explain variation among organizations in structure and behaviour (DiMaggio and Powell, 1983). 

Institutionalism theory explains how organizations adopt institutional arrangements. Institutionalized 

arrangement is taken for granted by members of an organization: it has a unique quality and is seen as 

legitimate and necessary (Tolbert and Zucker, 1996). Organizations exist and operate in an environment, 

which undergoes institutional changes resulting from the adoption of new laws, emergence of new 

standards or rules and the development of new practice and designs. The institutional change at the 

macro level requires a series of changes and adaptations at the micro level (Roszkowska-Menkes and 

Aluchna, 2017). Resistance is a phenomenon that affects the change process, delaying or slowing down 

its beginning, obstructing or hindering its (Pardo del Val and Fuentes, 2003). The goal of this article is 

to enlarge the relevant knowledge by the Turkish banking sector needed in order to tackle the challenges 

it faces and to demonstrate the established research model by applying it to a public bank in Turkey, 

because references to banking organisations are few. 

 

There are similar studies in the literature. Beckert (2010) argued that this is a one-sided focus that leaves 

out many insights from other institutional and macro-sociological approaches and does not do justice to 

actual social change because it overlooks the role played by divergent institutional development. Based 

on the typology proposed by DiMaggio and Powell, He show that the mechanisms identified by them 

as sources of isomorphic change can support processes of divergent change as well. Currie (2012) used 

the lens of coercive, mimetic and normative isomorphism and change within a highly institutionalized 

organizational field of health care. The setting is the National Health Service in the United Kingdom, 

where in 2002 a major government policy was launched to introduce Electronic Health Records (EHRs) 
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to over 50 million citizens. As clinicians attempt to retain their professional dominance in a climate of 

almost continuous restructuring of health services, political initiatives to implement EHRs are met with 

resistance from key stakeholders, resulting in policy changes and further delayed implementation times. 

Cardona et al., (2020) analysed through a questionnaire, the situations and causes of change in higher 

education institutions (HEI), more precisely in the field knowledge of Physical Education in Colombia. 

Afterwards, through a multiple case study, they analysed both the pressures of the environment that 

force HEI to change and the types of isomorphism. 

 

2. HYPOTHESES 

The greater the extent to which organisations are tightly coupled to a prevailing archetypal pattern within 

a highly structured field, the greater the degree of instability in the face of external pressures. The 

hardness of tight coupling and high structuredness produces resistance to change (Greenwood and 

Hinings, 1996). Institutionalization theory claims that organizations have to be legitimate rather than 

efficiency and financial success in order to survive for a long time. Organizations need to adapt their 

practices to the rules and necessities of these institutional environments in order to get support and be 

legitimate (Boon et al., 2009). Organizations adapt not only to technical pressures but also to what they 

believe society expects of them. Organizations need a legitimacy to operate and this is gained by 

conforming to societal expectations (Boxenbaum and Jonsson, 2017). Isomorphism is a process which 

forces a unit in a population to become similar to other units which are faced with environmental 

conditions. DiMaggio and Powell (1983) developed an explanation for organizational change based on 

the concept of homogenization through institutional pressures. The authors identify three main 

mechanisms that lead to institutional homogenization: 

 Coercive isomorphism resulting from political effect 

 Mimetic isomorphism made up of standard responses given to uncertainty 

 Normative isomorphism related to professionalization 

 

Coercive isomorphism occurs as a result of the pressures of social actors in the external environment 

such as the government, trade unions or trade associations (Fındık and Bedük, 2014). Coercive 

isomorphism results from both formal and in-formal pressures exerted on organizations by other 

organizations upon which they are dependent and by cultural expectations in the society within which 

organizations function (DiMaggio and Powell, 1983). In some circumstances, organizational change is 

a direct response to government mandate: manufacturers adopt new pollution control technologies to 

conform to environmental regulations; nonprofits maintain accounts, and hire accountants, in order to 

meet tax law requirements; and organizations employ affirmative-action officers to fend off allegations 

of discrimination (DiMaggio and Powell, 1983). Banks have to change their business processes in 

response to regulation by government and regulatory agencies. These regulations are very common in 

fast-changing economies. therefore, the changes that have to be made in the way of doing business force 

the employees. 

 

H1: Coercive isomorphism have a significant effect on resistance to change 

Mimetic isomorphism occurs when the goals and procedures of the organization are unclear or 

ambiguous, and tend to imitate behaviours of other organizations to face similar problems. They respond 

to the uncertainty, following the organizations of its field that they perceive as legitimate or successful 

(Cardona et al., 2020). Uncertainty is also a powerful force that encourages imitation. When 

organizational technologies are poorly understood, when goals are ambiguous, or when the environment 

creates symbolic uncertainty, organizations may model themselves on other organizations (DiMaggio 

and Powell, 1983). In case of uncertainty, banks face some risks. They need to take various measures to 

reduce these risks. 

 

H2: Mimetic isomorphism have a significant effect on resistance to change 

Organizations are influenced by normative pressures, sometimes arising from external sources and 

sometimes arising by from within organization itself. These pressures cause organizations to be guided 

by legitimated elements, from standard operating procedures to professional certification and 

government requirement (DiMaggio and Powell, 1983; Zucker, 1987). One important mechanism for 

encouraging normative isomorphism is the filtering of personnel. Within many organizational fields 
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filtering occurs through the hiring of individuals from firms within the same industry; through the 

recruitment of fast-track staff from a narrow range of training institutions; through common promotion 

practices, such as always hiring top executives from financial or legal departments; and from skill-level 

requirements for particular jobs (DiMaggio and Powell, 1983). 

 

H3: Normative isomorphism have a significant effect on resistance to change 

The variables and relationships tested in the study are illustrated in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The Theoretical Model 

 

3. MATERIALS AND METHODS 

This research was conducted to analyse the relationship between institutional isomorphism and 

resistance to changes. The population in this study is head office employees of a public bank in Turkey. 

A sample of 179 respondents was obtained. Table 1 shows the demographic description of sample. The 

questions on the three-variable institutional isomorphism scale used in the survey were adapted from 

Yilmaz’s (2018) study, and the questions on the resistance to change scale were adapted from Oreg’s 

(2006) study. The items be scaled using 5-point Likert scales, all the items were phrased in such a way 

that participants expressed their level of agreement with each item ranging from 1 = strongly disagree 

to 5 = strongly agree. SPSS 16.0 package program was used to perform the reliability, validity, 

correlation, and regression analysis.  

 

Table 1. Demographics of Sample 

Characteristics   Frequency  Percentage (%) 

Gender 

 Female  104  58,1  

 Male  66  36,9  

 Missing 9 5,0 

Age  

 40 and more years 36 20,1  

 35-39 years 70 39,1 

 30-34 years 61  34,1  

 25-29 years 11 6,1 

 Missing 1 0,6  

Position  

 Assistant  91  50,8  

 Officer  85  47,5  

 Missing  3  1,7 

Length of service with the current employer  

 20 and more years 13  7,3  

 15-19 years 23 12,8 

 10-14 years  92  51,4  

 5-9 years 50  27,9  

 Missing 1  0,6  

 

Coercive Isomorphism 

 

Mimetic Isomorphism 

 

Normative Isomorphism 

 

Resistance to Change 

H1 

H2 

H3 
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3. RESULTS  

Cronbach's alpha coefficients were calculated to measure the consistency of the scale items with each 

other and It should be close to 1. As a result of the first reliability analysis, Cronbach's alpha coefficients 

of the institutional isomorphism variables were of good value, except for mimetic isomorphism. In order 

for the reliability of the mimetic isomorphism variable to be acceptable, a question was removed. As a 

result of the second reliability analysis, the Cronbach’s alpha coefficient of coercive isomorphism was 

0,809 and the Cronbach’s alpha coefficient of normative isomorphism was 0,812. The reliability of the 

resistance to change scale is 0.941. 

Table 2. Factor Loadings 
Coercive 

Isomorphism 

Our company responds to the cultural expectations of the society in 

which it is located 

,698 

 Our company fulfils the legal requirements regarding occupational 

health and safety 

,839 

 Our company fulfils the obligations arising from the agreements it has 

made with other institutions 

,860 

Mimetic 

Isomorphism 

Our company imitates business processes of other companies in case of 

uncertainty 

Removed 

 Our company closely monitors successful companies operating in the 

same sector 

,713 

 Our company adopts similar organizational structures with its 

competitors 

,848 

Normative 

Isomorphism 

The managers in our company have received training in their fields, 

have professional knowledge and experience, and have become 

professional 

,862 

 Duties in our company are defined clearly and precisely   ,723 

 Employees in our company are experts in their fields and work in 

accordance with professional norms 

  ,809 

Resistance to 

Change 

I was afraid of the change ,743 

I had a bad feeling about the change ,815 

The change made me upset ,869 

I was stressed by the change ,768 

I looked for ways to prevent the change from taking place ,811 

I protested against the change ,799 

I complained about the change to my colleagues ,797 

I believed that the change would harm the way things are done in the 

organization 

,822 

I thought that it’s a negative thing that we were going through this 

change 

,846 

I believed that the change would make my job harder ,829 

 

As a result of the correlation analysis shown in Table 3, it was revealed that institutional isomorphism 

variables had a significant but negative relationship with resistance to change. According to the inter 

scale correlation is a significant relation between coercive isomorphism, mimetic isomorphism, and 

resistance to change at p < .01. There is a significant between normative isomorphism and resistance to 

change at p < .05. 

 

Table 3. Correlation Coefficients 

Variables Mean Std. Dev. Resistance 

to Change Coercive Mimetic Normative 

Resistance to Change 2,17 0,96 1    

Coercive Isomorphism 3,75 0,94 -0,413** 1   

Mimetic Isomorphism 3,37 0,87 -0,236** -0,454** 1  

Normative Isomorphism 3,20 0,92 -0,173* -0,507** -0,524** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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The Table 4 shows coercive isomorphism has a significant impact on resistance to change of the 

employees with a significance level p < .01 in the model. 

 

Table 4. Regression Coefficients 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,422a ,178 ,164 ,87631 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29,160 3 9,720 12,657 ,000a 

Residual 134,387 175   ,768   

Total 163,547 178    

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,809 ,315  12,094 ,000 

Coercive -,421 ,084 -,415 -5,042 ,000 

Mimetic -,102 ,092 -,092 -1,110 ,269 

Normative   ,089 ,090  ,086    ,997 ,320 

Predictors: (Constant), Normative Isomorphism, Coercive Isomorphism, Mimetic Isomorphism 

Dependent Variable: Resistance to Change 

 

5. CONCLUSION 

In this study examining the effect of institutional isomorphism on resistance to change, it was found that 

coercive isomorphism has a negative effect on resistance to change. It was found that mimetic and 

normative isomorphism don’t have an effect on resistance to change. In Turkey, especially in public 

banks, the economic policies of the state create coercive pressures. This requires changes in deposit 

products and enforcement procedures. Individuals facing such change need to let go of their old habits 

and work patterns and adopts new ones (Akan et al., 2016). Since the greater the degree of 

institutionalization, the greater the resistance to change (Zucker, 1977), it is difficult for employees to 

break their habits in institutions such as banks that work under intense stress. However, if the 

management fails to interfere at the right time, the resistance of the employees will increase and lead to 

negative outcomes. This resistance will eventually have a negative influence first on internal, and then 

external communication.  
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Özet 

Devletin toplumun sosyal ferahını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ekonomiye aktif ve kapsamlı 

olarak müdahale etmesini öngören refah devletleri, liberal ekonomik uygulamaların neden olduğu 

güvensizlik sonucunda ortaya çıkmışlardır. Ekonomik krizler ve II. Dünya Savaşı’nın sebep olduğu 

tahribatları azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla sosyal refah programı uygulamaları devletler için 

bir görev ve zorunluluk haline gelmiştir. Refah uygulamaları ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasi 

yapılarına göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle çeşitli refah rejimleri sınıflandırmaları 

yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar içerisinde en çok benimseneni Esping-Andersen’in ‘üçlü 

sınıflandırması’dır. Esping-Andersen, refah rejimlerini Liberal Model, Muhafazakar Model ve Sosyal 

Demokrat Model olarak sınıflandırmıştır. Bu tasnife yöneltilen eleştiriler sonrasında, İtalya, İspanya, 

Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’nin de dahil edildiği Güney Avrupa Refah Rejimi ortaya çıkmıştır. 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri işgücü 

piyasalarıdır. Üretim sürecinde işverenlere ihtiyaç duydukları işgücünü bulma, iş arayanlara da uygun 

iş bulabilme imkanı sağlayan işgücü piyasaları modern ekonomilerde diğer piyasalar arasında önemli 

bir yere sahiptir. Ülkede uygulanan sosyal refah politikaları ile işgücü piyasaları arasında sıkı bir ilişki 

vardır. Bu çalışmada Güney Avrupa ülkeleri (İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan) ile Türkiye temel 

işgücü piyasası göstergeleri açısından karşılaştırılmıştır. Ülkelerin işgücü piyasalarının benzerlik ve 

farklılıklarını ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmada öncelikle Güney Avrupa Refah Rejimi ve 

işgücü piyasasına ilişkin temel kavramlara değinilerek söz konusu ülkeler hakkında ekonomik durum 

ve genel bilgilere yer verilmiştir. Son olarak, 2000 yılı sonrası istatistik veriler doğrultusunda işgücü 

piyasaları karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Güney Avrupa Refah Rejimi, İşgücü Piyasası, Türkiye, Güney Avrupa Ülkeleri 

 

THE SOUTHERN EUROPEAN WELFARE REGIME AND COMPARISON OF THE LABOR 

MARKETS OF TURKEY-SOUTHERN EUROPE COUNTRIES 

 

Abstract 

Welfare states, which envisage the active and comprehensive intervention of the state in the economy 

in order to maximize the social welfare of the society, emerged as a result of the insecurity caused by 

liberal economic practices. Social welfare program implementations have become a duty and obligation 

for states in order to reduce or eliminate the damage caused by the economic crises and the World War 

II. Welfare practices differ according to the social, economic and political structures of the countries. 

For this reason, various welfare regime classifications have been made. The most widely adopted among 

these classifications is Esping-Andersen's 'triple classification'. Esping-Andersen classified welfare 

regimes as Liberal Model, Conservative Model and Social Democratic Model. After the criticisms 

directed at this classification, the Southern European Welfare Regime, which included Italy, Spain, 

Portugal, Greece and Turkey, emerged. One of the most important indicators of the economic and social 

development level of countries is the labor market. Labor markets, which enable employers to find the 

labor force they need in the production process and to find suitable jobs for job seekers, have an 

important place among other markets in modern economies. There is a close relationship between the 

social welfare policies implemented in the country and the labor markets. In this study, Southern 

European countries (Italy, Spain, Portugal, Greece) and Turkey were compared in terms of basic labor 

market indicators. In the study, which was carried out to reveal the similarities and differences of the 

countries' labor markets, first of all, the basic concepts of the Southern European Welfare Regime and 

the labor market were mentioned, and the economic situation and general information about the 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

137 

countries in question were given. Finally, labor markets were compared in line with the statistical data 

after 2000. 

 

Key Words: The Southern European Welfare Regime, Labor Market, Turkey, Southern European 

Countries 

 

1. GİRİŞ 

İşgücü piyasaları ülkelerin iktisadi ve sosyal yönden gelişmişlik düzeylerinin en önemli 

göstergelerinden biridir. İktisadi rolü ile işgücü piyasaları, iş arayan işgücüne niteliklerine uygun iş 

bulabilme, işverenlere de üretim sürecinde ihtiyaç duydukları işgücünü seçebilme imkanı sağlamaktadır. 

Bu nedenle işgücü piyasaları, bir toplumda iş ve işgücü bulmada kolaylık sağlayan ve modern 

ekonomilerde diğer piyasalar arasında önemli yeri olan piyasalardır. Hane halkları zamanlarının önemli 

bir bölümünü bu piyasalarda geçirerek gelir elde etmektedirler. Yine çalışma saatleri dışındaki 

zamanlarda da bu piyasalarda etkin olabilmek için gerekli niteliklere sahip olabilmek amacıyla çaba 

göstermektedirler. Diğer yandan bireyler, sosyal yaşamlarını da işgücü piyasası vasıtasıyla kurdukları 

sosyal çevreye göre şekillendirmektedir. 

 

Bu çalışmada Güney Avrupa ülkeleri (İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan) ile Türkiye temel işgücü 

piyasası göstergeleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı, ülkelerin işgücü piyasalarının 

benzerlik ve farklılıklarını belirlemektir. Refah rejimlerinin ve işgücü piyasalarının benzerlik göstermesi 

bu ülkelerin karşılaştırılmasında etkili olmuştur. Çalışmada öncelikle Güney Avrupa Refah Rejimi ve 

işgücü piyasasına ilişkin temel kavramlara değinilmiş, ardından söz konusu ülkeler hakkında genel 

bilgiler ve ekonomik duruma yer verilmiştir. Sonrasında ise işgücü piyasaları 2000 yılı sonrası istatistik 

verileri doğrultusunda karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.  

 

2. GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ 

Refah devleti, devletin toplumun sosyal refahını en üst düzeye çıkarmak için piyasa ekonomisinin 

başarısızlık ve yetersizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla ekonomiye aktif ve kapsamlı şekilde 

müdahalede bulunulmasını öngören devlet anlayışını ifade etmektedir (Tiyek ve Yertüm, 2016: 28). 

Refah devletleri liberal uygulamaların neden olduğu güvensizlik sonucunda ortaya çıkmış, ekonomik 

krizler, 1929 Bunalımı ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen tahribatları azaltmak ya da 

ortadan kaldırmak amacıyla devletler tarafından sosyal refah programları uygulamaları zorunluluk 

haline gelmiştir (Özgül, 2020: 61). 

 

Refah devleti sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin farklı tasnifler söz konusudur. Ancak, bunlar 

içerisinde en çok benimsenen sınıflandırma Esping-Andersen’in Liberal refah modeli, 

muhafazakar/Kıta Avrupası refah modeli ve Sosyal demokrat/İskandinav refah modelinden oluşan üçlü 

sınıflandırmasıdır (Özdemir, 2010: 239). Refah rejimleri, “devlet, piyasa ve aile arasında bölüşülen 

refah üretimi”ni ifade etmektedir. Esping-Andersen’in sınıflandırmasına yöneltilen eleştiriler 

sonrasında yeni bir grup olarak Güney Avrupa Refah Rejimi ortaya çıkmıştır (Özalp, 2018: 112; Ferrera, 

2018: 196). Ülkelerin refah rejimlerinin gelişmemiş olması ve geleneksel ailenin hala işsizlik, yoksulluk, 

sosyal dışlanma ve bakıma gereksinim duyan bireylerin korunması gibi hususlarda önemli bir rol 

oynaması Güney Avrupa Refah Rejiminin temel özelliklerini oluşturmaktadır (Tiyek, 2018: 1465; Çelik, 

2019: 63). İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan ile birlikte Türkiye de sahip olduğu özellikler ile 

Güney Avrupa Refah Rejimine dahil edilmektedir (Tiyek, 2018: 1465). 

 

Gelişmiş OECD ülkelerinde 1980’lerden bu yana sosyal harcamaların GSYH içindeki payının arttığı 

veritabanı kaynaklarında görülmektedir (Buğra, 2013: 76). Tablo 1’de Güney Avrupa Refah Rejimi 

ülkelerinde kamu sosyal harcamalarının GSYH içindeki payı gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Kamu Sosyal Harcamaları % (GSYH Payı) 

Ülkeler 2000 2005 2010 2015 2019 

Türkiye 7,5 10,1 12,3 11,6 12,0 

İtalya 22,6 24,1 27,0 28,3 28,2 

İspanya 19,5 20,5 24,9 24,7 24,7 

Portekiz 18,5 22,3 24,5 24,0 22,6 

Yunanistan 17,8 19,5 24,8 25,4 24,0 

Kaynak: https://stats.oecd.org/ (Erişim: 08.09.2022). 

 

3. İŞGÜCÜ PİYASASININ TEORİK ÇERÇEVESİ 

İşgücü piyasası kavramının özünü oluşturan emek (işgücü), “üretim faktörlerinden biri olan ve üretim 

sürecine katkıda bulunan bedensel ve/veya düşünsel her türlü insan etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. 

Diğer üretim faktörleri ile birlikte emek, işgücü piyasasının temel öğesini oluşturmaktadır. Emeğin 

üretimde kullanılabilmesi, diğer bir ifadeyle istihdamı,  ancak emek arzı ve talebinin bir araya gelmesi 

ile mümkündür. Bu bağlamda en genel anlamda işgücü piyasası, emek arz ve talebinin karşılaştığı, 

bunun sonucunda emeğin fiyatı olan ücretin ve çalışma koşullarının belirlendiği piyasa şeklinde 

tanımlanmaktadır (Işığıçok, 2018: 2). 

 

İşgücü kavramı, bir ülkedeki nüfusun ekonomik faaliyete katılan, diğer bir deyişle üretici durumda 

bulunan kısmını ifade etmektedir. İşgücü, istihdam edilenler ile işsizlerin toplamından oluşmaktadır. 

İstihdam dar anlamda, emek unsurunun üretimde girdi olarak kullanılmasıdır. İstihdam oranı aktif nüfus 

içinde istihdam edilenlerin ağırlığını göstermektedir. Ülkeler arasında farklılıklar göstermekle birlikte 

15-64 yaş arası nüfus, çalışma çağındaki nüfusu ifade etmektedir. İşsizlik, çalışma isteği ve kabiliyetinde 

olunmasına rağmen piyasadaki ücret düzeyinden iş bulamama durumu şeklinde tanımlanabilmektedir. 

İşsizlik oranı ise, toplam işgücü içerisinde işsiz olanların nispi ağırlığını ifade etmektedir. İşgücü 

piyasasının bir başka önemli kavramı olan işgücüne katılma oranı (İKO), işgücünün aktif nüfusa oranıdır 

(İKO = İşgücü/Aktif NüfusX100) (Gündoğan, 2012: 7-12). Son derece dinamik piyasalar olan işgücü 

piyasaları, zamana göre hızlı değişim göstermektedir. Özellikle son 20 yıl içerisinde istihdamın sektörel 

dağılımında önemli değişimler meydana gelmiştir. İşler tarım ve sanayi sektörlerinden hizmetler 

sektörüne doğru kaymaktadır. İleri teknolojinin üretim sürecinde daha fazla kullanılması  hem nitelikli 

işgücüne talebi artırmış, hem de çalışanların yeni beceriler kazanmasına ve yeni işlerde çalışmalarına 

neden olmuştur (Işığıçok, 2018: 4). İşgücü piyasalarının düzenlenmesi bir takım yararlar sağlamaktadır. 

Kurumsallaşmış bir piyasada iş bulma kolaylaşarak işsizlik süresi kısalmaktadır. Özellikle mevsimlik 

ve teknolojik işsizlik ile emek arzı ve talebi arasındaki dengesizlikten doğan işsizliğin azaltılmasında da 

rol oynar. İşsizlikle mücadelede kullanılacak araçlar da iyi bir emek piyasasında işleyebilir. Diğer 

yandan işgücü piyasasının üretim hacmini arttırıcı bir işlevi vardır. Boşlukların hızla doldurulması, 

işgücünün eğitimi ve mesleğe yönlendirilmesi ve en verimli şekilde dağıtılması toplam üretimi de 

arttırır. Ayrıca çalışanların uygun işlere yerleştirilmesine yardımcı olarak işgücü devrinin azalmasına 

katkı sağlar. Öte yandan piyasadaki ücret farklılıklarının azaltılmasını sağlar. Yine, bireylerin 

kendilerine uygun işlerde çalışmalarını sağlayarak, çalışanlara psikolojik tatmin imkanı verir (Zaim, 

1997: 87-88). 

 

4. TÜRKİYE VE GÜNEY AVRUPA ÜLKELERİ GENEL BİLGİLER VE EKONOMİK 

DURUM 

Türkiye ekonomisi 1990’lı ve 2000’li yıllarda bir takım iç ve dış faktörlerin etkisiyle istikrarsız bir 

büyüme süreci yaşamıştır. Ekonomide 2002-2007 döneminde, mali disiplinin sağlanması, büyüme ve 

enflasyonun kontrolüne odaklanılmıştır. Bu dönem ortalama büyüme oranı %7 seviyelerinde 

gerçekleşmiş ve uzun dönemde büyüme oranının üzerine çıkılmıştır. Yüksek büyüme gerçekleşmesine 

rağmen istihdam ve işsizlik gibi göstergelere bakıldığında ekonomideki büyümenin işgücü piyasalarına 

yansımadığı görülmektedir. 2000 yılında yaklaşık %2,4 olan ekonomik büyüme oranı 2008 küresel 

ekonomik krizinin hemen ardından 2009 yılında %-4,8’e gerilemiştir. Sonraki yıllarda artış eğilimine 

girse de 2012’de tekrar duraklamıştır (Özgüler, 2013: 649). 2021 yılında büyüme oranı ise  %11,4 olarak 

kaydedilmiştir (Ticaret Bakanlığı, 2022). Avrupa’nın dördüncü, dünyanın ise sekizinci büyük 

ekonomisine sahip olan İtalya, Avrupa Birliği’nin de kurucu üyesidir. Nüfus artışı yaşanmasına rağmen, 

doğum oranı en düşük ülkelerden biridir. Aynı zamanda ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Japonya, 
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Fransa ve Rusya ile birlikte sanayileşmiş ülkeler grubuna (G8) dahildir. İmalat sektörü güçlü olan İtalya, 

bu sektörde Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise altıncı büyük üreticisi konumundadır (Ticaret Bakanlığı, 

2022). Her ne kadar gelişmiş bir ekonomiye sahip olsa da bazı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların 

en önemlileri siyasi istikrarsızlık, ekonomik durgunluk ve hazırlanan reform programlarının 

sürdürülmesindeki siyasi irade eksikliğidir. AB’nin diğer ülkelerine nazaran bürokratik engellerin daha 

fazla, ağır işleyen bir adalet sistemi, karar alma süreçlerinde gecikmelerin yaşandığı bir ülke olan 

İtalya’da, yapılan yolsuzluklar ağır vergiler ve yüksek kamu harcamalarıyla karşılanmaktadır (Özgüler, 

2013: 189). 2000 yılında büyüme oranının %3,7 gerçekleştiği ülkede 2001 yılından sonra büyüme hızı 

azalmış ve dalgalı bir seyir izlemiştir. 2021 yılında ise ortalama ekonomik büyüme %6,6 olmuştur 

(Ticaret Bakanlığı, 2022). İspanya, Batı Avrupa’da geniş arazili ve düşük nüfus yoğunluklu ülkelerden 

biridir.  Hizmet sektörü ağırlıklı modern bir ekonomisi olan İspanya, GSYİH bakımından dünyanın 12. 

Büyük ekonomisi konumundadır. Genç ve eğitimli nüfusuyla da uluslararası rekabetçi bir merkez olma 

özelliğine sahiptir. Ülkenin en önemli sektörlerinden biri turizmdir. 2020 yılında turizm GSYİH’ya 

%5,5, istihdama %11,8 oranında katkı sağlamıştır. Turizm geliri bakımından ABD’den sonra dünyada 

ikinci sırada gelmektedir. 2008’in ikinci yarısında resesyona giren İspanya ekonomisi, 2013’te 

durgunluktan çıkmıştır. 2011-2013 arası dönemde bütçe açığının azaltılması, iş yasası ve kamu 

hizmetlerine yönelik hükümet tarafından alınan önlemler sonrası diğer Avrupa ülkelerine göre daha 

rekabetçi hale gelmiştir (Ticaret Bakanlığı, 2022). 2000-2012 yılları arasında büyüme rakamlarına 

bakıldığında her yıl ortalama % 3 büyüme görülmektedir. 2009’da %3,7 oranında küçülme yaşanmış, 

2000-2012 arasında ortalama % 1,9 büyüme gerçekleşmiştir (Özgüler, 2013: 346). 2021 yılında büyüme 

oranı ise %5,1 olmuştur (Ticaret Bakanlığı, 2022). 1986’da Avrupa Topluluğu’na katılmasının ardından 

Portekiz’de hizmet sektörü artan bir şekilde ön plana çıkmaya başlamıştır. Ülkenin coğrafi konumu da 

bu sektörün büyümesinde önemli role sahiptir ve turizm endüstrisi sektöre önemli katkılar 

sağlamaktadır. Hizmet sektörü dışında bir modernizasyon süreci başlamış ve üretimde önemli 

değişiklikler meydana gelmiştir. Geleneksel sektörler yerini zamanla daha çok teknoloji içeren, 

otomotiv ve yan sanayi, ilaç, elektronik ve yeni teknoloji gibi sektörlere bırakmıştır. 2008 yılındaki 

ekonomik krizin ardından işsizlik oranları artmıştır. Bu artışta hem ülkenin kendi iç dinamikleri hem de 

Euro bölgesinde meydana gelen olumsuzluklar da etkili olmuştur (Ticaret Bakanlığı, 2022). 2010 

yılında hükümet tarafından dört yıllık bir “Büyüme ve İstikrar Programı” hazırlanmıştır. Program kısa 

ve orta vadede bütçe açıklarının azaltılması ve kamu harcamalarının kısıtlanması gibi tedbirleri 

öngörmüştür. 2000-2009 yılları arasında en fazla büyüme 2000, 2001 ve 2007 yıllarında olmuştur. 

Belirtilen dönemde ortalama büyüme oranı ise %0,9 olarak gerçekleşmiştir (Özgüler, 2013: 325-326). 

2021’de ekonomik büyüme oranı %4,9 olmuştur (Ticaret Bakanlığı, 2022). 

 

Küçük ancak açık bir ekonomisi olan Yunanistan, toplam milli gelir bakımından Portekiz’den sonra AB 

ülkeleri içindeki en düşük değere sahip ülkedir. Sürdürülmekte olan özelleştirme programlarına rağmen 

devletin ekonomideki önemli rolü devam etmektedir. Sanayileşme de diğer AB ülkelerine göre daha 

sınırlıdır. Euro’ya geçişin ardından yıllık büyüme oranlarında artış meydana gelmiş ve Euro bölgesinin 

üstünde gerçekleşmiştir. 2001-2005 arasında ortalama büyüme oranı Euro bölgesinde %1,4 iken, 

Yunanistan’da  %4,4 olmuştur. 2006 ve 2007 yıllarında da bölge ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. 

2000-2009 döneminde ortalama büyüme oranı ise %0,9 olmuştur (Özgüler, 2013: 303). 2010 sonrası 

büyümede genellikle daralma yaşansa da dalgalı bir seyir izlemiştir. 2020 yılında ise %8,3 olarak 

gerçekleşmiştir (Ticaret Bakanlığı, 2022). 

 

5. TÜRKİYE VE GÜNEY AVRUPA ÜLKELERİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARI 

Bu bölümde Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerinin işgücü piyasası verilerinin karşılaştırması 

yapılmıştır. Kullanılan veriler 2000-2015 yılları arasında 5’er yıllık olarak, 2015 sonrasında ise 2021 

yılı ele alınmıştır. Yıllara göre dalgalı seyir izlese de tüm ülkelerin ortak özellikleri olarak 2008 

ekonomik krizinin etkisi görülmüştür. 

 

5.1. Çalışma Çağındaki Nüfus 

Bu yaş grubunda yer alan herkesin çalıştığı anlamına gelmemekle birlikte, toplam nüfustan sonra 

işgücünün önemli bir potansiyelini oluşturması bakımından çalışma çağındaki nüfus bir ülke için önem 

arz etmektedir.  
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Tablo 2. 15-64 Yaş Arası Nüfus (%) 

Ülkeler 2000 2005 2010 2015 2021 

Türkiye 52,4 49,8 51,9 56,0 54,9 (2020) 

İtalya 59,9 62,5 62,0 64,0 64,5 

İspanya 65,2 70,0 73,5 74,3 73,7 

Portekiz 71,1 73,2 73,7 73,4 75,2 

Yunanistan 63,9 66,4 67,8 67,8 67,3 

Kaynak: https://ilostat.ilo.org/ (Erişim: 04.09.2022). 

 

Tablo 2’de 2000 yılı itibariyle ülkelerin 5’er yıllık dönemlerde 15-64 yaş arası nüfuslarının toplam nüfus 

içerisindeki oranları verilmiştir. Görüldüğü üzere ülkeler arasında farklılıklar olsa da Türkiye dışında 

diğer ülkenin verileri birbirlerine daha çok benzemektedir. 

 

5.2. İstihdam 

İstihdam konusundaki en temel göstergelerden biri istihdam oranıdır.  

 

Tablo 3. İstihdam Oranları (%) 

Ülkeler 2000 2005 2010 2015 2021 

Türkiye - - 46,9 50,4 51,8 

İtalya 54,4 57,7 56,3 56,4 59,4 

İspanya 57,0 64,3 58,6 58,5 63,8 

Portekiz 68,7 67,3 62,1 63,3 71,0 

Yunanistan 56,9 60,0 57,7 51,4 59,2 

Kaynak: https://stats.oecd.org/ (Erişim: 04.09.2022). 

 

Ülkelerin istihdam oranlarının gösterildiği yukarıdaki tabloda ülkeler arasında farklılıklar olduğu 

görülmektedir. 2000-2010 yılları arasında 5’er yıllık dönemler ele alınmış olsa da, yıllar itibariyle 

dalgalanmalar meydana gelmiştir. 2010 sonrası Türkiye’de istihdam oranı az da olsa artış göstermiş 

ancak diğer ülkelerin gerisinde kalmıştır. 

 

5.3. İşgücüne Katılım Oranları 

İşgücüne katılma oranı, ülkelerin ekonomik ve sosyal politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında 

önemli rolü olan bir göstergedir. İşgücüne katılma oranı ülkenin demografik özelliklerine ve yaşam 

alanlarına göre farklılıklar göstermektedir. İşgücü piyasasının önemli bir göstergesi olmasına karşın 

yalnızca bu orana bakılarak iş piyasasını değerlendirmek yanlıştır. Örneğin belirli bir dönemde işgücüne 

katılım oranının yüksek olması ülkede işsizliğin az olduğu anlamına gelmemektedir. Bu oranın artması 

iktisadi faaliyet oranının artması demektir. Azalması ise, aktif nüfusun önemli bir bölümünün ekonomik 

faaliyetlerin dışında kaldığı anlamına gelmektedir.  

 

Tablo 4. İşgücüne Katılım Oranları (%) 

Ülkeler 2000 2005 2010 2015 2021 

Türkiye 50,0 46,4 48,1 51,2 50,2 

İtalya 48,1 49,1 48,2 49,0 48,4 

İspanya 52,8 57,1 59,6 58,8 57,4 

Portekiz 60,8 61,9 61,2 58,6 57,8 

Yunanistan 52,3 52,9 53,5 52,0 50,5 

Kaynak: https://ilostat.ilo.org/ (Erişim: 04.09.2022). 

 

İşgücüne katılım oranlarının İspanya ve Portekiz’de genel olarak diğer ülkelerden yüksek olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de 2005 yılında 2000 yılına göre önemli bir azalma yaşanırken, diğer ülkelerde 

az da olsa artış meydana gelmiştir. Tablo 4’te işgücüne katılım oranları bakımından Türkiye’nin daha 

çok İtalya ile aynı olduğu görülmektedir.  
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5.4. İşsizlik 

Enflasyonla birlikte tüm ülkelerin çözmeye çalıştıkları en temel problemlerden biri de işsizliktir. İşsizlik 

oranı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve politik tartışmaların odağında olan bir olgudur 

(Biçerli, 2016: 427). İktisatçıların en çok zorlandıkları konuların başında işsizliğin ölçümü gelmektedir. 

Bu nedenle son yıllarda işsizliğin tanımlanmasında bir takım standartlar getirilmeye çalışılmaktadır. 

İşsizlik oranı, ülkelerin ekonomik gücünün önemli bir göstergesidir.  

 

Tablo 5. İşsizlik Oranları (%) 

Ülkeler 2000 2005 2010 2015 2021 

Türkiye 6,5 10,6 10,7 10,2 13,4 

İtalya 10,8 7,7 8,4 11,9 9,8 

İspanya 13,8 9,2 19,9 22,1 14,7 

Portekiz 3,8 7,6 10,8 12,4 6,6 

Yunanistan 11,2 10,0 12,7 24,9 14,8 

Kaynak: https://ilostat.ilo.org/ (Erişim: 04.09.2022). 

 

İşsizlik oranlarının verildiği Tablo 5’te 2000 yılında Türkiye ve Portekiz dışındaki ülkelerde oranların 

%10’un üzerinde olduğu görülmektedir. 2005 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de ciddi bir artış meydana 

gelmiştir. Bu artışta 2001 krizinin önemli etkisi olduğu düşünülebilir. 2008 küresel ekonomik krizinden 

tüm ülkeler olumsuz etkilenmiş ve işsizlik oranlarında artış yaşanmıştır. Özellikle İspanya’da işsizlik 

yapısal olarak yüksek bir hal almıştır.  

 

5.5. İstihdamın Sektörel Dağılımı 

Bir toplumda istihdamın hangi sektörlerde gerçekleştiği, o toplumun gelişmişlik seviyesi hakkında da 

bilgi vermektedir. Çünkü sanayileşme ile birlikte işgücünün tarım sektöründen sanayi sektörüne kaydığı, 

ilerleyen aşamalarda da hizmetler sektöründe yoğunlaştığı varsayılmaktadır. Bu bağlamda ülkedeki 

işgücünün istihdamının hangi alanlarda olduğuna bakılmaktadır. Tablo 6’da beş ülkenin istihdamının 

tarım, sanayi ve hizmet sektörleri bazında oranları verilmiştir. 

 

Tablo 6. İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) 
Ülkeler Yıllar Tarım Sanayi Hizmet 

Türkiye 2000 - - - 

2006 24,0 26,8  49,3 

2010 23,7 26,2 50,1 

2015 20,4 27,2 52,9 

2020 17,6  26,2  56,2 

İtalya 2000 5,3 32,1 62,6 

2005 4,2 31,0 64,8 

2010 3,8 28,6 67,6 

2015 3,8 26,6 69,6 

2021 4,1 26,6 69,3 

İspanya 2000 6,2 31,0 62,8 

2005 4,9 29,3 65,8 

2010 4,2 23,0 72,8 

2015 4,1 19,9 76,0 

2021 4,1 20,2 75,8 

Portekiz 2000 12,2 34,4 53,4 

2005 11,6 31,0 57,3 

2010 11,2 27,3 61,5 

2015 7,5 24,4 68,1 

2021 2,7 24,6 72,7 

Yunanistan 2000 17,3 22,8 60,0 

2005 12,2 22,1 65,7 

2010 12,4 19,6 68,0 

2015 12,9 14,9 72,2 

2021 11,4 15,3 73,4 

Kaynak: https://stats.oecd.org/ (Erişim: 08.09.2022). 
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OECD verilerine göre 2006 yılında Türkiye’de işgücünün %24’ü tarımda sektöründe istihdam edilirken, 

2020 yılında bu oran azalarak %17,6 seviyesine inmiştir. Portekiz için de benzer bir azalış söz 

konusudur. Ancak Portekiz’de bu oranlar Türkiye’nin yaklaşık üçte biridir. Diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında tarımın istihdamdaki payı Türkiye’de oldukça yüksektir. İstihdamın sanayi 

sektöründeki ağırlığına bakıldığında çok ciddi farklar olmasa da Yunanistan’da bu oran özellikle son 

yıllarda nispeten daha düşüktür. Hizmet sektöründe ise gerek yıllar itibariyle gerekse son dönemlerde 

Türkiye’nin oranları diğer ülkelerin gerisindedir. 

 

5.6. Haftalık Çalışma Süreleri 

Haftalık çalışma süresi, işgücü piyasalarında bireylerin haftada fiili olarak çalıştıkları saati 

göstermektedir. 

 

Tablo 7. Haftalık Çalışma Süresi (Saat) 

Ülkeler 2000 2005 2010 2015 2021 

Türkiye - 52,6 (2006) 50,8 48,7 45,6 (2020) 

İtalya 37,4 37,0 36,3 35,5 36,0 

İspanya 38,8 38,4 37,4 36,5 36,3 

Portekiz 39,3 39,1 39,1 39,7 39,6 

Yunanistan 40,2 40,1 39,3 38,8 38,8 

Kaynak: https://stats.oecd.org/ (Erişim: 08.09.2022). 

 

İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da haftalık çalışma sürelerinin benzer ve yıllar itibariyle azalma 

olduğu görülmektedir. Türkiye’deki azalma eğilimi diğer ülkelerden daha fazla olmasına rağmen 

çalışma saatleri oldukça yüksektir.  

 

5.7. Kısmi Zamanlı Çalışma 

İşgücü piyasasında esnekleşme ile yakın ilişkili olan kısmi zamanlı çalışma oranları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

Tablo 8. Kısmi Zamanlı Çalışma (Toplam İstihdamın %’si) 

Ülkeler 2000 2005 2010 2015 2021 

Türkiye - 7,2 (2006) 11,1 10,3 11,8 (2020) 

İtalya 8,7 12,7 14,8 18,3 18,2 

İspanya 8,0 12,0 12,9 15,6 13,7 

Portekiz 8,1 8,2 8,5 9,8 6,9 

Yunanistan 4,4 4,8 6,3 9,4 8,2 

Kaynak: https://stats.oecd.org/ (Erişim: 08.09.2022). 

 

2005 yılından sonra toplam istihdam içerisinde kısmi zamanlı çalışanların oranında en fazla artış İtalya 

ve İspanya’da olmuştur. 

  

6. SONUÇ 

İşgücü piyasaları bir toplumun sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi veren önemli 

göstergelerden biridir. İşsizlik ve istihdam konuları ülkelerin her bakımdan etkilendiği ve önem verdiği 

alanlardır. Bu nedenle hükümetler, bu piyasaların sağlıklı işleyebilmesi amacıyla hassasiyet 

göstermektedirler. İşgücü piyasalarının temel göstergeleri çalışma çağındaki nüfus, işgücüne katılım 

oranı, istihdam ve işsizlik oranları, istihdamın sektörel dağılımı gibi unsurlardır. Türkiye refah rejimi ve 

iş piyasaları bağlamında diğer Avrupa ülkelerine nazaran Güney Avrupa ülkeleri ile daha çok benzerlik 

göstermektedir.  

 

Çalışma çağındaki nüfus oranlarına bakıldığında ele alınan ülkelerin Türkiye dışında benzer oranlara 

sahip olduğu görülmüştür. İstihdam oranlarında Türkiye diğer ülkelerin oldukça gerisinde kalmış, 

tabloda gösterilmemiş olan 2018’e gelindiğinde ise önemli bir artış yaşanmamasına karşın diğer 

ülkelerde meydana gelen azalıştan dolayı aradaki fark azalmıştır. İşgücüne katılım oranları bakımından 

ise Türkiye ile İtalya’nın benzer olduğu görülmektedir. 2015 ve sonrasında ise Yunanistan’ın da yakın 
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oranlara sahip olduğu görülmektedir. İşsizlik oranlarına bakıldığında, özellikle 2008 ekonomik krizinin 

tüm ülkelerde işsizliği olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Özellikle Yunanistan ve İspanya ciddi 

yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalmıştır. İşgücünün istihdam edildiği sektörlerde Türkiye’de 

tarımın diğer ülkelere göre görece ağırlığının yüksek olduğu görülmektedir. 2006-2020 yılları arasında 

yaklaşık %7 azalma olsa da tarım sektörü hala istihdamdaki önemini korumaktadır. Hizmet sektöründeki 

istihdam açısından da Türkiye Güney Avrupa ülkelerinin gerisinde yer almaktadır. Haftalık çalışma 

süresine bakıldığında Türkiye’deki sürelerin diğer ülkelerden oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de bireyler, karşılaştırma yapılan ülkelerdeki bireylere göre neredeyse 8 ila 10 saat daha fazla 

çalışmaktadırlar. Toplam istihdam içerisinde kısmi zamanlı çalışma oranları ülkelere göre farklılık 

göstermekte, en çok artış yaşanan ülke İtalya olmuştur.  

 

Çalışmada kullanılan veriler genel olarak değerlendirildiğinde, karşılaştırma yapılan hususların 

bazılarında küçük farklılıklar görülebilmektedir. Ancak Türkiye dışında diğer ülkelerin verileri 

birbiriyle daha çok benzerlik göstermektedir. Ülkelerin yapmış oldukları kamu sosyal harcamaları göz 

önüne alındığında böyle bir tablonun doğal olduğu düşünülebilir.  
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Özet  

Toplumda demokrasi bilincinin oluşması ve sürdürülmesi öncelikle okulların demokratik kurumlar 

olmasına ve buna uygun eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmesine bağlıdır. Okul örgütünün kendine 

özgü nitelikleri göz önüne alındığında okulların demokratik kurumlar haline gelmesinde okul yöneticisi 

kritik konumdaki kişidir. Okul yöneticisinin davranışlarından etkilenen okul paydaşları olarak 

öğretmenlerin bu konuda birlikte çalıştığı yöneticinin davranışları hakkındaki görüşlerinin oldukça 

önemli olduğu söylenebilir. Bu araştırmada ilkokul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel desenin kullanıldığı bu araştırmanın 

örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Malatya ili Doğanşehir ilçe sınırları içinde bulunan resmi 

ilkokullarda görev yapan, 80 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri pandemi döneminde 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenlerden online olarak toplanmıştır. Araştırma verileri 

öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarını belirlemeye 

dönük hazırlanmış, 1 (Hiçbir zaman) – 5 (her zaman) arasında puanlanan, beşli likert tipindeki, 33 

maddeli tek boyutlu bir ölçekle toplanmıştır. Toplanan verilerin betimsel istatistikleri hesaplanmış, 

ayrıca öğretmenlerin cinsiyetlerine, mesleki kıdemlerine, öğrenim düzeylerine, okulda çalışma 

sürelerine ve mezun oldukları kuruma göre ölçekten aldıkları puanların karşılaştırması yapılmıştır. Veri 

setinin normalliği kontrol edilmiş ve normal dağılım gösterdiği için t testi ve tek yönlü varyans analizi 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin çoğunlukla demokratik 

tutum ve davranışlar sergilediği görülmüştür. İncelenen bağımsız değişkenler açısından sonuçların 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, okul müdürü, demokrasi, demokratik bilinç 

 

TEACHER'S OPINIONS ON THE DEMOCRATIC ATTITUDES AND BEHAVIORS OF 

PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS 

 

Abstract  

The formation and maintenance of democracy awareness in the society primarily depends on the schools 

being democratic institutions and carrying out educational activities in accordance with the culture of 

democracy. Considering the unique characteristics of the school organization, the school administrator 

is the person in a critical position in the transformation of schools into democratic institutions. As school 

stakeholders affected by the behavior of the school administrator, it can be said that the opinions of the 

teachers about the behavior of the administrator they work with are very important. In this study, it was 

aimed to determine the opinions of teachers about the democratic attitudes and behaviors of primary 

school administrators. The sample of this study, in which descriptive design was used, consists of 80 

teachers working in public primary schools in the Doğanşehir district of Malatya in the 2020-2021 

academic year. Research data were collected online from teachers who volunteered to participate in the 

research during the pandemic period. The research data were collected with a 33-item one-dimensional 

scale of five-point Likert type, scored between 1 (never) and 5 (always), which was prepared to 

determine the democratic attitudes and behaviors of school administrators according to the opinions of 

the teachers. The descriptive statistics of the collected data were calculated, and the scores of the teachers 

from the scale were compared according to their gender, professional seniority, education level, working 

time at school and the institution they graduated from. The normality of the data set was checked and 

since it showed normal distribution, t test and one-way analysis of variance were performed. As a result 
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of the research, it was seen that school administrators mostly exhibited democratic attitudes and 

behaviors according to teacher perceptions. It was determined that the results did not differ significantly 

in terms of the independent variables examined. 

  

Keywords: School administrator, school principal, democracy, democratic consciousness.  

 

1. GİRİŞ 

Tarihsel süreç içinde demokrasi konusunda oldukça farklı görüşler geliştirilmiş olmasına rağmen, tüm 

insanlara eşit hakların sağlandığı ve hakların yasalarla koruma altına alındığı bir rejim olduğu 

konusunda fikir birliğinin olduğunu söylemek mümkündür (Gülmez, 2001). Bununla birlikte demokrasi 

yalnızca bir yönetim biçimi değil aynı zamanda bireylerin nasıl bir arada yaşayacakları ile ilgili kuralları 

içine alan ahlaki bir kavram biçiminde algılanmakta, uygun ve doğru olana ilişkin güçlü bir vizyon 

sağlamaktadır (Akçay, 2006). Toplumlarda demokrasi kültürünün oluşması için bireylere demokrasi 

bilincini oluşturacak şekilde demokrasi eğitimi sağlanmalıdır. Eğitim, demokratik bir toplum için 

vazgeçilmez bir unsurdur. Zira eğitim demokratik bir toplum oluşturmanın ön koşuludur (Yeşil, 2002). 

Demokrasi bilincinin edinilmesi öncelikle okullardaki eğitim-öğretim ortamının demokratikliğine 

bağlıdır. Demokratik bir eğitim öğretim ortamı yalnızca öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkilere 

değil aynı zamanda yönetici-öğrenci ve yönetici-öğretmen ilişkilerine de bağlıdır. (Başaran, 1982). 

Öğrencilerin demokrasi kültürünü içselleştirmeleri öğretmenlerin demokratik tutumlarına bağlıdır. 

Okullardaki yapı ve işleyiş düşünüldüğünde öğretmen davranışlarının ise yönetici davranışlarına bağlı 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla okul yöneticilerinin demokratik bilinçle hareket etmesi öğrenci ve 

öğretmenlerin rahat hissedeceği demokratik bir okul ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır (Uludağ, 

2022). Okul yöneticilerinin tutumları öğretmenleri önemli şekilde etkiler. Bu etki olumlu da olumsuz da 

olabilir. Olumlu olması yöneticinin demokratik davranış ve tutumlarına bağlıdır. Demokratik okul 

müdürü tutumu öğretmenlerin okula duydukları güveni arttırır. Ayrıca paylaşımı, görev ve yetki 

dağılımını teşvik eder, astların yönetime katılımını sağlar, öğretmenlerin örgütle özdeşleşmesine katkıda 

bulunur (Gündüz ve Saraç, 2021). Demokrasi kavramına inanan ve uygulayan bir okul yöneticisi, 

yönetmeliklerden gelen yetkilerini okul çalışanları ile birlikte kullanır. Onun için okuldaki eğitim ve 

öğretim etkinliklerinin planlanmasında, kurul ve komisyonların oluşturulmasında ve kararlarının 

alınmasında daima okul çalışanlarının duygu ve düşüncelerinden yararlanarak okullarını yönetmeye 

çalışırlar (Şahin, 2020). Bütün bu gerekçelerle öğretmenlerin gözünde okul yöneticilerinin tutum ve 

davranışlarında ne kadar demokratik olduğunun araştırılması önemli görünmektedir. Bu araştırmada 

ilkokul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ilkokul yöneticilerinin demokratik davranma düzeylerine ilişkin 

öğretmen görüşlerinin öğretmenlerin; cinsiyetlerine, kıdemlerine, öğrenim düzeylerine, mevcut 

okullarında görev yapma sürelerine ve mezun oldukları fakülteye göre anlamlı düzeyde farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Araştırma modeli 

Okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesinin 

amaçlandığı bu araştırmada genel tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Tarama 

modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu aynen betimlemeyi amaçlar (Karasar, 1998). 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Malatya ili Doğanşehir ilçe sınırları içinde 

bulunan resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu bağlamda Malatya Doğanşehir 

İlçesinde ilkokulda görev yapan görev yapan 80 öğretmene ulaşılmıştır. Örnekleme alınan resmi ilkokul 

öğretmenlerinin cinsiyet, branş, mezun olunan okul, şu anki öğrenim düzeyi, öğretmenlik kıdemi ve 

görev yapılan okul tipine göre dağılımlarına ilişkin kişisel bilgiler, Tablo 1’de sayı ve yüzde olarak 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Örneklemin değişkenlere göre dağılımı 

Değişkenler Demografik özellikler F % 

Cinsiyet 
Kadın 48 60 

Erkek 32 40 

Mesleki Kıdem 

1-5 yıl 13 16,3 

6-10 yıl 23 28,7 

11-15 yıl 20 25,0 

16-20 yıl 13 16,3 

21 ve üstü 11 13,8 

Öğrenim Düzeyi 
Lisans 65 81,3 

Lisansüstü 15 18,8 

Çalışılan okuldaki görev süresi 

1 yıldan az 15 18,8 

1-2 yıl    13 16,3 

3-4 yıl     26 32,5 

5-6 yıl     18 22,5 

7 yıl ve üstü 8 10,0 

Mezuniyet 
Eğitim Fakültesi 74 92,5 

Diğer Fakülteler 6 7,5 

 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırmanın verileri Ağıroğlu Bakır (2007) tarafından geliştirilmiş olan ölçek yardımıyla toplanmıştır. 

Ölçeğin güvenirliği, iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) .98’dir. 33 maddeli ve tek boyutlu bir 

ölçektir. Likert tipindeki bu ölçekte her soru 1 ve 5 arasında puanlanmaktadır (1) Hiçbir zaman, (2) 

Nadiren, (3) Bazen, (4) Çoğu zaman ve (5) Her zaman). Bu araştırma için iç tutarlık katsayısı (Cronbach 

Alpha) .97 olarak hesaplanmıştır. Covid 19 pandemisi nedeniyle okullar açık olmadığı için, araştırmanın 

verileri çalışma grubunda yer alan öğretmenlerden gönüllülük esasına uygun hareket edilerek online 

olarak toplanmıştır. Yanıtlanan 80 ölçek formun hepsi eksiksiz ve hatasız olarak ulaşılmıştır ve analizler 

bu şekilde yapılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcıların ölçek puanlarının bağımsız değişkenler 

açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için veri setinin normalliği test edilmiştir. 

Bağımsız değişkenlere ait normallik testi bulguları Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Tablo 2. Değişkenlere göre normallik testi sonuçları 

Değişken Kategori 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik Sd P İstatistik Sd p 

Cinsiyet 
Erkek  ,136 32 ,142 ,905 32 ,008 

Kadın  ,136 48 ,026 ,911 48 ,001 

Kıdem 

1-5 yıl ,143 13 ,200* ,921 13 ,259 

6-10 yıl ,131 23 ,200* ,926 23 ,088 

11-15 yıl ,134 20 ,200* ,912 20 ,068 

16-20 yıl ,194 13 ,194 ,878 13 ,067 

21 ve üstü ,180 11 ,200* ,884 11 ,117 

Öğrenim 

düzeyi 

Lisans  ,145 65 ,002 ,901 65 ,000 

Lisansüstü  ,165 15 ,200* ,935 15 ,321 

Çalışılan 

okuldaki 

görev süresi 

1 yıldan az ,221 15 ,048 ,812 15 ,005 

1-2 yıl ,159 13 ,200* ,880 13 ,072 

3-4 yıl ,174 26 ,042 ,867 26 ,003 

5-6 yıl ,114 18 ,200* ,971 18 ,810 

7 ve üstü ,329 8 ,011 ,728 8 ,005 

Mezuniyet 
Eğitim fakültesi ,134 74 ,002 ,910 74 ,000 

Diğer fakülteler ,215 6 ,200* ,851 6 ,160 

 

3. SONUÇ  

Öğretmen görüşlerine göre ilkokul yöneticilerinin demokratik davranma düzeylerine ilişkin betimsel 

bulgular tablo3’te sunulmuştur.  
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Tablo 3. Öğretmen görüşlerine göre, ilkokul yöneticilerinin demokratik davranma düzeyleri 

Maddeler     s 

1. Öğretmenlerin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir eğitim ortamı 

oluşturur. 
3,96 ,96 

2. Farklı öğretim yöntemlerinin uygulanması konusunda öğretmenlere özgürlük 

tanır. 
4,01 ,93 

3. Okulda öğretmenlerin hak arama yollarını açık tutar. 3,94 1,01 

4. Okulda özgürlükçü bir ortam oluşması için çalışır. 3,98 ,93 

5. Örgütsel olanakları öğretmenler arasında eşit olarak dağıtır. 3,93 ,94 

6. Öğretmenlerin ders yüklerinin belirlenmesinde adil davranmaya özen 

gösterir. 
4,15 ,91 

7. Okulda öğretmenlerin yönetimle olan ilişkilerini sürekli geliştirmeye çalışır. 4,02 1,03 

8. Öğretmenler arasında cinsiyet ayrımı yapmaz. 4,26 ,97 

9. Öğretmen performansını değerlendirirken tarafsız davranır. 4,22 ,98 

10. Okul personeli arasında siyasi, dini ya da etnik ayrım yapmaz. 4,28 ,97 

11. Başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesinde tarafsız davranır. 4,08 1,00 

12. Öğretmenleri ilgilendiren konularda onlara danışır ve görüşlerini alır. 4,06 1,04 

13. Zümre kararlarına saygılıdır. 4,28 ,78 

14. Ders araç ve gereçlerinin seçiminde öğretmenlerin görüşlerini alır. 4,16 ,93 

15. Okulun vizyon ve misyonunu öğretmenlerle birlikte belirler. 3,73 1,14 

16. Sadece çoğunluğun değil, tüm öğretmenlerin fikirlerini dikkate alır. 3,86 1,12 

17. Öğretmenlerle sürekli iletişim halindedir. 3,98 1,11 

18. Üst yönetimlerden gelen emir ve kararları öğretmenlere zamanında duyurur. 4,32 ,910 

19. Çalışanları yapıcı bir dille eleştirir. 3,95 1,10 

20. Öğretmenler arasında mesleki işbirliğini geliştirmeye çalışır. 4,02 1,00 

21. Öğretmenler arasındaki informal ilişkileri geliştirmeye çalışır. 3,81 1,15 

22. Okulu ilgilendiren konularda kendisiyle ilgili aynı bakış açısını paylaşmayan 

öğretmenleri suçlamaz. 
3,98 ,98 

23. Kendini geliştirmek (lisansüstü eğitim, hizmet içi eğitim, vb.) isteyen 

öğretmenlere destek olur. 
4,15 1,00 

24. Öğretmenleri dinler ve onları anladığını belli eder. 4,13 ,94 

25. Öğretmenleri küçük düşürücü ve onur kırıcı davranışlardan kaçınır. 4,20 ,98 

26. Okul yönetiminde sergilediği davranışların ölçütlerini ve mantığını 

öğretmenlerle paylaşır. 
4,00 1,12 

27.   Okuldaki programa ve işleyişe ait bilgileri öğretmenlerle paylaşır. 4,13 ,97 

28.   Eleştiriye açıktır. 3,86 3,86 

29.   Okulda yapılan işlerle ilgili öğretmenlere dönüt verir. 3,97 1,19 

30.   Öğretmenleri öz değerlendirme yapmaya özendirir. 3,90 1,07 

31.   Öğretmenlerle ilişkilerinde gerekmedikçe yönetimsel konumunu bir 

etkileme aracı olarak kullanmaz. 
4,12 ,95 

32.   Sınıf içi demokrasinin sağlanması konusunda öğretmenleri yönlendirir. 3,91 1,11 

33.   Eğitim ve bilimdeki değişme ve gelişmelerin okula yansımasını sağlar. 3,95 1,10 

Toplam 4,03 ,87 

 

Tablo 3 incelendiğinde,  katılımcıların ölçeğin genelindeki maddelere  =4,03 ortalama puanı ile 

katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Bununla birlikte ölçeğin “Üst yönetimlerden gelen emir ve 

kararları öğretmenlere zamanında duyurur.” maddesine en fazla (  = 4,08);  “Okulun vizyon ve 

misyonunu öğretmenlerle birlikte belirler.” maddesine ise en az (  = 3,73),  katılım göstermişlerdir. 

İlkokul yöneticilerinin demokratik davranma düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerinin öğretmenlerin; 

cinsiyetlerine, öğrenim düzeylerine, mezun oldukları fakülteye, kıdemlerine ve mevcut okullarında 

görev yapma sürelerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan t testi 

ve tek yönlü varyans analizi sonuçları sırasıyla tablo 4, tablo 5, tablo 6, tablo7 ve tablo 8’de sunulmuştur. 

Görüldüğü gibi incelenen değişkenler açısından öğretmen görüşleri arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır.  
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Tablo 4. Cinsiyete göre t testi sonuçları 

Ölçek Cinsiyet N  s sd t p 

Demokratik Tutum ve Davranış 
Erkek  32 134,93 27,32 

78 ,441 ,66 
Kadın  48 132,02 30,06 

p>.05 

 

Tablo 5. Öğrenim düzeyine göre t testi sonuçları 

Ölçek 
Öğrenim 

düzeyi 
N  s sd t P 

Demokratik Tutum ve 

Davranış 

Lisans  65 134,43 28,84 
78 ,800 ,42 

Lisansüstü  15 127,80 29,27 

p>.05 

 

Tablo 6. Mezun olunan fakülteye göre t testi sonuçları 

Ölçek Mezuniyet N  s sd t P 

Demokratik Tutum ve 

Davranış 

Eğitim fakültesi 74 132,82 29,10 
78 -,393 ,69 

Diğer fakülteler 6 137,66 27,65 

p>.05 

 

Tablo 7. Kıdeme göre ANOVA testi sonuçları 

Ölçek Kıdem N  s F p 

Demokratik Tutum ve 

Davranış 

1-5 yıl 13 135,53 26,32 

1,818 ,134 

6-10 yıl 23 126,47 32,43 

11-15 yıl 20 141,20 19,78 

16-20 yıl 13 120,76 38,01 

21 ve üstü 11 144,54 19,33 

p>.05 

 

Tablo 8. Mevcut okullarında görev yapma sürelerine göre ANOVA testi sonuçları 

Ölçek Görev süresi N  s F p 

Demokratik Tutum ve 

Davranış 

1 yıldan az 15 135,93 29,59 

1,394 

 

,244 

 

1-2yıl 13 129,92 32,75 

3-4 yıl 26 139,15 27,53 

5-6 yıl 18 120,77 22,04 

7 ve üstü 8 141,87 35,64 

p>.05 

 

4. TARTIŞMA 

Okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerine odaklanan bu 

araştırmada, öğretmenlerin okul yöneticilerinin çoğunlukla demokratik tutum ve davranış gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin yöneticilere ilişkin bu algısının öğretmenlerin cinsiyetlerine, 

mesleki kıdemlerine, öğrenim düzeylerine, okulda çalışma sürelerine ve mezun oldukları kuruma göre 

değişmediği belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarının öğretmenler tarafından 

çoğunlukla demokratik olarak algılanması okul kültürü, okul iklimi ve geniş anlamda toplumsal 

demokrasi bilincinin oluşturulması anlamında olumlu olarak değerlendirilebilecek bir sonuçtur. Bu 

konuda ilgili alanyazın incelendiğinde öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin demokratik tutum 

ve davranışlarını bu araştırmada olduğu gibi yüksek düzeyde olduğunu raporlayan çalışmalar olduğu 

gibi (Ağıroğlu-Bakır, 2007; Özbek, 2016; Özdemir, 2012; Terzi ve Kurt, 2005) düşük düzeyde olduğunu 

(Gül ve Saraç, 2018) ortaya koyan araştırmalara da rastlanmaktadır. Bu konudaki bulguların çelişkili bir 

görünüme sahip olduğunu ve bunu netleştirmek için daha fazla ve farklı yöntemlerle toplanan verilere 

ihtiyaç vardır. Nitekim bu araştırma da nicel yöntemle yapılmış ve yalnızca öğretmen görüşleri 
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alınmıştır ki bu çalışmanın bir sınırlılığıdır. Okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarının demokratikliği 

aynı zamanda gözlem ve görüşmelerle toplanacak nitel veriler yoluyla da destekleyecek şekilde yeni 

araştırmalar yapılabilir. Ayrıca öğretmen görüşlerinin yanında okulun diğer paydaşlarının da görüşlerine 

de başvuran araştırmalar da bu konudaki bilgi birikimini derinleştirebilir.  
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Özet 

Sanayi devrimi sonrası hızla değişen ve gelişen dünyada çalışma ilişkileri de önemli bir dönüşüm 

sürecine girmiştir. Çalışma ilişkilerinin önemli bir unsuru olan sendikalar esas olarak üyelerinin hak ve 

çıkarlarını koruyup geliştirmeyi hedeflerken toplumsal yaşantının ayrılmaz bir parçası şekline 

gelmişlerdir. Sağlık hizmeti günümüzde kamunun sunmuş olduğu en temel hizmetlerin başında gelirken, 

sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli roller 

üstlenmektedir. Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılması sunulan 

hizmetin geliştirilmesi için önemli bir konudur. Bu bağlamda sağlık çalışanları sendikalarına önemli 

görevler düşmektedir. Bu çalışmanın amacı kamuda sağlık çalışanlarının sendikal örgütlenme 

çabalarının çalışma koşullarında yaşamış oldukları sorunların çözümündeki etkisini incelemektir. 

Çalışma sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünden sendikaların oluşturacakları 

politikalara kaynak olması bakımından önemlidir. Çalışmada birincil kaynaklardan ve istatiksel 

verilerden literatür taraması yapılarak elde edilen sonuçlar betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. 

Çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının sendikal örgütlenmesinin çalışma koşularının iyileştirilmesinde 

etkili olduğu gelecekte bu önemin izlenecek sendikal politikalarla artacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu Sektörü, Sendika, Sağlık Çalışanı, Çalışma İlişkileri 

 

TRADE UNION ORGANIZATION OF HEALTH WORKERS IN THE PUBLIC SECTOR 

AND ITS PROBLEMS 

 

Abstract 

In the rapidly changing and developing world after the industrial revolution, labor relations have also 

entered an important transformation process. Unions, which are an important element of labor relations, 

have become an inseparable part of social life while aiming to protect and develop the rights and interests 

of their members. While health service is one of the most basic services offered by the public today, 

health workers play an important role in providing quality and efficient health services. Improving the 

working conditions of health workers and increasing their quality is an important issue for the 

development of the service provided. In this context, health workers' unions have important duties. The 

aim of this study is to examine the effect of union organization efforts of public health workers in solving 

the problems they have experienced in working conditions. Work is important in terms of being a source 

for policies to be formed by unions in terms of improving the working conditions of health workers. In 

the study, the results obtained by scanning the literature from primary sources and statistical data were 

interpreted with descriptive analysis method. As a result of the study, it was concluded that the union 

organization of health workers is effective in improving working conditions and this importance will 

increase with the union policies to be followed in the future. 

 

Key Words: Public Sector, Union, Health Worker, Labor Relations 

 

1. Giriş 

Türkiye’de 2003 yılında başlanılan sağlıkta dönüşüm programının hedefleri doğrultusunda sağlık 

hizmetlerinin yapısal, donanımsal ve insan kaynağı alanlarında önemli değişimler meydana gelmiştir. 

Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler insan kaynağında çeşitliliği ve sayıca artışı beraberinde getirmiştir. 

Sağlık hizmeti kalitesinin artırılmasında ve sürdürülmesinde sağlık çalışanları önemli bir konuma 
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sahiptir. Sağlık hizmetleri dinamik yapıya sahip olmakla birlikte fiziksel ve psikolojik yönden çalışanları 

zorlayabilecek bir çalışma alanıdır. İnsan hayatı kurtarmak ve yaşam kalitesini artırmak adına büyük bir 

özveri ve cesaretle çalışan, sağlık çalışanlarında gerçekleşecek mesleki memnuniyetsizlik hizmet 

kalitesini azaltacak ve toplumsal sağlığın gelişimine olumsuz katkı sağlayacaktır. Sağlık çalışanlarının 

çalışma hayatında kollektif hareketle ortaya koydukları sendikal yapılar hakların korunması ve 

kazanımların artırılması konusunda önemli bir mücadele aracıdır. Sendikaların faaliyet alanları 

üyelerinin çalışma hayatı sorunları olarak görülmektedir. Bu sorunların çözümü sendikaların ortaya 

koydukları güçlü irade ve kollektif mücadele ile mümkündür. 

 

2. Sağlık Sektöründe Sendikal Örgütlenme 

Sağlık sektörü, hastaları tedavi edici, koruyucu, rehabilite edici ve palyatif bakımla tedavi etmek için 

mal ve hizmetler sağlayan sektörlerin ekonomik sistem içinde bir araya getirilmesi ve entegrasyonudur. 

Sağlığın korunmasına ve yeniden kurulmasına katkıda bulunan mal ve hizmetlerin üretilmesini ve 

ticarileştirilmesini içermektedir. Bireylerin ve popülasyonların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 

disiplinler arası eğitimli profesyoneller ve yardımcı profesyonellerden oluşan ekiplerden oluşur (ETA, 

2012). Sağlık sistemleri sağlık çalışanları ile işletilir; sağlık hizmeti kapsamının iyileştirilmesi ve 

ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma hakkının gerçekleştirilmesi, bunların 

mevcudiyetine, erişilebilirliğine, kabul edilebilirliğine ve kalitesine bağlıdır (WHO, 2022). Sağlık 

sektörünün yapısal çeşitliliği ve farklılığından dolayı sağlık çalışanlarının görev ve çalışma alanlarında 

çeşitlilik bulunmaktadır. Türkiye’de 2020 yılı verilerine göre 171.259 doktor, 34.830 diş hekimi, 

227.292 hemşire, 59.040 ebe, 35.364 eczacı ve 206.103 diğer sağlık personeli olmak üzere 733.888 

sağlık çalışanı bulunmaktadır. Ayrıca 408.581 diğer hizmet alımı personel işçi olarak çalışmaktadır 

(TÜİK, 2022). Sağlık sektörü 4688 sayılı 2001 tarihli Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 

Kanununa göre 3. sırada Sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolu içerisinde bulunmaktadır.  

 

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesinde sendikalar önemli bir paya 

sahiptir. Çalışanların haklarını ve çıkarlarını korumak ve gözetmek amacıyla kurumlardan bağımsız 

olarak örgütlenen yapılar sendika kavramıyla ifade edilmektedir (Yenihan ve Cerev, 2016:152). 

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (2013) göre sendikaların temel hedefleri; çalışma ve yaşam koşullarını 

iyileştirmek ve çeşitli alanlarda işçinin çıkarlarını temsil etmek, üretim ve üretkenlik seviyelerini, 

disiplini ve yüksek kalite standardını iyileştirmede duyarlı işbirliği sunmak, işçiler için adil ücretler 

sağlamak, terfi ve eğitim fırsatlarını genişletmek, işçilerin çıkarlarının endüstrileriyle özdeşliğini teşvik 

etmek, işbirliği yapmak ve işçinin altta yatan meselelere ilişkin anlayışını genişleterek teknolojik 

ilerlemeyi kolaylaştırmak ve devleti işçi hakları konusunda daha fazla endişelendirerek etkilemek 

şeklinde açıklanmıştır. Sendikalar, iletişim yoluyla faaliyetleri ve politikaları hakkındaki bilgileri 

yayabilir ve netleştirebilir. Sosyal yardım faaliyetleri yoluyla, üyelerinin yaşam kalitesini iyileştirme 

konularında kazanımlarıyla üyelerine yardımcı olabilir (Nchimbi, 2018, 242). Sendikalar yalnızca emek 

metasının insani yönünü vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda iktidarın uygulanmasına bir denetim 

dayatarak demokratik değerleri ve kültürü hem ifade eder hem de besler. Sendikalar aynı zamanda hem 

seçime hem de siyasi katılıma bir teşvik sağlar ve hatta vatandaşların yaşam memnuniyetini, özellikle 

de düşük gelirli vatandaşların refahını artırır (Turner ve D’Art, 2012: 34). Sendikaya üye olmak, birlik 

oluşturmak veya toplu iş sözleşmesi yapmak için genel motivasyon, işverenler/yönetim ve çalışanlar 

arasındaki güç asimetrisini azaltmak veya eşitlemektir. Bu sayede sendika, sadece işyerinde değil, tüm 

toplumda hakkaniyet, eşitlik, ekonomik ve sosyal adalet, insan ve işçi haklarına saygıyı temsil 

edebilecektir (Adhikari ve Banerjee, 2022: 28). 

 

Ülkemizde sağlık alanındaki ilk meslek kuruluşları ve örgütlenmeler 19. yüzyılın sonlarında dernekler 

şeklinde oluşmuştur. Bu dönemde madencilik, demiryolları, tekstil sanayi gibi iş kollarında 

örgütlenmeler görülse de sağlık sektöründe bu yönde bir eğilim olmamıştır. Kurulan dernekler ağırlıklı 

olarak mesleğin haklarını genişletmek, meslek çalışanlarının özlük sorunlarını çözmek ve istenmeyen 

atamaların önüne geçmek için çabalamıştır (Ilgaz, 2006: 2). Sendikalar, sağlık sektöründe 1954'ten sonra 

ortaya çıkmış, 1961 yılında İzmir'de kurulan Türkiye Sağlık Çalışanları ve İşçileri Sendikası'nın 

faaliyetleri sağlık sektöründe ilk sendikal faaliyetler olarak kayıtlara geçmiştir (Yeşiltaş, 2015: 137). 

Sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştiren sağlık çalışanları, diğer meslek gruplarından farklı çalışma 

koşullarına sahiptir. (Davis ve Foner, 1975: 20).  
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Tablo 1. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendika Üye Sayılarının Değişimi 

Sendikasının 

Unvanı 

Bağlı Olduğu 

Konfederasyon 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sağlik-Sen Memur-Sen 244.321 248.951 251.572 253.520 245.850 265.377 

Türk Sağlık-

Sen 

Türkiye Kamu-

Sen 
91.525 92.176 97.194 99.905 101.714 

122.610 

SES KESK 26.573 22.758 20.374 19.996 19.398 25.133 

Genel Sağlık-

İş 
Birleşik Kamu-İş 2352 2369 2.428 2.727 2.788 

6.100 

Demokratik 

Sağlık-Sen  
Tüm Memur-Sen 703 661 1.182 1.567 1.233 

1.439 

Bağımsız 

Sağlık-Sen  
BASK 1038 1099 1.106 1.024 903 

1.293 

Sağlık Hak-

Sen 
Hak-Sen 517 427 545 617 952 

839 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2022) 

 

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren üye yoğunluğu yüksek sendikalar incelendiğinde sendikaların üye 

sayılarını her yıl artırdığı görülmektedir. Bu süreçte hem sağlık personeli sayısı hem sendikal katılım 

yoğunluğunda artış yaşanması büyük sendikalara da olumlu yansımıştır. 

 

Grafik 1. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikalaşma Oranı Değişim 

 
Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2022) 

 

Sağlık sektörünün sendikalaşma oranları incelendiğinde 2013 ile 2017 yılları arasında sabit kaldığı 2017 

yılı sonrası 2021 yılına kadar hızlı bir düşüş yaşadığı görülmektedir. 2021 yılında tekrar sendikalaşma 

oranında artış olduğu verilere göre söylenebilir.  Sağlık işkolu sendikaları incelendiğinde 473861 sağlık 

çalışanın sendika üyesi olduğu ve hizmet kolunda toplam da 40 sendika bulunduğu, sağlık çalışanlarının 

sendikalaşma oranın %69 olduğu tespit edilmiştir. Sağlık işkolu sendikalarında üye yoğunluğunun 

sırasıyla Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen ve SES’ te olduğu bunu Hekim-Sen ve Hekim Birliği adıyla iki 

doktor üye yoğunluğuna sahip sendikaların izlediği görülmektedir. Bu 5 sendika toplan sendikalaşma 

oranın %95’ini oluşturmakta diğer toplam 35 sendika %5’lik sendikalaşma oranına meydana 

getirmektedir (ÇSGB, 2022). 2013 yılı verilerine göre toplam 21 sendika ile sağlık çalışanlarının 

sendikalaşma oranı %73 iken bu oran 2022 yılında %69’lara düşmüş fakat sendika sayısı artmıştır 

(Yeşiltaş, 2015: 139). Sendika sayısı 2018 verilerine göre 27 iken 2021 yılı itibariyle önemli artış 

yaşadığı 41’e çıktığı 2022 yılında 40’a düştüğü görülmüştür (ÇSGB, 2022).  

 

3. Sağlık Çalışanlarının Güncel Sorunları ve Sendikal Mücadele 

Sağlık çalışanlarının sektörel açıdan insan sağlığının korunması ve sürdürülmesi gibi zaman ve 

mekânsal farklılık gözetmeksizin süreklilik gerektiren çalışma alanlarının sunucuları oldukları için 

çalışma sorunları da çeşitlilik göstermektedir. Sağlık sektörü kurum yöneticisi, idari çalışanlar, 

doktorlar, hemşireler, diğer sağlık personeli ve teknik hizmet çalışanları gibi farklı meslek gruplarını 

içinde barındıran bir sektördür. Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında sosyal devletin bir gereği olarak 
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69

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sendikalaşma oranı (%)



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

153 

ülkemizde kamu ağırlıklıdır. Sağlık sistemleri içerisinde oluşan sorunların çözümü de ilk olarak 

kamudan ve sendikalardan beklenmektedir.  

 

3.1. Ücret Sorunu 

Türkiye’de sağlık hizmetleri çalışanlarının önde gelen sorunlarının başında adil ve tatmin edici ücret 

sisteminin olmayışı, çalışma şartlarındaki zorluklar ve alınan ücretin yapılan işle uyumsuzluğu sorunu 

gelmektedir. Sağlık Bakanlığında 1990 yılı itibariyle ücret ödemelerinde Döner Sermaye Gelirlerinin 

Dağıtılması ile ilgili genelge ile yeni kaynak yaratmak amaçlanmış borç, harcamalar ve %2 Maliye 

hissesi düşüldükten sonra %50’yi aşmayacak şekilde geriye kalan sağlık kurumlarının gelirleri 

çalışanlara ek gelir olarak dağıtılmaya başlanmıştır. Çalışanlara ödenen döner sermaye payı ücretleri 

artırsa da süreklilik, adaletli dağılım, izin ve hastalık raporlu dönemlerde ödenmemesi ve emekliliğe 

yansımadığından kalıcı çözüm sağlamamıştır (Pala, 2005: 72).   

 

Sağlık sektörünün yapısal olarak dağınıklığı ve mevcut hizmet sağlama potansiyeli farklılığı kurumların 

gelir oranlarında da farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu farklılık döner sermaye gelirlerinde 

değişiklik yaşanmasına ve çalışanların performansına göre ödenen ücretlerinde de çalışan dışında 

gelişen yetersizliklere neden olmuştur (Sağlık-Sen, 2022a; Türk Sağlık-Sen, 2022). Performansa dayalı 

döner sermaye sisteminde para getirisi yüksek işler doktor hiyerarşisinin üst kademelerinde kalırken az 

getiri sağlayan birçok önemli muayene ve tedavi hizmeti karşılıksız angarya durumuna düşmekte 

çalışanlar arasında huzursuzluk yaratarak çalışma hayatında iş barışını bozmaktadır (Pala, 2005: 72). 

Son zamanlarda kamudan hekim ayrılışları sebebiyle hekimlere belli düzeyde ve sağlık sisteminin bazı 

alanlarında çalışan sağlık çalışanlarına zayıf düzeyde teşvik ödemesi altında ücret iyileştirmeleri 

yapılmıştır. Fakat bu teşvik ödemeleri hem sağlık sisteminin tamamını kapsayıcı olmaması hem de 

hekimlerle sağlık çalışanları arasındaki ödeme kat sayısı farkından dolayı birçok sendika tarafından 

ücret adaletini ve beraberinde çalışma barışını bozduğu gerekçesiyle tartışma konusu olmuştur (Sağlık-

Sen, 2022b; Türk Sağlık-Sen, 2022). Sağlık sektörü emek yoğun çalışma alanı olduğu için sağlık 

çalışanlarında fazla iş yükü beraberinde stresi de artırmaktadır. Ücret tatmin düzeyinin artırılması sağlık 

çalışanların psikolojik yönden güçlenmesini beraberinde daha iyi hizmet sunabilmesini sağlayacaktır 

(Kaynak, 2021: 193). Yeterli refah düzeyini sağlayacak ücretlerin savunuculuğu da sendikal 

mücadeleyle gerçekleşmektedir. Sağlık hizmetleri kamu tarafından halka sunulan temel ve zorunlu 

hizmet olduğundan çalışanların sendikal hakları kullanımı bu süreçte sınırlı kalmaktadır (Pala, 1994: 

74). Sağlık sektöründe toplu sözleşme sayısı artsa da grev yasağı bulunduğu için çalışanların yeterli 

kazanımlar elde ettikleri söylenemez. Bu duruma ücret iyileştirme isteğini konu alan acil hizmetler 

dışında diğer sağlık hizmetlerinde her geçen gün artan iş bırakma eylemleri kanıt olarak gösterilebilir 

(Sağlık-Sen, 2022a).  

 

3.2. Hasta Şiddeti Sorunu 

Dünya Sağlık Örgütü hasta şiddetini işle ilgili durumlarda, başka bir kişiye veya bir gruba karşı, tehditle 

veya fiili güç kullanımı ile sonuçlanan; yaralanma, ölüm, psikolojik zarar olasılığı yüksek kasıtlı güç 

kullanımı şeklinde tanımlamıştır (WHO, 2002).  Bu tanımdan iki temel yön ortaya çıkmaktadır. Her 

şeyden önce, şiddet, başka bir kişiye aktif olarak zarar vermek isteyen bir ajan tarafından işlenen kasıtlı 

bir eylem olarak kabul edilir. İkinci kilit nokta ise, sadece fiziksel bir yaralanma olarak şiddet fikrinin 

yerini psikolojik zararı da içeren daha geniş bir kavram almış olmasıdır (Civilotti, vd., 2021: 3). Küresel 

olarak, hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, dünya çapında sağlık bakım ortamlarını 

etkileyen uzun süredir kabul edilen önemli bir sorundur (Arafa, vd., 2022: 621).  

 

Türkiye’de sendikalar sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinde birçok eylemde bulunmuş, 

şiddeti ortaya koyan düzenli raporlar hazırlamış ve her şiddet olayında basına açıklamalar yapılmış ve 

iş bırakma eylemleri gerçekleştirilmiştir (Sağlık-Sen 2022c; SES, 2022). Örneğin 2022 yılı haziran 

ayında ülkemizde toplam 32 şiddet olayında 42 sağlık çalışanı hem sözlü hem fiziksel şiddete maruz 

kalmıştır. Her ay düzenli şiddet raporu yayınlayan Sağlık-Sen son 11 yılda fiziksel ve sözlü saldırıya 

uğrayan doktor sayısının 100.000 fazla olduğunu belirtmiştir (Sağlık-Sen, 2022c). Şiddet olayı sadece 

Türkiye’deki sağlık çalışanlarının değil küresel bir sorundur. Dünyada 2000 ve 2018 yılları arasında 

kayıtlara geçen 61.800 olayda, sağlık çalışanına karşı uygulanan işyerinde fiziksel şiddet  %2,8 ile 

%88,3 arasında değişmektedir. İşyerinde şiddet Avrupa bölgesinde %26,4, Amerika bölgesinde %23,6, 
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Afrika bölgesinde %20,7, Doğu Akdeniz bölgesinde %17,1, Batı Pasifik bölgesinde %14,5, ve 

Güneydoğu Asya bölgesinde %5,62 oranında dağılım göstermiştir (Arafa, vd., 2022: 621).  

 

3.3. Mobing ve Zorbalık Sorunu 

İşyerinde terörize etme, baskı, korkutma, küçük düşürme ve psiko-terörü içeren 'mobbing' terimi, bir 

veya daha fazla kişi tarafından sistematik, yönlendirilmiş, etik olmayan iletişim ve düşmanca 

davranışların varlığı olarak tanımlanmaktadır. Sık sık meydana gelen ve uzun süre devam eden bu 

eylemler, işyeri stresinin en ciddi ve etkili nedenleridir. Mobbinge uğrayan kişi, işyerinde yardımsız, 

korumasız ve yalnız bırakılır. Psikolojik istismara maruz kalan bireyler, yüksek düzeyde stres ve 

kaygıya bağlı olarak fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamaktadır (Yıldırım ve Yıldırım, 2007: 

1444). Son zamanlarda sağlık çalışanları arasında, özellikle kadın hemşireler arasında mobbingin önemli 

ölçüde yaygın olduğu ortaya konulmuştur. Sağlık kurumlarında mobbinge maruz kalan çalışanlarda 

yeme bozuklukları, depresyon, anksiyete, tükenmişlik ve kronik yorgunluk sendromu gibi psikolojik 

durumlar veya gastrointestinal rahatsızlıklar gibi davranış bozuklukları görülme olasılığı daha yüksektir 

(Tong vd., 2017: 73). 

 

Sağlık sektöründe yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının Bulgaristan'da %32,2’si, Avustralya'da 

%67’ si, Lübnan'da %3’ü, Güney Afrika'da %17’si, Portekiz'de %60’ı, Suudi Arabistan'da %89,3'ü ve 

İran'da %29'u mobbinge maruz kalmıştır Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni 

Zelanda'da gerçekleştirilen araştırmalar, bu sorunun önemini ve acil önlem alınması gerektiğini ortaya 

koymuştur (Picakcıefe, vd., 2017: 373). Sağlık sektöründe mobbingi ortaya koymaya ve önlemeye 

yönelik birçok konferans, çalıştay, basın açıklaması ve raporlar yazıldığı görülmektedir (Türk Sağlık-

Sen 2020; SES, 2012; Öz Sağlık-İş, 2022). 

 

3.4. Örgütsel Kronizm ve Nepotizm Sorunu 

Halk dilinde “kayırmacılık” veya “torpil” olarak tanımlanan, siyaset bilimi literatüründe “nepotizm” ve 

“kronizm” olarak ifade edilen kavram (Aktan 1992: 12), bir kişinin becerileri, yetenekleri, başarıları ve 

eğitim düzeyi vb. faktörlerle değil politikacılarla, bürokratlarla veya diğer kamu görevlileri ile olan aile 

bağları temelinde, hiçbir koşul gözetilmeksizin işe alınması veya atanması olarak açıklanmaktadır 

(Özsemerci, 2002: 28). Kronizm, bazı insanlara yetenekleri ve üstünlükleri nedeniyle değil, kişisel 

ilişkilerden ve sosyal ağlardan kaynaklanan kilit kişilere yakınlıkları nedeniyle farklı davranılmasına ve 

kayırılmasına denir (Khatri ve Tsang, 2003: 289). Bu perspektiften, örgütsel kronizm, performansla 

ilgili olmayan faktörlere dayalı olarak belirli astların yönetsel olarak kayırılması ve gücün kendi 

lehlerine kullanılması olarak tanımlanabilir (Turhan, 2014: 297). 

 

Sağlık hizmetleri genellikle sürekli iletişim gerektiren ekip çalışmasından oluşur. Ekibi oluşturan her 

çalışan; sağlığın korunması, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon gibi birçok alanda hizmet vermek ve 

iyileştirmek için çalışmaktadır. Ancak terfi, işe alım ve organizasyon içindeki diğer süreçler liyakat 

yerine kayırmacılık üzerinden değerlendirildiğinde, organizasyon çalışanlarının performansı düşebilir. 

Genel olarak, örgütsel verimlilik adam kayırmacılığın etkisiyle zarar görmektedir (Şantaş, 2018: 38). 

Sağlık sektöründe unvan değişikliği ve yönetici atamalarına yönelik birçok sendikanın itirazı olduğu 

görülmektedir (Saglikpersonelihaber, 2020a). Bu itirazlarda üye yoğunluğu yüksek olan sendikaların 

atamalara etkisi olduğu görüşü savunulmaktadır (Türk Sağlık-Sen, 2018). Sağlık sektöründe sadece 

yöneticilerde değil sağlık çalışanlarının tayin işlemlerinde, çalışma koşullarında, teknik ve destek 

personellerinin çalışma şekillerinde kayırmacılık olduğu ayrıca pandemi döneminde bile riskli alanlarda 

ötekileştirilen sağlık personellerinin çalıştırıldığı iddia edilmektedir (Saglikpersonelihaber, 2020b).  

 

3.5. Çalışma Süresi ve Yıllık İzinler Sorunu 

Sağlık sektörü insan sağlığının koruyuculuğunu ve devamlılığını esas alan bir alan olarak süreklilik 

koşuluyla faaliyet gösterir. Sağlık çalışanları da bu sürekliliğin gereği olarak standart çalışma sürelerinin 

dışında vardiya usulüyle kesintisiz hizmet sunmaktadır. Sağlık çalışanları pandemik hastalıkların 

çoğalması ve artan yaşlı nüfusla fazla iş yüküyle karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık çalışanı başına düşen 

hasta sayısı arttığında, tüm hastalara yeterli tanı ve tedavi için yeterli zaman kalmayacaktır (Mæstad vd., 

2010: 286).  

 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

155 

Sendikaların araştırmalarına göre sağlık çalışanlarının %39,1’i pandemi döneminde fazla mesai 

yapmıştır. Sağlık çalışanlarının %27,7’sinin fazla mesai sonrası hak ettikleri ücretleri ödenmemiş iken 

%8’inin fazla mesaileri izine dönüştürülmüştür. Fazla mesai konusunda belirli bir kuralın olmadığı 

görülmüş, sağlık çalışanlarının %45’inin nöbette geçirdikleri yasal süreleri aştıkları ve %58,2’sinin 

nöbet süresinde çalışma koşullarında fiziki imkanlardan memnuniyetsiz oldukları belirlenmiştir (Genel 

Sağlık-İş, 2021). Sağlık çalışanları yıllık izinlerinin kullanımlarında da engellerle karşılaşmakta çalışan 

eksikliğinden dolayı istedikleri dönemlerde hak ettikleri izinleri kullanamamaktadır. Doğum ve analık 

izinleri gibi mecburi izin kullanımlarında bile sıkıntılar yaşamakta, hastalık raporlu olduğu süreler de 

ücretlerinden kesintiler yapılmaktadır. Sağlık sektöründe hekimlerde de yıllık izin kullanımı ve fazla 

mesai önemli bir sorundur. Dünya da kabul edilmiş haftalık çalışma süresi maksimum 56 saat olurken 

ülkemizde bunun üzerine çıkılarak gün aşırı nöbetin normal hale geldiği asistan hekimlerde haftalık 80-

90 saat çalışanların olduğu görülmüştür. Bu durumun çalışanlarda yorgunluğa, tükenmişliğe ve 

motivasyon kaybına neden ayrıca 2022 yılında asistan hekimler nezdinde yoğun iş yükü ve fazla 

mesailer yüzünde intihar edenlerin olduğunu vurgulamışlardır (Sağlık-Sen, 2022d).  

 

4. Sonuç 

Sağlık sektörü her geçen gün donanımsal altyapısı, ekipmanları ve insan kaynağıyla değişen bir yapıya 

sahiptir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık sistemleri alt yapısı kadar insan kaynağı da öneme 

sahiptir. İnsan sağlığı için önemli bir meslek icra eden sağlık çalışanlarının çalışma hayatı sorunlarının 

çözümünde kollektif mücadelenin bir temsilcisi olarak sendikalara önemli görevler düşmektedir. Sağlık 

sektörü artan insan kaynağıyla sendikal yoğunluğun yüksek olduğu sendikalardan beklentinin çeşitlilik 

gösterdiği dinamik bir yapıyı temsil etmektedir. Sağlık iş kolu sendikaları son yıllarda önemli sorunlarla 

mücadele etmişlerdir. Bunlar; tüm dünyada artan enflasyon baskısı ve pahalılaşan hayat koşullarında 

üyelerinin ücretlerini dolayısıyla alım güçlerini koruma mücadelesi, fazla iş yükü ve yıpranmaya yönelik 

çalışanların izin haklarını ve doğal çalışma sürelerine kavuşturulma çabası, artan hasta şiddetin 

önlenmesi, toplumsal sağduyu geliştirme ve üyelerini şiddete karşı koruma sorumluluğu, mobbing ve 

zorbalık gibi yönetici baskılarının önlenerek daha adil ve hakkaniyetli çalışma hayatı geliştirme 

çabalarıdır. Sendika üyelerinin sorunları aynı zamanda sendikaların çalışma ve mücadele alanları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sendikalar üyeleri için önemli kazanımları olduklarını dile getirseler de 

Türkiye’de kronikleşmiş bazı sorunlar hala çözüme kavuşamamıştır. Çalışmamız sağlık çalışanlarının 

bu temel sorunlarını, sendikaların güncel durumlarını ve bu sorunlara yaklaşımlarını ortaya koymuştur. 

Sağlık çalışanlarının sorunları, sendikalara, STK’lara ve çözüme istekli politika yapıcılara 

sorumluluklar yüklemektedir. Sağlık sektöründe son dönemlerde üye yoğunluğunda artışlar yaşayan ve 

gelişen sendikalar olduğu görülmüştür. Sendikaların temelde aynı sorunlara odaklandıkları fakat farklı 

reflekslerle hareket ettikleri görülmüştür.  Sendikalardan beklenti, üyelerin çıkarları için gösterdikleri 

kollektif hareketi sendikaların da göstererek aynı sorunlarda aynı ortak çözümler için birlikte mücadele 

ortaya koymalarıdır. Sağlık sektörü sendikaları, sadece sağlık çalışanlarına değil dolaylı yoldan 

kazanımlarıyla toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlayacağı bilinçle 

çalışmalıdır. 
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Özet 

Muhasebe mesleği, başlangıcından itibaren birçok sosyal, ekonomik ve teknolojik faktöre bağlı olarak 

en uyarlanabilir, değişebilir ve gelişmiş kariyerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Teknoloji, 

muhasebe mesleğini etkileyen ve değiştiren en önemli nedenlerden biridir. Ayrıca her teknolojik gelişme 

iş dünyasında ve muhasebe mesleğinde bir değişime yol açabilir. Bu bildiri, ilgili akademik literatürün 

gözden geçirilmesine bağlı olarak tarihsel yaklaşım çerçevesinde teknolojik faktörlere dayalı muhasebe 

mesleği gelişmeleri için kısa ve kapsamlı bir çerçeve sağlayabilir. Bu kapsamda, sanayi devriminin 

başlangıcından günümüze muhasebe mesleğinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde dönüşümü bu 

bildiride incelenmiştir. Daha sonra, içine bulunulan dönemde ortaya çıkan teknolojiler aracılığıyla 

dördüncü sanayi devrimi vurgulanmıştır. Son olarak, bu gelişmeler ışığında muhasebe mesleğinin 

geleceği için bir vizyon sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Teknoloji, Endüstri Devrimi 4.0. 

 

Abstract 

The accounting profession since its very beginning has been considered one of the most adaptable, 

changeable, and developed careers based on many social, economic, and technological factors. 

Technology is one of the most important reasons that has affected and changed the accounting 

profession, moreover, every technological development could lead to a change in the business world 

and accounting profession. this paper could provide a brief comprehensive framework for the accounting 

profession developments based on technological factors using the historical approach depending on 

reviewing the related academic literature. This paper will investigate the accounting profession and 

technological developments since the beginning of the industrial revolution. After that, it will highlight 

the fourth industrial revolution through the emerging technologies in this time. Finally, the paper will 

give a vision for the future of the accounting profession in light of these developments. 

 

Key Words: Accounting Profession, Technology, Industrial Revaluation 4.0. 

 

1. Introduction: 

The accounting profession is one of the professions that passed many phases since it has appeared B.C, 

all developments, and changes that happened to accounting profession is due to the developments of 

economic life so that the most important changes those related to industrial revolutions which has made 

differences in the property structure, the emergence of joint-stock companies, separation of ownership 

from management, the emergence of agency theory…. All these factors together have made a difference 

in the accounting profession and make it more important than ever due to information which it has 

generated by from the one side, the other is the importance of these information for making decisions, 

since then accounting profession has acquired its importance and reputation, but recent last decades has 

changed the profession significantly due to the huge technological development resulting from fourth 

industrial revolution and enormous transformation that change the whole world to the digital world that 

we currently living in. So, this paper will give a brief comprehensive framework about the developments 

of accounting profession in the era of the Industrial revolutions starting with the first industrial 

revolution, after that it will highlight the fourth industrial revolution through part of the emerging 

technologies and finally it will give a vision about accounting profession in the future. 

 

mailto:cembadem@kocaeli.edu.tr
mailto:yusran.shamia@kocaeli.edu.tr


International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

159 

2. Methodology:  

This study is conducted depending on historical perspective review which is not chosen randomly, after 

reviewing the researches related to the history of the accounting profession, it was found that this 

approach is useful in extrapolating and analyzing the developments that the profession has experienced 

on the one hand, and provides a preliminary vision for the future of the profession on the other hand, 

and this is confirmed by studies of (Carnegie , Napier, 2012) (King , Wiley, 2006) (Gomes , et al, 2011) 

(Ferri, Lusiani , Pareschi, 2018) (TurnerLynn, 2006). 

 

3. Accounting profession before Industrial revolution: 

before starting the discussion of the accounting profession in the era of industrial revolution it will be 

beneficial to give a brief history about the accounting profession before the industrial revolution as a 

preface to this paper. Considering accounting as a human practice that human interactivity  (Carnegie , 

Napier, 2012), accounting profession development is connected to social advancement (Daştan, 2017), 

and the importance of accounting profession is not a matter of disputes due to the importance of 

information that has provided    (Gomes, Napier , Parker, 2011). this part  will illustrate the accounting 

profession situation at the beginning of the first industrial revolution by giving a brief history of 

accounting profession that lights the quantum leaps through its procession. 

 

3.1. Accounting in antiquity:  
the first beginning of the accounting go back to the 5000 BC and its root is related to the early exchange 

ages (Daştan, 2017), while the first accounting records go back to the first civilization of Babylonians, 

Assyrians and Egypt which have contained some inventory works such as counting and recording the 

goods in warehouse (Bayram, 2019), (Berisha , Asllanaj, 2017). The first records were found as a form 

of clay tablets which has shown that the transactions are complied with the law "Hammurabi Code" 

(Omagbon, 2015), Sumer developed a trade and market economy based originally on the commodity 

money which was a certain weight measure of barley (Akinyemi, Okoye , Izedonmi, 2015). the invention 

of papyrus makes a new development in recording, records shows the quantities of goods in royal stores 

and refers to the initial of internal controls and external auditing (Sultankhanova, Ayanoğlu , Yanık.S, 

2019) (Akinyemi , et al, 2015). The use of money which is a measure of value also make a deference in 

accounting the records shows a transformation from qualitati, records (objective) to cash records (value) 

(Sultankhanova, et al, 2019) While the initial reporting process and the initial tax systems seems to 

appear in the Rome civilization (753 BC- 476 AD) (Omagbon, 2015). 

 

3.2. Accounting in Middle Ages:  

This ages for Europe known as dark ages while for middle east it was the prosperity ages, unfortunately 

the accounting profession contribution of Turk, Arab and East civilization doesn’t take appropriate 

consideration and it’s really ignored by researchers (Daştan, 2017) ( Can, 2007), well the most important 

breaking point which is the double entry bookkeeping system  may be go back to this ages the evidence 

is contained in the Arabic manuscripts "Kitab-us Siyakat" which precedes Bachillo by 131 year indicate 

the use of the double entry method and the development of the bookkeeping system. Researches refers 

to the growth and prosperity of Islam society in that era which refer to a progress in accounting 

profession (Cordery, 2015) (Sultankhanova , et al, 2019) (Akinyemi , et al, 2015), researchers also belie, 

that the accounting knowledge has been transferred to west especially to Italy like the trade 

(Sultankhanova , et al, 2019) (Akinyemi , et al, 2015) (Zeid, 2004). Studies also refers to the trade’s 

contribution in developing accounting profession and transformation knowledge, whereas the brilliant 

era of east refers to the developing system in bookkeeping, reporting and controlling (Akinyemi , et al, 

2015) more over the concepts such as budget income, budget expense, treasury, receivable, payable and 

result accounts were used. the most important breaking events for accounting profession in the Middle 

era could be summarized like that:  

1. Double entry book keeping system. 

2. Emergence accounting terminologies and concepts. 

3. Initial beginning of control systems and reporting to third parties. 
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3.3. Accounting in the Modern Era: 
these ages started in period between 1500 – 1800, Europe has witnessed developments in accounting 

profession while USA ( The New World) kept late till the 1820 year(Akinyemi , et al, 2015) (Omagbon, 

2015), the reason behind that is the development of west countries comparing to USA that time while 

Europe try to extend its existence through colonial system USA had just found out, for middle east it 

was the ages of ottoman, till now middle east has exceeded Europe in all aspects as well as for accounting 

(Cordery, 2015), there were an advanced books in subject of accounting dated bake to these ages (Örten, 

Kurt , Torun, 2011), that’s means the progress that the west reached until the beginning of 18th century, 

the Muslims civilizations had preceded them by hundreds of years, now it is beneficial to summarize 

the progress of accounting profession in a clear way as following: 

1. Complete transition of record keeping to book keeping  

2. The growth of partnership and emergence of joint stock companies  

3. By 1484 ledgers were being closed and profit calculate under annual basis 

4. By 1602 East India company issued shares and make it tradable on The Amsterdam 

Stock exchange this which led to development in accounting profession and extending its work 

to contain determining the difference between income and capital that’s lead to increase the 

responsibility of accountant. 

5. The contribution of Savary J. in his book “Le parfait negociant” “The perfect merchant” 

which is written in 1675 put the basis of the principles of balance diversity, draw up the criteria 

of property accounting, show the principle of independent enterprise by preferring the inventory 

balance, make the bookkeeping reports/ legal, make obligatory to draw it up and his work 

consist of elements of dynamic accounting (Financial Accounting), which namely aim is to 

calculate financial result(Kuter , et al, 2021). 

 

What could be telling here that the most important development which lead to quantum leap in 

accounting profession is the emerging of joint stock companies and the development of capitalist 

economic thought. Some studies even divided the development of accounting profession into four 

phases(Akinyemi , et al, 2015): BC till 1000 AD precapitalist Period, 1000 - 1750 Commercial 

capitalism, 1760 – 1830 Industrial capitalism, 1830 – till now Financial Capitalism, but this study 

suppose  the last three decades are the informational capitalism or digital capitalism. 

 

4. Accounting Profession in The Era of Industrial Revolution:  
This part of study will clarify the development in accounting profession through the 4 industrial 

revolutions, analyses the changes, the need for change and the reasons behind them. 

 

4.1. 1st industrial revolution from the late 1700s to the middle of 1800s 
The first wave of the Industrial Revolution lasted from the late 1700s to the mid-1800s Studies indicate 

the state of social and economic development and industrial prosperity that Britain experienced as the 

standard bearer of change and precedence. These studies also illustrate the pioneering role played by the 

Industrial Revolution in raising the level of societies and contributing to the development and growth of 

their economies, it also discusses the relationship between the Industrial Revolution (1750-1850) and 

the economic development and social development in that period. Studies clarify that Britain was in a 

state of economic and social development in many aspects that enabled it to advance industrially and 

gave it precedence in that revolutionary transformation, and that the Industrial Revolution contributed 

to raising the level of that development and achieving higher levels of social and economic progress, 

and here it can be concluded that the Industrial Revolution and Economic and social development in 

Britain are related matters that are inseparable from each other, and both has been affected by each other 

and has been a cause for the other. It also could be said that the industrial revolution and the developed 

social economic status in Britain both led to raising the social and economic level in the rest of the 

societies (J. S. Mokyr, 2011) (Broadberry, Fremdling , Solar, 2008) (Harley, 2012) (Malanima , 

Volckart, 1870) (Mokyr, 2010). for the accounting profession in that era, the studies dealt with the 

accounting practices applied in companies at that time. Although the double-entry method was known 

throughout Europe at that time, there was no specific system of bookkeeping that obligated merchants 

(Carsberg, 1997). for the accounting profession in that era, the studies dealt with the accounting practices 

applied in companies at that time. Although the double-entry method was known throughout Europe at 
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that time, there was no specific system of bookkeeping that obligated merchants (Carsberg, 1997). As 

for cost accounting and managerial accounting, it can be said that the first industrial revolution had a 

great impact on the emergence of factories and the development of production methods, and resulted in 

the need for information related to the product, its cost, its price, and information related to stores, as 

the increase in production led to an increase in inventory and its diversity of raw materials, factory 

materials and half Manufactured with the difficulty of finding a mechanism for integrating cost accounts 

in the general accounts and the existence of different accounting practices even within the same industry 

companies. Evidence was found of the different accounting practices textile companies and brewing 

companies (Kristandl, 2018) (Carsberg, 1997) (Talbot, 2006) (Harley, 2012) (Talbot, 2008) (Lee, 1975). 

According to mentioned studies the accounting reality at that time can be described as follows: 

1. Specifying the gross and net profit become more complex and difficult. 

2. Absence of well-developed accounting practice and coherent framework of accounting 

theory. 

3. Records and accounting books were prepared according to partners and owners (no rules 

control accounting practice).  

4. Scales and complexity of industrial operations demand more developed sophisticated 

accounting. 

5. Rising the problem of qualifications and reliability in accounting and the paucity of 

accountants. 

6. Rising the problems of maintaining solvency and liquidity. 

7. Rising the problems of cost of products and sales, gross profit margins and problems of 

pricing the inventory. 

8. The most difficult problem is depending on cost estimates rather than cost calculating.  

9. Rising the concepts of fixed capital, fixed assets, and depreciations.  

10. After 1800 in textile industry, it become increasingly common to capitalize expenses on 

buildings and factories and fixed assets. 

11. No clear distinguishes between capital expenditures and revenue expenditures. 

 

Moving to the USA at the time show that the land was called the new world, the knowledge is transfer 

with people, here it could be said that accounting as a tool helped in the American revolution American 

accounting practice has been initial and primeval through 15s and 16s centauries, the development of 

the practice was directly proportional to the knowledge transmitted from Europe and the level of 

awareness of the people there, which helped to achieved their independence at the time(Fridson, 2003). 

 

4.2. 2nd industrial revolution from the 1870s till 1914 
The second industrial revolution was an extension and continuation of the first industrial revolution and 

may have had significant effects in many aspects, starting with the rise in the standard of living, the level 

of wages and achieving savings in production through increasing productivity and improving product 

quality and by relying on the great inventions in the field of electricity, chemistry, energy, railways and 

Telegraph there was a great impact On production due to the increase and activation of the role of 

scientific research and development and the changing nature of production organization, which helped 

to achieve lower costs per unit of product through economies of scale, and this was accompanied by the 

emergence of huge institutions such as General Electric and Ford Motors, and..... The most characteristic 

of the second industrial revolution period It is the focus on knowledge and linking knowledge with 

technology, as the rapid and continuous technological progress is due to the steady accumulation of 

knowledge, and therefore the geographical focus of technological leadership has changed from Britain 

to become more extensive, including Europe and the New World (USA) (J. Mokyr, 1998) (Mohajan, 

2019) (Engelman,2015). Technological development has had a profound impact on the accounting 

profession, both scientifically and practically. Accounting profession had witnessed many 

developments:  

 More expansion and specialization in accounting departments in large companies, in addition to 

the establishment of a hierarchical division within the accounting departments(Ramirez, 2001). 

 During the period between 1873-1920 innovations (typewriter, calculator, tabulator, billing 

machine and duplex) has affected the accounting profession in three major way: 1st facilitate the 

accounting works, 2nd more duties are required regarding to the reporting and analyses work, 3rd  the 
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same time the level of their job status has been decreased more over they were replaced by clerks and 

bookkeepers who could just entering the data (Edwards , P. Walker, 2009). 

 The contribution of railroad as a part of 2nd industrial revolution could mention separately that’s 

developed the accounting concepts and techniques for many aspects: The way how the companies has 

founded as joint stock companies, which has caused agency problems and the need for governance, 

railroads applied many advanced reporting practices: early use of cash flow statements, the identification 

of ‘net earnings’, railroad companies published reports that were the subject of ‘nineteenth century 

accounting error’, these errors may be caused by inaccuracy which related to exclusion the depreciation 

and other non -cash expenses and the miss to distribute transactions as capital or revenue, these errors 

also could be done intently like reflexing the management optimism view or fraud behavior when 

preparing financial reports. 

 This era also witnessed the formulation of accounting bodies since 1853 the first accounting 

body in UK has been formed which is named “Society of Accountants in Edinburgh” in 1880 the 

“Institute of Chartered Accountants in England and Wales” were be formed. This bodies were 

determining the qualifications of accountants(Carnegie , Parker, 1999), this societies are also have a role 

in developing the practice and they begin to shape the principles on which companies should prepare 

their reports especially balance sheet(Lee, 1975). 

Although it is very difficult to determine the time of these developments accurately, the sequence of 

events could provide a clue of this growth in the profession as will explained below(Talbot, 2006) (Lee, 

1975):  

1. What has been required by joint stock companies, confidence and fraud factors, agency 

theory and the growth of capitalism imposed accounting profession to fulfil the requirements of 

information about the status of company, financial position and its profitability. 

2. Issued acts which handle in organizing the accounting practice for example “the joint 

stock act 1944” which determine the minimum level of information which should be presented to 

shareholders fairly and fully and the “company clauses consolidation 1845” which has given 

explanations and clarification of items of balance sheet and how to determine the profit and loss 

during the period of time without clarifying the expenses either capital or revenue. 

3. This era also witnessed the rising of auditing profession which has been done by 

practitioner accountants, they were responsible to audit and give the reports of financial 

statements fair and full, they were also been asked to give advice with regards to slipping costs 

which has been called value added service. 

4. With regards to concepts the depreciation and provision concepts, and the concepts of 

capital or revenue expenses has not been adopted till 1880 due to cases and court decisions with 

related to dividends and divisible profit what means these decisions had helped to identified such 

concepts and to make reports more accurate. 

5. The first manual of accountancy as a distinct of book keeping has been issued and 

identified a way to valuate assets and determine the profit. 

6. The emergence of cost accounting return to this era, there were two important books 

have been issued and handled cost accounting the first book is issue in 1887 and named “factory 

accounts”, the other is issued in 1884, “The Depreciation of Factories” these books were be 

written by engineers. Although the absence of cost accounting was notable before that, the 

management awareness for costing was really reflected in the documents related to that time, for 

example the annual statistics reflect thirty types of expenditure yet there is no distinguish between 

capital or revenue or direct or indirect but the cost of unit has been determined. Later on during 

the period 1894 and 1901 there was an attempt to classify cost as countable or uncountable, after 

1908 there were more detailed annual analysis of cost (Talbot, 2006).  

7. The first attempt of standardizing and organizing more of unifying the accounting 

practice was the act of 1868 which regulate the accounting practice for all American railway 

companies, later on act has been in gas companies in 1871, and to electricity ones in 1882, and it 

was adopted voluntarily by many dock and harbor, and water companies, this act also recognized 

and regularized the accounting of fixed assets. 
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4.3. The accounting profession in the Era of 3rd industrial revolution 
Sstarted during the early 1970s and has continued up to now. This revolution is characterized by the 

implementation of electronics and information technology to achieve increased automation of 

manufacturing processes, as machines gradually took over and replace a high proportion of labor work 

(Bartodziej, 2017), some refers that it’s ended by the beginning of the 4th industrial revolution, others 

argued that it is still continuing till now. 

 

The accounting profession in this era has witnessed a lot of developments in all aspects practical, 

scientific, organizational and educational. this part of the study will summarize these developments in 

general due to its occurrence date:  

1. Due to the first world war and the lake of men to fulfil the job women existence has been 

enhanced, many studies has dealt with the women practice in the war time such as (Cobbin, 

Burrows,2018) (Black, 2006) (Black, 2008). In the USA accounting profession was flourished at 

the same time the need for accountants was increased in many different department and agencies of 

the Federal government, many accountants were take a role to utilize their experience in such duties 

like equipment division in signal corps, food administration, war time taxes, cost plus contracts, and 

construction records and accounts, accountants also take an important role in price fixing committee 

and the excess profits tax review board (Barfitt, 2006). 

2. The accumulation of knowledge in the United States of America in particular led to an increase 

in research on the scientific nature of accounting and a discussion of the issue of whether accounting 

is a science or an art. The literature that examined this and discussed the theory of accounting dates 

back to 1908 written by George LISLE and published by William Greow & Sons titled “Accounting 

Theory and Practice”, another book is dated back to 1917  was written by Ray Bernard and 

published in 1920 by Ronald Press titled “ Accounting Theory and Practice”, researches, books 

and academic writing had dealt with three major categories: 1st principles, rules, standards and with 

efforts to find a definition of them. 2nd the scientific nature of accounting and the relationship 

between it and other disciplines, and accounting practice issues. 3rd problems that are arisen such as 

fiscal deficits, fraud and corruption issues, bankruptcies, and inflation(Mattessich, 2007). 

3. The education of accounting also has been developed faculties have been established, master’s 

and PHD in Accounting seems to be given in the beginning of this time (Chu, Man, 2012) although 

the university accounting education in USA has been started since 1880s it has been developed and 

enhanced since the beginning of the twentieth  century and the model which has been established 

affected the accounting education in UK and Europe, the curriculum and the qualification has been 

designed and continued to be developed through the time passing, scientific publication in 

accounting has been started (Wyhe, 2007)  (Stevenson, others, 2018)  (Evans, Paisey, 2018) 

4. Rising of ethics matter in accounting and the matter of legislation since the stock market crash 

in 1929 and  crisis of great depression of 1930s has occurred the attention is drawn to ethical issues 

and the enactment of laws that prevent moral abuse (Diane, 2010) (Merino, Mayper, 2010) (Barfitt, 

2006). Although the ethical matter is an old matter where the successful of accounting was 

recognized as “The strength of the British accountancy profession was, however, not in written rules 

but in successfully demonstrating to the public that accountants were men of honesty, integrity and 

independence.”(Carsberg, 1997), the attention of Audit service was increased and it was be required 

by new acts especially Securities Exchange Act of 1934.  

5. Mass production in 1920s, financial crisis in 1929 and 1930 has increased the need for more 

consistency and conservatism in the provided financial information, accountants supported full 

disclosure with the advocating the auditor’s independence and judgments but there was a fear among 

accountants of imposing specific rules to fulfil the uniformity in disclosure by law but the practice 

and the responsibility of standard setting were left to accounting profession (Barfitt, 2006). 

6. New terms and concepts had been developed such as current value, price, tangible, intangible…. 

Etc. 

7. Developing the economic theory of income from the view of income statement to the view of 

balance sheet income 

8. Developing the financial analysis practice and techniques. 

9. Emerging new branches and specialties such as accounting for oil and gas, accounting for 

merging, accounting for inflation, accounting for multinational firms, more over cost accounting 
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has been developed Significantly since the cost systems had been developed depending on the type 

of industry and the technology. 

10. Emergence of Accounting Software: By 1981, Peachtree offered an integrated office suite that 

included a word processor and spreadsheet. It eventually began to develop a support team that could 

explain things to the customers(Edwards , P. Walker, 2009). after moving from the age of 

mechanical accounting to the age computer based accounting new problems have arisen; matters of 

privacy, security and rights, accounting firms were obliged to change their manners dealing with 

maintaining records, exchanging data, and more securing computer based accounting.  

11. Rising the matter of multi certificates in accounting, accountants should have at least one of the 

practicing certificate above his educational one, such as CMA, CFA, CPA 

          

4.4. Accounting profession in the era 4th industrial Revolution 
The term industry 4.0 appeared in 2002 as a reflection of the effects of the related technologies has been 

taken the consideration by researchers. However, the impact of some of this technology has been studied 

before the emergence of “Industry 4.0” terminology sometimes as IT “information technology” 

sometimes as “disruptive technologies” sometimes by taking a separate issue such as AI “Artificial 

Intelligence” or Big Data…etc. it’s beneficial to mention the industry 4.0 techniques from an accounting 

perspective. Industry 4.0 involves the implementation of Internet of Things IoT, Digitalization 

depending on Cyber-physical Systems, and Robots (Ghani, Muhammed, 2019), for (Tiwari, Khan,2020)  

industry 4.0 depending on IoT, Big Data Analytics, Artificial Intelligence AI, and Cloud manufacturing, 

for (Aslanertik, Yardimci, 2019)  The concept of Industry 4.0 includes technologies such like IOT, 

Cyber-physical Systems, Big Data, Robotics, and other technical tools (RFID, GPS, Smart ID). From 

another view (Kaya, Turkyilmaz, Birol, 2019)  stated that the Robotic Process Automation RPA is one 

of the essential technologies of Industry 4.0, which represents a combination of autonomic systems, 

machine learning, AI and robotics. From the view of (Altuk, Kablan, 2020)  Industry 4.0 contain e Cyber 

Physical Systems (CPS), Internet of Things (IoT), Big Data and Smart Factories. From the point view 

of (Badem, Kılınç, 2019) Industry 4.0 technologies consist of Cyber-Physical Systems, Smart Factories, 

Internet of Things and Internet of Services. All that has mentioned previously is concentrating on the 

Industry 4.0 term as a bot contain all techniques that include advanced digitalization some refers 

advanced digitization. According to (Busulwa , Evans, 2021) the key digital technology advancements 

impact on accounting work cloud computing, XBRL, data analytics / data science, artificial intelligence 

(AI), robotic process automation (RPA) / intelligent process automation (IPA), the internet of things 

(IoT), blockchain. These all-advanced technologies form the industry 4.0 techniques, this study will 

illustrate technologies related to AIS, ERP and Cloud systems  

 

AIS, ERP, E-BUSİNESS, AND CLOUD BASED TECHNOLOGİES İN THE FİELD OF 

ACCOUNTİNG 

The role of AIS in the accounting profession has been studied many decades ago, the studies of (Lucas, 

1975), (Boonmak, 2008), (Agyekum , Singh, 2018) indicates the positive role of AIS in enhancing the 

quality of information, facilitating the accounting work, the study of (Kloviene , Gimzauskiene, 

2014),(Doost, 2002) has stated the relationship between information technologies and AIS, they also 

indicates how AIS could developed due to technologies advanced moreover Doost in his study indicates 

the importance of teaching AIS as a subject in the Accounting schools and he insist to make this lecture 

practical using the available technologies to fulfil it. As the technologies advanced in the era of I4.0, 

accounting profession should be conscious of rapid developments in technologies and make sure to 

adapt it to enhance the effectiveness and efficiency of accounting information. the book of (Dull et al, 

2018) indicates the relationship between AIS and ERP, AIS and E-business, AIS and cloud based 

systems, this connection has been due to advanced technologies, they also indicates the importance of 

teaching them to Accounting students, accountants in this time need to have such knowledge and the 

adequate skills to interact in this technological environment. The book of (Kay , Ovlia, 2014) and (Quinn 

, Strauss, 2017) indicates the relationship between AIS and new emerged technologies cloud computing, 

cyber security, internal control, data bases, data analytics, big data and Business intelligent. The book 

of (Romney, M.P., et al, 2021, P37) indicates the contribution of AIS for adding value to the company 

by Improving the quality and reducing the costs of products or services, Improving efficiency, Sharing 

knowledge, Improving the efficiency and effectiveness of its supply chain, it also indicates the 
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relationships between AIS and I4.0 technologies (AI, Data analytics, Blockchain, cloud computing and 

IOT) (Rommey, M.P., et al, 201,PP40-44). 

 

Enterprise Resource Planning system ERP, in which the accounting information system is the 

mainstay (Faccia, A., Petratos, P., 2021) ERP systems are usually the largest, most complex and most 

demanding information systems implemented by companies, and they represent a strong point for the 

accounting profession, as the entry of these systems into the field of business led to the development of 

the profession to include wider services such as reviewing information systems and reporting non-

financial information and consulting services related to control and the extent to which management 

implements them (Grabski, Leech , Schmidt, 2011), study by (Blount, Y., et al, 2016) stresses the 

importance of teaching resource planning systems to accounting students, but teachers must be qualified 

with technical support to ensure the success of the integration of ERP systems in the process of 

accounting education. 

 

 In light of the development achieved by the Fourth Industrial Revolution and the introduction of 

advanced technologies (cloud computing, blockchain and big data, AI) in building, implementing and 

applying resource management systems and accounting information systems, the study (Morawiec, P., 

& Sołtysik-Piorunkiewicz, A. 2022) shows that practitioners have recommended the use of cloud 

technologies and big data in Implementation of ERP systems, for the blockchain, it needs more research 

before it is recommended to use it in ERP systems to make a positive impact on the success of ERP 

implementation. 

 

Cloud based computing: it's refered to the cloud-based computing as new way in providing service 

through three models (platform, infrastructure, and software) connecting IT resources through the 

internet depending on special authorization for connected devices and deployed in four types (private, 

public, community, and hybrid) as for Cloud accounting is a type of cloud computing application with 

the specific purpose of processing financial data. It moves the installation, processing and data storage 

of the accounting systems and services from on-premise to the remote servers of cloud service providers 

(Yau-Yeung et al., 2020). the cloud is presented as an efficient and adaptive IT infrastructure that can 

be accessed and shared on-demand among different end-users through web applications (Carlsson-Wall 

et al., 2021) the benefits of adaption cloud computing are increasing the productivity, the speed of 

information transition, data reliability and reducing cost, the challenges that face adaption cloud 

computing are the legal framework, security, novelty and technical aspects (CRÎȘMARIU, A., & 

ȘOMÎTCĂ, S. 2022) (Lutfi, A. 2022) (Özdoğan, 2017). The cloud computing provide infrastructure that 

enable all parties to connect and process data using remote hard ware, it also supporting utilizing block 

chain technologies by innovation companies, cloud computing is considered as a feature of IOT 

(Johnson , Markey Towler, 2021) The study of (Moll , Yigitbasioglu, 2019), indicates the need to more 

understanding the potential opportunities and risks related to interacting between cloud and accounting, 

the study also indicates the tendency of accounting organization to adapt this new infrastructure and the 

big four tends to provide services related to cloud to their clients, both studies of (Moll , Yigitbasioglu, 

2019), (Yau-Yeung et al., 2020) addressed some risks which should take more consideration to be 

research such as follows:  

 Risks related to data availability, integrity, and confidentiality  

 Risks related to service provider: service level agreement and data ownership, upgrading 

service, adding new security features, outage or technical damage which prevents make a 

transaction… 

 Risks related to using single ledger  

 Addressing the role of accountant, readiness to adapt, and the skills he should have 

 Legality of cloud resources 

 Technical risks: internet and sever stability and availability, hardware and software 

compatibility 

 Risks related to firm: its size, characteristics, and its management support  
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5. Results 
The part will show the results related to ages that is mentioned previously: 

 

5.1. Before Industrial revolution:  
The antiquity: some initial work related to inventory, internal controls and external auditing; the most 

important thing is recording work not only the quantities but also the values. 

The Middle Ages: the most important effect is Double entry book keeping system, emergence of 

accounting terminologies and concepts, and initial beginning of control systems and reporting to third 

parties. 

The Modern Ages: the profession passed many developments such as: Complete transition of record 

keeping to book keeping, 1484 ledgers were being closed and profit calculate under annual basis, 

extending its work to contain determining the difference between income and capital that’s lead to 

increase the responsibility of accountant, 1675 emergence of: basis of the principles of balance diversity, 

the criteria of property accounting, e principle of independent enterprise, bookkeeping reports have been 

legal, specifying the dynamic accounting (Financial Accounting), which namely aim is to calculate 

financial result. 

 

5.2. The Era of Industrial Revolution: 

1st industrial revolution from the late 1700s to the middle of 1800s: the progress is concluded as 

follows:  

1. Specifying the gross and net profit become more complex and difficult. 

2. Absence of well-developed accounting practice and coherent framework of accounting theory. 

3. Records and accounting books were prepared according to partners and owners (no rules control 

accounting practice).  

4. Scales and complexity of industrial operations demand more developed sophisticated 

accounting. 

5. Rising the problem of qualifications and reliability in accounting and the paucity of accountants. 

6. Rising the problems of maintaining solvency and liquidity. 

7. Rising the problems of cost of products and sales, gross profit margins and problems of pricing 

the inventory. 

8. The most difficult problem is depending on cost estimates rather than cost calculating.  

9. Rising the concepts of fixed capital, fixed assets, and depreciations.  

10. After 1800 in textile industry, it become increasingly common to capitalize expenses on 

buildings and factories and fixed assets. 

11. No clear distinguishes between capital expenditures and revenue expenditures. 

 

2nd industrial revolution from the 1870s till 1914: the era of the second industrial revolution has many 

significant effects on the accounting profession, in general and without getting into details it could be 

said that time when the accounting profession has grown up: societies has been formed, laws has been 

issued, cases has been rising and courts has made decisions. Most of academic writing doesn’t mention 

developments of accounting profession during the time between 1850th and 1914 as a result of second 

industrial revolution rather most of articles and researches related these developments to railroad 

industry, however railroad is a result of second industrial revolution. 

 

3rd industrial revolution from early 1970s till now: some believe that it continue till now other believe 

it’s ended by starting the 4th industrial revolution, The accounting profession in this era has witnessed a 

lot of developments in all aspects practical, scientific, organizational and educational, if there is a 

attempt to conclude them it will be difficult and exhausted but the most important points could be 

mentioned: unifying the practice, maturity of concepts and basis, expansion in accounting branches and 

specialists, transferring the environment and accounting task to electronic environment, more need of 

reports and analytics, rising the ethics matter, a growth in accounting education. 

 

4th industrial revolution from 2002 till now: The aim of giving this brief about AIS, ERP, Cloud based 

computing is to give a glimpse about the what the accountant should know about changing accounting 

environment, how to take a part in this new environment, and to develop the skills needed in this new 
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challenges, other target is to address the challenges faces the accounting profession in this new 

environment. These rapid developments enhancing accounting profession to take a role and be a part in 

this new realm, that requires more integration of technologies, and could change the role that accountant 

take in, it also need to fulfil the requirements of new duties starting with understanding the new 

environment and these all-new technologies are working together, having the suitable technological 

skills, and handling the appropriate education. 

 

To sum up the role of the accounting profession have passed many changes before and this age will 

change the profession once again, adapting with technologies could facilitate some duties but will arise 

other duties, accountants in general should be aware of that, have both knowledge accounting and 

technology. More over they should have a sight that could help them in the future duties which related 

to problems and challenges that could be faced.      

      

6. Discussion 
The goal, in fact, is not a historical narration of the events that the profession has gone through, but 

rather to provide a vision about the most important quantum leaps that affected the profession and 

elevated it both scientifically and practically. Accounting is a human practice based on human 

interaction(Carnegie ve Napier, 2012), as social development and accounting development are directly 

related to each other (Daştan, 2017) No one disputes the importance of the accounting profession since 

ancient times and until now due to the importance of the information it provides Though how accounting 

matters may be a matter of dispute (Gomes, Napier ve Parker, 2011). 

 

The antiquity: the factors stand behind the developments that have mentioned related to developments 

of the society, papyrus invention and emergence of money.  

 

The Middle Ages:  the status of society and the progress of the civilization has play an important role in 

developing the profession, the trade also has impacted the profession, actually this ages did not take the 

appropriate consideration so available information is limited.       

 

The Modern Ages: it seems a renaissance in Europe may be started but yet compering to Middle East 

some thing can’t be mentioned, this progress affected accounting profession due to growing up the 

capitalism thoughts, establishing joint stock company and growing up partnership. 

 

1st industrial revolution: the renaissance had been more clear society and economy both raised up, the 

Industrial Revolution and Economic and social development in Britain are related matters that are 

inseparable from each other, and both has been affected by each other and has been a cause for the other. 

it can be said that the first industrial revolution had a great impact on the emergence of factories and the 

development of production methods, and resulted in the need for information related to the product, its 

cost, its price, and information related to stores, as the increase in production led to an increase in 

inventory and its diversity of raw materials, factory materials and half Manufactured with the difficulty 

of finding a mechanism for integrating cost accounts in the general accounts and the existence of 

different accounting practices even within the same industry companies. 

 

2nd industrial revolution: The development of accounting profession during this era related to in sum 

four factors: economy growth, development of society, industrial growth and technology, and the 

problems (i.e. crises and scandals) which has been arisen. 

 

3rd industrial revolution: this age is very hard to count all events in the history of accounting profession 

but it could be benefit to summarized the most remarkable events during this time, 3rd Industrial 

revolution characterized by the speed of automation and digitalization, rising the concept of information 

technology, using the computers and internet in all sectors especially accounting and spreading 

innovations which is making life easier all of these aspects from one side. world wars, crisis and 

scandals, conflict of energy and occupation are the anther face of 3rd industrial revolution, the effect of 

technology on the accounting profession has many aspects due to changes and progress that have 

happened in all sides, it can’t be limited to one study.  
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4th industrial revolution: till now the impact on the accounting profession is still mystery, while all 

interested parties try to fulfil the duties and understand the new responsibilities which are really not clear 

and in challenge, but it could be beneficial to merge the technologies in accounting education system, 

make a cooperation between financial bodies and education institutes, that could make a transformation 

in the profession and will illustrate the future role which could play. 

 

7. Conclusion 
This paper is a try to make a vision of the accounting profession future which is really controversial. 

The study is conducted depending on historical review which has helped in making a glimpse about the 

historical developments in past, during ages accounting profession has developed and progressed, 

technologies since it has been helped in rising up the profession, facilitate the work and make increase 

in duties and responsibilities, but there are other factors played a role in developing accounting 

profession.  

 

The future of profession is still not clear but need to take a step toward, that could be done be more 

understand, more adapt with technologies, and cooperation between accounting authorities and 

education systems. It is beneficial to mention that this paper is limited to the AIS,ERP, Cloud based 

systems and handle the accounting profession in general meaning so it is beneficial to study the effect 

of other technologies on accounting profession whether in general or by branches. 
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Özet 

Sosyal medya, 20. yüzyılın sonlarında gelişen iletişim araçlarıyla ortaya çıkan bir medya türü olarak 

felsefe, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi başta olmak üzere birçok araştırma alanında entelektüel 

tartışmalara konu olan bir olgudur. Televizyon, radyo, gazete vb. birçok türü olan geleneksel medyadan 

farklı bir kategoride değerlendirilen sosyal medyanın özgün özelliği, insanlar arasında tek yönlü değil 

çok yönlü bir iletişim ağı kurmasıdır. Her sosyal medya kullanıcısı, sosyal medyanın doğrudan bir 

faktörüdür. Sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki bu kategorik ayrımı analiz etmek için 

şekillenen bu çalışmaya göre; sosyal medya olgusunu geleneksel medya türlerinden ayıran bu özgün 

özellik, kamusal alan tartışması ile daha görünür hale gelmektedir. Bu doğrultuda çalışma, ilki kamusal 

alanın, ikincisi ise özel alanın karakteri olan dışsallık-içsellik, açıklık-gizlilik ve resmiyet-laubalilik 

ikilemleri üzerinden bir tartışma yürütmeyi önermekte ve içeriği bu ikilemler üzerinden 

şekillenmektedir. Kamusal alan ve sosyal medya literatüründen faydalanmak suretiyle yapılan analiz 

sonucunda bu çalışma, sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki farka ilişkin tartışmaların 

kamusallık hakkında yapılan tartışmalar olarak okunmasının isabetli olacağı sonucuna ulaşmaktadır. 

Böylece sosyal medya ve geleneksel medya arasındaki farkının daha görünür kılınması amaçlanmış ve 

sosyal medya çalışmalarına katkı sağlanması umulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Geleneksel Medya, Kamusal Alan, Dışsallık-İçsellik, Açıklık-

Gizlilik, Resmiyet-Laubalilik 

 

A PUBLIC SPHERE DISCUSSION ON THE DIFFERENCE OF SOCIAL MEDIA FROM 

TRADITIONAL MEDIA 

 

Abstract 

Social media, as a type of media that emerged with the developing communication tools at the end of 

the 20th century, is a phenomenon that is the subject of intellectual debates in many research areas, 

especially philosophy, sociology, psychology and political science. The original feature of social media, 

which is evaluated in a different category from traditional media, which has many types like television, 

radio, newspaper, etc., is that it establishes a multi-directional communication network among people, 

not one-way. Every social media user is a direct factor of social media. According to this study, which 

was shaped to analyze this categorical distinction between social media and traditional media; This 

original feature, which distinguishes the social media phenomenon from traditional media types, 

becomes more visible with the public sphere discussion. In this direction, the study proposes to conduct 

a discussion on the exteriority-interiority, openness-confidentiality and ceremony-unceremonious 

dilemmas, the first of which is the characters of the public sphere and the second of the private sphere, 

and its content is shaped by these dilemmas. As a result of the analysis made by making use of the public 

sphere and social media literature, this study concludes that it would be appropriate to read the 

discussions on the difference between social media and traditional media as discussions about publicity. 

Thus, it was aimed to make the difference between social media and traditional media more visible and 

it was hoped to contribute to social media studies. 

 

Keywords: Social Media, Traditional Media, Public Sphere, Exteriority-Interiority, Openness-

Confidentiality, Ceremony-Unceremonious 

 

1. GİRİŞ 

Medya sözcüğü, Latince ”ortada bulunan” anlamına gelen “medius” kelimesinden türeyen bir kelime 

olarak “alıcı ve verici arasında önemli bir etkileşim olasılığı bulunmaksızın” yani “bireylerarası 
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iletişimden (yüz yüze etkileşimden) farklı olarak… uzaktan ilişki kurmaya göndermede bulunmaktadır” 

(Maigret, 2014, 41). Başka bir ifade ile medya sözcüğü, olayların, “yüz yüze etkileşimi” olmayanlara 

iletilmesi anlamına gelecek şekilde kullanılmaktadır. Tarihsel süreç içinde fermancı, elçi, duyuru metni, 

gazete, radyo ve televizyon gibi iletişim araçları vasıtasıyla söz konusu olan medya, özellikle son 

yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte önemli bir dönüşüm yaşamıştır. 

 

1946 senesinde, ENIAC’ın icadı ile “denklemleri çözen kişi anlamına gelen” bilgisayar/computer 

kavramının ilk kez kullanılmasından, 1949 senesinde, “zaman paylaşımlı bilgisayar sistemlerinin 

yüzlerce bireysel kullanıcıdan oluşan grupların donanım ve yazılım kaynaklarını birbirleriyle 

paylaşmasına izin veren” (Livinginternet, 2022b) ilk ağ olan ARPANET’in icadına (Livinginternet, 

2022a), oradan ise 1974 senesinde ilk kişisel bilgisayar olan Altair 8800’in piyasaya sürülmesi ve 

neticede 1982 senesinde bilgisayarlar arası iletişimi mümkün kılan prosedürler sistemi olan TCP/IP’in 

icadının ardından 1991 senesinde, ilk açık ağ sistemi olan www/world wide web’in geliştirilmesiyle 

birlikte; medya olgusunda ciddi değişimler yaşanmıştır (Ceruzzi ve Proquest, 2003, ıv,1,307). “İnternet 

zamanı” şeklinde isimlendirilen bu süreç, 1996 senesinde, sixdegrees.com isimli ilk “sosyal ağın” ortaya 

çıkmasıyla birlikte sosyal medyanın doğuşuyla neticelenmiştir (http://sixdegrees.com/).  

 

Güncel durum verileri aktarılacak olunursa; Ocak 2022 verilerine göre; 7.91 milyar insanın 4.62 

milyarının internet kullanıcısı olduğu görülmektedir. Toplam nüfusun %58,4’üne karşılık gelen bu oran, 

dünya nüfusu %1 oranında artış gösterirken sosyal medya kullanıcılarının sayısının %10,1 oranda artış 

gösterdiği olgusuyla beraber okunduğunda daha da çarpıcı bir hal almaktadır. Sosyal medya kullanıcısı 

sayısı, 2012 yılında 1.4 milyar iken on yıllık bir süre zarfında üç katından fazla bir sayıya ulaşarak 4.62 

milyar olmuştur (DataReportal, 2022).  

 

Daha ayrıntılı bir inceleme yapılmak istendiğinde ve sosyal medya platformları ele alındığında ise 

Facebook, Youtube ve Twitter gibi platformlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin; Facebook, 2012 senesinin 

ilk çeyreğinde 901 milyon kullanıcıya sahipken 2022 ikinci çeyreği itibariyle 2.934 milyar kullanıcıya 

ulaşmıştır (Statista, 2022a). Benzer şekilde Youtube, 2.526 milyar, Twitter ise 2 milyar kullanıcıya 

sahiptir ve milyarın üstünde kullanıcıya sahip olan Instagram, Weixin/Wechat ve TikTok gibi sosyal 

medya platformlarını da saymak mümkündür (Statista, 2022b). 

 

Bu bakımdan 2022 senesi itibariyle medyadan bahsedilirken, sosyal medyadan bahsedildiğini söylemek 

günden güne kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, kamusal alan tartışmasını, sosyal medya alanı 

üzerinden tartışmayı uygun bulmuş ve sosyal medya alanının kamusal bir alan olup olmadığı hakkında 

bir analiz yapmayı amaç olarak belirlemiştir. Bu çerçevede kamusallığın ölçütleri olarak dışsallık-

içsellik, açıklık-gizlilik ve resmiyet-laubalilik ikilemlerini kullanarak bir okuma yapmak önerilecek ve 

sosyal medya alanının kamusallığı çözümlenmeye çalışılacaktır. Çözümlemenin sonucunda sosyal 

medyanın kamusal bir alan olmamak bakımından geleneksel medyadan farklılaştığı ifade edilecek ve 

görünür kılmaya çalıştığı geleneksel medya-sosyal medya farkı üzerinden sosyal medya çalışmalarına 

katkı sunmak umulacaktır. 

 

2- DIŞSALLIĞA KARŞI İÇSELLİK 

Toplumsal ve bireysel arasındaki farka dayanan tartışmayı konu alan bu bölüm, bir alanın, kamusal bir 

alan olmasını sağlayan temel ayrıma değinmek bakımından kamusal alan ve medya ilişkisini analiz 

edecek olan bölümdür. Bu sayede geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farka dair bir çıkarım 

yapılarak sosyal medyanın toplumsallığı hakkında görüş bildirilecektir. 

 

Kamusal alan tartışması, esas itibariyle; “günlük hayatın gerçek ihtiyaçlarını ve köklü eğilimlerini içeren 

kamuoyunun” bir alanda üretilip üretilmediğine dair tartışmadır (Hegel, 1991, 252). Diğer bir deyişle; 

bir alan, “bireylerin, devlet işleri hakkındaki genel yargı, fikir ve tavsiyelerine sahip olması ve bunları 

ifade etme özgürlüğünün kolektif bir tezahür bulmasını” ifade eden “kamuoyunu” üretmesi manasında 

kamusal nitelik kazanmaktadır (Hegel, 1991, 252). Yani denilebilir ki; bir alanın kamusal alan olup 

olmadığı hakkında yürütülen tartışma, bir bakıma o alanın kamuoyu üretilip-üretilmediği hakkında bir 

tartışmasıdır. 

http://sixdegrees.com/
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Kamuoyu kelimesinin etimolojik bir yöntemle incelenmesi yapıldığında ileri sürülen bu sav daha güçlü 

bir şekilde görünürlük kazanmaktadır. Latincedeki “opinio” kelimesinden türeyerek İngilizce ve 

Fransızcaya geçen “opinion” kavramı, “bilgi ve bilgisizlik arası” bir konumda yer alan “sanılar” (Platon, 

2010, 189) hakkında olmak bakımından “kanaat yahut tam olarak kanıtlanmamış belirsiz yargı” 

anlamına gelen bir kelimedir (Habermas, 2017, 180). Benzer şekilde, Türkçedeki karşılığında da bu 

manayı bulmak mümkündür: oy, “tercihi belirten işaret, söz veya yazı” anlamına gelmektedir 

(https://sozluk.gov.tr/). Dolayısıyla oy kelimesine kamu niteliği verildiğinde, kamuoyu kelimesinin 

toplumsal olana dair kanaat, yargı veya tercih anlamına geldiği sonucuna ulaşılmaktadır ve kamusal alan 

toplumsal kanaat, yargı veya tercihlerin üretildiği alanın niteliğidir. Başka bir ifade ile kamusal alan, 

“toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da toplumun ortaklaşa yargısını 

yansıtan düşünce ve kavramların toplamının” yani kamuoyunun üretildiği alanın adıdır (Hançerlioğlu, 

1996, 225). 

 

Bu bakımdan konu medya olduğunda ilk olarak irdelenmesi gereken nitelik, medyanın alansal niteliktir. 

Medya geleneksel anlamıyla kâğıt alanı üzerinden alansal nitelik kazanmaktadır. Oldukça dolaylı 

yollardan dahi olsa insanların topluma dair kanaatleri, yargıları veya tercihleri, kâğıt alanı üzerinde bir 

araya gelmektedir. Örneğin; bir gazete, toplumun farklı kısımlarının toplumsal görüşlerinin bir araya 

gelebildiği bir alana sahiptir. Yani insanlar, medya aracılığı ile “kapalı topluluklardan farklı olarak 

herkese açık olan toplulukları” oluşturarak medyanın “öznesi” konumuna sahip olabilmektedir 

(Habermas, 2017, 58). 

 

İkinci olarak ele alınması gereken konu ise birinci konunun sosyal medyada söz konusu olup olmadığına 

dairdir. Yani sosyal medyanın geleneksel medyadan temel farkı nedir? Diğer bir deyişle; sosyal medya 

da geleneksel medya gibi kamusal kanaat, yargı veya tercihlerin üretildiği bir alansal niteliğe sahip 

midir? Teknolojinin gelişimiyle birlikte örneğin; gazetenin dijital gazeteye dönüşmesi yani kâğıdın 

yerinin ekranların alması durumuyla karşılaşılmaktadır. Geleneksel medya, televizyon, kişisel telefon, 

tablet veya bilgisayar vasıtasıyla olabilecek şekilde ekran üzerinden yeni bir alansal anlam kazanmıştır. 

Sosyal medyanın geleneksel medyadan farkı, tam olarak bu noktada makul bir tartışma koşuluna 

kavuşmaktadır. Ekran, sosyal medyanın yegâne alanı olarak sosyal medya ve geleneksel medya 

arasındaki niteliksel farkı görünür kılmaktadır. 

 

Sosyal medya türlerinin tümünde geçerli olan özgünlük, ekran alanın mümkün kıldığı arayüzlerin 

sağladığı imkânlar ile alakalıdır. Sosyal medya arayüzleri, kullanıcının kişisel profili ve 

‘arkadaşlarının/takipçilerinin’ paylaşımlarını paylaştıkları ana sayfadan oluşmaktadır. Dışsallık ve 

içsellik kavramsallaştırmaları bu farka dairdir. Geleneksel medya alanları, bireyin kendiyle değil daha 

çok kendini de içine alan bir kapsayıcılıkla kamuya/topluma dair görüşlerini ifade ettikleri bir dışsallığa 

sahiptir. Oysa aksine sosyal medya, bireyin görüşlerinin kamusal olmayan boyutlarını yani içselliği 

öncül olarak belirlemektedir. 

 

Başka bir ifade ile elbette kamusal olan her şeyin bireysel boyutları olduğu gibi bireysel olan her şeyin 

kamusal olan boyutları mevcuttur. Yani salt dışsallık ve salt içsellikten bahsetmek mümkün değildir. 

Toplumla ilgili olan bireyle, bireyle ilgili olan toplumla az veya çok ilgilidir. Fakat geleneksel medyadan 

farklı olarak sosyal medya içselliği dışsallığın önüne koymaktadır. 

 

Dışsallık ve içsellik arasındaki ilişki, “çağdaş toplumun kamusal sorunu” olarak ifade bulan temel bir 

tartışma konusu konumundadır. Sosyal medyada, “kişisel olmayan davranışlar ve meseleler, ancak 

insanlar yanılıp da onları kişilik sorunlarıymış gibi ele aldıklarında”, ilgi konusu haline 

gelmektedir(Sennett, 2010, 20). Çünkü sosyal medya, sahip olduğu arayüzler sayesinde geleneksel 

medyanın aksine, içselleştiği/bireyselleşebileceği oranda dışsallallaşabilineceği/toplumsallaşabileceği 

görüşüne zemin hazırlamaktadır. Bu zemin, sosyal medyanın kullanıcılara kişisel alan sunması ile 

alakalıdır.  Kullanıcı profili olarak genel bir isme sahip olan bu kişisel alanlar yalnızca kullanıcıya ait 

olan özel alanlardır. Ziyaretçiler, kullanıcı izin verdiği ölçüde bu özel alanları, kullanıcıyı tanımak veya 

yorumlamak adına ziyaret edebilmekte ancak o özel alanı şekillendirememektedir. Başka bir ifade ile 

sosyal medya kullanıcıları, ‘ileti’ olarak adlandırılan paylaşımlarını, profillerini şekillendirmek 

amacıyla içsel hikâyeleri anlatmak için yapmaktadır. 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

175 

 

Sosyal medya alanında anlatılan hikâyeler, olabilecek en yüksek oranda “kişisel” ve olabilecek en düşük 

oranda “kamusal” olması durumunda dahi kendine zemin bulabilmektedir. Başka bir ifade ile kişisel 

hikâyeler, “toplum yaratmak” için gerekli olan kamusal nitelikten yoksun olsa dahi anlatılabilmektedir 

(Randall, 2014, 27). Dahası bu hikâyeler, kişisel bağlamdan koparıldıkları anda varlık gerekçeleri 

ortadan kalkmaktadır. İç-dış ve dış-iç kavramsallaştırması üzerinden ifade edilecek olunursa; sosyal 

medya, iç hikâyenin dışsal nitelik barındırmaması anlamında iç-iç hikâye yönelik olarak yapılanmıştır. 

“İç-dış hikâye, bir uçta içsel düzeye ve kendini ortaya koymaya yönelik en ayrıntılı, en samimi çabaları, 

öbür uçta ise en kamusal olanı ortaya koymaya uzanırken” diğer taraftan iç-iç hikâye, kendi içselliği 

içinde kalmaktadır (Randall, 2014, 86). 

 

Böyle okunduğunda; Geleneksel anlamı söz konusu olduğunda kamusallıktan bahsedebilmek için 

içselliğin dışsallığa dönüşmesi yani “özel yaşamın kolektif, toplumsal ve politik yaşama; gündelik 

insanın tarihsel insana, bütünlük (global toplum) sorunsalına açılımı, katılımı” gerekirken; sosyal medya 

söz konusu olduğunda; “kamusalın, gündelik hayatın içinde eriyip gitmek için özel olana doğru 

eğilmesi” yani sosyal medya aracılıyla “kamusal yaşamın kişiselleşmesi” ile karşılaşılmaktadır 

(Lefebvre, 2013, 12, 78, 81). Böylece sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki ilk temel fark ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Çünkü geleneksel anlamı söz konusu olduğunda, kamusallık, dışsallığı zorunlu bir nitelik olarak 

belirlerken “egemen erke boyun eğdirmek” manasında içselliği yani bireyselliği yok etmeyi 

amaçlamamakta aksine her bir içselliğe “saygı duymakta” ve onları potansiyel dışsallıklar olarak ele 

almaktadır (Hegel, 1986, 406-407). Diğer bir ifade ile geleneksel medya, toplumsal kanaat, yargı veya 

tercihleri, bireysel kanaat, yargı veya tercihlerin etkileşime girerek birbirine karışması olarak ele 

almaktadır. Başka bir ifade ile kamusallık savunusu, tüm bireysel oyların tüm bireyleri ilgilendiren yani 

toplumsal olan durumlarda aktif olması savunusudur. Hiçbir bireysel kanaat, yargı veya tercihin diğer 

bireysel kanaat, yargı veya tercihi engellememesi savunusu, “bu amaçlara uygun bir toplumsal 

yapılanmanın gerçekleşmesinin imkânsız bir şey olduğunu“ reddederek; toplumsal olanın tüm 

bireyselliklerin toplamı ve etkileşiminin bir ürünü olması gerektiğini ileri sürmektedir. Kamusal alan 

vasıtasıyla “toplum, canlı ve somut bir varlık olarak” salt bireysel davranışları “sınırlandırmaktadır” 

(Durkheim, 2004, 80, 91-92). 

 

Bu manada sosyal medya için “sınırlamalardan” bahsedilebilmek mümkün değildir. Sosyal medya, “bir 

bütün olarak toplum için anlamlı kararların alındığı” bir alandan ziyade “tikel kimliklerin çoğalmasına 

yol açan bir siyasallaşmayı” çoğaltması bakımından kamusallığın bireyselliği değil bireyselliğin 

toplumsallığı “sınırlandırdığı” bir alandır (Butler, 2009, 40). Kısacası, sosyal medya, en bariz toplumsal 

konular hakkında dahi “ben” merkezli bir anlatı sunan ‘profiller’ üzerinden görüş bildirilmesine yol 

açacak şekilde yapılandığı için “bireylerin toplumsal yönünün göz ardı edilmesine sebep olarak, 

gerçekte uzlaşmış olan özel ve kamusal alanlar arasına kesin sınırlar çizmekte” ve bireyi toplumun bir 

parçası olmaktan çıkarmaktadır (Maigret, 2014, 273). Paylaşılan resimlerden, videolardan ve daha 

önemlisi metinlerden oluşan sosyal medya ilişkisi, birbirinden bağımsız bireyler toplamını mümkün 

kılacak bir arayüze sahiptir. Bu bakımdan sosyal medyanın geleneksel medyadan farkını oluşturan ilk 

nitelik görünür kılınmaktadır. İçselliğin dışsallığa olan öncüllüğü, bireyselliklerin birleşiminden 

doğacak bir toplumsallığın/kamusallığın oluşmasının önünde bir engel olarak durmaktadır. 

 

3- AÇIKLIĞA KARŞI GİZLİLİK 

Bireyselliğin toplumsallığı “sınırlandıran” mahiyeti, açıklık ve gizlilik kavramlarının karşıtlığında 

görünürlüğünü artıran ikinci bir kamusallık ölçütünü ortaya çıkarmaktadır. Kamusal alan, insanlar arası 

etkileşimin açıklık niteliği taşıması bakımından mümkün olabilen bir alansallıktır. Bir özel alandan 

farklı olarak birey, kamusal olduğunu düşündüğü bir alanda gerçekleştireceği eylem hakkında özel 

olmayan tüm kanaat, yargı veya tercihleri toplumsallaştırabileceğini taahhüt ederek kamusal alana dâhil 

olur. Diğer bir deyişle; yaşanan ilişki, tüm tarafların önceden belirlenmiş bir ‘toplumsal çerçevede’ 

gerçekleşeceğini varsaymaktadır. ‘Toplumsal çerçeve’ kavramının ilk ve doğrudan anlamının, hukuksal 

biçimselliği(prosedür) çağrıştırdığı kabul edilebilir. Çünkü “açıklık olmadan adaletin de hukukunda 

olmayacağı” ortadadır. Başka bir ifade ile hukuk kuralları, “başka insanların haklarıyla ilgili olan ve 
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dayandığı düsturları açıklık” karakteri ile sunmakta ve böylece; kendisiyle “uzlaşmayan fiil ve 

hareketleri hak ve adalete aykırı” olarak niteleyebilmektedir (Kant, 1960, 49-50). 

 

Ancak diğer taraftan varoluşsal olarak henüz biçimselleşmemiş olan diğer ‘toplumsal çerçevelerden’ de 

bahsetmek mümkündür. Örfler ve gelenekler bunlardan en bariz olanlarıdır. Toplumsal çerçeveler, 

bulunulan kanaat, yargı veya tercihlerin toplumsal mutabakatın söz konusu olmasıyla vücut 

bulmaktadır. Yani açıklık, konu olan kanaat, yargı veya tercihlerin topluma ulaşması anlamında kamusal 

alanın ikinci niteliği konumundadır. Ki bu bakımdan toplumdan topluma açıklığın kapsamının 

değişmesi yüzünden kamusal alanın kapsamı da değişse de açıklık, kamusal alandan bahsedilmenin bir 

şartı olarak belirmektedir. Bu bakımdan açıklık, bireyin kanaat, yargı veya tercihlerini görünür kılması 

durumudur. Dolayısıyla bireysel kanaat, yargı veya tercihin kamuoyuna yansımasının yani 

toplumsallaşmasının bir koşulu konumundadır. Öte yandan gizlilik ise bireysel kanaat, yargı veya 

tercihlerin topluma ulaşmaması anlamında kamuoyuna dâhil olmamasını ifade etmektedir. Örneğin; 

cinsel hayat, gizliliğin konusu olarak kabul edilen en popüler konulardan birisi konumundadır. 

 

Sosyal medyanın açıklık ve gizlilik ilişkisi bakımından incelenmesi yapıldığında ise özel alanın temel 

sembolü olan evin, ‘özel’ alan olma niteliğinin azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Sosyal medya 

vasıtasıyla “özelle kamusal arasındaki ayrım bulanıklaşmıştır”. “Bir zamanlar özel olarak düşünülen 

bilgi”, sosyal medya paylaşımları ile oldukça kolay bir yolla topluma sunulabilme imkânını edinmekte; 

“her tür çok özel bilgi birikmekte, satın alınmakta ve kâr için satılmaktadır”. Toplumsallıktan 

bireyselliğe “kaçış yeri” olarak yapılanmış olan “ev”, bu yolla kamulaşmaktadır. (Ritzer, 2000, 220). 

 

Bu bakımdan sosyal medyanın açıklığın kapsamının artmasına sebep olması bakımından kamusal bir 

alan niteliğine sahip olduğu ileri sürülebilir. Ancak bu çalışma, bu savın aksine; özel alanın 

kamusallaşmasından değil kamusallığın özelleşmesinden bahsedilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. 

Gizliliğin alanları olan özel alanlar, açıklığın hâkimiyetine geçtikçe bu durum her halükarda özel 

alanların kamusallaştığı anlamına gelmeyecektir. Çünkü gizlilik kapsamına giren bireysel kanaat, yargı 

veya tercihler, kamusal kanaat, yargı veya tercihlerin alanı olan medyada yer edindikçe toplumsal 

kanaat, yargı veya tercihlerin yer bulma oranı azalmaktadır. 

 

Sosyal medyanın gündeminin bireylerin kişisel kanaat, yargı veya tercihlerinden ibaret bir kanaat, yargı 

veya tercih kapsamına sahip olması durumu, kamuoyunu belirleyenin kamu değil bireyler toplamı 

olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü gizlilik, “iki eşit insanın aralarındaki kişisel bağları 

müzakere etmesi” durumudur ve dolayısıyla bu tip kanaat, yargı veya tercihler, toplumca/kamuca 

tartışılıyor olsa da artık kamuoyu niteliğini kazanamamaktadır (Giddens, 2010, 9). Örneğin birey, bir 

meta olarak cinselliğini sosyal medyada ‘paylaşırken’ kamusallığa hiçbir katkı sunmamakta; aksine 

“kamusal olarak tartışılması anlamsız gibi görünebilecek, zihinleri meşgul eden ama aslında kişiye özel 

bir mesele olarak görülen bir konu” olarak kalmaktadır (Giddens, 2010, 7). Bu bakımdan bu tip 

paylaşımların sosyal medyayı kaplaması, kamusallığın kapsamının genişlemesi değil sosyal medyanın 

kamusallığının azalması anlamına gelmektedir. Yani cinsellikte açıkça göründüğü üzere; açıklık ve 

gizlilik sınırlarını oluşturan, topluma sunulması değil, toplum hakkında olup olmaması noktasında 

taşıdığı niteliktir. 

 

Bu savın en bariz kanıtı, sosyal medya paylaşımlarının beğeni ve tepki sayılarıdır. Açıklık değil gizlilik 

ilişkisini temel alan paylaşımlar, beğeni ve tepki sayısında başı çekmektedir. Böyle okunduğunda ise 

sosyal medyanın kullanıcılarının takındığı tavrın, kamusal olmadığı daha açık bir şekilde 

görülebilecektir. Üstelik tüm bu karakterleri taşımalarına karşın bireylerin ikinci kişilerle 

toplumsallaşmak için sosyal medya alanını tercih etmeleri de sosyal medyanın kamusallık anlamında 

taşıdığı anlamı netleştirmektedir. Açık olan ile gizli olan arasındaki sınırları kaldıran bu “gerçek”, 

yalnızca “hem iç hem dış dünyayı içselleştirme yeteneğini koruyan birine hastalıklı görünmekte” ve 

aksine bu tip sınırın varlığını reddedenler için ise arzulanır bir anlam kazanmaktadır (Gruen, 2013, 102). 

Yani açıklık, gizliliğin alanı olarak sosyal medyadan kendisini zorunlu olarak tecrit etmektedir.  

 

Başka bir ifade ile birey, kendi ‘gizli’ benliğini ortaya çıkarmakta; tıpkı ‘maskeli balo’ metaforunda 

olduğu gibi toplumsal kimliğinin üzerini örtmektedir. Ki anonim hesap olarak isimlendirilen ve 
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kullanıcının kendi belirlediği yapay sembollerle şekillenen sahte hesapların çokluğu da bu savın bir 

ispatı mahiyetindedir. Kullanıcılar, “eski sevgiliyi rahat takip edebilme”, “sevmediği/bozuştuğu 

arkadaşı rahatsız etme” ve “aileden/akrabandan gizlenme” gibi sebeplerle, maskeleri olmasa yapmaktan 

çekinecekleri gizli şeyleri bu yolla yapmaktadırlar (Uzun, 2016, 10). Diğer bir ifade ile bireyler, sosyal 

medyayı kullanarak kamusallığın bir niteliği olan açıklığı değil, aksine gizliliği büyütmekte ve bu 

bakımdan medyanın geleneksel anlamının aksine sosyal medya aracılığı ile kamusal olmayan ilişkilere 

girmektedirler. Böylece sosyal medyanın kamusal alan niteliği bakımından açıklığı beslemediği 

kolaylıkla söylenebilir. 

 

4- RESMİYETE KARŞI LAUBALİLİK 

Dışsallık-içsellik ve açıklık-gizlilik karşıtlıklarının anlaşılırlığını tamamlayıcı işleve sahip olan 

resmiyet-laubalilik karşıtlığı, bireylerin ilişkilerini temellendirdikleri iki temel niteliği ifade etmektedir. 

Resmiyet, kamusallığın bir niteliği olarak dışsallığı ve açıklığı ilişkinin temeline oturtmaktadır. Aksine 

laubalilik ise içsellik ve gizliliği esas almaktadır. Bu iki kavramın kamusallık bakımından taşıdıkları 

temel fark, kamuoyunu şekillendiren bireylerin her biri özgün ve farklı olan oylara/kanaatlere, yargılara 

veya tercihlere sahip olup olmadığına yönelik takındıkları tavır ilgilidir. Dolayısıyla laubalilik, 

samimiyet demek olmadığı gibi resmiyet de kabalık demek değildir. Resmiyet, oylar/kanaatler, yargılar 

veya tercihler arasındaki farkın kabul edilmesi iken laubalilik bu farkı yok sayma durumudur.  

 

Kendi oyu/kanaati, yargısı veya tercihi dışında herhangi bir oyun/kanaatin, yargının veya tercihlerin 

varlığını dikkate almadan; gizlilik karakterli içsel hikâyelerin anlatılması olarak laubalilik, kamusallığa 

karşı bir noktada konumlanmaktadır. Çünkü karşı tarafın duymaktan çekineceği ve duyması durumunda 

toplumsallaşma bilgisinin artmayacağı dahası toplumsallaşmaya karşı çıkacak ifadeleri içinde 

barındırmaktadır. Bu bakımdan paylaşımları, “nihilizm figürü” olarak kavramsallaştırılabilecek bir 

karaktere büründürmektedir. Birey, resmiyet halinde karşısındaki bireylerle mutabakat kurma arzusunda 

iken laubalilik, “ötekine yönelik bir kaygı” taşımadan bireyin kendi “hükümranlığını” kurması anlamına 

gelmektedir. Birey için tek geçerli kriter olarak kendi oyu/kanaati, yargısı veya tercihi belirmektedir 

(Badiou, 2013, 42). Başka bir ifade ile laubalilik içindeki birey, kamusal olanın reddini içerecek şekilde; 

en az iki oyun/kanaatin, yargının veya tercihin varlığı ve bu en az ikisi arasındaki farkın kabulü olarak 

mesafeyi yok sayılarak kendi oyunu/kanaatini, yargısını veya tercihini, dikkate aldığı tek oy/kanaat, 

yargı veya tercih olarak belirlemektedir.  

 

Resmiyetin kamusal olan yanını yani resmiyetin kamusallık için gerekli bir nitelik olduğunu varsayan 

geleneksel yaklaşımın aksine sosyal medya söz konusu olduğunda ise laubaliliğin hâkimiyetiyle 

karşılaşılmaktadır. Sosyal medya, “ödeve saygı” gibi kavramlarla literatürde karşılık bulan resmiyeti 

oluşturacak olan dinamiklerin ortadan kalkmasını engelleyecek toplumsal dinamikleri üretecek 

yapılanmadan yoksundur.  Diğer bir ifadeyle; bir kullanıcı, sosyal medyada diğer kullanıcıların açıkça 

“saygısız” olarak tanımlayacağı paylaşımlarda bulunduğunda, “aykırı davranmakla kendini acı acı 

suçlayarak kınamasına” sebep olacak bir toplumsal yapıyla karşılaşmamaktadır. Çünkü sosyal medya, 

“kişiye doğrudan doğruya değer kazandıracağı” bir “saygı” kavramı oluşturacak bir toplumsal 

mutabakat alanından yoksundur. Yani saygı, gibi toplumsal mutabakat gerektiren değer yargıları 

üretmek için gerekli olan uzlaşma alanı sunmamaktadır (Kant, 2001, 67). Sosyal medyanın ana 

sayfası/timeline, olağanca hızıyla akıp gitmektedir. Saygı kelimesinin yerine sevgi, utanma, itibar 

beğenilme gibi diğer toplumsal kavramlar konularak tartışma derinleştirilebilir.  

 

Örneğin; dedikodu olgusu bu savı kanıtlar nitelikteki olgulardan en bariz olanıdır. Dedikodu, “yalnızca 

kısmen anlayabileceğimiz ironiler ve belirsizlikler barındırması” münasebetiyle “hakkında 

konuştuğumuz insanlar kadar” dedikodu yapan kişinin “kendisi” hakkında da “yargılar” 

barındırmaktadır. Dedikodu yapanın kendisi hakkında bulunduğu en bariz “yargı” ise toplumsal 

kabulleri reddetmesidir (Fulford, 2015, 15). Dolayısıyla dedikodu kavramı temelde belirli bir bilginin 

üçüncü kişilere aktarılmasından öte bireyin ‘başkasının hikâyelerini’ laubalilik karakteri ile 

şekillendirilmesi potansiyeline işaret etmektedir. 

 

Sosyal medya alanının bir dedikodu alanına dönüşmesinin taşıdığı temel anlam budur. Sosyal medya 

paylaşımları, “yalnızca kısmen anlayabileceğimiz ironiler ve belirsizlikler” içeren dedikodu vari 
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paylaşımlardır. Bu savın en bariz kanıtı ise sosyal medyada yayınlan bilginin ‘kuşkucu’ bir tavırla 

karşılaşmasıdır. Sosyal medyadan gelen bilgiler, “gerçeklerin iyi bir hikâyenin önüne geçmesine asla 

izin vermeyecek” şekilde ele alınmak ve “abartılar ve asılsız iddialar” arındırılmak zorundadır. Çünkü 

ancak böylece “bilgisayarından çıkarak yayılan” bilginin “resmilik” denetimi yapılabilmektedir. Başka 

bir ifade ile sosyal medyadan yayılan bilginin teyidi ancak bu yolla mümkündür (Fulford, 2015, 28). 

 

Kamusal alanın bir karakteri olarak ileri sürdüğümüz resmiyetin başka bir açıdan okunması ise belirli 

zaman aralıklarında yine toplumsal olarak bu mesafesinin kendini ortadan kaldırıyor olmasıdır. Kamusal 

alanlar, “kutlamaların” vücut bulduğu alanlardır. Ya da diğer bir deyişle “kutlanmaların” var olması ve 

hayatlarına devam etmesinin temel şartı, kamusal alanların varlığıdır. “Kutlamalar,... uzaklığın yerine, 

yaratıcılığın neşesini, kamusal alanın paylaşımını geçiren alternatif bir hayat ve anlam projesinin 

ifadesidir” (Castells, 2006, 204). Bu bakımdan toplumsal oyun/kanaatin, yargının veya tercihin bir 

gösterisi olarak “kutlamaların” sosyal medyada büründükleri karakter sosyal medyanın kamusallığını 

analiz etmek için iyi bir test ortamı sunabilmektedir. Başka bir ifade ile sosyal medyada vücut bulan 

“kutlanmaların” niteliklerini okuyarak sosyal medya alanının laubaliliği çoğaltan karakteri hakkında 

savlar kuvvetlendirebilecektir. 

 

Yapılması gereken ilk tespit, sosyal medyadaki “kutlamaların” belirli bir eyleme çağrı gerektirmeksizin 

yalnızca ‘mesaj’ niteliğinde olmasıdır. ‘Kutlu olsun’ gibi mesajlar, geleneksel medyanın aksine bir çağrı 

içermediğinden hiçbir eylem doğurmaksızın kutlamanın gerçekleşmesi anlamını taşımaktadır. Ki bu 

bakımdan da laubalilik, hareket alanı bularak genişleme eğilimine sahip olmaktadır. Birey eylemine 

dâhil olmadığı bir şeyi “kutladığını” paylaşabileceği gibi başka birisi hakkında da benzer bir laubali 

tavrı sergileyebilmektedir. Böylece kamusallaşmanın bir göstergesi olan kutlama yapmak, ileti 

paylaşmak anlamına kavuşmaktadır. 

 

Özetle; kamusal alanın geleneksel formlarına eleştirinin hayli artmış olduğu 21. Yüzyılda, açıkça 

görünmekte olduğu gibi; sosyal medya kullanıcısı, kendini veya başkalarını olmadığı birisi gibi 

tanıtabilmekte yani laubali bir tavırla hareket edebilmektedir. Çünkü tekraren ifade edilecek olunursa; 

resmiyet geleneksel medya türlerinde hâkim olan bir nitelik olarak en az iki oyun/kanaatin, yargının 

veya tercihin olduğunun hesaba katılarak oy/kanaat, yargı veya tercihin bildirilmesi iken yani toplumsal 

mekanizmaların kabul edilmesini içerirken; laubalilik, bu kabulün azaltılması ve ortadan kaldırılması 

veya yok sayılması anlamında bireyin hiçbir sınır tanımadan oyunu/kanaatini, yargısını veya tercihini 

paylaşması durumudur. 

  

5- SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın temel amacı, sosyal medyanın kamusal niteliğinin incelenmesi olmuştur. Bu amaçla 

geleneksel medya hakkında ileri sürülmüş düşüncelerden faydalanmak suretiyle kamusal alan 

tartışmalarında ileri sürülen fikirlerin üç temel karşıtlık etrafında öbeklendiğini ileri sürmüştür. Diğer 

bir ifade ile bu çalışma, sosyal medyanın kamusal alan niteliğinin, geleneksel medya için kullanılan 

dışsallık-içsellik, açıklık-gizlilik ve resmilik-laubalilik karşıtlıkları üzerinden analiz edilebileceğini ileri 

sürmüş ve bu karşıtlıklar üzerinden bir analiz yapmıştır. Karşıtların ilk yönünü oluşturan; dışsallık, 

açıklık ve resmilik, kamusal tutumu simgeleyen niteliklerken içsellik, gizlilik ve laubalilik nitelikleri 

kamusal olmayan tutumu sembolize etmektedir. Başka bir ifade ile bu çalışmanın savına göre; 

geleneksel anlamıyla kamusal alan, dışsallığın, açıklığın ve resmiliğin alanı iken açıklık, gizlilik ve 

laubaliliği dışlayan bir yapıdadır. Bu bakımdan bu çalışma, sosyal medya alanının kamusallığı 

hakkındaki analizini, bu niteliklere uygunluğu bakımından yapmıştır. 

 

Seçilen kavramların seçilme gerekçeleri çalışmanın içeriğinde mevcut olmakla birlikte daha esas bir 

konu olarak analizin karşıtlar üzerinden yapılma gerekçesinden bahsetmekte fayda vardır. Bu çalışma, 

21. Yüzyıl toplumunun “her insanın, hem herkesle birleştiği halde yine kendi buyruğunda kaldığı, hem 

de eskisi kadar özgür olduğu” bir toplum olmadığı kabulü üzerinden toplumsal ve bireysel arasında bir 

sınır çekmenin gerekliliğini ilk gereklilik olarak belirlemiştir (Rousseau, 2018, 14). Diğer bir deyişle; 

bireylerin, “tüm hayatlarını kişisel çıkarları gerektirmedikçe başkalarına önem vermedikleri bir 

düzlemde yaşadığı” ve dolayısıyla toplumsal olan ile bireysel olanın arasında kesin ayrımların olduğu 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

179 

varsayımı üzerinden kamusal alan kavramını bu ayrıma dair tartışmanın alansal bir uzantısı olarak 

görmektedir (Mill, 2017, 62). 

 

Öte yandan bu yöntemsel tercihin, sosyal medyanın görünür kıldığı bir “aşamayı belirttiğini” de 

vurgulamak yerinde olacaktır (Guenon,  1999, 130-131). Çünkü sosyal medya, “iyi ve iyi şeyler 

hakkındaki bütün ilke ve öğretileri hipotez olarak kabul etmekte” yani her türlü toplumsal ilke ve 

öğretilere, “değişmez gerçekler değil, bunlara göre hareket edildiğinde doğacak sonuçlar aracılığıyla 

denenip kabul edilecek ve değiştirilecek düşünsel ürünler (intellectual instruments) muamelesi” yaparak 

kamusal ve özel arasındaki ayrımı yeniden gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır (Doğan, 2003, 90). 

 

Hal buyken sosyal medyanın kamusal alanı çoğaltmak iddiasıyla ortaya çıkmış olan bir kamusal 

olmayan alan olmak manasında bir tür “iatrogen/hekimlerin yol açtıkları hastalık” olduğu söylenebilir 

(İllich, 2015, 15). Özellikle ve tekraren belirtmek gerekirse, sosyal medya bir tür medya olarak 

nitelenmekle birlikte medyanın en önemli karakteri olan kamusal karakterden yoksun olmakla kalmayıp 

geleneksel medya araçlarının kullanımının azalmasına da sebep olarak medyaya, “kendi ölümünü dile 

getiren maddi koşulları yaratmak için var olan ve bu yüzden her zaman kendi kendini yıkıcı tuhaf 

aygıtları bulunan”, “kurtuluşçu” bir kamusallık “politikası” yüklemektedir (Eagleton ve ark., 1993, 28). 

Başka bir ifade ile veriler göstermektedir ki; medya olgusundan, sosyal medya çıkarılırsa medya namına 

çok az bir pay kalacaktır (Statista, 2022a). Sosyal medya, “Altı Dereceli” olarak herkesin herkesle 

kamulaşabileceği bir alansallık sunmuştur ve ancak sosyal medyanın potansiyeli ile pratik yansımaları 

arasında taban tabana bir zıtlık söz konusudur (http://oracleofbacon.org/). Sosyal medya kullanımı 

kamusal olmayan ilişkilerin yaygınlaşmasının bir aracı konumundadır. 

 

Sonuç olarak bu çalışma, sosyal medyanın “insanları birbirine yaklaştırarak ve onlara ortak mitler 

sunarak, yenilenmiş bir büyüyle topluluğun bağlarını yeniden sıkılaştıracağına” (Maigret, 2014, 35), 

dayanan savının aksine, “bireysel vicdan ile toptum vicdanını” ayrıştırdığı “yani toplumun kötü bulduğu 

şeyle bireyin kötü bulduğu şeyler arasındaki farkın” (Güngör, 1997, 63) giderek arttırdığını ileri 

sürmektedir. Çünkü sosyal medya, bir tür medya olarak nitelense de geleneksel olarak medyanın 

kamusal niteliğini taşımamakta yani “kamuoyu imalatçıları” olarak nitelenseler bile sosyal medya 

kullanıcıları, toplumsal ilişkilerde bulunmamaktadırlar. İçinde bulundukları ilişkilerin, niteliği ve 

niceliği oranında kullanıcılar, daha fazla toplumsal ortak nokta geliştirememekte; dahası var olan 

toplumsal ortak noktaları aşındırmaktadırlar (Sorokin, 1997, 221). Bu bakımdan bu çalışma, sosyal 

medyanın kamusal alan değil daha çok özel alan tanımına uygun bir karaktere sahip olduğunu ileri 

sürmektedir. Böylece sosyal medyanın geleneksel medyadan temel olarak kamusallık niteliği 

bakımından farklı olduğunu dile getirerek sosyal medya tartışmalarına katkı sunmayı ummaktadır. 
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Özet 

Korunmaya muhtaç çocukların bakımı ve korunması kurum bakımı ve aile bakımı yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. Çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen ve aile ortamında bakımını 

sağlayan koruyucu aile modeli, aile temelli bakım yöntemlerinden biridir. Koruyucu aile uygulaması, 

gönüllü ailelerin veya kişilerin devletin kontrolü altında olan çocukların bakımını üstlenmesi anlamına 

gelmektedir. Avrupa Birliği'nin topluma kazandırma girişimlerinin bir sonucu olarak koruyucu aile 

modelleri giderek daha önemli hale gelmiştir. Koruyucu aile modelleri uzun yıllar boyunca kurumda 

bakıma göre daha ucuz bir alternatif olarak görülmüştür. Günümüzde ise koruyucu aile modelleri, 

biyolojik ailelerinin yanında kalamayan çocukların bakımı için en iyi seçenek olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye’de 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasıyla koruyucu ailenin 

sürdürülebilirliği, koruyucu aile çekirdek aile iletişimi, uygun koruyucu ailenin seçimi ve modellerin 

koruma altındaki çocuk için yüksek yararı daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı 

Avrupa’da ve Türkiye’de uygulanan koruyucu aile modellerinin değerlendirilmesi, bu bağlamda 

ülkemizle karşılaştırıldığında ortaya çıkan benzerliklerin ve farklılıkların tespit edilmesidir. Ayrıca 

ülkemizde tatbik edilen koruyucu aile modelinin geliştirilmesi ve düzeltilmesi gereken taraflarının 

açıklanması, olumlu yönde seyreden uygulamaların ise teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu amaç 

ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği’nde örnek teşkil eden farklı koruyucu aile hizmet modellerinde 

suça itilmiş, özel gereksinimli gruplar ile ilgili çalışmalar yapıldığı, koruyucu ailelerle meslek 

elemanlarının daha sıkı bir etkileşimde olduğu anlaşılmıştır. Koruyucu aile seçiminde farklı politikalar 

olduğu, sürdürülebilirliğin önemli olduğu, çocuğun demokratik değerlerle iç içe yetiştirilmesine yönelik 

politikalar üretildiği söylenebilir. Türkiye’de ise koruyucu ailenin nicel artışına karşın bütüncül 

politikalarla geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Koruyucu Aile Modeli, Avrupa, Çocuk Bakımı 

 

COMPARISION OF FOSTER FAMILY MODELS IN EUROPE AND FOSTER PARENTS 

SYSTEM IN TURKIYE  
 

Abstract  

The care and protection of children in need of protection is carried out through institutional care and 

family care. The foster family model, which undertakes the care and upbringing of the child and provides 

care in the family environment, is one of the family-based care methods. Foster care means that 

voluntary families or individuals take care of children under the control of the state. As a result of the 

European Union's reintegration initiatives, foster care models have become increasingly important. 

Foster care models have been seen for many years as a cheaper alternative to institutional care. Today, 

foster care models are considered the best option for caring for children who cannot stay with their 

biological families. With the establishment of the Ministry of Family and Social Policies in Turkey in 

2011, the sustainability of the foster family, the foster family nuclear family communication, the 

selection of the appropriate foster family and the high benefit of the models for the child under protection 

have started to be discussed more. The aim of this study is to evaluate the foster family models applied 

in Europe and Turkey and to determine the similarities and differences that arise when compared with 

our country in this context. In addition, it is aimed to develop the foster family model applied in our 

country and to explain the aspects that need to be corrected and to encourage the practices that are 

progressing in a positive direction. Within the framework of these aims and objectives, it has been 

understood that different protective family service models that set an example in the European Union 

have been pushed into crime, studies have been carried out on groups with special needs, and that 

protective families and professional staff have a closer interaction. It can be said that there are different 

policies in the selection of foster families, that sustainability is important, and that policies are produced 
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to raise the child in touch with democratic values. In Turkey, despite the quantitative increase in the 

foster family, it needs to be developed with holistic policies.  

 

Keywords: Foster Family Model, Europe, Child Care. 

 

1. GİRİŞ 

Koruyucu aile modeli Türkiye’de 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşuyla 

beraber daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Tartışılan konular koruyucu çocuk ile koruyucu ailenin 

uyumu, biyolojik ailenin koruyucu aile ile iletişimi ve aile yapısının sürdürülebilir olması üzerine 

olmuştur. Türkiye’de koruyucu aile üzerine yapılan araştırmalarda istenen verimin alınamadığı ortaya 

çıkmıştır (Karataş, 2007; Karatay, 2017; Dal, 2018; Ertürk, 2020). Ayrıca ülkemizde konu ile ilgili 

araştırmalar olmasına rağmen konunun toplum nezdinde yeterince bilinmediği de ortadadır. Koruyucu 

aile uygulaması sosyokültürel yapı, ekonomik zorluk nedeniyle toplumda kabul görmemektedir. Öte 

yandan son 20 yılda koruyucu aile bakımına alınan çocuk sayısı 17 kat artmıştır (Büyüktaş, 2022). 

 

BM’nin 1989 yılında yayınladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesine Türkiye de taraf olmuştur. Bu 

sözleşmenin ikinci maddesinde çocuğun ailesinin ya da vasilerinin çocuğun yetiştirilmesi, topluma 

kazandırılması için hukuki anlamda sorumluluklarının olduğunu vurgular. Üçüncü maddesinde ise 

çocukların bakım ve korunmasıyla ilgili kurumların hizmet verme, personel istihdamı açısından taahhüt 

vermesini sağlar.BM kararlarına göre devlet kurumları çocuğun yüksek menfaati için bütünün işleyişini 

sağlamalıdır. Tüm bunların yanında yasal zeminde ilerlemeler oluşsa da koruyucu ailelerin sürekliliği 

ve sosyal hizmet uzmanlarının verdiği danışmanlık süresi konularında istenen durum gerçekleşmemiştir. 

Sosyal hizmetin amacı makro anlamda sosyal adaleti sağlamak olduğu için konuya bütüncül çözümler 

üretilmesi gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada kavramlara farklı açıdan yaklaşmak için Avrupa’da farklı gelişmişlik düzeyindeki 

ülkelerin aile, çocuk refahı uygulamaları incelenmiştir. Türkiye ‘deki koruyucu aile, çocuk refahı 

konusundaki uygulamalardan örnekler aktarılmıştır. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise Türkiye’de 

eksik bulunan tatbik edilmesi faydalı olabilecek uygulamalar derlenmiştir. Çalışmada Avrupa Birliği 

raporları, STK’ların ilgili çalışmalarından ve araştırma makalelerinden faydalanılmıştır.  

 

2.  DÜNYADA KORUYUCU AİLE  

2.1 Türkiye’de Koruyucu Aile 

Koruyucu aile bakımının kökleri modernite öncesi yetimhane besleme, evlatlık alma gibi uygulamaların 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla koruyucu aile eski yapılara bir eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. 

Koruyucu aile devlet tarafından seçilen, aileleri tarafından bakılamayacak durumdaki çocukların bakımı 

ve korumasını üstlenen gönüllü bir gruptur (Karatay, 2017). 

 

Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan bu sistem 2000’li yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Geleneksel 

kurumlarda bakıma göre daha ucuz olmasının yanı sıra çocuğun sıcak bir ailede sosyal ve duygusal 

gelişiminin önemsenmesi bu aile modeline ilgiyi artırmıştır. Çocuğun öz ailesiyle yetiştirilmemesinin 

de çeşitli nedenleri vardır. Ekonomik nedenler, sağlık durumu, aile üyelerinin hapiste olması vb. 

nedenlerle geçici veya uzun süreli koruyucu aile modelleri oluşmuştur. 1959 yılında kabul edilen Çocuk 

Hakları Evrensel Bildirgesine göre çocuk yaşam amacına uygun bir şekilde mutlu bir aileyle varoluşunu 

kazanmalıdır. Mutlu bir ailede yaşamını sürdürmek konusunda her çocuk şanslı olmamaktadır. Yapılan 

araştırmalarda da öz ailesiyle kalan çocukların, kurumlarda kalan akranlarına göre daha iyi öz saygı, 

sosyal becerilere sahip olduğu bilinmektedir (Özkara, 2005). 

 

Süreli Koruyucu Aile Modeli, öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan çocuğa temel 

koruyuculuk eğitimi almış ebeveynlerce verilen hizmettir. Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli ise 

devlet tarafından temel seviyenin üstünde eğitilen koruyucu ailenin verdiği hizmettir. Ebeveynler 

sigortalı, maaşlı çalışmaktadır ve gerektiğinde ücretli izin hakları vardır. Akraba veya Yakın Çevre 

Koruyucu Aile Modeli ise, çocuğun öz ailesinin kabul etmesi halinde çocuğun çevresindeki akraba ve 

yakın komşularının çocuğun bakımını üstlenmesidir. 
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Türkiye’de koruyucu aile ile ilgili medyada ve STK’larda tartışmalar yeni başlamıştır.1990’larda kurum 

bakımına alternatif olması açısından Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu 

faaliyete geçmiştir.2021 verilerine göre ise kurum bakımına göre koruyucu ailede çocuk bakımı 

ülkemizde oldukça düşüktür.2021 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma raporuna göre koruyucu 

aile sayısı 6.978’e, koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı 8.459’a ulaşmıştır. Bu 

iyimser tabloya rağmen kurum bakımında kalan çocuk sayısı 13.902’dir.Çocukların izlenmesi, 

çocukların sosyalleşmesi için değişik projeler yapılmasına rağmen çocukların bir aileyle kalamaması 

onların duygusal problemlerine bir çözüm getirememiştir. Her çocuğun onlara güven verecek 

zamanlarını geçirebileceği, birlikte hayata tutunabileceği ebeveynleri olması en temel hakkıdır. Suça 

itilmiş çocukların bakımı bu tip kurumlarda yapılır. 

 

Türkiye’de çocuk yuvası veya yetiştirme yurdunda kalan çocuklar, koruyucu aileyle kalan çocuklara 

göre daha sık duygusal ve davranış problemi göstermektedir (Üstüner, vd. 2005). Koruyucu aileyle kalan 

çocukların da aileleriyle destek alması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 

Faaliyet Raporuna göre Ankara, İstanbul, İzmir gibi vilayetlerde koruyucu aile sayısında ciddi bir artış 

vardır. Doğu illerinde korucu aile sayısı çok azdır ya da hiç koruyucu aile uygulaması bulunmamaktadır. 

 

Tablo 1. Yıllara göre Devlet ve koruyucu ailede yetiştirilen çocuk oranları 

 
https://www.korev.org.tr/p/21/istatistik-bilgileri (erişim tarihi:27.11.2022). 

 

Tablo 1’e göre 2016 yılına kadar son 6 yılda koruyucu aileyle kalan çocuk sayısında 4 kata yakın artış 

varken devlet korumasında kalan çocuk sayısındaki artış daha azdır. Koruyucu aileyle kalan çocukların 

sayısının, kurumlarda kalan çocukların sayısına göre oranı son 6 yılda artmıştır. Sayıların artmış 

olmasıyla modelin işleyen ve aksayan yanları üzerinde daha fazla durulmaya başlanmıştır. 

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı Sonuç 

Raporunda (2020) işleyişle ilgili bazı sorunlardan bahsedilmiştir ve öneriler sunulmuştur: 

• Biyolojik ailelerin koruyucu aile sisteminden yeterince haberdar olmaması ve çocuklarını 

kaybetme korkusuna sahip olmaları nedeniyle koruyucu aile eğitim faaliyetleri sağlanması 

• Her bir meslek elemanı için vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle meslek elemanlarının 

niteliksel ve niceliksel olarak güçlendirilmesi 

• Koruyucu ailelere sabit ödenek yerine ihtiyaçları oranında kurumlarca ödenek ayrılması 

• Engelli ve özel eğitim gereksinimi olan çocuklara yönelik yeterli bakımın yapılaması 

• Sağlık ve eğitim kurumlarıyla koruyucu aile konusunda yeterli iş birliği yapılması 

• Gönüllülük ve mağdur hakları konusunda yasal mevzuatta değişiklik yapılması şeklindedir. 

 

Kurumlarca uygun çocuğun seçimi il müdürlüklerindeki komisyonlarca yapılır ve başvuru yapan 

koruyucu ailelerden şartları tutanlar ile eşleştirilmeleri sağlanır. En çok 2 aylık süreçte günlük, haftalık 

veya iki haftalık süreçlerde çocukla koruyucu ailenin zaman geçirmesi sağlanır. Atanan sosyal çalışmacı 

rehberliğinde çocuk ile aile arasındaki etkileşim artırılmaya çalışılır. Kurum tarafından 1. ve 2. Seviye 

koruyucu aile eğitimi alan ebeveynler çocuğun gelişimi açısından sürekli takip edilir. Çocuğun rızası 

alınarak sosyoduygusal gelişiminin sağlanması için biyolojik aileyle iletişimi de sağlanır (Koruyucu 

Aile Yönetmeliği, madde8). 

 

2.2 Avrupa Birliği Ülkelerinde Koruyucu Aile Politikaları 

Avrupa Birliği ülkelerindeki çocuk bakımı uygulamaları koruyucu aile bulmak, koruyucu ailelerin 

hazırlanması, koruyucu aile ağlarının teşvik edilmesi, koruyucu aile bakımının profesyonelleştirilmiş 
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biçimleri için yapılar oluşturmak, özel ihtiyaçları ve davranış sorunları olan çocuklar açısından 

değerlendirilmiştir.  

 

AB'nin fırsat açılışı kampanyası, 16 Avrupa ülkesinde (12'si AB Üye Devleti) çocuk refahı 

kurumsallaşma sürecini desteklemektedir. Bu kampanya, uzmanların kurumsal bakımın yalnızca son 

çare olarak kullanılması gerektiğini ilan ettiği 'Stockholm Bildirgesi'ni imzalayan yüzlerce bilim insanı 

ve uygulayıcı tarafından desteklenmektedir. "Quality4children" girişimiyle çalışan otuz iki Avrupa 

ülkesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dayanan alternatif çocuk bakımı için kalite standartları 

hazırlamıştır. Bu standartlar çocuklardan ve gençlerden gelen dönütlerle detaylandırılmıştır. Son olarak, 

Avrupa Birliği Komisyonun Avrupa Çocuk Garantisini tesis eden Konsey tavsiyesi önerisi, AB'de çocuk 

yoksulluğuyla mücadele için uygun stratejilerin uygun alternatif bakım hizmetlerini de içermesi 

gerektiğini vurgulamaktadır (Reimer, 2021). Avrupa Birliği ülkeleri BM çocuk refahıyla ilgili 

komisyonların raporuyla üye ülkeleri bağlayıcı kararlar almaktadır. Bunlar çocuk bakımını 

değerlendirdiği gibi ilgili ülkeler için tavsiye karar niteliğindedir. 

 

Avrupa’da çocuk bakımı konusunda yaygın eğilim koruyucu aile modelidir. Bu modelin geleneksel 

modellere göre ucuz ve daha verimli sonuçlar vermesi ülkeleri bu yönde sosyal politika oluşturmaya 

itmiştir. Ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinde çocukların kurum bakımında elverişsiz şartlarda 

yetiştirilmesine karşı liberal batı ülkelerinde başlayan yeni arayış da koruyucu aile bakımını 

yaygınlaştırmıştır. Böylece devletin personel ve kamu harcamalarında tasarruf sağlayacağı 

öngörülmüştür. Avrupa’da tüm çocukların aile yanında bakımı mantıklı gibi görünse de kurum bakımı 

da tamamen kaybolmamıştır. Çocukların özel eğitim gereksinimi, sosyal duygusal özellikleri ile 

ailelerin biyopsikososyal özellikleri eşleşmediğinde çocuğun kurumda meslek elemanlarınca bakımı 

sağlanmaktadır. Bu kurumlarda olabildiğince ev ortamına yakın fiziksel çevre hazırlanmaktadır. 

Çocukların kurumlarda sağlıklı bakımı için her bir meslek elemanına az çocuk verilmesi sağlanır. 

Böylece çocuk kuruma aidiyet hissederek özsaygı geliştirmesi beklenir. Sonuçta kurum bakımının 

çocuğa etkisi istenen düzeyde değildir. 

 

Çocukların biyolojik ailelerinin örselendiği durumlar koruyucu aile uygulamalarında önemli bir 

sorundur. Aileler kendi maddi yetersizlikleri ve psikolojik sorunları nedeniyle çocuklarına bakamadığını 

düşünebilmektedir ve bir daha çocuk edinmek dahi istemeyebilirler. Bu nedenle biyolojik ailelerin 

rehabilite edilmeleri, koruyucu aileyle ve çocukla uygun iletişimi sağlamaları için Avrupa ülkelerinde 

çeşitli programlar geliştirilmiştir (Boddy vd., 2013). Ayrıca çeşitli dini, etnik kimliklerin koruyucu aile 

bakımında belirleyici olmaya başladığı bir dönem başlamıştır. AB ülkelerinde demografik özelliklerin 

yanı sıra göçmen çocukları ve aileleri de sistemde belli bir yer edinmiştir. 

 

Avrupa’daki ülkelerde Avrupa Birliği’nden gelen fonların koruyucu aile ve kurum bakımında 

kullanılmasıyla ilgili politikalar bulunmaktadır (Openingdoors, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

185 

Tablo 2. Avrupa Ülkelerinin 2018 Yılı Koruyucu Aile Faaliyetleri 

Ülkeler Miktar 

(Milyon 

Euro) 

Fon kuruluşu Faaliyet 

Bosna Hersek 2,5 IPA2 4 kuruluş kapanma sürecinde ve 98 meslek 

elamanı koruyucu bakım eğitimi aldı. 

Bulgaristan 160 ESF, ERDF,European 

AgriculturalFund for 

Regional 

Development 

(EAFRD) 

Meslek elemanlarının süper vizyon 

eğitimleri, çocuklar ve koruyucu aileler için 

ödenek, mediko sosyal merkezler ve toplum 

merkezleri için harcamalar 

Hırvatistan 50 ESF, ERDF Yetişkin ve çocukların bakım aldığı ev 

ortamlarının iyileştirilmesi, kurum dışı 

bakımın yaygınlaşması ve ailelerle çalışan 

servislere pay aktarılması  

Estonya  6 ESF İnternet veya telefon yoluyla danışmanlık; 

bireysel psikolojik danışmanlık; mentorluk 

ve ebeveyn kaynakları için eğitim, evlat 

edinen ailelere danışmanlık 

Yunanistan  15 ESF, ERDF Engelli çocukların kaldığı kurumların 

kapatılması, koruyucu aile bakımı 

konusunda net politika olmaması, çocuk 

bakımı kurumlarına finansal destek 

Macaristan 18,7 ESF, ERDF Çocuklar için Pusula Evi aracılığıyla çocuk 

koruma hizmetlerinin artırılması projesi ile 

600’den 800’e yeni ev açılması. Bu 

kapsamda altyapı geliştirme projesi 20 

kişilik özel bir evdir. Üç konuttan oluşacak 

birimler, psikolojik sorunları olan erkek 

öğrenciler için hazırlanmıştır. 

Polonya - ESF, ERDF Sosyal entegrasyon ve yoksulluğu azaltmak 

için iyi donanımlı 14 çocuk kapasiteli 

küçük grup evleri açılması, evlerin 

kalitesinden ziyade sosyal iletişime önem 

verilmesi 

www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2020/01/OD-lessons-learned.pdf (erişim tarihi:04.12.2022) 

 

Tablo 2’ye göre ülkelerin birçoğu 2018’den itibaren kurum bakımına maddi desteği azaltmıştır. Bosna 

Hersek, Yunanistan gibi ülkelerde çocuk bakımıyla ilgili kurumlar kapatılmaya başlanmış ve aile temelli 

bakım modellerine destek verilmeye başlanmıştır. Polonya ve Macaristan’da dikkat çeken unsur ise az 

sayıdaki okul çağındaki çocukların aile temelli çocuk evlerde yetiştirilmesidir. Opendeoors (2018) 

raporuna göre çoğu ülkede koruyucu aile, evlat edinme konularında aileler ile iş birliği ve meslek 

elemanlarına süper vizyon desteği verilmektedir. Şüphesiz Avrupa Birliği fonlarının sosyal adaletin 

geliştirilmesinde büyük etkisi vardır. 

 

2.3. Avrupa Birliği Ülkelerinde Koruyucu Bakım Modellerinin Tarihi Gelişimi 

Koruyucu aile uygulamalarının ilki Fransa’da başlamıştır. Paris, koruyucu aile araştırmalarında sıklıkla 

bahsedilen bir şehirdir çünkü kökenleri genellikle burada başlayan süt annelik geleneğine 

dayanmaktadır. Orta Çağ'da hem terk edilmiş çocuklar hem de varlıklı ebeveynlerin çocukları 

sütannelerin yanına yerleştirilmiştir. Ancak, korkunç ulaşım ve kötü yaşam koşulları yüksek bir çocuk 

ölüm oranına neden olmuştur. Orta çağın sonlarına doğru, savaşlar ve kıtlık bakım işlerini engellediği 

için, kimsesiz çocukların durumu daha da kötüleşti. Bu arka plana karşı Saint Vincent de Paul, 'modern' 

çocuk yetiştirme yöntemlerini geliştirmiştir. Terk edilmiş çocuklara, özellikle gayri meşru çocuklara 

ilişkin algıları değiştirerek 1638'de Paris'in merkezinde bulunan kimseler için bir organizasyon kurdu. 

Böylece çocukların sağlığı ve toplumla sosyal ve mesleki bütünleşmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu 
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organizasyonlarda koruyucu ailelere 6 yaşına kadar terk edilmiş çocuklara bakmaları için ödeme 

yapılmıştır. Ödeme alabilmek için hemşireler ve yetkili kişiler papaz tarafından kurumlara 

önerilmekteydi (Corbillon, 1997; Colton, 1999). Dolayısıyla ruhban sınıfı bakım yetiştirme konularında 

yetkiliydi. 

 

Avrupa’da temeli sosyal politikalara ve özgür düşünceye bağlı olarak gelişen sivil toplum baskı grupları 

yaratarak toplumda sivil bir alan yaratmıştır. Sivil toplumun Avrupa’da Fransız Devrimi ve Sanayi 

devrimiyle gelişen yapısı, eşitsizliklerin azaltılması ve çocuk refahının gelişmesi için insanlarda 

farkındalık yaratmıştır. 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı süreçlerinde yetim kalan, yoksullaşan 

çocukların bakımı için farklı arayışlar ortaya çıkmıştır. 1939-1945 yılları arasında, Avrupa'dan ABD 

Birleşik Devletleri'ne gelen 8.000'den fazla çocuk, yerel bürolar tarafından koruyucu ailelere verilmiştir 

(Child Welfare, 2021). Amerika’nın Avrupa’dan bakıma muhtaç çocukları getirip koruyucu aile 

modelini uygulaması sonrasında Avrupa ülkeleri de benzer modelleri kendi ülkelerinde uygulamaya 

başlamıştır. İngiltere’de özellikle 1980’li yıllardan itibaren koruyucu ailelerin uyumlarının 

değerlendirildiği, sağlık durumlarına bakıldığı, evlat edinme konusunda geniş çalışmalar yapıldığı 

görülmektedir (Dumaret ve Rosset, 2005). 

 

2.4. Avrupa Birliği Ülkelerinde Koruyucu Aile Uygulamaları  

Laklija (2011)’nın araştırmasına göre Avrupa’da birkaç ülke hariç akraba yanında bakım mevcuttur. 

Fransa, Macaristan, Avusturya gibi ülkelerde çocukların özel gereksinimlerine uygun koruyucu aile 

modelleri bulunmaktadır. Bu rapordaki bir başka özellik günlük, hafta sonu, küçük evlerde bakım 

modellerinin bulunmasıdır. İsveç, Finlandiya, Fransa gibi ülkelerde yetişkinler de koruyucu aileyle 

kalabilmektedir. İsveç hariç çoğu Avrupa Birliği ülkesinde profesyonel koruyucu aileler hassas bireyler 

için eğitimler almakta ve devletin önemli sosyal politikalarını oluşturmaktadır. Profesyonel koruyucu 

ailelerin maaşları, sosyal sigortaları ve ücretli /ücretsiz izin hakları bulunmaktadır. 

 

Laklija (2011)’nın araştırmasında koruyucu aile seçiminde ise ülkeler arası farklılıklar bulunmaktadır. 

Çocuklara bakım için İsveç’te koruyucu ailelerin sosyo ekonomik seviyeleri önemli değildir. 

Avusturya’da ise ailelerin evlerinin fiziki durumu, ekonomik seviyeleri, iletişim becerileri, krize karşı 

tepkileri koruyucu aile seçimindeki bazı kriterlerdendir. Macaristan’da koruyucu aile seçiminde 18-45 

yaş arasında olma şartı bulunmaktadır. Aynı rapora göre (Laklija, 2011) tatbik edilen koruyucu aile 

türlerine göre farklı sorumluluklar bulunmaktadır. İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde ekstra bir özellik 

ailelerde aranmamaktadır. Slovenya’da ise koruyucu aileler çocuğun hakları, koruyucu aile süresi ve 

bitişi, nakit yardımı hakkında sosyal refah merkezi ile sözleşme imzalarlar. Bazı ülkelerde uyuşturucu 

bağımlısı ve özel eğitim gereksinimi olan koruyucu çocuk ile çalışan ailelere daha fazla destek ve eğitim 

verilmektedir. Koruyucu aileyle çalışan sosyal çalışmacıların mesleki rolleri de araştırmada dikkat 

çekicidir. Hollanda’da koruyucu aileye atanan sosyal çalışmacı 6 haftada bir rapor tutar, bazen koruyucu 

aileler gözlem formları doldurur. Macaristan’da sosyal çalışmacı, koruyucu ebeveyn ve çocuk Bireysel 

Bakım Planını geliştirir koruyucu ebeveyn, velayet durumuna bağlı olarak (yazılı ve sözlü) raporlar 

sunmak zorundadır. Slovenya’da çocuk gelişim planı hazırlanarak koruyucu aile ve sosyal çalışmacının 

onayıyla faaliyet başlatılır. İsveç ve Finlandiya’da koruyucu aileler rapor ve kayıt tutmazlar. Koruyucu 

ailelerin terfi, işe alma, eğitim, ruhsatlandırma ve izleme süreçleri ile belirli ilgili görevler, farklı bir dizi 

kurum ve kuruluş tarafından Avrupa’da yapılmaktadır.  

 

Sonuçları özetlersek, ilgili tüm tarafların bilgilendirilme hakları olduğu ve koruyucu aile türlerinde 

çeşitlilik olduğu sonucuna varılabilir. Çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hem kamu hem de sivil 

toplum desteği ve çocukların biyolojik ailelerinden ayrılmalarının önlenmesi önemlidir. Bu araştırmanın 

sonuçları, bir çocuk bakımı biçimi olarak koruyucu bakımın iyileştirilmesinin gerekliliği ve önemi tezini 

desteklemektedir. Mevcut koruyucu aile modellerinin geliştirilme olanakları, koruyucu aile ve yeni 

koruyucu aile istihdamını teşvik edici faaliyetlerin üstlenilmesi ve çocuğun kendi fikrini ifade etme 

hakkına saygı gösterilmesi alanında gözlemlenmiştir. Koruyucu ailelerin özel bilgi ve becerilerini 

geliştirmek için akrabalık, uzmanlaşmış ve/veya profesyonel koruyucu bakım, değerlendirme süreci ve 

sürekli eğitim geliştirme ve/veya iyileştirme ihtiyacı da belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre 

koruyucu aileye profesyonel destek verilmesini ve farklı sektörler arası iş birliğinin teşvik edilmesi 

gerekliliğini ortaya koymuştur. 
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3. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Türkiye çocuk koruma sisteminde iki bileşene sahiptir bunlardan biri korunmaya muhtaç çocuklar diğeri 

ise suça itilen çocuklardır. Devlet organı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocukları birinci 

derecede korumakla sorumludur. Bu çocuklarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çeşitli 

projeler yaparak çocuk koruma sürecine destek olurlar (Tekindal ve Özden, 2016). Aileyi destekleyen, 

çocuğunun hayatının aile içinde anlam kazandığını vurgulayan ve çözüm sürecine destek olan sosyal 

hizmet kuramları vardır. Koruyucu ailenin seçimi, adaptasyonu, çocuğa yüksek yararında sosyal hizmet 

kuramlarından ekolojik yaklaşım, sistem kuramı, bağlanma kuramı etkilidir. 

 

Sistem kuramına göre çocuk yerleştiği aileyle farklı bir sistem oluşturarak eski çekirdek ailesinin yerini 

alır. Babası, annesi ve çevresi sistemin alt kümeleridir ve farklı sınırları, zorlukları, güçlü yanları 

bulunmaktadır. Yeni sistemin dengede kalmasında sistemin diğer sistemlerle ve kendi içinde bütüncül 

bir ilişki geliştirmesi elzemdir (Baykara Acar ve Acar, 2002). Buradan hareketle yeni kurulan sistemin 

düzgün işlemesi sağlanabilirse ve diğer sistemlerle (kuruluş, öz aile, okul vb.) ilişkiler dengeli 

sağlanabilirse çocuk için faydalı olacaktır (Tezel vd., 2018). 

 

Ekolojik yaklaşıma göre çevresi içinde birey’ bakış açısı ekolojik yaklaşımın en önemli vurgusudur. 

Yani bireyin yetişme sürecinde fiziksel ve sosyal çevrenin bireyi olumlu etkilediği söylenebilir. 

Koruyucu aileyle kalan çocuklarda akran zorbalığı ve zararlı alışkanlıklar edinme çevrenin de olumlu 

etkisiyle azalır (Tezel vd., 2018). Dolayısıyla birey ailesinden öğrendiğini çevresine uygulayarak, 

çevresiyle uyum becerisini artırır. Koruyucu ailenin sürdürülebilirliği ve çocukla koruyucu ailenin uyum 

yakalamasında bu yaklaşım kullanılmaktadır. Bağlanma kuramına göre çocuk ile aile arasındaki sağlıklı 

ilişkiler çocuğun sağlıklı gelişim göstermesinde belirleyicidir. Araştırmalara göre kurum bakımında 

kalan çocukların bağlanma puan ortalamaları, koruyucu aileyle kalan çocuklara göre daha düşüktür 

(Şahin, 2009). Kurum bakımından aile temelli bakıma geçişte sanayisi gelişmiş ülkelerin sosyal 

politikalara daha çok önem verdiği ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerde geçiş hızlı olmasına rağmen çocuk 

refahında tam anlamıyla tatmin edici sonuçlar alınamamıştır. Ülkelerin kültürel, sosyoekonomik 

seviyeleri de koruyucu aile tutumlarında belirleyici rol oynamıştır. 

 

Sosyal hizmet kuramlarının aile ve çocuk refahında yol gösterici olduğu düşünüldüğünde Avrupa 

ülkelerinde çeşitli eksikler olmasına rağmen ülkemize göre çocuk refahı konusunda istikrarlı politikalar 

oluşturdukları anlaşılmıştır. Avrupa’da yaşılar ve yetişkinlerin aileyle bakımında da farklı uygulamalar 

bulunmaktadır. Ayrıca meslek elemanlarının süper vizyon eğitimi alması, yüksek lisansa teşvik 

edilmeleri ülkemizde olmayan uygulamalardandır. Avrupa’da madde kullanan çocuklar, özel eğitim 

gereksinimi olan çocukların bakımı için ailelere ciddi destekler verilmektedir. Türkiye’de ise ailelerin 

eğitimi, öz farkındalıklarının artırılması, evlat edinme konularında sosyal politikalar oluşturulması 

gerekmektedir. Türkiye’de dünyadaki gelişmelere paralel bütüncül çocuk koruma uygulamaları mecburi 

hale gelmiştir. Türkiye’de koruyucu ailenin nicel artışı sosyal refah için olumlu olsa da bakım uygulama 

ve stratejilerinin geliştirmesi sosyal adalet için tartışılması gereken başka bir olgudur. 
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Özet 

Dünya literatüründe yönetim bilimi alanında çalışmalar yapmanın yanında yönetimlerin ve yönetim 

şekillerinin değişmesinde etkili olmaları bakımından yönetim gurusu olarak nitelenen birçok isim söz 

konusudur. F.Taylor, H.Fayol, E.Deming, H.Simon, C.Barnard, D.Waldo, F.Ishikawa, R.Kaplan gibi 

birçok isim yönetim gurusu olarak nitelenmelerine sebep olacak şekilde yönetim düşüncesini ve 

yönetimleri etkileyecek fikirler ileri sürmüşlerdir. Söz konusu tartışma, Türk tarihi üzerinden 

yürütüldüğünde ise literatürde derin bir sessizliğin hâkim olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile 

yönetim bilimi literatürü, yönetim düşüncesini ve yönetimleri şekillendiren Türk düşünür var mıdır? 

Sorusunu cevapsız bırakmaktadır. Bu soru üzerinden kendisini konumlandıran bu çalışmaya göre; bu 

sorunun cevabı evet şeklindedir. Diğer bir ifade ile Nizâmülmülk ve onun yönetim hakkındaki 

düşünceleri üzerinden yönetim düşüncesini ve yönetimleri etkileyen bir Türk düşünür örneği 

verilecektir. Bu maksatla öncelikle Nizâmülmülk’ ün hayatı ele alınacak ve yönetim düşüncesini 

etkileyen başlıca eseri olan siyasetname isimli eseri incelenecektir. Ardından ise Nizamülkmülk’ün 

yönetim anlayışı analiz edilecektir. Böylece geniş anlamda yönetim düşüncesine dar anlamda ise Türk 

yönetim düşüncesine dair bir katkı sunulması umulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nizâmülmülk, Yönetim Düşüncesi,  Yönetim Gurusu 

 

A DISCUSSION ON NİZAMÜLLÜK'S CONTRIBUTIONS TO MANAGEMENT THOUGHT: 

IS NİZAMÜLMÜLK A GURU OF MANAGEMENT? 

 

Abstract 

In addition to working in the field of management science in the world literature, there are many names 

described as management gurus in terms of being effective in the change of management and 

management styles. Many names such as F. Taylor, H. Fayol, E. Deming, H. Simon, C. Barnard, D. 

Waldo, F. Ishikawa, R. Kaplan have put forward ideas that will affect management thinking and 

administrations, causing them to be qualified as management gurus. When the discussion in question is 

conducted over Turkish history, it is seen that a deep silence prevails in the literature. In other words, 

are there any Turkish thinkers who shape the management science literature, management thought and 

managements? It leaves his question unanswered. According to this study, which positions itself on this 

question; The answer to this question is yes. In other words, an example of a Turkish thinker who 

influences the thought of administrations and administrations will be given through Nizamülmülk and 

his thoughts on administration. For this purpose, first of all, Nizamülmülk's life will be discussed and 

his work, which is the main work that affects the management thought, will be examined. Then, 

Nizamülmülk's management approach will be analyzed. Thus, it will be hoped that a contribution will 

be made to the management thought in the broad sense and the Turkish management thought in the 

narrow sense. 

 

Keywords: Nizâmülmülk, Management Thought, Management Guru 

 

GİRİŞ 

Dünya yönetim tarihinde önemli bir yönetici olarak anılan Nizâmülmülk Büyük Selçuklu hükümdarları 

Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaparak etkili devlet adamlığı sayesinde, devleti 

bulunduğu konumdan çok daha iyi bir noktaya getirdiği kabul edilmiş ve Büyük Selçuklu Devletinin 

hem büyümesine hem de ömrünün uzamasına katkı sağlamıştır. Birçok alanda yenilikler ve dönüşümler 

gerçekleştiren Nizâmülmülk eğitim ve öğretim alanında çağının en önemli kurumlarından biri kabul 

edilen Nizamiye medreselerini kurmuş ve örgütlemiştir. İslam tarihinde devlet yönetimi ve yöneticilere 

yönelik yazılan ve devletin nasıl yönetileceğini, yönetenlerde bulunması gereken özellikleri ve 
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yöneticilerin dikkat etmeleri gereken hususları açıklamayı hedefleyen Siyasetname isminde bir eser 

yazmıştır. Bu çalışmada, Türk yönetim öncüllerinden olan Nizâmülmülk’ün hayatından, özelliklerinden, 

mali, idari, askeri, eğitim gibi birçok alanda gerçekleştirdiği Türk devlet yönetimi anlayışına 

değinildikten sonra Nizâmülmülk’ün bir yönetim gurusu olduğuna dair görüş dile getirilecektir.   

 

1. NİZAMÜLMÜLK’ÜN HAYATI 

Tarihin önemli devlet figürlerinden birisi olan Büyük Selçuklu veziri Nizâmülmülk’ün asıl adı Ebu Ali 

Kıvamüddin Gıyasüddevle Şemsü’l Mille Hasan b. Ali b. İshak et-Tusi olup kısaca Hasan olarak 

bilinmekle birlikte lakabı ise Nizâmülmülk’tür. Nizâmülmülk, devlet düzeni anlamına gelmektedir. 

Nizâmülmülk, 10 Nisan 1018’de Horasan’ın en eski kültür merkezlerinden birisi olarak bilinen Tus 

şehrine bağlı Nukan köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Ali b. İshak; Dihkan’ın Gaznelilerin Tus amili 

ve Nukan’ın dihkanıdır(sipahi, köy ağası). Babası, Hasan ile kardeşi Abü’l Kaasım Abdullah’ın 

yetişmesine özen göstermiş onların eğitimi için dönemin en güzel imkânlarını sunmuştur. Hasan 11-12 

yaşlarına kadar iyi bir dini eğitim almış ve hafız olmuştur. Bunun yanında edebiyat alanında da 

çalışmalar yapmıştır (Nizâmülmülk, 2015, 11). 

 

Gençlik yıllarında babasıyla beraber Gazne Devletinin Horosan Valisi Ebulfazl es Sururi’nin yanında 

çalışmıştır. Nizâmülmülk; Gazneli Mesud’un 1040 yılında Dandanakan’da yenilmesinden sonra 

Horosan’ın büyük kısmı Selçukluların eline geçmiş akabinde Belh Valisi tarafından idari görevlere 

getirilmiştir. Çağrı Bey'in, Nizâmülmülk'ü oğlu Alparslan'a takdim ederken onu bir baba gibi kabul 

etmesini istediği rivayet edilmektedir. 

 

Nizâmülmülk, Çağrı Bey'in ölümünün (1059) ardından Tuğrul Bey döneminde (1040- 1063) Horasan'ı 

yönetmiştir. Alparslan'ın, kardeşi Süleyman ile giriştiği taht kavgası sırasında Alparslan'ın yanında yer 

almıştır. İdari ve siyasi kabiliyetleriyle onun dikkatini çekmiştir. Alparslan tahta geçtikten yaklaşık bir 

ay sonra Vezir Kunduri’yi görevden alıp yerine, 7 Aralık 1063’de Nizâmülmülk’ü atamıştır 

(Nizâmülmülk, 2015, 12). Bu dönemde kendisine dönemin halifesi olan Kaaim Biemrillah tarafından 

“Nizâmü’l-Mülk”, “Kıvamü’d-devle ve’d-din”, “Râziye Emirü’l-mü’minin” unvanları verilmiş ancak 

o, verilen tüm bu unvan ve lakaplardan yalnızca “Nizâmü’l Mülk” unvanı ile ün yaparak adını 

duyurmuştur (Kaya, 2019, 51,52). 

 

Malazgirt Muharebesi hariç Alparslan'ın bütün seferlerine katılan Nizâmülmülk, bu savaşların 

kazanılmasında ve Kutalmış'ın isyanının bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Alparslan döneminde 

büyük görevler üstlenmiş ve bu görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Alparslan sonrası,  Sultan 

Melikşah'ın rakiplerini bertaraf ederek tahta geçmesinde büyük hizmetleri olmuştur. Hem Alparslan 

hem de Melikşah döneminde Selçukluların gücünü doruğa çıkarmıştır. Nizâmülmülk döneminde 

devletin sınırları Afganistan’dan Akdeniz’e kadar yayılmıştır (Nizâmülmülk, 2015, 16). 

 

Nizâmülmülk, Sultan Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti için ciddi bir tehlike teşkil eden 

Hasan Sabbah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmiş, kendine karşı kurulan 

komplolarla da mücadele etmiştir (Özaydın, 2007, 194). 

 

Melikşah’ın Karahanlı hanedanından eşi olan Terken Hatun, Melikşah sonrası oğlu Mahmud'u sultan 

yapma arzusunda olduğundan, Melikşah'tan sonra Sultanlık mücadelesinde büyük oğlu Berkyaruk’u 

destekleyen Nizâmülmülk’ü Sultan Melikşah’ın gözünden düşürmek için yoğun çaba sarf etmiştir. Bu 

doğrultuda Terken Hatun, vezir Tacülmülk ile birlikte, Melikşah'ın nezdinde, Nizâmülmülk aleyhinde 

tavır sergilemiştir. Ancak gerek Nizamülmülk’e yakın yöneticilerin ortaya koydukları umursamaz 

hareketler ile Sultan’ın otoritesini sorgulatacak davranışlar sergilemeleri gerekse Terken Hatunun 

Melikşah’ın Nizâmülmülk’e karşı kışkırtmaya ilişkin tutumu başarıya ulaşamamıştır (Yazar, 2020, 263). 

Melikşah, Bağdat Halifesiyle evlenen kızının mutsuz olup geri dönmesi üzerine intikam almak istemiş 

ve Nizâmülmülk ile Bağdat’a doğru yola çıkmıştır. Nihavent yakınında konakladıkları sırada Hasan 

Sabbah’ın fedailerinden biri tarafından suikaste uğrayarak 14 Ekim 1092’de Nihavent’de öldürülmüştür 

(Akkuş, 2018, 167). Hasan Sabbah’ın öldürttüğü ilk devlet adamı olan Nizâmülmülk’ün mezarı 

Isfahan’dadır. Selçuklu yönetiminde Nizâmülmülk’ün etkisi o kadar “büyük ve derindir” 
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(Yazar.2020:265) ki onun hayatından bahsedilirken “isimsiz” bir “hükümdar” gibi anlatılmıştır (Ocak, 

2018, 48). 

 

2. SİYASETNAME 

Sultan Melikşah’ın vezirlerinden devlet yönetiminde, aksayan veya daha iyi seviyeye ulaşma noktasında 

yapılması gereken hususlarla ilgili tavsiyelerini istemesi üzerine Nizamülmülk elli bir fasıldan oluşan 

Siyasetnâme (Siyeru'l-mülk) adını verdiği eserini hazırlayarak görüşlerini dile getirmiştir. Nizamülmülk 

bu eserinde devlet yönetimi anlayışında “hükümdar, ordu, saray hayatı, devlet memurları, halk, ilim 

adamları, yöneticiler, din ve mezhep” gibi pek çok konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Hükümdarın 

taşıması gereken vasıfları ise “adil, dürüst, cesur, cömert, güzel ahlak” kavramları üzerinden ifade 

ederek hem devlet yönetimi hem başka konularda hükümdara tavsiyelerde bulunmuştur. (Kaya, 2019, 

v). Siyasetname, yöneticilere devlet yönetiminde liyakat ve adaletin, kılıç tutmaktan daha önemli 

olduğunu belirten bu doğrultuda rehberlik eden, fikirleri barındırmaktadır. 

 

Nizâmülmülk’ün, devlet yönetimine dair önemli fasıllardan oluşturduğu eserinde belirttiği konuların 

daha iyi bir şekilde anlaşılması için önemli olaylar veya hikâyeler üzerinden aktarım yapması onun 

siyasetnamesinin değerini artırmaktadır. Önemli seviyede dikkat çeken bu eser başta kendi döneminin 

idarecileri olmak üzere kendinden sonra gelen gerek ilim adamları gerekse yöneticileri etkilemiş ve 

onlara fayda sağlamıştır (Uğur, 1990, 16). Nizamülmülk’ün devletinin medeniyet, devletler hukuku 

yönetim teşkilat yapısı ve tarihi gibi alanlarda ilettiği bilgiler devlet anlayışının o yüzyılda ki ileri 

seviyesini göz önüne sermektedir. (Menekşe, 2005, 198). Bu noktada onun eserinin bir Türk Devlet 

Telakkisi oluşturduğunu söyleyenler de olmuştur (Cahen, 1990, 236). 

 

Nizâmülmülk’ün eserinin değerini artıran önemli hususlardan birisi de, sadece Büyük Selçuklu 

devletinin siyasî, idarî ve sosyal hayatı hakkında değil, aynı zamanda döneminin önemli yapıları olan 

Karahanlı, Gazneli, Devletleri gibi ve özelliklede Abbasî Hilafetinin içyapıları ile ilgili birinci kaynak 

olarak bilgi sunmasıdır. Ayrıca hemen hemen tüm bu bölgedeki Ortaçağ’a ait yapılacak tespitlerde 

kullanılacak çeşitli inançlar ve özellikleri, fikrî akımlar, saray, ordu, iktisadî teşkilâtlar ve işleyişleri, 

halkların durumları ve toplumdaki tüm bu yapıların birbirleri ile münasebetleri hakkında oldukça zengin 

bir koleksiyonu gözler önüne sermektedir (Kafesoğlu, 1955, 231-232). 

 

Bugün orijinal nüshalar dâhil birçok tab’ı mevcuttur. İlk olarak Fransızlar tarafından 1981‟de 

yayımlanmış, daha sonra Türkçe, Farsça, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İngilizce olmak üzere 

birçok defa tercümeleri yayımlanmıştır (Nizâmülmülk, 2015, 1-2).  Nizâmülmülk, başta İslamî 

referanslar olmak kaydıyla Yunan, İran, Arap, Türk ve Uzak Doğu Kültür ve Medeniyetinin temel 

kaynakları ve meşhur söz, hikâye ve anlatımlarını kullanarak eserini oluşturmuştur. Yani O’nun bu 

eserinde çok geniş bir kültür-medeniyet ve idarî tecrübe birikiminden istifade ettiği söylenebilir. 

Nizâmülmülk, 1086 tarihinde başladığı eserini önce 39 fasıl olarak yazmış, ölümünden hemen önce 51 

fasıl olarak, 1092 yılında tamamlamıştır.  Bu eserin müsveddelerini de Sultan’ın şahsi yazılarını yazan 

hattatı Muhammed Mağribî’ye teslim etmiş, o da Sultan’a arz etmiştir (Barthold, 1977, 27). Fasılların 

başlıkları genel olarak eserin içeriği hakkında bilgi vermektedir. Sadece başlıklar bile Nizâmülmülk’ün, 

devletin emniyet içerisinde olması,  toplumun huzurunun ve her ikisinin sağlıklı bir şekilde devamı için, 

iyi ve adaletli bir yönetimi şart koştuğunu anlamaya yetebilmektedir. 

 

Bu fasıllar aşağıdaki gibidir (Nizâmülmülk, 2015, 5-9); 

1. Sultanın övülmesi, halkın ve dünyanın durumu ve Hükümdarın, Emirlerin Allah’ın nimetlerini 

bilmesi 

2. Hükümdarın mazlumların şikâyetlerini dinlemesi, adaletli ve güzel ahlaklı olması 

3. Memur, vezir ve kölelerin durumlarının sürekli kontrolleri 

4. İkta sahiplerinin halka nasıl davrandıklarının incelenmesi 

5. Kadı, hatip ve güvenlik memurlarının işleri 

6. Vergi memurunun, kadının, emniyet müdürünün, belediye başkanının durumlarını 

soruşturmanın siyasi şartı 

7. Dinin, dini yasaların, benzerlerinin araştırılması ve incelenmesi 

8. Devlet ileri gelenlerinin maddi durumları ve geçimleri 
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9. Muhabirler, postacılar ve memleket işlerinde alınacak tedbirler 

10. Divanda yazılan fermanlara ve meselelere saygı duymak 

11. Önemli ve büyük işler için hükümdar divanından görevli gönderilmesi 

12. Memleket ve halkın iyiliği için çaşıtlar göndermek, önlem almak 

13. Barışın sürekli olması için elçilere haberciler yollamak 

14. Elçilerin sarhoşluk ve normal zamanlarında ihtiyatlı davranmaları 

15. Özel Vekil ve onun işlerinin verimli olabilmesi için neler yapılır 

16. Adaletli hükümdarların nedim ve yakınları hakkında 

17. Padişahın memleket meselesinde bilginlerle görüş alışverişinde olması 

18. Yürekli atlılar, levazımat ve memleket işlerinin düzenlenmesi 

19. Saraydaki süslü pusatların düzenlenmesi 

20. Elçilerin durumları, gidişatları ve işlerinin düzenlenmesi 

21. Ordu için konaklama yerlerinde erzak ve yem bulundurması 

22. Askerin aylıklarını her zaman hazır bulundurması 

23. Her millet ve kavimden asker bulundurmak 

24. Sarayda her kavimden rehin çeri bulundurmak ve yiyeceklerini sağlamak 

25. Gulamlar Türkler ve Türkmenler ve ötekileri hizmette kullanmak 

26. İş yaparken kölelere zahmet verilmemesi 

27. Saray kölelerinin düzeni 

28. Halkın ve seçkinlerin ziyaretlerine izin vermek 

29. Şarap meclisinin kurulmasının şartları 

30. Hizmet sırasında kölelerin ve hademelerin yerleri 

31. Süslenmek, pusatı, savaş levazımatını bilmek 

32. Askerin ihtiyaçları, istekleri ve ordugâh hizmetleri 

33. Hata işleyen devlet büyüklerinin cezalandırılmaları 

34. Gece bekçileri, nöbetçiler ve kapıcılar 

35. Çalışan kulların ve hizmetkârların haklarının korunması 

36. Padişahın sofrası nasıl hazırlanmalı, kimler hizmet etmeli 

37. Memleket işlerinde padişahın ecele etmemesi hakkında 

38. İkta sahipleri ve halkın hareketleri 

39. Ceza infaz emiri ve ceza aletleri 

40. Allah’ın kullarına işlerinde padişahın şefkat göstermesi 

41. Aksakallara saygı ve tecrübelilerden yararlanma 

42. Lakapların anlamları ve dereceleri 

43. İki işi bir kişiye buyurmamak, işsizleri işsiz bırakmamak, işi layık olana vermek 

44. Örtülü kadınlar, komutanların sırasının korunması ve sanatkârlar 

45. İslam düşmanı kötü mezheplilerin hallerinin yeniden anlatılması 

46. Mazdek’in ayaklanması mezhebi ve Nuşirevan’ın onu öldürmesi 

47. Senbad’ın Nişabur’dan Rey’e gelip Müslümanlar aleyhine ayaklanması ve fitnesi 

48. Kuhistan, Irak ve Horasan’da Karmatilerin, Bâtınilerin ortaya çıkışları 

49. Hazine için gerekli şartlar, gelirlerin korunması 

50. Zulüm görmüşlere cevap vermek, işlerine bakmak, haklarını teslim etmek 

51. Devletin hesaplarının tutulması, düzene konulması 

(Nizâmülmülk, 2015, 54-59).  

 

Özetle; Nizâmülmülk, yazdığı bu eserde devrin siyasî görüşünü yansıtmış, devlet kavramı üzerinde 

durarak devletin varlık gayesini, etkin yönetim biçimini, toplum düzeninin sağlanmasına yönelik kamu 

düzeni ve adaleti, devlet başkanında bulunması gereken temel özelliklere dair görüşlerini sunmuş ve bu 

görüşler, kendisinden sonraki çalışmalara rehber olmuştur (Menekşe, 2005, 3). 

 

3. NİZAMÜLMÜLK’ÜN TÜRK DEVLET YÖNETİM ANLAYIŞI 

Devletin, ahlak, adalet ve liyakat üzerine kurulu olması gerektiğini vurgulayan Nizâmülmülk, önce 

Alparslan'a (1063-1072), ardından Alparslan'ın oğlu Melikşah'a (1072-1092) toplamda yaklaşık otuz yıl 

vezirlik yapmıştır. Büyük Selçuklu devletinin önemli figürlerinden birisi olmanın yanı sıra devlet idaresi 

ile ilgili tezlerini icra edecek yeterli siyasi fırsatı da uzun vezirlik döneminde bulabilmiştir. Alparslan'ın 
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ve Melikşah'ın saltanatları esnasında Selçukluların gücü zirvesine ulaşmıştır; sınırları Afganistan'dan 

Akdeniz kıyılarına kadar ulaşmıştır.  

 

Öte yandan Nizâmülmülk’ün elinde bulundurduğu siyasi kudretinin icra kuvveti bakımından Alparslan 

ve Melikşah dönemlerinde farklılık arz ettiğinden bahsetmekte fayda vardır. Söylenebilir ki,  

Nizâmülmülk ancak 1072'de Alparslan öldükten sonraki 20 yıllık vezirliği boyunca kendisindeki 

“politik potansiyeli” hakkıyla icra fırsatı bulmuştur (Nizâmülmülk, 2015, 9). Nizâmülmülk 

çocukluğundan itibaren özel bir İslami ahlak eğitimine tabi tutularak yetiştirilmiştir. Kur’an-ı Kerim 

eğitimi, Hadis, Fıkıh, Kelam ve diğer ilimlere yönelik almış olduğu eğitim sonucu kendisi üzerinde 

davranışlarında ve düşünce yapısında İslam karakterinin şekillenmiş görünümü vardır. Hem dindar hem 

kamu yöneticisi hem de İslam’ın tevhit ahlakına göre devlete, topluma, insana ve siyasete bakabilen 

şuurlu bir Müslümandır(Akçakaya, 2016, 60). 

 

Nizâmülmülk huzurlu, güvenli siyasal ve toplumsal bir hayatın olabilmesi için yetenekli, gayretli, iyi 

ahlaklı siyasi bir yönetimi ve rejimi gerekli görmektedir. Bu bakımdan ise yöneticinin temel özelliklerini 

şu şekilde sıralamaktadır; “padişahlar; güler yüzlü, iyi huylu, mert, cesur, iyi ata binen, iyi silah 

kullanan, sanattan anlayan, merhametli, şefkatli sözünün eri, dindar, bilginin ürettiğine değer veren, 

fakirlere iyi muamele eden, hizmetkârları ile iyi geçinen, zalimlerin zulmünü kaldıran insanlar 

olmalıdırlar.” Diğer bir ifade ile Nizâmülmülk, referansı Allah olan ve bu referans ile halka hizmet eden 

ideal bir devlet adamı olan padişahın insaflı ve adil olması yani adalet ve cezalandırmayı birlikte anması 

gerektiğini vurgulamıştır. Başka bir ifade ile referansları bakımından kutsalı arayan Nizâmülmülk, 

adaleti yerleştirmek adına cezayı da kullanmayı gerekli gören bir yönetim önermektedir. 

 

Nizâmülmülk, adaleti, idari kabiliyeti ve bilgeliği ile tanınan, halkın hukukuna özen gösteren, insanların 

zulüm ve haksızlığa uğramaması için gerekli önlemleri alan yönleri ile önemli bir şahsiyet ve devlet 

adamıdır. O, devlet kapısının şikâyetçilere daima açık olmasını istemiştir. Keza Selçuklular’da bir görev 

unvanı olarak ortaya çıkan “atabeg”lik mertebesinin ilk defa Nizâmülmülk’e verilmiştir (Özmen, 2014, 

205). Devlet kavramı üzerinde durarak devletin varoluş sebebi, bu amaca uygun devlet yönetimi şeklinin 

nasıl olmasıyla ilgili ilkeler belirlemiştir. Devletin varlık gayesini: etkin yönetim biçimi, toplum 

düzeninin sağlanmasına yönelik kamu düzeni ve adaleti, devlet başkanında bulunması gereken vasıflara 

bağlamıştır ve ortaya koymuştur (Akçakaya, 2016, 61). 

 

İsmaililik-Batınilik ve diğer dini yapılarla mücadele etmekle birlikte toplumun Sünnilik çizgisinin 

korumasında eğitime düşen önemli bir rol olduğunu dile getirmiştir.(Lewis, 2009:29). Âlimleri 

korumuş, onlara yardım etmiş, ilim adamlarının şahsi çalışmalarına destek olmuş, ekonomik ve sosyal 

destek sağlamıştır. Bu siyasi akılla Fatımi propagandasını yıkmakla kalmamış, Şiilikle mücadele etmek 

için, Eşariler’in yönettiği medreseleri açmıştır. Nizâmülmülk bu anlayış çerçevesinde din ve 

padişahlığın ikisini de birbirine sıkı sıkıya bağlı olan ve İslam’ın kulluk anlayışını hayatının merkezine 

oturtan bir yaklaşımla yönetimi savunmuştur. İslami tevhit anlayışı; tüm insanlığa hitap eden, onları 

hem bu dünyada hem de öteki dünyada mutluluğa yaklaştıracak emir ve yasakları içeren hükümlere 

sahiptir. Nizâmülmülk, devlette adaletin yerleştirilmesini, din ile bağdaştırmıştır (Akçakaya, 2016, 72). 

 

Devleti yeniden yapılandırma yanında birçok işler başarmış olan Nizamülmülk’ün anılmaya değer 

birçok işi söz konusudur. Bunların başında, yükseköğretim akademileri seviyesinde eğitim veren 

medreseleri kurmuş olması gelmektedir. Bu medreselerin en ünlüsü Bağdat’ta 1065-67 yılları arasında 

faaliyete geçmiş olan Nizamiye Medresesi’dir. Bunu besleyecek olan diğer medreseler ise Isfahan, 

Nişabur, Musul, Basra ve Tus gibi imparatorluğun çeşitli merkezlerinde kurulmuştur. İkinci olarak 

Osmanlı imparatorluğu tarafından da uygulanan askeri “ikta” sisteminin temellerini Nizâmülmülk’ün 

attığı bilinmektedir. Selçuklu yönetim mekanizması içinde ordu ve bunun dayandırıldığı “ikta” sistemi 

önemli bir rol oynamaktadır. Nizâmülmülk, bu sistemi Bizans etkisinde kalarak kurmuştur. Zira daha 

önceki Türk ve İslam devletlerinde böyle bir usul bilinmemektedir İkta sisteminin özellikleri şu şekilde 

özetlenebilir: devlet, hanedan üyelerine, yüksek yöneticilere ve kumandanlara toprak (mukataa) 

vermekte ve buna karşılık olarak toprak sahipleri (iktalar) belirli bir sayıda asker beslemektedir. İkta 

sahipleri, reayadan belli miktarda vergi almaktadır. Bu durumda reaya, devlete vereceği vergileri ikta 

sahiplerine vermiş olmaktadır. İkta sahiplerinin besledikleri askerler, barış zamanında topraklarda 
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çalışmakta; savaş zamanlarında ise savaşa katılmaktadır (Canatan, 2009, 199). Bu sistem sayesinde, 

daha önceleri boylarının katılımıyla oluşturulan aşirete dayalı ordu düzeni, imparatorluğun 

genişlemesiyle, yerini maaşla çalışan düzenli orduya ve topraklı (tımarlı) askerlere bırakmıştır. Üçüncü 

olarak astronomi ve takvimin ıslahıyla ilgili çalışmaları, “Celali Takvimi” denilen yeni bir takvim 

sisteminin kurulmasına yol açmıştır. Onun bu takvimi hakkında “bizim bugün kullandıklarımızdan daha 

ince, daha dakik” şeklinde modern dönem yorumları söz konusudur (Canatan, 2009, 197). 

 

Nizâmülmülk erdemli vasfa sahip olan devlet yöneticilerinin, devletin adaletli yönetimi için son derece 

önemli olduğunu söylemiş ve bürokratların, yöneticilerin ahlak anlayışı, görevleri üzerinde durmuştur. 

Bürokrasi kesiminin kontrol altında tutularak denetlenmesi, dizginlenmesi gerektiğini savunmuştur. 

Nizâmülmülk’e göre; kamu yöneticileri halk ile devlet arasında bir aracı-köprü konumunda oldukları 

için, görevlerini şahsileştirmemek ve kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmamaları gerekmektedir. 

Bu düsturdan uzaklaşmak; adaletten, tevhidi devlet felsefesinden uzaklaşmak ve yönetimin yozlaşması 

anlamına gelmektedir. Adaletli olmanın yanında, yönetimde gerek sultanın gerekse diğer bürokratların 

sahip olmaları gereken en önemli ikinci unsur “iyi ahlaktır”. “İyi ahlak” kamu yöneticilerinin erdemlilik 

vasfına sahip olmaları gerektiğine işaret etmektedir (Akçakaya, 2016, 77). 

 

Bu yüzdendir ki Nizâmülmülk’e göre; vergiler makul ve zamanında alınmalıdır. Vilayetlerin ve devletin 

harcamaları kontrol altında olmalıdır. Mülkiyete saygı ve devlet harcamalarının kontrollü olması söz 

konusudur. Padişahın vezirlerinin ve vergi memurlarının para durumundan, halka muamelesinden 

haberdar olması, onları sık sık kontrol etmesi, devlet memurunun suç işlememesi, devlet sırrını 

saklamalarının zorunluluk olduğunu, bunun aksini yapanları ise padişahın cezalandırması gerektiğini 

vurgulamıştır. Bunun yanı sıra devletin en önemli unsuru olan ordunun lojistik ihtiyaçlarının iyi 

planlanması gerektiği üzerinde durmuştur. 

 

SONUÇ 

Nizâmülmülk’ün Siyerü’l Mülük olarak da adlandırılan Siyasetname adlı eserini önemli kılan nokta, 

Nizâmülmülk’ün hayat felsefesi, nitelikleri, ileri görüşlülüğü ve vasıflarıdır. Bu eser, devlet yönetiminde 

adalete vurgu yapması, liyakate dayalı yönetim anlayışı ve ahlaklı yönetici-ahlaklı toplum görüşü 

önermesiyle bütünsel bir yönetim anlayışı ortaya koymaktadır. Nizâmülmülk’e göre; devlet yönetiminde 

dikkat edilmesi gereken hususların başında, halka karşı vazifeler ve yönetimdeki bozuklukların tespit 

edilerek önlem alınması gelmektedir. Halk ile devlet görevlileri arasındaki ilişkilerde kamu otoritesini 

kullanarak hukuksuz hareket eden, rüşvet ve yolsuzluğa yönelen memurların belirlenmesi ve 

cezalandırılmaları önemli bir denetim metodudur. 

 

Nizâmülmülk, bu metodun uygulamaya yansıması olan Nizamiye Medreselerini kurarak yönetimin 

karşılaştığı problemlere karşı mücadele etmiştir ve kendisinden sonra gelenlere de örnek teşkil etmiştir. 

Sonuç olarak söylenebilir ki; Nizâmülmülk, özellikle Siyasetname isimli eserinde görünür kıldığı 

yöntemsel yaklaşımı ile padişahın, âlimlerle devlet işlerini istişare etmesi, yöneticilerin ehliyet ve 

liyakatli kişiler arasından seçilmesi, yetki devri ve yetki devri sorumluluğu, yöneticilerin hata 

yaptıklarında ve suç işlediklerinde cezalandırılmaları gibi kamu yönetimiyle ilgili birçok konuyu ele 

almak bakımından modern literatürde ‘yönetim gurusu’ olarak adlandırılmış olan bir niteliğe sahiptir. 

Devletlerin yönetim yapılarında geçmişten geleceğe değişimler meydana gelse de yönetimde dünde, 

bugünde ve yarında geçerli olan temel unsurların tespiti ve bu unsurlara dayalı problemlerin çözümüne 

yönelik bilimsel bir tutum ortaya koymuştur. Diğer bir ifade ile kısacası, bu çalışmaya göre; 

Nizâmülmülk, yönetim hakkında bilimsel tespitler yapmak ve bu tespitlere çözüm üretmek gayesinde 

olan tavrı dolayısıyla bir yönetim gurusu niteliğine sahip konumundadır. Dolayısıyla Nizâmülmülk 

örneği üzerinden ifade edilebilir ki; literatürde araştırılmayı bekleyen birçok Türk yönetim gurusu 

olabileceğine dikkat çekilmek umulmaktadır. 
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Özet  

Bu çalışmada, Türkiye’deki tek ebeveynli aileler içinde çoğunluğu oluşturan yalnız anneli aileler, 

yoksulluk sorunu bağlamında incelemiştir. Araştırmanın temel amacı özellikle düşük eğitim düzeyine 

sahip yalnız anneler açısından sosyal yardımlar ve istihdama katılımın yoksulluğu azaltma 

potansiyellerini değerlendirmektir. Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 668 yalnız annenin 

katılımıyla gerçekleşen nicel yapıdaki araştırmada, yalnız anne statüsündeki kadınların en önemli gelir 

kaynaklarının sırasıyla maaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ve aile desteği olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcı kadınların eğitim düzeylerinin Türkiye’de kadınların eğitim ortalamasından düşük olduğu, 

buna rağmen istihdama katılımlarının ülke ortalamasından yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada 

ayrıca gelirin temel ihtiyaçları karşılama gücünün düşük olduğu, kısmi zamanlı çalışmanın sosyal 

yardıma duyulan ihtiyacı azaltmadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yoksuluk, tek ebeveynli aile, yalnız anneli aile, istihdama katılım, sosyal 

yardım. 

 

Not: Bu bildiri yazarın “Sosyal Yardımlar ve İstihdama Katılımın Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Yalnız 

Anneli Ailelere Yönelik Bir İnceleme” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. 

 

Poverty, Social Assistance and Employment Participation in Single-Parent Families: A Study on 

Single-Mother Families 

 

Abstract 

In this study, single-mother families, which constitute the majority of single-parent families in Turkey, 

were examined in the context of the problem of poverty. The main purpose of the study is to evaluate 

the poverty reduction potentials of social assistance and employment, especially for single mothers with 

low education levels. 668 single mothers living in different cities of Turkey participated the study. 

According to the results of the study the most important income sources of women with single mother 

status were salary, Social and Economic Support (SED) and family support. Education level of the 

participating women is lower than the education average of women in Turkey, yet their participation in 

employment is higher than the country average. It was also determined that the income power is low to 

meet the basic needs and part-time work does not reduce the need for social assistance for single 

mothers. 

 

Keywords: Single-parent family, single-mother family, poverty, employment, social assistance. 

 

1.GİRİŞ 

Dünyanın büyük bölümünde -farklı sebeplerle ilişkili ve değişik hızlarda olsa da- çekirdek ailenin 

zayıfladığı ve yeni aile modellerinin ortaya çıktığı bir süreç yaşanmaktadır. Söz konusu aile modellerinin 

en yaygını ise erkek veya kadının eşi olmadığı halde (bekar, eşi vefat veya hiç evlenmemiş) çocuğu veya 

çocuklarıyla birlikte yaşadığı, çocuğun bakımından ve yetiştirilmesinden sorumlu olduğu ‘tek ebeveynli 

aile’lerdir. Günümüzde tek ebeveynli ailelerin tüm aile modelleri içindeki oranı, daha önce olmadığı 

kadar yüksektir.  Dünya genelinde tek ebeveynli ailelerin büyük bölümü annenin sorumluluğundaki 

“yalnız anneli (lone mother)” ailelerden oluşmaktadır (Stavrova ve Fetchenhauer, 2015). Yalnız anneli 

ailelerle ilgili dikkat çeken noktaların başında, bu ailelerde yaygın görülen yoksulluk gelmektedir. Zira 

yalnız anneli ailelerin dünyada en yaygın olduğu ve bu ailelere yönelik sosyal yardımların en yüksek 

düzeyde olduğu Kuzey Avrupa refah ülkelerinde dahi yalnız anneli aileler, yoksullukla mücadele 

etmektedir. Bu nedenle yalnız anneli aileler Avrupa ülkeleri tarafından “yeni sosyal riskler”den biri 

olarak tanımlanmakta ve yoksulluk sorunu çözülmeye çalışılmaktadır. Yalnız anne statüsündeki 
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kadınların istihdama katılımlarının artırılması ve sosyal yardımlar, yoksulluk sorununun çözümü için 

yaygın olarak devreye sokulmaktadır (Lu, 2020).  

 

Bu araştırmada Türkiye’de sayısı giderek artan yalnız anneli aileler, yoksulluk sorunu bağlamında 

incelenmektir. Araştırmanın temel amacı, istihdama katılım ve sosyal yardımların yalnız anneli ailelerde 

yoksulluğun etkilerini hafifletme potansiyellerini anlamaktır.  

 

2. YÖNTEM 

Betimsel nitelikteki nicel çalışmada araştırma sorularının yanıtlanması için genel tarama ile ilişkisel 

tarama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada yoksulluk durumunun ve düzeyinin tespiti için gerekli 

sınır belirlenirken TÜRK-İŞ’in “aylık geçim sınırı” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmaya 

başladığı 2019 yılının Ocak ayında bu sınır 6 bin 543 Türk lirası olarak açıklanmıştır.  Aynı tarihte 

yalnız yaşayan bir kişi için belirlenen aylık geçim sınırı ise 2 bin 452 Türk lirası olmuştur. Araştırma 

verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Veriler 2019 yılı Ocak-

Ağustos aylarında toplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 25.0. programı kullanılmıştır. Sürekli 

değişkenler ortalama ± standart sapma, kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. 

Verilerin normal dağılımı Kolmogorov Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri control edilmiştir.  Bağımsız 

grup farklılıklarının karşılaştırılırken Tek Yönlü Varyans Analizi ve Bağımsız gruplarda t testi 

kullanılmıştır. Değişkenler arasın ilişkiler Spearman korelasyon analizi ile; kategorik değişkenler arası 

farklılıkların incelenmesi Ki kare analizi ile gerçekleştirilmiştir. Analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir. Analizlerde kamu kaynaklı yardımlar ve kamu kaynaklı olmayan yardımlar 

gruplandırılmıştır. 1 numaralı grupta kısıtlı süreli kamu kaynaklı yardımlar yer almaktadır. 2 numaralı 

grupta dul-yetim aylığı, emekli maaşı gibi sürekli sosyal transferler bulunmaktadır.3 no’lu grup aileden 

gelen maddi destek ile kişiler ve  sivil kuruluşlardan alınan yardımlardan oluşmaktadır.  

 

Tablo 1: Demografik Özellikler 

            Demografik özellikler n % 

Yaş 20-25  49 7.3 

26-30 118 17.7 

31-35 150 22.5 

36-40  150 22.5 

41-45  102 15.3 

46-50  53 7.9 

51-60  46 6.9 

Medeni Hal Boşanma 522 78.1 

Eş kaybı 101 15.1 

Evlenmemiş olmak 45 6.7 

Eğitim Durumu Diploma yok 99 14.8 

İlköğretim 265 39.7 

Lise 161 24.1 

Önlisans 50 7.5 

Lisans 74 11.1 

Lisansüstü 19 2.8 
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Tablo 2: Gelir Düzeyi, Borçluluk Durumu ve Mülkiyet Durumu 

 n % 

Gelir (Aylık)   

2020 Türk Lirası ve daha az 461 69 

2021-2999 Türk Lirası 120 18 

3000-4499 Türk Lirası 49 7.3 

4500-5999 Türk Lirası 18 2.7 

6000 Türk Lirası ve üstü 20            3 

Borçluluk   

Evet  208 31.1 

Hayır 460 68.9 

Ev Sahipliği   

Evet 136 20.4 

Hayır 532 79.6 

Araç Sahipliği   

Evet  74 11.1 

Hayır 594 88.9 

 

Tablo 3: Gelir Kaynakları- Frekans ve Yüzdeler 

 Hiçbir zaman Zaman zaman Sürekli Toplam 

 n % n % n % n 

Maaş 374 56 61 9.1 233 34.9 668 

Nakdi yardımı (Belediye) 559 83.7 88 13.2 21 3.1 668 

Nakdi yardım (Büyükşehir) 427 81.8 78 14.9 17 3.3 522 

Nakdi yardım (SYDV) 438 65.6 165 24.7 65 9.7 668 

Nakdi yardım (Aile) 369 55.2 182 27.2 117 17.5 668 

Nafaka 516 77.2 77 11.5 75 11.2 668 

Nakdi yardım (Bireysel) 520 77.8 137 20.5 11 1.6 668 

Nakdi yardım (fitre, zekat) 472 70.7 183 27.4 13 1.9 668 

Dernek, vakıf yardımları 572 85.6 84 12.6 12 1.8 668 

Ücretli çalıma 476 71.3 130 19.5 62 9.3 668 

Emekli, dul-yetim aylığı 577 86.4 32 4.8 59 8.8 668 

Sosyal Ekonomik Destek 

(SED) 

480 71.9 56 8.4 132 19.8 668 

 

Tablo 4: İstihdama katılım durumu ve SGK prim ödemeleri bulguları 

Çalışma durumu n % 

Hayır (İş arıyor) 204 30.5 

Hayır (İş aramıyor) 197 29.5 

Evet  254 38 

Emekli 13 1.9 

Çalışma Düzeni (n=279)   

Kısmi Zamanlı 103 15.4 

Tam Zamanlı  176 26.3 

SGK Prim Ödemesi   

Evet  218 32.6 

Hayır 450 67.4 

 

 

 

 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

199 

Tablo 5: Gelirin yeterliliğine ilişkin değerlendirmeler 

 Her 

zaman 

Genellikle Kararsızım Nadiren Hiçbir 

zaman 

 n % n % n % n % n % 

Temel ihtiyaçlar için yeterli 88 13.2 232 34.7 70 10.5 169 25.3 109 16.3  

Çocuklarla tatil için yeterli 24 3.6 57 8.5 50 7.5 84 12.6 453 67.8 

Kişisel hobiler için yeterli 24 3.6 64 9.6 53 7.9 121 18.1 406 60.8 

Kişisel bakım için yeterli 30 4.5 97 14.5 53 7.9 159 23.8 329 49.3 

Tasarruf için yeterli 13 1.9 46 6.9 59 8.8 90 13.5 460 68.9 

Çocuğun nitelikli eğitimi 

için yeterli 

28 4.2 87 13 102 15.3 128 19.2 323 48.4 

Çocukla sosyal etkinliklere 

katılmak için yeterli 

29 4.3 102 15.3 66 9.9 159 23.8 312 46.7 

 

Tablo 6: Sosyal hizmet kuruluşlarına para yardımı alma amaçlı başvuru frekans ve yüzdeleri  

Para yardımı için başvuru n % 

Hayır  291 43.6 

Evet (Başvurum olumsuz yanıt aldı) 63 9.4 

Yaptım, ihtiyacım karşılandı. 177 26.5 

Yaptım, aldığım yardım ihtiyacımı karşılamadı.  137 20.5 

 

Tablo 7: Çocuk sayısına göre istihdama katılım oranları (Ki-kare)  

  Çalışmayanlar Çalışanlar Toplam 2 p 

Sahip olunan çocuk sayısı     

29.98 .000 

 

    

      

Tek çocuk 

n 128 124 252   

      

% 30.9 48.8 37.7 

  

   

       

İki çocuk 

n 132 81 213   

      

% 31.9 31.9 31.9 

  

   

       

3 ve daha fazla çocuk 

n 154 49 203   

      

% 37.2 19.3 30.4 

  

   

       

Toplam 

n 414 254 668   

      

% 100 100 100 
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Tablo 8: Çalışma düzeni, eğitim düzeyi ile 1. ve 3. Gelir gruplarından faydalanma ilişkisi 

(ANOVA) 

   1 no’lu gelir grubu   3 no’lu gelir grubu  

  N Ort. ss F  p n Ort. ss F  p 

   İstihdama katılım durumu    49.45  .000    15.21  .000 

Çalışmıyor 389 .42 .40    389 .38 .34    

Çalışıyor (Kısmi zamanlı) 103 .28 .34    103 .31 .32    

Çalışıyor (Tam zamanlı) 176 .10 .25    176 .22 .29    

Eğitim düzeyi    30.52  .000    7.424  .000 

Diploması yok  

99 .46 .38 

   

99 .43 .37 

   

 

       

             

İlköğretim  265 .41 .40    265 .35 .34    

Lise  161 .28 .35    161 .32 .31    

Lise üstü  

143 .09 .23 

   

143 .24 .28 

   

 

       

             

 

3. SONUÇ  

Bu çalışmada tek ebeveynli ailelerin çoğunluğunu oluşturan yalnız anneli ailelerdeki yoksulluk 

sorununun giderilmesinde sosyal yardımların ve istihdama katılımının etkisi incelenmiştir. 

Katılımcıların eğitim düzeyleri ortalamasının Türkiye’de kadınların eğitim düzeyi ortalamalarından 

düşük olduğu; ayrıca büyük bölümünün aylık gelirinin çalışmada baz alınan yoksulluk sınırının,ve 

asgari ücretin altında olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları yalnız anne statüsündeki kadınlar 

açısından kısmi zamanlı çalışmanın sosyal yardım ihtiyacını ortadan kaldırmadığını; kısmi zamanlı 

çalışanların yardım alma düzeylerinin, tam zamanlı çalışanlardan yüksek olduğunu göstermiştir. Yalnız 

annelerin çocuk sayıları arttıkça istihdama katılımların azaldığı tespit edilmiştir. Katılımcı annelerin en 

düzenli gelir kaynaklarının maaş, en sık yararlandıkları sosyal yardımın SED olduğu belirlenmiştir. 

Kadınların kendi kök ailelerin aldıkları yardımın temel gelir kaynakları arasında olduğu; fitre, zekat gibi 

dinle ilişkili yardımların ve kişilerden alınan yardımların ise düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Çocuk 

bakım sorumluluğunu üstlenmiş ve büyük bölümü yoksulluk sınırı altında gelire sahip yalnız annelerin 

çok büyük bölümünün ise nafaka almadığı belirlenmiştir. Ailelerin en önemli gelir kaynaklarından 

birisi, okul çağında çocuğu olan tüm yoksul ailelerin yararlanabildiği SED olarak belirlenmiştir. Sık 

yararlanırlan bir diğer yardım ise eşi vefat eden kadınlara verilen EVEK isimli yardımdır. Doğrudan 

boşanma sonucu yalnız anne olan kadınlara yönelik bir yardım uygulaması bulunmamaktadır.  

 

4. TARTIŞMA 

Bu araştırma Türkiye’deki yalnız annelerin devletten ise yoksulluk üzerinde güçlü etki oluşturacak 

sosyal yardım alamadıklarını, boşanmış olanların eski eşlerinden nafaka desteği alamadıklarını, 

istihdama katılımlarının kısmi zamanlı olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu ailelerde yoksulluğun 

yoğun şekilde yaşanması beklenen bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. İstihdama katılımın sosyal 

yardım ihtiyacını ortadan kaldırmamasının; kadınların düşük eğitim düzeyleri nedeniyle kalifiye 

özellikler gerektirmeyen, düşük nitelikli ve güvencesiz işlerde çalışmalarıyla ilişkili olduğu açıktır. 

Araştırmaya katılım kriterleri arasında gelir veya eğitim düzeyine ilişkin bir kriter bulunmamasına 

rağmen katılımcıların büyük oranda sosyal hizmet müracaatçılarından oluşmasının sonuçlar üzerinde 

etkili olduğu değerlendirilmektedir. 
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Özet 

Pazarlamanın örgüt içindeki stratejik yönetimini ifade eden “İçsel Pazarlama”, işletmelerin pazarlama 

faaliyetlerini dış ve iç çevresi için bütünsel bir yaklaşımla geliştirmesi anlamına gelmektedir. Tüm 

işletme çalışanlarının, işletmenin karlılığı doğrultusunda motive edilmesi ve güçlendirilmesi olarak 

açıklanan kavram, bu doğrultuda işletmenin insan kaynakları politikası alanında uyguladığı stratejileri 

de doğrudan etkilemektedir. Literatüre ilk kazandırıldığı dönemde, hizmet işletmeleri için daha elzem 

olarak değerlendirilen bu pazarlama yaklaşımı, zamanla uygulama alanını genişleterek, tüm işletmeler 

için insan kaynakları yönetiminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan 

“memnun olmayan, kimseyi de memnun edemez” varsayımından hareketle, bu yaklaşım doğrultusunda 

çalışan memnuniyetinin, hiç şüphesiz müşteri memnuniyetine yansıyacağı ve bunun da kurumsal 

performansı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceği kabul edilmektedir. Küresel pazar koşulları 

sebebiyle rekabetin had safhada yaşandığı günümüz ekonomisi göz önünde bulundurulduğunda 

markalar için içsel pazarlama anlayışının, sürdürülebilir bir başarı için artık bir zorunluluk haline geldiği 

görülmektedir. Zira hem çalışan hem de müşteri memnuniyetinin, aidiyet ve sadakatinin oluşturulması 

ve sürdürülmesi giderek zorlaşmaktadır. İçsel pazarlama ise uygulamaya dönük çıktılarıyla işletmeler 

için önemli bir fayda sağlama potansiyeli olan stratejik bir yönetimsel yaklaşımdır.  

 

Anahtar Kelimeler: İçsel Pazarlama, İç Müşteri Tatmini, Dış Müşteri Tatmini, Stratejik Pazarlama 

Yönetimi 

 

INTERNAL STRENGTH OF THE BUSINESS: INTERNAL MARKETING 

 

Abstract 

“Internal Marketing”, which expresses the strategic management of marketing within the organization, 

means that businesses develop their marketing activities with a holistic approach to their external and 

internal environment. The concept, which is explained as motivating and empowering all business 

employees in line with the profitability of the business, directly affects the strategies implemented by 

the business in the field of human resources policy. This marketing approach, which was considered 

more essential for service businesses when it was first introduced to the literature, has expanded its 

application area over time and has become an important part of human resources management for all 

businesses. Based on the assumption that "the dissatisfied cannot please anyone", which is frequently 

encountered in practice, it is accepted that employee satisfaction will undoubtedly be reflected in 

customer satisfaction in line with this approach, and this will affect corporate performance positively or 

negatively. Considering today's economy where competition is intense due to global market conditions, 

it is seen that the internal marketing approach for brands has now become a necessity for sustainable 

success. It is becoming increasingly difficult to establish and maintain both employee and customer 

satisfaction, belonging, and loyalty. Internal marketing, on the other hand, is a strategic managerial 

approach that has the potential to provide significant benefits for businesses with its practical outputs. 

 

Keywords: Internal Marketing, Internal Customer Satisfaction, External Customer Satisfaction, 

Strategic Marketing Management 

 

1. GİRİŞ 

İşletmeler artan rekabet ortamında hayatta kalabilmek ya da konumlarını koruyabilmek için mevcut ve 

değişen koşullara adaptasyonlarını hızlandıran, kolaylaştıran stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu 
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stratejilerden bir kısmı da önemli işletme fonksiyonlarından biri olan pazarlamadır. Pazarlama yönetimi, 

işletme açısından yalnızca dış çevredeki mevcut ve potansiyel müşterileri değil aynı zamanda mevcut 

ve potansiyel çalışanları da hedefleyen bir yaklaşımdır. İçsel pazarlama anlayışı da tam olarak bu 

ihtiyaçla ortaya konan ve temel olarak nihai hedef olan müşteri memnuniyeti ve sadakatinin kazanılması 

için işletme çalışanlarının tatmini ve sadakatini önceliklendiren bir yaklaşımdır.  

 

İçsel pazarlama kavramı 1970’lere dayanan bir kökene sahip olsa da bir terim olarak pazarlama 

literatürüne kazandırılması 1980’li yılların başına tekabül etmektedir. Alana dahil olduğu günden bu 

yana değişen dünya düzeni, yönetimsel yaklaşımlar, teknolojik gelişmeler, birey ve kurumların 

vizyonları doğrultusunda bir evrim geçiren içsel pazarlama, vaat ettiği pratik faydalar olan; müşteri, 

çalışan tatmini, operasyonel etkinlik ve karlılık gibi çıktılar sayesinde günümüzde de önemini 

korumaktadır. Hatta ilk ortaya atıldığı döneme kıyasla günümüzdeki işletmelerin dahil olduğu fiziksel 

ve dijital pazarlar, artan rekabet, tek pazar anlayışı ve azalan sadakat düzeyleri karşısında içsel 

pazarlamayı yeniden değerlendirmenin ve güncel uygulamalarla zenginleştirmenin önemi ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Belirtilen sebeplerle bu araştırmada içsel pazarlamanın, pazarlama disiplini içerisindeki gelişiminin 

incelenmesi ve farklı çalışmalardan hareketle teorik çerçevesinin ortaya konması hedeflenmiştir. Bu 

sayede kavramın günümüz markalarına ve yönetimsel yaklaşımlara sunabileceği potansiyel faydaların 

ortaya konması ve bu yolla hem literature hem de uygulamacılara katkı sağlamak üzere bir temel 

oluşturulması mümkün olacaktır.  

 

2. İÇSEL PAZARLAMA 

İçsel pazarlama, bir kavram olarak ilk kez Berry (1981) tarafından kullanılmıştır. Berry (1981) içsel 

pazarlamayı temellendirdiği çalışmasında; nitelikli personeli işletmeye çekmek, mevcut çalışanları elde 

tutmak, yeni müşteriler kazanmak, mevcut müşterilerin memnuniyetlerini artırmak ve nihai olarak 

işletme performansının sürdürülmesini sağlamak için geleneksel pazarlama stratejilerinin 

kullanılabileceğini öne sürmüştür. Berry’nin (1981) temel varsayımı; işletme iç çevresi bileşenlerinin 

tıpkı dış çevredekiler kadar hayati olduğuna ve müşteriler için tasarlanan pazarlama uygulamalarının 

işletme çalışanları için de kullanılabilir olmasına dayanmaktadır.  

 

İçsel Pazarlama, bir kavram olarak literature Berry (1981) tarafından kazandırılmış olsa da yaklaşımının 

köklerini oluşturan “iç müşteri” kavramı ilk olarak 1970’lerin sonlarında konuşulmaya başlanmıştır 

(Cooper ve Cronin, 2000). İç müşteri, işletme çalışanları ve diğer iç çevre unsurları olarak tanımlanmış, 

işletme başarısının sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için anahtar niteliğinde kabul edilmiştir (Wilson, 

1991). Berry (1981) de iç müşteri kavramının altını çizmiş ve ek olarak dış müşterileri hedefleyerek 

geliştirilen tüm pazarlama faaliyetlerinin iç müşteriler için de kullanılabileceğini belirtmiştir.  

 

İlişkisel pazarlamanın önemli isimlerinden olan Grönroos (1996), “içsel pazarlama” yaklaşımını da 

ilişki temelinde geliştirmiş öncelikle kendi iç iletişimini sağlayabilen işletmelerin performanslarının 

daha yüksek olacağını ifade etmiştir. Pazarlamanın bir diğer önemli ismi olan Kotler (1994) ise 

işletmenin üç temel pazarlama yaklaşımına sahip olması gerektiğini ifade etmektedir. İlki müşteriler ve 

rakiplerine yönelik faaliyetleri içeren dışsal (external) pazarlama, ikincisi tüketiciler ve çalışanlara 

yönelik yürütülen faaliyetleri içeren etkileşimli (interactive) pazarlama ve son olarak çalışanlarla 

ilişkileri hedefleyen içsel (internal) pazarlamadır. Yine Kotler’e (1994) göre içsel pazarlama, diğer 

pazarlama uygulamaları üzerinde doğrudan etkilidir. Zira bir işletmenin pazarlama hedeflerinin tamamı 

her üç boyutuyla aslında bir bütünsel bir yaklaşım gerektirmektedir ve dışa dönül çabaların 

yürütülebilmesi için öncelikle çalışanların tatmin, bağlılık ve motivasyona sahip olmaları 

gerekmektedir.  

 

Özetle içsel pazarlama şirket faaliyetlerinin iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi, yetenekli çalışanlara iç iletişim ve diğer motive edici faaliyetlerin sağlanması ve bu 

sayede dış müşteri memnuniyetine odaklanmalarının mümkün kılınmasıdır. Tanımlarında öne çıkan bu 

öncelikli konumlandırması sayesinde de içsel pazarlama hem literatürde hem de uygulamada pek çok 

kez değerlendirilmiş ve teorik çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır.  
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2.1.  İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ AMAÇLARI 

Çalışanları iç müşteriler olarak kabul eden ve onlara yönelik devamlılık arz eden pazarlama faaliyetleri 

yürütülmesini öngören içsel pazarlama bu doğrultuda belirlenmiş hedeflere sahiptir. Varey (1999) bu 

amaçları altı başlık altında toplamaktadır. İlki tüm tanımlarında da vurgulandığı gibi nitelikli personelin 

işletemeye bağlılığının artırılmasıdır. Bu hedefin altındaki temel motivasyon nitelikli işgücünün 

işletmeye sunduğu faydanın sürdürülebilir kılınmasıdır. Nitelikli işgücü işletmenin en önemli 

değerlerinden biridir. Bunun yanı sıra kaybedilmesi de bir o kadar kolaydır ve işgücünün rakiplere 

geçmesi durumunda işletmenin toplam performansı hızla tehlikeye düşebilmektedir (Javadein vd., 

2011).  

 

İkinci hedef ise üst yönetim ile personel arasında motivasyon oluşturmak ve bunu en üst seviyede 

tutmaktır. İşletme ölçeği büyüdükçe üst yönetim ile alttaki kademeler arasındaki iletişim azalabilmekte 

ve özellikle de dikey hiyerarşik yapılara sahip işletmelerde bu durum çalışanların motivasyonlarını geri 

dönülmesi zor bir şekilde kaybetmelerine sebep olabilmektedir (Eliyana ve Ma’arif, 2019). Bu durumun 

önlenebilmesi için uygulanan içsel pazarlama faaliyetleri işletme içindeki tüm tarafların ve kademelerin 

aynı hedef için bağlılıkla hareket edebilmelerini mümkün kılmaktadır.  

 

Üçüncü hedef; değişen ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik iklime uygun bir yönetim yöntemi 

belirlemek ve benimsemektir. Bu yaklaşım elbette bir işletme için yalnızca pazarlamanın görevi değildir. 

Bununla birlikte değişimlere hızlı adaptasyonu ve proaktif bakış açısıyla pazarlama, taktiksel 

uygulamaların geliştirilmesi için önemli bir avantaj sunmaktadır (Salim vd., 2019). Çalışanlarını 

geliştirmeyi, eğitmeyi ve motive etmeyi hedefleyen ve açık iletişim ile organizasyonu yönetmeyi 

stratejik bir yaklaşım olarak kabul eden içsel pazarlama bu yolla insan kaynakları yönetiminin 

etkinliğinin de artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile ilişkisel pazarlama çalışanları, 

işletmenin toplam rekabet gücünün çekirdeği olarak görmektedir ve bu doğrultuda destekleme ve 

geliştirme faaliyetleri önermektedir. 

 

İçsel pazarlamanın beşinci hedefi ise operasyonel verimliliği sürekli olarak yükseltmektir. Operasyonel 

verimliliğin artırılması, üretim ve dağıtım masraflarının optimize edilmesi, karlılığın ise artırılması 

anlamına gelmektedir (Gupta ve Raman, 2020). İnsan kaynaklarının motivasyonu ve bunu sağlayan içsel 

pazarlama faaliyetleri sürdürülebilir operasyon verimliliği için anahtar niteliğindedir. İçsel 

pazarlamanın son amacı da iç iletişim faaliyetlerinin şirket içinde benimsenmesini sağlamak ve 

personele kişisel gelişim fırsatları vermektir. Pazarlama iletişimi, hedef kitle ile tüm taraflara değer 

yaratan bir ilişki kurulmasını hedefleyen uygulamalar bütünüdür. İçsel pazarlama iletişimi de benzer 

şekilde işletme içinde iletişim akışının oluşturulması, yönlendirilmesi ve yönetilmesi adımlarını 

içermektedir. Tıpkı müşterilerin hedeflendiği çalışmalarda olduğu gibi içsel iletişim çabalarında da 

çalışanlar ile işletme arasında bir bağın oluşturulması ve korunması hedeflenmektedir.  

 

Özetle içsel pazarlama uygulamaları, iletişim odağında geliştirilen ve işletmeye yönelik bir algı, tutum 

ve nihayetinde aidiyet ve sadakat yaratılmasına ilişkin yürütülen çok boyutlu çabalardır. 

Detaylandırıldığı şekilde bu faaliyetler dış müşterilere yönelik yürütülen çalışmalarla büyük oranda 

benzerlik göstermektedir.  

 

3. İÇSEL PAZARLAMA MODELLERİ 

İçsel pazarlama uygulamalarının sunduğu avantajların öne çıkarılmasıyla birlikte konunun literatürdeki 

yeri de genişlemeye başlamış ve araştırmacılar tarafından farklı modeller geliştirilmiştir. Oluşturulan 

modellerle kavramın teorik bir çerçeveye oturtulması mümkün kılınmış ve pazarlama faaliyetlerinin 

etkinliğinin artırılması sağlanmıştır.  

 

3.1. BERRY MODELİ 

Kavramı literature kazandıran araştırmacı olan Berry’ye (1981) göre içsel pazarlama müşteri 

memnuniyeti ve buna bağlı rekabet gücünü kazanmanın öncülüdür. Berry modelinde işi pazarlamaya 

konu bir ürün olarak konumlandırmış, çalışanlarla dış müşterilere uygulandığı şekilde bir yaklaşım 

çerçevesinde iletişim kurulmasını önermiştir. Pazarlamanın işletme içine adapte edilmiş 

uygulamalarının da gerçekleştirilmesi ile birlikte çalışanlar artık yönetimsel kararlara katılım 
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sağlayacak, bu kararları içselleştirecek ve nihayetinde aidiyet ve çalışan tatmini sağlanmış olacaktır. 

Çalışan tatmini hizmet anlayışına yönelik bir tutum geliştirilmesini mümkün kılacak ve bu sayede iç ve 

dış müşteriler için algılanan hizmet kalitesi artırılmış olacaktır. Hizmet kalitesine yönelik oluşacak 

olumlu algı beraberinde dış müşteri tatminini getirecek ve nihai olarak da işletmenin pazardaki rekabet 

gücünü artırması mümkün olacaktır.  

 
Şekil 1: Berry Modeli (Berry, 1981: 34) 

 

3.2. GRÖNROOS MODELİ 

Grönross (1981), çalışanların içsel pazarlama yaklaşımlarından ve faaliyetlerinden kolayca 

etkilenebileceği görüşündedir. Ona göre pazarlamada benimsenen müşteri bilinci, pazar yönetimi ve 

satış anlayışı, pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışanları motive edebilir (Grönroos, 1985). Bu 

sebeple işletmelerin müşteri odaklı bir yönetimsel yaklaşım oluşturabilmek için öncelikle işletme 

ölçeğinde destekleyici ve katılımcı yönetim anlayışını geliştirmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde 

çalışanların da yönetimi destekleyen ve kararlarını içselleştiren katılımcı bir tutumu oluşabilmekte ve 

bu doğrultuda işletme hedeflerini tıpkı kendi hedefleri gibi görebilmeleri mümkün olmaktadır. Bu 

etkileşimli atmosfer sağlandığında ise pazarlama faaliyetleri artık dış müşteriler tarafından da görülebilir 

olacak ve nihayetinde satışlarda ve karlılıkta artışa olanak sağlayacaktır.  

 

 
Şekil 2: Grönroos Modeli (Grönroos, 1981: 236) 

 

 

3.3. RAFİQ VE AHMED MODELİ 

Bir diğer önemli içsel pazarlama modeline imza atan Rafiq ve Ahmed’e (2000) göre işletmenin 

fonksiyonlar arasındaki koordinasyonu ve entegrasyonu sağlaması tüketici yönelimli bir iklim 

oluşturulması ve hizmet kalitesinin artırılması için öncül bir faaliyettir. Pazarlamavari yaklaşımlar 

olarak nitelendirilen olgu ise dış müşterilere yönelik geliştirilen pazarlama stratejilerinin ve 

faaliyetlerinin çalışanlara yönelik hale getirilmesidir ve bu uygulamalar araştırmacılar tarafından çalışan 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

205 

motivasyonu, iş tatmini ve tüketici oryantasyonu üzerinde etkili bulunmuştur. Tüketici yönelimli bir 

işletme anlayışı ise hizmet kalitesi ve nihayetinde müşteri tatmininin anahtarıdır. Tüm bu gelişimlerin 

gerçekleştirilebilmesi için ise çalışanlara yönelik motivasyon arttırıcı unsurların oluşturulması ve 

güçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

 
Şekil 3: Rafiq ve Ahmet Modeli (Rafiq ve Ahmed, 2000: 455) 

 

 

3.4. LİNGS MODELİ 

Lings’in (2004) modeli temel olarak uygulamaya yönelik olarak geliştirilmiş ve modelde içsel 

pazarlama faaliyetleri geleneksel pazarlama yaklaşımı başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Modele göre 

içsel pazarlama yaklaşımının üç temel öğesi bulunmaktadır. İlki tıpkı dış müşterilere yönelik 

gerçekleştirildiği şekilde çalışanlara ve potansiyel çalışanlara yönelik bir pazar araştırmasının 

gerçekleştirilmesi ve mevcut durumun analizidir. Ardından işletme stratejik öncelikleri ve hedefleri 

doğrultusunda mevcut ve potansiyel çalışanlarını sınıflara ayırmakta ve bu sınıfların her birine özel 

geliştirilmiş pazarlama faaliyetleri tasarlamaktadır. İkinci başlık olan iletişim ise yönetim ile mevcut 

çalışanlar arasındaki ilişkilerin önemini vurgulamaktadır. Bu boyutta yönetim ile çalışanlar arasındaki 

ilişkinin sürdürülebilirliği işletme yönetiminin beklentileri ve çalışanların istek ve ihtiyaçlarının 

karşılanması üzerine kurulmuştur. Son olarak cevap kısmı ise geliştirilen stratejik yaklaşımların 

çalışanlara somut çıktılarının ortaya konmasını içermektedir. Pozisyonlara göre maaş düzeylerinin 

belirlenmesi, ödül sistemlerinin tasarlanması ve çalışan güçlendirme programlarının geliştirilmesi bu 

boyut altında gerçekleştirilmektedir.  

 

 
Şekil 4: Lings Modeli (Lings, 2004: 409) 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İçsel pazarlama, en basit tanımı ile alışılageldik pazarlama uygulamalarının ve stratejilerinin iç 

müşteriler olarak ifade edilen çalışanlara yönelik olarak uygulanması ve bu yolla dış müşteri tatminin 

sağlanması, satışın ve karlılığın artırılması anlamına gelmektedir. Giderek artan bir rekabete konu olan 

pazarlarda işletmelerin pazarlama stratejilerine iç ve dış çevreyi dahil ederek bütünsel bir yaklaşım 

geliştirmeleri sürdürülebilirliklerini sağlamak için son derece önemlidir. Zira yapılan çalışmalar 

ilerleyen zaman içerisinde ve pek çok değişkenin etkisiyle hem müşteri sadakatinin (Jean and Colette, 

2020) hem de çalışan sadakatinin (Dhir vd., 2020) giderek azalma eğilimi gösterdiğini ortaya 

koymaktadır.  

 

Bireylerin önündeki seçeneklerin hızla artması, kavramların yeniden tanımlanması, pazardaki 

oyuncuların değişmesi ve gelişmesi, dünya görüşünün küresel bir hale gelmesi ve mesleklerin, kariyer 

tanımlarının çeşitlenmesiyle, tek bir işyerine bağlılık geliştirmeleri yerine, bireyleri kendilerine odaklı 

seçimler yapmaya yönlendirmektedir. Benzer şekilde pazardaki alternatiflerin küresel koşullarla hızla 

artması, üretim teknolojilerine erişimin kolaylaşması ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile markaların 

yaşadığı dönüşüm karşısında, tüketicilerin de marka sadakatinin dikkate değer şekilde azalma 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Mevcut durum karşısında literatürün önerisi, tüm işletme yönetimi 

tarafından benimsenen ve bütünsel olarak ele alınan, iç ve dış çevre unsurlarının hepsine özel olarak 

geliştirilen fakat marka önermesine paralel tek bir değer olarak sunulan stratejiler geliştirilmesi ve 

uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Pek çok farklı stratejiden biri olan içsel pazarlama yaklaşımı da, 

tam olarak bu ihtiyaçtan doğmuş ve zaman içerisinde iç ve dış müşteri arasındaki bağı ve etkileşimi 

ortaya koyacak şekilde çalışma alanında zenginleştirilmiştir.  

 

Bu çalışmanın amacı içsel pazarlama yaklaşımının kökenlerini ve tarihsel gelişimini özetlemek ve 

sunduğu avantajları teorik boyutuyla açıklamaktır. Bu kapsamda, içsel pazarlama yaklaşımının literature 

kazandırıldığı günden bu yana kavramsal açıdan geçirdiği değişimler özetlenmiş ve teorik çerçevesinin 

oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalara değinilmiştir. Ayrıca içsel pazarlamaya yönelik 

geliştirilmiş olan dört model açıklanarak gelişimsel ilişkileri irdelenmiştir.  

 

İçsel pazarlama, görüşümüze göre tek bir küresel pazarda hayatta kalmaya çalışan günümüz işletmeleri 

için giderek artan bir öneme sahip olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, sonraki çalışmalarda mevcut 

duruma ait değişkenler ışığında incelenmesinin, hem literature hem de uygulamaya katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir. Zira, işletmeler artık dijital çalışan ve dijital müşteri gibi yeni kavramlar ve yeni 

platformlar ile karşı karşıyadır. Bu doğrultuda dijital alandaki içsel pazarlama faaliyetlerinin 

araştırılması alana yeni bir açılım getirebilir.  
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Özet 

Müzik, insanların birbirileri ile bağ kurmasını sağlayan bir araçtır. Bu araç kültürel olarak müziğin 

nesiller boyunca aktarılmasını sağlamıştır. Bu süreç içerisinde müzik eğitimi ile ilgili birçok çalışma 

yapılmıştır. Müzik eğitimi; meşk sistemi ile başlayıp günümüze kadar gelişerek gelmiştir ve bu gelişim 

sürecinde nota kullanımının da önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Türk müziği eğitimi sadece ses 

eğitimini değil aynı zamanda çalgı eğitimini de kapsamaktadır. Türk müziği çalgı eğitiminde sözlü ya 

da sözsüz formlardaki eserler kullanılmıştır. Bu formlardan birisi de peşrev formudur. Türk müziği 

zengin sazlardan oluşmuştur ve bu sazlardan birisi de klasik kemençedir. Klasik kemençe yapısal ve 

tarihsel olarak incelendiğinde gelişim sürecinin yüzyıllardır devam etmekte olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmada, Klasik Kemençe eğitiminde transpoze çalışması ile ilgili bilgiler verilecektir. Çalışmamız, 

Tanbûri Cemil Bey tarafından bestelenen Isfahan Peşrevi üzerinde yapılacak olan transpozisyon 

uygulamasını konu edinmektedir. Bu eser; makamsal açıdan incelendiğinde transpozisyon 

uygulamalarının örneklemi açısından uygun olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda dört farklı akord 

(Bolahenk, Sipürde, Kız ve Mansur) üzerinden icracının nota sistemi değişmeden aynı nota üzerinde 

farklı parmak pozisyonları kullanılarak daha teknik bir icra edebilmesi yönünden fikir verecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kemençe, Transpoze, Müzik, Türk Müziği 

 

TRANSPOSITION on the THREE-STRING CLASSICAL KEMENCHE:  The ISFAHAN 

PEŞREV CASE 

 

Abstract 
Music is a tool that allows people to connect with each other. This tool has culturally enabled music to 

be passed down through generations. In this process, many studies have been carried out on music 

education. Music education; It started with the mesk system and has developed until today, and it is seen 

that the use of notes has an important place in this development process. Turkish music education 

includes not only voice education but also instrument education. In Turkish music instrument education, 

works in oral or non-verbal forms were used. One of these forms is the peshrev form. Turkish music is 

composed of rich instruments, and one of these instruments is the classical kemanche. When classical 

kemenche is examined structurally and historically, it is seen that the development process has been 

going on for centuries. In this study, information about transposing study in Classical Kemence 

education will be given. Our study focuses on the transposition application to be made on Isfahan Pesrev 

composed by Tanbûri Cemil Bey. This work; When examined from an official point of view, it is 

considered to be appropriate in terms of the sample of transposition applications. In our study, it will 

give an idea that the performer can perform a more technical performance by using different finger 

positions on the same note without changing the note system through four different chords (Bolahenk, 

Sipürde, Kız and Mansur). 

 

Keywords: Kemence, Transposition, Music, Turkısh Music 

 

1. GİRİŞ 

Müzik, toplumların ve insanların birbirileri ile bağ kurmasını sağlayan bir araçtır. Bu araç sosyolojik ve 

kültürel olarak müziğin nesiller boyu aktarılmasını sağlamıştır. Müzik eğitimi; meşk sistemi ile başlayıp 

günümüze gelene kadar gelişim göstermiştir. Bu gelişim sürecinde meşk sistemi ile birlikte nota 

kullanımın da önemli bir yeri vardır. “20. yüzyılda nota kullanımının giderek yaygınlaşması ve 'çağdaş' 

eğitim yöntemlerine daha sık başvurulmasına rağmen, eserleri bir sonraki aktarma işlevini büyük 

ölçüde kaybetmesi beklenen meşk, geleneksel müziğin eğitim sisteminden koparılamadı.” (Behar, 2019: 

185). 
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Türk müziği eğitimi sadece ses değil aynı zamanda çalgı eğitimini de kapsamaktadır. Bu eğitim 

sürecinde mûsikî formları önemli bir yer edinmektedir. Mûsikî eserlerinde form, bestekârı ilgilendiren 

bir konu olarak görünsede, eserin aynı zamanda dinleyici ile bir köprü oluşturduğunu ve bu köprünün 

dinleyici tarafından da bilinmesi, eserlerin anlaşılmasını kolaylaştıracağı bilinmektedir. (Tanrıkorur, 

2016: 47). Türk müziğinde makamların öğretilmesi için farklı yapılarda eserler verilmiştir. Bu 

yapılardan ikisi peşrev ve saz semai formudur.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmalar ile birlikte son yıllarda Klasik Kemençe Eğitimi ile ilgili çalışmalar hız kazanmış ve bu 

konu ile ilgili araştırmaların yapıldığı bilinmektedir. Tüm bunlarla birlikte Klasik Kemençede 

transpozisyon ile ilgili fazla makale bulunmamaktadır. Bu çalışma, Klasik Kemençede transpozisyon 

uygulaması açısından diğer çalışmaların devamı niteliğindedir. 

 

Çalışma, Tanbûri Cemil Bey’e ait olan Isfahan Peşrev üzerinde yapılacak olan transpozisyon (aktarım) 

uygulamalarını konu edinmektedir. Bu eser makamsal açıdan incelendiği zaman transpozisyon ve eğitim 

açısından uygun olduğu düşünülmektedir. Tanbûri Cemil Bey’e ait olan eser günümüz nota 

arşivlerinden faydalanılarak ele alınıp, bu notaların transpoze olmuş hali Finale nota yazım programı ile 

dijital ortama aktarılacaktır. Bununla birlikte eser dijital ortama dört farklı parmak sistemi ile transpoze 

edilip yazılarak, bu parmak pozisyon sistemi üzerinden gösterilecektir. 

 

Yöntem olarak, peşrevde kullanılan makamların ortaya konulması amaçlandığından, araştırmanın 

modeli tarama modeli olarak belirlenmiştir. Çalışmanın temelini oluşturabilmek ve belirlenen amaçlara 

ulaşabilmek için doküman inceleme ve belgesel tarama teknikleri kullanılarak veriler elde edilmiştir. 

Çalışmada, doküman inceleme, belgesel tarama ve arşiv tarama sonucunda elde edilen veriler üzerinde 

içerik analizi yapılmıştır. İçerek analizi yönteminin kategorisel türü kullanılarak veriler analiz edilmiştir.  

Bu sayede eserin transpozisyon (aktarım) uygulamaları üç farklı akord (bolâhenk, sipürde, kız, mansur) 

üzerinde notasyon olarak ifade edilerek icracının nota sistemi değişmeden aynı nota üzerinden farklı 

parmak pozisyonunda icra edebilmesi yönünden fikir verilecektir. 

 

2.1. Tanbûri Cemil Bey’in Hayatı ve Sanatı 

Son yüzyılın en büyük bestekar ve icracılar arasında büyük bir önem taşıyan sanatkârlardan biriside hiç 

şüphesiz Tanbûrî Cemil Bey’dir. Yaşamı boyunca Türk Müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve gerek 

icra gerekse besteleri müziğimizin gelişimi için önemli bir yer teşkil etmektedir. 

 

Tanbûri Cemil Bey’in doğum tarihi ile ilgili çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Yılmaz 

Öztuna’nın Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisinde Cemil Bey ile ilgili olarak; İstanbul’un Molla 

Gürâni semtinde dünyaya gelmiştir. Birçok kaynakta doğumu hakkında 1873 olduğu söylense de, 

İbnülemin’in göstermiş olduğu 45 yıl, 2 ay, 26 gün yaşadığı söylenmektedir. (Öztuna, 1969: 126). M. 

Fatih Salgar 50 Türk Müziği Bestekârı isimli kitabında Cemil Bey ile ilgili olarak; sazende olarak son 

yüzyıla damgasını vurduğunu ve kendi ekolünü oluşturduğunu söylemektedir. Yaşamış olduğu zaman 

diliminde ve ölümünden sonra da birçok kişiyi etkileyen Cemil Bey 9.5.1873 senesinde doğduğunu 

belirtmektedir. (Salgar, 2017: 412). Hüseyin Kıyak’ın hazırlamış olduğu Yüz yıllık metinler ile Tanbûri 

Cemil Bey adlı kitapta Cemil Bey ile ilgili olarak; Tanbûri Cemil Bey Türk çalgılarında ilk büyük 

virtüözü ve aynı zamanda Türk musikisi tarihinde yeni bir devir açan büyük bir sanatkardır ve 1874 

tarihinde İstanbulda doğduğunu belirtmiştir. (Kıyak, 2017: 93).  

 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde Cemil Bey ile ilgili olarak Nuri Özcan; Eline aldığı 

herhangi bir sazı kısa bir müddet sonra çalabilmesiyle tanınan ve Türk mûsiki tarihinin en büyük tanbûri 

virtüozlarından olan Cemil Bey besteciliği, icracılığı ve teknik katkılarıyla Türk mûsikisine büyük 

eserler sunan bir sanatçıdır. Uygulanan teknikle elde edilen değişik icra biçimleri onu çok ilgilendirmiş 

ve saza âdeta bir kişilik kazandırmıştır. Resmî görevinden ayrıldıktan sonra kendini tamamen mûsikiye 

vermiş, kimseden düzenli bir şekilde ders almamasına rağmen tanbûri, lavta, kemençe, ud ve viyolonseli 

aynı derecede maharetle çalmıştır. Zamanın tanbûri tavrını temelinden değiştirerek daha hareketli, 

canlı bir üslûp ortaya koymuş ve bu hususta Türk mûsikisinde yeni bir çığır açmıştır. Bu arada tanbûriu 

bazan viyolonsel gibi kemençe yayı ile çaldığı gibi lavtayı da tanbûri tekniğiyle çalarak bu saza daha 
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ince bir üslûp getirmiştir. Eskiden sadece kaba sazda kullanılan kemençeyi ince sazda da 

kullanılabilecek bir icra düzeyine kavuşturan Kemençeci Vasil’in (Vasilaki) taksim ve peşrev tavrından 

çok faydalanmış, onunla birlikte bu sazın iki klasik virtüozundan biri olmuştur. Notalarını genellikle 

Hamparsum ile yazar ve Türk mûsikisi nağmelerinin tesbit ve muhafazası hususunda Hamparsum 

notasının Batı notasına nisbetle daha değerli olduğunu söylerdi. (Özcan, 1993: 326). 

 

2.2. Kemençenin Tarihçesi 

Klasik kemençenin tarihsel süreci incelendiğinde, kemençe isminin günümüze gelene kadar diğer yaylı 

sazlarla farklı isimlerde kullanıldığı görülmektedir. “Günümüzde biri klasik Türk mûsikisinde, diğeri 

Kuzey Anadolu halk mûsikisinde olmak üzere iki ayrı yaylı çalgının ortak adıdır. Klasik Türk 

mûsikisinde kullanılan kemençe için XIX. yüzyılın ortalarına kadar görülen “armudî kemençe, fasıl 

kemençesi” gibi adlar yerini artık “klasik kemençe”ye bırakmış, halk mûsikisinde kullanılan kemençe 

ise “Karadeniz kemençesi” diye anılmaya başlanmıştır.” (Karakaya, 2022: 250). 

 

Klasik kemençenin tarihi eski bir sürece dayanmaktadır. Bu süreç zarfında klasik kemençenin 

etimolojisi ile ilgili Yılmaz Öztuna, Türk musıkisi ansiklopedisinde şu şekilde bilgi vermiştir.“Türk 

Musikisi’nde yaylı bir sazdır. Fars’ça; keman-çe = küçük keman demektir. Rebab’ın gelişmiş şekli 

olduğu muhakkaktır. Bir Türk sazıdır. Eski asırlarda bu saza verilen ‘Kemançe-i Guz = Oğuz 

kemençesi’ ve ‘kemençe-i Rumi = Anadolu kemençesi’ gibi adlar, bunu gösterir.” (Öztuna, 1969: 338).  

 

2.3. Kemençenin Yapısı    

Klasik kemençe, 18. yüzyıl ortalarına doğru kullanılmaya başlanmış ve 19. yüzyıl başlarına kadar 

kemençenin iki teli bulunuyordu. (Buyruklar, 1994: 12). Asırlar boyunca pek çok değişikliğe maruz 

kalmış ancak bugün kullanılan kemençe, sazın gelişmiş halidir. (Öztuna, 1969: 338) A. Tunç Buyruklar, 

“Klasik Kemençe’nin Tarihi Gelişimi ve Dört Telli Kemençenin Yapımı” adlı Yüksek Lisans tez 

çalışmasında; “Klasik kemençenin bugün kullanım şekliyle, üç ve dört telli olmak üzere iki şekilde 

musikimizde yer almaktadır.” (Buyruklar, 1994: 12). 

 

Kemençenin başlıca kısımları, gövde, göğüs ve kapaktır. (Öztuna, 1969: 339). Sevda Özdemir, Klasik 

Kemençe’de Geleneksel İcra Teknikleri Üzerine Bir Araştırma, adlı tez çalışmasında “Klasik Kemençe; 

ses kutusu, ses tablosu, eşik, can direği, kuyruk, sap, tuşe, burgu, burguluk, filato, tel, ses deliği ve yay 

bölümlerinden oluşur. Klasik kemençenin standart ölçüleri şu şekildedir; form boyu 25 cm., form eni 15 

cm., form derinliği 5 cm., eşik yeri 7, 5cm., sap boyu 7, 5cm., tel boyu 25, 29 cm. dir.” (Özdemir, 2007: 

22). 

 

2.4. Kemençe İcra Teknikleri 

Kemençe icrası eğitiminde kazandırılması gereken öncelikli olarak doğru oturuş ve enstrümanı tutuş 

pozisyonu olması gerekmektedir. Kemençe icracılarının tutuş pozisyonları incelendiğinde, bazılarının 

sol, bazılarının ise iki dizi arasında tuttukları görülmektedir. (Köroğlu, 2017: 17). Kemençe icracıları 

arasında farklı tutuş pozisyonları görülmesine rağmen, genel olarak tutuş tarzı tarifi dizlerin ayrık olması 

ve enstrümanı sol dize alınması şeklindedir. Fakat kadın icracıların bazılarının fizyolojik yapılarının 

farklı olması sebebiyle kemençeyi göğüs tahtasına dayayarak, iki diz üzerinde icra ettikleri görülmüştür. 

(Özel, 2006: 16). 

 

Kemençe icrasında sağ el ve sol el olmak üzere iki farklı tutuş pozisyonu olduğu bilinmektedir. İcracının 

günlük yaşamda sağ elini veya sol elini kullanmasına göre bu tutuş pozisyonu değişmektedir. Buna göre; 

Kemençe icrasında sol el tekniği ile ilgili olarak; Gamze Neva Köroğlu'nun "Klasik Kemençe’de Saz 

Semailerinin III. Hanelerinin İcrasına Yönelik Alıştırmalar ve Eğitimde Uygulanabilirliği" adlı tez 

çalışmasında “Sol el parmakları tellere dikey konumdadır ve parmakların tele dokunması ile ses elde 

edilir. İcra sırasında parmaklar yan yana olmalıdır. Gerekli olan perde için kullanılan parmak tele 

dokundurulurken diğer parmaklar da onun yanında olmalıdır” bilgisini vermektedir. (Köroğlu, 2017: 

17). 

 

Aslıhan Eruzun Özel, Üç Telli Klasik Kemençe Eğitimine İlişkin Bir Yöntem adlı Sanatta Yeterlilik Tezi 

çalışmasında; “Sol elin kasılmadan, bükülmeden ve sol dirsek vücuttan ayrılmadan doğru tutuşun 
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sağlanabilmesi için, doğal durumda kol aşağıda iken elin duruşu dikkate alınmalıdır. El doğal halinde 

iken nasıl duruyorsa, dirsek kırılarak kemençe üzerine getirildiğinde de aynı düzlemi ve duruşu 

korumalıdır.” şeklinde açıklamıştır. (Özel, 2006: 16). 

 

 
 

Şekil 1. Kemençe icrasında sol el tekniği 

 

Kemençe icrasında sağ el tekniği ile ilgili olarak; Sevda Özdemir, Klasik Kemençe’de Geleneksel İcra 

Teknikleri Üzerine Bir Araştırma, adlı yüksek lisans tez çalışmasında “Klasik Kemençenin geleneksel 

icrası, yayı kısa ve kesik kullanmaktan olabildiğince uzaktır. Klasik Kemençe icrasında, yay, eşiğin 4-5 

santimetre yukarısından ve eşiğe paralel olarak çekilir. Yay hareketi bileğin sağ ve sol yöne hareketi ile 

sağlanır, kol ve dirsekten yapılmaz. Sağ el tekniğine dair en belirgin çalış özellikleri, sık yay çekişler ve 

süsleme teknikleri ile oluşan vurgulu yay kullanımıdır” bilgisini vermiştir. (Özdemir, 2007: 8). 

 

 
 

Şekil 2. Kemençe icrasında sağ el tekniği 

 

3. BULGULAR ve YORUM 

3.1. ISFAHAN MAKAMINDAKİ PEŞREV’İN FARKLI AKORTLARDAKİ PARMAK 

POZİSYONU 

Bu bölümde, Isfahan makamında olan peşrev’in akortlardaki parmak pozisyonları nota üzerinde farklı 

renklerde numaralandırılmıştır. Bu renkler kemençedeki üç teli temsil etmekle birlikte sırası ile kırmızı 

rast, mavi yegâh, yeşil ise nevâ telini göstermektedir. Eserlerin sırası ile bolâhenk, sipürde, kız ve 

mansur akortlardaki dizileri daha sonra da farklı renklerde parmak pozisyonlarının notasyon hali 

gösterilecektir. 
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3.2. Isfahan Peşrev’in Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Bolahenk Akorttaki 

Makam Dizisi ve Parmak Pozisyonları 

 

 

Şekil 3. Isfahan Makamının Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Bolâhenk Akorttaki 

Dizisi 

 

Şekil 4. Isfahan Makamının Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Bolâhek Akorttaki 

Parmak Pozisyonu 
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3.3. Isfahan Peşrev’in Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Sipürde Akorttaki Makam 

Dizisi ve Parmak Pozisyonları 

 

Şekil 5. Isfahan Makamının Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Sipürde Akorttaki Dizisi 

 

 

 

Şekil 6. Isfahan Makamının Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Sipürde Akorttaki 

Parmak Pozisyonu 
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3.4. Isfahan Peşrev’in Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Kız Akorttaki Makam 

Dizisi ve Parmak Pozisyonları 

 

Şekil 7. Isfahan Makamının Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Kız Akorttaki Dizisi 

 

  

Şekil 8. Isfahan Makamının Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Kız Akorttaki Parmak 

Pozisyonu 
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3.5. Isfahan Peşrev’in Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Mansur Akorttaki Makam 

Dizisi ve Parmak Pozisyonları 

 

Şekil 9. Isfahan Makamının Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Mansur Akorttaki Dizisi 

 

 

Şekil 10. Isfahan Makamının Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi Nota Yazımına Göre Mansur Akorttaki 

Parmak Pozisyonu 
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4. SONUÇ 

Klasik kemençe sazını çalan icracılar gerek başlangıç seviyesinde gerekse profesyonel icra ve ileri düzey 

eğitim sürecinde karşılarına çıkan eserleri sadece notanın yazıldığı perde üzerinde değil, yapılacak 

icranın gerektirdiği farklı perdeler üzerinde de çalmak – okumak durumunda kalmaktadır. Çalışmamız 

bu noktada klasik kemençe sazında transpoze icranın daha kolay, sade ve anlaşılır bir biçimde 

yapılabilmesine dair bilgiler içermektedir. Çalışmamızın temelinde, Bolâhenk, Sipürde, Kız ve Mansur 

akortlar ele alınarak transpoze icranın daha anlaşılır bir şekilde kavranması konusunda yol 

göstermektedir. Çalışmamızda, kemençe sazının telleri farklı renklerde belirtilmiş olup bu renkler farklı 

akortlarda notaların üzerine renkli numaralandırma yapılmıştır. Bu renkler kemençedeki üç teli temsil 

etmekle birlikte sırası ile kırmızı rast, mavi yegâh, yeşil ise nevâ telini göstermektedir. Tanbûrii Cemil 

Bey’in Isfahan makamında olan peşrevi sırası ile bolâhenk, sipürde, kız ve mansur akortlardaki dizileri 

daha sonra da farklı renklerde parmak pozisyonlarının notasyon hali gösterilmiştir. Bu bağlamda; 

çalışmamızın klasik kemençe icracılarının transpoze eğitimini kolaylaştırmak ve daha anlaşılır bir halde 

göstermek için farklı akortlarda transpoze çalmayı kavramak için ışık tutması ve bu konuda araştırma 

yapan bilim insanlarına da kaynak olması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. 

 

5. TARTIŞMA 

Türk müziğinde transpoze uygulamaları, zihinden yapıldığı için, icra açısından zorluklar çıkarmaktadır. 

Yapılan transpoze diğer enstrümanlarda olduğu gibi klasik kemençede de icrada bazı problemler 

çıkartmaktadır. Transpoze icra, normal çalışmanın dışında ayrıca özel bir çalışma gerekmektedir. Farklı 

akortlarda yapılan icra, icracının enstrümanında farklı parmak pozisyonları denemesinin avantajlı 

olacağını ve klasik kemençe icrasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Çalışmamızda farklı 

akortlardaki transpoze uygulamaları bu tür zorlukların aşılması konusunda yardımcı olacaktır. 
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BELEDİYECİLİK UYGULAMASI: ÇORUM BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 
 

Deniz BALCI 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  

balcideniz1991@hotmail.com, 0000-0001-6868-1955 

 

Özet 

Başta küreselleşme, kentleşme ve teknolojinin baş döndürücü bir hızda sürekli olarak gelişmesi canlı bir 

organizma olan kentleri doğrudan ve derinden etkilemiştir. Bu köklü değişikliklere karşı kentler tepkisiz 

kalamamış ve mekansal, idari ve sosyal alanları başta olmak üzere büyük bir değişim ve dönüşüm 

sürecine girmiştir. Bu süreçte kentler için bir ideal olarak konumlandırılan akıllı kent kavramı ortaya 

çıkmış ve kentler akıllanmak, birer akıllı kent haline gelmek için birçok uygulama geliştirmiştir. Bu 

uygulamalar kent sakinlerinin yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerel yönetimler tarafından 

geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan biri olan e-belediyecilik uygulamasının bir il 

belediyesi tarafından pratikte nasıl uygulandığı, hangi yerel hizmetlerin internet aracılığıyla nasıl kent 

sakinlerine sunulduğunu incelemek çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı kent 

ve kent sakinleri arasındaki iletişimin geleneksel bürokratik yöntemlerden farklı bir şekilde teknoloji 

tabanlı olarak sunulmasıyla birlikte meydana gelen değişiklikleri ortaya koymaktır. Çalışmanın amacına 

ulaşması için ise yöntem olarak kavramsal bir çerçeve oluşturmak için literatür taraması kullanılmış 

olup, çalışmanın inceleme alanı olan Çorum Belediyesinin resmi web sitesinde sunmuş olduğu akıllı 

hizmetler site üzerinden detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda görülmektedir ki halka en 

yakın kamu örgütlenmeleri olan belediyelerin yerel hizmetlerini bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden 

akıllı bir uygulama olarak sunması hem kent sakinleri hem de belediye örgütlenmesi açısından hem 

olumlu hem olumsuz birçok sonuç doğurmuştur. Akıllı kent olgusunun temel noktası olan konfor e-

belediyecilik uygulaması ile kent sakinleri için hayat bulmuştur. Yerel hizmetlerini bilgi ve iletişim 

teknolojileri sayesinde uzun sıralar beklemeden, bürokratik uzun ve kapsamlı işlemler yapmadan kısa 

sürede gerçekleştirdiği görülmektedir. Fakat e-belediyecilik akıllı uygulamasının geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi başta olmak üzere her aşamasında teknik altyapı, bütçe ve yasal düzenlemeler gibi 

konularda belediye teşkilatının bazı güçlükler yaşamaktadır. E-belediye uygulaması faydalarıyla, 

zorluklarıyla, eksiklikleriyle her şeyiyle bir bütün olarak modern bir yönetim anlayışının ürünü olup, 

bütünsel bir dönüşüm hareketidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, E-Belediyecilik, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Yerel Yönetimler,  

 

E-MUNICIPALITY APPLICATION AS A SMART CITY APPLICATION IN LOCAL 

GOVERNMENTS: THE CASE OF ÇORUM MUNICIPALITY 

 

Abstract 

In particular, globalization, urbanization and the continuous development of technology at a dizzying 

speed have directly and deeply affected cities, which are living organisms. Cities could not remain 

unresponsive to these radical changes and entered a major change and transformation process, especially 

in their spatial, administrative and social areas. In this process, the concept of smart city, which is 

positioned as an ideal for cities, has emerged and cities are developing many applications to become 

smart cities. These practices are developed and implemented by local governments to meet the local 

needs of the residents. The main subject of the study is to examine how the e-municipality application, 

which is one of these applications, is applied in practice by a provincial municipality, which local 

services are offered to the residents of the city via the internet. The aim of the study is to reveal the 

changes that occur with the presentation of the communication between the city and the residents of the 

city on a technology-based basis, different from the traditional bureaucratic methods. In order to achieve 

the aim of the study, literature review was used to create a conceptual framework as a method, and the 

smart services offered on the official website of Çorum Municipality, which is the study area of the 

study, were examined in detail on the site. As a result of the study, it is seen that the municipalities, 

which are the closest public organizations to the public, to offer their local services as a smart application 

through information and communication technologies have resulted in many positive and negative 
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results for both the city residents and the municipal organization. Comfort, which is the basic point of 

the smart city phenomenon, has come to life for the residents of the city with the e-municipality 

application. It is seen that it provides its local services in a short time without waiting in long queues 

and without bureaucratic long and extensive procedures thanks to information and communication 

technologies. However, the municipal organization has some difficulties in terms of technical 

infrastructure, budget and legal regulations at every stage, especially in the development and 

maintenance of the e-municipality smart application. The e-municipality application is the product of a 

modern management approach as a whole with its benefits, difficulties and deficiencies and is a holistic 

transformation movement. 

 

Keywords: Smart City, E-Municipality, Information and Communication Technology, Local 

Governments. 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlunun varolduğu ilk dönemlerde insanların yalnız başına yaşayamayacağını düşünmüş ve buna 

bağlı olarak bir arada yaşama ihtiyacı doğmuştur. Kentler, ilk olarak bu ihtiyaca cevaben ortaya çıkmış, 

devamında her dönemin kendi özgü şart ve koşulları doğrultusunda farklı farklı özelliklere haiz olarak 

bugüne kadar gelmiştir. Ayrıca ekonomi, sosyoloji, siyaset, yönetim, mimari gibi birden çok boyutu 

içeren kentler, devingen ve dinamik bir yapıdadır. Her dönem farklı anlamlar ve özellikler içerse de bir 

sonraki döneme mevcut sahip olduğu belli başlı özelikleri ve anlamlarıyla birlikte geçmektedir. Dinamik 

yapısı gereği ile durağan, sabit değil her türlü gelişme ve değişimden bir bütün olarak derinlemesine 

etkilenmektedir. Bu yapısı doğrultusunda kentler günümüzde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci 

içinde bulunmaktadır. Bu süreci yaratan ise birden çok unsur bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 

küreselleşme, kentleşme ve bilgi iletişim teknolojinin büyük bir hızla gelişmesidir (Güven, 2016:22). 

Özellikle bu üç unsurun ortak noktası kentlerde bütünsel ve köklü bir dönüşüm sürecini başlatmasıdır  

(Tümtaş ve Ergun, 2016:136). Kentlerde mekanlardan, ilişkilere her boyutta kendini gösteren bu 

değişimin adımları birçok yeni kent modelleri ortaya çıkarmıştır. Her biri kenti farklı boyutlarıyla temel 

alan bu yeni kent modellerinden bazıları akıllı kent, sürdürülebilir kent, eko kent, sessiz kent, derişik 

kenttir. Bizim çalışmamızın konusu ise akıllı kentlerdir. 

 

1.Akıllı Kent Kavramı 

Literatüre yakın zamanda giren, modern bir kavram olan akıllı kent birbirinden farklı boyutlarıyla ele 

alınmış birden çok tanıma sahiptir. Hem yeni bir kavram olması hem de sosyal bilimler disiplinine ait 

bir kavram olması akıllı kent kavramını tek bir tanım üzerinde uzlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Buna 

rağmen birçok araştırmacı birçok akıllı kent tanımı yapmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir: Cohen’e göre 

“Mevcut kaynakların doğru yerde verimli kullanıma özen gösterilen, maliyetlerin azaltıldığı, enerji 

tasarrufunun sağlandığı, hizmet sunumu ve yaşam kalitesi açısından, çevresel kirlilik ve karbon salınımı 

hakkında sürekli iyileştirmelerin yapıldığı kentler”dir.  Giffinger ve arkadaşları akıllı kenti “ kentin 

önemli unsurları olan ekonomi, insanlar, yönetişim, hareketlilik, çevre ve yaşam konularında vizyon 

sahibi yurttaşların, sorunların çözümü bakımından ortak tavır alabildiği yönetişim esaslı kentler” olarak 

tanımlamaktadır. Caragliu ve arkadaşları ise  “ sağlıklı bir kentsel büyümeyi sağlamak açısından bilgi 

ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirerek; şehrin ekonomisini, yurttaş katılımını ve resmi 

kurumların verimliliğini arttıran kentler” in  akıllı kent olacağı belirtmiştir. (Bulut ve Aslan, 2021:140). 

 

Tanımlar incelendiğinde görülmektedir ki akıllı kentler bir kent için en ideal kent yapılardır. Vaatettiği 

faydalar günümüz kentlerinin gelişmesi ve kalkınması için oldukça önemli unsurlardır. Çünkü dinamik 

bir yapıya sahip olan kentler her türlü olay, olgu ve değişimden doğrudan etkilenmekte ve 

etkilemektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin durmaksızın büyük bir hızla gelişmesi yaşamın tüm alanını 

etkilediği gibi kentleri de her yönüyle etkilemiş, kent sakinlerinin beklenti ve ihtiyaçlarında büyük bir 

değişim meydana getirmiştir. Akıllı kentlerde tam olarak bu değişim ve dönüşüm sonucu ortaya çıkan 

ihtiyaçları bilgi ve iletişim teknolojileri merkezli yerel hizmetler sunarak yanıtlanmasını öngörmektedir. 

Ayrıca akıllı kentler yalnızca ihtiyaç ve talepleri karşılamak üzere değil kentlerin karşı karşıya kaldığı 

birçok sorunu da yine bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak çözüme kavuşturulmaktadır (Örselli ve 

Akbay, 2019:229).  
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Akıllı kent birçok bileşenden oluşmaktadır ve akıllı kenti bileşenleri olmaksızın düşünmek mümkün 

değildir. Akıllı kentin bileşenlerinin neler olduğu konusuyla ilgili birçok araştırmacı birçok yaklaşım 

ortaya koymuş ve içlerinde Cohen’in “Akıllı Kent Çarkı (Smart City Wheel)” öne çıkmıştır. Akıllı Kent 

Çarkı, “akıllı mobilite”, “akıllı yaşam”, “akıllı yönetim”, “akıllı çevre”, “akıllı ekonomi”, “akıllı insan” 

olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır (Karaer, 2020:16). Bu bileşenler: 

 “Akıllı Ekonomi: Yenilikçi ve girişimci ruh, iş piyasasında esneklik, uluslararası piyasalara 

entegrasyon ve dönüşüm kabiliyeti.  

 Akıllı Mobilite (Hareketlilik): Yerel ve yerel ötesi erişebilirlik, BİT’lerin, modern, sürdürülebilir ve 

güvenli ulaşım sistemlerinin varlığı.  

 Akıllı Yönetişim: Karar alma süreçlerinde katılım, yönetişim sistemlerinde şeffaflık, kamu 

hizmetlerinin varlığı ve erişilebilirlik, siyasal stratejilerin kalitesi.  

 Akıllı Çevre: Tabii çevre şartlarının çekiciliği, kirliliğin olmaması ve kaynakların sürdürülebilir 

yönetimi. 

 Akıllı Yaşam: Kültür ve eğitim hizmetlerinin varlığı açısından istenilen ve ölçülen yaşam standardı, 

dijital hizmetlerin varlığı ve erişilebilirliği, turistik yerler, sosyal uyumu, sağlıklı çevre, kişi ve konut 

güvenliği  

 Akıllı Vatandaş: İnsani ve sosyal sermayenin yeterlilik ve kalite düzeyi, esneklik, yaratıcılık, hoşgörü, 

kozmopolitlik ve kamusal yaşama katılım.” (Uçar, vd. 2017:1788). 

 

2. Yerel Yönetim Kavramı 

Yerel yönetimler, insan topluluklarının yerel ve müşterek gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

meydana getirilen yönetsel kurumlardır. Ülkeden ülkeye kuruluşu, teşkilatı, görev ve sorumlulukları 

farklılıklar gösterse de genellikle “devlet sınırları içinde belli bir hukuk düzeninde anayasal kuruluşlar 

olarak tanımlanmaktadır (Çiçek, 2014:54). Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası ise 127. Maddede 

yerel yönetimleri “ il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.” şeklinde tanımlamaktadır. Yerel halka en yakın kamu 

örgütlenmesi olan yerel yönetimler, sınırları içinde bulunduğu yerin ve sakinlerinin ihtiyaç, talep ve 

isteklerine yerel hizmetler ile cevap vermekte, mevcut yerel sorunları da çözmek için gerekli uygulama 

ve kararlar geliştirmektedir. Yerel yönetimler halka en yakın yönetim birimleri olması dolayısıyla yerel 

halkın ihtiyaçlarını, taleplerini en yakından ve en iyi şekilde bilen ve en hızlı şekilde gerekeni yapan 

birimlerdir. Bu yönüyle merkezi yönetimden farklı ve avantajlı olan yerel yönetimler aynı zamanda 

kendi içinde bazı eksiklikler ve olumsuz yönleri de barındırmaktadır. Gittikçe artan bürokrasi ile etkinlik 

ve verimlilikten uzaklaşan yerel yönetimler, personel, zaman gibi kaynaklarından tasarruf yapmakta 

zorlanan, merkezi hükümete bağımlı birimlerdir. Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan dijitalleşme ile 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi klasik yönetim anlayışında da önemli değişimler yaratmıştır. 

Yerel yönetimler de bu anlayış değişiminden en çok etkilenen kurumlardan biri olmuştur. Belediye, il 

özel idaresi ve köylerden oluşan yerel yönetimler birimleri arasında halka en yakın olan ve hizmet 

çeşitliliği daha fazla olan belediyeler bu değişim ve dönüşümün temel hareket noktası olmuştur (Çakır, 

2015:2). 

 

Akıllı kentlerde bu değişim sonucunda yeni yönetim anlayışına göre başta belediyeler olmak üzere yerel 

yönetim birimleri yapısal, yönetsel ve zihinsel büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bu 

süreç içinde yeniden yapılanan yerel yönetimler daha katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, kaynakları etkin 

bir şekilde kullanan, verimli, hızlı ve kaliteli yerel hizmetler sunan bir hale gelmektedir. Yerel 

yönetimlerin sunacağı yerel hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanması ile öncelikle kent 

sakinlerini ve onların ihtiyaç, talep ve isteklerini almaktadır. Kent sakinleri için yapılan bu hizmetleri 

onlara en yakın yönetim birimleri olarak yerel yönetim birimleri bir paydaş olarak kent sakinlerinin de 

karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katılmasını sağlayacaktır. Yerel yönetimler bilgi ve iletişim 

teknoloji araçlarını kullanarak kent sakinlerini, kent ve kendileri ile ilgili tüm süreçlere kolaylıkla dahil 

olmasını sağlayacaktır. Bu süreçte yerel yönetimler kente dair tüm verileri açık veri aracılığıyla kent 

sakinlerine sunarak şeffaf ve hesapverebilir bir hale gelecektir (Arabacı, 2021:5). Böylelikle hem kent 

sakinlerinin yerel ve müşterek nitelikteki ihtiyaçları dijital çağın bir gereği olarak teknoloji tabanlı 

uygulamalarla giderilecek hem de kentin gelişmesi ve kalkınmasını sağlayarak tüm dünyayı etkisi altına 
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alan dijital değişim dönüşüm süreci içinde diğer birçok kent ile rekabet edebilir hale gelecektir (Kayan, 

2019:54). Dijitalleşme ile yerel yönetimler “ bilgiye dayanan, teknolojiyi yakında takip eden, bireysel 

isteklere cevap verebilen, iş ve iş akışlarını yeniden dizayn edip verimliliğe önem veren, anlık katılımın 

önemini kavrayan ve hizmetlerini dijital olarak sunabilen organizasyonlar olma yolunda 

ilerletmektedirler.” (Atmaca ve Karaçay, 2020:264). Dijitalleşme sayesinde yerel yönetimler tarafından 

sağlana bu faydalar yerel yönetim birimleri arasında ağırlıklı olan belediyelerin sunduğu hizmetleri 

internet aracılığıyla verdiği e-belediyecilik kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Arabacı, 

2021:5).  

 

3. E-Belediye Kavramı 

Elektronik Belediye kısaca e-Belediye kavramı “ belediye yönetimi ile yerel yönetim hizmet ve 

faaliyetlerinde enformasyon teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere internet üzerinden etkin 

bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle 

ağ üzerinden iletişimin sağlanmasıdır ”. Daha genel bir anlatımla belediyelerin yerel hizmetleri teknoloji 

tabanlı olarak sunmasıdır (Ünlü, 2016:77). E-belediye kavramını pratikte ilk uygulamaya geçiren 

kentler Almanya’nın Duisburg, Hollanda’nın Tilburg, Danimarka’nın Farum, İngiltere’nin Braintree ve 

ABD’nin Phoenix kentidir. Bu kentlerde yapılan ilk e-belediye uygulamaları vatandaş odaklı, katılıma, 

hizmette yerelliğe, etkili iletişime dayalıdır (Erdoğan, 2019:557). 

 

Dijitalleşmenin merkezi yönetimde yarattığı değişikliğinin bir sonucu olan e-devlet uygulamasının yerel 

yönetimlerde uygulanması olarak tanımlanabilen e-belediye kavramının pratikte hayata geçmesi için 

ülkemizde ilk adım 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile E-Dönüşüm Türkiye projesi ile atılmıştır 

(Aydın ve Kiracı, 2016:35). Projenin amaçları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını 

yaygınlaştırmak, halka kaliteli hizmetler sunmak ve katılımlarını sağlamak, kamu hizmeti sunumun bilgi 

iletişim teknolojilerini azami derecede kullanmaktır (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/e-

donusum-projesi/). E-belediye kavramı ile ilgili olarak bir sonraki adım 2007-2013 dönemi 9. Beş yıllık 

Kalkınma Planı’dır. Plan’da “yerel yönetimlerin internet ortamında sunulan hizmetleri geliştirmesi, 

bunlara ilişkin standartların oluşturulması, veri paylaşımın sağlanması, vatandaşların yönetime daha 

aktif olarak katılması ve yerel internetin halkın kullanımı artırılması amaçlanmıştır” (Aydın ve Kiracı, 

2016:35). 2019-2023 dönemi 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da politika ve tedbirler arasında e-

belediye kavramına ilişkin olarak “mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden 

geçirilerek basitleştirilecek ve zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak, e-belediye uygulaması 

yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlanacaktır.” İfadesine yer verilmiştir (On Birinci Kalkınma Planı, 

2019:64). 

 

Hükümet politikaları ve kalkınma planlarında yer verilen e-belediye uygulaması yerel yönetimler için 

oldukça önemli bir hale gelmiş ve zamanla e-belediye uygulaması olmayan bir kent kalmamıştır. E-

belediye uygulaması ile ; 

 Sayısal olarak daha fazla kent sakinine ulaşmakta 

 Belediyeye ait hizmetler hızlı ve kolay bir şekilde sunulmakta 

 Belediyeye ait tüm karar, haber, duyuru vb bilgiye kent sakinleri kesintisiz bir şekilde 7/24 

ulaşabilmekte 

 Vatandaş odaklı ve vatandaş katılımının artırıldığı, şeffaf ve hesapverebilir bir yönetim yapısı 

oluşmakta 

 Hem kent yönetimi hem kent sakinleri zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır 

 Bürokratik süreçleri, uzun evrak işlerini ortadan kaldırarak kırtasiyeciliği azaltacaktır (Ünlü, 

2016:78). 

 

E-belediye uygulamasında beklenen bu faydalara ulaşmak için e-belediye uygulamasının yer aldığı 

belediye web sayfasının kolay kullanılabilen, güvenli ve şeffaf olması gerekmektedir. Belediye web 

sayfası “stratejik bir yönetsel araç” olarak görülmeli ve e-kültür olgusunun zihniyet ve anlayış yapısı 

olarak kente, kent sakinlerine, kurumlara, kurum personellerine yerleşmesine büyük bir araç olacağı 

kabul edilmelidir (Genco, 2010:15).  

 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/e-donusum-projesi/
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/e-donusum-projesi/
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E-belediye uygulaması bu şekilde birçok fayda sağlamakla birlikte uygulanması konusunda belli bazı 

zorlukları da getirmektedir. Bunlardan bazıları; bürokratik engeller, ilk aşamada bilgi ve teknoloji 

cihazlarının maliyetinin yüksek olması, kişisel verilerin korunması konusunda duyulan endişe, altyapı 

eksiklikleri, mevzuattaki boşluklar, kalifiyeli teknik eleman yetersizliğidir. Bu sorunları aşmak için 

güçlü ve yeniliklere açık bir yönetim yapısı ve anlayışı ile mümkün olacaktır (Gürsoy, 2019:559).  

 

4. Çorum Belediyesi E-Belediye Uygulaması  

E-belediye kavramı, pratikte belediyelerin kurumsal bir web sayfası oluşturarak internet aracılığıyla bu 

sayfa üzerinden kent sakinlerine kentsel hizmetlerin sunulmasıdır. Bu web sayfası yalnızca tek başına 

e-belediye anlamına gelmemektedir. Belediyelere ait resmi web sayfaları E-belediye kavramının bir 

aracı olup e-belediye kavramı bir kültür bir zihniyet yapısıdır. Web sayfaları ise e-belediye kavramının 

amaçlarına ulaşması açısından oldukça önemlidir (Dut, 2021:98). Araştırma konusu olan Çorum 

Belediyesi resmi web sitesinin adresi https://www.corum.bel.tr/ dir. Web sitesi incelendiğinde ana 

sayfada bir menü çubuğu bulunup burada Ana sayfa, Başka, Kurumsal, Hizmetler, Çorum ve İletişim 

sekmeleri yer almaktadır. Menü çubuğunun hemen üstünde online hizmetler, Çorum Belediyesi hizmet 

rehberi, çözüm merkezi numarası ve kentin anlık sıcaklık göstergesi bulunmaktadır. Menü çubuğunun 

hemen altında bir arama çubuğu ve hemen onun alt kısmında tekrar bir menü çubuğu bulun maktadır. 

Bu menü çubuğunda ise online işlemler e-belediye, hızlı menü kolay erişim, dergilerimiz yayınlarımız 

ve kısa yollar bağlantılar sekmesi bulunmaktadır. Bu menü çubuğunun altında ise faaliyetler, duyurular 

ve ihaleler bulunmaktadır. Çorum kenti sakinleriyle Çorum Belediyesi’nin iletişim kanalı olan resmi 

web sayfasında e-belediye sekmesine tıklandığında internet sunucusu yeni bir sayfaya 

yönlendirmektedir. Bu sayfa Çorum Belediyesi e-belediye uygulaması isminde olup site adresi 

https://ebelediye.corum.bel.tr/web/guest/80. Bu sayfa T.C. kimlik numarası ya da sicil kodu ile giriş 

yapılan kişiye özel bir profil sayfadır. Bu profil sayfasına girerek arsa sayiç sorgulama, bina aşınma 

oranları, çevre temizlik tarifesi, su borç sorgusu yapabilmektedir. Bunun dışında kişinin bilgi edinme 

olarak beyan bilgileri, işyeri bilgileri, kira sözleşmesi bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri, tahsilat 

bilgileri alabilmektedir. Ayrıca kent sakinlerinin kent ve kent yönetimi ile ilgili her türlü istek ve 

şikayetlerini bildirip ve bildirisini takip edebileceği bir uygulamada mevcuttur. Genel olarak sunulan 

tüm bu hizmetler incelendiğinde Çorum Belediyesi e-belediyecilik uygulaması olarak kent sakinlerine, 

sorgulama, bilgi edinme, ödeme, şikayet ve öneri hizmetleri bulunmaktadır (https://www.corum.bel.tr/). 

 

Çorum Belediyesi e-belediye uygulaması kent sakinlerine sunduğu bu şekilde interaktif hizmetlerin 

yanında; 

 Şehir içi ulaşım 

 İhaleler 

 Hal fiyatları 

 Meclis kararları 

 ÇOKİŞ (Kariyer Ofisi) 

 Halk Ekmek 

 Halk Et 

 Sosyal Tesisler hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.  

 

E-belediye uygulamasının önemli bir unsuru olan şeffaflık konusu kapsamında Çorum Belediyesi web 

sitesinde stratejik plan, faaliyet raporları, performans programları, bütçe, gelir tarifesi, mali rapor ve 

tablolar, genel aydınlatma metni, KVK ve gizlilik politikası, bilgi güvenliği politikası yer almaktadır. 

Kent sakinlerinin tümüyle hiçbir ayrım gözetmeden açık bir şekilde bu bilgiler raporlar, politika 

belgeleri paylaşılmaktadır.  

 

Çorum Belediyesinin sunduğu hizmetler “Hizmetler” sekmesinde e-hizmetler, bilgi hizmetleri, 

uygulamalar ve hizmet rehberi bulunmaktadır. E-hizmetler Çorum Belediyesi Web sitesi üzerinden 

yapılan hizmetlerdir. Bunlar Borç Ödeme, Borç Sorgulama, Emlak Beyan Bildirimi, İstek-Şikayet 

Bildirimi, Yapı Ruhsat Başvurusu, İmar Çapı Başvurusu, Kurs/Eğitim Başvurusudur. Bu başvuru ve 

bildirimler web sitesi üzerinden kolaylıkla ve hızlı yapılabilmektedir. E-belediye kapsamın web sitesi 

üzerinden verilemeyen fakat Çorum Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlere de detaylı olarak yer 

vermiştir. Bu hizmetler: Çevre Yönetimi ve Yeşil Alan Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Kültür ve Sanat 

https://www.corum.bel.tr/
https://ebelediye.corum.bel.tr/web/guest/80
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Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Altyapı Hizmetleri, Sağlık ve Toplum Düzeni Hizmetleri, İmar ve 

Şehircilik Hizmetleridir. (Çorum Belediyesi, https://www.corum.bel.tr/hizmet-rehberi). Çorum kentine 

dair genel bir bilgilendirme ise “Bilgi Hizmetleri” sekmesi altında toplanmıştır. Bu bilgilendirmeler 

şunlardır: Vefat Edenler, İhaleler, Duyurular, Hal Fiyatları, Şehirlerarası Ulaşım Bedelleri, Nöbetçi 

Eczaneler, İmar Planı Değişiklikleri, 18. Madde Uygulamalarıdır (https://www.corum.bel.tr/).  

 

SONUÇ 

Kentler, insanlığın varoluşu ile birlikte meydana gelmiş ve bugüne kadar birçok kez başta fiziksel, 

yapısal, anlamsal olmak üzere her alanda birçok değişiklikler yaşamıştır. Bu değişimi yaratan kimi 

zaman kenti düşman güçlere karşı korunaklı bir hale getirmek üzere büyük surlarla çevirmeye neden 

olan savaşlar, kimi zaman her şeyin belirleyici egemen tek güç dini anlayış, bazen Sanayi Devrimi 

bazense küreselleşme gibi olgu ve hareketler olmuştur. Bugün egemen olan kent modellerinden bir olan 

akıllı kent kavramını ise bilgi iletişim teknolojilerinin büyük bir gelişim göstermesi ortaya çıkarmıştır. 

Her gün baş döndürücü bir hızda gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkilemediği bir alan kalmadığı 

çok rahatlıkla söylenebilir. Bireylerin günlük yaşamları, beklentileri, ihtiyaçları, alışkanlıkları,  

kurumların yapıları, hem bireysel hem kurumsal kullanılan araçlar bilgi iletişim teknolojileri ile 

bambaşka yeni bir hale bürünmüştür.  

 

Kentler bu değişimden en çok etkilenen alanlardan biri olmuş ve bu süreçte birçok yeni kent modeli 

ortaya çıkmıştır. Bilgi iletişim teknolojisini gelişmesine bağlı olarak ise akıllı kent olgusu meydana 

gelmiştir. Kentlerin bu şekilde etkilenmesi bir halkanın zinciri gibi birbirine bağlı olarak birçok sebep 

diğer birçok sonucu doğurmuştur. Yeni bir kent modeli olarak akıllı kent konsepti ile kent yönetimi, 

kent yönetimi yapısı, araçları da değişmiş ve dönüşmüştür. Kent sakinlerinin konforlu ve kaliteli bir 

yaşam sürmesi ana hedefi taşıyan akıllı kenti bu hedefe ulaştıracak ise akıllı kent yönetimidir. Kentin 

her türlü sorunu ve kent sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla doğrudan birincil olarak görevli olan kent 

yönetimi kent hizmetlerini akıllı kent kapsamında bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla yerine 

getirmektedir. Çalışmanın konusu olan e-belediyecilik kent yönetiminin kent hizmeti sunumunda 

kullandığı bir yeni teknoloji uygulamasıdır. E-belediye kavramı ülkemizde hükümet programları, 

kalkınma planları ile merkezi yönetim tarafından desteklenmiş ve kısa bir süre içerisinde birçok kent 

resmi web sayfası oluşturarak kent hizmetlerinin bazılarını bu site üzerinde vermeye başlamıştır. Örnek 

bir e-belediye uygulaması olarak incelediğimiz Çorum Belediyesi resmi web sitesi temel birçok kent 

hizmetinin bu süte üzerinden vermektedir. Fakat bir e-belediye uygulamasının tam anlamıyla başarıya 

ulaşması için bazı özellikleri de taşıması gerekmektedir. Örneğin web sayfası kullanımı basit ve anlaşılır 

olmalı, kent sakinleri ile daha fazla veri paylaşılmalı, daha fazla kent hizmetinin site üzerinden 

kolaylıkla verilmesini sağlamalıdır. Tüm bunların yanında en önemlisi ise tüm bu hizmetlere ulaşmak 

için kent sakinlerine internet ve uygulamayı kullanabilecek dijital okur yazarlık eğitimi verilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Çünkü kent sakinleri en başarılı e-belediye uygulaması olsa bile bunu 

kullanamadıktan sonra bu başarı gerçek bir başarı sayılmayacaktır. Bu nedenle e-belediye kavramı sonu 

olan, durağan, net, kesin, tek bir olgu değildir. Bilgi iletişim teknolojileri hiç durmaksızın her an 

gelişmekte ve gelişime bağlı olarak e-belediye uygulaması da sürekli bu gelişmelere entegre edilmesi 

gerekmektedir.  
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Abstract  

Since its foundation, the Turkish Republic has been party to both conventional and unconventional 

warfare, UN peace keeping missions, and counter-terrorism operations deploying its regular armed 

forces. While Western countries’ use of private soldiers has increased greatly since the 1960s, there is 

no record of Turkiye using such forces throughout its centuries-old history. In 2020, however, the 

Turkish government chose to use Syrian mercenaries in the war in Libya. This unorthodox form of 

armed intervention drew criticism from opposition parties and from some international actors. This 

article aims to reveal whether the use of private soldiers was a rational decision of the Turkish 

government made through consideration of the pros and cons. Having assessed profits and losses, it is 

identified that the use of Syrian mercenaries was favourable to the Turkish government as, without 

facing international sanctions thus far, it was able to reverse the pattern that had been devoloping against 

the interests of Turkiye in Libya and to consolidate its support in domestic politics.  

 

Keywords: Syrian mercenaries, Private soldiers, Libya War, Turkiye 

     

Introduction 
The Turkish Armed Forces (TAF) has been the main armed power used by Turkiye in the conflicts it 

engaged in up to outbreak of the Libyan war. Following the Independence war of 1921-1922, TAF was 

deployed to Korea in 1950 as a conventional force in accordance with UN resolution (UNSCR 83). In 

1958, the Turkish Special Forces under TAF command engaged in Cyprus, assisting unconventional 

forces – Turkish Resistance Organization (TMT) – and TAF implemented a conventional naval 

operation in 1974. Later on, in addition to UN Peace Keeping missions implemented by TAF, it 

conducted counter-terrorism operations inside its borders with connventional forces, gendarmery and 

village guards, and outside of its borders with additional local armed forces. 

 

In 2020, Turkiye for the first time chose to use private soldiers – Syrian mercenaries – in Libya at a time 

when most of the Turkish military were engaged in counter-terrorism and peacekeeping operations. This 

unprecedented decision sparked debate not only on the legitimacy of the Presidential decision but also 

on the pros and cons of the unexpected option regarding the use of force. Critics of opposition parties 

focused on the illegitimacy of the governmental decision and the risks that it might incur to international 

relations. In this context, the decision to use private soldiers deserves scrutiny as it is possible this will 

shed light future decisions about their use by Turkiye in conflicts to come. 

 

This study focuses on an analysis of the gains and losses to the Turkish government in deploying Syrian 

mercenaries to the Libyan area of operation. Initially, the literature on the pros and cons of using private 

soldiers is analysed theoreticaly. The second section explains the dynamics that led the Turkish 

government to intervene into the Libyan theatre of war and why the Turkish government chose to use 

Syrian mercenaries. Finally, the paper investigates whether the government derived political gains or 

losses by deploying Syrian mercenaries in Libya. The investigation suggests that as a consequence of 

using Syrian mercenaries, the Turkish government benefited as, without facing international sanctions 

thus far, it was able to reverse the pattern that had been devoloping against Turkiye’s interests in Libya 

and consolidate its support in domestic politics. 

 

The field study relies mostly on media reports due the novelty of the case. This includes official or 

unofficial statements, analyses and news accounts by journalist and scholars. The study also involves 

archival research of primary and secondary resources. 
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The Pros and Cons of the Use of Private Soldiers 

The use of private soldiers has never disappeared despite their notorious past and the challenge they 

pose to states’ legitimate monopoly of physical force. Even the United Nations (UN), known for its 

stance against private soldiers, continues to use Private Military Contractors (PMCs) in its area of 

operations (UNHRC Working Group: 2018, 22). Unlike their predecessors, Western PMCs’ missions 

are mainly defensive in nature, providing support to regular armies, for example, logistical support, 

intelligence, consultancy, training, personal, site and convoy security, demining services, and 

reconnaissance and peacekeeping operations. However, some PMCs also undertake independent duties 

such as performing groundwork prior to military intervention or maintaining the interest of their country 

following the departure of an official military presence.  

 

From a military standpoint, by offering these services, private soldiers meet the need of governments by 

providing additional forces that can be deployed in highly dynamic theatres of war (EP, 2011: 21). 

Politically, the use of private soldiers enables governments to bypass the control mechanisms of 

legislative branches (Moesgaard 12). The use of private soldiers also mitigates the political costs of 

operation failures. Since the number of casualties may negatively influence the perception of 

governments’ constituencies and draw criticism from international actors, the deniability of a link 

between governments and private soldiers provides governments with immunity from international and 

national law (Kurilev and others: 2017, 143). From an economic point of view, private soldiers are hired 

and paid just for the period of the conflict. Once their contract is over, private soldiers are expendable 

unlike regular military personnel (Thayer: 1969, 169). 

 

Nevertheless, the benefits of using private soldiers are accompanied by costs. PMC employees have 

been known to act against human rights and be involved in corruption and looting etc., which states may 

be unable to prosecute for and such actions can result in damaging the fight for hearts and minds of local 

people (EP, 2011: 27; see UNHRC Working Group: 2018). PMCs could undermine government policy 

and its interests abroad (Kinsey: 2005, 87). They might develop their own agenda and follow their own 

material interests. PMC employees, being under no legal obligations other than the requirements of the 

contract, may desert the operation under stress of armed conflict, putting military success at risk. The 

absence or lack of proper command, control and coordination between PMCs and other armed forces, 

such as military personnel of host, exporting and contracting states may result in friendly fire and 

fratricide (Cusumano, 2009: 7). The engagement of non-party citizens has the potential to enhance the 

conflict and its complexity further (PRIF, 2022:1), as shown in the Ukraine–Russia war. Having private 

soldiers fight and die for Ukraine, saw the conflict evolve from a purely Ukrainian–Russian war to a 

Western–Russian one (Habtom, 2022, p. 81; OHCHR, 2016; Agovic, 2018, pp. 444-445). 

 

The Dynamics of the Turkish Government’s Use of Syrian Mercenaries in Libya 
Libya experienced deep political turmoil in the upheavels brought about by the Arab Spring. The 

uprisings initiated in different settlements of Libya were severely repressed, in particular the uprising in 

Zaviya on 24 February 2011 was countered by Kaddafi government using excessive force such as tanks 

and airplanes against civilian rebels. Following the United Nations Security Council (UNSC) decision 

(RES1970/2011) to transfer the massacre of civilians’ case to the International Criminal Court, on 20 

March 2011, NATO commenced an operation in Libya to topple Kaddafi on the ground of the massacre 

(Caner and Şengül, 2018, pp. 64-65). 

 

With the support by NATO, revolutionary forces were able to unite, forming the National Transitional 

Council, and to overthrow the Kaddafi government in August 2011. After regime supporters had been 

defeated and Kaddafi caught and killed by Revolutionaries in October 2011, it was necessary to hold an 

election for a legitimate government in order to maintain the unity of the Revolutionaries, which 

consisted of multiple factions. However, the July 2012 general elections, which resulted in the 

establishment of the General National Congress, did not serve to hold the Revolutionaries together. 

Tripoli centered West, Benghazi centered East and the Berbers in the south who aligned with competing 

international actors turned into rival parties for military and political power in Libya. 
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In 2014, Khalifa Haftar’s Benghazi centered Libyan National Army (LNA), which controlled the eastern 

part of the country, launched a coup against the Tripoli based elected government. His LNA was backed 

by France, United Arab Emirates, Egypt and Saudi Arabia. In response to the risk that the elected Libyan 

government would fall, the Libya Dawn Coalition (LDC) was formed, supported by Turkiye, Qatar and 

Sudan. Furthermore, along with some states’ military personnel, tribal militias and foreign mercenaries 

from Chad, Sudan and Russia formed together a parallel security institution, the Libyan Arab Armed 

Forces, under the command of Haftar. With UN attempts in 2015, the conflicts were finalized by forming 

the Government of National Accord (GNA) in Tripoli. Following a period of stalemate, this hybrid 

security complex in Libya encouraged the LAAF to launch a new civil war in 2019 by an offensive on 

Tripoli to topple the GNA (Badi, 2020).  

 

While Haftar’s attacks were developing in Tripoli, Turkiye entered the eight-month-long conflict, 

deploying Syrian mercenaries. This was not the usual Turkish use of force. Turkish technical assistance, 

equipment support and the intervention of Turkish-backed mercenaries created a balance of power 

between Libyan parties and ended the war, paving the way in October 2020 for a ceasefire agreement 

under the auspices of the UN (Lacher, 2021). Generally, the number of mercenaries deployed in Libya 

was the fourth largest number of foreign fighters deployed after Afghanistan in the 1980s, Iraq in the 

2000s and and Syria in the 2010s. According to a UN announcement, as of December 2020, there were 

20,000 mercenaries in Libya (African Union, 2021).  

 

As for the dynamics of Turkish armed intervention, it is worth noting initially that Libya has not been 

outside the area of Turkish interest since Libya became a province of the Ottoman Empire. Historical 

events such as the Ottoman support for the Libyan insurgency against the Italian invasion before WWI, 

the education of Kaddafi at the Turkish War College and the supply of Libyan oil to Turkiye after the 

UN applied sanctions following Turkiye’s intervention in Cyprus were continuities that kept mutual 

relations alive. Politically, given rival international interests in the region, Turkiye prefers to keep an 

Ankara-friendly government in Libya. Since the Turkish and Libyan governments share similar 

ideologies, supporting the GNA was the expected alliance for the Turkish government, considering its 

domestic constituency. Moreover, Libyan Islamists, who constitute the contemporary cadres of the 

GNA, played a role along with Turkey and Qatar against the Bashar al-Assad government at the 

beginning of the Syrian crisis (Harchaoui, 2020). So the Libyan conflict might have been seen as a 

redemption-war by Syrian mercenaries. Common ideologies overlapped with common international 

politics in the region. 

 

From an economic perspective, Turkey had significant investments, worth 18 billion dollars, in Libya 

before the Arab Spring (Yüksel, 2020, p.145). Any change in governmental power would have risked 

the future of these investments in the region. Additionally, the growing need for construction of 16 

billion dollars in Libya following the Arab Spring and Libya’s rich oil and gas resources might have 

been another incentive for regional powers to intervene (Syrians for Truth and Justice, 2020). In fact, 

having a base in northwest Libya would be a passageway into Africa, which was growing in economic 

appeal to international construction companies and export-oriented manufacturers (Harchaoui, 2020). 

 

However, Turkish involvement in the region remained limited from the outset, despite the risk posed by 

Russia-backed Haftar forces entering Tripoli to seize governmental power. International developments 

constituted the main motive behind decisive Turkish involvement in Libya. The reason that led Turkey 

to intervene in December 2019 openly was the discovery of hydrocarbon resources in the eastern 

Mediterranean. Regional powers such as Italy, Israel, Egypt, Greece and Cyprus brokered a maritime 

treaty, establishing the Gas Forum that excluded Turkey from the region. The GNA government, close 

to being overtrown by Haftar forces in late 2019, consented to the past proposal of Turkiye to expand 

its mutual maritime jurisdiction zone in the Mediterranean in exchange for a security cooperation 

memorandum for the provision of combat trainers and technical support from Ankara (Yüksel, 2020, 

p.140, 145).  
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The Turkiye’s intervention in Libya solidified Turkish objectives as the GNA triumphed over Haftar’s 

forces. But a question that still remains is what gains and what losses did the Turkish government 

experience as a result of using mercenaries? 

 

Assessment of Gains and Losses due to the Use of Syrian Mercenaries in Libya 

To intervene in Libya, Turkiye had to take some risks into account in terms of international law. Even 

though Turkiye is not a party to the 1989 UN Convention on mercenaries, in general, it criminalizes 

taking part in hostilities as mercenaries (GA Resolution 44/34). Likewise, specific to Libya, Security 

Council Resolutions in 2011 (SC Resolution/1970, SC Resolution/1973) mandate member states to take 

the necessary steps to prevent direct or indirect supply, sale or transfer to Libya of all types of war 

materials including the provision of armed mercenary personnel (See Liu, 2011). These resolutions 

actually outlaw the Turkish and GNA governments’ security cooperation and following Turkish 

intervention regardless of the use of mercenaries.  

 

On the other hand, the UN did not impose any sanction hitherto against countries that deployed soldiers 

or mercenaries in Libya, making the UN measures ineffective. Hasar suggests, since the embargo was 

violated to the detriment of the GNA, it is not mandatory for the GNA to conform to the embargo as its 

response was self-defense under the UN Charter (2021, p.244). It is also worth noting that the GNA is 

recognized by the UN, and NATO Secretary General announced NATO’s support of the internationally-

recognized government (Atak and Marcuzzi, 2022). In line with this, Ankara’s rationale regarding 

international law was based on the invitation of the GNA for Turkish military deployment, and 

legitimized by the narrative of supporting the UN recognized government, but not a warlord (Soylu, 

2020). 

 

Another significant risk is the possibility that Syrian mercenaries may commit crimes from which 

Turkiye could be held accountable in the future. Reportedly, human rights violation, human trafficking, 

smuggling and corruption are prevalent among crimes committed by warring parties (COAR, 2021). 

Chair of the Fact Finding Mission to Libya, Mohamed Auajjar, said (UN Human Rights Council, 2021) 

Our investigations have established that all parties to the conflicts, including third States, 

foreign fighters and mercenaries, have violated international humanitarian law, in 

particular the principles of proportionality and distinction, and some have also committed 

war crimes. 

 

According to the Mounreux document (2008), the contracting state is directly responsible for the acts of 

private soldiers. In case of any crime committed by Syrian mercenaries, Turkiye has to undertake the 

reparation, unless the contract was made directly between the GNA and Syrian mercenaries. 

 

Along with these risks, the use of Syrian mercenaries for the Libyan intervention has provided 

significant gains for Turkiye. Militarily, Syrian mercenaries could have met the need for force of the 

Turkish government. Before the governmental desicion on the military intervention in Libya was made, 

Turkish army personnel was conducting cross-border operations as self-defence, such as Euphrates 

Shield, which began in al-Bab region on 24 August, 2016, Olive Branch in Afrin region on 20 January, 

2018, and Peace Spring between Ras al-Ayn and Tel Abyad on 9 October 2019. The Spring Shield 

operation, which was to commence in Idlib region on 27 February, 2020, was at the planning stage. 

Another area of operation is Northern Iraq, where allegedly between 5,000 and 10,000 Turkish soldiers 

were deployed in military bases and forward operation posts. Turkish forces also initiated in the same 

region a counter-terrorism campaigns in 2019, namely Claw, Claw Tiger and Claw Eagle (Çevik, 2022). 

Turkiye has a military presence in Azerbaijan, Qatar, Somalia and Afghanistan and the Turkish military 

execute peacekeeping operations in the Balkans. Moreover, the Turkish navy patrols the Mediterranean 

and Aegean seas (Hacaoğlu, 2019). Therefore, the use of Syrian mercenaries might have served to fill 

the manpower and firepower gap by providing flexible options for the dynamic and undefinite theatre 

of war. 

 

From the economic point of view, hiring Syrian mercenaries cost approximately as much as using 

Turkish professional soldiers abroad. Turkish bid of 2,000-3,000 US dollars monthly salaries and 
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Turkish citizenship for mercenaries, medical support for the injured and repatriation aid for the dead 

motivated 3,800 Syrian National Army (SNA) members – according to UN sources – to be part of the 

Libyan war (Yüksel, 2020, p.140, 146). Once Syrian mercenaries are no longer needed, their 

dispensability is an advantage for the Turkish government within neoliberal principles.  Politically, the 

use of Syrian mercenaries was a viable alternative for Türkiye to the deployment of Turkish military 

forces in Libyan civil war. The use of the Turkish army could potentially have drawn negative public 

opinion as, according to surveys, 58 per cent of Turks oppose the deployment of Turkish military forces 

in Libya and only 38 per cent of respondents agree to the presence of Turkish soldiers in Libya (Dalay, 

2020). So, the Turkish government avoided being held accountable for its actions. Moreover, opposition 

parties strongly rejected military involvement in Libya. However, the motion passed in Parliament with 

325 votes in favor and 184 against. This indicates that the opposition in parliament would have reviewed 

any operational development if Turkish military had been deployed in Libya. By using Syrian 

mercenaries, the executive branch was able to circumvent the mechanisms of parliamentary oversight.  

 

On the international level, it was not only Haftar’s supporters such as Egypt, Russia, France, Greece, 

Jordan, UAE that rejected the “foreign exploitation” of Libya but also USA, UK, Germany, the League 

of Arab States, Saudi Arabia, Israel and Italy referring to Turkish involvement as allegedly violating the 

Libyan Political Aggreement and UN-imposed Arms Embargo (Toksabay and Elumami, 2019; Hasar, 

2021, p.235-237). Unlike the use of military, the use of Syrian mercenaries enabled the Turkish 

government to deny its participation in the conflict at the beginning of its involvement.  Reportedly, 

Syrian mercenaries were first deployed in Libya in December 2019.  The Turkish Grand National 

Assembly passed the law about the memorandum submitted by the President to deploy Turkish Armed 

Forces to Libya on 2 January 2020. The Turkish President announced the presence of “Syrian Teams” 

in Libya for the first time on 21 February 2020 and referred to their duty as the implementation of 

military training missions with local forces and the Turkish army (Syrians for Truth and Justice, 2020). 

According to this timeline, the use of Syrian mercenaries provided the Turkish government with 

immunity from international law, at least until the announcement of their involvement on 21 February.  

 

Besides, the use of Syrian mercenaries decreased the political costs following involvement. Some 

reports suggest the number of Syrian mercenaries deployed by Turkey increased to 10,000-12,000 as of 

April 2020 and the number of causalties reached 500 killed and 2,000 injured by June 2020 (Pack and 

Pusztai, 2020). This was not reported in the media in Turkiye. Had the Turkish military had such 

numbers of casualties, it would have been criticized by the opposition. In fact, even the possibility of 

this was opposed by the leader of the opposition before deployment, stating “We do not want our soldiers 

to be martyred on the Arab deserts” (Demirtaş, 2019). The number of likely casualties of military 

personnel would have resulted in harsher criticism of the intervention and negative implications even 

on the own constituency of the government.  

 

Conclusion 
In 2020, Turkiye for the first time chose to use private soldiers, Syrian mercenaries,  in Libya while the 

Turkish military personnel were intensely engaged in counter-terrorism and peacekeeping operations. 

This unprecedented decision sparked debate not only on the legitimacy of the Presidential decision but 

also on the pros and cons of the unexpected option regarding the use of force. In terms of risks, 

international laws were violated due to the use of Syrian mercenaries. The 1989 UN Convention on 

mercenarism criminalizes taking part in hostilities as mercenaries (GA Resolution 44/34), and Security 

Council Resolutions (SC Resolution/1970, SC Resolution/1973) mandate member states to take the 

necessary steps to prevent transportation of armed mercenary personnel to Libya. However, all these 

laws became ineffective due to the breaches by all actors involved. Another significant risk is the 

possibility that Syrian mercenaries may commit crimes from which Turkiye could be held accountable 

in the future. Naturally, it is not possible to conclude about such risks, whose repercussions may be seen 

later. 

 

As for the gains, militarily, Syrian mercenaries could have met the need for force of the Turkish 

government. From the economic point of view, their dispensability is an advantage within neoliberal 

principles for the Turkish government. Politically, the use of Syrian mercenaries enabled the Turkish 
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government to avoid negative public opinion about sending the military abroad and to bypass the 

parliamentary oversight mechanisms. The deniability of the use of Syrian mercenaries provided the 

Turkish government with immunity from international law at least until the announcement of their 

involvement on 21 February. Besides, the government refrained from criticism of the intervention in 

case of any failure or likely causalties. From the rational choice perspective, the use of Syrian 

mercenaries resulted in favour of the Turkish government as it was able, without facing international 

sanctions thus far, to reverse the pattern devoloping against the interests of Turkiye in Libya and 

herewith consolidate its support in domestic politics. 
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Abstract 
The purpose of this work is to present the progress of tax revenues for Albania for the period 2000-2021. 

We have tested the data to find the impact of the real GDP growth, the annual growth of personal 

remittances and the annual growth of net exports on the annual growth of tax revenues. After testing, 

we discovered that the three variables taken in consideration in the study have a significant positive 

impact on the annual growth tax revenues. In this period, Albania has had substantial changes in the 

fiscal packages; the changes have been both in the tax rates applied and in the inclusion or exclusion 

from taxes of different categories of income. During part of this period, a flat tax was applied to all 

income. It was then switched to a progressive tax system. The weight of taxes during this period has 

been continuously increasing both for individuals and for companies. It is known from economic 

theories that increasing the rate of taxes reduces disposable income. This will affect the reduction of 

consumption, which is the main factor in calculating the GDP of a country.  

 

Keywords: Tax revenues, GDP, tax rate, Budget revenues etc.  

JEL classification: F4, F41, H21, H61 

 

INTRODUCTION 

Fiscal policy is an important component. It affects both the life of the individual and the economic 

environment of a country. It will affect all economic agendas, the individual, the family, domestic or 

foreign companies and of course the government. A high tax rate increases the costs of companies, and 

this can lead to the reduction of the labor force, the increase in product prices, and the reduction of 

internal investments by companies. Of course, this has its impact on foreign direct investments. This 

issue becomes more complicated if we also look at the advantage of comparison with the countries of 

the region. Taxes do not only affect companies or in other words producers, but also the individual and 

their purchasing power as taxes reduce their disposable income. This will lead to both a reduction in 

their savings and a reduction in consumption. Savings and investments are essential for improving long-

term economic performance. 

 

Albania's budget revenues consist of three main categories: Aid revenues, Tax revenues and Non-tax 

revenues. The biggest weight in the budget revenue structure is occupied by tax revenues, which account 

for over 90% of the total. Income from aid is the first category of income in the state budget. This 

includes income received from aid provided by governments of other countries and other donors. The 

second category of state budget income is tax income, which includes the income received from the 

collection of all types of taxes and duties implemented at the central level (Taxes and Customs), at the 

local level and contributions from special funds, such as Social Security and Health. In tax revenues, the 

biggest weight is the value added tax, VAT, which in Albania is 20% of the value. Income from social 

security Insurance comes from their weight after VAT. The third category is non-tax income. Revenues 

collected from taxes serve for governments to generate public revenue. Through them, governments 

manage to finance services for citizens for infrastructure or other public investments. 

mailto:entelavelaj@yahoo.com
mailto:oltanexhipi@uamd.edu.al
mailto:floramerko@uamd.edu.al
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According to (Ojong et al., 2016), the main purpose of taxation should be for social and political 

purposes. The right way of taxation improves competition. The more complicated they are, both the way 

they are taxed and their administration, the higher they make fiscal evasion and corruption, and this 

affects the reduction of services to citizens and public investments. 

 

 
 

Figure1. Budget revenues in years (2001-2021), actual nominal value and annual change % 

Source MFE 

 

Referring to figure 1, we note that Albania had the lowest annual increase in budget revenue for 2020 

and the highest value for the entire period considered was for 2021. 

 

 
 

Figure 2. Tax revenue in years (2000-2021), annual change in % and weight to total revenue 

Source MFE 

 

The biggest weight in the budget revenue structure is occupied by tax revenues, which account for over 

90% of the total. For this reason figure 2 has a very similar tendency to figure 1. 
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Figure 3.  Progress of Revenues from Taxes and Customs (2000-2021), actual nominal value, and 

annual change in %.Source MFE 

 

 
Figure 4. Realizations of Total Budget Revenue, Tax Revenue and Revenue from Taxes and Customs, 

2014-2021. Source MFE 

 

The lowest realization from the planning of the three indicators was in 2020, where respectively the 

budget revenues were realized only 8.36%, Tax revenues only 85.7% and revenues from taxes and 

customs only 83.5% 
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LITERATURE REVIEW 

Different researchers have done empirical studies over the years to understand if there is a connection 

between fiscal policies and inflation in a country. King and Plosser (1985) studied the US and 12 other 

countries. They did not find a significant relationship between the fiscal deficit and the rate of inflation. 

Catao and Terrones (2001) discovered an important relationship in the long term between the ratio of 

government deficits to narrow money and inflation. Fischer, Sahay and Végh (2002) in their study found 

an important link that the fiscal deficit causes high inflation. NGUYEN, Hieu Huu (2019) studies the 

relationship between state budget revenue and economic growth in Vietnam in the period 2000-2017. 

They discovered that state budget revenue has a positive impact on the economy of Vietnam. 

 

Ofoegbu and Akwu (2016) studied the effect of tax revenue on the Nigerian economy. Their study 

revealed that tax revenue had significant and positive influence on the economy. Muriithi (2013) in his 

study divided the budget revenues into tax and non-tax revenues for the period 1992-2011 for Kenya. 

The result of his study was that government revenues had positive effects on Kenyan economic growth. 

He also discovered that different budget items had different impacts on the country's economy. He 

discovered that the increase in excise taxes or customs duties had a significant negative impact on 

economic growth. Castro and Camarillo (2014) studied the factors affecting tax revenues in 34 OECD 

member countries. The data taken in the study belonged to the period 2001 - 2011. They show that GDP 

per capita and production have a positive impact on tax revenues, but the rate of foreign direct 

investment (FDI), agriculture; indices of civil liberties and life expectancy have a negative impact on 

tax revenue. 

 

Imam and Jacobs (2014) studied the factors affecting tax revenue in 12 Middle Eastern countries for the 

period 1990 - 2003. The result of the study showed that inflation has a positive impact on tax revenue, 

while GDP per capita has a negative effect. The literature review shows different results in the studies 

that have been conducted. The factors that affect their conclusions depend on the analytical methods 

used, the characteristics of the country or the study periods. E. Velaj, Ll. Prendi 2014 studied the factors 

affecting tax revenues in Albania referring to the data between the periods 1993-2013 and reached the 

conclusion that the increase in GDP will cause the increase in tax revenues. 

 

METHODOLOGY 

The data taken into consideration have their source from the Ministry of Finance and Economy. These 

data are for the period 2000-2021 .The examined variables are as follows: 

Annual growth of tax revenues in %, dependent variable (TR) 

Annual growth of personal remittances in %, independent variable (PR) 

Annual growth of net exports in %, independent variable (NE) 

Real GDP growth in % independent variable (RGDP) 

 

We have test the data for normality. The Shapiro-Wilk Test is more appropriate for small sample sizes 

(< 50 samples). For this reason, we will use the Shapiro-Wilk test as our numerical means of assessing 

normality.  The data are normal. The data are test for collinearity. Multicollinearity happens when 

independent variables in the regression model are highly correlated to each other. A VIF can be 

computed for each predictor in a predictive model. A VIF value of 1 means that the predictor is not 

correlated with other variables. VIFs between 1 and 5 suggest that there is a moderate correlation, but it 

is not severe enough to warrant corrective measures. VIFs greater than 5 represent critical levels of 

multicollinearity where the coefficients are poorly estimated, and the p-values are questionable. Multiple 

linear regressions are a statistical technique that uses several explanatory variables to predict the 

outcome of a response variable. The goal of multiple linear regressions is to model the linear 

relationship between the explanatory (independent) variables and response (dependent) variables. In 

essence, multiple regressions is the extension of ordinary least-squares (OLS) regression because it 

involves more than one explanatory variable.  

 

Statistically, the relationship between some independent variables (x) and one dependent variable (y) 

is expressed as: y= β0+ β1x1 +β2 x2+...+βpxp+є.  
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RESEARCH  

Value of R Square = 0.807 means that 80.7 % of our model is explained by the variables used. After 

testing the data, it is noticed that all the variables with the exception of constant have a P-value < 0.05. 

As we mentioned above, the linear regression p value for each independent variable tests the null 

hypothesis that the variable has no correlation with the dependent variable. The variables used were 

tested for multicollinearity and the VIF value is between 1.00-1.664. To test the data for normality, we 

use the Shapiro-Wilk test. P-value of the test for all variables used is > 0.05, so they are normal. The 

impact of real GDP growth is positive and significant. P-value =0.001. The impact of annual growth of 

personal remittances is positive and significant. P value =0.02. The impact of annual growth of net 

export is positive and significant. P value =0.05   

 

The results of our study are almost in line with the reviewed literature of previous studies. 

The equation of our model is: 

TR = 1.341RGDP+0.183PR+0.086NE 

 

Table 1. Result of the Multiple Regressions Model 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .899a .807 .771 2.86112% 

a. Predictors: (Constant), real gdp growth %, annual growth of personal remittances 

%, annual growth of net export % 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 549.214 3 183.071 22.364 <.001b 

Residual 130.976 16 8.186   

Total 680.190 19    

a. Dependent Variable: Annual growth of tax revenues in %RE 

b. Predictors: (Constant), real gdp growth %, annual growth of personal remittances %, annual growth of net 

export % 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .565 1.239  .456 .654   

Real gdp growth % 1.341 .322 .588 4.161 <.001 .603 1.659 

Annual growth of 

personal remittances 

% 

.183 .071 .366 2.589 .020 .601 1.664 

Annual growth of net 

export  

.086 .042 .229 2.077 .050 .993 1.007 

a. Dependent Variable: Annual growth of tax revenues in % 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

real gdp 

growth % 

Personal 

remittances, 

received 

(current US$) 

rritja vjetore 

Net exports 

rritje vjetore 

rritje vjetore 

1 1 2.484 1.000 .03 .03 .04 .04 

2 .840 1.720 .00 .01 .13 .72 

3 .562 2.102 .16 .02 .42 .21 

4 .114 4.664 .80 .95 .41 .03 

a. Dependent Variable: Annual growth of tax revenues in % 
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CONCLUSIONS 

In our study, we addressed several factors that affect tax revenues. We took into consideration 3 

dependent variables which were personal remittances, net exports and the real growth of the country's 

GDP. The data referred to Albania for the period 2000-2021. The SPSS program and multiple linear 

regressions were used to test the data. Data testing showed that all three dependent variables had a 

positive impact on the collected tax revenues. Their connection was significant. The increase of 1 unit 

of net exports would cause the increase of tax revenues by 0.086 units. An increase in personal 

remittances by 1 unit would cause an increase in tax revenues by 0.183 units. An increase in real GDP 

by 1 unit would cause an increase in tax revenue by 1,341 units. From the evaluation of the β coefficients, 

we come to the conclusion that the annual growth of real GDP has the strongest impact since β = 1.341. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyeti fayda farkındalığı düzeylerinin 

incelenmesidir. Araştırmaya 108 (%53,7) kadın ve 93 (%46,3) erkek olmak üzere toplam 201 öğrenci 

gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin toplanmasında Ho (2008) tarafından geliştirilen, Akgül ve 

arkadaşları (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Rekreasyon Fayda Ölçeği ve demografik bilgi formu 

kullanılmıştır.  Veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler 

(frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma) yapıldıktan sonra veriler normal dağılım gösterdiği için 

parametrik testlerle analizler gerçekleştirilmiştir. 2 parametreli değişkenlerde Bağımsız Örneklem T-

testi (İndependent T-testi), 3 ve üzeri parametreli değişkenlerde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, 

öğrencilerin rekreasyon fayda farkındalığı düzeyleri orta seviyeden yüksek olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin rekreasyon fayda farkındalığı düzeylerinde cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre 

anlamlı farklılık bulunmazken (p<0,05), yaş değişkenine göre fiziksel alt boyutta anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0,05). 

 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, faaliyet, farkındalık, üniversite, öğrenci 

 

EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' LEVELS OF BENEFIT AWARENESS OF 

RECREATION ACTIVITY (SAMPLE OF KOCAELİ UNIVERSITY FACULTY OF SPORTS 

SCIENCES) 
 

Abstract 

The aim of this research is to examine the level of awareness of the benefits of recreational activities of 

university students. A total of 201 students, 108 (53.7%) female and 93 (46.3%) male, participated in 

the study voluntarily. Leisure Benefit Scale developed by Ho (2008) and adapted to Turkish by Akgül 

et al. (2018) and demographic information form were used to collect data. The data were analyzed using 

the SPSS 22 package program. After descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard 

deviation) were analyzedd, analyzes were carried out with parametric tests due to the data showed a 

normal distribution. Independent Sample T-test was used for variables with 2 parameters, and One-Way 

ANOVA was used for variables with 3 or more parameters. The significance level was accepted as 0.05. 

According to the results obtained in the study, it was found that the students' awareness of recreational 

benefits was higher than the medium level. While there was no significant difference in the recreational 

benefit awareness levels of the students according to gender, department and grade variables (p<0.05), 

a significant difference was found in the physical sub-dimension according to the age variable (p<0.05).  

 

Keywords: Recreation, activity, awareness, university, student. 
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1. GİRİŞ 

Rekreasyon; kişinin iş ve ihtiyaçlarından arta kalan zamanda gönüllü olarak yaptığı aktif veya pasif 

aktivitelerin tamamı olarak tanımlanmaktadır. Rekreasyon Latince “recreatic” sözcük anlamı olarak 

dinlenmek, eğlenmek, yeniden canlanmak anlamlarını ifade etmektedir. Rekreasyon, zorunlu hale 

gelmiş çalışma aktivitelerinden, ayrı olarak bireyin kendini yenilemesi ve geliştirmesi, kendine ait olan 

zamanı kendi istediği gibi kullanmasıdır (Smith ve Godbey, 1991). Yapay kurallar olmaksızın yapılan, 

fiziksel etkinliğe dayalı ve eğlence kavramını içermektedir. Kazanç amacı güdülmeden, devamlılık 

zorunluluğu olmadan, kişiyi tazeleyen ve çevresiyle etkileşimini sağlayan bir zaman geçirme yöntemidir 

(Karaküçük, 2008). İş ve kişisel zamandan arta kalan serbest zamanı kapsamaktadır. Rekreasyon 

kavramı, güncel etkinlikleri ve temelde insanın doğayla daha fazla etkileşim halinde olmasını 

gerektirmektedir (Kocaekşi, 2012). Sportif faaliyetler ile fiziksel gelişim sağlanmakta ve dolayısı ile 

daha sağlıklı bireyler ortaya çıkmaktadır. Boş zamanlarını rekreatif etkinliklere ayıran bireyler, zararlı 

alışkanlıklardan da uzak duracağı için toplumdaki genel sağlık harcamaları azalmaktadır. Rekreasyonun 

sağlık problemlerini önleyici etkisi kadar, giderici etkisi de bulunmaktadır. Böylelikle de yaşam kalitesi 

artmaktadır (Tütüncü, 2012). 

 

Rekreatif faaliyetlerin ruhsal gelişime de katkısı bulunmaktadır. Özellikle şehir hayatında sık görülen 

monotonluk, tekdüze yaşamlar bireylerin moral değerlerinde negatif etkiye sebep olmaktadır. Boş 

zamanlarını eğlenip dinlenebileceği rekreatif etkinliklere ayıran kişiler ruhsal doyum sağlamakta, mutlu 

olmakta ve moral değerleri yükselmektedir. Mutlu ve moral değerleri yüksek olan insanlar işlerinde 

başarılı olacağı gibi, toplumsal ilişkileri de daha sağlıklı bir noktaya gelecektir. Ruhsal sağlığı gelişmiş 

toplumlarda suç oranı en az seviyelere de inmektedir. Rekreasyon faaliyetleri özel hayatın 

problemlerinden kaynaklanan ruhsal gerilimleri azaltmakta ve iç huzurun sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır (Chick, 1986). Rekreasyon faaliyetlerinin çeşitlilik göstermesi, değişik ve pozitif psikolojik 

sonuçlar doğurmaktadır. Rekreasyonun insanlar sağlayacağı bazı psikolojik yararlar şu şekilde 

sıralanabilir; 

 

Bireyin kendini tanıması ve kimliğini tanımlayabilmesine yardımcı olmaktadır. Çevre değişimi, doğal 

ve kırsal alanlar ruhsal gerginlikleri gidermektedir. Rekreasyon faaliyetleri bireylerde bir tatmin 

yaratmakta, moral ve mutluluk vermektedir (Broadhurst, 2002). Birçok birey için rekreasyon 

faaliyetlerine katılmak onların statüsünü yükseltmektedir (Burt ve Brewer, 1971). Birey karakterinin 

gelişmesine yön vermektedir. Bireylerin suça yönelimini azaltmakta, yaratıcılığını ve entelektüel 

hayatını geliştirmektedir. Kişisel beceri ve yeteneğin gelişmesini sağlamaktadır. Çalışma başarısı ve iş 

verimini yükseltmektedir. Grup halinde yapılan rekreasyon faaliyetleri bireylerin yalnızlığını 

gidermektedir (Hall, 2006). Grup halinde yapılan rekreasyon faaliyetleri bireye dışa dönük kişilik 

geliştirme imkânı vermekte ve sosyalleşmesine katkı sağlamaktadır (Street ve diğ., 2007). 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Araştırmacı tarafından hazırlanan tüm demografik sorular konu ile ilgili yapılmış alan yazından alınan 

diğer çalışmalar örnek alınarak hazırlanmıştır. Anket kapsamında öğrencilerin demografik bilgileri 

(cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf kademesi, vb.), rekreasyon faaliyeti fayda farkındalığı düzeylerinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Bu araştırma, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 öğretim yılı güz 

döneminde yapılmıştır. 

 

Araştırmanın evrenini, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Öğrenciler tesadüfi eleman örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışma grubunu 2021-

2022 eğitim-öğretim yılı Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinde her sınıf düzeyinde 

öğrenim gören 201 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya 108 (%53,7) kadın ve 93 (%46,3) erkek olmak 

üzere toplam 201 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 

 

Ho (2008) tarafından geliştirilen ve Akgül, Ertüzün ve Karaküçük (2018) tarafından Doğrulayıcı Faktör 

Analizi ile tekrar test edilen ‘Rekreasyon Fayda Ölçeği’ öğrencilerin rekreasyon fayda farkındalığı 

düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen ‘Rekreasyon Fayda Ölçeği’ veri toplama aracı olarak 

kullanılmıştır. Ölçek   24 madde ve 3 faktörden oluşmuştur. Bu faktörler Fiziksel (7 madde), Psikolojik 
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(8 madde) ve Sosyal (9 madde) biçimindedir. Ölçek faktörleri için Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayıları ,83 ile ,89 arasında arasında değişirken ölçeğin tümü için ,90 dür. 5'li likert tipinde geliştirilen 

ölçeğe verilen yanıtlar “Tamamen Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne de 

Katılmıyorum”, “Katılıyorum” ''Tamamen Katılıyorum'' şeklindedir. Araştırmacı tarafından hazırlanmış 

olan kişisel bilgi formunda; öğrencilerin demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla öğrencilerin 

cinsiyet, yaş, bölüm ve sınıf değişkenlerine yönelik 4 soru maddesi bulunmaktadır. Veriler SPSS 22 

paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler (frekans, yüzde, ortalama ve 

standart sapma) yapıldıktan sonra veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerle analizler 

gerçekleştirilmiştir. 2 parametreli değişkenlerde Bağımsız Örneklem T-testi (Independent T-testi), 3 ve 

üzeri parametreli değişkenlerde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 

0,05 olarak kabul edilmiştir. 

 

3. SONUÇ  

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin tanımlayıcı istatistikleri. 
Değişken Parametre n % 

Cinsiyet 
Kadın 108 53,7 

Erkek 93 46,3 

Yaşınız 

18-20 83 41,3 

21-23 90 44,8 

24-26 28 13,9 

Bölümünüz 

Rekreasyon 58 28,9 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 60 29,9 

Antrenörlük 49 24,4 

Spor Yöneticiliği 34 16,9 

 

Sınıfınız 

1. Sınıf 40 19,9 

2. Sınıf 36 17,9 

3.Sınıf 57 28,4 

4.Sınıf 68 33,8 

Toplam  201 100 

 

Araştırmaya 108 (%53,7) kadın ve 93 (%46,3) erkek olmak üzere toplam 201 öğrenci gönüllü olarak 

katılmıştır. Araştırma grubundaki öğrencilerin yaş aralıkları, 83 kişi (%41,3) 18-20 yaş aralığında, 90 

kişi (%44,8) 21-23 yaş aralığında ve 28 kişi (%13,9) ise 24-26 yaş aralığındadır. Araştırma grubundaki 

öğrencilerin bölümleri, 58 kişi (%28,9) Rekreasyon, 60 kişi (%29,9) Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, 49 kişi (%24,4) Antrenörlük ve 34 kişi (%16,9) ise Spor Yöneticiliği bölümündedir. 

Araştırma grubundaki katılımcıların sınıfları, 40 kişi (%19,9) 1.sınıf, 36 kişi (%17,9) 2.sınıf, 57 kişi 

(%28,4) 3.sınıf ve 68 kişi (%33,8) 4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

 

Tablo 2. Rekreasyon Fayda Ölçeği Alt Boyutları ve Toplam Puan Ortalamalarının Dağılımları 
 En düşük En yüksek Ortalama Standart sapma 

Psikolojik 8 40 29,40 6,87 

Sosyal 9 5 32,50 8,14 

Fiziksel 7 35 25,50 6,5 

Toplam 24 120 87,40 19,89 

 

Tablo 2’ ye göre, öğrencilerinin psikolojik boyut düzeylerinin ortalaması (x̄=29,4±6,87), sosyal boyut 

düzeylerinin ortalaması (x̄=32,5±8,14), fiziksel boyut düzeylerinin ortalaması (x̄ =25,5±6,5), toplamının 

ortalaması ise (x̄ =87,4±19,89)’dur. 
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Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Rekreasyon Fayda Farkındalığı Düzeyi Ortalamalarının 

Independent Samples Testi Sonuçları 

Alt boyut Cinsiyet n  ± ss T df P 

Fiziksel 
Kadın 108 25,17 6,409 

-,788 199 ,432 
Erkek 93 25,89 6,627 

Psikolojik 
Kadın 108 29,24 6,755 

-,349 199 ,728 
Erkek 93 29,58 7,041 

Sosyal 
Kadın 108 32,44 7,804 

-,126 199 ,900 
Erkek 93 32,58 8,574 

Toplam 
Kadın 108 86,84 19,195 

-,429 199 ,668 
Erkek 93 88,05 20,772 

 

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre Rekreasyon Fayda Ölçeği puan ortalamalarının Independent 

Samples T Testi sonuçlarına göre alt boyut ve toplam puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Yaş Değişkenine Rekreasyon Fayda Ölçeği Puan Ortalamalarının ANOVA 

Sonuçları 

Alt boyut Yaş n  ± ss F df P 

Psikolojik 

18-20 83 28,06 7,901 

2,922 200 ,056 21-23 90 30,12 6,030 

24-26 28 31,04 5,521 

Sosyal 

18-20 83 31,27 8,959 

2,358 200 ,097 21-23 90 33,87 7,346 

24-26 28 31,79 7,666 

Fiziksel 

18-20 83 24,17 7,139 

3,388 200 ,036 * 21-23 90 26,17 6,103 

24-26 28 27,32 5,048 

Toplam 

18-20 83 83,49 22,570 

2,776 200 ,065 21-23 90 90,16 18,153 

24-26 28 90,14 14,335 

* p<0,05 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş değişkenine göre rekreasyon fayda ölçeği puanları 

ortalamalarının anova testi sonuçlarına göre fiziksel alt boyutta anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 

 

Tablo 5. Öğrencilerin Bölüm Değişkenine göre Rekreasyon Fayda Ölçeği Puan Ortalamalarının 

ANOVA 

Alt boyut Bölüm n  ± ss F df Sig. 

Psikolojik 

Rekreasyon 58 30,16 8,307 

,567 200 ,637 
Öğretmenlik 60 28,52 5,382 

Antrenörlük 49 29,49 6,073 

Yöneticilik 34 29,53 7,696 

Sosyal 

Rekreasyon 58 32,78 9,169 

,432 200 ,730 
Öğretmenlik 60 31,53 6,726 

Antrenörlük 49 32,82 8,212 

Yöneticilik 34 33,29 8,695 

Fiziksel 

Rekreasyon 58 26,14 7,815 

,300 200 ,826 
Öğretmenlik 60 25,28 5,493 

Antrenörlük 49 25,43 5,598 

Yöneticilik 34 24,91 7,090 

Toplam 

Rekreasyon 58 89,07 23,895 

,356 200 ,785 
Öğretmenlik 60 85,33 16,474 

Antrenörlük 49 87,73 18,398 

Yöneticilik 34 87,74 20,570 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin okuduğu bölüm değişkenine göre rekreasyon fayda ölçeği puanları 

ortalamalarının anova testi sonuçlarına göre hiçbir alt boyutta ve toplam ortalamalarında anlamlı 

farklılık yoktur. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin Sınıf Kademesi Değişkenine göre Rekreasyon Fayda Ölçeği Puan 

Ortalamalarının ANOVA Sonuçları 

Alt boyut Sınıf n  ± ss F df Sig. 

Psikolojik 

1.sınıf 40 28,88 9,224 

,541 200 ,589 
2.sınıf 36 28,64 6,892 

3.sınıf 57 29,16 5,437 

4.sınıf 68 30,31 6,372 

Sosyal 

1.sınıf 40 32,18 9,785 

,179 200 ,910 
2.sınıf 36 31,78 8,350 

3.sınıf 57 32,74 7,659 

4.sınıf 68 32,88 7,516 

Fiziksel 

1.sınıf 40 24,45 7,867 

1,348 200 ,260 
2.sınıf 36 24,25 6,635 

3.sınıf 57 25,91 5,054 

4.sınıf 68 26,44 6,587 

Toplam 

1.sınıf 40 85,50 25,833 

,638 200 ,592 
2.sınıf 36 84,67 20,506 

3.sınıf 57 87,81 16,466 

4.sınıf 68 89,63 18,328 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf değişkenine gore rekreasyon fayda ölçeği puanları ortalamalarının 

anova testi sonuçlarına gore anlamlı farklılık hiçbir alt boyutta ve toplam ortalamalarında yoktur. 

 

4. TARTIŞMA 

Araştırma sonucu, alt boyutlara bakıldığında öğrencilerin psikolojik, sosyal ve fiziksel düzeylerinin 

yakın seviyede olduğu hesaplanmıştır. Rekreasyon Fayda Ölçeği’nden alınan puanların ortalamaları 

cinsiyet değişkeni açısından hesaplanmış ve erkek öğrencilerin (x̄=88,05), kadın öğrencilerin ise 

(x̄=86,84) ortalamalarına sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan Bağımsız Örneklem T- testi (İndependent 

T-testi) analizi, grupların rekreasyon fayda farkındalığı düzey ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu durum, erkek ve kadın öğrencilerin rekreasyon 

fayda farkındalığı düzeylerinin benzer olduğunu göstermektedir. Alt boyutlara yönelik gerçekleştirilen 

analizler neticesinde, öğrencilerin psikolojik, sosyal ve fiziksel boyutları cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermemiştir. 

 

Çalışma bulgularına göre katılımcıların rekreasyon fayda farkındalıkları cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Benzer şekilde Ekinci (2017) ve Kocaer (2018) yaptıkları 

çalışmalarda üniversite öğrencilerinin rekreasyon fayda farkındalıklarında cinsiyete göre bir farklılık 

tespit edememiştir. Önaç ve arkadaşları (2017) ise cinsiyet ve sınıf değişkeninin rekreasyon 

eğilimlerinde farklılığa sebep olabileceğini belirtmektedirler. Fakat her ne kadar literatürde cinsiyet 

değişkeni dikkate alındığında üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinlikleri seçimi ve katılımında 

farklılıklar olsa da  rekreasyon fayda farkındalığı açısından mevcut çalışmada bir farklılığın tespit 

edilmemesi, katılımcıların benzer sosyal ortamları paylaşıyor olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Ekinci ve diğ., 2014; Popeska ve diğ., 2017). 

 

Öğrencilerin Rekreasyon Fayda Ölçeği’ nden aldıkları puanların ortalamaları üzerinden Anova (Tek 

Yönlü Varyans Analizi) uygulanmış ve yaş değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu sonuç, öğrencilerin yaş grupları ile rekreasyon fayda farkındalığı düzeyleri arasında 

farklılık görülmemiştir. Alt boyutlara yönelik gerçekleştirilen analizler neticesinde, öğrencilerin 

psikolojik ve sosyal alt boyutları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir, ancak fiziksel alt boyutta 

anlamlı bir fark gözlenmiştir. 
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Literatürde farklı yaşlar arasında rekreasyon fayda farkındalığı düzeylerine yönelik oluşabilecek anlamlı 

farkı inceleyen çalışmalar mevcuttur. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlara göre yaş arttıkça rekreasyon 

fayda farkındalığı düzeyi genç yaşlara göre daha düşüktür. Bunun sebebi yaş ilerledikçe aktivitelere 

katılım oranının azalmasıdır (Bacacı, 2019; Bebek, 2020). Güldür ve Yaşartürk (2020) yaş değişkeninin 

rekreasyon fayda algısı üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Rekreasyon Fayda Ölçeği’nden aldıkları rekreasyon fayda farkındalığı düzey ortalamaları üzerinden 

Anova (Tek Yönlü Varyans Analizi) uygulanmış ve bölüm değişkenine göre gruplar arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç öğrencilerin bölüm gruplarına göre rekreasyon fayda farkındalığı 

düzeyleri arasında farklılık görülmemiştir. Alt boyutlara yönelik gerçekleştirilen analizler neticesinde, 

öğrencilerin psikolojik, sosyal ve fiziksel alt boyutları bölüme göre anlamlı farklılık göstermemiştir. 

 

Literatürde farklı fakülteler ve meslekler arasında rekreasyon fayda farkındalığı seviyelerine yönelik 

oluşabilecek anlamlı farkı inceleyen benzer çalışmalar ortaya konulmuştur. Bölüm ve meslek türü 

değişkeninin öğrencilerdeki rekreasyon fayda farkındalığı düzeyini inceleyen Bülbül ve arkadaşları 

(2021) bu değişkenlere göre anlamlı bir sonuca varamamıştır. Rekreasyon Fayda Ölçeği’ nden alınan 

puanların ortalamaları üzerinden Anova (Tek Yönlü Varyans Analizi) uygulanmış ve sınıf kademesi 

değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Alt boyutlara yönelik gerçekleştirilen 

analizler neticesinde, öğrencilerin psikolojik, sosyal ve fiziksel boyutları sınıf kademesine göre anlamlı 

bir farklılık göstermemiştir. 

 

Alan yazında farklı sınıf kademeleri arasında rekreasyon fayda farkındalığı seviyelerine yönelik 

oluşabilecek anlamlı farkı bulmaya çalışan benzer araştırmalar mevcuttur. Akyüz (2020), üniversitedeki 

rekreasyon bölümü öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmada cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık bulamazken, sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulmuştur. Doğan (2021) tarafından 

lise öğrencilerinin rekreasyon fayda ve katılım seviyelerini karşılaştırdığı araştırmasında, öğrencilerin 

sınıf kademeleriyle, rekreasyon fayda düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farka 

rastlamamışlardır. Üstün ve Üstün (2020), cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin rekreasyon fayda farkındalığı 

konusunda belirleyici bir değişken olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmanın verilerinden 

ulaşılan bulguların sonuçlarına bakarak bazı öneriler geliştirilebilir. Rekreatif etkinliklere katılmanın 

faydalarını bilmeyen öğrencilere dönük gerçekleştirilecek her türlü bilinçlendirici seminerler bu konuda 

öğrencileri olumlu etkileyecektir. Bununla beraber öğrencilere yönelik yapılacak rekreatif etkinliklerin 

okulda ve çevre yerlerde daha fazla yapılması öğrencileri bu aktivitelere katılmak yönünden teşvik 

etmeye yarayacaktır. Serbest zaman, iyi ve kaliteli bir biçimde değerlendirildiğinde hem fiziksel hem 

sosyal hem de psikolojik olarak çok yönlü bir gelişim olanağı sunarken, bu durumun farkındalığının 

oluşması ile rekreatif faaliyetler üzerine daha fazla çalışma yapılması oldukça önemlidir. 
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Özet  

Doğrusal olmayan yapı ve yapısal kırılmalar bir zaman serisi analizinde dikkate alınması gereken önemli 

iki faktör olarak görülmektedir. Bir zaman serisinin yapısı doğrusal değilken doğrusalmış gibi hareket 

edildiğinde önemli ekonomik çıkarımlar yaparken ön yargılı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Yapısal 

kırılmalar göz ardı edildiğinde ya da önsel bilgi gerektiren kukla değişkenler ile modellendiğinde de 

sonuçlar ön yargılı olabilmekte ve gerçekte reddedilmesi gereken temel hipotezi kabul etme olasılığı 

artabilmektedir. Bu çalışmada, yapısal kırılmaların Fourier fonksiyonu ve doğrusal olmayan yapının ise 

üstel fonksiyonlu yumuşak geçişli otoregresif (ESTAR) model ile modellendiği Fourier ESTAR 

eşbütünleşme test süreci anlatılmaktadır. Ayrıca, kırılmaların dikkate alınmadığı ESTAR testi ve geçiş 

fonksiyonu olarak lojistik fonksiyonun kullanıldığı model ile güç karşılaştırması yapılmaktadır. 

Uygulama adımlarını göstermek amacıyla “Türkiye’de satın alma gücü paritesi hipotezi geçerli midir?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır. Sonuçlar, Fourier temelli testlerin güç performansının kırılmaların dikkate 

alınmadığı testlerden daha iyi olduğu ve Türkiye’de satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerli olmadığı 

yönündedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Eşbütünleşme, Yapısal kırılma, STAR Model, Zaman Serisi 

 

FOURIER ESTAR COINTEGRATION TEST AND AN EMPIRICAL EXAMPLE 

 

Abstract 

Nonlinear structure and structural changes are the two main factors to consider in a time series analysis. 

We are more likely to receive biased results while making important economic inferences when the 

nonlinear structure of a time series is considered linear. Results may also be biased and the probability 

of accepting the null hypothesis that should be rejected may increase when structural breaks are ignored 

or modeled with dummy variables that require prior knowledge. In this study, we explain the Fourier 

ESTAR cointegration test process, in which structural breaks are modeled through the Fourier function 

and the nonlinear structure is modeled through the exponential smooth transition autoregressive 

(ESTAR) model. In addition, the power comparison will be made with the ESTAR test, in which the 

breaks are not taken into account, and the model in which the logistic function is used as the transition 

function. In order to show the steps of the test, we seek an answer to the question “Is the purchasing 

power parity hypothesis valid in Turkey?”. The results indicate that the power performance of the 

Fourier-based tests is better than the tests that do not take into account the breaks, and the purchasing 

power parity hypothesis is not valid in Turkey. 

 

Keywords: Cointegration, Structural Changes, STAR Model, Time Series 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde zaman serileri analizinde ekonomik değişkenlerin doğrusal olmayan yapısının dikkate 

alınması oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son 20-25 yılda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte 

bilgisayar, programlama ve kodlamada da ilerlemelerin yaşanması serilerin doğrusal olmayan yapısının 

da modelleme sürecine dâhil edilmesinde etkili olmuştur. Ekonomik değişkenler her zaman doğrusal 

özellik göstermemektedir ve seriler doğrusal olmayan yapıdayken doğrusalmış gibi hareket edildiğinde 

sonuçlar yanıltıcı olacaktır. Bununla birlikte, çeşitli ekonomik çıkarımlar yapılırken doğrusal modeller 

değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamakta yeterli olmayabilir. Bir zaman serisi analizinde önemli olan 

diğer önemli faktör de yapısal kırılmalar olarak görülmektedir.  Bir zaman serisinin yapısında kalıcı 

değişikliklere yol açan yapısal kırılmalar analiz sürecinde dikkate alınmadığında test sonuçlarının 

güvenilirliği azalmakta ve gerçekte yanlış olan temel hipotezin reddedilme olasılığı azalmaktadır. Klasik 

yaklaşımlar incelendiğinde kırılmaların çoğunlukla kukla değişkenler ile modele dâhil edildiği 

görülmektedir. Kırılmalar kukla değişkenler ile modellendiğinde kırılmaların sayısı, tarihi ve şekli 
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hakkında önsel bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu önsel bilgi tanımlama hatasına yol açabilmekte 

ve kırılmaların modellenmesinde yapılan bir hata kırılmaların dikkate alınmaması kadar önemlidir 

(Becker ve ark., 2006 ve Tsong ve ark., 2016). 

 

Bu çalışmada, Güriş ve Sedefoğlu (2022) tarafından önerilen, doğrusal olmayan yapının üstel 

fonksiyonlu yumuşak geçişli otoregresif (ESTAR) model ve yapısal kırılmaların ise Fourier fonksiyonu 

ile modellendiği Fourier ESTAR eşbütünleşme testi temel alınmaktadır. İlk olarak Tsong ve ark. (2016) 

ve Banerjee ve ark. (2017) tarafından eşbütünleşme testlerinde kullanılan Fourier fonksiyonu 

trigonometrik fonksiyonların toplamından oluşmakta ve kırılmaların sayısı ve tarihi fark etmeksizin 

kademeli olarak modellenmesinde oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Çalışmada, kırılmaların dikkate 

alınmadığı ESTAR testi ve geçiş fonksiyonu olarak lojistik fonksiyonun kullanıldığı model ile Fourier 

ESTAR testi güç karşılaştırması yapılacak ve Monte Carlo simülasyon sonuçlarına yer verilecektir. 

Testlerin uygulamadaki adımlarını göstermek amacıyla Türkiye’de satın alma gücü paritesi hipotezinin 

geçerliliği 2010:01-2019:12 dönemi için araştırılacaktır. 

 

2. YÖNTEM 

Değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin incelendiği eşbütünleşme analizinde aşağıda yer alan 

regresyon modeli temel alınmaktadır: 

 

     𝑦𝑡 = 𝑑𝑡 + 𝛽′𝑥𝑡 + 𝑢𝑡          𝑡 = 1,2, … 𝑇                      (1) 
 

Denklem (1)’de 𝑦𝑡 ve 𝑥𝑡 eşbütünleşme temel varsayımı gereği ilk fark ile durağan iki seri, 𝑑𝑡 

deterministik terim ve 𝑢𝑡, sıfır ortalama ve sabit varyanslı hata terimidir. Kırılmaların sayı, tarih ve şekil 

fark etmeksizin yakalanmasını sağlayan Fourier fonksiyonu 𝑑𝑡 deterministik terim içinde şu şekilde 

tanımlanmaktadır: 

 

 𝑑2𝑡 = 𝜇 + 𝛼(𝑡)                                    (2) 

𝑑3𝑡 = 𝜇 + 𝜗𝑡 + 𝛼(𝑡)                    (3) 

𝛼(𝑡) = 𝛼1𝑠𝑖𝑛 (
2𝑘𝜋𝑡

𝑇
) + 𝛽1𝑐𝑜𝑠 (

2𝑘𝜋𝑡

𝑇
)                  (4) 

 

Burada, k, Fourier frekansıdır ve [1,5] aralığında tanımlanmaktadır. 𝑇 gözlem sayısı, 𝑡 trend ve π≅ 

3.1416.  

Becker ve ark. (2006) ve Enders ve Lee (2012a ve 2012b), Fourier frekans sayısının 5’den büyük 

alınmasının testin gücü üzerinde olumlu bir etkisinin bulunmadığını ve k = 1 olduğunda en güçlü 

sonuçlara ulaşıldığı bilgisini vermektedir. 

 

Fourier fonksiyonunu içeren Denklem (1) En Küçük Kareler yöntemi ile tahmin edilip, artıklar elde 

edildikten sonra doğrusal olmayan yapı aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: 

 

  𝑢𝑡 =  
1

𝑢𝑡−1 + 
2

𝑢𝑡−1𝐺(. ) + 𝑒𝑡             (5) 

 

Denklem (5)’de 𝐺(. ) geçiş fonksiyonudur. Geçiş fonksiyonu sırasıyla üstel ve lojistik fonksiyon için şu 

şekilde tanımlanır: 

 

    𝐺(. ) = 1 − 𝑒𝑥𝑝{−𝛾𝑢2
𝑡−1}                          (6) 

   𝐺(. ) = (1 + 𝑒𝑥𝑝{−𝛾(𝑢𝑡−1)})−1                         (7) 

 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur temel hipotezi, 𝐻𝑜: 𝜌 = 0, değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisi vardır alternatif hipotezine karşı, 𝐻1: 𝜌 < 0, aşağıdaki model dikkate alınarak 

sınanmaktadır: 

∆�̂�𝑡 = 𝜌�̂�𝑡−1𝐺(. ) + ∑ 
𝑗
∆�̂�𝑡−𝑗 + 𝜖𝑡

𝑝
𝑗=1                                      (8) 
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Burada diğer önerilen eşbütünleşme testlerinden farklı olarak klasik t testi kullanmak yerine infimum 

tipi t istatistikleri hesaplanmaktadır. Bu istatistikler hesaplanırken grid araştırma yapılmaktadır. Grid 

araştırmada 𝛾’nın mümkün tüm değerleri için 𝜌’nun t istatistikleri hesaplanmakta ve minimum olan 

değer seçilmektedir (Güriş ve Sedefoğlu, 2022). Monte Carlo simülasyonu ile güç karşılaştırmaları 

yapılırken kırılmaların dikkate alınmadığı ESTAR ve LSTAR testleri için Denklem (1)’de deterministik 

terim 𝑑𝑡’de Fourier fonksiyonu tanımlanmamaktadır. 

 

3. SONUÇ 

Monte Carlo simülasyonu ile testlerin güç karşılaştırması yapılırken 𝛽 tipi (II. Tip) hata üzerinden (1- 

𝛽) olasılıkları hesaplanmaktadır. Fourier ESTAR testi ve karşılaştırma için kullanılacak LSTAR ve 

ESTAR testleri için güç özellikleri aşağıdaki denklemler aracılığıyla 10,000 iterasyon ile R programı 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛼1𝑠𝑖𝑛 (
2𝑘𝜋𝑡

𝑇
) + 𝛼2𝑐𝑜𝑠 (

2𝑘𝜋𝑡

𝑇
) + 𝛽1𝑥𝑡 + 𝑢𝑡,                 (9) 

          ∆𝑢𝑡 = 𝜌1𝑢𝑡−1 + 𝜌2𝑢𝑡−1𝐺(. ) + 𝜖1𝑡,                                (10) 

   ∆𝑥𝑡 = 𝜖2𝑡,                                          (11)          

       (
𝜖1𝑡

𝜖2𝑡
) ~ (0 [

1 0
0 1

]).                 (12) 

 

Denklemlerde, 𝜇 = 1, 𝛽1= 2, 𝜌1= 0, 𝛾 = (0.01, 0.1, 1), 𝜌2 = (-0.5, -0.1) ve karşılaştırma için k = 1 olarak 

alınmaktadır. ESTAR ve LSTAR testleri için Denklem (9)’da Fourier fonsksiyonu modele dâhil 

edilmemektedir. Tablo 1 incelendiğinde gözlem sayısı arttıkça testin gücü artmakta ve yapısal 

kırılmaların Fourier fonksiyonu ile dikkate alındığı Fourier ESTAR ve Fourier LSTAR testlerinde en 

güçlü sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. En güçlü sonuçlara Fourier temelli testler ile ulaşılması, 

gerçekte yanlış olan temel hipotezin doğru olarak reddedilme olasılığının arttığı anlamına gelmektedir. 

Kırılmaların dikkate alınmadığı testler incelendiğinde ise ESTAR testinin güç özelliklerinin LSTAR 

testinden daha iyi olduğu görülmektedir.  

 

Testlerin adımlarını göstermek amacıyla Türkiye’de Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) hipotezinin 

geçerliliği 2010:01-2019:12 dönemi için Uluslararası Finansal İstatistikler (IFS)’den elde edilen veriler 

ile incelenmektedir. PPP hipotezinin geçerliliği incelenirken ABD doları cinsinden logaritmik nominal 

döviz kuru 𝑠𝑡 ile logaritmik yurt içi tüketici fiyat endeksi (𝑝𝑡) ve logaritmik ABD tüketici fiyat endeksi 

(𝑝𝑡
∗) arasındaki fark (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡

∗) dikkate alınmaktadır. Bu iki değişken arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

bulunması Türkiye’de PPP hipotezinin geçerli olduğu yönünde bilgi vermektedir. Denklem (1)’in farklı 

Fourier frekansları ile tahmininden elde edilen kalıntı kare toplamlarından (SSR) minimum değeri veren 

model, Model 1 olarak bulunmuş ve uygun frekansın k = 1 olduğuna karar verilmiştir. İkinci adımda, k 

= 1 durumu için tahmin edilen Denklem (1)’den elde edilen artıklarla doğrusal olmayan yapının da 

dikkate alındığı Denklem (8) üstel ve lojistik fonksiyonlar ile tahmin edilmiştir. ESTAR ve LSTAR 

testleri için Denklem (1)’de Fourier fonksiyonu dikkate alınmadan elde edilen artıklarla Denklem (8) 

tahmin edilmektedir. Tablo 2 test sonuçlarına göre elde edilen infimum tipi test istatistikleri mutlak 

değerce kritik değerlerden daha küçük olduğundan temel hipotez reddedilememektedir. Bu sonuç, 

belirtilen dönem için Türkiye’de PPP hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 1. Testlerin güç karşılaştırması 

 

Not: Fourier ESTAR ve ESTAR testi sonuçları k = 1 için Güriş ve Sedefoğlu (2022) çalışmasından 

alınmıştır. Fourier LSTAR ve LSTAR testi kritik değerleri bu çalışma için elde edilmiştir. 

 

Tablo 2. Uygulama Sonuçları 

Adım 1    

 k SSR  

Model 1 1 1.630  

Adım 2    

 k Infimum t istatistikleri Akaike (AIC) 

Fourier ESTAR (1) 1           -1.147   -604.846 

Fourier LSTAR (1) 1           -0.925   -604.596 

ESTAR (1) -           -0.160   -527.076 

LSTAR (1) -            1.128   -528.338 

 

Not: Kritik değerler %1, %5 ve %10 anlam düzeylerinde sırasıyla Fourier LSTAR testi için -4.727, -

4.169, -3.873; FESTAR testi için -4.843, - 4.255, -3.977 ve LSTAR testi için -3,8782 -3,3382 -3,0449 

ve ESTAR için -4.048, -3.492 ve -3.217’dir. 
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𝜌1 = 0 T = 250 

(𝜌2, 𝛾) ESTAR LSTAR FESTAR FLSTAR 

(-0.5, 0.01) 0.850 0.655 0.964 0.851 

(-0.5, 0.1) 0.909 0.681 0.979 0.842 

(-0.5, 1) 0.906 0.670 0.979 0.827 

(-0.1, 0.01) 0.518 0.478 0.745 0.683 

(-0.1, 0.1) 0.533 0.493 0.752 0.680 

(-0.1, 1) 0.538 0.486 0.754 0.692 

𝜌1 = 0 T = 50 

(𝜌2, 𝛾) ESTAR LSTAR FESTAR FLSTAR 

(-0.5, 0.01) 0.499 0.544 0.626 0.669 

(-0.5, 0.1) 0.758 0.552 0.839 0.670 

(-0.5, 1) 0.793 0.567 0.884 0.664 

(-0.1, 0.01) 0.397 0.397 0.520 0.502 

(-0.1, 0.1) 0.431 0.397 0.563 0.508 

(-0.1, 1) 0.441 0.396 0.563 0.506 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610918.2022.2067874?journalCode=lssp20
https://data.imf.org/?sk=4FFB52B2-3653-409A-B471-D47B46D904B5
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Özet  

Yaşanan değişim ve gelişimeler insan hayatında önemli değişimlere yol açmaktadır. Değişen ve gelişen 

dünyaya uyum sağlamak sürdürülebilirliği korumak; fikir üretme, fikri uygulama, yeni durumlara 

transfer edebilme, değişim dönüşüme adapte edebilme ve yaratıcılık ile mümkündür. Yeni fikirlerin 

eyleme dönüşme ve fayda sağlama süreci inovasyon ile tanımlanabilir. İnovasyon genel bir kavramı, 

inovatif okuryazarlık birey özelliğini içine alır. Bireylerin inovatif okuryazar olmaları 21.yy’a uyum 

kapsamında önem kazanmıştır. Toplumu çok yönlü değiştirmek ve geliştirmek eğitim ve dolayısıyla 

eğitimin kilidi konumunda olan öğretmenler ile sağlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı 

ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ayrıca 

cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden 

betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına inovatif okuryazarlık ölçeği (İOÖ) 

uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın 

sonucunda öğretmen adaylarının inovatif okuryazarlık düzeyleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Cinsiyet 

ve sınıf düzeyi değişkeninin inovatif okuryazarlık üzerinde anlamlı şekilde farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: inovatif okuryazarlık,  yenileşim, inovasyon, matematik öğretmen adayı 

 

*Bu çalışma yazarın Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Eğitimi 

Anabilimdalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde danışmanları ile yürüttüğü yüksek lisans 

tez çalışması kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

 

DETERMINATION OF INNOVATIVE LITERACY OF PRIMARY SCHOOL 

MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES 

 

Abstract 

The changes and developments experienced lead to significant changes in human life. To adapt to the 

changing and developing world and to protect sustainability; generating ideas, applying ideas, 

transferring them to new situations, adapting to change and creativity. The process of transforming new 

ideas into action and generating benefits can be defined by innovation. Innovation encompasses a 

general concept, the individual characteristic of innovative literacy. Innovative literacy of individuals 

has gained importance within the scope of adaptation to the 21st century. The change and development 

of society in many ways is provided by education and therefore teachers, who are the key to education. 

In this direction, the aim of the study is to determine the innovative literacy levels of primary school 

mathematics teacher candidates and to examine them according to gender and grade level variables. The 

descriptive survey model, which is one of the quantitative research methods, was used in the research. 

Innovative literacy scale (PBS) was applied to teacher candidates. Descriptive statistics, independent 

group t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the analysis of the data. The data 

were analyzed with the SPSS 22.0 program. As a result of the research, it was seen that the innovative 

mailto:Salihakara@outlook.com
mailto:baris.demir@kocaeli.edu.tr
mailto:cuneyt.yazici@kocaeli.edu.tr


International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

249 

literacy levels of the teacher candidates were high. It was concluded that the variables of gender and 

grade level did not show a significant difference on innovative literacy. 

 

Keywords: Innovative literacy, innovation, innovation, pre-service mathematics teacher 

 

*This study was carried out within the scope of the author’s master’s thesis study with advisors at 

Kocaeli University, Institute of Science, Department of Mathematics and Science Education, 

Department of Elemantary Mathemtics Education 

 

1.GİRİŞ 

Hızla yaşanan değişim ve gelişmeler insan yaşamındaki ihtiyaçları farklılaştırmış olup yenilik yapmayı 

mecbur hale getirmiştir. Geçmişten günümüze farklılaşan bu ihtiyaçlar bireylerden beklenen özellikleri 

de değiştirmiştir. Değişime ayak uydurmak inovasyon(yenilik,yenileşim) ile mümkündüri Türkçe 

karşılığı yenilik kavramının; İngilizce karşılığı ‘’innovation’’ olan Türkçeleştirilmiş hali inovasyon 

kavramını tam yansıtamadığı için inovasyon sözcüğünün kullanılması gerektiğini belirten araştırmacılar 

vardır (Elçi, 2006). Ancak; TÜBİTAK, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve TÜİK gibi resmi 

kurumlar yenilik kelimesinin inovasyonu tam yansıtmasa da Türkçe kaynaklara uyumlu olması için 

yenilik kavramını kullanmaktadır (Erdil, vd.,2016). MEB (2009) inovasyonu, farklı yeni fikirler 

geliştirmek ve bunları uygulamak olarak açıklamıştır. İnovasyon yeni bir ürün veya hizmetin artırılması 

veya mevcut bir ürün veya hizmetin iyileştirilmesi de inovasyon kapsamındadır (Oğur, 2022). Eğitimde 

düşünüldüğünde tahta tebeşir ikilisinden etkileşimli tahtalara geçiş ile eğitimin niteliğini attırılması bir 

inovasyondur. Boş bir kağıdın süslenip süs eşyasına dönüştürülmesi de bir inovasyon örneğidir. 

İnovasyon ile birlikte inovatif sözcüğü doğmuştur. İnovasyon hem bir süreci hem de bir sonucu 

kapsarken inovatif, süreci yöneten birey özelliğini temsil eder. Okuryazarlık kavramı, okuma yazma 

tanımından farklılaşarak çağın gerektirdiği bir beceri olarak kavramlaşmıştır. Ve her geçen gün yeni 

terimlerle birleşerek (medya, matematik…) anlam sahasını genişletmektedir (Kurudayıoğku vd., 2010). 

İnovatif okuryazarlık bireylerin inovasyonu kavrama yetisi, inovasyon becerilerini etkili kullanma 

yeteneği olarak tanımlanabilir (Yüksel, 2022). Eğitim değişimlerden etkilenen ve değişimi ortaya 

çıkaran bir yapıdır. Eğitim ve inovasyon ilişkisi; geçmişten günümüze gelen eğitimde sadece bilgi talep 

eden öğrenci ve bilginin aktarıcısı öğretmenlerin varlığının değişmemesi ile birlikte her geçen gün 

değişen ders içerikleri, hedeflenen beceriler, öğretim sürecindeki öğretim yöntem ve teknikler ile 

açıklanabilir. 

 

Özetle; özelde birey genelde toplum faydası için inovasyon odaklı eğitime ve inovatif bireylere 

gereksinim duyulmaktadır. Eğitim bu gereksinimleri karşılama görevi üstlenmiştir. İnovatif bireylerin 

var olması inovatif öğretmenler ile mümkündür. Bu düşünceden hareketle mevcut çalışmada öğretmen 

adaylarının inovatif okuryazarlıklarını belirlemek ve bazı değişkenler açısından incelemek 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır:  

i.  İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlık düzeyleri nasıldır? 

ii.  İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlıkları cinsiyete göre 

farklılaşmakta mıdır? 

iii.  İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlıkları sınıf seviyesine 

göre farklılaşmakta mıdır? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 
İncelenecek durumu var olduğu haliyle betimleme amaçlandığından nicel araştırma yöntemlerinden 

betimsel tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2006). 

 

2.2. Çalışma Grubu  
Çalışma grubu; örneklemin amacına uygun şekilde zaman tasarrufu sağlaması ve kolay ulaşılabilir 

olması ile seçkili örnekleme yönteminden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Büyüköztürk 

vd., 2008). Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 160 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır.  
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2.3. Veri Toplama Araçları 
Veri toplama aracı olarak Yüksel (2022) tarafından geliştirilen İnovatif Okuryazarlık Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek; 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum” ,“ 3 “kararsızım”, 4”katılıyorum” 

ve 5”kesinlikle katılıyorum” şeklinde olmak üzere 5 dereceli olup tek boyutlu olarak uygulanmıştır. 

Veriler www.surveey.com adresinden çevrimiçi olarak toplanmıştır. 14 madde ile uygulanılan ölçeğin 

Croanbach Alpha güvenirlik katsayısı (α)=0,91 olarak hesaplanarak yüksek güvenirlikte olduğu kabul 

edilmektedir. 

 

2.4. Veri Analizi 
SPSS 22.0 paket programı ile analizi yapılmış olup betimsel istatistikler kullanılmıştır. Anlamlılık 

düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Betimsel istatistiklerden aritmetik ortalamaların anlamlandırılması için 

değerlendirme aralıkları hesaplanmıştır. Bu doğrultuda ölçeklerden elde edilen puan ortalamaları 

yorumlanırken kullanılacak aralıklar 1.00-1.80 “Çok düşük” , 1.81- 2.60 “Düşük “ , 2.61-3.40 “Orta “, 

3.41- 4.20 “Yüksek” ,  4.20-5.00 “Çok yüksek “ şeklinde belirlenmiştir. 

 

3.BULGULAR 

3.1. Birinci alt probleme ilişkin bulgular  
Araştırmada incelenen birinci alt probleme dayalı olarak, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının 

inovatif okuryazarlık düzeylerine ilişkin betimsel istatistik değerleri Tablo 1’ de verilmiştir 

 

Tablo 1. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İnovatif Okuryazarlık Düzeyine Ait Betimsel 

İstatistikler 

 

               
Tablo 1’e göre, Ölçek maddelerine bakıldığında en düşük ortalamanın inovasyon sözcüğünün olduğu 

maddelerdir. Toplama bakıldığında ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının İOÖ puanlarının 

aritmetik ortalaması 3,66 olarak sonuçlanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, ilköğretim matematik 

öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlık düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu ifade edilebilir. 

 

3.2. İkinci alt probleme ilişkin bulgular  
Araştırmada incelenen ikinci alt probleme dayalı olarak, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının 

inovatif okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

betimsel istatistik değerleri ve bağımsız grup t-testi sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir. 
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Tablo 2. Cinsiyete Değişkenine Göre İOÖ Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Grup t 

Testi Sonuçları 

Cinsiyet N x̄ Ss Sd t P 

Kadın 120 3,6 ,40 15 ,02 ,98 

Erkek 40 3,66 ,51 

N: kişi sayısı, �̅�: ortalama, ss: Standart sapma 

 

Tablo 2 incelendiğinde, cinsiyete değişkenine göre İOÖ puanlarının karşılaştırılmasına istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.[t(158) = .02; p> .05]. Bu bulgu, cinsiyet değişkeninin 

ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisi olmadığı 

şeklinde yorumlanabilir 

 

3.3. Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular 

Araştırmada incelenen üçüncü alt probleme dayalı olarak, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının 

inovatif okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

betimsel istatistik değerleri ve bağımsız grup t-testi sonuçları Tablo 3’ te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Sınıf Seviyesi Değişkenine Göre İOÖ Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler ve Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) 

Değişken Kategori N x̄ Ss F P 

 

Sınıf 

1 46 3,60 ,39  

2,07 

 

,10 2 34 3,60 ,45 

3 46 3,82 ,31 

4 34 3,64 ,50 

N: kişi sayısı, �̅�: ortalama, ss: Standart sapma 

 

Tablo 3 incelendiğinde, sınıf seviyelerinin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif 

okuryazarlık düzeyleri ile istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. [F =2.07; p= ,10> .05]. 

Bu bulgu, sınıf seviyesi değişkeninin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlık 

düzeyleri üzerinde etkisi olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

4.1. Birinci alt probleme ilişkin sonuç ve tartışma 
Araştırmanın birinci alt probleminde ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlık 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Analizler sonucunda öğretmen adaylarının inovatif 

okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının yüksek düzeyde 

inovatif okuryazar olmaları ile inovatif düşünebilen bireyler oldukları, inovasyon bilgisine ve inovasyon 

becerisine sahip oldukları çağa uyum sağlayıcı, üretken fikirlere sahip, yeni fikirlere açık, değişime açık 

ve sorgulayan özellikler taşıdığı söylenebilir. Taşınan bu özellikler ile yenilikçi birey olarak 

tanımlanmakta ve günümüzde nitelikli insan gücünde istenen özellikleri taşıdıklarını göstermektedir 

(Akkaya, 2016).  

 

4.2. İkinci alt probleme ilişkin sonuç ve tartışma 
Araştırmanın ikinci alt problemi ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlık 

düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Analizler 

sonucunda öğretmen adaylarının inovatif okuryazarlık düzeyinin cinsiyete göre anlamlı bir fark 

oluşturmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bu sonucu cinsiyetin inovasyon fikirlerini 

geliştirmede (Karaca Özdemir, 2011) inovasyon yeterliklerinde (Selçuk, 2018; Kurt, 2016) ve yeniliğe 

ilişkin algılarında (Top, 2011) etkisi olmadığını ortaya koyan çalışmalar ile paralel bir sonuçtur.   

 

4.3. Üçüncü alt probleme ilişkin sonuç ve tartışma 
Araştırmanın üçüncü alt problemi ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının inovatif okuryazarlık 

düzeylerinin sınıf değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Analizler 

sonucunda öğretmen adaylarının inovatif okuryazarlık düzeyleri ile sınıf düzeyi arasında anlamlı bir 
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fark olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Goldhar (1980) inovasyonu, yeni fikirlerin meydana gelmesinden, 

bu fikir ve düşüncelerin yayılmasına ve belli bir faydaya dönüşmesine kadar geçen süreçte birbirini takip 

eden komplike bir yapı olduğunu ifade etmiştir. İnovasyon yeni fikirler üretme ve fikirleri eyleme 

geçirme sürecini kapsar. Süreç ifadesi anlık bir betimleme olmadığından inovatif okuryazarlık düzeyinin 

sınıf düzeyine göre değişmemesi ile örtüşmektedir. İnovatif okuryazar olmanın ve inovasyon yapmanın 

bir kademe ilerlemesi ile açıklanamayacağını ortaya koyduğu söylenebilir.  
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Özet 

Bildirimizde İmam Maturidi’nin salah- aslah konusu hakkında Mu’tezile ile fikir ayrılıklarını ele almış 

bulunuyoruz. Tarih boyunca keşfedilmemiş ve hep geri plana atılmış İmam Maturidi’nin, adalet başlığı 

altında değerlendirilen salah-aslah konusu hakkında, Mu’tezile mezhebine itirazlarını ele almak 

amacıyla bu çalışmayı hazırladık. Adalet prensibine oldukça önem veren Mu’tezile'nin, Maturidi ile 

fikir ayrılıklarının nasıl bir yaklaşımla var olduğu konusu araştırmanın önemini ifade etmektedir. 

Araştırma kaynak tarama yöntemiyle elde edilmiştir. Maturidi’nin Mu’tezile mezhebinin aslah 

prensibine eleştiri getirmesinin temel nedeni Mu’tezile ve Maturidi’nin, adalet temelinde bir görüş 

ayrılığına sahip olduğu gerçeğine dayandığı söylenebilir. Kulların fiillerinin mahiyeti, kader ve benzeri 

konularda İmam Maturidi ile ayrışan Mu’tezile mezhebi, bu konuda da Maturidi ile uzlaşamamaktadır. 

Adalet prensibine oldukça önem veren Mu’tezile mezhebi bu adaleti aynı zamanda itikadının temeli 

sayılan Usuli’l Hamse’ye de yerleştirmiştir. Adalet yaklaşımıyla ilgili Mu’tezile mezhebine bakıldığında 

Allah’ın bir kurala göre hareket ettiğini savunmaktadır. Bu kural adaletten başkası olamaz. Maturidi ise 

eserlerinde bu adaleti eş anlamlı olarak kullandığı “hikmet” yaklaşımıyla açıklamaktadır. Genel 

anlamda bakıldığında Maturidi ve Mu’tezilenin adalet konusunda yakın fikirler öne sürdüğü varsayılsa 

da Maturidi’nin Allah anlayışı Mu’tezile ile farklılık arzetmektedir. Kısaca Maturidi ve Mu’tezile’nin  

Allah hakkındaki adalet yaklaşımlarını özetlemek gerekirse, Mu’tezile  sanki “Allah adildir, adaletlidir.” 

derken Maturidi ise “Allah adaletin kendisidir.” demektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Maturidi, Mu'tezile, Adalet, Salah-Aslah 

 

IMAM MATURİDI'S CRITICISM OF MU'TEZILE'S "ASLAH" PRINCIPLE. 

 

Abstract 

In our paper, we have discussed Imam Maturidi's disagreements with the Mu'tazila on the issue of salah-

aslah. We have prepared this study in order to deal with the objections of Imam Maturidi, who has not 

been explored throughout history and has always been put into the background, to the Mu'tazila sect on 

the subject of salah-aslah, which is evaluated under the title of justice. The issue of how the Mu'tazila, 

who attaches great importance to the principle of justice, had disagreements with Maturidi, expresses 

the importance of the research. The research was obtained by the literature review method. The subject 

has been researched by scanning two important works of Maturidi (Kitabu't Tevhid and Te'vilatu'l 

Qur'an) that have reached us. It can be said that the main reason why Maturidi criticizes the principle of 

aslah of the Mu'tazila sect is based on the fact that Mu'tazila and Maturidi have a difference of opinion 

on the basis of justice. The Mu'tazila sect, which differs from Imam Maturidi on the nature of the deeds 

of the servants, destiny and similar issues, cannot come to terms with Maturidi on this issue either. The 

Mu'tazila sect, which attaches great importance to the principle of justice, also placed this justice in 

Usuli'l Hamse, which is considered the basis of its creed. Considering the Mu'tazila sect regarding the 

justice approach, it argues that Allah acts according to a rule. This rule cannot be anything other than 

justice. Maturidi, on the other hand, explains this justice with the "wisdom" approach that he uses 

synonymously in his works. In general terms, although it is assumed that Maturidi and Mu'tazila put 

forward close ideas about justice, Maturidi's understanding of God differs from Mu'tazila. In short, to 

summarize the Maturidi and Mu'tazila's approaches to justice, it is as if the Mu'tazila "God is just, just." 

while Maturidi said, “God is justice itself.” says. 

 

Keywords: Kalam, Maturidi, Mu'tazila, Justice, Salah-Aslah 

 

1. GİRİŞ 

Bilindiği gibi Mu’tezile mezhebi Kelam ilminin kurucusu kabul edilmektedir. Dolayısıyla Kelam ilmi 

içerisinde Adalet konusunu sistematik bir şekilde inceleyen ve adaleti kendi itikadi sistemlerinin 
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içerisinde bir ilke olarak ele alan ilk onlar olmuştur. Biz bu çalışmamızda Mu’tezile’nin adalet 

yaklaşımlarından yola çıkarak ortaya koydukları “aslah” prensibini ve bu yaklaşıma İmam Maturidi’nin 

itirazlarını ele alacağız. Maturidi’nin aktardığına göre Mu’tezile mezhebi şöyle söylemektedir; Allah, 

din konusunda insanlara en iyiyi verir ve bu kendisine vaciptir. Maturidi bu yaklaşıma şiddetle karşı 

çıkmaktadır. 

 

Maturidi, adaleti “bir şeyi ait olduğu yere koymaktır” şeklinde tanımlamaktadır. Yani ona göre Allah 

lütfunu layık olmayan kişilere değil layık olan kişilere verecektir. Maturidi, adaletin zıddı olarak zulmü 

görmektedir. Yani ona göre adalet ve zulüm birbirinin zıddıdır. Maturidi zulmü ise şu şekilde 

tanımlamaktadır; “Zulüm, bir şeyi ait olduğu yerden başka bir yere koymaktadır.”3 Maturidi, eserlerinde 

adaleti hikmet ile birlikte okuma eğilimindedir. Bazılarına göre onun hikmet kavramı adalet kavramını 

kuşatmaktadır. Ancak Maturidi’nin eserlerine bakılacak olursa o hikmet ve adaleti zaman zaman 

birbirinin yerine kullanmaktadır. 

 

O, “Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır.” ayetinin 

yorumunda “kötülüğün karşılığı olan ceza” mealindeki ifadeden maksadın, hikmetin gereği olarak 

işlediği kötülüğün dengi olan ceza ile cezalandırmaktadır yorumunu yapmaktadır. O, Allah’ın iyiliğin 

ve hayrın karşılığını hikmet gereği olarak değil, lütuf ve ihsan yoluyla verir te’vilini yapmaktadır. 

Maturidi, bu konu bağlamında insanın Allah karşısındaki acziyetini ve O’na olan şükür borcunu tam 

anlamıyla yerine getiremeyeceğini ifade etmektedir. 

 

İmam Maturidi’nin adalet konusunda yaklaşımı Mu’tezile ile uzlaşamadığı “ecel” konusunda yine 

kendini gösterir. O, “De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye 

muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri 

gidebilirler.”4 Maturidi bu ayetin tefsirinde Mu’tezile’nin konu hakkındaki görüşünü nakledip, Bu ayetin  

Mu’tezile’nin görüşünü reddettiğini söylemektedir. Maturidi’nin eserlerine bakıldığında Mu’tezile’ye 

karşı genellikle ayetleri delil getirdiği görülmektedir. Ancak şu kadarı var ki Maturidi her ne kadar 

Mu’tezile mezhebini eleştirse de bir çok konuda onlarla aynı düşünmektedir, Maturidi’nin bir özelliği 

de muhalif olmasına rağmen Mu’tezile’den, olumsuzlamak üzere nakillerde bulunmasına rağmen 

olumlu nakiller de almaktadır. Yani bir konu hakkında Mu’tezili kimselerin görüşlerine de yer 

vermekten kaçınmamaktadır.  

 

2. MATURİDİ’NİN ASLAH YAKLAŞIMINA BAKIŞI 

Maturidi, iman nasibi konusunda Mu’tezile’nin aksini savunmaktadır. Aslında salah-aslah konusuyla 

ilişkili olan bu konuda Maturidi, Mu’tezile’nin imanın nasibi konusundaki yaklaşımını reddetmektedir. 

Maturidi, “Allah, sana bir zarar verecek olursa, onu O’dan başka giderecek yoktur. O senin hakkında 

bir iyilik dilerse O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. 

Bağışlayan ve esirgeyen O’dur.”5 ayetinin te’vilinde bu ayetin Mu’tezile’nin iddiasını nakzettiğini 

söylemektedir. Maturidi, Mu’tezile’nin; Allah’ın bütün yaratıklar için imanı dilediğini fakat insanların 

iman etmediği görüşünü savunduklarını söylemektedir. Maturidi, lütfun zorunlu olmadığını ve Allah’ın, 

lütfu, hayrı şerri dilediğine nasip edeceğini kaydetmektedir. Mu’tezile’nin bu yaklaşımı salah-aslah 

prensibiyle doğduran ilişkili görünmektedir. Maturidi, Mu’tezile’nin; Allah’ın dilediğini reddetmeye ve 

geri çevirmeye kulun muktedir olduğunu iddia ettiklerini kaydetmektedir.6 Bu bakış açısındaki zıtlık, 

biraz lafzi yorum farklılıkları biraz da cebir konusu hakkındaki yorumların farklı oluşundan 

kaynaklanıyor gibi görünmektedir. 

 

Maturidi, “Sakın ola ki, onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin; 

Onlardan yana üzülme, mü’minlere karşı da alçak gönüllü ol!”7 ayetinin tefsirini yaparken salah-aslah 

konusuna değinmektedir. Maturidi, bu ayette Mu’tezile’nin salah-aslah görüşünü olumsuzlamanın 

                                                      
3 Ebu Mansur el-Maturidi, Te’vilatü’l Kur’an, Ensar Neşriyat, S. 123., Cilt 8., İstanbul 2019. 
4 Yunus Suresi / 49. Ayet. 
5 Yunus Suresi / 107. Ayet. 
6 Ebu Mansur el-Maturidi, Te’vilatü’l Kur’an, Ensar Neşriyat, S. 138., Cilt 7., İstanbul 2019. 
7 Hicr Suresi/ 88. Ayet. 
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olduğunu söylemektedir. Maturidi, Mu’tezile’nin aslah prensibini şöyle reddeder; “Eğer Allah’ın bu 

kimselere verdiği nimetler onlar için din yönünden en yararlı olsaydı (aslah), elçisini, gözlerini bu 

mallara dikmeyi yasaklamazdı.”8 demektedir. Maturidi dolayısıyla Mu’tezile’nin görüşünün aksine 

Allah’ın bazen din itibariyle en faydalı olmayanı da verdiğini kaydetmektedir. 

 

Maturidi, hidayet ve dalalet konusunda Mu’tezile’ye bir takım eleştiriler yöneltmektedir. Maturidi, 

Mu’tezile’nin; “Hidayet, Allah’ın insanlara doğru yolu açıklamasıdır.” şeklinde tarif ettiğini söyler. 

Mu’tezile’nin bu tanımı onların aslah prensibiyle doğrudan ilişkilidir. Maturidi, bu tanımın “ Onlardan 

kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler.”9 ayetiyle örtüşmediğini, buradaki 

hidayet ifadesinin, Allah’tan gelen bir açıklama olmadığı, Allah’ın kuluna sayesinde ikram ettiği, iman 

ve itaate ulaştırdığı lütuf olduğunu belirtir.10 Maturidi, hidayet konusunda kulun kendi iradi seçimine 

dikkat çekmektedir. O, hidayetin kulun iradesi ile olacağını belirtir. “Allah zalim toplulukları doğru yola 

iletmez.”11, “Allah, kafir olan toplulukları doğru yola iletmez.”12 gibi ayetlerin yorumunu yaparken, 

“yani, küfür ve zulmü tercih etme anında hidayete erdirmez. Yahut sapıklığı ve şirki tercih edeceğini 

bildiği kimseleri Allah hidayete eriştirmez.”13 yorumunu yapmaktadır. Maturidi bu noktada cebir 

görüşünü reddetmekte ve kulun irade ve ihtiyacını öne çıkarmaktadır. 

 

Maturidi, “Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı…” ayetinin, 

Mu’tezile’nin görüşünü nakzettiğini ifade etmektedir. Maturidi’nin aktarımına göre Mu’tezile, “Allah 

bir vakitte iman edeceğini bildiği bir kavmi yahut onların zürriyetlerinden gelip iman edeceklerini 

bildiği bir kavmi helak etme hakkına sahip değildir.”14 demektedir. Bu görüşü, Mu’tezile’nin salah-aslah 

ve Allah’a şerri nisbet etmeme yaklaşımından hareketle savunduğunu söylemek mümkündür. Çünkü 

Mu’tezile’ye göre Allah’ın bu durumda iman edeceğini bildiği bir kavmi cezalandırması Allah’a şer 

nisbet etmektir. Keza bu kavmin soyundan gelecek olanların iman edeceklerini bildiği halde o kavmi 

Allah’ın helak etmesi de mümkün değildir. Çünkü burada onlara göre Allah’a şer nisbet edilmektedir. 

Bu aynı zamanda kulların dinde en faydalı olanı yaratması kendisine vacip olan Allah’ın, bu durumda 

onları helak etmesi düşünülemez. Mu’tezile’nin yaklaşımı bu şekilde görülmektedir. Maturidi ise bir 

şeyi yapabilecek olan kimsenin ancak tehdit edileceği üzerinde durmaktadır. Ona göre, burada Allah’ın 

dinde, kulları için en faydalı olanı (aslah olmayanı) yaptığına işaret vardır.15 Görüldüğü üzere Maturidi 

burada tehdidin ancak o fiili işleyene imkanı bulunana yapılabileceğini söylemektedir. Maturidi burada 

bu tehdidin abes olmadığını ve asi kulların bu şekilde Allah tarafından tehdidinin caiz olduğunu 

vurgulamaktadır. Maturidi buradaki zulüm kavramını açıklarken çeşitli görüşlere yer verir ve Allah’ın, 

lütfu ile dilediği kimselerin hatalarını affedebileceğini söyler. 

 

Maturidi, yeri geldiği yerlerde salah-aslah konusunda hemen hemen her yerde Mu’tezile’yi 

eleştirmektedir. Onun bu bağlamda “Eğer biz isteseydik o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o 

dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini 

çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi 

sen bu kıssayı anlat, umulur ki iyice düşünürler.”16 Ayetinin açıklamasında yine Mu’tezile’yi 

eleştirmektedir. Maturidi, ayette geçen kişi hakkında “ Cenab-ı Hak, onun, bunu tercih edeceğini ve 

buna meyledeceğini bildiğinden dolayı onu korumamış ve başarılı kılmamıştır.”17 Maturidi bu ayetin 

Mu’tezile’ye karşı bir delil olduğunu ileri sürmektedir. Maturidi, Allah’ın dileseydi o kimseyi 

yüceltebileceğini bildirdiğini ifade ederek, o kimsenin yüceltilmediğini böylelikle Allah’ın dinde aslah 

olanı yapma zorunluluğu olmadığının üzerinde durmaktadır.18 

                                                      
8 Ebu Mansur el-Maturidi, Te’vilatü’l Kur’an, Ensar Neşriyat, S. 76., Cilt 8., İstanbul 2019. 
9 Nahl Suresi / 36. Ayet. 
10 Ebu Mansur el-Maturidi, Te’vilatü’l Kur’an, Ensar Neşriyat, S. 126., Cilt 8., İstanbul 2019. 
11 Bakara suresi / 258. Ayet. 
12 Bakara Suresi / 264. Ayet. 
13 Ebu Mansur el-Maturidi, Te’vilatü’l Kur’an, Ensar Neşriyat, S. 127., Cilt 8., İstanbul 2019. 
14 Ebu Mansur el-Maturidi, Te’vilatü’l Kur’an, Ensar Neşriyat, S. 151., Cilt 8., İstanbul 2019. 
15 Ebu Mansur el-Maturidi, Te’vilatü’l Kur’an, Ensar Neşriyat, S. 151., Cilt 8., İstanbul 2019. 
16 A’raf Suresi / 176. Ayet. 
17 Te’vilat, c.6 s. 127-128. 
18 Te’vilat, c.6 s. 128. 
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Maturidi, “Allah’ın doğru yola ilettiği kişi hidayete ermiştir, o kimi saptırırsa işte onlarda kaybedenlerin 

ta kendileridir.”19 Ayetinden hareketle Allah’ın, hidayet fiilinde mü’mine, kafir hakkında yapmadığı bir 

ilahi lütufta bulunduğunu söylemektedir. Bu lütfun başarılı kılma (tevfik), koruma ve yardım olduğunu 

vurgulamaktadır.20 Maturidi bu bağlamda Mu’tezile^nin hidayetin beyan olduğuna dair görüşünü 

benimsememektedir. Maturidi bu noktada Allah’ın kafirler için de ilave bir fiil yarattığını bu fiilin ise 

hızlan ve terk ya da dalalet fiili yaratmak olduğunu söylemektedir.21 Maturidi hidayet ve dalalet 

konusunda şöyle söylemektedir; “bu mesele Mu’tezile’nin dediği gibi ‘Allah onların hepsini doğru yola 

iletmiştir fakat doğru yolu bulamamışlardır.’ şeklinde değildir.”22 Öyle görünüyor ki Maturidi ve 

Mu’tezile arasındaki uzlaşmazlık kulların fiillerinin mahiyeti ve salah-aslah konusunda olmaktadır. 

Temel anlaşmazlık bu konu etrafında dönüyor görünmektedir. 

 

3. SONUÇ 

Bazı konularda ortak görüşlere sahip olsalar da Mu’tezile Mezhebi ve Maturidi özellikle kulların 

fiillerinin mahiyeti, aslah ve adalet yaklaşımları itibariyle birbirinden farklı kanaatler bildirmektedir. 

Mu’tezile mezhebi usuli’l hamse içerisinde yer alan adalet ilkesinden hareketle aslah teorisini 

savunmaktadır. Aslah Allah’ın kulları hakkında en iyi olanı yaratmasının kendisine vacip olması 

demektir. Maturidi bu görüşe Kur’an ayetlerinden yola çıkarak ve çeşitli istidlallerde bulunarak karşı 

çıkmaktadır. Zira Maturidi’ye göre Mu’tezile’nin aslah iddiası çeşitli ayetlerle ters düşmektedir. 

Maturidi’nin adalet anlayışında hikmet kavramı geniş bir yer tutmaktadır. Adalet ve hikmeti zaman 

zaman müteradif olarak kullanan Maturidi aslah prensibinin reddedilmesini de hikmet bağlamında 

açıklamaktadır. Maturidi bir şeyin bir konumda iyi ve güzel bir başka konumda şer olabileceğini ifade 

etmektedir. Ancak buradan rölativizm çıkmamaktadır. Zira Maturidi bu iki yönü kullar sadedince 

değerlendirmektedir. Yoksa eşyanın aslında bu iki yönün asli olarak bulunduğundan bahsetmemektedir. 

Maturidi Allah’ın adaletten ayrı bir iş yapmayacağını ve bunun mümkün olmayacağını savunmaktadır. 

Zira Allah adaletten bağımsız olarak düşünülemez. Bu noktada Mu’tezile’nin adalet tasavvuruna karşı 

çıkarak Allah’ın bir kurala (zorunluluk) göre hareket etmediğini ve adeta Allah’ın yasanın kendisi 

olduğunu savunmaktadır. Mu’tezile ise Allah’ın, kullar için en iyiyi dilemesinin kendisine zorunlu 

(vucub alallah) olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla Maturidi kullara yönelik olarak kullanılan vecibe 

kelimesinin Allah için kullanılmasını reddetmektedir. Allah, kullar gibi bir şeye zorunlu olamaz. Ancak 

şunu da ifade etmek gerekirse Mu’tezile’nin kullandığı zorunluluk kavramı Kur’an literatüründe olan 

ve ona yabancı olmayan bir ifadedir. Zira Kur’an Allah’ın kendisine rahmeti yazdığından yani zorunlu 

kıldığından bahsetmektedir. Maturidi’nin temel ayrım kıstası ise kullar ile Allah’ın niteliğinin ayrı 

oluşudur. 
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Özet  

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana köylülük, modernleşme sürecinin bir parçası olarak 

her zaman bir tartışma konusu olagelmiştir. Modernleşme ve kentleşme süreci iç içe geçmiş kavramlar 

olduğunda dolayı köy ve kent ikilemi ister istemez köyü ve köylülüğü tartışmanın merkezine taşımıştır. 

Bu çalışmada amacımız, yeni devletin kurulmasıyla değişen yapısal ilişkilerin köyü nasıl etkilediğini, 

köyün hangi değişim süreçlerinden geçtiğini ve iç göçe zemin hazırlayan sebepleri anlamaktır. Farklı 

bölgelerde farklı yapısal bağlar olmasına rağmen köyün problemleri ve köylülük algısının benzerliği 

tartışmayı ana temalarla anlamamıza yardımcı olacak, bunun içinde farklı referanslarla ilişkili olarak, 

köylülük teması üzerine çekilmiş filmler üzerinden bir içerik analizi yapılacaktır. “Susuz Yaz”, 

“Hakkâri' de bir Mevsim”, “Endişe” “Yılanların Öcü” ve “Sürü” filmleri ile çalışma boyunca Türkiye'yi 

anlamak için köyün ekonomik iktisadi durumu, aile içi ilişkileri, sosyal yapısı, dışardan gelen 

müdahaleler, kentle ilişkiler analiz edilecektir. Temel bulgular göstermektedir ki köyden kente göçün 

başlıca nedenleri köyün değişimi ve dönüşümün yavaş olması, köyün durağan yapısı, ekonomik olarak 

bir zenginlik sağlayamaması, sosyal statüde bir değişikliğe sebep olmamasıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Köy, Köylülük, Göç 

 

THE THEAMES OF VILLAGE AND PEASENTS IN RECENT TURKISH HISTORY 

 

Abstract 

Since the establishment of the Turkish Republic, the peasantry has always been a topic of discussion as 

part of the modernization process. Since the processes of modernization and urbanization are 

intertwined, the village and city dilemma has inevitably brought the village and the peasantry to the 

center of the discussion. In this study, our aim is to understand how the changing structural relations 

with the establishment of the new state affect the village, what change processes the village has gone 

through and the reasons behind internal migration. Although there are different structural ties in different 

regions, the problems of the village and the similarity of the perception of the peasantry will help us to 

understand the discussion with the main themes, in which a content analysis will be made on the films 

shot on the theme of peasantry in relation to different references. In order to understand Turkey, the 

economic situation of the village, its relations within the family, its social structure, external 

interventions, and relations with the city will be analyzed through the films “Susuz Summer”, “A Season 

in Hakkari”, “Avenger of Snakes” and “The Herd”. The basic findings show that the main reasons for 

migration from the village to the city are the change of the village and the slow transformation, the stable 

structure of the village, its inability to provide economic wealth, and the fact that it does not cause a 

change in the social status. 

 

Keywords: Village, Peasents, Migration 

 

1. GİRİŞ 

Köyden kente hızlı bir göç sürecinin gerçekleştiği Türkiye’de 1960 yılından bu yana hem kentte hem de 

köyün kendisinde değişim ve dönüşüm gözlemlenmekte bu sebeple göçü hızlandırıcı faktörlerin 

anlaşılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, yeni devletin kurulmasıyla değişen yapısal 

ilişkilerin köyü nasıl etkilediğini ve köyün hangi değişim süreçlerinden geçtiğini bunun da köyden kente 

göçü nasıl hızlandırdığını anlamaktır. Farklı bölgelerde farklı yapısal bağlar olmasına rağmen köyün 

problemleri ve köylülük algısının benzerliği tartışmayı ana temalarla anlamamıza yardımcı olacak, 

bunun için de farklı referanslarla ilişkili olarak, köylülük teması üzerine çekilmiş filmler üzerinden bir 

içerik analizi yapılacaktır. “Susuz Yaz”, Hakkâri’de bir Mevsim”, “Yılanların Öcü” ve “Sürü” ‘’ 

Endişe’’ filmleri ile çalışma boyunca Türkiye' yi anlamak için köyün ekonomik iktisadi durumu, aile içi 

ilişkileri ve sosyal yapısı analiz edilecektir. 1960-1980 yılları arasını kapsayan zaman diliminde çekilmiş 
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bu filmlerin erken dönem iç göçün sebeplerine ışık tutması beklenmekte bu anlamda literatüre bir katkı 

olarak anlaşılmalıdır. 

 

2.TARİHSEL ARKA PLAN 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana köylülük, modernleşme sürecinin bir parçası olarak 

her zaman bir tartışma konusu olagelmiştir. Modernleşme ve kentleşme süreci iç içe geçmiş kavramlar 

olduğundan dolayı köy ve kent ikilemi ister istemez köyü ve köylülüğü tartışmanın merkezine taşımıştır. 

Özellikle 1950’li yıllardan sonra hızla karşılaşılan köyden kente göç, sadece ekonomik bir değişiklik 

olarak değil, bütün sosyal ilişkileri değiştiren ve dönüştüren bir faktör olarak ele alınmalıdır. Göçü, 

ekonomik ve toplumsal değişimlerin hem bir nedeni hem de bir sonucu olarak kabul ederek göçün 

nedenleri üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız.  

 

 İçduygu ve Ünalan göçün tanımını “insanların belirli bir zaman boyutu içinde bir yerleşim alanından 

başka bir yerleşim alanına geçiş” olarak yaparak, göçün durağan bir olgu olmaktan ziyade zaman, 

mekân, neden ve sonuç ilişkileriyle incelenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir (1998: 38). Tekeli 

çalışmasında Türkiye’nin son elli yıldaki bir tarım toplumundan sanayi toplumuna geçme macerası 

içinde, iç göç hareketlerinin ana eksenini kırdan kente göç bir başka ifadeyle kentleşme oluşturmuştur 

tespitinde bulunarak 1980’lerden sonra var olan değişimlerle iç göçün farklı bir eksende incelenmesi 

gerektiğine vurgu yapmıştır (1998: 8). Bu anlayışa paralel olarak İçduygu ve Ünalan iç göçü temel 

özelliklerine göre üçe ayırarak incelemekte ve 50’ler ve 60’lar, 70’ler - 80’ler ve 80’ler - 90’lar olarak 

ayrım yapmaktadırlar ( 1998: 43). 50’li yıllardaki göçün en büyük sebebi, makinalaşma ve 

topraksızlaşma iken, 60 – 80 arası göçün nedeni sanayileşme ve işgücü talebinin artmasıdır. Şehir ve 

köyler farklı sosyal, siyasal, ekonomik temellere dayandıkları için aralarındaki fonksiyonel farklılıklar 

kaçınılmazdır. Bu farkları anlamak ise aralarındaki kavramsal anlamlandırmalara odaklanmakla 

mümkündür. Bu noktada köy, kır ve kent kavramlarının tanımlamaları önem kazanmaktadır.  

 

İlk bakışta kır ve köy sözcükleri arasındaki bir benzerlik, iç içe geçmişlik ve zaman zaman birbiri yerine 

de kullanıldığı görülmekle birlikte bu iki kavram arasında önemli farklar vardır. Geray (1985), 

sosyolojik ölçütler çerçevesinde köyü, ekonomisi tarıma dayanan, iş bölümünün sınırlı olduğu, geniş 

aileye dayanan ve yüz yüze /yakın komşuluk ilişkilerinin var olduğu, bu sebeple de kentsel 

topluluklardan ayrılan toplulukların yaşadığı yerleşmeler olarak tanımlar. Bu noktada kır ise "köy" ün 

karşıtı olarak konumlanmaz onu da içine alan geniş bir kavrama dönüşür. Kır; kentin dışı, çoğu boş ve 

geniş alanlar, yerler anlamında kullanıldığı gibi verimsiz, kıraç alanların genel adı olarak da 

kullanılmaktadır (Kurt, 2014:10).  

 

Köy ve şehir ayrımına geldiğimizde ise aralarındaki farkın daha net ve keskin olduğunu görmekteyiz. 

Behice Sadık Boran'ın ''Toplumsal Yapı Araştırmaları'' çalışmasında köy, geçimi, başlıca iktisadi 

dayanağı ziraat olarak tanımlanan nüfus topluluğu iken, şehir ise geçim kaynağı ziraattan farklı iktisadi 

faaliyetler olan nüfus topluluğu olarak tanımlanmıştır (1945). Bu tanım bizim tartışmamız açısından 

kritiktir çünkü ziraata dayanan köyler makinalaşma, fabrikalaşma, arazi, sulama, göç gibi problemlerle 

yüz yüze gelmiştir. Modernleşme ve kentleşme olgularıyla kapitalist üretim ilişkileri iç içe geçmiş ve 

bu ilişkiler ister istemez geçim kaynağı ziraat olan köyü derinden etkilemiştir. Arazi, hayvancılık, 

çalışma gücü, hane halkı köy olgusunun temelini oluşturmaktadır bu nedenledir ki ele alacağımız bütün 

kaynaklar ve filmler bu temalar üzerine inşa edilmiş olup sosyal dönüşümü anlamamız için dikkat 

çekicidir. 

 

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki savaşlar en çok köylüleri etkilemiştir ve yeni devlet 

kurulduğunda Anadolu köyleri gerçek bir yokluk ve sefalet içindedir. Köyün kendi iç dinamiklerine ek 

olarak, yeni devletin kurulmasıyla dışarıdan yapılan siyasal müdahaleler hala köylülerin karşılaştıkları 

zorlukların üstesinden gelememiştir. Bu dramatik yoksulluk ve göç etkisi istatistiklere de yansımıştır. 

Türkiye’de kırsal nüfus 1927 yılında toplam nüfusun %76’sını oluşturmaktaydı. Bu oran 1950 yılına 

kadar çok fazla değişmemiştir. Ancak 1950 yılından sonra başlayan kırdan kente yönelik yoğun göç̧ 

hareketi, ilerleyen dönemde kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payının sürekli olarak düşmesine 

neden olmuştur (Yılmaz, 2015). Öte yandan 1950 yılından sonra kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki 

payı sürekli olarak azalırken söz konusu nüfus 1980 yılına kadar miktar olarak artmaya devam etmiştir. 
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1980 yılından sonra ise kırsal nüfus genellikle miktar olarak da azalma eğilimi sergilemiştir. Özellikle 

2000-2022 yılları arasındaki 22 yıllık dönemde kırsal nüfus hızla azalmıştır. Güncel adrese dayalı nüfus 

kayıt sistemi sonuçlarına baktığımızda görmekteyiz ki 2021 yılı itibariyle il ve ilçe merkezlerinde 

yaşayanların oranı %93,2 olmuştur. Türkiye'de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde 

yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 ye yükselmiş, diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı 

%7'den %6,8'e düşmüştür (TUİK, 2022). 

 

2.1. Köy Nüfusunu Azaltan Faktörler Nelerdir? 

Bu noktada bu yoğun göç akınını etkileyen sebepler önem kazanmaktadır. Türkiye’nin özel şartları 

düşünüldüğünde göçü doğuran genel sebepleri şöyle sıralanabilir (Altuntepe, 2008): 

• Genel nüfus içinde genç yaş grubunun kalabalık oluşu. 

• Tarım kesiminde görülen açık ve gizli işsizlik ve yanlış tarım politikaları. 

• Eğitim durumunda ve hayat tarzında görülen iyileşme ve ilerleme (kişilerin eğitim 

seviyesi ve göç etme olasılığı arasında olumlu bir korelasyon vardır.) 

• Eğitim yolu ile meslek edinme. 

• Refahın artışı. 

• Ekilecek arazinin darlığı ve miras yoluyla toprağın parçalanması. 

• Tarımda makineleşme. 

• Kan davaları, can ve mal güvenliğinin zedelenmesi. 

• Geniş aile otoritesinden kurtulma eğilimi. 

• Ulaştırma ve haberleşme alanın genişlemesi ile kitle haberleşme araçlarının etkinliğinin 

artması. 

• Kır bölgelerinde değer hükümlerinde meydana gelen değişmeler. 

• Mevsimlik göçler. 

• Doğal afetler dolayısıyla mecburi yapılan göçler (deprem su baskını vb.) 

• Çocuklar için daha iyi bir öğrenim arzusu. 

• Siyasi sebepler, terör ve mezhepsel çekişmeler. 

 

3.ÇALIŞMANIN KATKISI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada amacımız yukarıda da ifade ettiğimiz gibi yeni devletin kurulmasıyla değişen yapısal 

ilişkilerin köyü nasıl etkilediğini ve köyün hangi değişim süreçlerinden geçtiğini anlamak ve iç göçün 

sebeplerine ışık tutmaktır. Bu sebeple, farklı bölgelerde farklı yapısal bağlar olmasına rağmen köyün 

problemleri ve köylülük algısının benzerliği tartışmayı ana temalarla anlamamıza yardımcı olacak, 

bunun içinde literatürdeki farklı çalışmalarla ilişkili olarak, köylülük teması üzerine çekilmiş filmler 

üzerinden bir içerik analizi yapılacaktır. “Susuz Yaz”, Hakkari'de bir Mevsim”, “Yılanların Öcü”, 

“Sürü” ve ‘’Endişe’’ filmleri ile çalışma boyunca Türkiye'yi anlamak için köyün ekonomik iktisadi 

durumu, aile içi ilişkileri ve sosyal yapısı incelenecektir. Bu filmler 1960- 1980 yılları arasında çekildiği 

için ilk dönem iç göçün motivasyonlarına ışık tutması açısından seçilmiştir. 

 

Çalışmanın yöntemi niteliksel araştırmaya dayanan içerik analizidir. Nitel araştırmayı derinlemesine 

bilgi toplamak amacıyla algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım, 1999: 

10). Niteliksel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ise metnin içerisindeki anlamların 

keşfedilmesini amaçlayan bir analiz tekniğidir. “Metin, ses, video, görsel vb. içerisinde sembol ve anlam 

barındıran her içerik olabilmektedir. Sözcükler, anlamlar, iletiler, semboller, düşünceler, tema ve 

kategorilerin keşfedilmesine olanak sağlar. Araştırmacı, metin içerisinde keşfetmek istenilen sembol ve 

anlamların objektif ve sistematik kodlamalarını yaparak metinde gizil olan semiyotiği keşfeder. İçerik 

analizi, belge, sinema filmi, gazete, ulusal marş, müzik, video, fotoğraf, kıyafet ve sanat eseri 

olabilmekte, bu örnekler içeriğe göre çoğaltılabilmektedir” (Aydın, 2021). 

 

Ziraata dayanan köyler makinalaşma, fabrikalaşma, arazi, sulama, göç gibi problemlerle yüz yüze 

gelmiştir. Modernleşme ve kentleşme olgularıyla kapitalist üretim ilişkileri iç içe geçmiş ve bu market 

ilişkileri ister istemez geçim kaynağı ziraat olan köyü derinden etkilemiştir. Arazi, hayvancılık, çalışma 

gücü, hane halkı köy olgusunun temelini oluşturmaktadır bu nedenledir ki ele alacağımız bütün 
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kaynaklar ve filmler bu temalar üzerine inşa edilmiş olup sosyal dönüşümü anlamamız için dikkat 

çekicidir. Bu sebeple filmlerde ortak temalara vurgu yapılacaktır. 

 

4.BULGULAR 

Filmlerde ana temanın toprak olduğunu ve ilişkilerin toprak ve ona bağlı değişkenler üzerinden 

şekillendiğini görmekteyiz. Köyler arasında bir mahiyet farkı görülmekte bu sebeple toprağın ele 

alındığı filmlerin tamamının dağ köylerinde çekildiğinin altını çizmek önem kazanmaktadır. Köy ve 

kent ikileminde önemli bir nokta da köylerin kentle girdikleri münasebet ve bağdır. Behice Boran (1945) 

çalışmasında köyleri dağ- ova köyleri olarak ikiye ayırmış; ova köylerinin dışa açık olması sebebiyle 

dağ köylerine nazaran daha gelişmiş olduğunu ifade etmiştir. Modern devletin sunduğu haberleşme, 

sağlık, eğitim, iktisadi faaliyetlere ova köylerinin ulaşması sebebiyle bu köylerin daha avantajlı 

oldukları açıktır. Bu da bize köyün dönüşümünde coğrafi konumunun büyük pay sahibi olduğunu 

göstermektedir. Coğrafi farklılık nüfus yoğunluğunu, hane sayısını, ekonomik farklılaşmayı, sosyal 

faaliyetleri derinden etkilemektedir. Ova köylerinde para zenginliği görülürken dağ köylerinde esas 

servet topraktır. Toprağa bağlı olarak sulama, makinalaşma, hane halkının küçülmesi, hayvancılık gibi 

kavramlar hayati önem taşımaktadır. Türkiye' de toprak reformunu yapılmaması toprak yapısını 

değiştirmemiş hala küçük üreticilik devam etmektedir. Fakat hane halkının hızla bölünmesi toprakların 

da bölünmesine yol açmış bu da köylülerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları arttırmıştır. Niyazi Berkes' in 

çalışması hanelerin bölünmesinin nasıl bir hoşnutsuzluk kaynağı olduğunu tasvir etmiştir. Hane halkına 

ek olarak bölgeden bölgeye değişen toprak yapısı, ürün çeşitliliği ve buna bağlı olarak sulama köylülerin 

ana problemleridir (1942).  

 

“Susuz Yaz” (1963) filminde ana tema olan su problemi, suyun geçim kaynağının temeli olan toprak 

için nasıl hayati bir fonksiyona sahip olduğunu ve köy içerisinde nasıl bir güç savaşına yol açtığını 

gözler önüne sermektedir. Ege'nin kurak topraklarındaki köylerden birinde su sıkıntısı çeken köy halkı, 

yaşayabilmek için suya, su içinse su kaynaklarını arazisinde bulunduran Osman ve Hasan isimli 

kardeşlere muhtaçtırlar. Filmde toplumsal ve bireysel temalar işlenmiştir. Bir yandan tarıma dayalı 

üretimin ekonomide egemen olduğu bir toplumdaki toprak ve suyun üzerinden yükselen mülkiyet 

kavramı ve iktidar mücadeleleri, kadının bu toplumda metalaştırılıp değersizleştirilmesi gibi toplumsal 

bir çatışma, bir diğer yandan da insanın kendi kendine zamanla yabancılaşmasını konu alır. 

 

Köydeki arazi ve ona bağlı değişkenler, köyün içerisinde var olan yapısal güç ilişkilerinden bağımsız 

düşünülemez. Ağalık sistemi bu yapısal ilişkilerin başında gelir. Topraksız köylülerin ağalar için 

çalışması ve buna ek olarak güç sahiplerinin köylüleri kendi çıkarları için yönlendirdiği gerçeği açıktır. 

“Yılanların Öcü” (1962) filmi yaşlı ve yoksul bir kadının köydeki hiyerarşiye karşı gelişini konu edinir. 

Filmde muhtarın ve diğer güç sahibi kişilerin köylüleri nasıl yönlendirdiği ve haklarını gasp etmeye 

çalıştığı açık bir şekilde tasvir edilmiştir. Burada önemli nokta ise tartışmamızın başlangıcında 

değindiğimiz gibi köyün içerisindeki yapısal ilişkilere devletin ne kadar müdahil olabildiğidir. Filmlerde 

kişisel husumetlerin köylülerin araya girmesiyle kendi aralarında çözüm yoluna gittikleri, genel olarak 

köylülerin kendi içlerinde yaşadıkları kapalılıktan dolayı bu kaynaklara ulaşımları sınırlı olarak tasvir 

edilse de hala yeni kurulan devletteki hukuk ve adalet düzeni bir çare olarak resmedilmiştir.  

 

Makinalaşma toprağı etkileyen diğer önemli bir faktördür. Makinalaşma emek yapısını tamamen 

değiştirdiği için, geçimini toprakta çalışarak sağlayan köylü makinalaşmayla beraber önemini yitirmekte 

ve bu köylerdeki göçü hızla artırmaktadır. “Endişe” (1974) kan davasından kurtulmaya çalışan bir 

pamuk işçisinin hikâyesini anlatır. Tarlaya makine girip pamuk ırgatlarının işlerinin bozulması, ağa 

tarafından sömürülen işçilerin taban fiyatlarını artırmak için imza toplamaları ve grev sahneleri filme 

toplumsal bir eleştiri getirir. Film makinalaşmanın nasıl pamuk toplayan köylüyü fakirleştirdiğini etkili 

bir dille eleştirir. Makinalaşma büyük üreticileri daha fazla zenginleştirirken köylüyü derinden sarsan 

bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor.  

 

Büyük üreticilerin tarıma ek olarak, hayvancılıkla uğraşan köylüyü de fakirleştirdiği önemli bir 

gerçekliktir. Lale Yalçın Heckmann' ın “Sheep and Money” adlı makalesinde köylünün para yerine 

koyun üzerinden ölçü birimi anlayışına sahip olduğu görülür (1991). “Sürü “ (1978) filmi bunu en güzel 

işleyen filmlerden bir tanesidir. Bir yıl boyunca bakılan sürünün köylünün masrafını bile yeterince 
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karşılamadığı, büyük üreticilerin başka çaresi olmayan köylünün malına nasıl el koyduğu açıktır. 

Hayvancılıkla geçinen ailenin çözülüş hikayesini anlatır. Hayvancılığın para getirmediği bir köyde 

Ankara’ya doğru göç edilmesinin dramatik boyutları tartışılır.  

 

Bütün filmlerde hane halkı önemli bir yer tutar çünkü hem tarımda hem de hayvancılıkta aile emeği 

geçim için temel kaynak olmaktadır. Başlık parası ekonomik beklentilerin başında gelmektedir. Sıkıntı 

içindeki köylü başlık parasını bir çözüm olarak görmektedir. “Endişe” (1974) filminde, mevsimlik 

işçilik yapan köylünün tarımdaki yapısal değişiklikler, makinalaşma gibi sebeplerle yeterli miktarda 

parayı toplayamaması sebebiyle başlık parasını nasıl bir çare olarak kabullenmek zorunda kaldığı etkili 

bir şekilde anlatılmıştır. Bu da ekonomik sıkıntıların patriarkal ilişkilere ek olarak kadının üzerindeki 

yükü nasıl arttırdığının bir göstergesidir. 

 

Kadın aile emeğinin bir parçası olarak tarlada, arazide çalışırken, hayvancılıkla uğraşırken evin içindeki 

bütün sorumlulukları da yüklenmektedir.” Gelin” kavramı kadının yüküyle özdeşleşen bir kavram 

olmaktadır. Kadının köydeki statüsünü ataerkil kodlar belirlerken ekonomik sıkıntıların en çok kadınları 

etkilediği filmlerden anlaşılmaktadır. Eğitim, sağlık, ekonomik haklar gibi modern devletin getirdiği 

değerlerle köylerde en fazla desteklenecek grupların kadınların olması gerektiğine dair vurgu göze 

çarpar.   Hem “Hakkari'de bir Mevsim” (1982) hem de “Yılanların Öcü”(1962) filminde hastalığın 

köylüleri nasıl etkilediği ve kadın – bebek ölümlerinin sıklığı etkili bir şekilde resmedilmiştir. Kadın 

töreden, ataerkil ilişkilerden, ekonomik sıkıntılardan en fazla etkilenen gruptur. Hemen hemen her 

filmde ve köylülük üzerine yapılan araştırmalarda eşitlikçi bir algıdan uzak olunduğu açıkça ifade 

edilmiştir.  

 

Behice Boran makalesinde kadınla erkeğin sosyal mevkileri arasındaki farkın keskinliğinden söz etmiş 

ve kadına tahakkümün sadece karı- koca ilişkisinde değil anne- çocuk ilişkisinde de görüldüğünü ifade 

etmiştir. Kadına ve erkeğe muamele daha çocuk yaştan başlamaktadır. Kız çocuklarına “ele gideceği” 

anlayışıyla bakılıp kıymet verilmezken, erkek çocuğu sürekli aile emeğine katkı yapacak, babanın 

yardımcısı olarak görüldüğünden oğlan çok daha kıymetlidir (1945). Niyazi Berkes de makalesinde aile 

içinde kesin bir patriarkal ilişkinin varlığından söz eder ve kadının köyde kocasının bütün arzu ve 

emirlerini yerine getirmek mecburiyetinde olduğunu ifade eder (1942). Modern devletle beraber kabul 

olan Türk Medeni Kanunu'nda kadın ve erkeğin aynı miktarda miras alması kabul edilmiştir fakat 

köylerde erkek temelli tek taraflı bir akrabalık ilişkisi anlayışı olduğu için kadın mirastan mahrum 

bırakılmakta kendisine ya hiç pay verilmemekte ya da az miktarda pay verilmektedir. Niyazi Berkes 

bunun değişmekte olduğunu ifade etse de hala güçlü bir şekilde böyle bir algının varlığı kabul 

görmektedir (1942). 

 

5.SONUÇ 

Sonuç olarak, kentleşme ve iç göç tarihi yeni sayılabilecek bir ülke olan Türkiye'nin sosyal- ekonomik 

yapısını çözebilmek için köy ve köylülük temalarını anlayabilmek son derece önemlidir. Hızlı bir 

kentleşme sürecine giren Türkiye' de köyün sosyo-ekonomik durumunu anlamadan kişileri göçe ittiren 

faktörleri anlamamız imkânsız bir hal alır. Köyün ekonomik iktisadi durumu, aile içi ilişkileri, sosyal 

yapısı, dışardan gelen müdahaleler, kentle ilişkileri Türkiye'yi anlamak için bizlere temel bilgiler 

sunmakta, daha sonraki temaları kavrayabilmek için anahtar rol üstlenmektedir. Bu sebeple 5 farklı film 

üzerinden Türkiye yakın tarihi içerik analizine tabi tutulmuş ve iç göçün sebepleri filmler üzerinden 

anlaşılmaya çalışılmıştır. “Susuz Yaz”, Hakkâri’de bir Mevsim”, “Yılanların Öcü” ve “Sürü” ‘’ Endişe’’ 

filmleri ile çalışma boyunca Türkiye'yi anlamak için köyün ekonomik iktisadi durumu, aile içi ilişkileri 

ve sosyal yapıları analiz edildi.  

 

Şu bir gerçektir ki köylülükle ilgili yapılan tüm çalışmalar ve çekilen filmlerde köylülerin fakirliği 

açıkça görülmekte, aile içi geleneksel ilişkilere sıkı bir bağlılık fark edilmekte ve ne yazık ki 

modernleşme ve kalkınma kavramlarıyla yeni kurulan devletin değerleri köylere ulaşamamakta özellikle 

kadınlar bu ilişkiler ağı içinde en fazla ezilen grup olmaktadır. Köyün değişimi ve dönüşümü yavaş 

olmakta, bu da köyün yapısının statik olduğunu bizlere göstermektedir. Köyün bu durağan yapısı, 

ekonomik olarak bir zenginlik sağlayamaması, sosyal statüde bir değişikliğe sebep olmaması gibi 

nedenler köylülükle ilgili bahsettiğimiz temaları anlamak bakımından tartışmamızın ana eksenine 
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oturmaktadır. Günümüzde hala tartışılan hayvancılık, tarım, ithalat gibi kavramların ve bunların ürettiği 

yapısal sorunların anlaşılmasında bu tarihsel sürecin anlaşılmasının önemli olduğunu, bu anlamda 

çalışmanın literatüre katkı olarak görülebileceğine inanmaktayız. Teorik çalışmalara niteliksel bir 

yöntemle ışık tutan içerik analizi bu anlamda önemlidir. 
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TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ÖZEL EĞİTİM SEKTÖRÜNDE İŞ TATMİNİ 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 
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Özet  

Günümüzde yaşanan değişim ve dönüşümler nedeniyle insanların bireysel ve sosyal isteklerinin 

ihtiyaçları üzerindeki değişimi ve bu değişime bağlı olarak çalışanların bağlı bulundukları iş yerindeki 

beklentilerinin farklılaşması “Tükenmişlik Sendromuna” neden olabilmektedir. Bireysel ve örgütsel 

kaynaklı yaşanan olumsuz değişimler kişide “tükenmişlik” kavramı altında hem bireysel yaşamlarının 

kalitesini düşüren hem de iş yeri verimliliğini olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tükenme kavramı özellikle örgütsel psikolojik değerlendirme açısından bireyin iş yerinde 

duygusal olarak olumsuz, karamsar, negatif, saldırgan ve tahammülsüz bir yapıya bürünmesinin ve 

genel bir mutsuzluk halinin hâkimiyetini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bireylerin davranış 

örüntülerinde sık karşılaşılan belli başlı tutumlar söz konusudur. Bu tutumların genel nedenleri 

beklentinin karşılanamaması, adaletsizlik, fazla iş yükü, yetersizlik duygusu, çalışma saatlerinin 

fazlalığı gibi bireyin yaşama isteğini minimize eden unsurlardır. Yapılan çalışmada, günümüzün iş 

dünyasında sıklıkla karşılaştığımız tükenmişlik durumlarının genel adı olan tükenmişlik sendromu 

konusu; özel eğitim kurumları sektöründe sıklıkla rastlanılan tükenmişlik sendromun kaynağı olan 

nedenlerin ve bu nedenlerin sebep oldukları durumların iş tatmini hususunda ivedilikle incelenmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik sendromu, iş tatmini, özel eğitim kurumları. 

 

INVESTIGATION OF BURNOUT SYNDROME IN THE CONTEXT OF JOB 

SATISFACTION IN THE SPECIAL EDUCATION SECTOR 
 

Abstract  

Due to the changes and transformations experienced today, the change in the individual and social 

demands of people on their needs and the differentiation of the expectations of the employees in the 

workplace they are connected to may cause the "Burnout Syndrome". Negative changes in individual 

and organizational origin appear as a situation that both reduces the quality of individual lives and 

negatively affects workplace productivity under the concept of "burnout". The concept of burnout, 

especially in terms of organizational psychological evaluation, is used to express the dominance of an 

individual's emotionally negative, pessimistic, negative, aggressive and intolerant structure in the 

workplace and a general state of unhappiness. There are certain attitudes that are frequently encountered 

in the behavior patterns of individuals. The general reasons for these attitudes are the factors that 

minimize the individual's desire to live, such as not meeting expectations, injustice, excessive workload, 

feeling of inadequacy, and excessive working hours. In the study, the subject of burnout syndrome, 

which is the general name of burnout situations that we frequently encounter in today's business world; 

It is an urgent examination of the causes of burnout syndrome, which is frequently encountered in the 

private education institutions sector, and the situations caused by these reasons in terms of job 

satisfaction. 

 

Keywords: Burnout syndrome, job satisfaction, private education institutions. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan değişim ve dönüşümler nedeniyle insanların bireysel ve sosyal isteklerinin 

ihtiyaçları üzerindeki değişimi ve bu değişime bağlı olarak çalışanların bağlı bulundukları iş yerindeki 

beklentilerinin farklılaşması “Tükenmişlik Sendromuna” neden olabilmektedir. Bireysel ve örgütsel 

kaynaklı yaşanan olumsuz değişimler kişide “tükenmişlik” kavramı altında hem bireysel yaşamlarının 

kalitesini düşüren hem de iş yeri verimliliğini olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tükenme kavramı özellikle örgütsel psikolojik değerlendirme açısından bireyin iş yerinde 
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duygusal olarak olumsuz, karamsar, negatif, saldırgan ve tahammülsüz bir yapıya bürünmesinin ve 

genel bir mutsuzluk halinin hâkimiyetini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bireylerin davranış 

örüntülerinde sık karşılaşılan belli başlı tutumlar söz konusudur. Bu tutumların genel nedenleri 

beklentinin karşılanamaması, adaletsizlik, fazla iş yükü, yetersizlik duygusu, çalışma saatlerinin 

fazlalığı gibi bireyin yaşama isteğini minimize eden unsurlardır.  

 

İlk defa 1974 yılında Freudenberger, tarafından öne sürülen ve daha sonra Maslach tarafından 

geliştirilen “tükenmişlik” kavramı özellikle örgütsel psikoloji alanında iş yerindeki verimsizlik, 

mutsuzluk ve işe hâkimiyeti kısıtlayıcı bir faktör olarak tanımlanmıştır (Kulualp & Sarı, 2019, 

s.50).Tükenme kavramı özellikle örgütsel psikolojik değerlendirme açısından bireyin iş yerinde 

duygusal olarak olumsuz, karamsar, negatif, saldırgan ve tahammülsüz bir yapıya bürünmesinin ve 

genel bir mutsuzluk halinin hâkimiyetini ifade etmek için kullanılmaktadır.  Maslach ve Jakson 1986’da 

yaptıkları bir araştırmanın sonucu olarak, değinilen konu hakkındaki mevcut durumu; 3 ayrı başlıkta 

kategorize etmişlerdir. Bunlar: Kişisel başarı, duyarsızlaşma ve duygusal tükenmedir. Kişinin temelde 

yaşadığı duygusal tükenmenin sonucu olarak çalışan kişinin duygularının tükenmesine ve kendine olan 

inancının düşmesine ve kişisel başarısında buna istinaden gözle görülür bir azalma yaşanacağına işaret 

etmektedir. (Kulualp & Sarı, 2019, s. 211-230). Yapılan güncel çalışmalar temel alındığında ise; 

tükenmişlik sendromunun yansımalarının yalnız örgütsel kaynaklı bir yansıma değil bireysel yaşamada 

etki eden olumsuz yansımaları olduğu üzerinde çalışılmaktadır. Her iki durumun bir arada yaşanması 

bireyin yaşam kalitesini de düşüren bir durumdur (Karlıdağ, Yoloğlu, & Ünal, 2000). Eğer bireyde 

tükenmişlik sendromu genel yaşamın akışını bozan bir işlev kaybına sahip olabilecek potansiyele 

ulaşırsa duygu durum bozuklukları ile de eşleştirilebilir bir hal alabilmektedir. Çalışmanın sonuçlarını 

doğru bir şekilde yordayabilmek ve SPSS sonuçlarının yanıltıcı olmaması adına var olan tüm 

demografik unsurlara dikkat edilmiştir. Bulunan iki ölçeğe ek olarak Kişisel Demografik Bilgi Formu 

uygulanmıştır. Araştırmada toplanan tüm anket verileri tamamıyla nesnel, objektif, tarafsız ve sistematik 

bir şekilde akademik zemin takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Literatürde konuya ilişkin paralel 

çalışmalar bulunsa da özellikle ilişkisel çalışmalarda hizmet sektörü için tükenmişlik sendromu ve iş 

tatmini kavramları eğitim alanında ve Konya ilinde yapılan birebir bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama türündedir. Araştırma tesadüfi küme örnekleme 

yöntemi ile ulaşılacaktır. Konya ilinde bulunan 30 özel eğitim kurumu ve 509 çalışanı üzerinde nicel bir 

araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında SPSS 22 paket programından yararlanılmıştır. Örneklem 

grubuna çevrimiçi şekilde uygulanacak olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Minnesota İş Doyumu 

Ölçeği kullanılmıştır. Bulunan iki ölçeğe ek olarak Kişisel Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni tükenmişlik sendromu iken araştırmanın bağımlı değişkeni ise iş 

tatminine etkisi olacaktır. Araştırma analizi çoklu regresyon analizi ile yapılacak olup analiz süresince 

SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. 

 

2.1. Tablolar ve Şekiller 

Tablo 1. Cinsiyet 

  SAYI YÜZDE 

Kadın 269 52,8 

Erkek 240 47,2 

TOPLAM 509 100,0 

   

Araştırmaya 269 kadın, 240 erkek toplam 509 öğretmen katılım sağlamıştır. 

 

Tablo 2. Yaş Dağılımı  
SAYI YÜZDE 

22-30 186 36,5 

31-40 215 42,2 

41+ 108 21,2 

TOPLAM 509 100,0 
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Araştırmaya katılan katılımcıların genel ağırlıkta 31-40 yaşları arasında olduğunu, 41 yaş ve üstünün 

özel eğitim kurumlarında daha az çalıştığını söylemek mümkündür. 

 

Tablo 3. Medeni Durum 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılan katılımcılardan, 203 kişinin bekar, 306 kişinin ise evli olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

Tablo 4. Branşlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya farklı branşlardan birçok öğretmen katılım sağlamıştır. Araştırmaya en çok dahil olan 

kişiler branş belirtmeyen öğretmenlerdir. Onları branş olarak rehber öğretmenler takip etmektedir. 

Araştırmaya en az katılım sağlayan branş ise İngilizcedir. 

 

3. SONUÇ  

Teknolojik gelişmelerin yaşanmasına paralel olarak üretimde makineleşmenin artma durumu yaşansa 

da insan gücüne ve zekâsına her daim ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle hizmet sektöründe karşımıza 

çıkan bu ihtiyaç duyulma hali çalışanların beklentilerini ve iş yeri tutumlarını daha önemli bir noktaya 

getirmiştir. Çalışanların beklentilerinin karşılanması, iş tatmini ve verimlilik artışı konusunda önemli 

bir yere sahiptir. Çalışanların beklentileri karşısında aldıkları olumsuz tepkiler veyahut bu beklentilerin 

karşılanmaması hem çalışanın hem çalışanlara karşı iş yeri tutumlarını da değiştirmektedir. 

Beklentilerinin istedikleri düzeyde veyahut olması gereken düzeyde karşılanmamasının sonucu olarak 

çalışanda bir tükenmişlik hali meydana gelmektedir. Duygusal olarak bitkinlik, hayata karşı ilginin 

azalması, yorulma gibi durumlara neden olduğu söylenebilir. Bu durumlara karşılık olarak ise ortaya 

kişinin verimliliğinin, üretkenliğinin azalması, iş tatmini elde edememesi gibi sonuçlar çıkmaktadır. Bu 

noktada hem fiziksel hem duygusal tükenmişlik hissinin yaşanmasının kişide olumsuz birçok soruna 

neden olacağını aynı zamanda bu durumun karşılıklı etkisi olduğunu düşünürsek iş yerindeki verime 

etkisi olduğu söylenebilir. 

 

4. TARTIŞMA 

Tükenmişlik konusunu inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında özel kurum ve 

kuruluşlarında yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Konu hakkında değerlendirmelerin 

sağlıklı bir şekilde alınacağı çalışmalara bu alanda da ihtiyaç vardır. Hizmet sektörü dışında diğer 

alanlarda tükenmişlik olgusu üzerine yapılan araştırma sayısı oldukça azdır. Araştırmaların artmasının 

tükenmişlik sendromuna karşı daha bilinçli davranılmasını sağlayacağı aşikârdır. Araştırma özel eğitim 

kurumlarında nitelikli çalışan psikolojisini anlamak, iş verimi ve iş tatmini konusunda değerlendirmeler 

sağlamak ve problemlerin çözümüne ilişkin hem kişisel hem örgütsel yollar sunabilmek açısından önem 

arz etmektedir. Kurum ve kurumlarda çalışan kişilere verimliliği arttırmak ve tükenmişliği azaltabilmek 

adına eğitimler verebilmelidir. Özellikle örgüt psikolojisi alanında bireyselleşmenin ve faydacılığın 

hâkim olduğu yenidünya düzeninde örgüt olabilmenin, ait hissedebilmenin avantajları sunulabilmelidir. 

  SAYI YÜZDE 

Bekar 203 39,9 

Evli 306 60,1 

TOPLAM 509 100,0 

  SAYI YÜZDE 

Edebiyat öğretmeni 33 6,5 

Felsefe öğretmeni 24 4,7 

Fen Bilimleri 55 10,8 

İngilizce öğretmeni 25 4,9 

Matematik öğretmeni 42 8,3 

Öğretmen 232 45,6 

Rehber öğretmen 53 10,4 

Sosyal bilgiler 45 8,8 

TOPLAM 509 100,0 
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Özet  

2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyada yankılanan Covid-19 pandemisi hiç kuşkusuz eğitimi de 

etkilemiştir. Eğitim faaliyetlerinin bu süreç içerisinde devam etmesi son derece önemli bir hal alırken 

ülkeler eğitimin devamı için çareler üretmek zorunda kalmıştır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde 

de pandemi dönemi boyunca uzaktan eğitime zorunlu bir geçiş yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı 

pandemi süresinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının 

uzaktan eğitime ve devamını izleyen yüz yüze eğitim sürecine dair görüşlerini alarak gelecek günlerdeki 

eğitim faaliyetlerine ışık tutmaktır. Araştırmanın çalışma grubu 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 15 öğretmen adayıdır. 

Araştırmada öğretmen adaylarının düşüncelerine yer verilerek odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler 

analiz edilirken MAXQDA 20 veri analizi programı kullanılarak içerik analizi ve betimsel analiz 

yapılmıştır. İçerik analizi yapılırken öncelikle veriler kodlanmış ve temalar oluşturulmuş; betimsel 

analiz yapılırken katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

toplam 5 tema ve 15 kod elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde en çok teoriyi pratiğe 

dökememe ile ilgili sorun yaşadıkları; yüz yüze eğitimin ise kalıcı öğrenmeyi arttırdığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Araştırmanın özellikle öğretmen adaylarının yüz yüze eğitime verilen aradan sonra yüz 

yüze eğitime tekrar uyum sağlamaları konusunda yönlendirici olacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, öğretmen adayları, beden eğitimi ve 

spor. 

 

TEACHER CANDIDATES’ VIEWS DURING THE PANDEMIC PERIOD: DISTANCE 

EDUCATION AND FACE-TO-FACE EDUCATION 
 

Abstract 

The Covid-19 pandemic, which emerged in 2019 and resonated all over the world, undoubtedly affected 

education. In this process, while the continuation of educational activities has become extremely 

important, countries have had to produce solutions for the continuation of education. As in the whole 

world, there has been a compulsory transition to distance education in our country during the pandemic 

period. The purpose of this research is to shed light on future education activities by taking the views of 

physical education and sports teacher candidates who continue their education during the pandemic 

process on distance education and the face-to-face education process after it. The study group of the 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

268 

research consists of 15 teacher candidates studying in physical education and sports teaching 

departments of universities in the 2021-2022 academic year. In the research, focus group interviews 

were conducted with the thoughts of pre-service teachers. While analyzing the data, content analysis 

and descriptive analysis were made using MAXQDA 20 data analysis program. While performing 

content analysis, firstly the data was coded and themes were created; While making the descriptive 

analysis, direct quotations from the views of the participants were included. As a result of the research, 

a total of 5 themes and 15 codes were obtained. It was concluded that the teacher candidates mostly 

experienced the problem of not being able to put the theory into practice in distance education, and that 

face-to-face education increased permanent learning. It is thought that the research will guide pre-service 

teachers in adapting to face-to-face education after the break given to face-to-face education. 

  
Keywords: Pandemic, distance education, face-to-face education, teacher candidates, physical 

education and sports. 

 

1. GİRİŞ 

Eğitim; amaçlı, planlı şekilde gerçekleştirilen ve hayatımızda her zaman var olacak sürekli bir olgudur. 

Eğitim Ertürk’e (1975) göre bireyin davranışlarında kasıtlı istendik yönde kendi yaşantısı yoluyla 

davranış değiştirme süreci’’ olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada etkisini gösteren ve bütün alanlarda 

olumsuz etkileri süren Covid-19 salgınının neden olduğu yayılım, esasında uygulama ile ortaya konması 

gereken öğretmenlik uygulamasını da kapsayan ve devam eden eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan 

eğitimle yapılmakta ve bu sürecin işleyişinin öğrenciler üzerinde bıraktığı izler, olumlu veya olumsuz 

yönleri, sürecin acil ve hızlı şekilde gerçekleştiğinden dolayı hazırlıksız olması sebepleriyle 

değerlendirilememiştir (Güven ve Uçar, 2021). Bu noktadan hareketle, bu çalışmada pandemi 

döneminde uzaktan eğitim almış öğretmen adaylarının uzaktan eğitime ve yüz yüze eğitime ilişkin 

görüşlerinin araştırılması, gelecek günlerde benzer durumların yaşanması durumunda sistemin hem 

öğrenciler hem de öğretmenler açısından daha yararlı ve sistematik işlemesinin sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Birçok öğretmenlik eğitimi ve spor bilimleri bölümlerinde olduğu gibi beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği bölümü öğrencilerinin de alması gereken uygulamalı dersleri bulunmaktadır. Pandemi 

başlangıcından beri bu süreç içerisinde yer alan adaylar teorik derslerini ve uygulamalı derslerini 

uzaktan eğitimle alarak, hem uzaktan eğitimi hem de yüz yüze eğitim süreçlerini deneyimlemişlerdir. 

Alanyazın incelendiğinde pandemi döneminde öğretmen adaylarıyla yapılan araştırmalar (Adalar, 2021; 

Akıncı ve Tunç, 2021; Altay, 2021; Altun Ekiz Arı, 2021; Atkins ve Danley, 2020; Aydın, 2021; 

Bakioğlu ve Çevik, 2020; Benzer, ve Akkaya, 2021; Bracho, 2020; Brinia ve Psoni, 2021; Cömert ve 

Çakır, 2021; Darling-Hammond ve Hyler, 2020; Donitsa-Schmidt ve Ramot, 2020; Duban ve Şen, 2020; 

Düzgün ve Sulak, 2020; Eisenbach vd., 2020;, 2020; Fauzi vd., 2020; Glenn vd., 2020; Gunawan vd., 

2020; Han, 2021; Hernandez vd., 2021; İnanç ve Karaduman, 2020; Karakuş vd., 2020; Mason-Williams 

vd., 2020; Metin vd., 2021; Özer ve Turan, 2021; Özkaral ve Bozyiğit, 2020; Sarıer ve Uysal, 2021; 

Seyhan, 2021; Sullivan vd., 2020; Szente, 2020; Türküresin, 2020; Uysal ve Karagöz, 2021; Yolcu, 

2020; Yurdakal ve Kırmızı, 2021; Quezada vd., 2020) olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalar 

arasında beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencileri olan öğretmen adaylarının, uzaktan eğitim 

sistemi ve yüz yüze eğitim sistemi ile ilgili düşünceleri ve uzaktan eğitim aldıktan sonra yüz yüze 

eğitime dönüşleri ile ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu konuya yönelik araştırma 

yapılacak olmasının beden eğitimi ve spor öğretmenliği adaylarının fikirlerinin alınarak ileride 

yaşanabilecek pandemi dönemlerinde bu sürecin daha verimli yönetilebilmesi, iki eğitim türünden 

hangisinin öğrenciler tarafından tercih edildiğinin belirlenerek ileriye yönelik iyileştirme çalışmalarının 

yapılabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar sonucunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1- Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının pandemi döneminde uzaktan eğitimle aldıkları 

uygulamalı dersler hakkındaki düşünceleri nelerdir?  

2- Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının pandemi döneminde yüz yüze eğitime döndükten 

sonra aldıkları uygulamalı dersler hakkındaki düşünceleri nelerdir?  

3- Pandemi sürecinde beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının uygulamalı derslerine uzaktan 

eğitimle devam etmelerinin mesleki yeterliklerine etkisi nasıldır? 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

269 

4- Pandemi sürecinde beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının uygulamalı dersleri yüz yüze 

eğitime döndükten sonra almalarının mesleki yeterliklerine etkisi nasıldır?  

5- Pandemi sürecinde uzaktan ve yüz yüze yürütülen derslere yönelik beden eğitimi ve spor 

öğretmeni adaylarının problemlerin iyileştirilmesi için sunduğu çözüm önerileri nelerdir? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Deseni 

Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime yönelik görüşlerinin incelendiği bu 

araştırmada odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bu araştırmanın odak grup görüşmesi konusu uzaktan 

eğitim ve yüz yüze eğitim olmakla birlikte, odak grubu da beden eğitimi ve spor bölümü öğretmen 

adaylarıdır. 

 

2.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmada çalışma grubu, 2019-2020 yılında uzaktan eğitim sürecini görmüş ve 2021-2022 eğitim-

öğretim yılında, tekrar yüz yüze eğitime geçen beden eğitimi ve spor bölümü öğretmen adaylarından 

oluşmaktadır. Araştırmada çalışma grubu belirlenirken ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

araştırmadaki ölçüt, pandemi döneminde uzaktan eğitim görmüş, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 

yüz yüze eğitime devam eden ve beden eğitimi ve spor bölümünde ders alan öğretmen adayları olarak 

belirlenmiştir. Bireylerin fikirlerini rahatça ifade edebilmesi ve konunun dağılmaması amacıyla 15 

kişinin ölçüt olarak kullanılması yeterli görülmüştür. Katılımların 10’u erkek (%66,67), 5’i kadın 

(%33,33) öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların tamamı lisans öğrencisidir ve bunlardan 13 tanesi 3. 

sınıf (%86,67), 1 tanesi 4. sınıf (%6,67) ve 1 tanesi de 2. sınıf (%6,67) öğrencisidir. 15 öğretmen 

adayından 13’ü (%86,67) uzaktan eğitimle dersleri 3 dönem almıştır. 1 öğrenci (%6,67) 1 dönem ve 1 

öğrenci de (%6,67) 2 dönem uzaktan eğitimle eğitim almıştır. Sonuç olarak öğrencilerin büyük bir 

kısmının uzaktan eğitimi 3 dönem alması çalışmanın bulguları açısından önemli bir veridir. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kişisel bilgi formu ile yarı yapılandırılmış görüşme formu olmak üzere iki form 

kullanılmıştır. Araştırmanın amacı sonucunda yarı yapılandırılmış görüşme taslak formu hazırlanarak 

sorular oluşturulmuştur. Hazırlanan taslak form için uzman görüşlerine yer verilmiş ve forma son haline 

getirilmiştir. Uzman görüşleri için Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü [Görüş 

birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] kullanılmıştır. Üç uzmanın (Dr. Öğr. Üyesi, Doç. Dr. ve 

Prof. Dr.) görüşlerinin %92 oranında benzer çıktığı görülmüştür.  

 

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu araştırmada veri analizi yapılırken MAXQDA 20 veri analizi programı kullanılarak içerik ve 

betimsel analizden yararlanılmıştır. Her bir katılımcının söz hakkı alabilmesi ve görüş bildirebilmesi 

için odak grup görüşmesi 2 saat 17 dakika olarak yapılmıştır. Katılımcıların görüşleri ses kayıt cihazı 

ile kaydedilmiş ve eşzamanlı olarak yazıya aktarılmıştır. Sonrasında bu görüşler transkript edilerek word 

formatına geçirilmiştir. Bu işlemlerin sonuna geldikten sonra ise elde edilen veriler ve ulaşılan sonuçlar 

için katılımcılardan teyit alınmıştır.  

 

2.5. Araştırmanın Etik Kurul İzni  

Bu araştırma, Haliç Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 

08.06.2022 tarihli ve 121 sayılı karar ile etik açıdan uygun bulunmuştur.  

 

3. BULGULAR 
Araştırmanın soruları dikkate alınarak verilerin analizi sonucunda beş tema elde edilmiş; bu temalar 

“uzaktan eğitimde uygulamalı dersler”, “yüz yüze eğitimde uygulamalı dersler”, “uzaktan eğitimde 

uygulamalı derslerin mesleki yeterliğe etkisi”, “yüz yüze eğitime geçildiğinde uygulamalı derslerin 

mesleki yeterliğe etkisi” ve “problemlerin iyileştirilmesi için çözüm önerileri biçiminde 

isimlendirilmiştir. Temalar ve ilişkili kodları Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Pandemi Döneminde Öğretmen Adaylarının Düşünceleri 

 

Tema 1: Uzaktan Eğitimde Uygulamalı Dersler 

“Pandemi döneminde uzaktan eğitimle aldığınız uygulamalı dersler hakkındaki düşünceleriniz 

nelerdir?” sorusuna ilişkin ortaya çıkan “uzaktan eğitimde uygulamalı dersler” temasında elde edilen 

bulgular neticesinde öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde uygulamalı dersler ile ilgili en çok teoriyi 

pratiğe dökememe (n=11) ve yaparak yaşayarak deneyimleyememe (n=10) konularında görüş 

bildirdikleri tespit edilmiştir.  

 

Tema 2: Yüz Yüze Eğitimde Uygulamalı Dersler  

“Pandemi döneminde yüz yüze eğitime döndükten sonra aldığınız uygulamalı dersler hakkındaki 

düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin ortaya çıkan “yüz yüze eğitimde uygulamalı dersler” 

temasında elde edilen bulgular neticesinde öğretmen adaylarının yüz yüze eğitime döndükten sonra 

aldıkları uygulamalı dersler ile ilgili en çok kalıcı öğrenmeyi artırması (n=12) konusunda görüş 

bildirdikleri tespit edilmiştir. 

 

Tema 3: Uzaktan Eğitimde Uygulamalı Derslerin Mesleki Yeterliğe Etkisi  

“Uygulamalı derslerinize uzaktan eğitimle devam etmenizin mesleki yeterliklerinize etkisi nasıldır?” 

sorusuna ilişkin ortaya çıkan “uzaktan eğitimde uygulamalı derslerin mesleki yeterliğe etkisi” temasında 

elde edilen bulgular neticesinde öğretmen adaylarının uygulamalı derslere uzaktan eğitimle devam 

etmelerinin mesleki yeterliklerine etkisi ile ilgili en çok saha tecrübesini deneyimleyememe (n=13) 

konusunda görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.  

 

Tema 4: Yüz Yüze Eğitime Geçildiğinde Uygulamalı Derslerin Mesleki Yeterliğe Etkisi 
“Uygulamalı dersleri yüz yüze eğitime döndükten sonra almanızın mesleki yeterliğinize etkisi nasıldır?” 

sorusuna ilişkin ortaya çıkan “yüz yüze eğitime geçildiğinde uygulamalı derslerin mesleki yeterliğe 

etkisi” temasında elde edilen bulgular neticesinde öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (n=10) 

olumlu görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Diğer yandan öğretmen adaylarının üçte birinin ise teorik 

bilgileri uygulamayla ilgili bazı zorluklar yaşadıkları da (n=5) görülmüştür.  

 

Tema 5: Problemlerin İyileştirilmesi İçin Çözüm Önerileri 

“Pandemi sürecinde uzaktan ve yüz yüze yürütülen derslere yönelik yaşadığınız problemlerin 

iyileştirilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin ortaya çıkan “problemlerin 

iyileştirilmesi için çözüm önerileri” temasında elde edilen bulgular neticesinde öğretmen adaylarının 
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her iki eğitim şekli ile de ilgili ortak çözüm önerileri geliştirdikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

büyük çoğunluğu teknik problemlerin çözülmesini (n=10) beklemektedir.. 

 

4. SONUÇ  

Mevcut araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Araştırma sonucunda toplam 5 tema ve 15 kod elde edilmiştir. Bu temalardan ilki, uzaktan eğitimde 

uygulamalı derslerdir. Bu temada ortaya çıkan kodlar sırasıyla; teoriği pratiğe dökememe, yaparak 

yaşayarak deneyimlememe ve ev ortamındaki olumsuz durumlar biçimindedir. İkinci tema, yüz yüze 

eğitimde uygulamalı derslerdir. Bu temada ortaya çıkan kodlar sırasıyla; kalıcı öğrenmeyi ve 

motivasyonu arttırması, fiziksel ve zihinsel yorgunluğun getirdiği sorunların çoğalması, teknik 

problemlerin ve uyum sorunlarının yaşanması biçimindedir. Üçüncü tema, uzaktan eğitimde uygulamalı 

derslerin mesleki yeterliğe etkisidir. Bu temada ortaya çıkan kodlar sırasıyla; saha tecrübesini 

deneyimleyememe, kişisel teçhizat eksikleri ve kişisel gelişimi desteklemesi biçimindedir. Dördüncü 

tema, yüz yüze eğitime geçildiğinde uygulamalı derslerin mesleki yeterliğe etkisi temasıdır. Bu temada 

ortaya çıkan kodlar sırasıyla;  teorik bilgileri deneyimleme fırsatı sunması, teorik bilgileri uygulamada 

zorluklar yaşanması biçimindedir. Son tema olan beşinci tema, problemlerin iyileştirilmesi için çözüm 

önerileri temasıdır. Bu temada ortaya çıkan kodlar sırasıyla; teknik problemlerin iyileştirilmesi ve 

öğrenme ortamların zenginleştirilmesi biçimindedir.   

 

5. TARTIŞMA 

Araştırmanın sonuçları ele alınmış ve bulgular açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Uzaktan eğitimde uygulamalı dersler teması incelendiğinde öğretmen adayları bu görüşlere neden 

olarak uygulamalı derslerin yapısının uzaktan eğitime uygun olmadığını, bir konuyu yalnızca 

öğrenmenin yeterli olmayacağını, öğretmen adayı olarak aynı zamanda öğretmeyi öğrenmenin de son 

derece önemli olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yüz yüze eğitimde uygulamalı dersler teması incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu yüz 

yüze eğitimde gerçekleşen uygulamalı derslerin avantajları ile ilgili olarak yaparak yaşayarak 

öğrenmenin kalıcı ve motivasyonu arttırdığı yönünde görüş bildirmişlerdir.  

 

Uzaktan eğitimde uygulamalı derslerin mesleki yeterliğe etkisi teması incelendiğinde öğretmen 

adaylarının çoğunun saha tecrübesi deneyimleyememe konusunda görüş bildirdikleri görülmüştür. Buna 

neden olarak öğretmen adayları, beden eğitimi ve spor öğretmeninin uygulatıcı eğitimci olduğunu ve 

öğretmenlerini ders işlenirken göremediği için rol model alamadıklarını ve bu anlamda mesleki 

yeterliklerinde eksiklik bulunduğunu düşündüklerini öne sürmüşlerdir. 

 

Yüz yüze eğitime geçildiğinde uygulamalı derslerin mesleki yeterliliğe etkisi teması incelendiğinde 

öğretmen adaylarının en çok teorik bilgileri deneyimleme fırsatı bulunması, uzaktan eğitimden yüz yüze 

eğitime geçtiklerinde en büyük avantajın teorik bilgiyi almanın ardından hemen pratiğe dökebilme 

imkanlarının olmasının mesleki yeterliğe büyük katkısı olduğu şeklindedir.  

 

Problemlerin iyileştirilmesi için çözüm önerileri teması incelendiğinde öğretmen adaylarının nicelik 

olarak büyük çoğunluğu teknik problemlerin iyileştirilmesi, uzaktan eğitim için teknolojik aletlerinin 

yetersizliği, erişim ve alt yapı sorunları konularının okullar ve devlet tarafından ele alınması önerilerinde 

bulunmuşlardır.  

 

Mevcut araştırmanın bulgularından çıkan sonuçlar bir bütün olarak incelendiğinde beden eğitimi ve spor 

öğretmeni adaylarının pandemi döneminde uygulamalı derslere uzaktan eğitimle devam etmelerinin 

birtakım olumsuz sonuçlara sebep olabileceği ortaya konmuştur. Bu olumsuz sonuçların azaltılmasına 

ya da ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ileride yaşanabilecek pandemi dönemlerinde bu sürecin daha 

verimli yönetilebilmesi, YÖK’ün gelecekte yapacağı çalışmalarda veriye dayalı çıkarımlarda bulunması 

önem arz etmektedir. Bununla birlikte uygulamalı derslerin hem uzaktan hem de yüz yüze 

uygulanabileceği hibrit öğrenme modeli çalışmalarının alt yapıları oluşturulabilir. Bu yapılar, politika 
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yapıcıların ve konunun muhatabı olan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşlerine başvurularak 

şekillendirilip MEB ve YÖK’ün işbirlikçi bir tutum sergilemesi ile ülke genelinde eğitim politikaları 

oluşturma çabalarına destek verebilir.  
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Özet 

Yoksulluk, modern toplumların her döneminde etkili olan ve günümüzde de tüm dünya ülkelerinde 

görülen başlıca toplumsal sorunlardan biri olarak varlık göstermektedir. Tarihsel süreç boyunca gerek 

toplumsal dinamiklerde yaşanan değişimler gerekse de bireysel düzeyde insanların ihtiyaçlarının 

yeniden şekillenmesi uyarınca çeşitli yoksulluk türlerinin oluştuğu kabul edilmektedir. Günümüze 

gelindiğinde ise pek çok açıdan temel bir ihtiyaç olarak kabul edilebilen bilgi ve iletişim teknolojilerine 

(ICT) sahip olma ve bunların kullanımı bakımından meydana gelen aksaklıklar, yeni bir yoksulluk 

türünün gündeme gelmesine yol açmıştır. Bu anlamda özellikle 21. yüzyıl sonrasında çok daha büyük 

bir önem kazanan dijital yoksulluk, bireylerin ve/veya nüfus gruplarının bilgi ve iletişim teknolojilerine 

erişme ve bunları kullanma noktasında yaşadığı yoksunluk hali olarak özetlenebilmektedir. İçinde 

bulunulan dijital çağ ve onun gereklilikleri göz önüne alındığında dijital dünyaya erişim sürecinde 

yaşanan her türlü aksaklık, bireylerin yeni ayrımcılık biçimleriyle ve bunun sonucunda da sosyal 

dışlanma ile karşılaşmasına sebep olmaktadır. Buradan hareketle ilgili çalışmada, bilgi ve iletişim 

teknolojilerine erişme ve bunları kullanma noktasında en çok ön plana çıkan nüfus grubunu oluşturan 

gençlerin dijital yoksulluk durumunun, TÜİK verileri uyarınca incelenmesi ve Türkiye açısından bir 

değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Bölünme, Dijital Yoksulluk, Gençlerin Dijital Yoksulluğu 

 

DİGİTAL POVERTY WİTH REGARDS TO YOUTH: AN EVALUATİON OF TURKSTAT 

DATA 

Abstract 

Poverty has existed and impacted modern societies throughout their histories, and it is still one of the 

world's major social issues today. It is widely acknowledged that different forms of poverty have 

developed over time in response to shifting social dynamics as well as changes in the needs of 

individuals. A new kind of poverty has emerged as a result of the disruptions in the possession and use 

of information and communication technologies (ICT), which can be considered as a basic need in many 

respects. In this sense, digital poverty, which has gained much more importance especially after the 21st 

century, can be summarized as the state of deprivation experienced by individuals and/or population 

groups at the point of accessing and using information and communication technologies. Given the 

requirements of the current digital age, any kind of disruption in the way that people access the digital 

world results in new forms of discrimination and, as a result, social exclusion. In light of the fact that 

young people are the population group that is most prevalent in terms of access to and use of information 

and communication technologies, the study will concentrate on the state of digital poverty among this 

group. The purpose of this study is to evaluate Turkey's situation in terms of digital poverty among 

young people in accordance with TURKSTAT data. 

 

Key Words: Digital Poverty, Digital Divide, Digital Poverty of Youth 

 

1. GİRİŞ 

Yoksulluk sorunu yüzyıllardır süregelmekte olan ve henüz hiçbir toplum açısından çözüme 

kavuşturulamamış en temel insani sorunlardan biridir. Zaman içinde insan haklarına yönelik kat edilen 

yol çerçevesinde yoksulluğa yönelik bakış açısında da bir değişme yaşanmış ve yalnızca temel 

ihtiyaçları karşılamak için yeterli olan asgari düzeydeki maddi imkânlara sahip olmama durumundan 

fırsatlara, yeterliliklere sahip olmamama veya erişememe durumuna doğru bir geçiş izlemiştir. Bu 

anlamda günümüz modern dünyasında bireyin yoksul olarak kabul edilebilmesi onun yoksunluk durumu 

ile ilişkilendirilmektedir. Yine içinde bulunduğumuz çağ dolayısıyla, teknolojilerin ve dijitalleşmenin 

insan hayatının merkezinde olması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatındaki önemini de 
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artırmıştır. Hâlihazırda yalnızca temel fiziksel ihtiyaçların sağlanmasına ek olarak toplumla 

bütünleşmenin kilit noktalarını oluşturan dijital imkânlara erişim de bir insan hakkı olarak kabul 

edilmektedir. Dolaysıyla çağın gereklilikleri bakımından bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT’lerin) 

daha fazla insanı kapsamına alması ve daha verimli kullanılmasını sağlamak sosyo-ekonomik gelişme 

ve kalkınma bakımından olduğu kadar bireysel gelişme açısından da çeşitli olanakları bünyesinde 

taşımaktadır. BİT’ler konusunda dezavantajlı konumda bulunmadıkları varsayılan gençlerin dijital 

yoksulluk durumunu analiz etmek ve gençlerin dijitalleşme sürecinde karşılaşmaları muhtemel olan 

sorun alanlarına dikkat çekmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu anlamda ilgili çalışmanın amacı 

Türkiye’deki gençlerin dijital yoksulluk durumlarının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 

TÜİK’in her yıl yayımlamış olduğu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Verileri’nden 

yararlanılmıştır.  

 

2. DİJİTAL YOKSULLUK KAVRAMI 

Dijital yoksulluk - insanlar ve kuruluşlar tarafından BİT hizmetlerine yetersiz erişimi ve bunların verimli 

olarak kullanımlarının önündeki engelleri ifade eden bir kavramdır. Bu nedenle dijital yoksulluk, BİT 

eksikliği olarak tanımlanmakta ve ekonomik olarak yoksul olsun ya da olmasın, herhangi bir nüfus 

grubunun özelliği olabilmektedir (Barrantes, 2007a). Dolayısıyla esasen yoksulluktan çok daha geniş 

bir kapsama sahiptir. Başka bir tanıma göre ise dijital yoksulluk, yalnızca BİT’lere erişimi değil; dijital 

bilgi arama, seçme, değerlendirme ve kullanma sürecinde bazı engellerle karşılaşması, çevrimiçi bilgi 

kaynaklarının kendi ihtiyaçlarını karşılamak için etkin bir şekilde kullanılamaması gibi yollarla 

internetteki bilgilere erişme veya bunları kullanma noktasında oluşan yoksulluk türüdür. Dijital 

yoksulluk, bireylerin yaşlarına, cinsiyetlerine, ailelerinin büyüklüğüne ve sosyoekonomik 

durumunlarına, yaşadıkları yer dolaysıyla teknolojiye erişim imkânlarına, dijital erişime yardımcı 

olabilecek hanedeki bireylerin varlığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yapılan çalışmalar 

dijital yoksulluğun diğer yoksulluk türlerinden farklı olarak talep yetersizliği nedeniyle de ortaya 

çıkabildiğini göstermiştir. Bu anlamda bir bireyin ekonomik durumundan bağımsız olarak bilgi ve 

iletişim teknolojilerine yönelik ilgisinin ve talebinin olmaması da dijital yoksulluk durumu meydana 

getirmektedir (Barrantes, 2007a: 33-36; 2007b: 2-8). 

 

Temel sorun alanı, bireyin bir bilgisayara veya internet bağlantısına sahip olup olmaması veya ilgi ve 

iletişim teknolojilerinden eşit olarak yararlanıp yararlanamaması değil, sahip olduğu imkânların onun 

toplumla bütünleşmesi önünde engeller yarattığı bir süreç sonucunda toplumsal alanda giderek 

derinleşen bir bölünme olasılığının bulunmasıdır. Dijital yoksulluğu, üzerinde çalışılmaya değer kılan 

önemli nokta ise, tarihsel süreç içinde yaşanan teknolojik ilerlemelerdir. Meydana gelen ilerlemelerin 

insan hayatının kopmaz bir parçası olması dolayısıyla bireylerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel 

alanlara katılımları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Buradan hareketle dijital dünyaya etkin bir 

biçimde katılım, bireylerin iş fırsatlarını, ticari faaliyetlerini, politik ve sivil katılımlarını, eğitim ve 

sosyalleşme imkanlarını artırma potansiyeline de sahiptir (Reddy v.d., 2020). Günümüzde, bilgi ve 

iletişim yalnızca makro açıdan ülke düzeyinde değil, evrensel bakımdan ekonomik büyüme ve sosyal 

kalkınma için de güçlü araçlar olarak da kabul görmektedir (Sparks, 2013: 8). 

 

2.1. Türkiye’deki Gençler Açısından Dijital Yoksulluk 

Gençler, dünyaya geldikleri zaman dilimi itibariyle dijital becerileri son derece yüksek ve BİT 

kullanımları yüksek bir nüfus grubu olarak kabul edilmektedir. Ancak dünya üzerinde yapılmış olan 

çeşitli araştırmalar durumun her zaman böyle olmadığını, gençlerin esasen dijital yoksulluk ve sosyal 

dışlanma ile karşılaşma riski yüksek olan gruplardan biri olduğunu göstermektedir (Yücebalkan ve 

Aksu, 2018; Atak, 2020; Australian, 2021). Yücebalkan ve Aksu’ya(2018) göre, gençlerin teknolojiyi 

benimsemeleri bilinçli kullanımlarına olumlu etkide bulunmaktadır. Etkin bir şekilde teknolojiye erişim 

sağlayabilen ve günlük hayatlarında kullanabilen gençlerin sosyal dışlanma ile karşılaşma ihtimalleri de 

düşük seyretmektedir. Türkiye’deki gençlerin dijital yoksulluk durumlarının incelenebilmesi adına 

TÜİK’ın yıllık olarak yayımlamış olduğu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Verileri ve 

Gençlik İstatistikleri’nden yararlanılmıştır. Buradan hareketle en güncel verilere göre Türkiye’de 84 

milyon 680 bin 273 kişi arasında “genç” olarak kabul edilen 15-24 yaş grubundaki nüfus 12 milyon 971 

bin 289 kişiden oluşmaktadır. Bir diğer ifade ile genç nüfus, toplam nüfusun %15,3'ünü oluşturmaktadır. 
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 (TÜİK, 2022b).  

Şekil 1. Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımları23 

 

Dijitalleşme açısından paylaşılan istatistiklerin hanelerin BİT’lere sahip olma düzeyleri, bireylerin 

bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım seviyelerini ölçmeyi içerdiği görüşmektedir. Bu anlamda 

uluslararası düzeyde kıyaslama yapabilmek adına kısıtlı bir düzey sunan verilerin içinde dijital okur-

yazarlık düzeyleri, bireylerin teknolojileri kullanırken hangi faaliyetlerde bulundukları gibi daha 

spesifik veriler bulunmamakta ve yaş aralıkları açısından da ayrıca sınıflandırmalar yetersizliğini 2022 

yılı itibariyle de korumaktadır. Şekil 1’de (TÜİK, 2022b) yer alan gençlerin ilgi ve iletişim 

teknolojilerine yönelik kullanımlarına bakıldığında, zaman içinde bilgisayar ve internet kullanımlarında 

bir artış eğilimi gözlenmektedir. 2019 yılında bilgisayar kullanımına ilişkin bir veri bulunmaması dikkat 

çekmektedir. Bunun yanı sıra cinsiyetler açısından bakıldığında genç kadınlarda bilgisayar ve internet 

kullanımı henüz %90’ların üzerine çıkabilmiş değildir ve hatta toplam kullanım oranlarının da altında 

bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 2. Cinsiyete ve Yaş Grubuna Bireylerin Son 3 Ay İçinde İnternet Kullanım Oranları24 

                                                      
23 İlgili şekil, yazar tarafından TÜİK Gençlik İstatistikleri, 2022 Verileri 

(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-

45587) verileri kapsamında oluşturulmuştur.  
 
24 İlgili şekil, yazar tarafından TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Verileri 2022 Verileri 

(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-

45587) verileri kapsamında oluşturulmuştur.  

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

     16 - 24      25 - 34      35 - 44      45 - 54      55 - 64      65 - 74

2004 32,2 44,4 21,1 19,8 26,4 13,1 13,1 19,2 7,1 7,9 12,9 2,8 2,3 4,0 0,7 0,4 0,8 0,1

2010 65,2 78,5 52,7 52,0 62,4 41,6 36,9 46,9 26,9 23,2 33,6 12,7 8,3 13,5 3,4 2,7 4,1 1,6

2015 70,0 78,5 61,4 62,7 70,8 54,5 50,0 60,7 39,1 32,0 41,2 22,8 15,8 21,7 9,9 5,3 8,2 2,8

2018 68,2 75,1 61,0 61,7 69,8 53,6 48,1 57,4 38,8 32,6 42,0 23,2 19,7 26,5 13,1 8,5 11,5 5,9
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16-24 yaş Erkek 85,7 85,4 87,8 87,3 87,1 87,6 88,7 89,4 88,7 94,2 88,8 93,3 91,2 96,9 0,0 96,1

16-24 yaş Kadın 65,9 62,6 69,7 67,8 73,2 72,9 74,7 75,5 75,5 80,7 79,0 86,7 81,2 89,0 0,0 88,6

16-24 yaş Toplam 75,6 73,7 78,7 77,5 80,1 80,2 81,7 82,4 82,1 87,5 83,9 90,0 86,3 93,0 0,0 92,4
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Şekil 2.’de (TÜİK, 2022a) de güncel verilen var yayımlanmaması nedeniyle 2004 ile 2018 yılları 

arasında bireylerin internet kullanımlarını gösteren eğilime göre, yaş faktörü ile birlikte internet 

kullanımı artarak en üst noktasına 35-44 aralığında ulaşmakta ve bu aralıktan sonar da bir düşüş eğilimi 

göstermektedir. 16-24 yaş aralığındaki genç bireyler genç yetişkin ve yetişkin bireylere kıyasla daha 

düşük oranlarda internet kullanımı rakamlarına sahiptir. Bunun yanı sıra dikkat çeken bir diğer nokta 

ise, 2018 yılında yer alan 16-24 yaş aralığındaki kadın ve erkekler arasındaki farkın %7 seviyesinde 

olduğu, en yoğun kullanımı gösteren yaş aralığı olan 35-44 aralığından sonra ise cinsiyet temelli farkın 

çok daha yükseldiği ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 3. Cinsiyete ve Yaş Grubuna Göre Bireylerin Son 3 Ay İçinde Bilgisayar Kullanım Oranları25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 İlgili şekil, yazar tarafından TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Verileri 2022 Verileri 

(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-

45587) verileri kapsamında oluşturulmuştur.  

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

     16 - 24      25 - 34      35 - 44      45 - 54      55 - 64      65 - 74

2004 26,6 38,3 15,9 15,7 21,5 9,9 9,4 13,9 4,9 5,5 9,3 1,7 1,6 2,7 0,6 0,4 0,9 0,1

2007 50,4 63,5 36,2 32,3 41,5 23,1 23,8 33,2 14,4 14,8 23,2 6,5 4,8 7,5 1,8 1,4 2,1 0,6

2010 62,9 76,6 49,9 50,6 60,9 40,2 34,7 43,5 25,7 22,4 31,9 12,9 7,8 12,6 3,2 2,7 4,2 1,6

2013 68,7 80,1 57,5 58,8 69,1 48,4 45,6 56,7 34,4 24,9 34,7 15,1 11,1 16,8 5,7 4,2 7,5 1,5

2016 84,3 92,0 76,5 78,8 86,7 70,7 65,4 77,2 53,5 41,3 51,8 30,6 21,0 28,9 13,3 8,8 12,5 5,8

2019 90,8 94,8 86,6 91,7 95,2 88,2 85,9 91,9 79,9 68,5 77,3 59,6 42,6 52,2 33,2 19,8 25,3 15,0

2020 91,8 93,8 89,7 93,5 96,3 90,7 89,1 94,6 83,6 74,8 82,7 66,8 50,9 59,2 42,8 27,1 34,9 20,4

2021 95,7 97,2 94,1 95,8 98,0 93,7 90,9 95,7 86,1 80,1 87,3 73,0 58,6 66,4 50,9 32,5 40,0 25,9

2022 95,5 96,4 94,5 96,5 97,8 95,2 92,6 96,3 88,8 83,6 89,3 77,9 64,2 71,2 57,4 36,6 43,8 30,3
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Şekil 4. Cinsiyete ve Yaş Grubuna Göre Gençlerin Son 3 Ay İçinde Cep Telefonu Kullanım Oranları26 

 

Şekil 3 ve 4’te (TÜİK, 2022a) yer alan veriler de önceki şekiller ile benzer örüntüler içermektedir. 

Bilgisayar kullanımı açısından 2022’de yayımlanan oranlar doğrultusunda gençlerin kullanımının 

%95’in üzerinde bir seviyede bulunduğu, cinsiyetler-arasındaki farkın internet kullanımına kıyasla daha 

düşük olduğu görülmektedir. Cep telefonları açısından da yıllar içinde gösterdiği artış eğilimine ek 

olarak gençlerin yine tekrarlayan biçimde kadın ve erkekler arasında cep telefonu kullanımları açısından 

farklılıkların mevcut olduğu belirlenmiştir. 

 

4. SONUÇ  

Küresel ölçekte dijital dünya ile etkileşimi mümkün kılan teknolojik gelişmeler, yeni istihdam biçimleri 

ve yeni işler yaratması, dünya ile iletişimini herkes için daha erişilebilir kılması bakımından pek çok 

olasılığı ve geleceğe yönelik olumlu beklentiler taşısa da, her ülke,  toplum ve birey üzerinde aynı etkiyi 

yaratmamaktadır. Var olan eşitsizliklerin daha da derinleşmesi üzerinde etkili olan dijital yoksulluk 

olgusu, içinde bulunduğumuz çağ itibariyle önem taşımaktadır. 

 

Gençlerin hem ülkemiz hem de dünyanın geleceği oldukları düşünüldüğünde gelişim evrelerinde 

sıklıkla etkileşim içinde bulundukları teknolojiyi bilinçli bir biçimde kullanmaları ve beşeri sermaye 

gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetlere katılmaları dikkat edilmesi gereken konulardan biri 

olmaktadır. Küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma 

bakımından yıllar içerisinde bir artış eğilimi mevcuttur. Gençler açısından da yüksek oranlarla BİT 

kullanımı verilerinin varlığı tespit edilmekle birlikte, bu kullanımların hangi amaçlar doğrultusunda 

yapıldığı bilinmemektedir. Bireylerin bilgisayar ve internete erişim imkânları ile kendi gelişimleri 

üzerinde etki yaratacak biçimde mi zaman geçirdiği yoksa eğlence temelli faaliyetlerde mi bulunduğu, 

hangi dijital becerilere sahip olduğu gibi noktaların da değerlendirilebilmesi gerekmektedir. Bunun yanı 

sıra, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kendini dijital çağda da göstermekte ve Türkiye açısından da genç 

kadın ve genç erkekler arasında BİT’leri kullanma oranlarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. 

 

Teknolojik gelişmelerin her birey veya nüfus grubu üzerinde benzer etkiler yaratmadığı, sosyo-

demografik ve sosyo-ekonomik farklılıkların hem BİT fırsatlarına erişme hem de beceri gerekli olan 

düzeyleri bakımından bölünmeler meydana getirdiği göz önüne alınmalıdır. Bu anlamda bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden yararlanamama veya yetersiz düzeyde erişim ile ortaya çıkan, sosyal bütünleşmeyi 

tehdit etmekte ve var olan eşitsizlikleri derinleştiren dijital yoksulluk günümüzün temel sorun 

alanlarından biri olarak algılanmalıdır. Çalışmanın kapsam sınırlılıkları nedeniyle kısa bir biçimde 

                                                      
26 İlgili şekil, yazar tarafından TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Verileri 2022 Verileri 
(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-
45587) verileri kapsamında oluşturulmuştur. 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

2018 2019 2020 2021 2022

16 - 24 93,2 96,1 90,2 92,4 96,4 88,3 94,2 96,0 92,4 96,7 98,4 95,0 94,5 96,7 92,2

25 - 34 97,1 98,9 95,3 97,2 98,5 95,9 98,0 99,0 97,1 98,6 99,3 97,9 98,3 99,4 97,1

35 - 44 95,9 98,1 93,7 96,5 98,7 94,3 97,6 99,2 95,9 97,9 99,2 96,5 97,7 99,1 96,2

45 - 54 92,8 96,6 89,0 95,1 98,2 91,9 96,2 98,7 93,7 96,7 99,2 94,3 96,8 98,7 94,8

55 - 64 88,5 94,1 83,1 89,9 95,3 84,7 92,8 96,8 88,9 93,2 96,8 89,7 94,6 97,9 91,4

65 - 74 76,5 86,1 68,1 80,2 87,5 73,9 86,5 94,3 79,6 86,5 93,5 80,3 88,3 92,7 84,5
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aktarılmaya çalışılan dijital yoksulluk durumu ve gençlerin ilişkisi konusu, gelecek için önemini 

korumaya ve üzerinde daha fazla çalışmanın yapılmasının gerekliliği de devam edecektir. Gençlerin, 

teknolojiden çeşitli açılardam yararlanma becerisine sahip aktif ve ilgili vatandaşlar olarak topluma tam 

olarak katılmalarını sağlayabilmek adına dijital erişim ve dijital kapsayıcılık uygulamalarına önem 

verilmelidir. 
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NESNE VE FİGÜR ARASINDA: ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NUN AĞAÇ DALLARI 
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Özet 

Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu’nun 1950-60 yılları arasında yaptığı heykellerden oluşan Ağaç Dalları 

serisi, Türkiye’de sanat eseri ve nesne ilişkisinin görüldüğü erken örnekler arasındadır. 50’li yıllarda 

sanat alanında yaşanan dönüşümün bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken bu heykel serisi, 

sanatçının insan figürünü ele alışında modele bağlı yaklaşımından belirgin bir kopuşu gündeme 

getirmiştir. Bu yıllarda sanat üretimlerine hâkim olan soyutlama anlayışının ortak bir unsur olarak bütün 

disiplinlerde görüldüğü, bu durumun devlet ve sanat ilişkisindeki değişimler sonucu sanatçının 

kararlarında özgürleşmesine dayandığı gözlemlenmektedir. Bu soyutlama anlayışının parçası olan Ağaç 

Dalları serisinin nesne ile figür arasındaki geçişlilikte konumlanan plastiği ve bu form arayışının 

sanatçının heykel dili içindeki yerinin tartışılması, bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. 

Müridoğlu’nun formlarına müdahale etmeden dalları zımparalayıp cilalayarak ya da bakır, kurşun gibi 

metal plakalarla kaplayarak tamamladığı çalışmalar, sanatçının insan bedeni ile ağaç dalları arasında 

kurduğu biçimsel ilgiye dayanır. Serideki heykeller, hazır nesne ve buluntu nesne kavramlarını 

hatırlatmasına karşın Müridoğlu’nun yaklaşımı temel farklılıklar taşımaktadır. Müridoğlu’nun bu 

kavramlarla özdeşleşmiş Marcel Duchamp ve Dadacıların provoke edici tavrından uzak olması, plastiğe 

dair taşıdığı kaygılarla çalışması, malzemesinin ve çalıştığı temanın doğaya ilişkin olması Ağaç 

Dalları’nın farklılaştığı temel unsurlar olarak ortaya koyulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Zühtü Müridoğlu, Ahşap Heykel, Ağaç Dalları, Soyutlama, Figür. 

 

BETWEEN OBJECT AND FIGURE: TREE BRANCHES OF ZUHTU MURIDOGLU 
 

Abstract 

The Tree Branches series, made by the sculptor Zühtü Müridoğlu between 1950-60, is among the earliest 

examples in Turkey of the relationship between the work of art and the object. This series of sculptures, 

which should be considered as a part of the transformation experienced in the field of art in the 50s, 

brought up a clear break from the model-dependent approach of the artist in his handling of the human 

figure. It is observed that the understanding of abstraction, which dominated art productions in these 

years, was seen in all disciplines as a common element, and this situation was based on the liberation of 

the artist in his decisions as a result of the changes in the relationship between state and art. The plastic 

of the Tree Branches series, which is a part of this abstraction approach, positioned in the transition 

between the object and the figure, and the discussion of the place of this search for form in the sculptural 

language of the artist constitutes the main axis of this study. The works Müridoğlu completed by sanding 

and polishing the branches without interfering with their forms or by covering them with metal plates 

such as copper and lead are based on the formal interest that the artist established between the human 

body and tree branches. Although the sculptures in the series remind the concepts of ready-made and 

found objects, Müridoğlu's approach has fundamental differences. The fact that Müridoğlu is away from 

the provoking attitude of Marcel Duchamp and Dadaists who are identified with these concepts, that he 

works with concerns about plastic, that his material and the theme he works with are related to nature 

have been revealed as the main elements that differentiate the Tree Branches. 

 

Keywords: Zühtü Müridoğlu, Wooden Sculpture, Tree Branches, Abstraction, Figure. 

 

1. GİRİŞ 
Zühtü Müridoğlu27, 1949 yılında Paris’ten döndükten sonra yaşamaya başladığı Kalamış’taki evinin 

bahçesinde yer alan ağaçların budanan parçaları ile yaptığı heykeller için şunları söylemiştir: “O 

                                                      
27 Literatürde Müritoğlu ve Müridoğlu şeklinde iki kullanım ile karşılaşılmaktadır. Sanatçı kendi hazırladığı kitabı Zühtü Müridoğlu 

Kitabı’nda soyadını Müridoğlu olarak yazdığında bu çalışmada da bu kullanım tercih edilmiştir. 
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budanan ağaçlarla ilk defa olarak figürsüz heykele başladım, dönüştüm” (Çekil, s.21). O zamana kadar 

figürü, insan anatomisini ve oranlarını dikkate alarak heykeline taşıyan sanatçı, Ağaç Dalları serisinde 

bedenin hareketlerini anımsatan hatta serideki bazı heykellerde bu anımsatmadan dahi uzaklaştığı bir 

biçim dili içinde figürü ele almıştır (Görsel 5,7,10). Müridoğlu, insan anatomisinden uzaklaştığı bu 

soyutlanmış heykel biçimleri için figürsüz tanımını kullanmıştır. Sanatçının bahsettiği dönüşüm ise 

sadece kendi heykel dilinde değil, o yıllarda bütün sanat disiplinlerini kapsayan bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aykut Köksal, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyadaki değişimlere paralel olarak 

Türkiye’deki sanat alanında yaşanan bu dönüşümü “Elliler Modernizmi” olarak adlandırmış ve 

1950’den itibaren sanat üretimlerinde öne çıkan soyutlama düşüncesine dikkat çekmiştir: “1950 öncesi 

sanat üretiminin başta gelen özelliği doğa modellerine yaslanması ve soyutlamadan uzak durmasıydı. 

1950 dönüşümüyle birlikte her alanda soyutlama düşüncesi öne çıkıyor ve sanatçıların üretimine 

yansıyor” (Köksal, 2017, s.84). Müridoğlu’nun bu dönüşümden ayrı değerlendirilemeyecek 1950 

sonrası üretimlerinde, devletin sanat üretimine verdiği desteği geri çekmeye başlaması ile sanatçıların 

bireysel kararlarının belirleyici olduğu bir alan açılmasının etkisi olduğu gözlemlenmektedir. 

Müridoğlu’nun ilk soyut çalışmaları olan Ağaç Dalları’nı yapmaya başladığı 1950 yılının; İlhan Koman, 

Hadi Bara, Şadi Çalık gibi sanatçıların da ilk soyut heykel denemelerini yaptıkları dönem olduğu 

görülmektedir. Bu form araştırmaları içinde Müridoğlu’nun rastlantıyı ve nesne kullanımını heykeline 

dahil etmesi bakımından Ağaç Dalları dikkat çekici bir denemedir. 

 

Rastlantısallık bağlamında buluntu nesne (found object) ve hazır nesne (ready made) kavramlarını 

hatırlatan Ağaç Dalları, süreci ve sanatçısının tavrı ile farklılaşmaktadır. Müridoğlu’nun plastik 

kaygılarının birincil olduğu, bu endişe ile ağaç dallarını biçimlendirdiği ve en önemlisi insan figürünü 

temsil eden kompozisyonlar kurduğu görülür. 1915’te ilk kez “ready-made” terimini kullanan sanatçı 

Marcel Duchamp, “ready-made”in fabrikasyon olduğunu ve sanatçı tarafından “yapılan” sanat eseri 

fikrini yadsıdığını dile getirmiştir:  

“Sanatı tanımlayabilir miyiz? Herkes buna çalışıyor ve her yıl sanatın ayrı bir tanımı söz konusu. Bu, bütün 

zamanlar için geçerli bir tanım yoktur anlamına gelir. İşte, şuradaki şeye ben sanat diyorum, onu ben yapmadım 

bile. Kökenbilimsel olarak sanat ‘yapmak’ demektir, ‘elle yapmak’, oysa, ben sanat dediğim bu nesneyi hazır 

aldım. Sanatın tanımlanmasını yadsımanın bir biçimidir bu” (Damlacı, 1984, s.22).  

Müridoğlu, Ağaç Dalları’nda ahşap malzemenin nesnesi olan ağaçtan bir kesit ile çalışmıştır. Bu 

noktada açıkça görülmektedir ki endüstriyel üretimi yapılan bir nesnenin sanat yapıtında kullanımından 

farklı olarak, Müridoğlu’nun malzemesi de çalıştığı içerik de doğaya ilişkindir. 

 

Müridoğlu, ağaç dallarını ya bulduğu gibi kullanarak ya da birbirine ekleyerek yaptığı 

kompozisyonlarında dallardan oluşan ağaç kesitinin formunu esas almaktadır. Budanmış dalların sahip 

olduğu formların, sanatçının boşluğu heykeline daha çok dahil etmesine olanak verdiği görülür. Sanatçı, 

insan jestleri ile dalların biçimleri arasında bedenin hareketine dayalı bir ilgi kurmuştur. Önceki 

çalışmalarında hareket olgusuna, insan anatomisine ve oranlarına sadık kalarak heykelinde yer veren 

sanatçının Tors heykeli, bu yıllarda bir istisna olarak karşımıza çıkmaktadır (Görsel 2). Başı, kolları ve 

bacakları eksik olarak çalışılmış insan figüründe hareket, torso üzerinden anlatılmış ve benzerlikten öte 

heykelin soyut lekesi ön plana çıkartılmıştır. 1932 tarihli Tors heykelinde insan figürünün hareketine 

odaklanan yaklaşım, Ağaç Dalları’nda merkezde yer alan probleme dönüşmüştür. Torsoya odaklanan, 

figürün uzuvları eksik olarak çalışılmasına karşın kendi içinde tamamlanmış bir bütüne ulaşan bu 

heykelin sonraki yıllarda Müridoğlu’nun biçim dilindeki dönüşümün başlangıç noktası olduğu 

söylenebilir.  
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Görsel 1. Zühtü Müridoğlu, 1930’lar, Nü, Alçı, İRHM Koleksiyonu, Env No. 45. 

Görsel 2. Zühtü Müridoğlu, 1932, Tors, Alçı, Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel: Bütün Bir Yaşam, s.55. (Tarih ve yapıtın 

ismi Z.Yasa Yaman’ın Zühtü Müritoğlu’nun Sanatı isimli Yüksek Lisans Tezinden (Görsel 19) alınmıştır). 

Görsel 3. Zühtü Müridoğlu, 1940, Nü, Alçı, İRHM Koleksiyonu, Env No. 285(Tarih ve yapıtın ismi Z.Yasa Yaman’ın Zühtü 

Müritoğlu’nun Sanatı isimli Yüksek Lisans Tezinden (Görsel 36) alınmıştır). 

Görsel 4. Zühtü Müridoğlu, 1950, Keloğlan, Kil, İRHM Koleksiyonu, Env No. 348(Tarih ve yapıtın ismi Z.Yasa Yaman’ın 

Zühtü Müritoğlu’nun Sanatı isimli Yüksek Lisans Tezinden (Görsel 52) alınmıştır). 

 

                                     

Görsel 5-6. Zühtü Müridoğlu, 1954, Ağaç Dalları, Ayıklanmış, Cilalanmış Ağaç, İRHM Koleksiyonu, Env No. 278. (Tarih 

ve yapıtın ismi Z.Yasa Yaman’ın Zühtü Müritoğlu’nun Sanatı isimli Yüksek Lisans Tezinden (Görsel 63) alınmıştır). 

 

2. NESNENİN HEYKELE DÖNÜŞÜMÜ 
1928-32 yılları arasında devlet bursu ile gittiği Paris’te Marcel Gimond’un öğrencisi olan ve canlı 

modelden etütler yapan Müridoğlu, 1946-49 yılları arasında Paris’e ikinci ziyaretinde yine aynı etüt 

çalışmalarına yöneldiği için kendini “öğrenci sanatçı” olmakla eleştirmiş, hatta Gimond’un da onu bu 

konuda uyardığını ve bu bağlılığını kırması için teşvik etmeye çalıştığını söylemiştir (Çekil, 1980, s.20).  

Sanatçı, 1932 yılında Paris’e ilk gidişinin ardından Türkiye’ye döndüğünde Tors, 1949 yılındaki ikinci 

ziyaretinin ardından ise Keloğlan heykelini yapmıştır (Görsel 2, 4). Figürün diyagonal çizgilere 

indirgenmesi ve sanatçının anatomiye sadakatini kırması, iki heykelin ortak noktası olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnsan figürünü hep oranlarına sadık kalarak çalışan sanatçı, “ölçüsüz bir şey yapmak benim 

için olanaksız” sözleri ile bu anlayışın dışına çıkmanın onun için ne kadar zor olduğunu ifade etmiştir 

(Çekil, 1980, s.20). Müridoğlu’nun 40’lı yaşlarının başında şikâyet ettiği ve kıramadığı bir tutum olarak 

karşısına çıkan modele bağlılığının, Ağaç Dalları’nda insan figürünü soyut kompozisyonlarla ele aldığı 

bir yaklaşıma dönüştüğü görülür. 

 

Sanatçı, modele bağlı bir figür anlayışı ile çalışmasının sonucunda heykel dilinin nasıl bir kısır döngüye 

girdiğini şu sözlerle ifade etmiştir: “50-51 yıllarından daha önce bir sürü çıplak kadın, çıplak erkek 

yapmıştım. Bunlar, bir yerde tıkandı; kolunu yukarı kaldır, bacağını arkaya at, bitti. Bu tıkanış nedeniyle 

belki de soyuta yöneldim.” (Çekil,1980, s.55). Canlı modelin oran ve jestlerine sadakatin merkezde 

olduğu bir heykel yapma anlayışı, Müridoğlu’nun heykel yapmaya devam etmesini zorlaştıran bir biçim 

içerik ilişkisine varmıştır. Budanmış dalların formu ile yeniden ele aldığı insan bedeni ve jestleri, 

sanatçının heykel üretiminde yeni bir biçim içerik ilişkisine olanak vermiştir. Müridoğlu, bazılarını bakır 
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ve kurşun madeni ile kapladığı bu heykelleri, “koşan, dans eden” figürler olarak nitelendirmektedir. 

(Yaman, 1983, s.83). Budanmış dalların zemine birkaç noktadan temas ederek ayakta durabilmesi, 

heykellerin figürü anımsatmasına ve hareket etme potansiyeline sahip olduğu etkisi yaratmaktadır 

(Görsel 5,12). Ağaç dallarının formu, heykellerinde insan bedeninin oranlarını dahi bozmaya direnen 

Müridoğlu’nu, anatomiyi tanımlamaktan uzaklaşmaya zorlamıştır. Bu zorluk, sanatçının heykel dilinde 

yeni bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Figür jestleri ile kurduğu ilginin bazı heykellerde 

okunmasının güçleştiği Ağaç Dalları serisi, budanmış dalların boşlukta çizgisel etkisinin öne çıktığı 

soyutlanmış bir biçim diline dayanmaktadır. Modern Sanatın Felsefesi kitabında Herbert Read, 

soyutlanmış formu “doğadan türetilmiş”, “somut detayları ayıklanmış” olarak tanımlamıştır (Read, 

2020, s.97). Müridoğlu’nun Ağaç Dalları’nda ele aldığı insan figüründen uzaklaştığı, hatta bu mesafenin 

serideki bazı heykellerde figürü anımsatmaktan uzak bir noktaya vardığı görülür (Görsel 9). 1956 yılında 

Esi dergisinde yayımlanan Statik- Dinamik Problemi makalesinde Müridoğlu, dinamik bir 

kompozisyonun zıtlığa dayandığını ve heykele canlılık kazandıran unsurun bu karşıtlık olduğunu ifade 

etmiştir (Müridoğlu, 1956, s.3). Ağaç Dalları serisinde insan imgesini anımsatmaktan uzaklaşan 

heykellerde dahi kompozisyondaki aksların zıt yönlerdeki konumu, bir canlıya benzemeksizin heykelde 

canlılık unsurunu gündeme getirmektedir.  
             
Müridoğlu, Ağaç Dalları’nda nesnenin yüzeyine ağaç dallarını gösterme ve gizlemeye yönelik iki 

tutumla uygulamalar yapmış, yüzey ve renge müdahale ederek tekrar üretme yoluna gitmiştir. Sanatçı 

ya zımparalayarak ya da metal malzeme ile kaplayarak yüzeyine müdahale ettiği ağaç dallarının 

dokusunu dönüştürmüş, dalların sahip olduğu forma müdahale etmeden budanmış parçayı olduğu gibi 

kullanmış ya da başka bir parça ile birbirine monte ederek kompozisyonlar kurmuştur. Budanmış 

parçaları birbirine ekleyerek yaptığı çalışmaları çoğunlukla kapalı kompozisyonlara sahiptir (Görsel 9, 

11). Bu serideki heykeller, sanatçının o güne kadar ahşabı yontarak biçimlendirme alışkanlığından farklı 

olarak kullandığı nesnenin kompozisyonu belirlediği heykellerdir. Madenle kapladığı ağaç dalları hala 

kendini çağrıştırmasına karşın üzerindeki ikinci katmanla birlikte metal bir heykele dönüşmüştür. 

Müridoğlu’nun bakır ya da kurşunla ağaç dallarını kaplamasının heykeldeki plastik etkisinin yanı sıra 

ağacın çürümesinin önüne geçecek bir çözüm olarak uyguladığı da anlaşılmaktadır. 

 

Müridoğlu’nun 1989 tarihli bronz figüründe budanmış dalların sahip olduğu plastiğe benzer bir 

biçimlendirme ile karşılaşılır (Görsel 17). Heykelin boşluktaki çizgisel etkisi ve figürün hareketinin bu 

çizgilerin yönü ile anlatılması Ağaç Dalları serisinde de görülen unsurlardır. Bu serinin etkisini taşıyan 

bir başka heykel de Bilinmeyen Siyasi Mahkûm’dur (Görsel 20). Sanatçının insan figürünü ağaç dalı 

üzerinden son derece yalın bir biçimde ele aldığı 1954 tarihli heykeli Bilinmeyen Siyasi Mahkûm’da, 

budanarak canlılığını yitirmiş ağaç dalı içerikle doğrudan ilgi kurmaktadır. Aynı yıllarda bu isimle 

yapılmış başka heykelleri de bulunan sanatçının, bu heykellerinde ortak bir yaklaşım olarak ağaç dalı 

ya da kütükten kesilmiş plakalarla soyut kompozisyonlar gerçekleştirdiği görülür. Ağaç Dalları 

serisinde ağaç dallarına, form ve malzeme üzerinden biçimsel bir yaklaşımı söz konusu iken, Bilinmeyen 

Siyasi Mahkûm’da kesilmiş ağaç dalı olarak nesnenin, heykelin biçim içerik ilişkisindeki varlığı ön 

plandadır. Cinsiyete dair bir iz taşımayan heykel, bu yönüyle Ağaç Dalları serisi ile ortaklaşır.  

 

Müridoğlu’nun Ağaç Dalları’nda deneyimlediği yaklaşım, ağaç kütüklerden kesilen plakalarla çalıştığı 

Mezar Taşları serisine ait heykellerin parça bütün ilişkisinde de karşımıza çıkmaktadır (Görsel 19). 

1960-70 yılları arasında yaptığı Mezar Taşları serisinin kaynağını Anadolu gezisi sırasında karşılaştığı 

Ahlat’taki Selçuklu mezar taşlarına dayandırmaktadır (Yaman, 1983, s.86). Ahlat’taki mezar taşlarının 

geometrisi ile ilişki kuran ağaç plakalar, taşların üzerindeki anlatımın aksine son derece yalın yüzeylere 

sahiptir. Heykelde farklı akslarda yerleştirilen plakaların arasındaki demir bağlantı elemanları 

gizlenmemiş, plakaları zıt yönde kesen plastik bir öge olarak kompozisyona dahil edilmiştir. 
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Görsel 7-8. Zühtü Müridoğlu, 1958, Bakır Kaplanmış Ağaç Dalı, İRHM Koleksiyonu, Env No. 175. 

 

                           

Görsel 9. Zühtü Müridoğlu, 1950-60, Bakır Kaplanmış Ağaç Dalı, İRHM Koleksiyonu, Env No. 317. 

Görsel 10. Zühtü Müridoğlu, 1950-60, Soyut Kompozisyon, Bakır Kaplanmış Ağaç Dalı, Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel: 

Bütün Bir Yaşam, s.82 

Görsel 11. Zühtü Müridoğlu, 1950-60, Soyut Kompozisyon, Bakır Kaplanmış Ağaç Dalı, Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel: 

Bütün Bir Yaşam, s.80. 

 

                                  

Görsel 12-13. Zühtü Müridoğlu, 1955, Ağaç Dalı, İRHM Koleksiyonu, Env No. 143. (Tarih ve yapıtın ismi Z.Yasa 

Yaman’ın Zühtü Müritoğlu’nun Sanatı isimli Yüksek Lisans Tezinden (Görsel 61) alınmıştır). 

 

                                 
Görsel 14-15. Zühtü Müridoğlu, 1950-60, Ağaç Dalı, İRHM Koleksiyonu, Env No. 113. 
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Görsel 16. Zühtü Müridoğlu, 1950-1960, Soyut Kompozisyon, Bakır Kaplanmış Ağaç Dalı, Zühtü Müridoğlu Resim, 

Heykel: Bütün Bir Yaşam, s.79. 

Görsel 17. Zühtü Müridoğlu, 1989, Figür, Bronz Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel: Bütün Bir Yaşam, s.133 

Görsel 18. Zühtü Müridoğlu, Soyut Kompozisyon, Demir Çubuk Üzerine Beton, Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel: Bütün Bir 

Yaşam, s.83                                        
 

                         

Görsel 19. Zühtü Müridoğlu, 1963, Bilinmeyen Siyasal Hükümlü, Ahşap, İRHM Koleksiyonu, Env No. 125 (Tarih ve 

yapıtın ismi Z.Yasa Yaman’ın Zühtü Müritoğlu’nun Sanatı isimli Yüksek Lisans Tezinden (Görsel 71) alınmıştır). 

Görsel 20. Zühtü Müridoğlu, 1954, Bilinmeyen Siyasi Mahkûm, Ağaç Dalı, İRHM Koleksiyonu, Env No. 82 

 

3. SONUÇ 

Bir heykeltıraşın insan figürüne olan yaklaşımının toplumsal dönüşümden kaynaklanan bir karar olarak 

karşımıza çıkması açısından Ağaç Dalları dikkat çekici bir örnektir. Müridoğlu’nun heykel dili içinde 

biçimsel olarak açık bir değişime işaret etmesinin yanında, heykele yaklaşımında yeni bir biçim içerik 

ilişkisini gündeme getirmiştir. Sanatçının serideki heykellerde kullandığı budanmış ağaç dalları hem 

heykelin strüktürü olmuş hem de formunu belirlemiştir.  

 

1932 yılında uzuvları eksik çalışılmış ve heykelin soyut lekesinin ön plana çıktığı Tors heykeli, 1950’li 

yıllarda Ağaç Dalları’ndaki soyutlama anlayışına dönüşmüş, 1954 tarihli Bilinmeyen Siyasi Mahkûm 

heykelinde ise budanmış dalların içerik ile doğrudan ilişkisinin kurulduğu bir figür anlayışına varmıştır. 

Sanatçının Ağaç Dalları’nda deneyimlediği soyutlama yaklaşımının sonrasında yaptığı heykellerdeki 

biçim anlayışını etkilediği, 1960-70 yılları arasında gerçekleştirdiği Mezartaşları serisinde açıkça 

görülmektedir. 
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Özet 

Morfoloji dersinde heykel terminolojisi, antik uygarlıklara ait eserlerden günümüz sanatına kadar geniş 

zaman aralığından seçilen örnekler ve öğrencinin derste yaptığı çalışmalar üzerinden konu edilmektedir. 

Heykel Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin güz ve bahar dönemi programlarında haftada iki saat olan bu 

derste, insan anatomisine dair yürütülen çalışmalar, hareketle birlikte kas ve kemik gruplarında ortaya 

çıkan değişimler ekseninde yapılmaktadır. Antik Yunan ve Mısır uygarlıklarına ait heykel 

kopyalarından, insan iskeletinden ve canlı modelden faydalanılan bu dersin işleyişi, öğrencinin yapılan 

anatomi etütlerinden faydalanarak heykel tasarladığı ödevlere dayanmaktadır. Derste genellikle alçı 

malzeme ile başlayan heykel tasarım süreci tel, kâğıt, kumaş, ağaç dalı gibi farklı yöntem ve yaklaşımla 

çalışılması gereken malzemelerin kullanıldığı ödevlerle sürdürülmektedir. Ödevlerde yüzey, form, 

kompozisyon, strüktür, malzeme seçimi ve kullanımı, heykel yapım süreci vb. problemlere dikkat 

çekilmektedir. Bu çalışmada 2018-19 ve 2021-22 öğretim yıllarında Morfoloji dersi kapsamında 

yapılmış eklemden strüktüre isimli ödev ele alınmıştır. Ödevin ilk aşaması olarak derste, insan iskeleti 

üzerinden eklem türleri incelenmiş ve etüt edilmiştir. Eklemlerin çalışma prensiplerine odaklanılan bu 

etütlere paralel olarak heykeltıraş Henry Moore’un canlı morfolojisine yaklaşımı ve kemik formu ile 

ilişkilenen heykelleri incelenmiştir. Bu çalışma sonrasında öğrencilere seçtikleri bir eklem türünden yola 

çıkarak, iki farklı biçime sahip yedi elemanlı bir heykel tasarımı ödev olarak verilmiştir. Tasarımda 

birbirine ve zemine monte edilmeden bir arada durabilen, bağımsız birimlerle kurgulanmış 

kompozisyonun dayanak noktası, insan iskeletinin hareket kabiliyetini sağlayan eklemlerdir. Gizli bir 

taşıyıcının kullanılmadığı kurgu, heykelin kendisinin strüktür olarak ele alındığı bir tasarımı gündeme 

getirmektedir. Tasarımın bu işlevi yerine getirmesi, öğrencinin kâğıt üzerindeki çalışmalarının ötesinde 

malzeme ile yapacağı form araştırmalarını gerekli kılmıştır. Metin içinde bu ödev, heykel yapma 

pratiğinde maketle düşünmenin öğrenciye bir yöntem olarak önerilmesi ekseninde irdelenmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Morfoloji, Heykel, Eklem, Strüktür. 

 

MORPHOLOGY LESSON NOTES I: FROM JOINT TO STRUCTURE 

 

Abstract 

Sculpture terminology in the morphology course is discussed through examples selected from a wide 

range of art from ancient civilizations to today's art and the work done by the student in the course. In 

this course, which is two hours a week in the fall and spring semester programs of the first-year students 

of the Department of Sculpture, studies on human anatomy are carried out in the axis of the changes that 

occur in muscle and bone groups with movement. The process of this course, which uses sculpture 

copies of ancient Greek and Egyptian civilizations, human skeletons and living models, is based on the 

assignments in which the student designs sculptures by making use of anatomy studies. The sculpture 

design process, which usually starts with plaster material in the course, continues with assignments using 

materials that need to be studied with different methods and approaches, such as wire, paper, fabric, tree 

branches. In the assignments, surface, form, composition, structure, material selection and use, sculpture 

making process etc. problems are highlighted. In this study, the homework titled from joint to structure, 

which was made within the scope of the Morphology course in the 2018-19 and 2021-22 academic years, 

was discussed. As the first stage of the homework, the types of joints on the human skeleton were 

examined and studied in the course. In parallel with these studies focusing on the working principles of 

joints, sculptor Henry Moore's approach to living morphology and sculptures related to bone form were 

examined. After this study, the students were given homework to design a sculpture with seven elements 

in two different forms, based on the type of joint they chose. The mainstay of the composition, which 

can stand together without being mounted on each other or the floor, and is constructed with independent 

units, is the joints that provide the mobility of the human skeleton. The fiction, in which a concealed 

carrier is not used, brings up a design in which the sculpture itself is treated as a structure. The fact that 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

287 

the design fulfills this function necessitated the form research that the student would do with the material 

beyond his studies on paper. In the text, this assignment has been examined in the axis of suggesting 

thinking with models as a method in the practice of sculpting. 

 

Keywords: Morphology, Sculpture, Joint, Structure. 

 

1. Giriş 

Heykel bölümü birinci sınıf öğrencilerinin aldığı Morfoloji dersi, insan anatomisinin etüt edildiği ve bu 

etütlerden yola çıkarak heykel tasarımı yapılan bir ders olarak işlenmektedir. Ders müfredatı, öğrencinin 

ana atölyesi olan Temel Heykel dersinde antik kopya ya da canlı modelden çamur malzeme ile yaptığı 

çalışmalarda karşılaştığı problemlere yoğunlaşarak, bu atölyedeki büst çalışmalarını destekleyecek 

çizim ve üç boyutlu uygulamalar ile başlamaktadır. Anatomiye yaklaşımda insan figürünün kemik ve 

kaslardan örülü strüktür yapısı incelenirken, bu strüktürün harekete bağlı oluşan değişimler ekseninde 

çalışılması esas alınır. İnsan bedeninden kesitler çalışılırken, her noktadan birbirine bağlı olan bu 

strüktürün etkileşim içinde olması ve yapılan bir hareketin bedenin bütünde bir dizi değişime yol 

açmasına dikkat çekilir. İki dönem boyunca haftada iki saat olarak işlenen Morfoloji dersi, bu özetlenen 

yaklaşım etrafında etüt ve bu etütlerle ilişkili farklı malzemelerin kullanıldığı üç boyutlu uygulama 

ödevleri ile ilerlemektedir. Derste öğrencinin desen çizmeyi, gözlemlediği doğaya ilişkin not almak 

olarak değerlendirmesi istenir. Öğrencinin heykel tasarlaması istenen ödevlerde, eskizlerini üç boyutlu 

bir uygulama için yaptığını aklında tutarak yüzey planları, oranlar, bağlantı çözümleri, zeminle ilişki, 

hacim gibi noktaların okunduğu çizimler yapması beklenmektedir.  

 

Ödevlerin amacı, doğadaki biçimlerin inşasını destekleyen morfolojiyi anlamak ve özgün heykel 

tasarımı yaparken bu bilgiden faydalanmak olarak özetlenebilir. Yüzey, form, kompozisyon, strüktür ve 

üç boyutun yapılan çalışmalarda ana başlıklar olarak ele alınmakta, canlı morfolojisi söz konusu 

olduğunda ise hareket ve işlev de bu başlıklara dahil edilmektedir. Kâğıt, tel, ağaç dalları, asetat, 

pleksiglas, ip, sabun vb. malzemelerle çalışılan ödevlerde en sık kullanılan malzeme alçıdır. Öğrenci, 

öğretim dönemi başladıktan 2 hafta sonra Morfoloji dersinde yaptığı ödevlerin ana malzemesi olan alçı 

ile çalışmaya başlar. Genelde verilen ilk ödev, modelaj atölyesinde yapılan büst etütlerini destekleyecek 

portre kesitleridir. Öğrenci bu ödeve yaptığı eskiz çalışmalarının ardından dikdörtgen prizma biçiminde 

alçıdan bloklar hazırlayarak başlamaktadır. Sappho ya da Apollo gibi seçilen bir antik büstten, 

eskizlerinden de faydalanarak bire bir oranlarda göz ya da dudak formunu yontarak çalışması verilen 

ödevler arasındadır. Derste heykelin temel ilkelerini öğrenme sürecinde doğa gözlemleri ve etütlerin 

yanı sıra biçime dair problemlerin heykel örnekleri üzerinden nasıl çözüldüğünü analiz etmek önemli 

bir pratik olarak uygulanmaktadır. Öğrenciler dikdörtgen prizma formundaki alçı bloktan yontarak 

yaptıkları bu çalışmada göz kütlesinin göz çukuruna nasıl oturduğu, alt göz kapağının üst göz kapağının 

altındaki bitişi, üst göz kapağının daha önde oluşundan kaynaklı eğim ve bu unsurların kaş kemiği, burun 

kemiği, elmacık kemiği ile ilişkisi antik büst örneklerinde son derece net ve yalın bir biçimde 

görülmektedir. Bu çalışmada kesitini çalıştıkları antik büstün bir yorum olduğu ve bir heykeltıraşın büst 

çalışırken gözü nasıl çözdüğünü anlamaya çalışmak için bu yontunun yapıldığının altı çizilir.  

 

Özellikle anatomiden yapılan çalışmalarda iç yapıya dikkat çekerek öğrencinin form farkındalığının 

gelişmesine katkı sağlamak dersin amaçlarından biridir. Bir heykelin sahip olduğu yüzey gerilimi, 

hareket, canlılık gibi unsurlarının dış yüzeyi belirleyen ve kaynağı doğa olan bu iç yapı kurgusuna 

dayandığının altı çizilir. Derste yapılan çalışmalar sırasında formun değerlendirilmesinde biçim ve 

içerik ilişkisinin esas olduğu derste sıklıkla hatırlatılır. Yeryüzü ile güvenli bir ilişki kuran, zemine doğru 

genişleyen heykellerin her zaman hantal bir etki yaratmayacağı, bunun biçim içerik ilişkisi ile belirlenen 

bir unsur olduğu vurgulanır. Kompozisyonda denge, ritim hatta renk unsurları için de aynı şeyler 

geçerlidir.  

 

Derste öğrencilerle paylaşılan örneklerden biri de içinde pek çok alçı maketin yer aldığı heykeltıraş 

Henry Moore’un maket atölyesidir (Görsel 1). Moore, doğada bulduğu çeşitli taşlar ve canlılara ait 

kemik parçalarının formlarını etüt etmek için biriktirdiği geniş bir koleksiyona da sahiptir (Görsel 2). 

Fikrin somutlaştığı eskizler olarak görülebilecek ve küçük boyutlu heykel niteliği de taşıyan alçı 

maketler, rastgele bir düzen içinde sanatçının maket yaptığı masanın etrafında bir arada durur. 
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Sanatçının “fikirlerini test ettiği alçı maketlerin büyük çoğunluğu hiçbir zaman büyütülmemiştir” 

(Feldman, Woodward, 2011, s.11). Maketlerin çoğu biçimsel olarak çözümlenip, tamamlanarak rafa 

kaldırılmış çalışmalar değildir. Fikrin belli aşamaya kadar taşındığı bu çalışmalar, atölyenin içinde açık 

bir eskiz defteri gibi sanatçı çalışırken etrafında durmaktadır. Derste bu düzen üzerinden malzeme ile 

düşünmenin ve bu düşünceleri üç boyutlu maketler olarak biriktirmenin önemine dikkati çekilir. 

Morfoloji dersinde ödevler için yapılan eskiz ve maketlerin de bir uygulama atölyesinde büyük boyutlu 

heykel olarak gerçekleştirilme potansiyeli taşıması üzerinde durulur.  

 

2018-19 ve 2021-22 öğretim yıllarında, Morfoloji dersinde eklemden strüktüre isimli ödev için yapılan 

ön çalışmalardan biri de maket ve doğa gözleminin Moore’un heykel yapma sürecindeki yerinin 

irdelenmesi olmuştur. 

 

          

Görsel 1-2-3. Henry Moore’un maket stüdyosu, 2019, fotoğraf: Burcu Erden. 

 

        

Görsel 4. Henry Moore, 1969, Large Torso: Arch, Mermer, A. Feldman, M. Woodward, Henry Moore: Plasters, s.13. 

Görsel 5. Henry Moore, 1963-5, Working Model for Reclinig Figure: Lincoln Center, Alçı, A. Feldman, M. Woodward, 

Henry Moore: Plasters, s.107. 

Görsel 6. Henry Moore, 1975, Two Piece Reclining Figure: Armless, Alçı, A. Feldman, M. Woodward, Henry Moore: 

Plasters, s.135. 

 

2. Eklemden Strüktüre: Soyutlama 

Morfoloji dersinde iskeletten faydalanarak eklem türlerini çalıştığımız ve öğrencilerin çizerek etütler 

yaptığı dersin sonunda bir heykel tasarlamaları ve bunu alçıdan gerçekleştirmeleri ödev olarak 

verilmiştir. Eklemden strüktüre isimli bu ödev için öğrencilerden tasarladıkları biçimlerin etüt ettikleri 

eklem kemiklerinin formu ile ilgi kurması istenmiş ve bu noktada biyomorfik formlar üzerinde 

durulmuştur. Özetle biyomorfik, soyut ancak canlı formlara atıfta bulunan ya da bunları çağrıştıran 

formlar için kullanılan bir terimdir. “Biyolojinin, Moore’un ilham kanyaklarından biri” olduğunu 

söyleyen şair Geoffrey Grigson, Moore ve bazı sanatçıların eserlerinde form anlayışını açıklamakta 

kullandıkları “organik ve yarı soyutlanmış” ifadesinin kapsadığı içeriği, 1933 yılında New Verse 

dergisinde “biomorphism” olarak kavramsallaştırarak terminolojiye kazandırmıştır (Juler, s.5). Derste 

biyomorfik formlar üzerine yapılan irdelemede Henry Moore’in heykelleri ve kemik ile kurduğu yapısal 

benzerliklerden faydalanılmıştır (Görsel 4,5,6). Bir canlıya benzemeden formun yaşamsal görünme 

durumu bu ödevin odaklandığı noktalardan biridir. Moore hakkında pek çok yayın yapmış olan H. Read, 

sanatçı için “nesnelerin dış görünüşlerinin iç yapılarına bağlı olduğunun farkında” demiştir (Read, Art 

Now, 1933, s.61). Bir canlıya benzemeden canlı morfolojisini andıran heykellerinin dayanak noktasının 
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Moore’un bu farkındalığı olduğu açıktır. Sanatçı kas ve yağ dokusunun biçimlendirdiği bedenin 

strüktürü olan sert kemik yapısını, kendi heykellerinde yüzeye taşıyarak ele almaktadır.  

 

Eklemden strüktüre ödevi şöyle tanımlanmıştır: “Seçeceğiniz eklem ya da eklemlerden yola çıkarak iki 

farklı biçime sahip, toplamda yedi elemandan oluşan ve kendi başına ayakta duran bir heykel 

tasarlayınız.” Ödevde dikkat edilecek noktalar olarak elemanların birbirine monte edilmeden 

kompozisyonun kurulması ve heykelin birimlerinin kemik formunu çağrıştıracak biçim ve yüzeylere 

sahip olması istenmiştir. Buna ek olarak heykelin elemanlarını çalışırken alçıyı ekleyerek değil, 

bütünden yontarak biçimlendirmeleri şart koşulmuştur. Alçı bütünden yontularak çalışıldığında yüzey 

daha kolay kontrol edildiğinden heykelin yüzeyinde ezik olarak adlandırılan kontrolsüz negatif alanların 

önüne geçmek kolaylaşmaktadır.  

 

Öğrenciler parçaları birbirine monte etmeden ve gizli bir strüktür kullanmadan yaptıkları bu 

kompozisyonlarda parça bütün ilişkisini tasarlarken insan iskeletinden seçtikleri eklem türlerinden 

birinin çalışma prensibini dikkate almışlardır. Bunun yanı sıra bazı öğrencilerin parçalar arası ilişkiyi 

pozitif negatif formların birlikteliği içinde düşünerek daha soyut bir düzlemden hareket ettikleri 

görülmüştür (Görsel 13). Ödevlerden birinde öğrenci, karpal kemikler ve ön koldaki radius kemiği 

arasındaki hareket ilişkisini dikkate almış, heykelinde altı küçük boyutlu birim ve onları bir arada tutan 

daha büyük boyutlu bir birim kullanmıştır (Görsel 10). Diğer tasarımlar arasında omurganın 

yorumlanması ya da pelvis kemiğinin delikli yapısını heykelde boşluk ve doluluk ilişkisi üzerinden ele 

alarak malzemeden bağımsız olarak kompozisyonda hafifliğin yansıtıldığı örnekler bulunmaktadır 

(Görsel 19, 13). Parçaların ancak birbirini kilitleyerek bir arada durabildiği heykelde öğrenci, menteşe 

biçimindeki dirsek ekleminden hareket etmiş, bir başka öğrenci ise büyük bir birim üzerindeki negatif 

yuvalara oturan altı elemandan oluşan tasarımında top ve soket olarak tarif edilen omuz ekleminden 

yola çıkmıştır (Görsel 16, 7). Zemine iki noktadan basan en büyük elemanın üzerindeki birimlerden 

birinin de zeminle temas etmesi, heykelin üç noktadan yere basması ile devrilmesinin önüne geçecek 

bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır (Görsel 7). İki biçim arasındaki minör farklardan dolayı yedi 

birimin de neredeyse aynı göründüğü tasarımda ise öğrenci, falanks ve metakarpal kemikleri arasındaki 

eklem ilişkisinden yola çıkmış, insan anatomisinden uzaklaşan heykel tasarımını hayali bir anatomi ile 

ilişkilendirmiştir (Görsel 22).  

 

Uygulama sırasında bazı öğrenciler eskizlerinden uzak bir biçimsel sonuca varmış, alçı malzemeye bağlı 

olarak kâğıt üzerindeki kararlarını değiştirmişlerdir. Tasarım ve yapım sürecinde heykel terminolojisi, 

malzemenin olanakları, yüzey, kompozisyon, biçim-içerik ilişkisi gibi konular öğrencilerin kendi 

heykelleri üzerinden tartışmaya açılmıştır. Bu problemlerin kendi heykeli üzerinden söz konusu 

edilmesi, öğrencinin kendi tasarımı üzerinden bu problemlere cevap aradığı bir form araştırma sürecine 

dönüşmüştür. 

 

                

Görsel 7-8-9. Tuba Aydın, 2021-22 Öğretim Yılı, Alçı. 
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Görsel 10-11-12. Mehmet Evren Erdoğan, 2021-22 Öğretim Yılı, Alçı. 

 

                    

Görsel 13-14-15. Beyza Çaylak, 2021-22 Öğretim Yılı, Alçı. 

 

            

Görsel 16-17-18. Cem Eren Güven, 2018-19 Öğretim Yılı, Alçı. 

 

                

Görsel 19-20-21. Işıl Şimşek, 2018-19 Öğretim Yılı, Alçı. 
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Görsel 22-23-24. Sinan Yılmaz, 2018-19 Öğretim Yılı, Alçı. 

 

3. Sonuç 

Heykel Bölümü’nün öğretim planında birinci ve ikinci yarıyılda yer alan Morfoloji dersinin ilk 

haftalarında öğrenci, heykel tasarlamaya başlamaktadır. Bu çalışmada ele alınan örnekler, 2018-19 ve 

2021-22 öğretim yıllarında eklemden strüktüre isimli ödev için öğrencilerin yapmış olduğu 

tasarımlardan seçilmiştir. Ödevin ilk aşaması olarak derste insan iskeletindeki eklemler etüt edilmiş, 

sonrasında öğrencilere bu yapılan çalışma ile ilişkili bir heykel tasarlamaları ödev olarak verilmiştir. 

 

Heykelin temel ilkeleri, heykel terminolojisi ve malzeme ile henüz tanışmamış öğrencinin heykel 

tasarlamakta yaratıcı davrandığı, bu problemlerin kendi heykel tasarımı üzerinden söz konusu edilmesi 

ile öğrencinin daha kolay odaklandığı ve çözüm geliştirmede son derece ilgili davrandığı görülmüştür.  

 

Öğrencilerin bir kısmı kâğıt üzerindeki tasarımlarının, malzeme ile üç boyutlu çalışmaya geçtiklerinde 

ayakta durmadığını fark etmiş ve alçı malzemenin olanaklarını dikkate alarak biçime dair kararlarını 

güncelledikleri görülmüştür. Formun çok sivrildiği ya da inceldiği yerlerde içinde strüktür olmayan 

alçının kırılmasından dolayı heykelin formunun gözden geçirilmesi bu karar değişikliklerinden biridir. 

Bu noktada alçının bu karar değişimlerine olanak vermesine ve bu yönüyle maket yapmaya uygun bir 

malzeme olmasına dikkat çekilmiştir. 

 

Farklı öğretim yıllarından öğrencilerin bu ödev için yaptığı çalışmalarda ikiye beş, dörde üç gibi 

kombinasyonlar görülse de en çok altı birimin aynı, bir elemanın farklı olduğu biçim düzeninin tercih 

edildiği görülmüştür.  

 

Bu ödev öğrenciye heykel yapma pratiğinde çizimi her zaman ilk aşama olarak görmesi, maket ile 

düşünme alışkanlığı edinmesi, maketi büyütülecek bir model olarak görmenin ötesinde yaratıcı ve 

deneysel bir alan olarak yaklaşması üzerine kurulu bir yöntem önermektedir.   
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Özet 

Antik Roma Tarihi’nde, hem askeri hem de ekonomik bir değere sahip olan Noricum bölgesinin ilk 

sakinleri Keltler'dir. Kelt kavimlerinin bir diğeri olan Galyalılar, Roma’nın kuruluşundan kısa bir süre 

sonra kenti yağmalamışlar ve bu sebeple de Romalıların hafızasında daha ilk başlardan Keltlere karşı 

bir öfke ve kin oluşmuştur. İtalya Yarımadası’ndaki kentler üstünde hakimiyetini sağlayan ve en büyük 

düşmanı Carthago/Kartaca’yı yenen Roma lejyon birlikleri, gözlerini Galya’ya dikmişlerdir. Iulius 

Caesar’ın Gallia Cisalpina valiliği sırasında emrindeki birliklerle beraber günümüz Fransa’sını işgal 

etmiş ve MÖ 52 Bellum Alesia’da büyük Galyalı ve Kelt önder Vercingetoriks’i yenmiştir. MÖ 44 

yılında Caesar, suikasta kurban gitmiş ve yaşanan çekişmelerin sonunda imparatorluk dönemini 

başlatacak olan yeğeni Octavianus Roma tarihinde kendini göstermiştir. Devamında Principatus 

Octavianus’un yayılmacı politikaları doğrultusunda, günümüzde Avusturya ve Slovenya’ya denk düşen 

Noricum bölgesine doğru ilerleyişlerini sürdürmüşlerdir.  Norican Krallığının yıkılışı sonrasında daha 

önceden tüccarlar vesilesiyle etkinlik gösteren Roma, başkenti Virunum olan bir eyalet kurmuştur. 

Sonraki yıllarda, gerek Augustus Claudius tarafından gerçekleştirilen reformlarla, gerek Marcoman 

akınları yüzünden tamamen askeri karakol halini almıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Noricum, Kelt, Roma, Tüccar, Romalılaştırma, Askeri. 

 

ROMAN EMPIRE AND PROVINCIA NORICUM 

 

Abstract 

In Ancient Roman History, the Celts were the first inhabitants of the Noricum region, which had both 

military and economic value. Another of the Celtic tribes, the Gauls, plundered the city shortly after the 

foundation of Rome, and for this reason, anger and hatred against the Celts arose in the memory of the 

Romans from the very beginning. The Roman legion units, which ensured their dominance over the 

cities on the Italian Peninsula and defeated their greatest enemy Carthago/Carthage, set their sights on 

Gaul. During Julius Caesar's governorship of Gallia Cisalpina, he invaded modern-day France with his 

troops and defeated the great Gallic and Celtic leader Vercingetorix in Bellum Alesia in 52 BC. In 44 

BC, Caesar was assassinated and his nephew Octavian, who would start the imperial period at the end 

of the conflicts, showed himself in Roman history. Afterwards, in line with the expansionist policies of 

Principate Octavian, they continued their advance towards the Noricum region, which today corresponds 

to Austria and Slovenia. After the collapse of the Norican Kingdom, Rome, which was active through 

traders before, established a province whose capital was Virunum. In the following years, it became a 

purely military outpost due to the reforms carried out by Augustus Claudius and the Marcoman raids. 

 

Keywords: Noricum, Celt, Rome, Merchant, Romanization, Military. 

 

Giriş 

1.Noricum’un Coğrafi Konumu ve Genel Tarihi 

Asli olarak bugünkü Avusturya’nın büyük bölümünü, Slovenya ve Bavyera’nın bazı kısımlarını içine 

alan Noricum, batıda Raetia, doğuda Pannonia ve güneybatıda da İtalya Peninsula’yla sınır komşusuydu. 

MÖ zengin bir kültüre sahip olduğu anlaşılan bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Hallstadt 

Kültürü ortaya çıkarılmıştır. Keltlere ait olan bu kültür coğrafyasına sonradan Germen göçmenlerde 

gelmiş ve bir tür kaynaşma yaşanmıştır. Bölgenin yerlileri MÖ 2. yy. itibariyle Kuzey İtalya’ya doğru 

bir takım yağma faaliyetleri yürütmelerine rağmen her seferinde Romalılar tarafından geri 

püskürtüldüler. MÖ 1. yy.’ın başına doğru Norik kabilesi diğer Kelt kabilelerini sindirerek bölgedeki 

ilk siyasi oluşum olan Norican Krallığı’nı kurdular. Krallığın yönetim kenti henüz yeri tam 

saptanamamışsa da Noreia olarak anılmıştır. Ancak Son Norican Kralı Voccio’nun MÖ 15 yılındaki 

ölümü sonrasında yavaşça Roma’ya bağımlı olmaya başladı. MS 40 yılı itibariyle resmi olarak Roma 
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eyaleti oldu.28 Romalılaştırma politikaları sonrasında, Hıristiyanlaşma yaşanmıştır. Bölgedeki 

arkeolojik çalışmalar sonucunda, Keltlerin ölülerini koydukları höyüklere, Roma ve Hıristiyan 

mezarları, Lombard mezarlarına rastlanmıştır. Hatta Hauskirchen’de çıkarılan mezarda mücevher ve 

maskelerin yanında İskandinav mitini yansıtan duvar süslerine de rastlanmıştır.29 

 

1.1.Bölgenin Yerlileri: Keltler 

Antik Roma'nın ırksal olarak 'Galli', konuştukları dili ise 'Gaulish' diye isimlendirdiği Hint-Avrupalı 

Keltler30, Antik Yunan tarafındansa MÖ 6. yy. itibariyle Fransa topraklarında yaşam süren yabancı bir 

halk olarak tanınmışlar ve 'Keltoi' adını aldılar. Buna ilave olarak Avrupa'nın içlerinden günümüz 

Anadolu Yarımadası'na sızan Keltlere ise 'Galat' adı verilmiştir.31 İrlanda'dan İtalya'ya, İspanya'ya ve 

hatta Karadeniz'e kadar varlık gösteren Kelt Kültürü'nün esas merkezi günümüz Fransa'sı ve İsviçre'sine 

ek olarak Güney Almanya topraklarıdır. Helvetii, Raetier, Uberer, Vindeliker, Parisian, Boii, Noriker 

ve Treverer, Kelt kabilelerinden bazılarıdır.32Romalı yazarların 'Galli' adının vermesinin arkasındaki 

sebebin MÖ 387 yılında Keltlerin Roma'ya baskın düzenlemeleri sırasında duyurdukları şiddetli sesten 

dolayı Latince 'tumultus' teriminden veya 'hostis/düşman' kelimesinden türemesi olduğu düşünülür. 

Veya daha olası bir şekilde Keltlerin deri renklerinin beyazlığı dolayısıyla Eski Yunancada 'süt' 

anlamına gelen 'gala' kelimesinden türediği tahmin edilmektedir.33 

 

1.1.1.Demir Çağı'nda Keltler 
Keltler bilindiği üzere Avrupa coğrafyasında Demir Çağ içinde tam yerleşim gösterirler ve bu tarihi 

süreç ikiye ayrılmaktadır; Hallstatt(MÖ 800-480) ve La Tene(MÖ 480-15).34 

 

1.1.1.1.Hallstatt 

Günümüz Avusturya'sında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar sonucu açığa çıkarılan bu Kelt kültür 

döneminin en önemli özelliği; demir madeninin günlü kullanımdaki eşyaların yapımında bolca 

kullanılmasıdır. Bir başka özelliği ise; farklı renkler kullanarak dekore edilmiş seramik ürünlerine sahip 

olmasıdır. MÖ 550 civarında Hecataeus 'Keltoi' tabirini ilk kez kullanmış ve 100 yıl sonrada Herodor 

Tuna Nehri'nin kaynağının Kelt diyarında olduğunu beyan etmiştir. Kelt ulusunda toplumsal yapıya dair 

bazı bilgiler yine bu arkeolojik çalışmalarla kanıtlanmıştır. En üst katmanda ayrıcalıklı bir asilzade 

zümresi mevcuttu ve bunların altında zanaatkarla beraber tarım uğraşısı olan kişiler gelmekteydi.35 

Kentleşme ve polis hayatı geliştiremeyen Keltler, köyler oluşturmuşlardır. Homeros dönemindeki 

Yunan yaşantısına benzer bir hayat sürmüşlerdir.36 Zamanla yapılan kazılarda pek çok gömü ve mezar 

alanı açığa çıkarılmış ve geneli itibariyle iskeletler sırtüstü bir şekilde kuzeye dönük olarak yatırılmıştır. 

Fakat doğu-batı düzleminde iskeletlere de rastlanmıştır. Mezarların içerisinde çeşitli takılar, altın ve 

gümüşten edevatlar, bronz kap, çanak çömleklerin yanında kılıç, mızrak, şarap testi ve fıçılarına 

rastlanmıştır. Ve bu da Akdeniz ile ticari bağlantılarının olduğuna işaret etmiştir.37 MÖ 6. ve 5. yy. 

içerisinde tarım ve zirai faaliyetlerin hüküm sürdüğü bu saha günümüzde de hala aynı özelliğini 

korumaktadır. Bulunan tüm antik yerleşim alanlarının ortak bir binası vardır; çiftlik evleri. Zamanla bu 

evler gelişim göstermiş, sayıları artmış ve köy haline gelmiştir. Çiftlik evlerinin yanı sıra gömülü ya da 

                                                      
28 Veronika Salaskova, Rimsky Limes v Noriku a Pannonii, Univerzita Karlova, Ustavpro Klasickou 

Arcgeologii, Diplomava Prace, Praha 2012,s.50. 
29 Vojtech Zabojnik, DobaRimska v Provinciich. Komparacni Socio-Kulturni AnalyzaUmirani, Smrti, 

Pohrebnich Ritu a Ritualu, MasarykovaUniversty, UstavAntropologie, Brno 2019,s.37-38. 
30 Komisyon,"Keltçe",Milliyet Büyük Ansiklopedisi,VIII,ss.3008. 
31 4Murat Arslan,Antikçağ Anadolusu'nun Savaşçı Kavmi: Galatlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları,İstanbul 

2000,ss.1-2. 
32 WenckeElbert, Die Architektur Der Kelten: Siedlungsmuster, Bauformen und Konstruktionsprinzipien der 

Eisenzeit, Institutfür Architekturgeschichte der Universität Stuttgart,2018,ss.5-7. 
33 Arslan,a.g.e.,ss.2-3. 
34 Elbert,a.g.t.,ss.25-26. 
35 Elbert,a.g.t.,ss.26-29. 
36 Komisyon,"Keltler", Milliyet Büyük Ansiklopedisi,VIII,s.3009. 
37 Mallory J. Anctil,Ancient Celts: A Reconsideration of Celtic Identity Through Dental NonmetricTrait 

Analysis, A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of The Requirements of Liverpool John Moores University 

for the Degree of Doctor of Philosophy,Liverpool,2020,ss.141-142. 
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batık olarak tabir edebileceğimiz ve içlerinde çömlek fırınları ve maden işleme için gerekli mekanla 

teçhizatın bulunduğu evlerinde varlığı söz konusudur. Yumuşak eğimli ve inşa için uygun tepelere, 

genellikle de su kaynağına yakınında inşa edilmişlerdir. Bölgede iki katlı ve sıvalı ve daha malikane 

diyebileceğimiz yapılarda mevcuttur ve bu malikane olarak tanımlayabileceğimiz yapıya örnek olarak 

Hueneburg'ta çıkarılanı verebiliriz.38 

 

1.1.1.2. La Tene 
İsviçre'de yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu açığa çıkarılan La Tene kültürü zamanında İspanya'da 

daha da yer edinmiş ve hatta bölge halkı olan İberler ile birleşerek Keltiberler denen kavim meydana 

getirmişlerdir. MÖ 4. yy.'da İtalya'ya da sızdılar ve Trakya'da hakimiyet kurdularsa da teşkilatlanmayı 

başarmamaları yüzünden kalıcılık gösteremediler. Roma İmparatorluğu boyun eğen ilk Avrupa ulusu 

oldular. MÖ 3. yy.'da Germen akınları sebebiyle Belçika'ya yerleşmek durumunda kaldılar.39 La Tene 

kültürü zaman içerisinde Avusturya'da da kendisini göstermeye başladı. MÖ 3. yy.'ın son 50 yılında, 

günümüz Carinthia eyaletine(Avusturya'da) denk düşen topraklarda yaşayan Keltler askeri ve siyasi bir 

güç olarak kendilerini gösterebildiler. Demir kaynaklarını ellerinde tuttular ve işlediler. Bu güç yukarıda 

da adından söz ettiğimiz Norican Krallığı'dır.40 

 

Avusturya'nın kuzeydoğusunda bulunan Potternbrunn'da yol yapım çalışması sırasında Hallstatt 

dönemine ait 2, La Tene dönemine ait olmak üzere 12 adet Kelt mezarı bulunmuştur. 1930'lardaki 

çalışmaları 21. yy'ın başına kadar süren araştırmalar ve kazıların takip etmesi ile 46 mezar ve 11 

kremasyon açığa çıktı. Gömülerdeki iskeletler kuzey-doğu ve güney-doğu hizalarında yatırılmış 

iskeletler vardır. Tabut ile gömülenler ise kuzey istikametine dönüktür. Bazı gömülerin yakınında direk 

deliklerine de rastlanılmıştır. Fibulalar dahil olmak üzere daha pek çok eşya elde edilmiştir. Altın 

işlemeli kılıçlar, şarap fıçıları, koyun eti, işlemeli demir çubuklar, bilezikler, yüzükler, çanak çömlekler, 

mızraklar ve Akdeniz'den şarap fıçılarıyla testileri vb.41 

 

1.2.Keltler ve Romalıların İlk Karşılaşmaları 

Romulus'un kenti, MÖ 5. yy. itibariyle gelişim göstermişse de MÖ 4. yy.'daki Kelt yağmacılarının 

saldırıları bu gelişimi durdurmuştur. Bu olaya "Galler Felaketi" adı takılmıştır. MÖ 10. yy.'da günümüz 

Fransa topraklarına yerleşen Kelt kabileleri arasında belirli bir iletişim ya da irtibat söz konusu değildi. 

Romalılar bu kavmi kolay sinirlenen, saldırmaya hazır bir halk olarak biliyordu. La Tene Dönemi'ne 

gelindiğindeyse artık Balkanlar'da varlık gösterir durumdaydılar. Kuzey İtalya'da 'Insbur'-'Senon'-'Boii' 

olmak üzere 3 kabile olarak yerleşen Keltler, Etrüsklerle tam 50 sene süren bir savaş verdilerse de 

Senon'lar güneye, Adriyatik Sahili boyunca yayılımını sürdürdü. Artık Latium'a erişimleri 

kolaylaşmıştı. Keltler/Galler, Roma'nın başını ağrıtmaya başlamışlardı. Senonlar'ın içerisinden bir grup 

yağma için Clusium'a doğru hareket etti.42 Titus Livius, Clusium'a ilerleyen savaşçıların benzersiz 

silahlara sahip olduklarını belirtmiştir. Binlerce savaşçı Brenus isimli bir kabile şefinin komutasında 

bulunuyordu. Clusium'un yöneticileri Roma'dan askeri destek talep etseler de karşılık olarak sadece 

barış elçileri gitti ve Keltlerle yapılan görüşmeler sırasında anlaşmazlık çıktı. Keltler sayıca üstün 

durumda olduklarını farkında olarak toprak talebinde bulundular. Roma elçisi, Kelt kabile şefini 

mızrakla öldürdü.Ve bunların üzerine Livius şunları yazdı; 

   "Keltler kontrol edilemez bir öfkeye kapıldı ve korkunç bir hızla ileri atılarak kilometrelerce 

ilerlediler. Haykırışları havaya yükseldi. Romaya,büyük bir güçle..."43 

Roma'ya 11 mil uzaklıktaki Allia Nehri civarında gerçekleşen savaşta, Roma lejyonları yenilgiye 

uğradılar(MÖ 18 Temmuz 38744) ve Galyalılar, Capitolium haricinde kentin kalan her yerini ele geçirip 

yağmaladılar. Romalılar gıda konusunda ciddi sıkıntı çekmeye başladılar ve Galyalıların kuşatmasından 

                                                      
38 Elbert,a.g.t.,ss.29-32. 
39 Komisyon,a.g.m.,s.3009. 
40 Shannon Rogers Flynt, The Military Vici of Noricum, University of Missouri-Columbia, Of the Requirements 

forthe DegreeDoctor of Philosophy,2005, ss.19-20. 
41 Anctil,a.g.t.,ss.152-154. 
42 Halil Demircioğlu, Roma Tarihi I. Cilt: Cumhuriyet, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015, ss.107-109. 
43 Jeremy Hall, The Celts: Blood, Iron & Sacrifice, Viasat History Channel,2015. 
44 Demircioğlu,a.g.e.,s.109. 
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sürgün hayatı süren Camillus'un harekatıyla kurtulabildiler. Galyalıları geri püskürten Camillus, düşman 

kuvvetini bir süre takip etti. Galyalıların yağmaladıkları altın ve lejyon sembollerini geri aldı. Bu başarısı 

sebebiyle de ikinci bir isim olarak 'Romulus'u aldı.(Eutropius, Breviarium Historiae Romanae, 

L1,XX.).45 

 

1.2.1.Keltiberler ve Scipio 

İberus ve Tagus Akarsuları arasında kalan bölgede yaşamlarını süren Keltiberler, önceden Arevas, Titti, 

Belli, Luson isimli kolların birleşiminden oluşuyordu. Tunç Çağı içerisindeki Almeria kültürünün 

olduğu sahaya MÖ 600 civarında Hallstatt kültürü etkinlik göstermeye başladı. Arevaslar, Numantia ve 

Okilis kentlerini merkez alarak Keltiberya topraklarını yönetmeye başladılar. Bu kabilelerden Titti ve 

Belli'ye mensup olanlar Jalon Havalisine, Luson mensubu olanlar ise Solorio Dağ silsilesinin ayırdığı 

Kuzeydeki bölgede iskan ettirildiler. MÖ 2. yy.'a geldiğimizde Keltiberler Roma otoritesini yavaşça 

tanımaya başladılar. P. C. Scipio Aemilianus'un MÖ 133 yılında Numantia'yı yıkmasıyla Keltiberler 

tamamen Roma hakimiyetine girdiler. Clunia kenti bölgenin idari merkezi oldu. Romalılar, mücadeleci 

kültüre sahip olan Keltiberlerden etkilenmişlerdir. Bunun en bariz kanıtı iki ağzı keskin olan Keltiber 

kılıcının Romalılar tarafından kullanılmaya başlanılmasıdır.46 

 

2.Noricum Bir Provincia Oluyor 

Livius gibi ünlü Romalı yazarlar, kuzeye doğru genişleme safhalarını aktarırken Noricum bölgesindeki 

Keltler ile olan ilk etkileşimler ile alakalı kısa bilgiler verirler. Tarihi bir olayı ayrıntılı olarak ele alan 

yazarlar enderdir.47 Octavianus, Roma'nın mevcut eyaletlerini korumak için İtalya-Makedonya-İlirya-

Tuna ve Ren-Elba Nehri arasında olmak üzere yeni fetihlerin gerekli olduğunu düşünmekteydi. Ancak 

belirlenen hedefler büyük bir ihanet sonucu gerçekleşen Teutoburg Faciası(MS 9) sebebiyle biraz 

gecikme yaşadı.48 Noricum bölgesinin, Germanya ile İtalya'yı birbirine bağlayan sayısız geçidi ideal bir 

erişim sunuyordu. Ticari ve askeri güvenlik çıkarları doğrultusunda bölgenin Roma için değeri 

tartışılmazdır.49 S. Panciera, Roma'yı cezbeden şeyin Noricum'daki demir madenleri açısından 

zenginliği olduğunu belirtmiştir.50 MÖ 16-9 yılları aralığında Agrippa ve Tiberius, Tuna sınırını 

güvenceye almak ve de İlirya Eyaletini büyütmek adına bir dizi askeri seferi idare ettiler. Bu seferler 

sırasında yazılmış çağdaşı eserler Noricum bölgesinde olanlar ile alakalı sessiz kalmayı tercih 

etmişlerdir. Elimize ancak bölgenin sonraki yetkililerinin tutanaklarından bilgi sahibi olabilmekteyiz. 

Bu söz konusu tutanaklara göre MÖ 17-16 civarında İllyricum valisi P. SiliusNerva, Norikanların bir 

kolunun Istria bölgesine girmesini bahane ederek Alp'lerin ötesindeki kavimlere karşı bir sefer 

başlattığını aktarmaktadır. Noricum ilhak edildiyse de hemen bir provincia'ya dönüştürülmedi. 

Magdalensberg idari bir merkez olmak üzere bir süreliğine işgal yönetimi sürdürüldü. 60 yıl süren 

yönetiminin arkasından Augustus Claudius tarafından resmen bir Roma provincia'sı oldu.51 

Magdalensberg'te, R.Egger ve G. Piccottini tarafından yürütülen arkeolojik kazılar sonucunda MÖ'den 

MS 1. yy.'ın ortalarına kadar zengin bir ticaretin varlığına işaret etmektedir. Bologna'dan, Roma'dan, 

Afrika'dan, Terracina'dan ve Asya'dan tüccarların faaliyetlerinin bulunduğu açıktır. Kara ve deniz yolu 

ile ulaşımın sağlanıp uzak diyarlardakilerle işlenmiş maden alışverişi yapılmıştır. Noricum'a ilkin 

Romalı tüccarlar gitmiş sonraki süreçte Roma lejyonları topraklarda varlık göstermiştir.52 

 

3.Tetrarşi Devri'ne Kadar ProvinciaNoricum'un Yönetimi 

İşgal dönemi içerisinde Noricum topraklarının nasıl idare edildiğine dair bilgi verebilecek bir referansa 

maalesef sahip değiliz. Ancak Cladius döneminden itibaren sözünü ettiğimiz eyalette nasıl bir idare 

benimsendiğine dair bilgi edinebilmekteyiz. Hemen hemen 62.000 km2'lik bir yüzölçümüne sahip olan 

Noricum Eyaleti'nin, Claudius döneminde bildiğimiz ilk idarecisi BaebiusAtticus'tur. Günümüzdeki 

                                                      
45 Eutropius, Roma Tarihi'nin Özeti, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2007, ss.43-45. 
46 Komisyon,"Keltiberya",AnaBritannica,XVIII,s.351. 
47 Flynt,a.g.t.,s.21. 
48 Salaskova,a.g.t., s.51. 
49 Flynt,a.g.t.,s.22. 
50 Curzio Conti, Chiusaforte: Fonti ed İpotesi per Una Ricerca Storica, Ce Fastu?,LXXXVIII,s.186. 
51 Salaskova,a.g.t., ss.51-53. 
52 Conti,"Chiusaforte: Fonti ed İpotesi per Una Ricerca Storica",ss.185-187. 
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Klagenfurth ve St. Vein arasına denk düşen Virunum yeni eyalet yönetim merkezi oldu. 

Noricum'dakalıcı bir askeri lejyon birliği söz konusu değildi fakat bu Marcus Aurelius devrinde 

değişecekti. Marcomannic Savaşları sebebiyle Lauriacum'da II. Lejyon Birliği konuşlandırıldı. Ana 

idari merkez Ovilava/Wels'e taşındıysa da mali işlerin yürütüldüğü yer Virunum olarak kaldı. Artık bir 

senatörlük eyaleti olan Noricum'un unvanı 'Legati Augusti Pro Praetore' oldu.53 MS 1. yy.'ın ikinci 

yarısında Roma, Tuna sınırını korumak ve istikrarı daha da artırmak adına savunma mevkilerinin ve 

kalelerinin sayısında artışa gitti.Çoğu yardımcı kalelerdi. İlk askeri kale Albing'de inşa edilmiştir. İtalica 

II. Lejyon'un konuşlandırıldığı(MS 165) kale 568 m'e 412 m ölçülerindedir. Bu lejyon kalesine ek olarak 

gözetleme kuleleri ve sıralı kalelerde yapıldı.54 İmparator Nero'nun ölümü ve sonrasındaki iktidar 

savaşları sonunda MS 69 yılında Titus Flavius Vespasianus, 'Augustus' olmuştur. Kuzey sınır hattını 

yeni istihkamlar ve askeri yapılar inşa ederek güvene almayı hedeflemiştir. Ve Provincia Noricum'un 

Tuna sınırı boyuncu bir tür zincir kale sistemi inşa ettirmiştir. Roma imparatorları için Tuna sınırındaki 

istikrar büyük önem taşır olmuştu. İmparator Hadiranus, Tuna'ya sınırı olan eyaletleri ve savunma 

hatlarını bizzat gezdi gerekli gördüğü yerlerde de güçlendirme çalışmaları yaptırttı. MS. 2. yy. itibariyle 

Raetia ve Noricum sınırındaki odun ve kilden kurulan yapılar hızla taştan inşa edilmeye başlandı. Bu 

tip güçlendirme çalışmaları AntoninusPius Dönemine(MS.138-161) kadar sürmüştür. Romalılar, 

aslında sınırlarına yakın olan Germen kabileleriyle iyi ticari ilişkilere sahipti ve aslında süren istikrar 

sebebiyle Noricum'da kalıcı lejyon birliği bulunmuyordu. Marcomannic Savaşı'na kadar Noricum'da 

lejyon birliği bulunmuyordu ve bunun sebebinin komşu yakın eyaletlerden gerektiğinde desteğe 

gelmeye hazır lejyon birliklerinin zaten konuşlandırıldığının düşünüldüğü tahminidir. Tuna sınırı 

devamlı tacize uğramaya devam etmiş ve sınır hatları Caracalla'nın hükümranlığında yol ağları da dahil 

olmak üzere yenilenip geliştirilmiştir. İmparator Diocletianus tarafından Noricum; N. Ripense ve N. 

Mediterraneum olmak üzere ikiye bölünmüştür.55 

 

4.Roma'nın Geride Bıraktığı Arkeolojik Kalıntılar 

4.1.Carnuntum Amfitiyatrosu (MS 100) 

 

 
                                 Görsel 156                                                          Görsel 257 

Carnuntum, MS 1. yy.'da ticaret rotası üzerinde inşa edilmiş bir Roma kentidir. Ve 4 yüzyılı geçen bir 

Roma kent yaşantısına sahip bir yerdir.58 

 

 

 

 

 

                                                      
53 Salaskova, a.g.t., s.53. 
54 Flynt, a.g.t., ss.23-74. 
55 Salaskova, a.g.t., ss.53-58. 
56 https://www.carnuntum.at/en/roman-city-of-carnuntum/the-amphitheaters-of-carnuntum/the-amphitheaters-of-

carnuntum/1/1/galery-the-amphitheaters-of-carnuntum/amphitheater-bad-deutsch-altenburg-

800x480.jpg/image(30.09.2022). 
57 https://www.carnuntum.at/de/roemerstadt-

carnuntum/amphitheater/ATHLuftcHermannSchneider_800x480px.jpg(30.09.2022). 
58 https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label/european-

heritage-label-sites/archaeological-park-carnuntum-austria(30.09.2022). 
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4.2. Lejyon Askeri Kaleleri ve Sınır Yerleşim Planlaması 

                                 
Görsel 3:Albing Lejyoner Kalesi Planı59                              Görsel 4: Lauriacum Sivil Yerleşim Alanı60 

 

Itinerarium Antonini adlı eserde, Lauriacum, Almanya-Panonya arasında bir duraklama yeri ve 

Aquileia-Tauern arasında bitiş yeri olduğu kaydını vermektedir.61 

 

Sonuç 

Zengin bir ticari ve maden işleme kültürüne sahip Keltlerin kurmuş olduğu Norican Krallığı'ndan ismini 

alarak Provincia Noricum olan söz konusu eyalet gerek Roma hakimiyeti öncesinde ve sonrasında 

ekonomik ve askeri olarak değerini korumuştur. Roma ilk başlarda tüccarlar vasıtası ile etkinlik 

göstermiş sonrasında da lejyon birlikleri ile tam otoritesini tesis etmiştir. Elbette elimizdeki kıt 

kaynaklarla ancak bu çıkarımı yapabiliyoruz. Roma, MÖ 2. yy. itibariyle Tuna sınırını korumak adına 

pek çok müstahkem sınır hatları inşa etmiş ve Flavianus dönemi itibariyle imparatorlar bizzat Tuna sınır 

istikrarı için çaba göstermişlerdir. Roma ekonomik olarak büyük bir potansiyel sahibi olmasına rağmen 

Noricum'dan yararlanamamış sadece savunma mekanizmasının bileşeni olan bir eyalet statüsünde 

kalmıştır. 

 

Principatus/Octavianus'un yayılım amacının başından beri askeri güvenlik endişeleri sebebiyle 

olduğunu ve erken tarihinde kuzeyden gelen akınlardan olumsuz etkilenen Roma'nın Keltler sebebiyle 

"Kuzeyli Barbar-Yağmacı" korkusuna sahip olması yüzünden olsa gerektir ki, Noricum'un askeri 

potansiyeli, ekonomik potansiyelinin önüne konmuştur. Çünkü kuzey sınırı yakınında bulunan Germen 

kabileleriyle yakın ticari ilişkiler zaten mevcuttu ancak güvenlik endişesi Roma'yı devamlı yayılım 

hareketine itmiş ve bu da Provincia Noricum'un idaresinin tamamen askeri düzeyde olmasına neden 

olmuştur. 

 
KAYNAKÇA 

 ANCTIL, Mallory J., Ancient Celts: A reconsideration of Celtic Identity through dental nonmetric trait 

analysis, A Thesis of Liverpool John Moores University for The Degree of Doctor of Philosophy, 

Liverpool,2020. 

 ARSLAN, Murat (2000), Antikçağ Anadolusu'nun Savaşçı Kavmi: Galatlar, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları. 

 CONTİ, Curzio (2012), Chiusaforte: fonti ed ipotesi per una ricerca storica,Ce Fastu?,LXXXVIII,p.183-212. 

 DEMİRCİOĞLU, Halil (2015), Roma Tarihi I. Cilt: Cumhuriyet, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

 ELBERT, Wencke Elbert, Die Architektur Der Kelten: Siedlungsmuster, Bauformen und 

Konstruktionsprinzipien der Eisenzeit, Institut für Architekturgeschichte der Universität Stuttgart,2018. 

 EUTROPIUS, Roma Tarihi'nin Özeti, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2007. 

 FLYNT,Shannon Rogers,The Military Vici of Noricum, University of Missouri-Columbia, Of the 

Requirements for the Degree Doctor of Philosophy,2005. 

 HALL,Jeremy, The Celts: Blood, Iron & Sacrifice, Viasat History Channel,2015. 

 https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-

label/european-heritage-label-sites/archaeological-park-carnuntum-austria. 

                                                      
59 Flynt,a.g.t..,s.195. 
60 Flynt,a.g.t.,s.194. 
61 Flynt, a.g.t.,s.63. 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

298 

 https://www.carnuntum.at/en/roman-city-of-carnuntum/the-amphitheaters-of-carnuntum/the-amphitheaters-

of-carnuntum/1/1/galery-the-amphitheaters-of-carnuntum/amphitheater-bad-deutsch-altenburg-

800x480.jpg/image(30.09.2022). 

 https://www.carnuntum.at/de/roemerstadt-

carnuntum/amphitheater/ATHLuftcHermannSchneider_800x480px.jpg(30.09.2022). 

 KOMİSYON,"Keltiberya",AnaBritannica,XVIII,ss.351. 

 KOMİSYON,"Keltçe",Milliyet Büyük Ansiklopedisi,VIII,ss.3008. 

 KOMİSYON,"Keltler", Milliyet Büyük Ansiklopedisi,VIII,ss.3009-3010. 

 SALASKOVA, Veronika, Rimsky Limes v Noriku a Pannonii, Univerzita Karlova, Ustav pro Klasickou 

Arcgeologii,Diplomava Prace, Praha 2012. 

 ZABOJNİK, Vojtech, Doba Rimska v Provinciich. Komparacni Socio-Kulturni Analyza Umirani, Smrti, 

Pohrebnich Ritu a Ritualu, Masarykova Universty, Ustav Antropologie, Brno 2019. 

 

  



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

299 

KUTADGU BİLİG’DE ALKOLÜN FAYDASIZLIĞI VE BİREYLER ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 
 

Sümeyra Alan 

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Eski Türk Dili Anabilim Dalı 

sumeyra.alan@erzurum.edu.tr  orcid.org/ 0000-0002-4406-2022 

 

Özet 

Susuzluğa çözüm sunulması amacıyla fermente edilen meyvelerin emilmesinden doğan içki; birtakım 

dinlerde ritüellere konu olurken; birtakım dinlerde ise çoğu sarhoş edenin azı dahi haram sayılan 

sarhoşluk verici maddeler arasında yer almaktadır. Tüketimi neticesinde bireylerde psikolojik, 

fizyolojik, toplumsal, maddi ve manevi, dini ve akli açılardan ciddi zararlara sebebiyet veren alkol 

tarihin belirli dönemlerinde ya övülerek göklere çıkarılmış ya da yerilerek kullanımı yasaklanmıştır. 

Edebiyatta da kendisine geniş ölçüde yer bulan alkol tüketimi rakı şişesinde balık olmak isteyen Orhan 

Veli gibi şairler yahut zararlarını okuyucusuna gösteren Memduh Şevket Esendal gibi yazarlar 

tarafından eserlere konu olmuştur. Köktürk ve Uygur Türkçelerinin devamı sayılan ve İslâmî Orta Asya 

Türk yazı dilinin ilk evresini oluşturan Karahanlı Türkçesi eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig adlı 

eserde de alkolün faydasızlığı ve bireyler üzerinde sebebiyet verdiği durumlardan bahsedilmektedir. 

Çalışmamızın çerçevesini oluşturan bu eserde tarama yöntemi neticesinde eserdeki tüm beyitler 

taranmış; alkol ve içki tüketimiyle alakalı olanlar fişlenerek 11 farklı başlık altında kategorizelendirilmiş 

ve okuyucuya sunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Tarihi Türk yazı dilleri, Kutadgu Bilig, alkol, alkolün zararları, söz varlığı 

 

INFLUENCE OF ALCOHOL AT KUTADGU BILIG AND THE EFFECT ON INDIVIDUALS 

 

Abstract 

Drink resulting from the absorption of fermented fruits for the purpose of providing a solution to thirst; 

while subject to rituals in some religions; In some religions, it is one of the intoxicating substances that 

are considered haram even a little of the most intoxicating. Alcohol, which causes serious harm to 

individuals in terms of psychological, physiological, social, material and spiritual, religious and mental 

aspects as a result of its consumption, has been either praised or vilified and banned in certain periods 

of history. Alcohol consumption, which has a wide place in literature, has been the subject of works by 

poets such as Orhan Veli, who wants to be a fish in a raki bottle, or by writers such as Memduh Şevket 

Esendal, who show his readers its harms. Kutadgu Bilig, one of the Karakhanid Turkish works, which 

is considered the continuation of Gokturk and Uighur Turkish and constitutes the first phase of the 

Islamic Central Asian Turkish written language, also mentions the uselessness of alcohol and the 

situations that it causes on individuals. In this work, which constitutes the framework of our study, all 

the couplets in the work were scanned as a result of the scanning method; those related to alcohol and 

liquor consumption were labeled and categorized under 11 different headings and presented to the 

reader. 

 

Keywords: Historical Turkish written languages, Kutadgu Bilig, alcohol, harms of alcohol, vocabulary  

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihi kadar eski sayılabilen alkol tüketimi ve bundan haz duyma bazı toplumlarda ve 

dönemlerde yüceltilip hakkında övgüler dizilirken kimi toplumlarda ve tarihin belirli dönemlerinde ise 

yasaklanmıştır. Dinlerin de işin içerisine girmesiyle birlikte alkol tüketimi toplumda kabul gören dine 

göre değişkenlik göstermiştir. İslamiyet’i kabul eden Müslüman toplumlarda alkol dinen yasak 

sayılırken; Hristiyanlığı kabul eden toplumlarda kutsal şarapla yapılan vaftiz bir ritüel hâlini almıştır.  

 

İlk içki isteği, susuzluğa çözüm olması amacıyla fermente edilen meyvelerin emilmesinden doğmuştur. 

Fermente edilen meyveler elde edilen alkol türü bakımından farklılık gösterirken (çavdar ve mısırdan 

viski, buğdaydan votka, arpadan bira vs.) içerdikleri alkolün dereceleri açısından da değişkenlik 
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gösterirler (Maden, 1991: 196-197). TDK Güncel Türkçe Sözlükte “sarhoş olma durumu, esriklik, 

mestlik, sermestlik, sermesti”62 anlamlarına gelen sarhoşluk; yüksek dozda alkollü içecek tüketiminin 

sebep olduğu mobilite uyumsuzlukları, dış dünyanın uyaranlarını algılama ve konuşma bozuklukları, 

aşırı mutluluk hissi yahut saldırgan tavır sergileme gibi davranışların genel adıdır. Kişilerin alkol 

bağımlılığı ve tüketim miktarları “alkolik” mefhumuyla ifade edilmektedir. Alkolik olma durumu; 

alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olan63 ve bunu bırakmak için iradesini kullanamayan 

bireyleri ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Bireyin, uzun süreli alkol tüketimi neticesinde bulanık veya çift görme, derinlik, mesafe, işitme ve 

konuşma yetisinde azalma, kas koordinasyonu ve kontrolünde zorlanma, erken yaşlanma, iştahta 

azalma, bedenen ve zihnen zayıflama, hazım bozukluğu, mide hastalıkları, karaciğer yetmezliği ve siroz, 

ağız acılığı ve tat kaybı, kalp yetmezliği, hipertansiyon, ellerde titreme ve seğirme gibi sağlık 

problemlerine yol açar. Merkezi sinir sistemini etkileyerek akıl gücünü zayıflatan alkol zamanla akıl ve 

şuur kaybına sebebiyet vererek deliliğe neden olur. Buna paralel olarak vicdanın sesini zayıflatır. 

Hayânın ve şuurun kaybedilmesi, nefse hâkim olunamaması da vicdanın kaybıyla alakalıdır. Maddi 

açıdan malı ve mülkü tüketen içki; bireylerde irade yönetimi zayıfladığından kişinin elindeki serveti 

savurmasına, şuursuzca harcamasına, tüm benliğini cömertçe açmasına, gerçekleştiremeyeceği vaat ve 

bağışlarda bulunmasına neden olur. Bu da bireyi yoksulluğa ve fakirliğe götürür. Sağlıklı düşünme 

kabiliyetine verdiği zarar neticesinde toplumsal açıdan bireyleri kavgaya ve düşmanlığa sürükler. 

Sarhoşken ağızdan çıkan kelimeler mantık çerçevesinde seçilemeyeceğinden sarf edilen sözler ve 

gösterilen tavır neticesinde bireylerin sosyal statülerine zarar vererek imaj kaybına yol açar.  

 

Ayrıca alkol tüketen bireyler zina gibi günahlara girmeye, yalan söylemeye, çevrelerine zarar vermeye, 

sosyal değerlere ve normlara karşı kayıtsızlık göstermeye, küfretmeye ve kaba kuvvet uygulamaya, 

iftiraya ve zulmetmeye, kin ve düşmanlık sergilemeye, kıskançlık ve kafada kurma davranışı, saldırı ve 

öldürme eğilimi göstermeye meyilli olurlar. Sırların ifşa edilmesini kolaylaştıran alkol kullanımı 

neticesinde dinen yükümlü olduğu ibadetlerini de yerine getiremeyen insan, rabbinden uzaklaşmaya 

başlar. Bunu bilen yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de ibadetten alıkoyan içkiyi kullarına yasaklamıştır 

(Ünal, 2011: 173-175). 

 

Bu hususla alakalı Kur’ân-ı Kerîm’de 4 farklı ayet bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan Nahl 16/67’de 

“Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden içki ve güzel rızık elde edersiniz. Şüphesiz bunda 

aklını kullanan bir toplum için ibret vardır” buyrulmuştur. İkinci ayet olan Bakara 2/219’da “Sana içki 

ve kumardan soruyorlar. De ki “o ikisinde büyük bir günah (zarar) ve insanlara bir takım menfaatler 

vardır. Fakat onların günahı (zararı), faydasından büyüktür” buyrulmuştur. İçki hakkında indirilen Nisâ 

4/43’te ise “Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayınız…” diyen 

yüce Allah; içki hakkında indirdiği son ayet olan Mâide 5/90-91’de “Ey iman edenler! İçki, meysir, 

dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan; 

içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. 

Artık vazgeçecek misiniz?” diyerek içkinin zararlarını anlatmış ve tüketilmesini haram kılmıştır. 

 

Sarhoşluk vermesi sebebiyetiyle edebiyata da konu olan içki Klasik Türk Edebiyatı eserlerinde geniş 

yer bulmuş; Yeni Türk Edebiyatında ise birçok roman ve hikâyeye konu olmuştur. Özellikle Memduh 

Şevket Esendal’ın Bir Eğlenti adlı eserinde içki tüketen ve nefsinin esiri olan bireylerin düştüğü 

durumları sergilemesi bakımından büyük yankı uyandırmıştır. Karahanlı Türkçesi, Köktürk ve Uygur 

Türkçelerinin devamı sayılmakta ve İslâmî Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresini oluşturmaktadır. 

Karahanlı Türkçesi döneminin kıymetli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig adlı eserde de alkolün 

faydasızlığı ve bireyler üzerinde sebebiyet verdiği durumlardan bahsedilmektedir. Çalışmamızın 

çerçevesini oluşturan bu eserde tarama yöntemi neticesinde eserdeki tüm beyitler taranmış; alkol ve içki 

tüketimiyle alakalı olanlar fişlenerek aşağıda verilen 11 farklı başlık altında kategorizelendirilmiştir.  

 

 

                                                      
62 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 01.12.2022) 
63 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 02.12.2022) 
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1. İçki Düşkünlüğü 

üçünçi taḳı bir bor işçe sewe  

siziksiz bu er boldı birtem yawa  

“Üçüncüsü ise içki iptilâsıdır; buna tutulan kimse, şüphesiz, tamamen boşuna yaşamış olur.” (KB 339) 

 

buşı erse işte yime öwkelig 

yawa erse borçı ya ḳıyġan elig  

“Her işte hiddet gösterenler, içkiye düşkünler veya çalıp çırpanlar.” (KB 850) 

 

2. İçki İçen Kişi Malını Heba Eder (Fakirleşir) 

yawalık bile borḳa baş soḳmasa 

yawalıḳḳa boşlaġ neŋin saçmasa  

“Boşu boşuna kendisini içkiye vermemeli, boş yere malını saçıp, heba etmemelidir.” (KB 708) 

 

bor içme zinaḳa ḳatılma ḥaẕer 

bu iki çıġaylıḳ tonını keḍer  

“İçki içme, zina etme, kendini koru; ikisi de insana yoksulluk elbisesini giydirir.” (KB 1337) 

 

bor içme aya borçı boġuzı ḳulı 

bor içse açıldı çıġaylıḳ yolı  

“Ey içki düşkünü, boğazının esiri, içki içme; içki içersen, sana fakirlik yolu açıldı demektir.” (KB 2096)  

 

ḳara borçı boldı neŋi boldı yil 

begi borçı bolsa ḳaçan turġa il  

“Avam içkiye müptelâ oldu, malı rüzgâr gibi uçtu; bey içkiye müptelâ olursa, memleketi nasıl durur.” 

(KB 2097)  

 

yaġı ol bu bor timçi iltür kümüş 

ḳılınçı tütüş boldı ḳılḳı uruş  

“Bu içki ve meyhaneci düşmandır, insanın parasını alır; içki içen hırçın ve kavgacı olur.” (KB 2098) 

 

bor içse aḳılıḳ ḳılur ol neŋin 

kişike üler neŋ alumaz teŋin  

“İçki içerse, mal ile cömertliğe kalkışır; malı etrafına dağıtır, fakat karşılığını alamaz.” (KB 2765) 

 

3. İçen Kişiyi Yararsız Birine Dönüştürür 

buşı erse işte yime öwkelig 

yawa erse borçı ya ḳıyġan elig  

“Her işte hiddet gösterenler, içkiye düşkünler veya çalıp çırpanlar.” (KB 850) 

 

ḳara borçı boldı neŋi boldı yil 

begi borçı bolsa ḳaçan turġa il  

“Avam içkiye müptelâ oldu, malı rüzgâr gibi uçtu; bey içkiye müptelâ olursa, memleketi nasıl durur.” 

(KB 2097)  

 

bor içse oyunḳa awınsa begi 

ḳaçan yetgey il kün işiŋe ögi  

“Bey içki içer ve oyunla vakit geçirirse, memleket işini düşünmeye ne zaman fırsat bulur.” (KB 2103) 

 

begi içgüçi bolsa mufsid otun 

ḳamuġ içgüçi boldı buḍnı bütün  

“Bey içkiye müptelâ, müfsit ve kaba olursa, onun bütün halkı da ayyaş olur.” (KB 2106) 
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4. Günaha Teşvik Eder 

bu bordın kopar miŋ yazuḳḳa yürek 

zinadın ḳaçar ḳut yüzüŋke suḍar  

“İçki insanın bin türlü günaha teşvik eder; saadet zinadan kaçar ve zânînin yüzüne tükürür.” (KB 1338) 

 

5. Kişinin İkbâlini Elinden Alır 

bor içme fesaddın yıraḳ tur teze 

bu ḳaç neŋ yorır tutçı beglik buza  

“İçki içme, fesattan uzak dur, ondan kaç; bunlar daima mülke ve saltanata halel veren şeylerdir.” (KB 

1434) 

 

bor içmez kerek beg fesad ḳılmasa 

bu iki ḳılıḳtın ḳaçar ḳut basa  

“Bey içki içmemeli ve fesatlık yapmamalıdır; bu iki hareket yüzünden, sonunda ikbâl elden gider.” (KB 

2091) 

 

neçe me biliglig ukuşluġ kişi 

başın borḳa soḳsa buzar öz işi  

“Ne kadar bilgili ve akıllı insan olursa olsun, kendisini içkiye verirse, işini bozar.” (KB 2652)  

 

bor içme bor içse barır er ḳutı 

bor içse bolur tilwe munduz atı  

“İçki içme, içki içen insanın saadeti elden gider. İçki içenin adı deli ve budalaya çıkar.” (KB 2655) 

 

bor içme fesadḳa ḳatılma yıra 

bu iki buzar ḳarşı ordu tura  

“İçki içme, fesada katılma; onlardan uzaklaş; bu ikisi köşk, saray ve kaleleri yıkar.” (KB 5263) 

 

6. Kişiyi Hırçın, Kavgacı ve Kaba Yapar 

yaġı ol bu bor timçi iltür kümüş 

ḳılınçı tütüş boldı ḳılḳı uruş  

“Bu içki ve meyhaneci düşmandır, insanın parasını alır; içki içen hırçın ve kavgacı olur.” (KB 2098) 

 

bor ol bu biligke uḳuşḳa yaġı 

bor atı ḥaḳiḳat tütüş ol çoġı  

“İçki bilginin ve aklın düşmanıdır; içkinin adı, hakikatte, kavga ve gürültüdür.” (KB 2651)  

 

neçe me uwutluġ silig ḳılḳı uz 

bor içse otunluḳ ḳılur barça öz  

“Ne kadar hayâ sahibi, nazik ve iyi tabiatlı olursa olsunlar, içki içince, insanlar kabalık ederler.” (KB 

2653) 

 

ya esrük tütüş ḳılġa ahsumlaġay 

aşıŋ siŋmegey tek köŋül aġrıġay  

“Ya ziyafettekiler sarhoş olup, kavga ederler; yediğin içine sinmez, sâdece canın sıkılır.” (KB 4586) 

 

7. Bilginin ve Aklın Düşmanıdır 

esürse kişi telwe munduz bolur 

bu telwe işi kör ḳaçan tüz bolur  

“İnsan sarhoş olursa, deli olur ve aklını kaybeder; deli hiç doğru iş yapar mı?” (KB 2099) 

 

neçe ḳılġu işler bor içse ḳalur 

neçe kılmaġu iş esürse kelür  

“Yapılacak nice işler içki yüzünden yapılamaz; yapılmaması gereken nice işler de sarhoşken yapılır.” 

(KB 2101) 
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neçe teŋsiz işler bor içse bolur 

neçe eḍgü işler esürse ḳalur  

“Nice uygunsuz işler içki yüzünden işlenir; nice iyi işler sarhoşluk yüzünden geri kalır.” (KB 2102) 

 

biliglig bor içse biligsiz bolur 

biligsiz esürse aḍın ne ḳalur  

“Bilgili kimse içki içerse, bilgisiz olur; bilgisiz sarhoş olursa, geriye ne kalır.” (KB 2650) 

 

bor ol bu biligke uḳuşḳa yaġı 

bor atı ḥaḳiḳat tütüş ol çoġı  

“İçki bilginin ve aklın düşmanıdır; içkinin adı, hakikatte, kavga ve gürültüdür.” (KB 2651)  

 

isizim uwut ya uḳuş ög bilig 

arıġsız bu borḳa birür ay silig  

“Ey nazik insan, ne yazık ki, insan hayâsını ve aklını, idrakini, bilgisini bu pis içkiye verir.” (KB 2654)  

 

bor içme bor içse barır er ḳutı 

bor içse bolur tilwe munduz atı  

“İçki içme, içki içen insanın saadeti elden gider. İçki içenin adı deli ve budalaya çıkar.” (KB 2655) 

 

biliglig bor içse biligsiz bolur 

biligsiz bor içse bolur kenç kiçig  

“Bilgili, içki içerse, bilgisiz olur; bilgisiz kimse içki içerse, kimse küçük çocuğa döner.” (KB 2659) 

 

bitigçi bor içse biligdin tezer 

biligdin tezigli bitigdin azar  

“Kâtip içki içerse, bilgiden uzaklaşır; bilgiden uzaklaşan yazıda şaşırır.” (KB 2730) 

 

8. Kişiyi Vefasız ve Kırıcı Yapar 

yeme tutma borçı kişig sen adaş 

vefa ḳılmaġay ol köŋül kılġa baş  

“Bir de içkiye düşkün kimseyi kendine arkadaş edinme; o sana vefa göstermez, ancak kalbini kırar.” 

(KB 4273) 

 

9. Kişinin Ne Konuştuğunu Bilmemesine Sebep Olur 

ḳarınḳa süçig kirse çıḳrur sözüg 

bu çıḳmış söz ök yandru örter özüg  

“Şarap mideye girerse, sözü dışarı çıkarır; bu çıkan söz de tekrar kendisini yakar.” (KB 2656) 

 

ḳalı içtiŋ erse esürgü süçig 

köŋül sırrı açtı çıḳardı içig  

“Eğer sarhoş eden şarabı içersen, gönlünün sırrını açmış ve içindekileri dışarı dökmüş olursun.” (KB 

2658) 

 

10. Kişiyi Küstah ve Münasebetsiz Yapar  

içip ḳarşıḳa kirme özni tutun 

yaraġsız bolur ol içigli otun  

“Sarhoş olarak saraya girme, nefsine hâkim ol; sarhoş insan küstah ve münasebetsiz olur.” (KB 4118) 

 

11. İçki İçilmemesine Dair Uyarı 

bor içme fesadḳa ḳatılma yıra 

zina ḳılma fasiḳ atanma ḳara  

“İçki içme, fesada karışma, uzak dur; zina yapma, fısk ve fücur ile kara yüzlü olma.” (KB 1334) 
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bor içme zinaḳa ḳatılma ḥaẕer 

bu iki çıġaylıḳ tonını keḍer  

“İçki içme, zina etme, kendini koru; ikisi de insana yoksulluk elbisesini giydirir.” (KB 1337) 

 

bor içme fesaddın yıraḳ tur teze 

bu ḳaç neŋ yorır tutçı beglik buza  

“İçki içme, fesattan uzak dur, ondan kaç; bunlar daima mülke ve saltanata halel veren şeylerdir.” (KB 

1434) 

 

bor içmez kerek beg fesad ḳılmasa 

bu iki ḳılıḳtın ḳaçar ḳut basa  

“Bey içki içmemeli ve fesatlık yapmamalıdır; bu iki hareket yüzünden, sonunda ikbâl elden gider.” (KB 

2091) 

 

negü tir eşitgil bilig birgüçi 

biligsizni bordın söküp tıḍġuçı  

“Bilgi veren ve bilgisizi yererek, içkiden meneden insan ne der, dinle.” (KB 2095) 

 

bor içme aya borçı boġuzı ḳulı 

bor içse açıldı çıġaylıḳ yolı  

“Ey içki düşkünü, boğazının esiri, içki içme; içki içersen, sana fakirlik yolu açıldı demektir.” (KB 2096)  

 

bor içmez kerek bolsa ḳılḳı arıġ 

yaraġsız ḳılınçıġ yıratsa arıġ  

“Kâtip içki içmemeli ve temiz tabiatlı olmalı; yakışık olmayan bütün hareketleri kendisinden 

uzaklaştırmalıdır.” (KB 2729) 

 

bor içmez kerek hem özin tutġuçı 

özin tutġuçı er ḳutuġ tapġuçı  

“O içki içmemeli ve nefsine hâkim olmalıdır; nefsine hâkim olan insan saadeti bulur.” (KB 2764) 

 

bor içme fesadḳa ḳatılma yıra 

bu iki buzar ḳarşı ordu tura  

“İçki içme, fesada katılma; onlardan uzaklaş; bu ikisi köşk, saray ve kaleleri yıkar.” (KB 5263) 

 

süçig içme boşlaġ yorıma yawa 

yaraġsız yawuz işte ḳaçġıl iwe  

“İçki içme, faydasız ve boşu boşuna dolaşma; yakışmayan ve fena işlerden derhâl uzaklaş.” (KB 4061) 

 

erejke awınma sen içme süçig 

teŋiz ol bu iki aŋar yoḳ keçig  

“Rahata dalıp oyalanma, içki içme; bu ikisi öyle bir denizdir ki insana geçit vermez.” (KB 5208) 

 

SONUÇ 

Alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olan ve bunu bırakmak için iradesini kullanamayan 

bireyleri ifade eden alkolik olma durumu tarihin çok eski dönemlerinden beri varlığını sürdürmektedir. 

Fermente edilen meyve ve tahılların mayalanması neticesinde elde edilen alkol, içeriğindeki hammadde 

kaynaklı farklı alkol oranları ihtiva etmektedir. Başlangıçta susuzluğa çözüm bulmak amaçlı tüketilen 

bu içecek tarihin belirli dönemlerinde yüceltilirken belirli dönemlerinde kullanımı yasaklanmıştır. 

Toplumu maddi ve manevi açıdan ahlaki sürüklenmenin eşiğine götüren alkol tüketimi neticesinde 

bireylerde ciddi zararlar görülmekte ve bu durum toplumun zarar görmesine sebebiyet vermektedir. Bu 

zararlar tüm eserdeki beyitleri tarayarak konuyla alakalı beyitleri fişlediğimiz Kutadgu Bilig adlı eserde 

de görülmüş; beyler, kâtipler, halk vs. alkolün zararları konusunda Yusuf Has Hâcip tarafından 

uyarılmıştır. Bu uyarılar 11 başlık altında ele alınmış alkolik kişilerin düşeceği durumlar ve alkol tüketen 

bireylerin yaşayacağı birtakım sıkıntılar beyitler aracılıyla da tespit edilmiştir. Kutadgu Bilig adlı eserin 
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sadece dönemine ışık tutan ve yol gösteren bir eser olmadığı; çağdaş dönem için de geçerli olan nice 

öğütleri ve uyarıları da içerisinde barındırdığı örneklerle yinelenmiştir. 
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Özet 

İşletmeler markalarını pazarda tutundurarak rekabet avantajı için büyük bir çaba göstermektedirler. 

Rekabet avantajının sağlanmasındaki en önemli tutundurma araçlarından biri de promosyon 

uygulamalarıdır. Günümüzde, işletmeler markaları ile ilgili oldukça geniş alanlarda ve çok farklı 

promosyon uygulamaları gerçekleştirebilmektedirler. Aynı zamanda, işletmeler rekabet avantajı elde 

etmede markaların algılanan kalitesi, markaya duyulan güven ve marka imajı konuları üzerinde de 

önemle durmaktadırlar. Promosyon uygulamaları gerçekleştirilirken algılanan kalite, marka güveni ve 

marka imajı dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda markaların promosyon uygulamaları ile algılanan kalite, 

marka güveni ve marka imajı arasındaki ilişkilerin nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkartılması bu alanda 

çok daha etkili stratejiler ve politikalar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, markaların 

promosyon uygulamaları ile algılanan kalite, marka güveni ve marka imajı arasındaki ilişkinin ortaya 

çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırmanın uygulanmasında veriler 273 tüketici ile yüz yüze anket 

yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma ölçeğinin güvenilirlik analizleri yapılmış ve hipotezlerin 

test edilmesinde korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan ortaya çıkan sonuçlara göre; 

markaların promosyon uygulamaları ile algılanan kalite, marka güveni ve marka imajı arasında anlamlı 

ve olumlu ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Promosyon, Algılana Kalite, Marka Güveni, Marka İmajı. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BRANDS' PROMOTIONAL PRACTICES AND 

PERCEIVED QUALITY, BRAND TRUST AND BRAND IMAGE 

 

Abstract 

By marketing their brands in the marketplace, businesses strive to gain a competitive edge. Promotional 

practices are one of the most essential promotional strategies for gaining a competitive edge. Today, 

firms may execute a variety of promotional applications in a vast array of brand-related domains. In 

order to obtain a competitive edge, businesses simultaneously stress the perceived quality of brands, 

consumer faith in the brand, and brand image. When doing promotional applications, it is important to 

consider perceived quality, brand trust, and brand image. In this context, understanding the relationships 

between brand promotional activities and perceived quality, brand trust, and brand image can aid in the 

creation of far more successful strategies and policies in this field. The purpose of this study is to 

determine the link between brand promotional tactics and perceived quality, brand trust, and brand 

image. 273 customers were surveyed face-to-face throughout the course of the research's execution in 

order to collect data. The research scale's reliability was analyzed, and correlation analysis was utilized 

to evaluate hypotheses. According to the findings of the study, there are substantial and favorable 

correlations between the promotional activities of businesses and their perceived quality, brand trust, 

and brand image. 

 

Keywords: Promotion, Perceived Quality, Brand Trust, Brand Image. 

 

1.GİRİŞ  

Promosyonlar günümüz rekabet ortamında markaların tüketiciler tarafından fark edilmesi için önemli 

uygulamalardan biridir. Dolayısıyla da promosyonlar, markalar açısında önemli bir unsur haline 

gelmiştir. Uygulanan promosyonların marka imajı ve algılanan kalite üzerindeki etkisi ve markalar 

mailto:senolhefendi@gmail.com
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üzerinde güven yaratması önem kazanmıştır. Böylece, çalışmanın amacı, markaların promosyon 

uygulamaları ile algılanan kalite, marka güveni ve marka imajı arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılması 

olarak belirlenmiştir. Çalışmada, ‘markaların promosyon uygulamaları ile algılanan kalite, marka 

güveni ve marka arasında ilişki var mı?’ sorusuna cevap aranmıştır. 

 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Promosyon  

Satış özendirme ve satış tutundurma olarak da anılan promosyon, tüketicileri ürün/ hizmet/ markaya 

çekmeye ve ürün/ hizmet/ markayı satın almaya teşvik etmek amacıyla yapılan kısa süreli teşvikler 

olarak tanımlanabilir. Kısa süreli satışları artırmak, stokları eritmek, yeni ürün veya hizmetleri tanıtmak 

ve ürün/ hizmetlerin/ markanın denenmesini sağlamak, ürünü/ hizmeti/ markayı hatırlatmak, satış 

gücüne destek olmak, diğer pazarlama iletişimi çabalarına destek olmak gibi amaçları bulunmaktadır.  

Promosyonun farklı uygulama yolları bulunmaktadır: Fiyat indirimleri, yarışma ve çekilişler, fiyat 

indirimleri, kuponlar, para iadeleri, fiyat paketleri, örnek ürün dağıtımları gibi. Başka bir ayrıma göre 

de promosyonlar parasal olmayan ve parasal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Buil vd., 2013: 116). 

Parasal promosyonlar fiyat indirimleri, para iadeleri gibi para ile ilgili promosyonlardır. Parasal olmayan 

promosyonlar ise para ile ilgili olmayan hediye, yarışma gibi promosyonlardan oluşur. Promosyon 

uygulamalarının algılanan kaliteye, marka güvenine ve marka imajına zarar vermeyecek şekilde 

düzenlenmesi önemlidir.  

 

2.2. Algılanan Kalite, Marka Güveni ve Marka İmajı  

Tüketici temelli marka denkliği boyutlarından olan algılanan kalite, kalitenin algılanan kısmı olarak 

tanımlanabilir. Marka güveni, tüketicilerin markanın her zaman yanında olacağına ve markaya inanması 

olarak tanımlanabilir. Marka imajı, markanın tüketiciler tarafından algılanması olarak tanımlanabilir. 

Görüldüğü üzere algılanan kalite, marka güveni ve marka imajı tüketici algısı ile ilgilidir. 

Promosyonların tüketiciler tarafından nasıl algılandığı ve promosyon uygulamaları ile algılanan kalite, 

marka güveni ve marka imajı arasında nasıl bir ilişki olduğu dolayısıyla da marka tercihi üzerindeki 

etkisi önemlidir.  

 

2.3. Promosyon Uygulamaları, Algılanan Kalite, Marka Güveni ve Marka İmajı 

Promosyonların uygulamaları, algılanan kalite, marka güveni ve marka imajına ilişkin bazı çalışmalar 

aşağıda özetlenmiştir: 

 

Promosyonların beklenen ürün fiyatı ve marka imajı üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 

promosyonların sık kullanımının marka imajı değerlendirmeleri etkilediği ve etkinin promosyon 

aracının türüne ve ürün kategorisine bağlı olduğu, fiyat indirimleri gibi parasal promosyonların sık 

kullanımının marka imajı değerlendirmelerini düşürdüğünü ve parasal olmayan promosyonların daha 

yüksek marka değerlendirmesine yol açacağı sonucuna varılmıştır (Montaner ve Pina, 2008: 15-28).   

 

Valette-Florence, Guizani ve Merunka (2011: 24-28) marka kişiliği ve satış promosyonun marka 

denkliği üzerindeki etkisini araştırmış ve marka kişiliğinin marka denkliği üzerinde pozitif ve satış 

promosyonlarının marka denkliği üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna varmışlardır.  

 

Popüler çevrimiçi promosyonların (fiyat indirimi, kupon ve ücretsiz gönderimin) tüketicilerin algılanan 

kalite ve satın alma niyetleri üzerindeki etkisine ve marka farkındalığının promosyon ve tüketici 

tepkileri arasındaki ilişkideki düzenleyici rolüne belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmada fiyat indirim, 

kupon ve ücretsiz gönderimin algılanan kalite ve satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu sonucuna ve 

marka farkındalığının da bu etki üzerinde aracı etkisi olduğu belirlenmiştir (Huang ve Cheng, 2013: 91-

95).  

 

Reklam ve promosyon gibi uygulamaların marka denkliği unsurları üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla yapılan bir çalışmada reklamın marka farkındalığı, parasal olmayan promosyonun algılanan 

kalite üzerinde negatif, parasal promosyonun algılanan kalite ve marka çağrışımı üzerinde pozitif etkisi 

olduğu sonucuna varılmıştır (Buil vd., 2013:115-122).  
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Özer ve Özer (2015: 51-90) parasal ve parasal olmayan satın tutundurma faaliyetlerinin marka değerine 

katkıda bulundukları sonucuna varılmıştır.  

 

Marka denkliği unsurları arasındaki ilişkiyi ve fiyat indirimleri gibi parasal promosyonların marka 

farkındalığı, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka farkındalığı üzerinde etkisini belirlemeye 

çalışan bir çalışmada marka denkliği arasında ilişkiler olduğu ve parasal olmayan promosyonların marka 

farkındalığı, marka çağrışımları ve algılanan kalite üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir (Mahiera, 2016: 

68-81).  

 

Satış geliştirme çabalarının tüketiciler açısından değerlendirildiği bir çalışmada satış geliştirme 

çabalarının tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde etkisi olduğu, özellikle düşük gelir grubundaki 

tüketicilerde bu etkinin daha fazla olduğu, en etkisi promosyon yönteminin fiyat indirimi uygulaması 

olduğu, en çok giyim sektöründe promosyonların takip edildiği belirlenmiştir (Uyar, 2018: 22-35).  

 

Murtiasih, Hermana ve Febriani (2021: 7-16), reklam, satış promosyonu ve ağızdan ağıza pazarlamanın 

marka imajı, marka güveni, marka imajının marka güveni ve marka bağlılığı ve marka güveninin marka 

güveni ve marka bağlığının marka denkliği üzerindeki etkisini araştırmışlar ve reklam ve ağızdan ağıza 

pazarlamanın marka imajı üzerinde etkisi olduğu ancak satış promosyonun marka imajı üzerinde etkisi 

olmadığı, reklamın marka güveni üzerinde negatif ve satış promosyonun ve ağızdan ağıza pazarlama 

üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Yine marka imajı marka güveni üzerinde ve marka 

güveninin de marka bağlılığı, marka bağlılığının da marka denkliği üzerinde etkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Markalar rekabet avantajı sağlamada çok farklı promosyon uygulamaları yapabilmektedirler. 

Markaların promosyon uygulamaları ile algılanan kalite, marka güveni ve marka imajı arasındaki 

ilişkinin ortaya çıkartılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma, Kocaeli’deki tüketici 

grupları kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

 

4. MATERYAL VE METOD   

4.1. Araştırmanın Yöntemi  

Bu çalışma, uygulamalı olarak yapılmış olup araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilerin anlamlı olup 

olmadığı ve söz konusu ilişkilerin hangi düzeyde gerçekleştiği araştırılmıştır. 

 

4.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan araştırmanın modeli değişkenler arasındaki ilişkileri 

göstermektedir (şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
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Araştırmanın modeli çerçevesinde geliştirilen araştırma hipotezleri aşağıda yer almaktadır: 

H1: Promosyon uygulamaları ile algılanan kalite arasında bir ilişki vardır. 

H2: Promosyon uygulamaları ile marka güveni arasında bir ilişki vardır. 

H3: Promosyon uygulamaları ile marka imajı arasında bir ilişki vardır. 

 

4.3. Örnekleme Süreci 

Bu çalışma, Kocaeli’deki tüketici grupları kapsamında gerçekleştirilmiş olup araştırma örneği söz 

konusu bu gruptan kolayda örnekleme yöntemine göre seçilmiş ve uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın uygulamasında araştırmaya katılan 273 katılımcıdan elde edilen anket formları 

değerlendirilmiş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.  

 

4.4. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma ölçeği ile ilgili olarak yapılan literatür çalışmalarında promosyon ölçeği Gilbert, D. C., & 

Jackaria, N. (2002)’dan, algılanan kalite ölçeği Yoo ve Donthu (2001: 14) ve Kim ve Kim (2005: 

558)’den, marka güveni Chadburi and Holbrook, (2001: 87-88) ve marka imajı ölçeği ise Salinas vd. 

(2009:55)’ten alınmış ve gerekli uyarlamalar yapılarak araştırmanın anket formu hazırlanmıştır. 

 

Araştırmanın anket formu iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 5’li Likert ölçeğine göre 

oluşturulan promosyon uygulamaları (20 soru), algılanan kalite (10 soru), marka güveni (4 soru) ve 

marka imajı (8 soru) sorularına yer verilmiştir. Anket formunun ikinci bölümde ise katılımcıların 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Araştırma uygulamasında katılımcılar 

ile yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. 

 

4.5. Araştırma Bulguları ve Verilerin Analizi 

Araştırma bulguları ve verilerin analizinde SPSS 20.0 istatistiksel yazılım programı kullanılmış ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma ölçeğinin hem bir bütün olarak hem de her bir değişken itibari 

ile güvenilirlik analizleri yapılmış ve değişkenlerin ortalama değerleri ile standart sapma değerleri ortaya 

çıkartılmıştır. Araştırmanın hipotezleri korelasyon analizinden yararlanılarak test edilmiştir. 

 

4.5.1. Demografik Özellikler 

Katılımcıların %49’unu kadınlar, %51’ini erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların %97’sinin 

18-25 yaş grubunda, %3’ünün ise 25 yaşından büyük oldukları tespit edilmiştir. Bu bölümde yine 

katılımcıların ailelerindeki birey sayıları sorgulanmış ve %3’ünün 2, %20’sinin 3, %43’ünün 4, 

%22’sinin 5 ve %12’sinin ise 5’den fazla bireyden oluştukları görülmüştür. Öte yandan, katılımcıların 

%18’inin 1000 TL’den az, %30’unun 1001-2000 TL, %19’unun 2001-3000 TL, %12’sinin 3001-4000 

TL, %8’inin 4001-5000 TL ve 13’ünün ise 5000 TL’den fazla aylık (ortalama) harcama yaptıkları 

belirlenmiştir.  

 

4.5.2. Araştırma Değişkenlerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri ile Güvenilirlik Analizi 

Bu aşamada, araştırma ölçeğinin güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Güvenilirlik analizleri için Cronbach 

Alpha testleri yapılmış ve bir bütün olarak araştırma ölçeğinin güvenilirliğinin 0,91 olduğu 

belirlenmiştir. Yine, araştırma değişkenlerinin güvenilirlik analizleri yapılmış ve sonuçlar tablo 1’de 

gösterilmiştir. Güvenilirlik analizleri sonuçlarına göre; araştırma ölçeğinin oldukça güvenilir olduğu 

tespit edilmiştir.  

Tablo 1. Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi 

Değişkenler 

 

Güvenilirlik Değerleri 

Promosyon Uygulamaları 0,79 

Algılanan Kalite 0,87 

Marka Güveni 0,84 

Marka İmajı 

 

0,88 

 

Öte yandan, araştırma değişkenlerinin ortalama değerleri ve standart sapma değerleri belirlenmiş ve elde 

edilen değerlere tablo 2’de yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Değişkenlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Değişkenler 

 

Ortalama Standart Sapma 

Promosyon Uygulamaları 2,70 ,471 

Algılanan Kalite 3,13 ,630 

Marka Güveni 3,22 ,748 

Marka İmajı 

 

3,26 ,721 

 

4.5.3. Hipotezlerin Test Edilmesi ve Analizleri 

Markaların promosyon uygulamaları ile algılanan kalite, marka güveni ve marka imajı arasındaki 

ilişkilerin ortaya çıkartılması amacıyla yapılan bu çalışmada, araştırma hipotezlerinin test edilmesinde 

korelasyon analizinden yararlanılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları tablo 

3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 

 

Promosyon 

Uygulamaları 

 

Algılanan Kalite Marka Güveni Marka İmajı 

 

Promosyon   

Uygulamaları 

1,000 

 

   

Algılanan Kalite ,388** 1,000   

Marka Güveni ,238** ,711** 1,000  

Marka İmajı ,354** ,731** ,743** 1,000 

**,01 düzeyinde anlamlı (çift yönlü) 

**,05 düzeyinde anlamlı (çift yönlü) 

 

Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan hipotezlerin korelasyon analizi ile test edilmesinde elde 

edilen tablo 3’deki sonuçlara göre; markaların promosyon uygulamaları ile algılanan kalite arasında %1 

anlamlılık düzeyinde ,388 korelasyon katsayısı ile olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (H1 

hipotezi kabul edilmiştir). Yine, markaların promosyon uygulamaları ile marka güveni arasında ,238 

korelasyon katsayısı ile gerçekleşen ve %1 anlamlılık düzeyinde olumlu yönde bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (H2 hipotezi kabul edilmiştir). Ayrıca, markaların promosyon uygulamaları ile marka 

imajı arasındaki ilişki test edilmiş ve analiz sonuçlarından markaların promosyon uygulamaları ile 

marka imajı arasında da %1 anlamlılık düzeyinde ve ,354 korelasyon katsayısı ile olumlu yönde bir 

ilişkinin gerçekleştiği tespit edilmiştir (H3 hipotezi kabul edilmiştir).  

 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada bir ürün kategorisi üzerinden hareket edilmemiş genel olarak promosyon uygulamaları ile 

algılanan kalite, marka güveni ve marka imajı arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Farklı ürün 

kategorilerinde farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Markaların promosyon uygulamaları ile algılanan kalite, 

marka güveni ve marka imajı arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılması amacıyla yapılan bu çalışmadan 

ortaya çıkan sonuçlar;  

 

Markaların promosyon uygulamaları ile algılanan kalite arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre; uygun ve etkili promosyon uygulamaları gerçekleştirildiğinde 

kalitenin de yüksek olarak algılandığı görülmektedir. Burada söz konusu uygulamaları gerçekleştiren 

markaların ürünlerinin kalitesi, fiyatları, hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılabilmesi, karşılaşılan 

sorunların çözülebilmesi, beklenti, istek ve ihtiyaçların karşılanabilmesi, etkili iletişim, marka 

özellikleri, markaların tatmin edici olması ve empati kurulabilmesi gibi hususlar dikkat çekicidir.  

 

Araştırma sonuçlarından markaların promosyon uygulamaları ile marka güveni arasında anlamlı ve 

olumlu yönde bir ilişki gerçekleştiği belirlenmiştir. Markaya duyulan güven, markaları inanılır bulma, 

markaların dürüstlüğü, verilen sözlerin yerine getirilmesi gibi unsurlar önemli olmaktadır.  
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Ayrıca, araştırmada markaların promosyon uygulamaları ile marka imajı arasındaki ilişki araştırılmış ve 

analizler sonucunda markaların promosyon uygulamaları ile marka imajı arasında anlamlı ve olumlu bir 

ilişkinin olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, marka imajı olarak yüksek kalite, rakip markalardan farklı 

özelliklere sahip olma, rakiplerden farklı kişilik özellikleri, hayal kırıklığı yaratmama, sektördeki 

konum, pazardaki duruş gibi hususlar öne çıkmaktadır.  

 

Araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; uygun ve etkili promosyon 

uygulamaları gerçekleştirildiğinde algılanan kalite, markaya duyulan güven ve marka imajı artmakta ve 

markalara ilişkin tüketicilerde olumlu davranışlar oluşturulabilmektedir. İşletmelerin en önemli 

tutundurma araçlarından biri olan promosyon uygulamalarını gerçekleştirmede araştırmadan ortaya 

çıkan bu sonuçları değerlendirmeleri çok daha etkili promosyon uygulamalarına katkı sağlayacaktır. 
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Özet 

Çağdaş toplum çeşitli perspektiflerden bireylere ve organizasyonlara faydalı olabilecek olanakları sunsa 

da, risklerin yayılmasına yol açabilecek imkânları da içinde barındırmaktadır. Üzerine düşünülmediği, 

kontrol edilmediği ve dizginlenmediği takdirde riskler krizlere neden olabilmekte, bahsi geçen durum 

da ilgililerin yaşam döngüsünü olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden, ister bireysel isterse kurumsal 

olsun risklerin yönetilmesi gerekmekte, proseste halkla ilişkiler pratisyenleri ve departmanları 

tarafından risk iletişim sürecinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Uygulama esnasında 

geleneksel kitle iletişim araçları kullanılabilmekle birlikte, dijital iletişim mecralarından da 

yararlanılabilmektedir. Hedef kitle profil analizi yapılarak dijital iletişim ortamlarının fazla insana hızla 

ulaşma, nispeten içerikleri kolay şekilde dönüştürme, zamansal ve mekânsal temelde kısıtlamaya sahip 

olmama gibi niteliklerinden faydalanılması başarılı olmaya da katkı sağlayabilmektedir. Böylelikle 

ilgilisine zarar verebilme potansiyeline sahip, belirli zamanı kapsayan, geçici veya kronik olan riskler 

hususunda ihtiyaç duyulan bilgiyi hem iç hem de dış hedef kitle alabilmekte, onlar risklerle karşılaşmaya 

daha hazır olabilmekte ya da bu durumun gerçekleşmemesi adına adımlar atabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Risk İletişimi, Dijital Risk İletişimi, Dijitalleşme. 

 

PUBLIC RELATIONS AND DIGITAL RISK COMMUNICATION 

 

Abstract 

Although contemporary society offers opportunities that can be beneficial to persons and organizations 

in several perspectives, it has potential to cause risks. In case it isn’t thought about, controlled and 

restrained; risks can lead to crises, and aforesaid circumstance may negatively affect the life cycle of 

those concerned. For this reason, risks are to be managed regardless of whether they are personal or 

corporate, and it is important to carry out the risk communication by means of public relations 

practitioners and department. While traditional mass media can be used during the practice, digital 

communication channels may also be used. Taking advantage of characteristics of digital 

communication environments such as quickly reaching more people, transforming content relatively 

easy, and not having any temporal and spatial restrictions by conducting target audience profile analysis 

can also contribute to success. In this manner, both internal and external target audiences can access the 

necessary information about transient or chronic risks with a potential to harm the concerned individual 

within a specific period of time, which prepares them to tackle risks or prompt them to take steps in 

order to prevent such an occurrence from happening. 

 

Keywords: Public Relations, Risk Communication, Digital Risk Communication, Digitalization. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde kişi ya da kurumların halkla ilişkilere gereksinim duyma nedenleri farklılık arz etmektedir. 

İletişim odaklı şekilde hedef kitle ile etkileşim kurma, onların arzu ve taleplerini öğrenme, kendi 

özelliklerini anlatma, herhangi bir konu hususunda bilgi verme, yenilikleri duyurma, eğilimleri tespit 

etme, bu konuda yönetimin bilgi isteğini karşılama gibi gereksinimler halkla ilişkilere olan ihtiyaca 

örnek olarak verilebilmektedir. Buna ek olarak, bilhassa günümüz risk toplumunda ilgililerle ilişki 

kurma aracı olarak da bahsi geçen disiplinden yararlanıldığını ifade edebilmek olanak dahilindedir. 

 

Bu doğrultuda, kişiler ve organizasyonlar iş dünyasında farklı sektörlerde yaşamlarını sürdürebilmekle 

beraber, her boyut ayrı ayrı birtakım riskleri içinde barındırabilmektedir. Dolayısıyla, oluşumun 

başarısında doğrudan ya da dolaylı biçimde gerek iç gerekse de dış paydaşların etkisinin bulunduğu 

düşünüldüğü takdirde, oluşabilecek veya halihazırda mevcut riskler konusunda onların risk iletişimiyle 

bilgilendirilmesi daha doğru adımların atılmasına yol açabilecek, hedef kitle nazarında olumlu imajın 
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oluşturulması noktasında fayda sağlayabilecek potansiyeldedir. Bahsi geçen risk iletişiminin dijital 

mecralarda yapılması oldukça fazla hedef kitleye hızlı ve nispeten zahmetsiz biçimde ulaşılmasına 

imkân sağlamaktadır. Tüm bu ön kabullerden hareketle çalışma halkla ilişkiler perspektifinden dijital 

risk iletişimi uygulamasına odaklanmaktadır. İki değişken arasındaki ilişkinin açımlanması için ilk 

olarak halkla ilişkilerin tanımı ve işlevleri aktarılmakta, akabinde risk ve dijital risk iletişimi kavramları 

tartışılmaktadır. Nihayetinde halkla ilişkiler ve dijital risk iletişiminin değerlendirmesi sunulmaktadır. 

 

2. STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ BAĞLAMINDA HALKLA İLİŞKİLER VE 

FONKSİYONLARI 

Halkla ilişkiler hedef kitlede tesir oluşturan, onlara enformasyon dağıtan ve onlardan bilgi elde eden, 

geri beslemeleri önemseyen, planlı aktivitelerle birlikte işlem yapan, araştırma icra eden ve düşünce 

üreten, hedef kitle ile oluşumun faydasına iş görmeye çalışan, kazanımların odak noktasını uyumlu hâle 

getirmek için çaba harcayan, karşı taraftakileri dinleyen ve onlarla diyalog kuran, bunları yönetim 

fonksiyonu olarak gerçekleştiren amaçlı bir girişimdir (Kartal, 2022: 17). 

 

Organizasyonların kendilerini yeniden var etmesi adına yürüttüğü gündelik eylemler hususunda olan ve 

onların üstüne inşa edilmiş planlı etkinlikler şeklinde değerlendirilebilen halkla ilişkilerin (Özer, 2009: 

2) kurumsal bir uygulama olduğunu, iletişimi içerdiğini ve bir seviyede özgüllük gerektirdiğini ifade 

edebilmek olanak dahilindedir (Davis, 2006: 21). Temel ögesi iletişim olan (Bilgin, 2010: 18), toplumun 

ilgisini çekmeye çalışan, onu eyleme geçiren ve yönelten (Tortop, 2003: 14) halkla ilişkiler kurum 

yönetim felsefesini ve anlayışını yansıtmaya çalışmaktadır (Tellioğlu, 2000: 17). 

 

Dolayısıyla halkla ilişkilerin oluşumun hedeflerini hayata geçirmesi için yardımcı olan stratejik bir süreç 

olduğunu söylemek olanaklıdır (Seitel, 2016: 5). Bahsi geçen proses özelde veya kamuda faaliyette olan 

bir organizasyonun ilişkide olduğu kamuların sempatisini, anlayışını ve desteğini kazanmak adına 

giriştiği iki yönlü iletişime istinat eden ve nihayetinde halkta oluşum, oluşumda ise halkın arzuları 

yönünde değişikliklerin hayata geçirilmesine yönelik süreğen ve sistemli çabaları içermektedir (Bilgin, 

2010: 21). Bu gibi nitelikleri bulunan halkla ilişkiler ‘anlayış geliştirmede önemli bir role sahiptir. 

Bilhassa organizasyon ve onun mühim paydaşları, çalışanları ve müşteri/müvekkilleri arasında karşılıklı 

yarar esaslı ilişkileri tanımlamaya ve açıklamaya yardımcı olmaktadır (Skinner, Mersham ve Benecke, 

2013: 18). 

 

Öte yandan, bir yönetim fonksiyonu biçiminde işlev gören halkla ilişkiler aşağıda yer alan fonksiyonları 

kapsamaktadır (Lattimore ve ark., 2012: 5): 

1- Kurumun operasyonlarını ve planlarını iyi ya da kötü şekilde etkileyebilen kamuoyunu, tutumları ve 

konuları tahmin ve analiz etmek, yorumlamak. 

2- Kamu tarafını ve kurumun sosyal ve yurttaşlık sorumluluklarını da dikkate alarak, her seviyede 

politika kararlarında, eylem şekillerinde ve iletişimle ilgili hareketlerde yönetime danışmanlık yapmak. 

3- Bir kurumun hedeflerini başarmada gerekli bilgilendirilmiş kamu anlayışını gerçekleştirmek adına 

sürekli eylem ve iletişim programları için araştırmalar yapmak, bunları yürütmek ve değerlendirmek. 

4- Kurumun kamu politikasını etkilemek veya değiştirme çabalarını planlamak ve uygulamak. 

5- Amaçları belirmek, planlamak, bütçelemek, personel almak ve eğitmek, olanakları geliştirmek, kısaca 

tüm bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynakları yönetmek. 

 

Kısaca halkla ilişkilerin kurumsal başarıda önemli olan uygulamalardan biri olduğunu söylemek olanak 

dahilindedir. Bir kurumun sadece kendi başına amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi bir noktada olanaklı 

değildir. Anılan amaçlara ve hedeflere paydaşlarla beraber ulaşabilmek mümkündür. Dolayısıyla, 

kamularla iletişim kuran halkla ilişkiler önemli bir yönetim fonksiyonudur. 

 

3. RİSK VE DİJİTAL RİSK İLETİŞİMİ 

Modern sanayi toplumlarında değişimin iki yönünün olduğu görülebilmektedir. Bunun bir yönünü bilgi 

toplumu ve tüketim toplumu, diğer yönünü ise risk toplumu oluşturmaktadır. 21. yüzyılın toplum yapısı 

tanımlanırken risk toplumu kullanılan kavramlar arasında yer almaktadır (Canpolat, 2012: 120). 

Dolayısıyla, riskler günümüzde oldukça önemli bir kavramdır. ‘Risk tabiatı gereği karmaşık ve 

uzmanlık gerektiren bir yapıda kendisini göstermektedir’ (Turancı, 2018: 192). Genel manada birey 
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davranışları ile özel ve kamu sektörünün çevreye, güvenlik unsurlarına, doğaya ve insan sağlığına 

etkileri neticesinde risk etmenleri gün geçtikçe fazlalaşmakta ve küreselleşmektedir (Turancı, 2010: 94). 

Bu nedenle risklerin yönetilmesi ve bahsi geçen yönetim süreci içinde iletişimsel faaliyetlerin düzgün 

biçimde gerçekleştirilmesi yaşam adına gereklidir. 

 

Meydana gelen sıkıntılarla ilgili olarak nelerin yapılabileceği hususunda karar sürecini tanımlayan, 

önceliklerin tespit edilmesine yardımcı olan, analiz ve karar vermede dengelenmeye dayanan risk 

yönetimi içinde (Güler ve Çobanoğlu, 1997: 31) bir alan olarak risk iletişimi değerlendirilebilmektedir. 

‘Kişilere gereksinim duydukları enformasyonu aktaran risk iletişimi’ (Turancı, 2018: 192) var olan hâl 

ile alakalı sonuçların bulgularını gruplara simetrik ya da asimetrik biçimde aktarmaya, meydana 

gelebilecek herhangi bir olumsuz durumdan minimum seviyede anılan grupların etkilenmesine veya 

tedbir almaları noktasında yardımcı olmaya gayret göstermektedir (Çakır, 2012: 106). 

 

Bu bağlamda, risk iletişiminde hayata geçirilebilecek mottoları genel biçimde aşağıdaki şekilde 

sıralayabilmek olanaklıdır (Çınarlı, 2005: 61): 

1- Durumların kendilerine has olduğunun hatırda tutulması. 

2- Bilimsel kanıtların belirlenmesi. 

3- Risk iletişimi pratiğinin devletin izninde olup olunmamasının bilinmesi. 

4- Hedef kitlenin sahip olabileceği öfkenin ve korkunun dikkate alınması. 

5- Riskin ve faydalarının çeşitli bakış açılarıyla analiz edilmesi. 

6- Riskle alakalı olabilecek bütün paydaşların konu içine alınması. 

7- Kaynakların uygun biçimde temin edilmesi ve risk iletişimi hususunda eğitimli kişilerin kullanılması. 

8- Belirsizliklerin tespit edilmesi. 

9- Bilimsel dilin halkın anlayabileceği şekilde tercümesinin yapılması. 

10- Uygulanacaklar hakkında bilgi verilmesi ve tavsiyelerde bulunulması. 

 

Diğer taraftan, günümüzde yoğunluk olarak kullanılan dijital teknolojiler risk iletişiminin doğasını da 

değiştirmiş durumdadır. ‘Etkin bir iletişimle beraber kendisini gösteren risk iletişiminin’ (Kurt ve 

Duran, 2021: 714) dijital mecralar içerisinde yürütülmesiyle dijital risk iletişimi ortaya çıkmaktadır. 

Bahsi geçen ortamlarda gerçekleştirilen risk iletişimi hedef kitleye daha kolay biçimde ulaşılmasını 

sağlayabilmekte, organizasyon ile kamunun/paydaşların 7/24 irtibat kurmasına imkân verebilmekte, 

gerekli bilgilerin hızlıca ulaştırılmasını temin edebilmektedir. Böylece riskten zarar görme potansiyeline 

sahip olan ya da konu hakkında aydınlanmak isteyen topluluklar arzuladıkları enformasyonları nispeten 

daha az zahmetle elde edebilmektedir.  

 

Özlüce, modern çağda risklerin kendisini göstermediği bir alanın olmadığını ifade edebilmek 

mümkündür. Riskler kişi ya da kurumların krizlerle karşılaşmasına, hatta bu sebepten ötürü yok 

olmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu durum karşısında yapılabileceklerin gerek iç gerekse dış 

kamulara dijital risk iletişimiyle aktarılması olumsuz durumlara karşı daha hazırlıklı olunmasını, 

krizlerin meydana gelmemesini temin edebilmektedir. 

 

4. HALKLA İLİŞKİLER VE BİR UYGULAMA ALANI OLARAK DİJİTAL RİSK İLETİŞİMİ 

Son yıllar içerisinde mühim bir konu hâline gelen, gerek iletişim disiplini gerekse de halkla ilişkiler 

alanında çalışılmaya başlayan risk iletişimi, esasen insanların karar alabilmeleri adına ihtiyaç duydukları 

bilgileri aktarma sürecini temsil etmektedir (Turancı, 2018: 204). Risklerin tahmin edilebilmesi, 

toplulukların sosyo-kültürel niteliklerine münasip biçimde farkındalık yaratılabilmesi, uzmanlarla 

kişilerin bir araya getirilmesi gibi düzeylerden meydana gelen ve nihai olarak risk kültürünün teşkil 

edilmesini hedefleyen risk iletişimi (Kabaş, 2018: 120) halkla ilişkilerin bir uygulama alanı şeklinde 

görülmekte, olumsuzluklara neden olabilecek riskler hususunda hedef kitlelerin bilgilendirilmesini 

içermektedir. 

 

Bir diğer ifadeyle halkla ilişkiler disiplinin bir alt uygulaması biçimde değerlendirilebilen (Turancı, 

2010: 95), ilk bakışta basit gibi görünen (Palenchar ve Heath, 2002: 128), ancak uygulanmasının 

uzmanlık gerektirdiği risk iletişimi ‘toplumların bilme isteğinden ötürü çok önemli bir araç olmakla 

birlikte’ (Süllü, 2013: 161) bilgi verme, enformasyon dağıtma, kamuyla ve paydaşla etkileşimi 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

315 

maksimum seviyelere getirme gibi fonksiyonları onun halkla ilişkilerdeki yerini oldukça büyük hâle 

getirmektedir. 

 

Çünkü bilgi alışverişini temel alan risk iletişimini, halkla ilişkiler disiplininden bağımsız olarak ele 

almak olanak dışındadır. Riskler karşısında farkındalığı arttırmak ve bilinç oluşturmak, onlara önlem 

almak, harekete geçmek veya riskin sebep olduğu belirsizliklerin önünü almak, ancak konuyla alakalı 

birtakım bilgilerin elde edilmesiyle mümkündür (Turancı, 2018: 204). Bahsi geçen bilgilerin bir 

konsorsiyum hâlinde kazanılması, üzerine düşünülmeyenlerin ya da akla gelmeyenlerin de 

belirlenmesinde faydalı olacaktır. Bu yüzden halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen risk iletişimi, 

halkla ilişkilerin de ilkelerine uygun olan monologdan ziyade diyalog çerçevesinde geliştirilmelidir. 

 

Buna ek olarak, risklere karşı bir planlama, süreci yönetme açısından önemlidir. Bahsi geçen 

planlamanın ‘geleneksel ve yeni medya gibi birden fazla iletişim kanalını içermesi uygun olacaktır’ 

(Kurt ve Duran, 2021: 718). Başka bir ifadeyle, halkla ilişkilerin gerçekleştireceği risk iletişiminde 

sadece geleneksel kitle iletişim araçlarından faydalanmak, dijitalleşme olanaklarının görmezden 

gelinmesine yol açabilecektir. Dolayısıyla, dijital iletişim kanallarının, prosesin yönetilmesi ve iletişim 

eylemlerinin icra edilmesinde yeri büyüktür. 

 

Bu doğrultuda, ‘organizasyonla ilgili paydaşlar, başka hedef kitleler ve kitle iletişim arasında var olan 

risk/riskler hakkında bilgi aktarılmasının icra edilmesinde, bahsi geçen riski ekarte etmek adına alınması 

gereken tedbirlerin ilgili kamulara aktarılması ve özümsetilmesi aktiviteleri ile risk prosesi hususunda 

karar alınmasında, bunların çözümü için etkinliklere katılımın temin edilmesinde’ (Süllü, 2013: 162) 

halkla ilişkiler etkin biçimde rol oynamaktadır. Yine halkla ilişkiler kapsamında yürütülen risk 

iletişiminin aşama aşama gerçekleştirdiği birtakım adımlar mevcuttur. İlgili aşamalar arasında ‘risklerin 

belirlenmesi ve algılanması, algıda meydana gelebilecek farklılıkların ortadan kaldırılması, araştırma, 

hedef kitle niteliklerinin tespit edilmesi, bu kapsamda hayata geçirilecek stratejilerin ileri sürülmesi, 

yararlanılacak araç ve metotların seçilmesi’ (Süllü, 2013: 162-163) yer almaktadır. 

 

Diğer taraftan, dijital risk iletişimi uygulamasını kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler pespektifinden 

yorumlayabilmek olanaklıdır. İlkin kurum içerisine bakıldığı takdirde her kademede yer alan 

organizasyonun başarısı için iş gören personellerin bilgilendirilmesi, konuya aşinalığın sağlanması, 

kafalarda oluşabilecek soru işaretlerinin giderilmesi amaçlanmalıdır. Kurum içerisinde kurulacak dijital 

ağlar, gazeteler, dergiler, panolarla beraber enformasyon gereksiniminin karşılanması, dijitalleşmenin 

neticesinde meydana gelen yapay zekayı kullanarak çalışanlara hangi alanlarda risklerin daha fazla 

olduğunun aktarılması, dijital simülasyonlarla karşılaşabilecek riskler hakkında etütlerin yapılması ve 

bir eğitimle bunun çalışanlara verilmesi dijital risk iletişimi çerçevesinde gerçekleştirilebilir. 

 

Bir diğer boyut olarak kurum dışı halkla ilişkiler açısından durum yorumlanabilmektedir. Burada hedef 

kitleye bağlı olarak dijital risk iletişim yöntemlerinin de değişebileceğini ifade edebilmek olanaklıdır. 

Şayet hedef kitle basın mensuplarıysa risklerle alakalı olarak dijital fotoğraf, video, basın bülteni vb. 

gibi ögeleri içeren dijital basın kitleri ilgili kişilere dağıtılabilir ve konu hususunda medya 

bilgilendirilebilir. Diğer taraftan, hedef kitle kamuysa açık kapı politikası süreçte uygulanabilir ve 

şeffaflıkla olabilecekler ya da başa gelebilecekler aktarılabilir. Bu açıdan web siteleri, web siteler 

içindeki iletişim kutucukları, kurumsal sosyal medya hesapları, e-postalar yoğun biçimde kullanılabilir. 

Söz konusu mecralar vasıtasıyla, dijital ortamlarda hazırlanmış animasyonlar, bilgilendirici videolar, 

fotoğraf materyallerinden yararlanılabilir ve dijitalleşmenin getirmiş olduğu etkileşimli yapıdan 

faydalanılabilir. 

 

5. SONUÇ 

Küreselleşme, birçok unsurun yakın bir bağa sahip olmaya başlaması, iletişim ağlarının yoğun biçimde 

kendisini göstermesi riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Herhangi bir alanda olan ya da olabilecek 

riskler oldukça uzak gibi görünen ortamlara sirayet edebilmekte ve onları tehdit edebilmektedir. 

Dolayısıyla, kişi ya da organizasyonlar için risklerin yönetilmesi ve süreçte iletişimin fazlaca 

kullanılması zaruri olmaktadır. 
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Halkla ilişkilerin bir uygulama alanı olarak risk iletişimi dijital dönüşümün getirdikleri çerçevesinde 

form değiştirmeye başlamış durumdadır. Bu bakımdan dijital iletişim araç ve yöntemleri risk iletişimi 

çerçevesinde yararlanılması gereken mecraları temsil etmektedir. Gerek kurum içinde yer alan 

çalışanlara ve paydaşlara gerekse kurum dışında bulunan basın mensupları ve tüm kamulara ulaşmak 

adına dijital iletişimin kullanılması zor durumlara hazırlıklı olunmasında ve onların atlatılmasında 

etkendir. 
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Özet  

Hambeles (Myrtus communis L.) güçlü antioksidan içeriğe sahip antimikrobiyal kullanımı bilinen, 

mutfakta ve tıbbi açıdan kullanılan Akdeniz bölgesi aromatik ve endemik bitkisidir.  Tıbbi açıdan içinde 

tanenler , flavonoidler ve uçucu yağlar bulunan Hambeles meyvesi; baharat olarak yoğun koku ve tat 

nedeniyle İtalyan mutfaklarında daha fazla kullanılmaktadır. Ülkemizde ise meyvesi yöresel olarak 

yendiği bilinmektedir. Ayrıca gıda sektöründe antimikrobiyal etkisi nedeniyle tercih edilmektedir. İkili 

besin tercihi testleri ile izleme kolaylığı oluşturan ve etik gerektirmeyen model organizmalar ile yapılan 

beslenme testleri; Tüketici davranışları ve besin tercihleri hakkında çıkarımlar yapılmasını kolaylaştıran 

yöntemlerdir. Bu amaçla Drosophila melanogaster standart besinine taze ve kuru Hambeles (%0-20) 

eklenerek farklı diyet besinleri ile yetiştirilmiştir. Bu yetiştirilme öğrenilmiş yeme davranışının oluşup 

oluşmadığının belirlenebilmesi için bir grupta larval dönemden itibaren (kültürel nedenlerle besini bilen 

grup), diğer grupta ise ergin dönemden itibaren (besini yeni tanıyan grup). İkili besin tercih testi ile 

canlının (tüketilen besin miktarı, yönelim ve kilo alımına göre) tüketici davranışı belirlenmiştir. Ergin 

bireylerin bir nesil boyunca aynı besin içeriği ile büyütülmesi sonucu düşük oranlarda (%0-3) verilen 

Hambeles’i tercih ettikleri; yüksek oranlarda (%10-20) ise yine tercih edilirken besini yeni tanıyan 

gruplarda da bu oranda eklenen Hambeles’e karşı ilginin fazla olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma 

ile yöresel olarak kullanılan aromatik bitkilerin çay gibi gıdalar yada fonksiyonel besinlere ne kadar 

eklenebileceği ve tüketici beğenisinin belirlenmesine temel oluşturulması hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Myrtus communis, model organizma, besin tercihi 

 

HAMBELES: AN EXAMPLE OF FOOD PREFERENCE AND CONSUMER BEHAVIOR IN 

MODEL ORGANISMS  
 

Abstract  

Hambeles (Myrtus communis L.) is an aromatic and endemic plant of the Mediterranean region, which 

has strong antioxidant content, is known for its antimicrobial use, and is used in cuisine and medicine. 

Hambeles fruit, which contains tannins, flavonoids and essential oils in medicinal terms; It is used more 

as a spice in Italian cuisines due to its intense smell and taste. In our country, it is known that the fruit 

is eaten locally. It is also preferred in the food industry due to its antimicrobial effect. Nutritional tests 

with dual food preference tests and model organisms that provide ease of monitoring and do not require 

ethics; They are methods that facilitate inferences about consumer behavior and food preferences. For 

this purpose, Drosophila melanogaster was grown with different dietary foods by adding fresh and dry 

Hambeles (0-20%) to the standard diet. In order to determine whether this upbringing and learned eating 

behavior has occurred, in one group from the larval period (the group that knows the food for cultural 

reasons), in the other group from the adult period (the group that has just learned the food). With the 

dual food preference test, the consumer behavior of the animal (according to the amount of food 

consumed, orientation and weight gain) was determined. Adult individuals prefer Hambeles, which is 

given at low rates (0-3%) as a result of being grown with the same nutrient content for a generation; 

While it is preferred at high rates (10-20%), it has been determined that the groups that are new to the 
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food are also more interested in Hambeles, which is added at this rate. With this study, it is aimed to 

form a basis for determining how much aromatic plants used locally can be added to foods such as tea 

or functional foods and to determine consumer taste.  

 

Keywords: Myrtus communis, model organism, food preference 

 

1. GİRİŞ 

Akdeniz bölgesi aromatik ve endemik bitkisi olan yöresel ismiyle Hambeles (Myrtus communis L., 

beyaz mersin gibi) birçok isimle anılmakta ve mutfak kültürlerinde (İran, İspanya, Fransa, Yunanistan, 

Türkiye, Cezayir, Fas, Hırvatistan ve Karadağ) ayrıca tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır (Atzei, 2003; 

Aleksic ve Knezeviç, 2013). Bu bitkinin tüketimi yoğun olmasına rağmen; acı tadı kullanımını 

sınırlandırmakta, tüketime bağlı riskler, hangi yiyeceklerde ne kadar kullanılmalı olduğu hakkında ise 

veri eksikliği bulunmaktadır. Aslında yüksek antioksidan içeriğe sahip olan Hambeles, antimikrobiyal 

özelliği ile gıda alanında raf ömrünü uzatmaktadır (Aleksic ve Knezeviç, 2013). Bu bitkide 

bulunan tanenler , flavonoidler ve uçucu yağlar nedeniyle; baharat, etlerin marinasyonunda, soslarda, 

içeceklerin endüstriyel formülasyonlarında ve atıştırmalık olarak tercih edilirken (Baytop, 1999); tadı 

çok yoğun, oldukça nahoş ve çok acı olması nedeniyle mutfak uygulamalarında sınırlı kalmıştır 

(Chalchat ve ark., 1998; Gortzi ve ark. 2008;  Messaoud ve ark., 2012).  

 

Diyet, metabolizmal farklılıklarımız nedeniyle etkisini tam anlayamadığımız karmaşık süreçleri 

içermektedir. Beslenme deneylerinde “Model organizma” olarak kullanılan Drosophila melanogaster: 

Metabolizma, davranış, eş seçimi, yumurta oluşumu, hareket, ömür uzunluğu, gelişim gibi birçok 

fizyolojik faktörü beslenme ve besin tercihine bağlı değişebildiği için tercih edilmektedir 

(Lesperance ve  Broderic, 2020). Bu nedenle çalışmada model canlı kullanılarak iki besinden birini 

seçme ve yönelimlerine göre gıda tüketim miktarı hesaplanmıştır. Beslenme çalışmalarında tat 

duyusunun (duyusal analiz) D. melanogaster’de insanlara benzer olduğu bilinmektedir (Faucher ve ark., 

2013; Vogt ve ark., 2021). İkili besin tercihi testleri (two way chose) ile canlının iki besinden birine 

tercihi belirlenerek tüketici davranışı benzeri çıkarımlar yapılabilmektedir. Bu amaçla çalışmada D. 

melanogaster standart besinine (SB) taze ve kuru Hambeles (%0-20) eklenerek farklı diyet besinleri ile 

yetiştirilmesi sağlanmıştır. Besin tercih deneyleri (ikili tercih) ile ergin bireylerde bir nesil boyunca aynı 

besinle beslenmeye zorlandığı için; öğrenilmiş yeme davranışı sonrası besin tercihi, Hambeles’in tercih 

edilebilirliği belirlenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışmada Adana’dan yöresel halk tarafından ticari olarak satışı sağlanan Hambeles meyvesi (M. 

communis) temin edilmiştir. Meyveler yıkandıktan sonra; 

 2021 yılında temin edilen Hambeles’ler ikiye ayrılarak parçalanmış, çekirdekleri ayrıldıktan sonra 

etüvde kurutularak (60-70oC’de 2 gün; Polatcı ve ark., 2018) kuru örnekler (KÖ) hazırlanmış ve deney 

gruplarına eklenmiştir.  

 2022 yılında temin edilen Hambeles’ler ise sıvı azot ile havanda ezildikten hemen sonra kararmadan 

(taze örnek; TÖ) deney gruplarının besinine eklenmiştir.  

 

Bu esnada 2014 yılından beri gastronomi bölüm laboratuvarında inkübatörde kültüre edilen white tip 

meyve sineği erginleri; aynı yaşta yeni bireyler oluşturulması için kültür besininde yetiştirilen 

bireylerden yeni olgunluğa erişen 25 dişi ve 25 erkek birey SB bulunan şişeye alınmıştır. SB patates 

püresi ile hazırlanmaktadır (Güneş ve Danacıoğlu, 2018). Kültürden alınan bireylerin çiftleşmeleri için 

bir gün beklenmiş, çiftleşen bireyler bir gün sonra morga alınmış, kalan şişede bulunan yumurtaların 

açılması beklenmiştir. Deney grupları oluşturulması için öncelikle %1, 5, 10 ve 20 TÖ ve ile besleme 

çalışması yapılmıştır.  Kontrol grubu olarak sadece SB bulunan bir grup, pozitif kontrol olarak ise 

Resveratol bulunan  bir grup deney düzeneğine eklenmiştir. Böylece 8 diyet ve 2 kontrol olmak üzere 

toplamda 10 besin ile çalışılmıştır. 

 

Kültürden elde edilen yumurtaların açılmasıyla oluşan birinci evre larvalarından rastgele seçilen 1000’er 

adet larvası saat not edilerek her bir deneme deseni şişesine eşit sayıda (n:100) aktarılarak bu ortamda 

büyümeleri sağlanmıştır. Larvalar yaklaşık 7-10 gün erginleşene kadar günde bir kere sabah saatlerinde 
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izlenmiş, gelişimleri not edilmiştir. Erginleşen bireyler soğuk anestezi altında stereo mikroskop ile 

cinsiyet ayrımı yapılarak iki gün daha aynı besinle beslenmeleri sağlanmıştır. Larva oluşumunun 

önlenmesi amacıyla her gün besinler tazeleri ile yenilenmiştir. Tat yönelimi için iki grup 

oluşturulmuştur:  

 Birinci grup: Deney düzeneği ile beslenip erginleşen ve iki gün sonra 2 saat aç bırakıldıktan sonra 

yine aynı deney besini yada kontrolü tercih edebilecek bireyler (doğumdan itibaren besine maruz kalan 

kültür grubu) 

 İkinci grup: sadece SB ile beslenip erginleşen ve iki gün sonra 2 saat aç bırakılıp deney besini yada 

kontrolü tercih edebilecek bireyler (ergin dönemde besine maruz kalan kültür grubu/besini yeni tanıyan) 

 

Ergin böceklerin besin tercihlerinin ve davranışlarının belirlenmesi için “Tat yönelim testi” yapılmıştır. 

Bunun için iki seçimli test (two way chose) kullanılmıştır. Deneme deseni ile yetiştirilen 2 günlük erkek 

ve dişi bireyler soğuk anestezi altında toplanarak her test düzeneğine 25’er adet (her grupta eşit dişi-

erkek olacak şekilde) bırakılmıştır. Böcekler teste başlamadan önce 2 saat aç bırakılmış, test düzeneğine 

alınan erginler 120 dk beslenme ve yönelimleri takip edilmiş, deney sonrası kalan bireyler soğuk 

anestezi uygulanarak mikroskop altında abdomenleri değerlendirildikten sonra yine morga atılmıştır. 

Sinek rengi ve görüntülere bağlı olarak besin tercih indeksi [PI= (kontrol grubunda görülen böcek sayısı 

+ deney grubunda görülen böcek sayısı)/ toplam böcek sayısı] oluşturulmuştur; 0,5 <  ürünü tercih 

etmeyenler, 0,5-1 arası tercih edilen gıda olarak söylenmiştir  (Dus ve ark., 2011; Bayliak ve ark., 2017).  

 

Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki olarak tek yönlü “Varyans Analizi” (ANOVA), ortalamalar 

arasındaki farkın önemini saptamak için “LSD Testi kullanılmıştır (p< 0,05). Yönelimlere göre grafik 

oluşturulmuştur. 

 

3. BULGULAR  

Beslenme deneylerinde larval gelişiminde olduğu bütün deney gruplarımızda gelişim %90 oranında 

olduğu görülmesine rağmen en iyi sonucun %5 besine eklenen miktar olan grup 6’nın en iyi sonuç 

verdiği belirlenmiştir. Bu değer kuru örneklerin larval gelişimi de olumsuz etkilemediklerini 

göstermektedir. Taze örneklerde her ne kadar larval gelişme oranı istenen ölçüde olsa da, malzemenin 

asitlenmesi neticesinde bu hali ile uzun süre kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Fakat taze örnek için 

%15 ve üstü, kuru örnek için %20 oranında besine eklenen meyvenin pupal ve ergin birey çıkışını 

azalttığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda %0-10’a kadar meyvenin kullanılabileceği öngörülmekle 

birlikte diğer canlılar açısından yorum yapılabilmesi için çeşitli testlerin yapılma gereği bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 1. Grupların beslenmeye bağlı besin tercihlerinin belirlenmesi. A. Deneme grubuyla larval 

dönemden beri beslenen bireylerin, B. Erginleşme sonrası deney grupları ile tanışan bireylerin 

tercih indeksi.* farklıdır *’sızlardan ; * farklıdır **’dan (p<0,05) 

 
Besin tercihlerine bakıldığında (Şekil 2.2.A) larval evreden itibaren deney diyetleriyle beslenen 

bireylerin daha çok taze (% 5 ve 10) örnekleri sevdiği, fakat istatistiki olarak kuru örneklerle farklılık 

göstermediği, en çok SB’ni tükettiği belirlenmiştir. Taze meyvede en sevilmeyen grup % 20’li besin 

olurken, kurularda ise %1 meyveli olmuştur. Besini yeni tanıyan erginlerde ise en çok kontrol grubu ve 

%20 oranında kuru meyve bulunan diyet tercih edilirken; taze örneklere beğeni azalmış, kuru örneklerde 
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ise beğeni artmıştır (Şekil 1). Yine kuru %1 meyve ilaveli besin böcek tarafından çok tercih 

edilmemiştir. 

 

 4. SONUÇ 

Kültürel davranış modeli olarak canlı besin grupları kıyaslandığında (Şekil 1. A ve B);  

Beslenme kültüründe bu meyveye alıştırılan grup taze Hambeles’in tüketimi artarken kuru meyveye 

gösterilen tercih ortalama olarak sabit kalmıştır. Bu sonucun nedeni olarak meyvenin yoğun aromasına 

karşı bu meyve ile beslenmesi esnasında karşılaşmamış bireylerin tepkisi olduğu düşünülmektedir. 

Fakat kültürel olarak sonradan öğrenilen besinlere ilk gösterilen tepki gibi (ergin sonrası beslenme 

modeli) kuru meyvenin % 20 oranında kullanılması besine ilgiyi arttırmıştır. Kuru meyveye duyulan 

tercihin sabit kalması ürünün kurutularak farklı formlarda tüketilebileceğini ön görmemizi 

sağlamaktadır (% 5 ve 10).Yeni beslenmesine eklenen bireyler için %20 kuru meyve tercihi yüksek 

olmasına rağmen pup ve erginleşme oranı açısından uygun olmaması nedeniyle yeni ürün 

uygulamalarında kullanımı sınırlandırmaktadır. Böylece beslenmede Hambeles kullanımına ilişkin 

öğrenilmiş yeme davranışının hayatı ve tüketimi etkileyebileceği belirlenmiştir. Bu davranış için model 

canlıların kullanılabileceği tekrar kanıtlanmış olunmuştur. 

Bu sonuçlara bağlı olarak; 

 Beslenme ile bilginin aktarılıp tüketim davranışının artabileceği,  

 Ekolojik olarak doğada var olan ürünlerin günlük kullanıma uygun miktarlarda kullanılması 

gerektiği,  

 Ve taze örnekler daha tercih edilmesine rağmen depo sorunları nedeniyle başka ürünlerde 

kurutularak fonksiyonel olarak kullanılabileceği söylenebilir.  
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Özet 

Hizmet sektöründe rekabetin yoğun olarak hissedildiği piyasalarda var olmaya çalışan işletmelerin 

kaliteli hizmet sunabilmek, müşterilerin istek ve beklentilerine karşılık verebilmeleri işletmenin geleceği 

açısından önem teşkil etmektedir. Hizmet sektörünün emek yoğun bir yapıya sahip olması ile öne çıkan 

otel işletmeleri, otel misafirleri ve çalışanlar arasındaki iletişimin en yoğun alanlarından biridir. 

Hizmetin sunumunda insan faktörünün ön plana çıkması ile birlikte, hizmeti satın alan kişiler, 

çalışanların tutum ve davranışlarından olumlu veya olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu araştırma 

İstanbul ilinde TripAdvisor üyeliği bulunan ve müşteri puanları ile ilk beş içerisinde yer alan oteller 

üzerinde 1315 kullanıcı yorumu içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarında, kullanıcı 

yorumları personelin ilgisi, güven duygusu yaratması, hizmetin hızı, doğru ve yeterli bilgilendirme ana 

temalarında toplandığı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Otel işletmeleri, çalışanlar, etki, müşteri yorumları, hizmet sunumu 

 

REFLECTIONS OF EMPLOYEES EFFECT ON SERVICE PROVISION ON CUSTOMER 

COMMENTS: AN EXAMPLE OF ISTANBUL 

Abstract 

It is important for the future of the enterprise that the enterprises trying to exist in the markets where the 

competition in the service sector is intensely felt, to be able to provide quality service and to respond to 

the demands and expectations of the customers. Hotel businesses, which stand out with the labor 

intensive nature of the service sector, are one of the most intense areas of communication between hotel 

guests and employees. With the prominence of the human factor in the provision of the service, the 

people who buy the service are affected positively or negatively by the attitudes and behaviors of the 

employees. In this research, 1315 user reviews on hotels in Istanbul, which have TripAdvisor 

membership and are in the top five with customer ratings, were examined by content analysis method. 

In the analysis results, it is seen that the user comments are gathered under the main themes of the 

interest of the personnel, creating a sense of trust, the speed of the service, and accurate and sufficient 

information. 

 

Keywords: Hotel businesses, employees, effect, customer reviews, service delivery 

 

1.GİRİŞ 

İşletmelerin en önemli kaynaklarından biri olan insan gücünün, hizmet sektöründe yer alan kurumlarda 

daha öne çıktığı görülmektedir. Otel işletmelerinde çalışan personellerin hizmetin sunumu sırasında 

gösterdiği güleryüz, yardımseverlik, müşteri ile güven duygusunun yaratılması, müşteri taleplerinin 

zamanında yerine getirilmesi, ilgisini eksik etmeyen personellerin varlığı hem müşteriler hem de kurum 

için önemlidir. Rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin müşteri memnuniyeti 

sağlayabilmek ve beklentinin üzerinde bir hizmet sunabilmek en önemli görevlerinden biri haline 

gelmiştir. Müşteri yapısının gün geçtikçe değişkenlik gösterdiği, farklı istek ve beklentilerle yola çıkan 

müşteri profiline sahip olan işletmelerin müşterilerin işletme ile olan değerlendirmelerine özellikle 

dikkat etmeleri gerekmektedir. Otel müşterilerine çözüm odaklı yaklaşımla hizmet vererek olumsuz olan 

deneyimleri tekrar etmeyecek şekilde sonuçlandırmaları müşteri tatmini açısından önemlidir. 

 

Konaklama işletmelerinin performans göstergelerinden biri olan hizmet kalitesi,  müşterilerle direk 

iletişimde olan otel çalışanlarına bağlıdır. Hizmetin sunumu sürecinde personelin hizmeti nasıl 

gerçekleştirdiği rakip işletmelerden öne çıkma ve farklılaşma açısından önemli bir etkendir. Otel 

işletmelerinde hizmeti talep eden kişiler olan müşterilerin hizmete ilişkin algıları ve bir daha aynı 

hizmeti satın alıp almayacağı ilişkin tutumları, personel ile ilgili bir çok faktörden etkilenmektedir. Bu 
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nedenle, otel içerisinde müşteri ve çalışan arasındaki etkileşimde personellerin yardımsever ve güven 

verici davranışlarda bulunması kaliteli bir hizmet sunumu açısından önem taşımaktadır. Otel 

işletmelerinde müşterilerden geri bildirimlerin gelmesi hizmetin iyileştirilmesi sürecinde fırsat olarak 

değerlendirilmelidir. Hizmet sektörü içinde önemli bir yere sahip olan otel işletmeleri pazarda var 

olmaya devam etmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için müşterilerin hizmetin kalitesi ile ilgili 

yorumlarını önemsemek durumundadır.  

 

Dünyanın en büyük seyahat sitesi olarak değerlendirilen TripAdvisor aracılığı ile kullanıcılar aldıkları 

hizmetle ilgili tecrübe ettikleri değerlendirmeleri aktarabilmekte, aynı zamanda diğer müşterilerin karar 

alma süreçlerinde etkili olmaktadırlar (Ak ve Kızılırmak, 2019). Bu araştırmada TripAdvisor sitesinde 

yer alan İstanbul’da müşteri değerlendirmeleri sonucunda ilk beş kategorisinde bulunan otel 

işletmelerinin hizmetin sunumu sürecinde çalışanlarla ilgili hangi faktörlerden etkilendiklerinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Hizmetin Sunumunda Çalışanların Etkisi 

Otel işletmelerindeki çalışanlar, müşterilerin hizmetin kullanım sürecinde ilk defa karşılaştığı kişilerdir. 

Personellerin davranış ve tutumları müşterilerin hizmet işletmesi hakkında sahip olduğu düşünceleri 

olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle otel işletmesinin temel kaynaklarından biri 

olan çalışanlar müşteri ile iletişimde bulunan durumlarda rekabet faktörü olarak gösterilebilir (Avcı ve 

Sayılır, 2006). Hizmet sektörünün emek yoğun bir yapıya sahip olması, işgörenlerin hizmetin sunumunu 

gerçekleştirirken müşteri tatminini sağlayabilmek adına yeterli bilgiye sahip olması ve bu bilgileri 

müşterilerle paylaşabilmesi gerekmektedir. Bununla beraber çalışan faktörünün müşteriler üzerinde 

etkili olmasında her bir çalışanın yöneticiler tarafından analiz edilip ihtiyaçlarının ve taleplerinin 

karşılanması da önemlidir.  

 

Hizmet kalitesini etkileyebilecek en önemli unsurlardan biri çalışanların performansıdır. Konaklama 

işletmesinin özellikle müşteri memnuniyetini birebir etkileyecek bölümleri arasında yer alan danışma, 

önbüro, kat hizmetleri, güvenlik, yiyecek içecek personellerinin daha aktif ve verimli bir şekilde 

yönetilmesi gerekmektedir (Öztürk ve Seyhan, 2005). Otel işletmelerinde müşteri tatmininin 

sağlanması, hizmetin sunumuna ve kalitesine ilişkin algılamaları müşteri ile direk iletişimde olan 

işgörenlerin hizmeti sunarken gösterdikleri davranışları, bilgisi, yardımsever olması ve çalışanlarla ilgili 

bir çok faktörden etkilenmektedir (Eren ve Kaygısız, 2014). Konaklama işletmelerinde hizmeti sunan 

ve hizmeti alan arasındaki iletişimi karşılıklı anlayış ve ilişki oluşturur. Bu nedenle hizmet işletmeleri 

personelin o kurumun imajını yansıttığı yerde müşteri ile iletişim kurmak, başka bir ifade ile çalışanın 

müşteri ile iletişim kurma becerileri, kuruma olan sadakatinde önemli rol oynamaktadır (Alananzeh 

vd.,2019). Hizmete ulaşmak, kalite ve mükemmellik, memnun ve sadık müşteriler yaratmak büyük 

ölçüde iş yerindeki çalışanların tutum ve performanslarına bağlıdır (Kusluvan ve Kusluvan, 2000). 

 

Konaklama işletmelerinde üretim, müşterilerin otele giriş yaptığı andan itibaren başlayıp, otelden çıkana 

kadar olan süreç boyunca devam etmektedir. Bununla beraber hizmetin sunulmasından itibaren 

konaklama boyunca çeşitli hizmetler müşterilere sunulmaktadır (Tuna vd.,2021). İşletmelerin rekabet 

gücünü dikkate almanın dışında müşterilerin artan ihtiyaçlarına da dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Müşterilerin olumlu ve unutulmaz deneyimler yaşamalarını sağlayacak olan unsurların başında 

çalışanların etkisi kaçınılmazdır (Escobar Rivera vd.,2019). Hizmet endüstrisinde çalışan kişilerin 

iletişim yeteneği, takım çalışması, teknik beceriler, problem çözme yeteneği gibi özellikleri her geçen 

gün daha da önem kazandığı görülmektedir (Yazgan ve Oktay,2022).  

 

Hizmet sektöründe yer alan işletmelerin büyük çoğunluğunun müşteri ile doğrudan bir ilişki içerisinde 

olması sunulan hizmetin telafisinin mümkün olmaması sebebiyle çalışanların müşterilerle pozitif yönlü 

ilişkiler geliştirmeleri önemli konular arasında yer almaktadır (Bulşu vd., 2020). Turizm 

işletmelerindeki ağırlığı sebebiyle konaklama işletmeleri hizmetin sunumu açısından bu bağlantının en 

yoğun hissedildiği alt sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı konaklama 

sektöründe müşteri memnuniyeti ve işgören memnuniyeti arasındaki ilişkilerin temelini her iki tarafında 

beklentilerinin karşılanması oluşturmaktadır. Bir örgüt içerisinde hizmeti sunan personelin beklentinin 
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üzerinde bir hizmet anlayışı oluşturabilmesi için müşteri odaklı uygulama, politikalar ve yöneticileri 

tarafından desteklenmesi gerekmektedir (Eren ve Ayas, 2012). Hizmet işletmelerinde çalışan kişilerin 

ihtiyaç ve istekleri karşılandığı vakit müşterilere daha iyi bir hizmet sunumu gerçekleştireceklerdir. 

Üstün hizmeti yaratacak kişilerin otelin iç müşterileri olan çalışanların davranış ve tutumları 

oluşturmaktadır. Hizmet odaklı çalışan kişiler; nazik, yardımsever, saygılı ve işbirlikçi yapıları ile 

hizmetin kalitesini yükseltirler.  

 

2.2. Müşteri Yorumları 

Konaklama işletmelerinin rekabet ortamında başarılı bir şekilde ilerleyebilmeleri müşteri memnuniyeti 

ve müşteri tatminini sağlayabilmesinden geçmektedir. Bununla birlikte otel işletmelerinde alınan hizmet 

ile ilgili yapılan müşteri yorumları işletmelerin önem vermesi gereken öncelikli konular arasında 

bulunmalıdır. Müşterilerin aldıkları hizmetle bekledikleri hizmet örtüşmediğinde, müşteri tatminsizliği 

veya şikayetler meydana gelmektedir. Müşterilerden hizmetin sunumu ile ilgili gelen geri dönüşler 

sayesinde otellerde ortaya çıkan sorunların zamanında müdahale edilmesine ve çözüm getirilmesine 

yardımcı olmaktadır (Gürbüz ve Ormankıran, 2020).  

 

İnternet ortamı üzerinde çevrim içi platformlar sayesinde yapılan yorumların, müşterilerin seyahat 

planları ve otel seçimlerine yönelik karar verme sürecinde etkisi bulunmaktadır (Vermeulen ve Seegers, 

2009). Tüketiciler belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve riskli durumlarla karşılaşmamak için kullanıcı 

yorumlarını incelemektedir (Tuna vd.,2021). Hizmetin yapısı ve özellikleri açısından her hizmet 

işletmesinde geçerli olabilecek standart bir kalite anlayışından bahsetmek zordur. Hizmetin temel 

özelliklerinden olan üretim ve tüketimin aynı anda gerçekleşiyor olması, tüketici tarafından önceden 

deneyimlenmemiş oluşu anlamına gelmektedir. Buradan çıkarılabilecek sonuçlardan biri de müşterilerin 

beklentilerine göre müşteri tatmininin de farklılık göstereceğidir (Temizel ve Garda:2017). 

 

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte yaşanılan gelişmeler müşteri ve işletme arasındaki etkileşimin bir 

parçası haline gelmeye başlamıştır. Hizmeti sunumu ile ilgili oluşan problemlerde sadece müşterinin 

kaybedilmesi veya memnuniyetsizliği değil, bununla beraber sorunu yaşayan müşterilerin yazılı ve 

sözlü olarak birçok kişi ile paylaşması işletmenin imajının zedelenmesi ve zarara girmesine sebebiyet 

vermektedir (Çulha vd.,2009). Her türlü negatif ve pozitif müşteri deneyimlerinin hızlı bir şekilde 

yayılmasını sağlayan internet tabanlı forumlar vasıtası ile geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlamaktadır.  

Otel endüstrisinde beklenenin üzerinde bir hizmet sunumu gerçekleştirilmesi ve müşteri memnuniyet 

seviyesinin üst seviyede tutulması, müşterilerin beklentilerini anlayabilmek ve ne istediğini bilmek ile 

doğru orantılıdır. Bu nedenle müşterilerden hizmetin kalitesinin geliştirilmesini etkileyecek olan 

yorumlar gelmesi, aynı zamanda müşterilerin isteklerini karşılayabilen işletmeler müşterinin işletmeye 

olan bağlılığını sağlayabilmektedirler (Perçin ve Yiğit, 2020). Rekabetin yüksek düzeyde seyrettiği 

konaklama işletmelerinin diğer rakip işletmelerden ayırt edilmesini sağlamak işletmelerin geleceği 

açısından önemlidir. Bunu başarabilmenin en iyi yolu işletme sahipleri ve yöneticilerin müşterilerin 

ihtiyaç ve isteklerini doğru anlayarak buna uygun hizmetler sunmalıdır. Müşteri tatmini oluşturulması, 

kurum imajının artırılması ve müşterilerin devamlılığının sağlanmasında avantaj elde etmenin yolu, 

hizmetin iyileştirilmesinden geçmektedir (İştin ve Taner, 2021). 

 

İşletmeler, müşterileri sadece memnun etmekle kalmayıp onları sevindirmeyi amaç edinmelidir. Zirvede 

yer alan şirketler müşterilerin beklentilerini aşmayı amaçlar ve müşterilerinin yüzlerinde bir tebessüm 

bırakır. Kurumlar müşteri memnuniyeti seviyesini izlemeli ve geliştirmelidir. Müşteri memnuniyeti ne 

kadar çok olursa, müşteriyi elde tutma oranı o kadar yüksek olur (Kotler, 2019). 

 

Hizmet örgütlerinin başarılı bir şekilde piyasada var olabilmeleri işletmenin çalışanları ve hizmeti talep 

eden kişiler olan müşteriler açısından, sadık ve geniş müşteri kitlesi oluşturma yeteneğine bağlıdır. 

İşletmelerin müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati gibi avantajlar elde etmesinin yolu, hizmet 

sunumunu iyileştirmekten geçmektedir. Bunun içinde müşterilerin çalışanlar ile ilgili yaptıkları 

değerlendirmelere yöneticilerin dikkat etmesi ve önlemler almaları gereklidir  (Günaydın, 2015). 
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3.ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Araştırma İstanbul’da beş yıldızlı otel kategorisinde yer alan ve TripAdvisor üyeliği bulunan otel 

işletmelerine müşteriler tarafından yapılan olumlu ve olumsuz yorumların tespit edilmesi amacıyla nitel 

araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi tekniği ile 

herhangi bir içeriğin önceden belirlenmiş sınıflamalar çerçevesinde sistematik olarak incelenmesini 

sağlayan bir araştırma tekniği olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2020). Birbirine benzeyen verileri 

belirli kavramlar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde 

düzenleyerek yayımlamaktır (Erdem ve Gezen, 2014).  

 

Çalışmanın amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren ve kullanıcı değerlendirmelerinde ilk beş sıralamasında 

bulunan beş yıldızlı otellerin, kullanıcılarının hizmetin sunumunda çalışanlarla ilgili hangi unsurlardan 

etkilendikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Otel işletmeleri müşterilerinden aldıkları geri dönüşler 

sayesinde müşteri memnuniyetinin artırılması, işletmeye bağlı sadakati olan müşterilerin devamının 

sağlanması ve hizmet kalitesinin üst seviyelere çıkartılmasını sağlayabilirler.  

 

TripAdvisor web sayfasında kullanıcı yorumlarında ilk beş sıralamasına giren otel işletmeleri analiz 

edilmiştir. Araştırma verileri Mart 2017-Şubat 2019 tarihleri arasında belirlenen beş yıldızlı otel 

işletmeleri kullanıcılarının olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri sonucunda veriler elde edilmiştir. 

Kullanıcı yorumları incelenirken “mükemmel ve çok iyi” kategorisindeki yorumlar “olumlu, 

“ortalama”, kötü”, “berbat” kategorisinde yer alan yorumlar olumsuz olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Elde edilen verilerden ana ve alt temalar oluşturulup, veriler kategorilere ayrılmıştır. Çalışma 

kapsamında, TripAdvisor’da beş yıldızlı otel işletmelerine yönelik olarak 1315 yorum incelenmiştir. 

İncelenen yorumlardan 1230 tanesi olumlu ve 85 tanesi olumsuz yorum olarak tespit edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Araştırmada İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve TripAdvisor üyeliği bulunan, kullanıcı 

değerlendirmelerinde ilk beş sıralamasında yer alan beş yıldızlı otel işletmeleri kullanıcılarının 

yorumları incelenmiştir. TripAdvisor kullanıcılarının yaptıkları olumlu ve olumsuz değerlendirmeler 

sonucunda ana ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgular 

neticesinde ana temalar; İlgi, güven, hız ve bilgi ile ilgili kullanıcı yorumlarından meydana gelmiştir.  

 

Tablo 1. Kullanıcı Yorumlarının Sınıflandırılması 
Ana Temalar  Görüşler Alt Temalar 

Hız 
 

Olumlu Hızlı Servis 

Olumsuz Yavaş Servis 

Güven Olumlu Güven duygusu yaratan 

Manevi destek 

Olumsuz Verilen sözlerin tutulmaması 

Olumsuz davranışlar 

İlgi Olumlu İlgili Personel 

Olumsuz İlgisiz Personel 

Bilgi Olumlu Mesleki Bilgi 

Olumsuz Yetersiz bilgilendirme 
 

 

 

Analiz sonuçlarında ilgi, güven, hız ve bilgi olmak üzere dört ana kategori belirlenmiştir. İlgi ana 

temasında olumlu yorumlarda “ilgili personel”, olumsuz yorumlarda “ilgisiz personel” olarak tespit 

edilmiştir. Güven ana temasında olumlu kullanıcı yorumlarında “güven duygusu yaratan”, “manevi 

destek” olumsuz yorumlarda “verilen sözlerin tutulmaması” olumsuz davranışlar” olarak belirlenmiştir. 

Hız ana temasında olumlu kullanıcı yorumlarında “hızlı hizmet” iken, olumsuz kullanıcı yorumlarında 

“yavaş hizmet” olarak tespit edilmiştir. Bilgi ana temasında olumlu kullanıcı yorumlarında “mesleki 

bilgi”, olumsuz kullanıcı yorumlarında “yetersiz bilgilendirme” olarak belirlenmiştir. 
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Aşağıda yer alan tablolarda tüm temalara ait olumlu ve olumsuz kullanıcı yorumlarına ait örnekler 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. İlgi Kategorisi Olumlu ve Olumsuz Kullanıcı Yorumları 

Kategori Olumlu Yorumlar 

 

     

 

 

İlgi 

Düğün günümüzde hazırlıklarımız için Boğaz Manzaralı odayı tutmuştuk. Ve 

düğün gecesi de burada konaklamıştık. Personel özel günümüz olduğunu 

bildiğinden bize birçok jest yaptı. Personelleri çok nazik ve ilgili. Odada 

ihtiyacınız olan her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Birinci yılımızda 

tekrar konaklamayı düşünüyorum. 

Her şey hemen hemen kusursuzdu. Akşam odamızın ziyaret edilip kızım için 

oyuncak getirilmesi de ayrı bir incelikti. Bir dahaki İstanbul ziyaretimde 

yeniden tercih edeceğim. 

Kategori Olumsuz Yorumlar 

 

     

 

 

İlgi 

Otele gece check in yaptım. Resepsiyon görevlisi siz odanıza geçin biz valizleri 

göndereceğiz dedi. Kimse nezaret etmedi odada yarım saat bekledim şarj 

aletlerim valizde olduğu için bütün işlerim aksadı şarjım bitmişti. 

Hizmet konusunda zaman zaman yetersizlikler yaşadık. Otele girişten sonra 

valizimiz odaya çok geç gönderildi. Bunun için telefon etmek zorunda kaldık. 

İkinci gün odamız akşama doğru odaya geldiğimiz halde hala temizlenmemişti. 

Ferah bir odada konforlu bir uyku en güzeliydi. 

 

Tablo 3. Güven Kategorisi Olumlu ve Olumsuz Kullanıcı Yorumları 

Kategori Olumlu Yorumlar 

 

     

 

 

Güven 

Konaklama yaptığım gece bir organizasyonum vardı ve sürecin en başından o 

ana kadar bana yardımcı olan, en ince ayrıntıya kadar her şey ile ilgilenen, 

baştan sona kendimi güvende hissetmeme sebep olan, bağlı bulunduğu kurumu 

en iyi şekilde temsil eden… 

 

Otele adım attığınız andan itibaren müthiş bir ilgi ve alaka sizi karşılıyor, 

kendinizi gerçekten ayrıcalıklı hissediyorsunuz. Tüm sorularınıza eksiksiz cevap 

almak insanı güvende hissettiriyor. Güler yüzlü bir ekip yardımcı olabilmek ve 

sizi evinizde hissettirmek için etrafınızda pervane gibi dönüyor. 

Kategori Olumsuz Yorumlar 

 

    

 

 

 Güven 

Eşimle güzel bir boğaz manzarası hayali ile gittiğimiz otelde, sigara içilmeyen 

ve boğaz manzaralı odada kalmak üzere rezervasyon yaptırmamıza rağmen, 

resepsiyondaki yetkili bizi daha güzel bir oda ve daha güzel bir manzara 

olacağını iddia edip sigara içilen odaya yönlendirdi. Manzara kötüydü ve 

değiştirmemize rağmen yine aynı katta oda verdiler, önce parfüm sıktıkları için 

koku yoktu, klimayı açınca ise sigara kokusunu farkettim ve rahatsız oldum. 

Vale hizmeti rezalet son derece kaba ve saygısızlar. Giriş sırasında vale kartları 

olmadığı için resepsiyona yönlendirildim ve oradan bir belge düzenlendi 

aracımı alırken potansiyel hırsız muamelesi yapıldı ehliyet ve ruhsatda ismim 

bulunmasına rağmen aracımı almak için bekletildim.  
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Tablo 4.  Hız Kategorisi Olumlu ve Olumsuz Kullanıcı Yorumları 

Kategori Olumlu Yorumlar 

 

     

Hız 

Bence bir otelde en önemli konulardan biri istediğiniz bir hizmeti anında yerine 

getirebilecek personel olması gerek. Bilmediğiniz hizmetlerin bile sizi kısa 

sürede anlayıp tanıyabilen personelce uygun görülüp tavsiye edilmesi gibi.. 

Her yönüyle tatmin edici nefis bir konaklama deneyimi sunuyor. Personel her 

zamanki gibi olağanüstü. Bornoz istememle gelmesi arasında 3 dakika geçti. 

Kategori Olumsuz Yorumlar 

 

     

Hız 

Check-in desk maalesef çok yavaş, cuma akşamı 10:30 da otele giriş yapmamıza 

rağmen bavullarımızın odaya ulaşması saat 11:30’u buldu. 

Çıkış yaparken az kalsın uçağı kaçıracaktım. Çünkü odamdan iki adet küçük 

çantamın giriş kapısına indirilmesi tam 29 dakika sürdü. Keşke kendim 

indirseydim diye düşündüm. 

 

Tablo 5. Bilgi Kategorisi Olumlu ve Olumsuz Kullanıcı Yorumları 

Kategori Olumlu Yorumlar 

 

    

 

 

  

Bilgi 

Aksam iş yemeği yedik çok güzel bir yemekti şefe sadece etin özelliğini sordum 

bizi bilgi yağmuruna tuttu ve hayatında bu kadar mesleğini seven birini görmek 

ayrı bir güzellik her şey için teşekkürler tekrar geleceğim. 

Otel metro istasyonlarına yakın muhteşem bir yer ve ayrıca bazı harika 

restoranlara yakın, ayrıca oda çok temiz ve rahattı ve açık havuzdan manzara 

çok güzel, benim için en önemli şey oradaki personel bana yardımcı oldu, çok 

fazla ve hiç bilmediğim harika yerlere gitmemi tavsiye etti, genel olarak 

İstanbul'u ziyaret etmek isteyen herkes için mükemmel bir seçim ve kesinlikle 

geri döneceğim. 

Kategori Olumsuz Yorumlar 

 

    

 

 Bilgi 

21 Ocak günü Otelin  web sitesinden 23-25 Ocak için rezervasyon yaptım. 23 

Ocak günü saat 19.00’da otele giriş yaptık. Gecemiz kabusa dönüştü. Gece saat 

2.00 ile 5.00 arası bir onarım için sular kesilecekmiş. Otel kayıtlarında 

telefonum ve e-posta adresim var. Ne öncesinde ne de giriş yaparken bu bilgi 

bize verilmedi. 

Otele ilk giriş yaparken sanki yıllardır orada kalmışım gibi, hiçbir şekilde otel 

tanıtımı yapılmadı, bilgi verilmedi, kendi odamı bile sora sora zor buldum. Bir 

görevli bizi odamıza çıkartıp eşlik etmedi. Sauna havuz vs.. son gün öğrenebildik.  

 

İlgi 

Araştırma kapsamında ilgi kategorisine yönelik kullanıcı yorumları incelendiğinde, 530 adet en çok 

yorum alan kategori olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgi ana teması altında “ilgili personel” olumlu alt 

tema, “ilgisiz personel” olumsuz alt tema olarak yer almaktadır. İlgi kategorisi sonuçlarında otel 

müşterilerinin olumlu değerlendirmeleri ve çalışanların ilgisinden memnuniyet duydukları noktalar; 

personelin güler yüzlü, nazik ve ilgili olması, müşteri memnuniyeti odaklı ve yardımsever olması tespit 

edilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde ilgi kategorisinde otel müşterilerinin olumsuz 

değerlendirmede bulunduğu noktalar; personele ulaşılamaması, personelin yönlendirme ve eşlik etme 

konusunda yetersiz kalması olarak belirlenmiştir. 

 

Güven 

Analiz sonuçları incelendiği zaman Güven kategorisine ait 82 yorum belirlenmiştir. Çalışmada güven 

ana teması ilgi ana temasından sonra en çok yorum alan kategori olmuştur. Güven ana teması altında 

“güven duygusu” ve “manevi destek” olumlu alt temalar, “verilen sözlerin tutulmaması”, “olumsuz 

davranışlar” olumsuz alt temalar arasında yer almaktadır. Güven kategorisinin müşteri yorumları 

tarafından olumlu değerlendirmelerinde öne çıkan konular; çalışanların sıcak yaklaşımları, ihtiyaç 

anlarında destek olunması, sorulara eksiksiz yanıt verilmesi, en ince ayrıntıya kadar düşünülmesi. 

Analiz sonuçlarında güven ana temasının otel müşterilerinin olumsuz olarak değerlendirdikleri konular; 
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personelin hizmetin sunumunda göstermiş olduğu kaba ve saygısız davranışlar, beklentilerin 

karşılanmaması olarak belirlenmiştir. 

 

Hız 

Verilerin analizi sonucunda, Hız kategorisinde 71 adet kullanıcı değerlendirmesi tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında, hız ana teması altında “hızlı servis” olumlu alt tema, “yavaş servis” olumsuz alt 

tema olarak belirlenmiştir. Hız kategorisinin müşteri yorumları tarafından olumlu değerlendirmelerinde 

öne çıkan konular; işlem hızı, hizmetin anında yerine getirilmesi, servis hızı olarak belirlenmiştir. Hız 

temasının müşteriler tarafından olumsuz değerlendirmelerinde bulunduğu noktalar; otele giriş ve çıkış 

işlemlerinde hizmetin yavaşlığı olarak belirlenmiştir. 

 

Bilgi 

Çalışma kapsamında, bilgi kategorisine ait kullanıcı yorumları 47 adet olarak belirlenmiştir. Bilgi 

kategorisinde alt temalar “mesleki bilgi” olumlu, “yetersiz bilgilendirme” olumsuz alt tema olarak tespit 

edilmiştir. Bilgi kategorisinin müşteri yorumları tarafından olumlu değerlendirmelerinde öne çıkan 

konular; çalışanların mesleki bilgi düzeyleri, otel ve çevresi ile ilgili bilgilendirmeler olarak 

belirlenmiştir. Bilgi temasının müşteriler tarafından olumsuz değerlendirmelerinde bulunduğu noktalar; 

otel ile ilgili bilgilendirmelerin yetersiz kalması, sunulan hizmetle ilgili sorunlarda önceden gerekli 

bilgilendirmelerin yapılmaması olarak tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ  

Otel işletmelerinde hizmet sunumu ve kalitesinin sağlanmasında işletmelerin fiziki kaynakları yeterli 

olmamaktadır. Çalışanlarla birebir iletişim halinde olan otel müşterileri hizmetin sunumu esnasında ve 

sonrasında çalışanın nezaketi, saygısı, güler yüzlü olması, yaptığı iş ve çalıştığı yer hakkında bilgi sahibi 

olması gibi konulardan olumlu ve olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Müşterilerin yaşadığı bu 

deneyimler neticesinde bir sonraki hizmeti satın almak için harekete geçebilir veya bir daha aynı 

işletmeyi tercih etmeyebilirler. Müşterilerin memnuniyetinin sağlanması ve işletmeler için sadık birer 

müşteri haline gelebilmeleri bu geri dönüşlerin iyi değerlendirilmesi ve hizmetin sunumuna yansıtılması 

sonucu mümkün olabilmektedir. Bu noktada işletme yöneticilerinin öncelikli olarak çalışanlarının 

geliştirilmesi gereken taraflarını dikkate almalı, iletişim ve çözüm odaklı yaklaşabilmeleri konusunda 

eğitilmeleri sağlanmalıdır.   

 

Hizmet sektöründe rekabetin artması, sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi ve bugünün müşterisinin 

araştıran, sorgulayan bir yapıda olması işletmeleri daha iyi bir hizmet sunmaya teşvik etmektedir. 

İşletmeler, değişen ve gelişen piyasalarda ayakta kalabilmek, müşteri taleplerini yerine getirebilmek ve 

müşteri şikayet ve olumsuz değerlendirmelerini minimum seviyeye indirebilmek adına çözümler 

üretmek durumundadırlar. Sektörün getirmiş olduğu üretim ve tüketimin aynı zamanda olması, ürünün 

müşterilere personel tarafından aktarılması, çalışanın ve hizmetin kalitesinin önemini ortaya 

koymaktadır. Hizmetin sunumunda etkin bir şekilde rol alan otel personelinin, sürekli gelen otel 

müşterilerini tanıması, müşterinin ne istediği konusunda tahmin yürütebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Hizmet kalitesi anlayışı içerisinde müşteriye değer verildiğini hissettiren personeller, müşterinin 

işletmeye bağlılığını artırmaktadır. Bununla birlikte sundukları hizmetin hızı ve nasıl sunulduğu, 

mesleki bilgi düzeyi müşteri memnuniyetine etki etmektedir. 

 

Hizmet endüstrisi içinde emek yoğun olma özelliği ile konaklama işletmeleri dikkat çekmektedir. Emek 

faktörlerinin unsurlarından biri olan otel çalışanlarının hizmetin ayrılmaz bir parçası olduğu 

düşünülürse, müşteriler ile iletişim halindeyken sergilediği tutum ve davranışlar müşterinin konaklama 

deneyimi olumlu ve olumsuz anlamda etkileyecek faktörler arasında yer almaktadır. Çalışma 

kapsamında ortaya çıkan sonuçlar müşterilerin en çok çalışanların ilgisi, güler yüzü, nezaketi ve 

yardımsever olmasından olumlu yönde etkilendiklerini göstermektedir. Bununla beraber olumsuz 

konaklama deneyimine sahip olan otel müşterilerinin personele ihtiyaçları olduğunda ulaşım 

sağlayamaması, personelin otel ile ilgili yönlendirme ve eşlik etme konularında yetersiz kaldığı 

yorumlar arasında bulunmaktadır.  
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Güven kategorisinde yapılan olumlu değerlendirmelerde en çok çalışanların sıcak ve dostane 

yaklaşımları, çalışanları manevi anlamda müşterilerin yanında olması ve bunu hissettirebilmesi, 

konaklama süreleri boyunca sorularına eksiksiz bir şekilde yanıt verilmesi ve her ayrıntıya önem 

verilmesi olumlu yorumlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu temada müşterilerin personelin kaba 

davranış ve tutumlarından rahatsız oldukları ve beklentilerinin karşılanmaması olumsuz etkilendikleri 

noktalar olduğu görülmektedir. Personelin hizmetin sunumu sırasında hızlı olması, hizmeti anında, 

bekletmeden yerine getirebilmeleri müşterilerin etkileyen değişkenlerden biridir. Bunun yanı sıra 

hizmetin özellikle otel giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı esnada yavaş olması müşterilerin olumsuz 

olarak yaklaştıkları konulardan biri olmuştur. 

 

Müşterilerin memnuniyet ve memnuniyetsizliğini meydana getiren diğer bir konu bilgi kategorisinde 

karşımıza çıkmaktadır. Otel çalışanlarının mesleki uzmanlığa sahip olmaları, otel ve çevresi hakkında 

gerekli bilgileri müşterilere aktarabilmesi ile ilgili olumlu yorumlar bulunmaktadır. Bu kategori 

kapsamında sunulan hizmetle ilgili aksaklıklarda müşterilere önceden bilgilendirmenin yapılmaması ve 

otel içerisindeki faaliyetlerin, otel çevresinde nelerin olduğu konusunda gerekli bilgilendirmelerin 

aktarılmadığı olumsuz yorumlar içinde bulunmaktadır. 

 

Konaklama işletmelerinde kalite düzeyini yakalayabilmek kolay olmamaktadır. Hizmetin her 

aşamasında müşterinin memnuniyetini ve işletmeye olan bağlılığını sağlayabilmek müşteri ile birebir 

iletişim halinde olan personelden geçmektedir. Bu nedenle işletme sahipleri ve yöneticilerin 

müşterilerden gelen geri dönüşleri dikkatli bir şekilde analiz edip değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu 

bilgiler ışığında dikkat edilmesi gereken iki önemli unsur; Personellerin kendilerini geliştirebilmek ve 

kurum adına faydalı olabilmek adına eğitimle desteklenmesi ve yöneticilerin çalışanların motivasyonu 

veya iş performansını düşüren faktörlere odaklanması gerekmektedir. Diğer bir husus ise, müşterilerin 

işletme ile olan bağlılığının devam ettirilebilmesi, müşterilerden gelecek olan değerlendirmelerin 

incelenip, hizmetin sunumu ile ilgili iyileştirmelerin yapılması sonucu gerçekleşecektir. 
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Özet 

Evlat edindirilmeye uygun olan çocukla, durumu evlat edinmeye uygun bireyler arasında hukuki bağlar 

sağlanarak, çocuk-ebeveyn ilişkisinin kurulması anlamına gelen işleme evlat edinme; evlat edinilen 

çocuğa ise “evlatlık” ya da “üvey evlat” adı verilmektedir. Toplumların sosyal, ekonomik ve psikolojik 

ihtiyaçlarının yanı sıra başka sebeplerle de evlatlık uygulamasına başvurduğu bilinmektedir. Ailenin 

(soyun) devamlılığını sağlanması, siyasi ittifakların oluşturulması ve evlat edinen bireylerin ihtiyarlık 

zamanında bakım ihtiyaçlarının karşılaması gibi nedenlerle evlat edinimi gerçekleştirilmiştir. 

Toplumlarda farklılık gösteren evlat edinme müessesi Uygurlarda çocuğu para karşılığında satın alma 

biçiminde gözlemlenmiştir. İslâm’ın ilk yıllarında eski geleneğin devamı olarak bir süre muhafaza 

edilen evlatlık kurumu Medine döneminde inen bir ayetten sonra kaldırılmıştır. Uygurlarda görülen evlat 

satın alma ve onu köle (hizmetçi) mahiyetinde çalıştırma sonraki dönemlerde de (Karahanlı, Harezm, 

Çağatay) karşımıza çıkan durumlardan birisi olmuştur. Çalışmamız çerçevesinde dönem eserleri 

taranmış; taranan eserlerde konumuzla alakalı ifadeler 16 madde başı altında listelenmiştir. Listelenen 

madde başları dönem eserleri aracılığıyla tanıklanarak referans numaralarıyla birlikte 

örneklendirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Tarihi Türk yazı dilleri, evlat edinme, üvey evlat, evlatlık, söz varlığı 

 

THE CASE OF ADOPTION AND STEPCHILD IN HISTORICAL TURKISH WRITTEN 

LANGUAGES 

 

Abstract 

Adoption means the establishment of a child-parent relationship by establishing legal ties between the 

child who is eligible for adoption and the individuals who are eligible for adoption; The adopted child 

is called “adoption” or “stepchild”. It is known that societies resort to adoption for other reasons as well 

as their social, economic and psychological needs. Adoption was carried out for reasons such as ensuring 

the continuity of the family (lineage), forming political alliances, and meeting the care needs of the 

adoptive individuals in old age. The adoption system, which differs in societies, has been observed in 

the Uighurs in the form of buying the child for money. The institution of adoption, which was preserved 

for a while as a continuation of the old tradition in the first years of Islam, was abolished after a verse 

revealed in the Medina period. Buying a child and making him work as a slave (servant) in the Uighurs 

was also one of the situations that we encountered in the later periods (Karakhanid, Khwarezm, 

Chagatai). Within the framework of our study, period works were scanned; Expressions related to our 

subject in the scanned works are listed under 16 items. The listed headlines have been witnessed through 

period works and exemplified together with their reference numbers. 

 

Keywords: Historical Turkish written languages, adoption, stepchild, adoption, vocabulary 

 

GİRİŞ 

İnsanlığın var oluşundan bu yana sosyal ve hukuki bir durum arz eden bir çocuğu evlat edinme 

olgusunun eski toplumlarda ve çeşitli Türk boylarında yaygın bir biçimde uygulanmıştır. Toplumların 

sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarının yanı sıra başka sebeplerle de evlatlık uygulamasına 

başvurduğu bilinmektedir. Ailenin (soyun) devamlılığını sağlanması, siyasi ittifakların oluşturulması ve 

evlat edinen bireylerin ihtiyarlık zamanında bakım ihtiyaçlarının karşılaması gibi gerekçelerle evlat 

edinimi gerçekleştirilmiştir. 

 

Gül (2021: 129), evlatlık ilişkisinin “genel olarak, evlat edinen ile evlatlık arasında mahkeme kararı ile 

kurulan yapay soy bağını ifade etmek için kullanılan hukukî bir terim olduğunu ifade etmekte;  aile ile 
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çocuk arasında böyle bir ilişkinin kurulmasının (evlat edinmenin), toplumlarda ortaya çıkan hukuk 

düzeninin yarattığı bir soy bağı kurma yolu” olduğunu belirtmektedir. Ancak Eski Türklerin evlatlık 

müessesine verdiği anlam hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Caferoğlu (1939: 100), Türklerdeki 

evlatlık kurumu için en orijinal tipin Yakutlarda olduğunu ileri sürerken; İnan (1948: 129) ise 

Yakutlardaki evlatlık müessesesinin diğer göçebe Türk kavimlerinden daha fazla biçimde 

korunmadığını ve eski Türk hayat tarzını birebir devam ettiren bir topluluk olamayacağını belirtmiştir.  

 

İzgi (1987: 22-23) bir Çin kaynağında “Kutluk Bilge” Kağan’ın, Uygur kağanının “evlatlığı” olduğunun 

yazılı olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple onun oğulları kağan ailesinin adı olan “Yaglakar” ismini 

taşıdıklarını; bu suretle Uygurlarda bir “evlatlık” müessesesinin bulunduğunu söylemektedir. Ancak 

Uygurlarda bulunan evlatlık müessesesi hakkındaki düşüncelerini İnan (1948: 134) şu şekilde 

açıklamaktadır: “Eski Uygur vesikalarından anlaşıldığına göre bu kavimde satın alma yoluyla evlatlık 

edinme âdeti olmuştur. Fakat bu âdetin eski evlatlık edinme müessesesiyle ilgisi olmadığı muhakkaktır. 

Çocuk alım satımına ait senetlerin üslûbu ve dili eski evlatlık müessesesinde kullanılan üslûp ve dil 

değil, şehirli ve kasabalı büyük tüccarların ve çiftçi zenginlerin konuştuğu dil ve üslûptur. Bu senetlerle 

satın alınan çocuklar evlatlıktan ziyade emekleri daha ucuza mal olan uşaklar ve işçilerdir.”  

 

Uygurlular, satın aldıkları çocukların çalıştırılmalarını meşru kılmak için çeşitli sözleşmelere 

başvurmuşlar; evlatlığı alan taraf veren tarafa bir bedel ödemek durumunda kalmıştır. Bu ödenen bedele 

ise “süt sevinci” yani yetiştirme ve bakım parası (anne sütü parası yahut emzirme parası) adı verilmiştir. 

Bu ifadeyi Eski Uygur Hukuk Vesikaları’nda Ad01, Ad02 ve A03 evlat edinme ile alakalı bölümünde 

görmekteyiz. 

 

İslâm’ın ilk yıllarında eski geleneğin devamı olarak bir süre muhafaza edilen evlatlık kurumu Medine 

döneminde inen, “Allah evlatlıklarınızı öz oğullarınız olarak tanımadı” (el-Ahzâb 33/4) ayetiyle birlikte 

kaldırılmıştır. İslâm hukukunun evlatlık kurumunu onaylamamasının doğal bir sonucu olarak evlatlığın 

nesebi evlat edinene bağlanmamakta, aralarında mahremiyet meydana gelmemekte ve mirasçılık ilişkisi 

doğmamaktadır (Aydın, 1995: 528). Evlat edinme hususunda İslamiyet’i kabul eden Müslüman ilk Türk 

devleti olan Karahanlı Devleti’nde olduğu gibi diğer Müslüman Türk devletlerinde de öngörülen İslami 

usuller uygulanmış; çocuğu bulunmayan ailelerin mutlaka bir evlatlık edinerek soylarını ve atalar 

kültünü devam ettirmelerine lüzum görülmemiştir.  

 

Uygurlarda görülen evlat satın alma ve onu köle (hizmetçi) mahiyetinde çalıştırma sonraki dönemlerde 

de (Karahanlı, Harezm, Çağatay) karşımıza çıkan durumlardan birisidir. Taranan dönem eserlerinden de 

görüleceği üzere edinilen evlada beslenen farklı duygular İslamiyet’in uygun görmemiş; tarafların 

anlaşmaları halinde, bazı durumlarda ise bir tarafın isteği üzerine evlatlık ilişkisinin sona ermiştir. 

Böylelikle evlatlık edinen kişiyle evlatlık arasında var olan evlenme yasağı yapılan antlaşma neticesinde 

kalkmakta ve taraflar evlenebilmektedirler (bkz. TİEM 73 307r/1-6).  

 

Bu verilerden yola çıkarak biz de çalışmamızın örneklem alanını oluşturan tarihi Türk yazı dillerinde 

kaleme alınan eserleri taramış; üvey evlat ve evlatlık edinme olgusunu fişlemiş bulunmaktayız. Fişlenen 

kelimeler 16 başlık altında incelenmiş; dönem eserlerinden konumuzla alakalı ifadelerin geçtiği yerler 

tanıklanarak referans numaralarıyla birlikte örneklendirilmiştir. Çalışmamızda evlat edinme ve evlatlık 

olgusuyla alakalı gördüğümüz madde başlıkları aşağıda verilen şekilde listelenmiştir. 

 

1. baldır “üvey”  

Kar. baldır oġul “üvey oğul” (DLT, CI, 456-15) 

baldır ķız “üvey kız” (DLT, CI, 456-16) 

 

2. ferzendlıġ (<F.+T.) “evlatlık”  

Çağ. ḥayātımnı siniŋ terbiyyetiŋġa meş‘ūf-vār ḳayıttım. Ni siniŋ muḥāfaẓatıŋġa maṣrūf ḳıldım ve 

ferzendlıġıŋ raḳamı ni ḫātırımġa muḥarrer “Hayatımı bütünüyle senin terbiyene adadım. Senin 

korunmana harcanmış kıldım ve evlatlık belgen aklıma yazılmış durumdadır.” (MÜN 798b/17-18); bir 

mülāzımlar defteride ferzendlıḳ laḳabıdın belki āşnālıḳ ismidin “İlki gerekli olan şeyler (hizmette 

bulunanlar) defterinde evlatlık sırasından belki tanışıklık isminden...” (MÜN 799a/16) 
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3. ḳañsıķ “üvey”  

Kar. ķañsıķ oġul “üvey oğul” (DLT, CIII, 383-11) 

 

4. ḳañdaş “babaları bir olan”  

Kar. ķañdaş ķuma urur igdiş örü tartar “Baba bir olanlar birbirlerini çekemedikleri için çok dövüşürler. 

Ana bir kardeşler aralarında sevgi olduğu için birbirine yardım ederler.” (DLT, CIII, 382-11) 

 

5. ḳızlan- “kız (evlat) edinmek, kız sahibi olmak” 

Kar. er anı ḳızlandı “Adam onu kız evlat edindi.” (DLT, CII, 251-12) 

 

6. oġul atanmış oġlanlarınıñ cüftleri “evlatlıkların hanımları”  

Kar. ança aytur sen ol boḍunķa kim ni‘met bėrür Taŋrı anıŋ üze minnet urduŋ anıŋ üze nek tutġıl sėniŋ 

üze cüftüŋni ķorķġul Taŋrıda. kizler sen ol ķunçuy sözin özüŋ içinde ol kim belgürtügli turur anı. ķorķar 

sen kişide Taŋrı sezāraķ turur ķorķar sėn andın. ķaçan ötese sürse zeyd andın öz ārzūsını anda kėđin 

tişiligke bėrgey miz saŋa anı bolmamaķ üçün kėrtgünügliler üze tarlıķ oġul atamış oġlanlarınıŋ cüftleri 

içinde ķaçan öteseler anlardın ārzū hevānı erür Taŋrı yarlıġı bolġuluķ “Ey Peygamber! Hani sen, 

Allah’ın kendisine lütufta bulunduğu ve senin de gözetip kolladığın kimseye (Zeyd’e), “Karını boşama, 

Allah’tan kork, sorumlu davran” diyordun. Oysa bu sırada halktan çekinerek Allah’ın açıklayacağı şeyi 

içinde gizliyordun. Hâlbuki asıl çekinilmesi gereken Allah’tır. Nihayet Zeyd o kadını (Zeyneb’i) 

boşayıp onunla ilişkisini kesince, Biz de senin onunla evlenmeni uygun gördük. Bunu Biz, evlatlıklar 

eşlerini boşayıp onlarla ilişkilerini kestikten sonra, o kadınlarla evlenme hususunda müminler için bir 

zorluk; hukukî bir engel olmadığını göstermek için yaptık. İşte Allah’ın emri böylece yerine gelmiş 

oldu.” (TİEM 73 307r/1-6) 

 

7. oġul oḳun- “evlatlık olarak çağrılmak” 2) “evlat edinmek” 

Har. ol töleklik oġul oḳundı anı “Ağırbaşlılıkla onu evlatlık olarak çağırdı.” (ME 193/2) 

Çağ. ulug padişahlarnıŋ ‘ādetleri turur, uzaḳ seferġa barġanda köçlerin alıp barmaḳ. Nöker ḫalkınıŋ 

hem ba‘żıları alıp barurlar. Oġuz ḫānnıŋ bir bigi köçin alıp barıp irdi. Özi uruşda öldi. Ḫātūnı ḳurtulup 

ikki sunıŋ arasında ḫān kiyinidin yetdi, yükli irdi. Tolġaġı tutdı. Kün savuḳ irdi. Kirmekke iv yoḳ, bir 

çirik aġaç içinde oġlan tuġurdı. Munı ḫānġa ma‘lūm ḳıldılar irse ḫān aytdı: Munıŋ atası bizim aldımızda 

öldi. Ġam-ḫōrı yok tip oġıl oḳundı. Atını ḳıpçaḳ ḳoydı. “Büyük padişahların âdetleridir, uzak sefere 

gidince ailelerini alıp varmak. Maiyet halkının da bazılarını alıp giderler. Oğuz Han'ın bir beyi karısını 

alıp gitmişti. Kendisi savaşta öldü, hâtunu kurtulup iki suyun arasında Han'ın arkasından yetişti. Hamile 

idi. Sancısı tuttu. Gün soğuk idi, girmeğe ev yok. Bir çürük ağaç içinde oğlan doğurdu. Bunu Han'a 

bildirdiler. Bunun üzerine Han dedi: Bunun babası bizim önümüzde öldü, üzüleni yok, deyip, oğulluğa 

aldı, adını Kıpçak koydu.” (ŞT 73b/3-11) 

 

okunmış oġlan “evlatlık” 

Har. ķılmadı Taŋrı bir erge, iki köŋüldin, ḳarnı içinde. Taḳı ķılmadı cüftleriŋizni, anlar kim ẓıhār ḳılur 

siz anlardın kim, analarıŋız. Taḳı ķılmadı oḳunmış oġlanlarıŋıznı, oġullarıŋız. Ol söz aymaḳıŋı, 

aġızlarıŋız birle. Taḳı Taŋrı aytur ḥaḳnı. Taḳı ol, köndürür yolġa “Şu bir gerçektir ki, Allah hiç kimsenin 

içinde iki kalp (tek bedende iki kimlik) yaratmamıştır. Bu sebeple O, eşlerinize karşı, “Sen, artık bana 

anam gibi haramsın” diyerek ettiğiniz zıhar yeminiyle eşlerinizi analarınız gibi görmemiş, 

evlatlıklarınızı da oğullarınız gibi kabul etmemiştir. Bunlar sizin dilinize doladığınız boş sözlerdir. Allah 

ise gerçeği söyler ve sizi doğru yola iletir.” (HKT 399a/1-5) 

 

8. oġul törüsi “evlatlık yasası” 

EUyg. oġul törüsi birle ölginçe köni bişig tapınzun “Evlatlık yasasına göre ölünceye kadar doğru (bir 

şekilde), istekli olarak hizmet etsin.” (SUK Ad 03 / 7-8); sutbaḳ yme tugmış oġulları birle teŋ tutup 

kelinlep birip edgü asırap oġul törisinçe tutup ḳulyaḳ boyın tolap ünermen kidermen tiser törü yarġu 

yosunı birle ata yazmış yazuḳḳa tegzün “Sutbak da doğmuş çocukları ile eşit tutup evlendirip verip iyi 

yetiştirip evlat(lık) yasasına göre davranmasına rağmen kulak boyun dolayıp (yüz çevirip) “Çeker 

giderim” derse töre ve kanun cezasıyla baba(ya karşı) işlenmiş cezaya çarptırılsın.” (SUK Ad 03 / 24-

30) 
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9. oġul tut- “evlat edinmek”  

Kar. taķı aydı ol kim satġın aldı mıśr kendinde öz uraġutıŋa aġır yaḫşı tutġıl anıŋ özini bolġay kim asıġ 

ķılġay biziŋke azu tutġay miz anı oġul. taķı mundaġoķ orun ķıldımız yūsufķa yer içinde ögrettimiz aŋar 

sözler yanışını. Taŋrı utuġlı turur işi üze. yoķ kim kişilerniŋ üküşreki bilmesler “(Yusuf’u satın alan 

kervancı onu Mısır’a götürüp sattı.) Mısır’da Yusuf’u satın alan adam karısına, “Bu çocuğa iyi bak, 

belki bize bir yararı olur yahut onu evlat ediniriz.” dedi. İşte böylece Biz (Azizin kalbinde Yusuf’a karşı 

bir sevgi oluşturmak suretiyle) Yusuf’u Mısır ülkesine yerleştirdik ve aynı zamanda ona rüyaları 

yorumlamayı öğrettik. Allah takdir ettiği şeyi gerçekleştirmeye muktedirdir. Fakat insanların çoğu bu 

gerçeği bilmez.” (TİEM 73 174v/6-9) 

 

10. oġul tutun- “evlat edinmek, evlatlığa almak” 

Kar. beg mini oġul tutundı “Bey, beni oğul edindi, oğullandı” (DLT, C II, 143-25) 

 

11. oġullan- als Sohn annehmen, an Sohnesstatt annehmen || çocuk sahibi olmak, oğul olarak kabul 

etmek, oğul evlat edinmek Wilkens, 2021: 504; OTWF 514; UW 90b 

EUyg. men toynaḳ şilavanti yme ogulum sambodu bile tüz ülüşlüg ḳılıp ogullanu altım “Ben Toynak 

Şilavanti de oğlum Sambodu ile birlikte eşit pay alıp oğlanı (evlatlık) aldım.” (SUK Ad 02 / 5-6-7). 

Har. ol kün kim Yūsuf peyġambar ‘as ḳarındaşaları ḥasad ḳılıp atalarıdın sıltaġ birle ṣaḥrāḳa çıḳıp 

oynaġalıŋ Yūsufnuŋ köŋli açılsun, tėp alıp ṣaḥrāḳa çıḳtılar. Taḳı Yūsufnı börü yėdi, tėp keldiler, taḳı bir 

ḳanlıġ köŋlekni atalarınġa keltürdiler, taḳı Yūsufnı ḳuduġḳa kemişip turur erdiler.Yana Mıṣırġa barur 

kārvānlar ol ḳuduġ ḳatında ḳondılar taḳı suw almaḳ üçün delv ıḍa bėrdiler erse, Yūsuf peyġambar ol 

ḳovaġa yapşunup ḳuduġdın çıḳtı. Yana keldiler, bu ḳul bizim ḳul erdi, ḳaçıp turur erdi, tėdiler. Andın 

soŋ kārvān ḫalḳıda biringe uçuz bahāḳa sattılar. Ol kimerse Mıṣırḳa ėletti taḳı naḫḫāsḳa kigürdi erse, 

Reyyān melikniŋ vezíri bar erdi, Quṭayfar atlıġ, ol Yūsufnı aġır bahā birle satġın aldı, ḫatunı Zelíhāġa 

aydı kim: Bu oġlannı köŋlüm sewdi. Bu yaḫşı oġlan bolġay, zínhār muŋa yaḫşı terbiyet ḳılġıl, munuŋ 

bizke fāyidası teggey yā taḳı munu oġullanġay-miz “O gün Yusuf peygamberin kardeşleri kıskançlık 

edip, çöle gidip oynayalım, Yusuf’un gönlü açılsın, diye babalarından bir bahane ile onu alıp çöle 

gittiler. Yusuf’u kurt yedi diyerek geri geldiler. (Buldukları) bir kanlı gömleği babalarına getirdiler. 

Yusuf’u kuyuya atmışlardı. Mısır’a giden kervanlardan biri o kuyunun önünde mola verdi. Su almak 

için kuyuya bir kova sarkıttılar. Yusuf peygamber o kovaya tutunup kuyudan yukarı çıktı. Bu köle 

bizimdi ancak kaçmıştı diyerek onu kervan halklarından birine ucuz fiyata sattılar. O kimse Mısır’a geldi 

esir satıcısına yolladı. Reyyan’ın Kutayfar adlı bir veziri vardı. O, Yusuf’u çok yüksek bir meblağa satın 

aldı ve eşi Zeliha’ya şöyle dedi: Bu oğlanı çok sevdim. Bu güzel oğlan olacak ona iyi terbiye ver. Bunun 

bize faydası olacak. Ya da bunu evlat ediniriz.” (NF 112/8-112/1) 

 

12. oġullanmış oġul “evlatlık” RKT 33/7a3 

Kar. cüftlendürdümiz saña anı bolmasun tėp mü‘minlerķa emgek tarlıķ oġullanmış oġullarnıñ cüftleri 

içinde (RKT 33/7a3) 

 

13. oġulluḳ Adoptivsohn || evlatlık; Adoption, Sohnesstatt || evlatlık alma; ogulluk ber- zur Adoption 

übergeben || evlatlık vermek Wilkens, 2021: 504; ED 86b 

EUyg. it yıl bir y(i)rminç ay altı otuzḳa maŋa ḳaytsu tutuŋḳa yuŋlaḳlıḳ t(a)var k(e)rgek bolup titsu atl(ı)g 

oglumnı çintsu ayaḳga tegimligke süt sevinçi yarım yastuḳ alıp ogulluḳ birtim “Köpek yıl(ının) on birinci 

ay(ının) yirmi altı(sın)da Kaytsu Tutun’a kullanmak için bana hayvan gerekli olduğundan süt sevinci 

(yetiştirme parası) yarım yastık karşılığında Titsu adlı oğlumu saygıdeğer Çintsu’ya evlatlık verdim.” 

(SUK Ad 01 / 1-4); ud yıl sekizinç ay biş y(i)g(i)rmike men titsu aġam ançuḳ bile aytışıp aġamnıŋ 

boguzın yigedgli alp bolmışḳa inim antsonı tuymışım(ı)z toynaḳ şilavantiḳa süt sevinçi y(i)g(i)rmi s(ı)tır 

kümüş alıp ogulluḳ birtim(i)z “Sığır yıl(ının) sekizinci ay(ının) on beş(in)de ben Titsu ağabeyim Ançuk 

ile konuşup ağabeyimin karnımızı doyurması zorlaştığı için kardeşim Antso’yu süt sevinci (yetiştirme 

parası) yirmi s(ı)tır gümüş karşılığında akrabamız Toynaḳ Şilavanti’ye evlatlık verdik.” (SUK Ad 02 / 

1-5); umugsuz urısız ḳalgay tip bu iki oglanlarımta turmış atlıg oglumnı sutbaḳḳa il törüsi birle ogulluḳ 

birdim “Çaresiz evlatsız kalacak(ım) deyip bu iki çocuğumdan Durmuş adlı oğlumu Sutbak’a ülkenin 

yasasına uygun şekilde evlatlık verdim.” (SUK Ad 03 / 1-2-3-4). 
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Har.64 Ḳuṭayfir andaġ saḳınur kim bu Zelíḫānı Yūsufnı sewmek artuḳ terbiyetler oġulluḳı cihetidin tėp 

saḳınur erdi. Velíkín Zelíḫā sewmeki şehvet cihetidin erdi “Kutayfir, Zeliha’nın Yusuf’u sevmesini, ilim 

ve edep öğrettiği (büyüttüğü) evlatlığı olması nedenine bağlıyordu. Ancak Zeliha’nın Yusuf’a duyduğu 

sevgi şehvet yönündendi.” (NF 359/15-16) 

Çağ. ol ḳılsa oġulluġum havāsı / bolġay-mėn mėn daġı atası “O, (üvey) evlatlığım saygınlık elde etse; 

den de babası olsam.” (LM 1438); ḳul yaŋlıġ oġulluġuŋı ḳılsam / oġul kibi ḳulluġuŋı ḳılsam “Köle gibi 

(üvey) evlatlığını yapsam (sana hizmet etsem); oğlun gibi işlerini görsem.” (LM 3066); bu ėkki ataġa 

ḳıl oġulluḳ / yoḳ yoḳ ki bu ėkki şehġa ḳulluḳ “Bu iki ataya (babaya üvey) evlatlık yap (bu iki kişinin 

hizmetinde bulun, onların işlerini gör); (çünkü) bu ikisine de kölelik eden (hizmette bulunan) kimse 

yok.”  (LM 3494) 

 

14. ögey “üvey”  
ögey bol- “üvey olmak, kız veya erkek çocuğun kendisine ait olmak”  

Har. Ka‘b rivāyet ḳılur: Ādem uḍıyur erdi tüş kördi, nuṭfesi yörgetmedi, tofraḳġa yoġruldı. Mevlí ta‘ālā 

ol suwdın Ye’cūc ve Me’cūcni yaratdı, bizke ata sıŋardın ḳatılurlar ḳarındaş bolurlar, Ḥavvā sıŋardın 

ḳatılmaz ögey bolurlar “Ka'b Radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir: Âdem uyurken bir rüya gördü. 

Nutfesi saldırmadı toprağa karıştı. Allah o sudan Yecüc ve Mecüc’ü yarattı. Bize baba tarafından 

katılırlar kardeş olurlar, Havva tarafından katılmayıp üvey (kardeş) olurlar.” (KE 27v/5-8) 

 

ögey ķız “üvey kız”  

Kar. ögey ķız “üvey kız” (DLT, C I, 123-8) 

Har. ḫarām ķılındı sizniŋ üze analarıŋız taḳı ķızlarıŋız taḳı ķız ķarındaşıŋız taḳı ataŋıznıŋ ķız 

ķarındaşları taḳı analarıŋıznıŋ ķız ķarındaşları taḳı er uyanıŋ ķızları taḳı ḳız uyanıŋ ḳızları taḳı ol 

analarıŋız kim emdürdi sizlern, taḳı ḳız ḳarındaşlarıŋız, anlar kim ķoyunlarıŋız içinde tişileriŋizdin, 

anlar kim duḫūl ḳıldıŋız anlarnıŋ birle, eger duḫūl ḳılmaduḳ bolsaŋız anlarnıŋ birle, yoḳ yazuḳ sizniŋ 

üze taḳı oġullarıŋıznıŋ tişileri, anlar kim oŋurķaŋızlardın tururlar taḳı kim cem‘ ḳılsaŋız iki ḳarındaş 

arasında; meger ol kim kiçti. Ḥaḳīḳat üze Taŋrı irdi yarlıḳaġan, raḥmet ḳılġan “Size; anneleriniz, 

kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren 

süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizin 

yanınızdaki kızları (üvey kızlarınız) ile evlenmeniz haram kılındı. Ancak nikâhlanıp zifafa girmeden 

ayrıldığınız eşlerinizin kızları ile evlenmenizde bir sakınca yoktur. Öz oğullarınızın eşleriyle 

(gelinlerinizle) evlenmeniz, iki kız kardeşi aynı anda nikâhınız altında bulundurmanız da haram 

kılınmıştır. Ancak geçmişte bu tür evlilikler olmuşsa, artık bunlar olmuş geçmiştir. Çünkü Allah 

Gafur’dur; geçmişte işlediğiniz bu tür fiillerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, Rahim’dir; kullarına karşı 

daima şefkatli ve merhametlidir.” (HKT 79a/6-79b/4) 

 

ögey yegidme ķız “üvey, besleme kız”  

Kar. ḫarām ķılındı siler üze anaŋızlar ķızlarıŋız bir tuġmış ķız ķarındaşıŋız ataŋıznıŋ tuġma ķız 

ķarındaşı anaŋız birle tuġma ķız ķarındaşlarıŋız birle tuġmış erkek ķarındaş ķızları birle tuġmış tişi 

ķarındaş ķızları anaŋızlar anlar kim emüzdiler silerni tişi ķarındaşlarıŋız süt emmekdin tişileriŋiz 

anaları ögey yėgidme ķızlarıŋız anlar kim ķoyunlarıŋız içinde ķunçuylarıŋızdın anlar kim kirmiş bolsa 

siler anlarķa eger kirmiş bolmasa siler anlarķa ėrinçü yoķ siler üze oġullarıŋız cüftleri anlar kim 

oŋurķaŋızlardın tururlar biriktürmeŋizler ėkki birle tuġmış ķarındaşlarnı meger ol kim öŋdün keçti 

bütünlükün Taŋrı erür yazuķ örtgen yarlıķaġan ol “Size; anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, 

halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız 

kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizin yanınızdaki kızları (üvey 

kızlarınız) ile evlenmeniz haram kılındı. Ancak nikâhlanıp zifafa girmeden ayrıldığınız eşlerinizin 

kızları ile evlenmenizde bir sakınca yoktur. Öz oğullarınızın eşleriyle (gelinlerinizle) evlenmeniz, iki 

kız kardeşi aynı anda nikâhınız altında bulundurmanız da haram kılınmıştır. Ancak geçmişte bu tür 

                                                      
64 oġulluḳ: Kelime KE 63r/17’de de yana taḳı bir munçanı atalarınġa ıḍa bėrdiler, taḳı aydı: bu nerselerni ataŋızġa 

beriŋ taḳı meniŋ sözümni tegürüŋ: men seni atalıḳġa ḳabūl ḳıldım sen me meni oġulluḳġa ḳabūl ḳılġıl (KE 63r/15-

17) biçiminde geçmekte olup buradaki anlamı metnin genel bağlamı göz önünde bulundurulduğunda “damat, 

güveyi” biçiminde tercüme edileceğinden çalışmaya dâhil edilmemiştir. 
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evlilikler olmuşsa, artık bunlar olmuş geçmiştir. Çünkü Allah Gafur’dur; geçmişte işlediğiniz bu tür 

fiillerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, Rahim’dir; kullarına karşı daima şefkatli ve merhametlidir.” 

(TİEM 73 60v/9-61r/6) 

 

ögey oġlan “üvey çocuk”  

Kar. ayġıl kėrtgünügli tişilerke yumsunlar közlerini küḍezsünler uwut yerlerini. belgürtmesün 

bezeklerini meger ol kim belgürse andın. örtsün bürünçeklerini yaķaları üze. belgürtmesünler 

bezeklerini meger öz cüftleriŋe yā azu atalarıŋa azu ķayın atalarıŋa yā azu oġlanlarıŋa yā ögey 

oġlanlarıŋa yā erkek ķadaşlarıŋa azu erkek ķadaşları oġlanlarıŋa azu tişi ķadaşları oġlanlarıŋa azu 

olarnıŋ tişileriŋe yā azu küŋleriŋe yā azu uḍġanlarķa ḫācet iḍileride öŋin erenlerdin azu kençlerke anlar 

kim belgürtmezler uraġutlar uwut yėnlerini. urmasunlar aḍaķları birle bilinmek üçün ol kim kizleyürler 

ėtiglerindin. yanıŋlar Taŋrıķa ķamuġun ay mü‘minler bolġay kim siler ķutulġay siler “Ey Peygamber! 

Mümin kadınlara da söyle: Onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. Zorunlu 

olarak görünenler dışında, ziynet yerlerini de açmasınlar. Başörtülerini göğüs bölgesindeki yırtmaçların 

üzerine sarkıtsınlar (göğüs ve gerdanlarını örtsünler). Ziynet yerlerini göstermesinler. Ancak kocaları, 

babaları, kayın babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları (üvey oğulları), erkek kardeşleri, erkek 

kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları (yeğenleri), mümin kadınlar, sahip oldukları cariye ve 

köleleri, erkekliği kalmamış hizmetçiler veya kadınlarla ilgili cinsel bir duyguya sahip olamayacak 

derecede küçük olan çocuklar bunun dışındadır. Ayrıca gizledikleri ziynet ve güzellikler dikkat çeksin 

diye, ayaklarını yere sert vurarak yürümesinler. Ey müminler! (Bu konularda yaptığınız hatalardan 

dolayı) hepiniz Allah’a tövbe edin, ona yönelin ki, kurtuluşa eresiniz.” (TİEM 73 257v/4-257r/2) 

 

ögey oġul “üvey oğul”  

Kar. ögey oġul “üvey oğul” (DLT, C I, 123-8) 

 

15. tutunçu “evlatlık” ED 458b; DTS 593a; OTWF I: 289 

Kar. tutunçu oġul “evlatlığa alınmış çocuk, evlatlık oğul” (DLT, C III, 375-9) 

 

16. ündelmiş oġlanlar “evlatlık, evlatlık olarak edinilen oğlanlar”  

Kar. ķılmadı Taŋrı bir erke ėkki köŋül özi içinde. ķılmadı cüftleriŋizni anlar kim żıhār andı içer siler 

anlardın anaŋızlar. ķılmadı ündelmiş oġlanlarıŋıznı. ol sözüŋüzler aġızlarıŋız birle. Taŋrı aytur çınnı ol 

köndürür yolķa “Şu bir gerçektir ki, Allah hiç kimsenin içinde iki kalp (tek bedende iki kimlik) 

yaratmamıştır. Bu sebeple O, eşlerinize karşı, “Sen, artık bana anam gibi haramsın” diyerek ettiğiniz 

zıhar yeminiyle eşlerinizi analarınız gibi görmemiş, evlatlıklarınızı da oğullarınız gibi kabul etmemiştir. 

Bunlar sizin dilinize doladığınız boş sözlerdir. Allah ise gerçeği söyler ve sizi doğru yola iletir.” (TİEM 

73 303r/9-304v/3) 

 

SONUÇ 
Eski toplumlarda ve çeşitli Türk boylarında yaygın bir biçimde uygulanan bir çocuğu evlat edinme 

olgusunu günümüze değin devam eden hukuki ve toplumsal bir durumdur. Bir kimsenin başka bir 

çocuğun ebeveynliğini o kişinin biyolojik veya yasal ebeveyninden devralarak üstlenmesi sürecine evlat 

edinme denilmektedir. Evlat edinme müessesesi ve evlat edinmeye karşı gösterilen tavır her toplumda 

farklılık arz etmektedir. Bazı toplumların soyun devamı için bu durumu istediğini gözlemlerden bazı 

toplumların kendi çocuğu olduğu halde evlatlık aldığını bilmekteyiz. Alınan evlat o toplumun yasalarına 

göre belirli kanuni haklara sahip olmakta; evlatlığın ailesine geri dönmesi yahut evlatlık veren ailenin 

çocuğunu geri istemesi durumunda çeşitli yükümlülüklerin ortaya çıktığı görülmektedir.  

 

Uygur Vesikalıkları vasıtasıyla açıkça bu hükümleri görmekte; belirli bir miktar karşılığında çocukların 

(soy erkekten devam ettiği için önceleri sadece erkek çocukların) başka ailelere evlatlık verilmesine 

şahit olmaktayız. Aynı durum Karahanlı, Harezm Türkçesi eslerinde de devam etmiş; üvey evlatlık 

durumunun eserler üzerinden seyri gözlemlenmiştir. Çağatay Türkçesi eserlerinde de evlatlıkların 

hizmet amaçlı kullanımı ḳul yaŋlıġ oġulluġuŋı ḳılsam / oġul kibi ḳulluġuŋı ḳılsam “Köle gibi (üvey) 

evlatlığını yapsam (sana hizmet etsem); oğlun gibi işlerini görsem.” (LM 3066); bu ėkki ataġa ḳıl 

oġulluḳ / yoḳ yoḳ ki bu ėkki şehġa ḳulluḳ “Bu iki ataya (babaya üvey) evlatlık yap (bu iki kişinin 

hizmetinde bulun, onların işlerini gör); (çünkü) bu ikisine de kölelik eden (hizmette bulunan) kimse 
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yok.” (LM 3494) gibi dönem eserlerinden verilen örnekler aracılığıyla tanıklanarak okuyucuya 

sunulmuştur. 
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Özet  

Pazarlama, kurumların hedeflerine ulaşabilmeleri açısından önemli bir fonksiyon olup son yıllarda 

sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Sağlık hizmetleri pazarlaması, sağlık 

profesyoneller, arasında her zaman bir ikilemin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çeşit faaliyetler, 

bazı sağlık profesyonellerin penceresinden bakıldığında etik açıdan uygun görülmemektedir. Çünkü 

sağlık hizmetleri, toplumun en temel ihtiyaçları arasında yer almakla beraber devletin kontrolünde 

sunulması gereken bir hizmet hâline gelmiştir. Bu noktada sağlık kuruluşlarındaki pazarlama faaliyetleri 

tüketicinin korunabilmesi adına yasalarla güvence altına alınmaktadır. Bu anlatılanlardan hareketle, 

çalışmada sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetlerinin etiksel yönünün ele alınması amaçlanmıştır. 

Ayrıca araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür taramasından yararlanılıp ilk olarak 

pazarlama kavramı sağlık hizmetleri bakımından ele alınmış ve en son olarak sağlık hizmetlerinde 

pazarlamanın etiksel boyutuna değinilmiştir. Elde edilen temel bulgu, sağlık hizmetlerinde pazarlama 

faaliyetlerindeki etik dışı uygulamalara son verilmesi gerektiği yönündedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Sağlık hizmetleri pazarlaması, Etik. 

 

AN ETHICAL APPROACH TO MARKETING ACTIVITIES IN HEALTHCARE  

 

Abstract  

Marketing is an essential function for organizations to achieve their objectives, and in recent years, it 

has become an integral part of the healthcare industry. Healthcare marketing has always posed a 

dilemma for healthcare professionals. According to the perspective of some healthcare professionals, 

such actions are not ethically sound.  Healthcare is one of the most fundamental societal needs and has 

become a service that must be provided by the government. Laws currently protect marketing activities 

in healthcare organizations in order to protect consumers. The present study aims to address the ethical 

aspects of marketing activities in healthcare based on these explanations.  Furthermore, the study uses a 

literature review based on qualitative research methods. The research first discusses the concept of 

marketing in terms of healthcare, followed by a discussion of the ethical dimension of marketing in 

healthcare. The main finding is that unethical practices in healthcare marketing should be prohibited. 

 

Keywords: Marketing, Healthcare marketing, Ethics. 

 

1. GİRİŞ 

Sağlık, insan hayatını ilgilendirmekle beraber onu yönlendiren temel bir faktör olup bu noktada sağlık 

hizmetlerine erişim ve bilgi edinme birer hak niteliğine bürünmüştür. Ancak sağlık hizmeti sunan 

kurumların sayıca artış göstermesi, sunulan ürün ve hizmet çeşitliliği, toplumun beklenti ve bilgi 

seviyesinin yükselmesi, teknolojik gelişmelerle paralel olarak kullanılan malzeme ve cihazların 

gelişmesi, hizmet sunucularının yaptığı yatırım maliyetlerinin yükselmesi gibi nedenler sağlık 

kurumlarının işletmecilik anlayışı ile hareket etmelerine ve hastaların birer müşteri konumunda 

olmasına ortam hazırlamıştır. Bu durum sağlık hizmetleri pazarlamasında bir dizi etik sorunları meydana 

getirebilmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmeti kullanıcılarının, sağlık kurumlarındaki pazarlama 

faaliyetleri konusundaki algıları ve bu faaliyetlere etiksel anlamda nasıl yaklaşım gösterdikleri 

araştırmanın temel problemidir. 
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Rekabetin ve teknolojik gelişmelerin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde pazarlama işletmeleri 

ayakta tutan temel bir fonksiyon alanı olup sağlık hizmetlerinde bu fonksiyonun yer edinmesi yeni bir 

olgudur ve bununla birlikte, bu hizmetlerden yararlanan tüketicilerin beklenti ve gereksinimlerine 

öncelik tanıyacaktır, böylece daha çağdaş sağlık hizmetlerinin verilmesinin imkânı doğabilecektir. 

Hastaneler birer hizmet işletmesi olup tüm işletmelerde olduğu gibi pazarlama işlevini yerine getirirler. 

Bu nedenle hastanelerde verilen hizmetlerin verimli ve etkin bir niteliğe sahip olması çağdaş işletmecilik 

ve pazarlama yaklaşımlarının güdülmesine bağlıdır. Bu söylenenlerden hareketle sağlık hizmetleri 

pazarlaması, hasta haklarının korunmasının yanında ihtiyaç duyulmayan sağlık hizmetlerine yönelik 

taleplerin önlenmesi amacıyla bazen sınırlamalarla bazen de etiksel nedenler gereği hassasiyetle 

yaklaşılan bir konu olmuştur. Oysa sağlık hizmeti kullanıcılarına uygun yer, zaman, miktar ve bicinde 

hizmet sunmanın yolu uygun bir pazarlama anlayışından geçmektedir. Böylece sağlık kurumları en 

düşük zarar ile daha verimli şekilde çalışıp etiksel anlamda başarıya ulaşabileceklerdir. 

 

Araştırmanın ilk bölümünde sağlık hizmetlerinde pazarlama hakkındaki teorik bilgilere, ikinci 

bölümünde sağlık hizmetlerinde pazarlama konusundaki etiksel yaklaşımlara, son bölümünde ise sonuç 

ve tartışmalara yer verilmiştir. 

 

2. SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI 

Pazarlama, işletmelerin devamlılığı sağlamalarında önemli rol oynayan, ülkelerin milli verimlerini ve 

toplumdaki refah seviyesini yükseltme yolunda gösterilen gayretin bir parçası olup, işletmelerin ve 

ülkelerin başarısıyla beraberinde etkili şekilde üretiminin sağlanması için sağlam bir pazarlama 

fonksiyonuna ihtiyaç duyulmaktadır (Akalın ve Veranyurt, 2020 ; Celep, 2022). Bunun sebebi ise, 

tüketicilerin ihtiyacı olmayan mal ve hizmetin üretilmesinde hiçbir fayda olmamasıdır. Pazarlama klasik 

yaklaşımda, işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetleri nihai tüketiciye ulaştırıncaya kadar gütmüş olduğu 

çabalarını ifade eder (Pak, 2020). Rekabet koşullarında yaşanan artışlar sanayi kuruluşlarını etkilediği 

kadar sağlık kuruluşları üzerinde de etki yaratıp, sağlık hizmetleri yönetimini kaynakların kullanımında 

etkinlik ve verimliğin sağlanmasına yardımcı olan çağdaş işletmecilik ve yönetim tarzlarını araştırmaya 

zorlamıştır. Bu sebeple, pazarlamanın sağlık hizmetlerine olan tesirinin artış gösterdiği söz konusu 

olmaktadır (Tengilimoğlu ve ark., 2014). Sağlık hizmetleri pazarlaması, sağlık hizmeti kullanıcılarının 

sağlık problemlerinin ne olduğunun anlaşılması ve çözüme kavuşturulması, söz konusu kitleyi 

etkilemek amacıyla gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerin tamamını ifade eder (Kılıçarslan, 2019). 

Sağlık hizmetleri pazarlaması, hedef pazarın tatmin seviyesinde gelişmenin sağlanıp tüketici 

beklentilerini en uygun şekilde yerine getirebilen hizmetleri sunarak sağlık hedeflerine ulaşmayı 

amaçlamaktadır (Tuncer, 2017). Sağlık hizmetleri yapısı itibarıyla dinamik nitelikte olup sağlık 

hizmetleri yöneticilerinin pazarlamanın ilkelerini öğrenmelerini mecburi kılan hususlar; uzmanlaşmanın 

gereğinden fazla olması, teknolojideki gelişimin hızlılığı, maliyette baskıların artışı, fonların 

sağlanmasının gün geçtikçe güç bir durum olması, sağlık işletmelerinin sayıca artışı, atıl kapasitelerin 

ortaya çıkışı, rekabette yoğunluk, kanunlarda düzenlemeler yapılması, sağlık çalışanlarının hasta ile olan 

ilişkisinin seviyesi, müşterilerin bilinç kazanması ve müşteri tatminsizliği şeklinde ele alınabilir (Tor 

Kadıoğlu ve Çavmak, 2022). Diğer bir husus ise özel sağlık işletmelerinde son dönemlerde sayıca artışın 

yaşanmasıdır. Böylece özel sağlık işletmelerinin kendi aralarında ve de kamu sağlık kurumlarıyla 

girdikleri rekabette yükselme görülmüştür. Bunun sonucunda, rekabetin hizmetlerin sunulmasında ve 

kalitelerinin seviyesinde, fiyat biçilmesinde vb. hususlarda pazarlamanın önem arz ettiğini meydana 

çıkardığı söylenebilir (Tengilimoğlu ve ark., 2014).  

 

Pazarlama kavramının, sağlık hizmetlerinde yaygın bir şekilde kullanımı 1970’lerden sonrasına 

dayanmaktadır ve son yıllarda daha fazla öneme sahip olmuştur (Santaş ve ark., 2016 ; Temel ve Akıncı, 

2016). Maliyetlerin artmasının ortaya çıkardığı baskılar, sağlık hizmetlerinden yararlanacak olan 

kesimin gereksinimlerinde artış olduğunu kabullenmesi, özel sağlık hizmetlerinde özellikçe ve sayıca 

artışların yaşanması, atıl kapasitede iş görmenin işletmeler açısından kayıp niteliğinde olması, 

hizmetlerin bire bir aynısının uygulanması, çalışanların profesyonel nitelik kazanması, çalışanların 

hastalarla olan ilişkilerinde seviyenin değişimi, hastalıklar için koruyucu hizmetlere olan ilginin artışı, 

hizmet sunucularının müşteri tatminini sağlamada yetersiz kalmaları, sağlık hizmetlerinin verilmesinde 

çağdaş işletmecilik anlayışının hâkim olması bu duruma sebep gösterilebilir (Şahin, 2005 ; Gümüş, 

2019). Günümüzde gelişmiş olan ülkelerin sahip olduğu sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda modern 
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pazarlama yaklaşımı hüküm sürerken ülkemizde ise hizmetin satılması yönünde bir algı kazandığı 

yerinde bir yargı olup, hekimlerin neredeyse tamamının pazarlamaya karşı çıkmalarının yanında hastane 

yönetiminin halkla ilişkiler fonksiyonunu kendileri açısından yeterli bulmaları bu durumun altında 

yatmaktadır (Tengilimoğlu ve ark., 2014). 

 

3. SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASININ ETİKSEL YÖNÜ 

Sağlık hizmetleri pazarlaması, gerek toplumsal gerekse etiksel ve hukuki kabuller gereği diğer 

pazarlama alanlarından farklılaşmaktadır. Sağlık kurumları sunulan hizmetlerde fiyatlandırma, tanıtım, 

halkla ilişkiler, hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, yaratıcı fikirlerden hareketle kalite imajının 

yaratılması ve bu amaçla yeni teknolojilerle çalışma, yeni yönetim arayışları ve iyileştirme çabaları, 

sermayenin arttırılması ve sosyal nedenlerin sonucunda diğer işletmelere benzer şekilde pazarlama 

girişimlerinde bulunmaktadırlar (Güney ve Selvi, 2017). Sağlık hizmetlerinin insanlar açısından 

gereksinim olmasından ötürü hizmet sunan kurumların pazarlamayı kendileri açısından bir dayanak 

kabul etmelerine rağmen, pazarlamanın sağlık hizmetlerine de uyarlanması konunun etiksel ve ahlâki 

anlamda eleştiriye tabi tutulmasına ortam hazırlamaktadır. Pazarlama kavramı çoğu zaman satış ile eş 

değer görülmekteyken, halkla ilişkilerin reklamla aynı anlama geldiğinin kabulü gibi yanılsamalarda 

yöneticilerin bazıları tarafından yapılan eleştirileri şöyle sıralayabiliriz (Şahin, 2005); 

 

 Sağlık hizmetlerinde sınırlı şekilde bulunan kaynakları boş yere tüketmektir. 

 Pazarlama politikaları saldırgan yaklaşım göstermektedir. 

 Pazarlama faaliyetleri insanlar arasında ayrıma ortam hazırlar. 

 Pazarlama sağlık hizmetlerinde kalitenin düşmesine neden olur. 

 Koruyucu hizmetleri göz ardı eder. 

 Sağlık işletmelerinin kendi aralarında rekabetine yol açar. 

 Lüzumsuz talebi ortaya çıkarır. 

 

Yapılan eleştirilerden hareketle, sağlık kuruluşları yönetimlerince tıbbi malzemelerin satın alınma, 

kalite, kullanım özellikleri ve hastaların ihtiyaçlarına göre bu unsurların değerlendirilmesi sürecin 

etiksel yönünü oluşturmaktadır. Ayrıca çalışanların, hastalarıca ihtiyaç duyulmayan sağlık ürünlerinin 

hastalara pazarlamaya girişmesi, gereksiz yere kullanılan ilaçlar, kullanılmayan tıbbi ürünlerin hastalara 

fatura kesilmesi gibi yasal olmayan unsurlar, sağlık çalışanları bakımından birer etik dışı unsurları teşkil 

etmektedir. Sağlık çalışanları bakımından etik dışı unsurların temeli niteliğine bürünen en önemli konu 

hastaların ihtiyaçları dışındaki unsurları satın almaya teşvik edilmeleridir. Gerek hizmet gerekse tıbbi 

malzeme konusunda hastaların istekleri, tedavi süreçlerinin ihtiyaçları dışındaki yönlendirilme şekilleri, 

sağlık sektöründe etik açıdan kritik bir durumu teşkil etmektedir. Özellikle de yüksek kazanç 

sağlanabileceği düşüncesiyle hastalara ihtiyaçları dışındaki tıbbi unsurların sunulması, ticari kaygı 

güdülerek tıbbi cihazlarla etkileşimlerinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin etik dışı boyutunu ifade 

edeceği gibi hastaların sağlığını da ciddi anlamda tehdit edecektir (Sarıhan ve Yarar, 2021). 

 

Sağlık kurumlarının karşı karşıya oldukları bir başka sınırlama da reklam ve tanıtım faaliyetleri 

konusundadır. Sağlık hizmetlerinin reklama konu edilmesi çoğu ülkede tamamen veya kısmen 

yasaklanmıştır. Çoğu zaman doktorlar ve sağlık kurumları, reklamın etik dışı bir unsur olması ve meslek 

onuru ile bağdaşmaması nedeniyle reklama karşı çıkmaktadırlar (Karaca, 2006). İletişim aracı olarak 

reklam sağlık hizmetlerindeki etik değerlerden ödün verilmeden, ahlâki değerlere uygun olarak yapıldığı 

müddetçe hem hizmet sunucuları hem de hizmet alıcıları bakımından etkili olabilir (Temel ve Akıncı, 

2016). Sağlık kurumlarının etkin pazarlama faaliyetlerini uygulamaları bakımından söz konusu sektörün 

kendine özgü hukuki ve etik özelliklerinin yanında hizmetlerin niteliklerini göz önünde bulundurarak 

pazarlama karması unsurlarını bir araya getirmelerinin imkânı olabilir. Özellikle tutundurma unsuru 

olan reklam, üzerinde tartışılan ve hassasiyetle durulan bir konudur. Tutundurma ve reklam mesajları, 

kontrol edilmesi mümkün olan mesajlardır. Sağlık hizmetlerinde reklamın kullanılmasına etiksel ve 

hukuki hassasiyetleri koruyabilecek kontrol mekanizmaları var olduğu müddetçe imkân tanınabilir. Söz 

konusu mekanizmalar sayesinde reklam ve tutundurma mesajlarının kontrolü sağlanabilecektir. Sağlık 

kurumları, böyle bir alt yapı oluşturulduktan sonraki süreçte reklam kampanyası planlaması aşamasına 

geçebilmelidir (Işık, 2012). 
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4. MATERYAL VE METOD 

Araştırma yöntemi nicel araştırma yöntemi olup bu kapsamda kitap, tez ve makalelerden 

yararlanılmıştır. Çalışmada ilk olarak konuyla ilgili olarak literatürde sıklıkla bahsi geçen kavramlar 

açıklanmıştır. Çalışmanın devamında da sağlık hizmetleri pazarlamasının etiksel yönü teorik olarak ele 

alınmıştır. 

 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sağlık kurumları özel anlamda bireyin, genel anlamda ise toplumun sağlık sorunlarıyla ilgilenen 

ekonomik boyutlu kurumlardır. Toplumun sağlık seviyesinde artışı amaçlayan, sağlık hizmeti sunan, 

sistemin en önemli parçası olan hastaneler ve diğer sağlık kurumlarının tanıtım faaliyetlerinde 

pazarlamaya başvurmaları bir ihtiyaç niteliğine bürünmüştür. Çünkü sağlık kurumları birer hizmet 

işletmesi olup, kâr elde etmek ve sektörde devamlılığı sağlamak zorundadırlar. Sağlık kurumlarında 

pazarlama faaliyetlerinin birbirinden farklı eleştiriye maruz kalması ve yöneticilerce kabul görmemesine 

rağmen, pazarlama faaliyetleri çoğunlukla farkında varılarak veya varılmayarak yerine getirilmektedir. 

Sonuçta sağlık kurumlarında pazarlama faaliyetlerinin birtakım etik sorunlarla yüzleşme ihtimali 

doğabilmektedir. Bu anlatılanlardan hareketle etik kavramı sağlık hizmetleri pazarlamasında kritik bir 

öneme sahip olup, etik kuralların uygulamaya geçilmesi hem sektörün güvenilir kılınma durumunu hem 

de insan hayatına verilen değeri yansıtmaktadır.Sağlık hizmeti tüketicilerinin sağlık çalışanlarıyla 

doğrudan iletişim içerisinde olmaları göz önünde bulundurulduğu takdirde onların hangi konumda 

görüldüğü sağlık hizmetleri pazarlaması etiğinin karara bağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

 

Literatürde yer alan farklı çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde, Motur ve Tatlı (2021) tarafından 

yapılan çalışmanın sonucuna göre bazı uzman hekimlerin sağlık sektöründe reklam çalışmalarının 

yapılmaması gerektiği yönünde görüş beyan ettikleri söz konusu olmuştur.. Çünkü bu uzman hekimler, 

sağlık sektöründeki reklam faaliyetlerinin giderlerde artış yaratacağı için kâr amacı güdülmesi ve 

böylece dürüstlük ilkesinin ihlâl edileceğini öne sürmektedir. Bu noktada insan sağlığının 

önemsenmesinin hekimlerin öncelikli görevi olduğu belirtilip, ticari kaygı güdülerek reklam 

faaliyetlerine başvurmakla etik kurallara uyulamayacağından endişelenilmiştir. 

 

Güney ve Selvi (2017) tarafından yapılan çalışmanın sonucuna göre eğitim seviyesinin artışına bağlı 

olarak özel hastane reklamları hakkındaki tutumlarının olumsuz yönde seyrettiği söz konusu olmuştur. 

Çünkü katılımcılar, özel hastane reklamlarının komik/eğlendirici olmamasının yanında hasta sağlığına 

zarar vermediğini düşünmektedirler. Işık (2012) tarafından yapılan çalışmanın sonucuna göre sağlık 

personelinin reklam yoluyla hastalara ön bilgilendirme yapabileceği ve reklamın hasta sağlığı açısından 

zarara yol açabilecek istismarı ortaya çıkarmayacağını düşünmeleri söz konusu olmuştur. Ayrıca 

reklamların bilgilendirme, öneri sunma ve eğlendirme özelliklerine sahip olması hastalarca yararlı 

görülmektedir. 

 

Pak (2020) tarafından yapılan çalışmanın sonucuna göre belirli bir ilacın reçeteye yazılmasına karşılık 

olarak herhangi bir çıkar elde edilmesi konusundaki önerinin hekimlerin büyük çoğunluğu tarafından 

etik bulunmadığı söz konusu olmuştur. İlaç firmalarınca verilen numune ilaçların maddi durumu yeterli 

olmayan hastalara kullanıldığı yönündeki pazarlama stratejisinin hekimlerin yine çoğunluğu tarafından 

toplum sağlığı açısından yararlı bulunduğu görülmüştür. İhtiyaç duyulmayan sağlık harcamalarının 

önlenip, sağlık hizmetleri pazarlamasında etiksel yaklaşımlar konusunda toplumun farkındalık 

kazanması sağlanmalıdır. Sağlığın korunmasında sadece yasal düzenlemelerin değil, aynı zamanda etik 

değerler, ilkeler ve vicdanların da payı bulunmaktadır. Bu nedenle, ticari kaygılarla sağlık hizmeti 

kullanıcıları için etik dışı pazarlama tekniklerine başvurularak kazanç elde edilmeye girişildiği zaman 

yasal düzenlemelrin, etik değerlerin ve ilkelerin olması normal karşılanmalıdır. 
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Özet  

Göç kavramı kültürel açıdan incelendiğinde göçmen topluluğun ardında bıraktığı topraklarda yaşadığı 

kültürü yeni yerleştiği topraklarda sürdürmeye yönelik tutumu dikkat çekmektedir. Göçmenler 

genellikle kültürlerine dair unsurları olduğu gibi yaşatmaya devam etme eğiliminde olsalar da bir 

ülkenin kırsalından diğer ülkenin kent yaşantısına doğru gerçekleşen göç eylemi kültüre özgü mevcut 

ritüellerin şekil değiştirmesi ile sonuçlanabilmektedir. Diğer taraftan göçmen topluluğun yeni kültür 

çevresi içerisinde kendi kültürel kimliğini ortaya koymaya ihtiyaç duyması olağan görünmektedir. 

Müzik ise tekrarlanan ritüeller içerisinde göçmen toplulukların geldikleri toprakları anımsamalarını ve 

birbirleri ile ortak geçmişe dayalı bağları kuvvetlendirmelerini sağlamanın yanı sıra kültürel kimliğin 

önemli bir imgesi konumundadır. Kocaeli’de yaşayan Makedonya göçmenlerinin her yıl yaz aylarında 

organize ettikleri Helva Şölenlerinde, geçmişte Makedonya Türkleri’nin kültürel ögeleri arasında yer 

alan ancak göç sonrası çeşitli zorunluluklarla müzik yaşantılarından uzaklaşan davul-zurna icrasının 

neredeyse helva ile aynı düzeyde sembolik anlam taşıdığı görülür.  Helva Şölenlerinde sembolik olarak 

helva-davul-zurna üçgeninde gerçekleşen ritüeller, Makedonya göçmenlerinin kültürel hafızalarını 

ritüel ve müzik yoluyla tazelemenin yanı sıra Kocaeli kent yaşantısı içerisinde Makedonya 

göçmenlerinin kültürel kimliğin ortaya koyulduğu önemli bir etkinlik olarak karşımıza çıkar. 

Çalışmanın amacı Kocaeli’de 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen Geleneksel Helva Şölenlerinin 

Makedonya göçmenlerinin kültürel kimliği açısından önemini ve göçle birlikte Kocaeli’ye taşınan 

ritüellerin değişim dönüşümlerini helva, davul ve zurna sembolleri temelinde ele almaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Makedonya göçmenleri, Helva Şöleni, kimlik, ritüel 

 

TRADITIONAL HALVA FESTIVAL OF MACEDONIAN IMMIGRANTS LIVING IN 

KOCAELİ WITHIN THE CONTEXT OF MUSIC-IDENTITY-RITUAL  
 

Abstract  

When the concept of migration is examined from a cultural point of view, the attitude of the immigrant 

community to maintain the culture they live in the lands they have left behind draws attention. Although 

immigrants generally tend to keep the elements of their culture alive as they are, the act of migration 

from the countryside of one country to the urban life of another country may result in the transformation 

of the existing rituals specific to the culture. On the other hand, it seems normal that the immigrant 

community needs to reveal its own cultural identity within the new cultural environment. Music, on the 

other hand, is an important image of cultural identity, as well as enabling immigrant communities to 

remember the lands they came from and to strengthen their ties based on the common past with each 

other through repeated rituals. In the Halva Festivals organized by Macedonian immigrants living in 

Kocaeli every year in the summer, it is seen that the drum-zurna performance, which was among the 

cultural elements of Macedonian Turks in the past, but moved away from their musical life due to 

various necessities after the migration, has almost the same symbolic meaning as halva. The rituals that 

take place in the halva-drum-zurna triangle symbolically in the Halva Feasts are an important activity 

in which the cultural identity of Macedonian immigrants is revealed in Kocaeli urban life, as well as 

refreshing the cultural memories of Macedonian immigrants through ritual and music. The aim of the 

study is to discuss the importance of the Traditional Halva Feasts held in Kocaeli since 2000 in terms of 

the cultural identity of Macedonian immigrants and the transformations of the rituals carried to Kocaeli 

with the migration on the basis of halva, drum and zurna symbols.  
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1. GİRİŞ 

Bir ülkeden başka bir ülkeye göçle taşınan kültürel özellikler yeni kültürel çevre ile etkileşim, gelinen 

ülkeye zamanla entegre olma, kent yaşantısına uyum sağlama süreçleri ve sosyo-ekonomik nedenler 

gibi birçok etken neticesinde değişim dönüşüm sürecine girer. Dolayısıyla göçmen topluluk her ne kadar 

heybesinde getirdiği geleneklerini yaşatmak istese de günümüz yaşam koşullarında bunun bir yere kadar 

ve genellikle de ritüel normlarının dönüşümüyle sağlandığı gözlemlenir. Bu noktada ise ritüel özellikleri 

ve kimlik tanımlayıcısı olarak müzik önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 

Mustan Dönmez’e (2019) göre kişinin kim olduğu, özellikleri ve hangi topluluklara dâhil olduğu gibi 

çeşitli özelliklerini betimleyen kültür kavramı, birey ya da topluluğun tarihsel, kültürel, kişisel, sosyal 

ve etnik arka planının özeti niteliğindedir. Kimlik kavramı etnomüzikoloji açısından ele alındığında ise 

“kolektif kimliğin temsili olması ve kolektif kimlik tarafından belirlenmesi” bakımından önemlidir 

(Mustan Dönmez, 2019, s.106).  

 

Ritüeller, geçmişten günümüze, nakledilme yoluyla, sözlü ve uygulamalı olarak ve toplumsal katılımla 

süregelen, standart ritmik hareketlerle ve sembolik bir dille ifade edilen toplumsal bir olguyu 

tanımlamaktadır (Karaman, 2010, s.235).  Honko (1979) ise ritüel kavramını “birey ya da gruplarla ilgili 

bazı değerlerin, uygun zamanlarda, sembolik ve aşağı-yukarı değişmeyen ardışık davranış biçimleri ile 

tekrarlanması” şeklinde tanımlamıştır (Honko, 1979, s.372). 

 

Bir topluluğun geçmişle ilgili oluşturarak ortak imgeler vasıtasıyla paylaştığı unsurlar, birlikte ortak 

geçmişi yaşamaktan daha çok hatırlamayı içermektedir. Birlikte hatırlama pratikleri ise topluluğu 

birleştiren ortak kimliğin fark edilmesini sağlamaktadır. Kimlik kavramı bu noktada hem bireysel hem 

de toplumsal anlamda var olabilmenin önemli bir unsuru haline gelir (Murtezaoğlu, 2012, s.345). 

 

Şölen kavramı “ziyafet, belirli bir amaçla yapılan eğlence” gibi anlamlarla sözlükte yer bulmaktadır 

[Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük.gov.tr]. Festival kelimesinin farklı tanımları bulunmakla birlikte 

konumuza en yakın şekilde yapılan tanım “Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği 

programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi” şeklindedir (TDK).  Kökenleri dinî olgulara 

dayanmakla birlikte günümüzde çok farklı amaçlara hizmet edebilen festivallerle ilgili Atak ve Tatar 

(2017) tarafından yapılmış olan daha geniş bir tanım ise şöyledir: 

“Düzenlendiği dönemi, içeriği, düzenlenme döngüsü, katılacak kişi sayısı, süresi önceden 

belirlenerek belirli bir program dâhilinde düzenlenen, bilim, kültür, spor, eğlence, 

rekreasyon, din ve ekonomik faaliyetler gibi sebeplerle insanların bir araya geldiği 

etkinliklere festival denmektedir.”(Atak ve Tatar, 2017, s.1396) 

 

Kocaeli’de Makedonya göçmenlerinin Helva Şöleni her ne kadar şölen ismi ile anılsa da tanımlara 

uygunluk açısından değerlendirildiğinde esasen süresinin önceden belirlenmesi ve belirli bir program 

dâhilinde gerçekleşmesi bakımından içerik olarak festival kavramına daha yakın durmaktadır. Festival 

türü organizasyonlarda topluluğun gündelik hayatın sıradanlığından uzaklaşılması ile kimliği 

deneyimleme fırsatlarını arttırdığı savunulmaktadır. Bu organizasyonlar bireyleri bir araya getirmenin 

yanı sıra kültürel normlara dâhil olan tatlar, sesler ve giyim biçimleri gibi farklılıkların da sergilendiği 

etkinliklerdir (Bennett ve Woodward, 2014, s. 11-12). 

 

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği çatısında Makedonya göçmenleri tarafından 

organize edilen ve 2022 yılında yirmincisi düzenlenen Geleneksel Helva Şölenlerinde ortak geçmişi 

hatırlatan davul ve zurna icrası helva teması ile işlenmektedir. Bu şölende Makedonya’dayken gündelik 

yaşamın bir parçası olan davul-zurna icrası eşliğinde gerçekleşen ritüellerin dönüşümüne de şahit 

olunmaktadır. Aynı zamanda Geleneksel Helva Şöleni ve davul-zurna icrası Makedonya göçmenlerinin 

Kocaeli kent yaşantısında ve komşuluk ilişkisi içerisinde oldukları diğer kültürlerin arasında kültürel 

kimliğin imgesi haline gelmektedir. Bu doğrultuda çalışmada Kocaeli’de Makedonya göçmenleri 
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tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Helva Şölenlerinin etnomüzkoloji disiplini perspektifinden 

müzik kimlik ritüel bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Helva Şöleni İstanbul, Manisa, İzmir ve Sakarya gibi Makedonya göçmenlerinin yaşadığı diğer 

şehirlerde gerçekleşen bir etkinlik değildir. Dolayısıyla araştırma hem Kocaeli’de yaşayan Makedonya 

göçmenlerine özgü olması hem de müzik ve ritüel aracılığıyla Kocaeli’de Makedonya göçmenlerinin 

kültürel kimliğinin betimlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

2. ARAŞTIRMANIN METODU 

Çalışma nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde literatür taraması 

yapılarak ön çalışma yapılmış ve ardından Kocaeli’de Makedonya göçmen nüfusunun yoğun olduğu 

İzmit ilçesinde saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması esnasında görüşme ve gözlem 

tekniklerinden yararlanılmıştır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış şekilde 

gerçekleşmiştir. Gözlem sürecinde 29 Ağustos – 4 eylül 2022 tarihleri arasında yirmincisi 

gerçekleştirilen Helva Şöleninin dâhilinde İzmit’te gerçekleştirilen tüm etkinlikler takip edilerek ses ve 

video kayıtları alınmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarda gerçekleşen Helva Şölenlerinin video kayıtlarına 

ulaşılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular kimlik ve ritüel kavramları temelinde 

analiz edilerek betimlenmeye çalışılmıştır. 

 

3. KOCAELİ’DE YAŞAYAN MAKEDONYA GÖÇMENLERİNİN HELVA ŞÖLENLERİNDE 

KÜLTÜREL KİMLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK DAVUL-ZURNA VE HELVA 

Toplumsal kimlik olarak nitelendirilen “aidiyet bilinci” kullanılan ortak dil ve simgesel sistem ile ortak 

bilgi birikimi ve katılıma dayanmaktadır. Bu noktada; danslar, giysiler, yeme-içme gibi unsurlar önem 

kazanmaktadır (Assmann, 2018, s.148-149). Bu bağlamda değerlendirildiğinde Kocaeli’de yaşayan 

Makedonya göçmenlerinin Helva Şölenlerinde davul-zurna ve helva kimliksel semboller olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Türk müziğinin en eski çalgılarından olan davul ve zurna Anadolu’da olduğu kadar Balkanlar’da da 

oldukça yaygın bir çalgı topluluğudur. Makedonya müziğinin de başlıca çalgı topluluklarından biri olan 

davul-zurna ikilisi elbette Makedonya Türkleri’nin müzik yaşantılarında da önemli bir konumdadır. 

Balkanlar’daki kökenleri ile ilgili farklı görüşler bulunmakla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Balkanlar’da Yörük-Türkler’i iskân etmeye başlaması ile birlikte davul-zurna icrasının Anadolu’dan 

taşınmış olması daha muhtemel görünmektedir (Göher Vural, 2017, s.278-280).  

 

Günümüz Kuzey Makedonya’sında davul-zurna icrası ortak müzik kültürünün bir parçası olmakla 

birlikte icra gelenekleri bölgesel farklılıklar gösterir. Davul-zurna icrası ülkenin her yerinde Roman 

müzisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Genellikle iki davul ve iki zurna ile icra edilmesine karşın 

zaman zaman ikiden fazla davul zurna ya da bir davul iki zurnadan oluşan topluluklarla da 

karşılaşılabilmektedir. Zurnalar ya iki kaba zurna ya da iki cura zurnanın birlikte kullanması ile icrada 

bulunur (Rice, 1982, s.132). Günümüzde Makedonya’nın bir çok yerinde davul ve zurnadan oluşan 

topluluklar gerek ritüel işlevleri, gerekse halk danslarındaki rolleri nedeniyle modern çalgı toplulukları 

ile birlikte varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir (Silverman, 1996, s.70).  

 

Makedonya’da yaşayan Türkler’in gündelik yaşantılarında davul-zurna ikilisi gelin alma, düğün, sünnet 

ve güreşlerde ritüellere eşlik etmektedir. Makedonya’dan Yugoslavya Federe Devleti Dönemi’nde 

1952-1967 yılları arasında Kocaeli’ye “serbest göç” statüsünde gelerek yerleşen göçmenler arasında 

davul-zurna icra geleneğini sürdüren Roman ailelerin bulunmamasından dolayı bugün Kocaeli’de 

yerleşik davul-zurna toplulukları bulunmamaktadır (R. Altıntip ile görüşme, 09.08.2022). Göçten 

sonraki ilk yıllarda Kocaeli’de halen sokak düğünlerinin gerçekleştirilebilmesinden dolayı maddi 

olanakları elveren aileler düğün ve sünnet gibi cemiyetlerinde Makedonya’dan davul-zurna ekipleri 

getirterek “memleket usulü düğün” yapmaya devam etmişlerdir. Ancak mülki idareler ve yerel 

yönetimlerin getirdiği kurallar çerçevesinde sokak düğünlerinin yasaklanması ve ekonomik koşulların 

giderek zorlaşması neticesinde açık hava icrasına uygun olan davul-zurna ekiplerinin Kocaeli’deki 

Makedonya göçmen cemiyetlerinde misafir edilmesi giderek azalmıştır. 
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Buna karşın “Makedonya göçmenlerinin müziği denince aklınıza ilk gelen çalgı/çalgılar nelerdir?” 

sorusunun yöneltildiği göçmenler bugün halen (günümüzde yaygın olan bakır üflemeli çalgı 

orkestralarına rağmen) davul ve zurna cevabını vermektedirler. Makedonya göçmenlerinin kültürel 

kimliklerinin sembollerinden biri olarak niteleyebileceğimiz davul-zurna icrası günümüzde düğün ve 

sünnet gibi cemiyetlerden ziyade Helva Şölenlerinde duyulmaktadır.  

 

Batı Makedonya’nın Debre Bölgesi kendine has bir davul-zurna icra geleneğine sahiptir. Bu bölgede 

Davul-zurna geleneği yüzyıllardan beri Roman Majovci Sülalesi’nin mensupları tarafından 

sürdürülmektedir (Silverman, 2015, s.97). Helva Şölenlerinin sembolü olan davul-zurna ekipleri de 

2000 yılından bu yana Kocaeli’de şölen zamanı misafir edilen Majovci’lerden oluşmaktadır. Bu 

topluluklar Kocaeli’de Makedonya göçmenleri tarafından genellikle Debre davulları olarak 

adlandırılmaktadır. Göçmenlerin, Makedonya topraklarında yaşadıkları dönemde gündelik 

yaşantılarının bir parçası olarak bir zamanlar düğün ve sünnet ritüelleri yoluyla kültürel belleğin 

kuşaktan kuşağa aktarılmasında rol oynayan davul-zurna ikilisi günümüzde Helva Şölenlerinde benzer 

ritüellerin şölene uyarlanması ile kültürel hafızanın tazelenmesine destek olarak kültürel kimliğin 

hatırlanması ve yaşanmasında önemli bir rol oynamakta ve en az helva kadar “Helva Şöleni”nin sembolü 

konumunda yer almaktadır.  

 

Kocaeli’de Makedonya göçmenlerinin yoğun olarak yerleştikleri 28 Haziran Mahallesi, Mehmet Ali 

Paşa Mahallesi ve Kadıköy Mahallesinde komşuluk ilişkisi içerisinde oldukları diğer etnik yapılar 

(Manavlar ve Lazlar) düğün için gelen davulları duyduklarında bile Helva Şöleninin başladığını 

düşünmektedir. Debre davulları Kaplan’ın (2019) kimliğin iki bileşeninden biri olarak tanımladığı 

“tanımlama ve tanınma” bileşeni bağlamında hem Makedonya göçmenleri hem de yaşadıkları çevre 

tarafından Helva Şöleni ile özdeşleşen bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaplan, 2019, s.34-

35). 

 

Helva Şölenine ismini veren helva Kocaeli’de yaşayan Makedonya göçmenleri için bir diğer kimlik 

sembolüdür. Makedonya göçmenleri iyi günde kötü günde, mutlulukta ve üzüntüde, doğumda ve 

ölümde helva kavurur (E. Arcan ile görüşme, 04.08.2021). Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve 

Dayanışma Derneği üyelerinden altı usta şölen boyunca helva kavurma işiyle ilgilenmiştir. Helva 

ustaları un ile kavrulan helvanın kokusunda meleklerin rahat ettiğine dair inançlarından bahsetmişlerdir. 

Bu durum ritüellere atfedilen kutsiyetin de bir belirteci olarak düşünülebilir. Ayrıca irmik ile yapılan 

helva çabuk olurken, atalarının kullandığı un ile yapılan helva saatlerce kavrulmaktadır ve bundan dolayı 

kalabalık bir topluluk tarafından dönüşümlü olarak kavrulur. Zahmetli sürecinden dolayı helva ustaları 

aynı zamanda helvanın “emek” ve göçmenler arasındaki “dayanışma”nın sembolü olduğunu 

vurgulamışlardır. Tüm bu sembolik anlamlarından dolayı Kocaeli Rumeli Türkleri derneği çatısı altında 

30 Ağustos Zafer Bayramı ya da 10 Kasım günlerinde Atatürk ve şehitlerimiz için Mevlit okutularak 

helva kavrulmaktadır (A. Alparslan ile görüşme, 03.12.2021). Makedonya göçmenlerinin bu denli 

anlam yükledikleri helva, bugün hem Helva Şölenin hem de Makedonya göçmenlerinin kültürel 

kimliklerinin önemli bir sembolü konumundadır. 

 

4. MÜZİK-KİMLİK-RİTÜEL BAĞLAMINDA HELVA ŞÖLENİ 

Helva Şöleni ilk olarak 2000 yılında ilk kuşak göçmenler için Babalar Günü’nde gerçekleştirilir. İlk 

kuşak yaşlı göçmenler Debre davullarını duymaktan o kadar hoşnut olurlar ki ayaklanıp Debre 

bölgesinin karakteristiği olan ağır oroları (halay) oynamaya başlarlar (E. Arcan ile görüşme, 

04.08.2021). İlk kuşak göçmenlere Makedonya topraklarını hatırlatan ve Rumeli Türkleri Kültür ve 

Dayanışma Derneği’nin bahçesinde gerçekleştirilen bu etkinlik gördüğü rağbetten dolayı sonraki 

yıllarda da geliştirilerek sürdürülür ve zamanla içeriğindeki uygulamalar ve ritüeller şekillenir. Bugün 

Helva Şöleni ana hatlarıyla; davetiye dağıtma ritüeli, akşam eğlenceleri, İzmit Belediyesi önünde 

gerçekleşen açılış töreni ve İzmit Doğu Kışla Parkında gerçekleştirilen final programından 

oluşmaktadır. 

 

4.1. Davetiye Dağıtma Ritüeli 

Davetiye dağıtma ritüeli Makedonya’daki düğünün ilan edilme ritüelinden evrilerek Helva Şölenlerinde 

uygulanmaktadır. Makedonya Türkleri’nin Makedonya Debre bölgesinde gerçekleştirdikleri düğünlerin 
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bir bölümünü davet süreci oluşturur. Kız tarafında gelin ve kız arkadaşları daire eşliğinde türküler 

söyleyip aile yakınlarını dolaşarak düğünü ilan ederken erkek tarafı düğünü davul-zurna eşliğinde ilan 

eder. Bu esnada ağaç dalı ile dolaşılır ve davet edilen haneler ağaç dallarına çeşitli hediyeler takar (A. 

Alparslan ile görüşme, 03.12.2021). Düğünün ilanına dair bu ritüel günümüz düğünlerinde gerek kent 

yaşantısının oluşturduğu engeller gerekse Debre davullarının nadiren düğünlere gelebilmesinden dolayı 

uygulanmamaktadır. Ancak bu ritüelin Helva Şöleninde tekrar hayat bulduğu ve şölene davet ritüeline 

dönüştüğü gözlemlenmiştir. 

 

Yedi gün süren şölenin başından itibaren açılış törenine kadar her gün dernek yönetici ve üyeleri ile 

Debre davulları kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve Makedonya göçmenlerinin yoğun 

olarak yaşadığı Mehmet Ali Paşa, Kadıköy ve 28 Haziran mahallelerinin sokaklarında davetiye 

dağıtarak şöleni duyurur. Geçmiş yıllarda Makedonya’daki düğün davetlerinde uygulanan ağaç dalı ile 

davet için dolaşma geleneği de Helva Şölenlerinde bazı yıllarda uygulanmıştır (A. Alparslan ile 

görüşme, 03.12.2021).  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Davetiye dağıtma ritüeli (Kadıköy Mahallesi, 02.09.2022) 

 

Debre davulları sokak sokak gezerken türküler, Arnavutça ya da Makedonca şarkıların ezgilerini icra 

ederler.  Davetiye dağıtma esnasında Makedonya göçmenlerinin yaşadığı evlerden kadınların hediye 

ettiği havlu ve kumaşlar ile göçmen esnafın verdiği bahşiş Makedonya topraklarını yeniden hatırlatan 

Debre davullarına duydukları özlem ve dahası saygının göstergesi olarak nitelendirilebilir. 

 

4.2. Akşam Eğlenceleri 

Eskiden Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği bahçesinde gerçekleştirilen akşam 

eğlenceleri 2022 yılında Balkan Dernekleri yerleşkesinde yapılmıştır. Akşamları Makedonya 

göçmenleri ve çevre halkı yerleşkenin bahçesinde toplanır. Ayrıca her yıl İstanbul, Sakarya ve Bursa 

gibi çevre illerde yaşayan Makedonya göçmenleri de bazı akşamlar davulları dinlemek ve oro oynamak 

için şölende buluşmaktadır. Şölen boyunca bazı akşamlar helva kavrulur ve Debre davulları eşliğinde 

orolar oynanır. Bu esnada davul-zurna ve helvanın buluştuğu başlangıç, şerbet verme ve kapak açma 

ritüelleri gerçekleştirilir. Helvanın kavrulmaya başlaması ile birlikte icra edilen özel bir ezgi ile davul-

zurna helvaya başlandığını ilan eder.  
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Şekil 2. Helvaya başlama ritüeli (Balkan Yerleşkesi, 30.08.2022) 

 

Helva kavrulmaya başladıktan sonra davul-zurna icrası başka bir alanda devam eder. Bu esnada Majovci 

topluluğu türküler, Arnavutça ve Makedonca şarkılar ile yöreye özgü orolar çalar ve göçmenler oro 

icrasında bulunurlar. Makedonya’da davulcunun performans esnasında davulu yere dik koyup yanında 

diz çökerek çalmaya başladığı andan itibaren bir kişinin davulun üzerine tek ayağı ile çıkması yaygın 

bir gelenektir (Göher Vural, 2017, s.292). Helva Şölenlerinde de davul üstünde oynama geleneği eski 

ağır oroları bilen kişiler tarafından halen sürdürülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Davul üstünde oyun (Balkan Yerleşkesi, 03.09.2022) 

 

Helva Şöleninin hemen her aşamasında sıkça icra edilen ve özel bir tür olan nebet çalma geleneği akşam 

eğlencelerinde sıkça duyulmaktadır. Makedonca’da ezgija olarak isimlendirilen nebet esnasında oyun 

oynanmaz. İki zurna tarafından davul eşliği olmadan serbest/usulsüz şekilde icra edilen ezgi doğaçlama 

izlenimi vermekle birlikte esasen doğaçlama değildir (P. Isakovski ile görüşme, 01.09.2022). Ezginin 

ardından davullardan biri yere koyularak yalnızca çubuklarla trampet icrasına benzeyen bol velveleli 

(temel vuruşları çeşitlendirerek) bir ritim gösterisi yapılır ve bu esnada yerde çalınan davulun üzerine 

dinleyiciler bahşiş bırakır. Ardından ritme ezgi de katılarak nebet tamamlanır. Makedonya’da düğün ve 

sünnet gibi ritüellerin vazgeçilmez bir parçası olan nebet çalma geleneği Kocaeli’de ancak Majovci 

topluluklarının nadiren geldikleri düğünlerde ve Helva Şölenlerinde duyulabilmektedir.  
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Şekil 4. Nebet çalma davul performansı (Kadıköy Mahallesi, 01.09.2022) 

 

Geçiş/giriş ritüellerinin, temel nedenleri bireyseldir ve kişinin bir statüden başka bir statüye geçişini 

sağlar (Karaman, 2010, s.231). Makedonya Debre bölgesinde gelin evdekilerin elini öpüp evden 

çıkmaya hazırlanırken ya da sünnet düğünlerinde konvoy hazırlanırken çalınan oldukça velveleli 

ritimlerin kullanıldığı ezgi hazırlık olarak isimlendirilmektedir (R. Bayraktar ile görüşme, 30.08.2022). 

Hayatın bir aşamasından başka bir aşamasına geçişin hazırlık sürecinde icra edilen bu ezgi Helva 

Şölenlerinde helvanın  tamamlanmasından önceki şerbet verme ritüelinde icra edilmektedir ve helvaya 

şerbetin eklendiği aşamayla özdeşleştiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Şerbet verme ritüeli (Balkan Yerleşkesi, 01.09.2022) 

 

Helva demlendikten sonra kapak açma ritüeli de yine davul-zurna eşliğinde gerçekleştirilir. Kapak açılıp 

helva tadıldıktan sonra misafirlere ikram edilir ve şölen alanında oro icraları devam eder. 

 

4.3. Açılış Töreni 

Geleneksel olarak pazartesi günü başlayan Helva Şöleninin açılış töreni Cuma gününden önce herhangi 

bir günde gerçekleştirilebilmektedir. Tören başlamadan önce İzmit çarşısında Makedonya göçmenleri 

davul-zurna icrası eşliğinde dolaşarak şehrin sakinlerine şöleni ilan eder. Tören İzmit Belediye binası 

(Belsa Plaza) önünde gerçekleşir. Davul-zurna icrası ile orolar oynanır ve kapak açma töreni yapılarak 

kent halkına helva dağıtılır. Kent merkezinde gerçekleştirilen bu aşama davul-zurna ve helva sembolleri 

ile Kocaeli kent yaşantısı içinde Makedonya göçmenlerinin kültürel kimliğinin ortaya koyulduğu bir 

etkinlik olarak tanımlanabilir. 
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Şekil 6. Açılış Korteji (İzmit Belediye binası önü, 02.09.2022) 

 

4.4. Final Programı 

Final programı her yıl Helva Şöleninin son gününde Doğu Kışla Parkı’nda gerçekleştirilir. Yerel 

yönetimlerin de desteğinin alındığı final gününde parkın içinde helva kazanları kurulur, helva ritüelleri 

burada da gerçekleştirilir. Davul-zurna eşliği ile orolar oynanır. Günün gecesinde ise Kocaeli halkına 

helva dağıtılır, halk oyunları gösterileri ve konserlerle eğlence düzenlenerek şölen sonlandırılır. 

 

                         

Şekil 7. Final Programı etkinlikleri (Doğu Kışla Parkı, 04.09.2022) 

 

5. SONUÇ  

Helva şöleni Kocaeli’de yaşayan Makedonya göçmenlerine özgü bir etkinlik olmakla birlikte Sakarya, 

İstanbul ve Bursa gibi komşu şehirlerdeki göçmenler tarafından da rağbet görmektedir. Her ne kadar 

şölenin başlıca kimliksel sembolü helva olsa da Debre’li Roman Majovci sülalesinden gelen davul-zurna 

icracıları ile gerçekleştirilen davul-zurna icraları, göçmenlerin Makedonya’dayken müzik ve ritüel 

yaşantılarında var olan müzik uygulamalarını Kocaeli’ye taşımaktadır. Ancak Makedonya’da gelin 

alma, düğün ve sünnet gibi ritüellere eşlik eden ezgilerin Helva Şöleninin çeşitli aşamalarına farklı 

amaçlarla entegre edildiği tespit edilmiştir. Bu ezgiler; davet, helvanın başlaması, şerbet verme, kapak 

açma ritüellerinde karşımıza çıkmaktadır. Davul üzerinde oynama ve nebet icraları ise Batı 

Makedonya’nın düğün ve cemiyetlerdeki yaygın dans ve müzik icra gelenekleri iken Kocaeli’de Helva 

Şölenleri ile özdeşleştiği görülmektedir. 

 

Helva Şöleninin çeşitli aşamalarına yerleştirilen davul-zurna icrasının eşlik ettiği bu ritüeller 

Makedonya topraklarında yaşanan geçmişle bağ kurmayı sağlamakta ve kültürel belleğin müzik 

icrasıyla nesiller arası aktarımına destek olmaktadır. Davul-zurna ve helva sembolizmi ile şölen 

kapsamında gündelik hayatın rutininden uzaklaşarak kendi kimliğinin farkına varma deneyimlerini 
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arttıran göçmenler aynı zamanda Kocaeli kent yaşantısı içerisinde ayırt edici özelliklerini sunarak 

kültürel kimliklerinin tanınması sürecine de hizmet etmektedirler. 
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Özet  

Bu araştırmanın amacı BİLSEM’e devam eden ilkokul öğrencilerinin umut etme ve hayal kurma 

becerilerinin farklı demografik değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Araştırma nicel araştırma 

yöntemlerinden betimsel tarama yönteminde desenlenmiştir.  Araştırma örneklemi BTSO Kamil Tolon 

Bilim ve Sanat Merkezi, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi ve Gürsu Bilim ve Sanat Merkezine 

devam eden 78’i kadın, 87’si erkek olmak üzere 2-6. sınıfa devam eden 165 öğrenciden oluşmaktadır.  

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Çocuklarda Umut 

Ölçeği ve Hayal Kurma Ölçeği kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından toplanmış, toplanan 

veriler SPSS 23 programından faydalanılarak analiz edilerek tablolaştırılmıştır. Veriler normal dağılım 

gösterdiğinden veriler parametrik test istatistikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada BİLSEM’e devam 

eden öğrencilerin umut etmeye ilişkin algılarının yüksek düzey olduğu, hayal etmeye ilişkin algılarının 

orta düzey olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye yönelik algılarının 

cinsiyete, sınıf düzeyine, kardeş sayısına, doğum sırasına, annenin ve babanın eğitim durumuna göre 

değişkenlik göstermediği görülmüştür. Öğrencinler umut etme ve hayal etmeye yönelik algılarında daha 

farklı değişkenlerin farklılık yarattığı söylenebilir. Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye yönelik 

algıları arasında orta düzey pozitif düzeyde ilişki olduğu, umut etme düzeyleri arttıkça hayal etme 

düzeylerinin de arttığı saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Umut etme, hayal etme, BİLSEM, özel yetenek, öğrenci 

 

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF HOPE AND IMAGINATION SKILLS OF 

PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHO CONTINUES BILSEM 

 

Abstract 

The aim of this research is to evaluate the hope and imagination skills of primary school students 

attending BİLSEM in terms of different demographic variables. The research was designed in the 

descriptive survey method, which is one of the quantitative research methods. The research sample 

consists of 165 students, 78 female and 87 male, attending the 2-6 grades, attending BTSO Kamil Tolon 

Science and Art Center, Halil İnalcık Science and Art Center and Gürsu Science and Art Center. 

Personal Information Form, Children's Hope Scale and Imagination Scale developed by the researchers 

were used as data collection tools. The data were collected by the researchers, and the collected data 

were analyzed and tabulated using the SPSS 23 program. Since the data showed a normal distribution, 

the data were analyzed with parametric test statistics. In the study, it was determined that the perceptions 

of the students attending BİLSEM on hope were high, and their perceptions on imagination were 

moderate. It has been observed that students' perceptions of hope and imagination do not vary according 

to gender, grade level, number of siblings, birth order, and educational status of mother and father. It 

can be said that different variables make a difference in students' perceptions of hope and imagination. 

It was determined that there was a moderate positive relationship between the students' perceptions of 

hope and dreaming, and that as the hope level increased, the level of imagination also increased. 
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Giriş  

Dünyada ve Türkiye’de eğitim, yapılandırmacı ve bütüncül bakış açısıyla ele alınmakta, öğrenciler okul 

öncesi dönemden itibaren yükseköğretimi tamamlayıncaya kadar edindikleri becerileri ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda yaş dönemi ve sınıf düzeyine uygun kazanımlar edinmeleri amaçlanarak 

geliştirmeleri sağlanmaktadır. Mesleki rehberlik yoğun olarak içinde bulunduğumuz yüzyılda bilimsel 

bir anlayışla küçük yaşlardan itibaren ele alınması gereken bir süreç olarak işlenmeye başlanmıştır. Buna 

rağmen, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri gözlemlendiğinde, özellikle lise ve üniversite tercih danışmanlığı 

sürecinde görülmektedir ki meslek seçiminde öğrencilerin hangi mesleğe yönelmek istediği, yönelmek 

istediği mesleğin ilgi ve yeteneklerine uygun olup olmadığı konularından ziyade ailelerin ve 

öğrencilerin dikkate aldığı “para kazanabileceği bir işi olsun” düşüncesidir. Para kazanabileceği işi 

olsun” düşüncesi çok boyutlu olarak tartışıldığında sosyolojik, kültürel, ekonomik, siyasi, eğitimsel pek 

çok alt yapısı olmasına rağmen hayattaki başarı ve mutluluğun sırrı nedir diye sorgulandığında pek çok 

teorisyen, yazar, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanın aynı noktada birleştiğini görebiliriz “mutlu 

olmak”. “Mutlu olmak” sorunsalının boyutu sorgulandığında, hangi gözlükle bakıldığına dayalı olarak 

çözümü değişkenlik gösterir.  

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma bakış açısından “mutlu olmak” hayallerini amaçlara, amaçlarını 

hedeflere dönüştürerek, hedeflerine ulaşabilmek için planlama yaparak hedeflerine yönelik tutarlı 

davranışlar sergileyebilme sürecini içselleştirmedir. Hayallerin gerçekleşebilmesinin bilinçli bir çaba 

gerektirdiğini, gereken çabayı gösterme sorumluluğunu taşıyan bireylerin hayallerini gerçekleştirmiş 

mutlu bireyler olduğunu deneyimlemedir. “Hayallerimden sorumluyum, gerekli çabayı gösterirsem 

hayallerimi gerçekleştiririm” özgüveni ve becerisi gelişmiş bireyler hayatlarında kaotik ve beklenmedik 

durumlar karşısında, değişimi arzuladıklarında veya değişimin kaçınılmaz olduğu durumlarda 

öğrenilmiş çaresizlik tutumları sergilemek yerine umutlarını kaybetmemeyi, gelecek beklentilerini 

umutlu ve bilinçli bir çaba ile yönetmeyi seçerler. “Hayatımı ben yönetiyorum, hayatımla ilgili 

hayallerimi gerçekleştirme gücü ve motivasyonuna sahibim” bilincini kazanmış bireylerdir. Bu bilinç 

gerek ailede gerekse okul yaşamında ileriki yaşlarda kazandırılmaya çalışılırsa kayıp zamanlar olarak 

geri dönerek hayatların kaybolmasına ve ertelenmesine yol açabilmektedir. Öğrenciler bu bilinç 

düzeyinde olmadığından hedeflerine yönelik tutarlı davranışlar sergileyememektedir. Hayal etmenin 

gerçeğe dönüşmesi ise bir süreç takip eden ve sürdürülebilirliğe ihtiyaç duyan bir olgudur (Şekil 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Hayallerin Gerçeğe Dönüşmesi Akış Şeması 
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Hayallerin hedefe, hedefin başarıya dönüşmesi sürecinde hayalleri hedefe dönüştüren itici faktörlerden 

en önemlisi umuttur.  Umutlu olunduğunda olumlu düşünme, mutlu olma, daha sık gülümseme, hayal 

kurma, yaratıcılık, minnettarlık, anda kalma, karşılaşılan problemleri çözmek için çabalama, bireyin 

başkalarıyla değil kendisiyle yarışması duygu durumlarını yaşanır. Taşıyıcı faktörler olan umut, çaba, 

motivasyon, yaratıcılık, risk yönetimi süreç boyunca devam ederken taşıyıcı faktörlerde eksiklik 

olduğunda sürecin devam etmesi sıkıntıya girmekte, sürdürülemezse savunma mekanizmaları devreye 

girmekte ve hayallerin hedefe dönüşmesi süreci kesintiye uğramaktadır. Süreçte riskler, öngörülemeyen, 

kaotik durumlar ile başa çıkma için risk yönetimi süreç boyunca devam etmek ancak bu faktörler de 

süreçte evrilmekte ve farklılaşmaktadır. Hedefine ulaşma hayal etme ile başlayan umut etme ile devam 

eden ancak çabalayarak ulaşılan bir süreç takip etmektedir denilebilir. 
 

Hayallerini gerçekleştirmenin sorumluluğunun kendisinde olduğunu bilen bir çocuk ve gelecekte kendi 

hayatını yönetmeyi bilen ve karşılaştığı sorunlar karşısında umudunu yitirmeden baş etmeyi öğrenmiş 

bir genç ve yetişkin adayıdır. Bu araştırmanın amacı BİLSEM’e devam eden ilkokul öğrencilerinin umut 

etme ve hayal kurma becerilerinin farklı demografik değişkenler açısından değerlendirilmesidir. 
 

Yöntem 

Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yönteminde desenlenmiştir.  Araştırma 

örneklemi BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi ve Gürsu 

Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 78’i kadın, 87’si erkek olmak üzere 2-6. sınıfa devam eden 165 

öğrenciden oluşmaktadır.  

 

Araştırmada demografik değişken olarak cinsiyet ve sınıf düzeyinin yanında kardeş sayısı, doğum sırası, 

anne ve babanın eğitim durumu dikkate alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Atik ve Kemer (2009) 

tarafından geliştirilen Çocuklarda Umut Ölçeği ve Atli ve Koşan (2017) tarafından geliştirilen Hayal 

Kurma Ölçeği kullanılmıştır. Çocuklarda Umut Ölçeği 6lı likert tipi derecelendirme ile ölçeklenmiştir, 

6 maddeden oluşmaktadır. Tüm ölçek için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .74 olarak bulunurken, 

test-tekrar test korelasyon katsayısı ise .57'dir. Bu çalışmada Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .62 

olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınabilecek puan en az 6 en fazla 36dır. Ortalamalara bakıldığında 

1.00-2.67 arası puanlar düşük, 2.68-4.33 arası puanlar orta, 4.34-6.00 arası puanlar yüksek düzeyi 

göstermektedir. Hayal Kurma Ölçeği 5li likert tipi derecelendirme ile ölçeklenmiştir, 12 maddeden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten 

alınabilecek puan en az 5 en fazla 25tir. Ortalamalara bakıldığında, 1-2.5 arası puanlar düşük, 2.5-3.5 

arası puanlar orta ve 3.5-5 arası puanlar yüksek düzeyi göstermektedir. Veriler araştırmacılar tarafından 

toplanmış, toplanan veriler SPSS 23 programından faydalanılarak analiz edilerek tablolaştırılmıştır. 

Öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Kolmogorov Simirnov Testi sonucunda p 

=.200 (p>.005) olarak ölçülmüştür. Çarpıklık ve basıklık testinin sonuçlarına bakıldığında, basıklık 

değerinin -.320, çarpıklık değerinin .252, %5 güven aralığında beklenen aralıkta (%5 güven aralığı için 

istatistik değer aralığının ±2.58) olduğu görülmektedir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden veriler 

parametrik test istatistikleri ile analiz edilmiştir.   

 

Sonuçlar 

Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye ilişkin görüşleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Umut Etme ve Hayal Etmeye İlişkin Görüşleri 

Değişkenler N X̄ ss 
En 

Düşük 

En 

Yüksek 
Düzey 

Umut Ölçeği 165 4.73 4,14 17,00 36,00 Yüksek 

Hayal Ölçeği 165 3.40 9,29 15,00 60,00 Orta 

 

Tablo 1’e göre öğrencilerin umut etmeye ilişkin algılarının yüksek düzey olduğu, ortalama değerinin 

X̄=4.14 olarak gerçekleştiği, hayal etmeye ilişkin algılarının orta düzey olduğu, ortalama değerinin 

X̄=3.40 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye ilişkin görüşlerinin 

cinsiyete göre t- testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Umut Etme ve Hayal Etmeye İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete göre t- testi 

Sonuçları 

Değişkenler Cinsiyet N x  ss sd t p 

Umut Etme 
Kadın 78 4.72 4.61 

163 
-.197 

 

.844 

 Erkek 87 4.74 3.69 

Hayal Etme 
Kadın 78 3.45 9.26  .763 .447 

Erkek 87 3.35 9.34 163   

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin umut etmeye [t (163)= -.197, p>.05] ve hayal etmeye [t (163)=.763, 

p>.05] ilişkin algılarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir. 

Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye ilişkin görüşlerinin sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları 

Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Umut Etme ve Hayal Etmeye İlişkin Görüşlerinin Sınıf Düzeyine göre ANOVA 

Sonuçları 

Değişkenler 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Fark 

Umut 

Gruplar arası 26,537 4 6,634 
,381 

 

,822 

 

- 

Grup içi 2784,639 160 17,404 

Toplam 2811,176 164  

Hayal 

Gruplar arası 296,539 4 74,135 

,856 ,492 

 

Grup içi 13860,164 160 86,626 - 

Toplam 14156,703 164   

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin umut etme [F(4,160)=.381, p>.05] ve hayal etmeye [F(4,160)=.856, 

p>.05] yönelik görüşlerinin sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye ilişkin görüşlerinin kardeş sayısına göre 

ANOVA sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Umut Etme ve Hayal Etmeye İlişkin Görüşlerinin Kardeş Sayısına göre 

ANOVA Sonuçları 

Değişkenler 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Fark 

Umut 

Gruplar arası 85,957 5 17,191 
1,003 

 

,418 

 

- 

Grup içi 2725,219 159 17,140 

Toplam 2811,176 164  

Hayal 

Gruplar arası 403,412 5 80,682 
,933 

 

,461 

 

 

Grup içi 13753,291 159 86,499 - 

Toplam 14156,703 164   

 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin umut etme [F(5,159)=1.003, p>.05] ve hayal etmeye [F(5,159)=.933, 

p>.05] yönelik görüşlerinin kardeş sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye ilişkin görüşlerinin doğum sırasına göre 

ANOVA sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Öğrencilerin Umut Etme ve Hayal Etmeye İlişkin Görüşlerinin Doğum Sırasına göre 

ANOVA Sonuçları 

Değişkenler 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Fark 

Umut 

Gruplar arası 133,777 5 26,755 
1,589 

 

,166 

 

- 

Grup içi 2677,399 159 16,839 

Toplam 2811,176 164  

Hayal 

Gruplar arası 593,665 5 118,733 
1,392 

 

,230 

 

 

Grup içi 13563,038 159 85,302 - 

Toplam 14156,703 164   
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Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin umut etme [F(5,159)=1.589, p>.05] ve hayal etmeye [F(5,159)=1.392, 

p>.05] yönelik görüşlerinin doğum sırasına göre istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye ilişkin görüşlerinin annenin eğitim durumuna 

göre ANOVA sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin Umut Etme ve Hayal Etmeye İlişkin Görüşlerinin Annenin Eğitim Durumuna 

göre ANOVA Sonuçları 

Değişkenler 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Fark 

Umut 

Gruplar arası 82,836 4 20,709 
1,214 

 

,307 

 

- 

Grup içi 2728,340 160 17,052 

Toplam 2811,176 164  

Hayal 

Gruplar arası 43,339 4 10,835 
,123 

 

,974 

 

 

Grup içi 14113,364 160 88,209 - 

Toplam 14156,703 164   

 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin umut etme [F(4,160)=1.214, p>.05] ve hayal etmeye [F(4,160)=.123, 

p>.05] yönelik görüşlerinin annenin eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı olarak 

farklılaşmadığı görülmektedir. Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye ilişkin görüşlerinin babanın 

eğitim durumuna göre ANOVA sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Öğrencilerin Umut Etme ve Hayal Etmeye İlişkin Görüşlerinin Babanın Eğitim Durumuna 

göre ANOVA Sonuçları 

Değişkenler 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Fark 

Umut 

Gruplar arası 55,605 4 13,901 
,807 

 

,522 

 

- 

Grup içi 2755,571 160 17,222 

Toplam 2811,176 164  

Hayal 

Gruplar arası 485,229 4 121,307 
1,420 

 

,230 

 

 

Grup içi 13671,474 160 85,447 - 

Toplam 14156,703 164   

 

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin umut etme [F(4,160)=.807, p>.05] ve hayal etmeye [F(4,160)=1.420, 

p>.05] yönelik görüşlerinin babanın eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı olarak 

farklılaşmadığı görülmektedir. Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye ilişkin Pearson momentler 

çarpımı korelasyon katsayısı analizi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Öğrencilerin Umut Etme ve Hayal Etmeye İlişkin Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Katsayısı Analizi Sonuçları 

Değişkenler  Umut Hayal 

Umut 

Pearson 

Correlation  
1 .316** 

p  .000 

N 165 165 

Hayal 

Pearson 

Correlation  
.316** 1 

p .000  

N 165 165 

p<.01 

 

Tablo 8 incelendiğinde, umut etme ve hayal etme arasında orta düzey pozitif düzeyde ilişki olduğu (r = 

.316, p < .01) görülmektedir. Korelasyon katsayısının mutlak değer olarak, 0.70-1.00 arasında olması 

yüksek, 0.70-0.30 arasında olması orta, 0.30-0.00 arasında olması ise düşük düzeyde bir ilişki olarak 
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tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2004). Öğrencilerin umut etme düzeyleri arttıkça hayal etme düzeylerinin 

de arttığı söylenebilir. 

 

Tartışma ve Öneriler 

Araştırmada BİLSEM’e devam eden öğrencilerin umut etmeye ilişkin algılarının yüksek düzey olduğu, 

hayal etmeye ilişkin algılarının orta düzey olduğu tespit edilmiştir. Alanyazına göre özel yetenekli 

öğrencilerin hayal gücü anlamında özel yetenekli olmayan öğrencilere göre daha başarılı oldukları 

(Kaynar, 2018) görülürken özel yetenekli öğrencilerin hayal etme becerilerin bakıldığında öğrencilerin 

umut etme ve hayal etmeye yönelik algılarının cinsiyete, sınıf düzeyine, kardeş sayısına, doğum sırasına, 

annenin ve babanın eğitim durumuna göre değişkenlik göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler 

umut etme ve hayal etmeye yönelik algılarında daha farklı değişkenlerin farklılık yarattığı söylenebilir. 

Öğrencilerin umut etme ve hayal etmeye yönelik algıları arasında orta düzey pozitif düzeyde ilişki 

olduğu, umut etme düzeyleri arttıkça hayal etme düzeylerinin de arttığı saptanmıştır.  

 

Öğrencilerin ve velilerin hayal etme ve umut etme becerilerini güçlendirecek eğitim, danışmanlık, proje 

faaliyetleri düzenlenebilir. BİLSEM öğrencilerinin umut etme ve hayal etme becerilerine etki eden 

faktörler ve bu becerilerin öznel iyi oluşlarına katkısı üzerine araştırmalar desenlenebilir. 
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Özet  

2019 sonbaharından itibaren Çin’in Hubei eyaletinden başlayan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 

başta turizm dahil pek çok endüstriyi etkilemiştir. Covid-19 bütün sektörleri baştan sona etkilesede 

emek-yoğun bir endüstri olan turizmin bu yaşananlardan en çok zarar gören sektörlerden bir tanesi 

olduğu kabul edilmektedir. Salgına karşı alınan önlemlerin en başında yer alan soysal izolasyon, insana 

dayalı bir hizmet sektörü olan turizmin ulaşım, konaklama, yeme içme ve eğlence vb. gibi turizmin tüm 

alt bileşenlerine büyük zararlar vermiş öyle ki dünya turizm gelirlerini ve gelişlerini 1990 lı yılların 

başına döndürmüştür. Salgın başlangıcının üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçmiş olup, Covid-19 ile 

ilgili bir çok makalenin ve tezin yazılmasıyla beraber bu verilerin derlenmesi ihtiyacı doğduğu 

düşünülmüştür. Bu çalışmada turizm bağlamında Covid-19 konulu bilimsel çalışmaların içerik analizi 

yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda WoS veri tabanı dizinlerinde “covid-19”+tourism 

kelimeleriyle tarama yapılarak elde edilen 488 adet çalışmanın bilgileri derlenmiştir. Pandeminin 

başlangıcından çalışmanın kapsamında belirlenmiş olan son tarihe kadar ki araştırmaların zaman 

bağlamında sayı ve içeriklerinin değiştiği bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Turizm, Bibliyometrik Analiz 

 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON COVID-19(CORONAVIRUS) CONDUCTED 

IN THE FIELD OF TOURISM 

 

Abstract  

Starting in the autumn of 2019 in the Hubei province of China and affecting the whole world, Covid-19 

has affected many sectors, especially tourism. Although Covid-19 affects all sectors from start to finish, 

tourism, which is a labor-intensive sector, is considered to be one of the sectors that suffer the most from 

these experiences. Social isolation, which is one of the measures taken against the epidemic, has greatly 

damaged all sub-components of tourism, such as transportation, accommodation, food and beverage and 

entertainment, which is a human-based service sector. So much so that the world tourism revenues and 

arrivals returned to the beginning of the 1990s. Almost 3 years have passed since the start of the 

epidemic, and it is thought that the need to compile these data has arisen with the writing of many articles 

and theses on Covid-19. In this study, it is aimed to examine the scientific studies on Covid-19 in the 

context of tourism by content analysis method. In this context, the information of 488 studies obtained 

by scanning the WoS database indexes containing the words "covid-19" + tourism was compiled. It was 

determined that the number and content of the studies carried out from the beginning of the pandemic 

to the deadline determined within the scope of the study changed in the context of time.  

 

Keywords: Covid-19, Tourism, Bibliyometri 

 

1. GİRİŞ 

Doğal afetler, sıhhatsiz platformlar, sağlık çalışanlarının yetersiz istihdamı, alt yapının yetersizliği, 

göçler, savaşlar ve ekolojik dengenin zarar görmesi gibi sebepler salgın hastalıkların gün yüzüne 

çıkmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu hastalıklar insanlık tarihinin ilk zamanlarından  beri 

devletleri ve toplumları etkileyerek ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal yönden zarar vermiştir (Özdemir, 

2019, s.12; Eşidir ve Bak, 2020, s.8). Doğa, eşsiz ve öngörülmesi çok zor olan güçlerini sürekli olarak  

insanoğluna hatırlatmakta ve insanoğlunun yaşamakta olduğu bu çevrede çoğu zaman uyarmaksızın, 
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insanlar için çok tehlikeli olan birçok salgın hastalığı da gün yüzüne çıkartmaktadır (Budak ve Korkmaz, 

2020, s.63). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018 senesinde yayınladığı ‘Salgın Hastalıkların Yönetimi’ 

isimli raporunda, yeni bir HIV, yeni bir ebola,yeni bir veba veya yeni bir grip salgınının ortaya 

çıkmasının  olabilirliğinin sandığımız  kadar düşük olmadığına, yalnızca tam  vaktinin  tahmin 

edilemediğine değinerek uyarıda bulunmuştur (WHO, 2018, s.11). Bu raporun yayınlanmasının 

üzerinden 1 sene gibi kısa bir süre geçmesinin ardından 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan 

eyaletinde ilk vakanın bildirilmesi ile beraber Covid-19 resmen hayatımıza girmiş, bütün dünyaya hızlı 

bir şekilde yayılması sonucunda ise DSÖ’nün 11 ocakta yayınladığı rapor ile beraber pandemi olarak 

kabul edilmiştir.  

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 bütün sektörleri baştan sona etkilesede emek-yoğun bir endüstri 

olan turizmin bu yaşananlardan en çok zarar gören sektörlerden bir tanesi olduğu kabul edilmektedir 

(Alaeddinoğlu ve Rol, 202 s.236). UNWTO’nun 2020 senesinde yayınlamış olduğu raporunda verdiği 

rakamlara göre Dünya turizmi 2020 senesinde salgın öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1 milyar turist 

kaybetmiş ve turizm gelirlerinde 1.3 milyar $ gelir kaybı yaşamıştır. İnsanlara büyük bir istihdam alanı 

oluşturan turzim sektöründe çalışan yaklaşık 100-120 milyon personel işlerini kaybetme riski altına 

girmiştir. Turizmin Covid-19’dan en çok etkilenen sektörlerden olması sebebiyle yapılan çalışmaların 

en fazla hangi konulara yoğunlaşıldığının ortaya konulması pandeminin etkilerini bir bütün olarak hem 

görmemiz açısından hem de gelecek çalışmalara ışık tutması açısından önem arz etmektedir. 2020 

yılından itibaren Covid-19’un Turizm üzerine etkilerini araştıran araştırmaların sonuçlarının bütüncül 

olarak değerlendirilmesine yönelik çalışma eksiği bulunmaktadır.  Bu çalışmada turizm bağlamında 

Covid-19 konulu bilimsel çalışmaların içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Koronavirüs Kavramı 

İnsanoğlu ile Koronavirüsler’in (CoVs) kayda geçen ilk karşılaşmaları 1960’lı yıllara dayanmaktadır. 

Tyrrell ve Bynoe’nin 1965 senesinde soğuk algınlığı teşhisinde bulunulan bir hastadan aldıkları doku 

örnekleri üzerinde yaptıkları araştırmalar neticesinde yeni bir virüs keşfetmiş, bu virüsün yüzey 

görünümündeki taç yapısından kaynaklı olarak ‘’coronavirüs’’ adını vermişlerdir(Er ve Ünal, 2020, s.2: 

Bahçeci ve Dikmen, 2020, s.80). Coronavirüsler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘’ 

bulgusuz hafif soğuk algınlığından ağır hastalığa (SARS) ve akut solunum yolu yetmezliğine kadar 

farklı belirtilere neden olabilen geniş bir virüs ailesidir ‘’ şeklinde tanımlanmıştır(Sağlık Bakanlığı, 

2017)). Koronavirüsler insanlarda sıklıkla soğuk algınlığı, pnömani ve solunum yolu enfeksiyonlarına 

neden olabilmektedir. Pnömani; Akciğer dokusunun iltihabı; zatürre şeklinde tanımlanmaktadır (Sağlık 

Bakanlığı, 2020a). 

 

2.2. Covid-19  

Covid-19 salgınını ilk olarak 31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘nün Çin Ülke Ofisinde, 

Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarının bildirilmesiyle 

hayatımıza girmiş (Sağlık Bakanlığı, 2020b, s.5), ilk bildirilen vakalarının genellikle hayvanlarla 

doğrudan temas halinde bulunduğu saptanmıştır. Bu nedenle başlangıçta hastalığın ana kaynağının 

hayvanlar olduğu yanılgısına düşülmüştür (Guo vd., 2020, s.2). Ancak tarihler 7 Ocak 2020’ye 

geldiğinde ise yeni bir koronavirüs (nCoV)  görüldüğü bildirilmiş ve hemen ardından ilk olarak "2019-

nCoV"  şeklinde  tanımlanmıştır, kısa bir süre sonra ise hastalığın adı  "COVID-19 " olarak bugün 

bildiğimiz adıyla  kabul edilmiştir (who,2020). DSÖ  bu hastalığı ‘’Koronavirüs hastalığı (COVID-19), 

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık’’ (WHO) olarak tanımlamıştır. . 

 

2.3. Salgın Hastalıkların Turizm Üzerindeki Etkisi 

Günümüzde neredeyse bütün ülkeler için en mühim ekonomik getiri kaynaklarından birinin turizm 

sektörü olduğu varsayılmaktadır (Bahar ve Kozak, 2006).  Turizm sektörünün kendiyle özdeşleşmiş 

niteliklerinden ötürü salgın hastalıklar, doğal afetler, yaşanabilecek terör durumları ve ekonomik 

sıkıntılar nedeni ile talepte büyük düşüşler yaşanabilmektedir (Sarı, 2010, s. 32-33). Beirman ( 2003, 

s.3) kitabında Turizm sektörünün  kırılgan yapısından kaynaklı olarak pazardaki ani değişikliklere karşı 

daha  hassas olması sebebiyle, ister insandan ister doğadan kaynaklı olsun  en revaçta olan turizm 
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destinasyonlarının bile elde ettikleri itibarlarının, pazarlanabilirliklerinin hatta gördükleri rağbetin bile 

bir anda değişebileceğini  belirtmektedir (Beirman, 2003,s. 3). 

 

3. MATERYAL VE METOD 

Çalışmada, turizme derinlemesine yansımaları bulunan Covid-19 gibi bir olguyu incelemek amacıyla 

nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Bu kapsamda WoS veri tabanı dizinlerinde covid-19+tourism 

kelimeleriyle tarama yapılarak elde edilen 488 adet çalışmanın bilgileri  içerik analizi yöntemiyle 

derlenmiştir. Derlenen çalışmalar 3 ana tema atlında incelenmiştir. Bu temalar sırasıyla;Araştıma 

amacı, Araştırma türü, Araştırma yılı. Bu çalışmanın kapsam ve sınırı 2020 yılı başından ‘’18 Ağustos 

2022’’ tarihine kadar yayınlanan araştırmalardır. 

 

4. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde 2020 yılından 18 Ağustos 2022 tarihine kadar olan yaklaşık 2,5 senelik bir 

süre içerisinde uluslararası turizm yazınında Covid-19 pandemisini konu alan 488 makaleye ilişkin 

gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda ulaşılan bulguların; Araştırma amacı, Araştırma türü, 

Araştırma yılı ve Çalışma sayıları temaları altında değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 

Tablo 1. Araştırma türlerinin yıllara göre dağılımı 

Araştırma 

Türü 

2020 2021 2022 Toplam Yüzde 

Nicel 17 132 99 248 50,8 

Nitel 54 95 72 221 45,2 

Karma 2 7 10 19 3,8 

Toplam 73 234 181 488 100 

 

Tablo 1’de gösterildiği üzere salgının başlangıç evresi olan 2020 yılında araştırmacılar tarafından 

ağırlıklı olarak 54 çalışma ile nitel analizin tercih edilmiş, 2021 ve 2022 yıllarında ve toplamda ise nicel 

analiz yönteminin daha yoğun tercih edildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları karma 

yöntemlerin Covid-19 ve turizmin araştırmaları kapsamında çok az tercih edilen bir yöntem olmakla 

beraber çalışılan çalışma sayılarının her geçen gün artmasıyla beraber karma yöntemlerin kullanımıda 

artmaktadır. 

 

Tablo 2. Araştırma konularının yıllara göre dağılımı 

Araştırma Konusu 2020 2021 2022 Toplam Yüzde 

Turist Davranışları 11 65 36 112 22,9 

Turizm Endüstrisi 13 45 37 95 19,4 

Turizmin Geleceğine Yönelik 

Tahminler, Senaryolar, Politikalar 

12 20 11 43 8,8 

Turizm Pazarı ve Destinasyonlar 3 20 14 37 7,5 

Akıllı, Dijital Teknolojilerin kullanımı 

ve Akıllı turizm 

3 12 14 29 5,9 

Sosyo-Ekolojik Denge ve 

Sürdürülebilirlik 

9 10 7 26 5,3 

Diğer 21 62 61 146 29,9 

 

Tablo 2’de gösterildiği gibi turist davranışları, turizm endüstrisi ve turizmin geleceğine yönelik konuları 

araştıran çalışmalar, Covid-19 ve turizm hakkında yapılan çalışmaların yarısından daha fazlasını 

(%51,1) oluşturmaktadır. Yaklaşık olarak yayınlanan her 5 çalışmadan birini turist davranışları (%22,9) 

diğerini ise turizm endüstrisini (%19,4) konu alan çalışmalar oluşturmaktadır. Akıllı, djital teknolojinin 

kullanımı ve Akıllı turizm hakkında yayınlanan çalışmalar her yıl düzenli olarak artmaktadır. Sosyo-
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ekolojik denge ve sürdürülebilirliği konu alan araştırmaların 2022 yılında azalma eğilimi gösterdiği 

görülmektedir. Bir sene içerisinde en çok araştırma yapılan konu 2021 yılında 65 çalışma ile turist 

davranışları üzerinedir. 

 

 TARTIŞMA VE SONUÇ  
Pandeminin en yoğun olduğu 2020 yılında yayınlanan çalışmaların nitel ağırlıkta olması salgın 

başlangıcında konunun derinlemesine araştırılma çabasını içerisinde olduğunu, 2020 yılından 2022 

yılının Ağustos ayına kadar olan çalışmaların toplamında nicel çalışmaların ağırlıkta olmasının ise 

araştırmacıların örnekleme ve genelleme çabası içlerinde olduklarını göstermektedir. 2021 yılından 

itibaren Turizm Endüstrisi ve Turist Davranışları üzerine olan çalışmalara aşırı  derecede yoğunlaşılmış 

olması ve bu durumun içinde bulunduğumuz 2022 yılında da devam etmesi Covid-19’un turizm 

endüstrisi ve turist davranışlarına olan etkisinin devam ettiği ve incelenmeye devam edildiği sonucuna 

varmamızı sağlamaktadır. İletişim ve emek yoğun bir sektör olan turizmin covid-19 ile birlikte ele 

alındığı çalışmaların sayısının zamanla arttığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, “turizm alanında 

yapılan covid-19 çalışmaları” konusunun pandeminin etkileri hafiflesede halen araştırmacılar tarafından 

farklı boyutlarıyla ele alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Gelecekteki olası salgınlarda yapılacak 

araştırmalara daha çok veri ve bilgi sağlaması amacıyla daha çok covid-19 yönünde araştırma yapılması 

gerekmektedir. Covid-19 ve Turizm konularını çalışacak araştırmacıların, pandemi öncesi ve pandemi 

sonrasındaki çalıştırmaları karşılaştırabilirler. 
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Özet 

Sürdürülebilirlik hem tüketici hem de işletmeler nezdinde gün geçtikçe önem kazanan bir kavramdır. 

Bu çalışmanın ilk amacı sürdürülebilirliğin tarihsel gelişimini ve kavramsal çerçevesini incelemektir. 

Bu kapsamda araştırmanın literatüre ilk katkısı, tüketicilerin sürdürülebilir satın alma davranışını sadece 

çevre boyutuyla değil, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında çok yönlü ele 

almasıdır. Bu bağlamda, yazında konu ile ilgili ölçekler genişletilerek uygulamaya alınmıştır. 

Araştırmanın ikinci amacı, işletmelerin sürdürülebilirlik ihlallerine yönelik tüketicilerin tepkilerini 

araştırmaktır. Sürdürülebilir markaların ürünlerini satın alma niyeti bulunan tüketicilerin işletmelerin 

sürdürülebilirlik ihlallerinden ne kadar haberdar oldukları ve bu farkındalığı ne derece davranışlarına 

yansıttıkları incelenmektedir. Araştırmada nicel veri toplama yöntemlerinden online anket yöntemi 

tercih edilmektedir. Araştırma evreninin çerçevesinin net olmaması nedeniyle kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmaktadır. Araştırma sonuçları yine nicel analiz yöntemleri ile analiz edilerek 

sunulmaktadır. Araştırma kapsamında pilot çalışma olarak 30 kişilik bir katılımcı grubu ile anket 

uygulaması gerçekleştirilmiş ve sonuçları raporlanmıştır. Her ne kadar tüketiciler sürdürülebilirlik 

ihlallerine karşı boykot eğiliminde olsalar da, bu durum ihlallerin bilincinde olmaları durumunda 

davranışlara yansıyabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Karbon Ayak İzi, Tüketici 

Davranışları, Küresel Marka 

 

EXAMINATION OF CONSUMERS’ AWARENESS ABOUT THE SUSTAINABILITY 

VIOLATIONS OF GLOBAL COMPANIES 

 

Abstract 

Sustainability has become an increasingly important concept for both consumers and businesses. The 

first aim of this study is to examine the historical development and conceptual framework of 

sustainability. In this context, the first contribution of the research to the literature is that it deals with 

the sustainable purchasing behavior of consumers not only in terms of the environment but also in the 

context of the United Nations Sustainable Development Goals. In this context, the scales related to the 

subject are expanded and put into practice. The second aim of the research is to investigate consumers' 

reactions to sustainability violations of businesses. The extent to which consumers, who intend to buy 

products of sustainable brands, are aware of the sustainability violations of businesses and to what extent 

they reflect this awareness in their behaviors are examined. The online survey method is preferred in the 

research. Since the framework of the research universe is unclear, the convenience sampling method is 

used. The results of the research are presented by analyzing with quantitative analysis methods. Within 

the scope of the examination, the survey was applied on a group of 30 participants as a cand the results 

were reported. According to the findings, participans tend to boycott the related products if they know 

their sustainability violations.  

 

Key Words: Sustainability , Sustainable Development Goals, Carbon Footprint, Cunsomer 

Behaviours, Global Brand    
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1.GİRİŞ 

Eylül 2015’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde 193 

ülkenin imzasıyla kabul edilen, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for 

Sustainable Development), 2000 yılında hayata geçen Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) devamı 

niteliğinde olup, bu hedefleri daha da ileri taşıyan bir gündem olarak hazırlanmıştır.  

 

2015 toplantısında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adıyla, 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi 

planlanan 17 hedef oluşturulmuştur. 2016 yılında yürürlüğe giren bu hedefler ve alt başlıklarında 

yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adalet ile ilgili olanlar da dahil olmak 

üzere dünyanın önemli zorlukları ele alınmaktadır.  

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri her ne kadar hükümetler için uygulanabilir hedefler olarak 

kurgulanmış olsalar da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında iş dünyasının, yeni iş yapış 

şekilleri, yatırım, yenilikçilik, teknoloji ve işbirliği konusunda, kilit bir rol oynaması gerektiği 

görülmektedir. SKA gündemi ile etkileşim halinde olan iş dünyası küresel öncelikleri anlayıp 

stratejilerini küresel önceliklerle ilişkilendirebilmektedir (Global Compact Network Türkiye, 2022). 

Diğer yandan, sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşmada hükümetlerin alacakları kararların ve aksiyonların 

tek başına yeterli olmayacağı, bununla birlikte destek vermesi gereken şirketlerin ise bu Kalkınma 

Hedefleri’ni ihlal eden ürün ve kararları bulunduğu aşikardır. Gerçekten de özellikle günümüzde 

sürdürülebilirliğin temel rekabet aracı haline gelmesi, bu bağlamda şirketlerin tüketicileri 

etkileyebilecek politikalar üretmesini önemli hale getirmiştir. Bununla birlikte dünyada Kalkınma 

Hedeflerini benimseyen şirketlerinin politikası haline getirmeye çalışan şirketler olduğu gibi, hedefleri 

hiç üstlenmeyen ya da üstlenmiş olduğu algısını oluşturarak tüketici zihninde kendini hak etmediği 

biçimde konumlandıran işletmeler de bulunuyor olabilir.   

 

Bu çalışma Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin, küresel firmalar tarafından ihlallerinin örnekleri ile alakalı bilgilerin derlenip son tüketici 

üzerinde bir anket çalışması yapılarak tüketici farkındalığının ve tepkilerinin sınanmasını 

amaçlamaktadır.  

Kavramsal tartışma ve literatür taramasının ardından, anket yöntemi ile farkındalığın ölçülmesi 

ve tepkilerin sınanması akışı oluşturmaktadır. Çalışmadan çıkacak sonuçlar hem politika yapıcılar hem 

de işletme yönetimleri tarafından değerlendirmeye alınabilecek tespitleri ve önerileri içerecektir. 

 

2. YAZIN İNCELEMESİ 

Çalışmada öncelikli olarak küresellik ve küresel işletme kavramları incelenmektedir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde sürdürülebilirlik, kavramsal ve tarihsel olarak ele alınmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, 

sadece çevre yönü ile değil; sosyal ve ekonomik boyutları ile ele alınmaktadır. Sürdürülebilirlik, 

Birleşmiş Milletler nezdinde incelenerek; tarihsel akış sonrasında da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları ile ele alınmaktadır. Sürdürülebilirlik, küresel işletmeler açısından incelenerek; 

sürdürülebilirlik – iktisat ve sürdürülebilirlik - pazarlama perspektiflerinden ele alınmaktadır.  

 

2.1. Küreselleşme ve Küresel İşletme 

Küreselleşme; çeşitli etkileri, boyutları ve alanları olan çok yönlü bir kavramdır. Küreselleşme, sadece 

fikirsel bir tartışma platformu ya da ideolojik bir tartışma alanı olmasının ötesinde; toplumun üretim, 

istihdam / işsizlik, gelir dağılımı, iç ve dış ticaret, sosyal güvenlik, kamu hizmetleri, eğitim, sağlık ve 

daha birçok yaşam alanını etkileme, değiştirme ve dönüştürme özellikleri taşımaktadır. Bu çeşitlilik göz 

önünde bulundurularak kavramsal bir tanım yapmak gerekirse; küreselleşme kavramı çoğu zaman 

fikirlerin, görüşlerin, uygulamaların, olayların, teknolojilerin ve kurumların tüm dünyada 

bulunabilmesini ifade etmektedir (Özdemir ve Eser, 2009). Küreselleşme kavramı yazında 

incelendiğinde, kavramın hem ekonomik boyutunun üzerinde durulduğu hem de ekonomik boyutuna ek 

olarak da sosyal, kültürel, politik gibi boyutlarına da değinildiği görülmektedir. Çalışmada küreselleşme 

kavramı; ekonomi, finans, teknoloji, tedarik ve daha birçok yönü ile ele alınmaktadır.  

 

Ekonomik anlamda, küreselleşmenin merkez aktörleri uluslar üstü – çok uluslu işletmelerdir. 

Küreselleşme yaygınlaştıkça ve derinleştikçe çok uluslu işletmelerin ve küresel işletmelerin rolleri ve 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

364 

önemleri de giderek artmaktadır. Uluslararası işletmeler ve küresel işletmeler, güçlü ve yüksek 

teknolojili ekonomik unsurlardır. Küreselleşmenin en yaygın biçimi, teknolojinin de etkisi ile finansal 

boyuttadır. Finansal hareketlilik ve dolaşım kolaylığı, risk almayı da kolaylaştırmaktadır. Bu kolaylık 

neticesinde finansal piyasalar birbirine yaklaşmakta ve bütünleşmektedir. Netice olarak sermaye ve 

ticaret küreselleştikçe bankalar da küreselleşmektedir (Özdemir ve Eser, 2009).  

 

Lojistik ve pazarlama alanlarının küresel boyutlara gelmesi ile beraber, tedarik zinciri de küresel bir 

alana ulaşmıştır. Bu durumun neticesi olarak da üretim faaliyetleri de küresel boyutlara ulaşmıştır. Daha 

farklı bir ifade ile söylenebilir ki, çok uluslu işletmelerin ve küresel işletmelerin hem pazar 

arayışlarındaki faaliyetleri hem de lojistik faaliyetleri ile birlikte üretim faaliyetleri de küresellik 

boyutuna taşınmıştır. Emek, bilgi, sermaye ve teknoloji ile birlikte üretimin en stratejik girdisi enerjidir. 

Günümüzde yeni dünya düzeninin ekonomik yapısı enerji odaklı olarak şekillenmiştir (Özdemir ve Eser, 

2009). 

 

Küreselleşme ile dünyadaki geleneksel politika üretme biçimleri değişmiştir. Küreselleşmenin 

hedeflerine göre politikalar da şekillenmiş ve küresel politikaların yükselişi de hız kazanmıştır. Askeri 

ve siyasi güç unsurlarının kullanım şekilleri küresel boyutlara taşınmış, teknolojinin iyi ya da kötü 

niyetli kullanımları ile hayatın her alanına nüfuz etmiştir. Gelişmiş ülkeler menşeili küresel markalar da 

ulus devletlere yayılmacı politikalar ve pazarlara giriş politikaları benimsemiş ve çeşitli yöntemler ile 

küreselleşmenin politik, ekonomik, kültürel, teknoloji, finans ve daha birçok alanında aktif olarak 

önemli yer tutmuşlardır. Gelişmiş ülkeler sadece ekonomi, siyaset, finans ve askeri unsurlarla değil aynı 

zamanda bu unsurların her birisi ile tedarik ve pazarlama zincirleri ile ilişiği bulunan küresel markalar 

vasıtası ile de politikalarını uygulamış ve diğer devletleri ekonomik ve kültürel anlamda etkilemeye 

başlamıştır. Küreselleşme ile tüketici davranışları ve tüketicilerin alışkanlıkları değişim göstermiştir. 

Uluslararası taşımacılık imkanlarının kolaylaşması ve artması, iletişim, teknoloji, küresel pazarlama ve 

pazarlamaya dahil edilebilecek şekilde küresel reklamcılık etmenleri ile tüketici davranışları daha 

homojen ve küresel bir yapıya doğru evirilmiştir. Tüketici davranışları bu gidişatın neticesinde küresel 

bir tüketim kültürü oluşturmaktadır. Milyonlarca tüketici ‘’modern’’ ve ‘’şık’’ markalı ürünleri, giderek 

artan beklentilerini tatmin etmek ve kendilerinin de modern tüketim dünyasının bir ferdi olduklarını 

kendilerine ve diğerlerine göstermek için talep etmektedir (Batra vd, 2000; Cavusgil, Ghauri ve 

Agarwal, 2002). Küreselleşme; temelinde homojenleşmeyi ve tüm farklılıklara rağmen insanların aynı 

ihtiyaçlara sahip olduğu düşüncesidir. Modern ve şık olanın tüm yerel farklılıklara rağmen 

homojenleşen bir dünya perspektifinin gelişimiyle ihtiyaç haline gelmesi söz konusudur (Levitt, 1984).  

Küreselleşme öncesi her devletin ya da her topluluğun kendi kültürlerine göre ana tüketim davranışları 

ve alt kırılımları daha heterojen bir şekilde yerküre üzerinde mevcut durumda iken, küreselleşmenin 

kendi unsurları ile hızlanması paralelinde yerel tüketim alışkanlıkları yerini küresel tüketim 

alışkanlıklarına bırakmaya başlamıştır. Tüketim kültürünün değişimi ise beraberinde birçok alanda 

değişim oluşmasına sebep olmaktadır. Küresel tüketici kültürünün oluşmasında hızlı iletişim ağları ve 

küresel pazarlama stratejilerinin yayıldığı sosyal medya araçları önemli bir rol oynamaktadır (Ural, 

2008). Küresel tüketiciler giderek ulusal kültürün ötesinde küresel işletmelerin markalarına ilgi 

duymaktadır. Bu talep özellikle genç nüfus arasında daha hızlı yayılmaktadır. Örneğin MTV, dünya 

genelinde gençlerin satın alma alışkanlıklarını etkilemektedir (Cleveland ve Laroche, 2007). 

Günümüzde ise Spotify, Youtube, Twitter ve Instagram platformları, küresel pazarlama aşamasında son 

tüketiciyi etkilemek konusunda aktif rol oynamaktadırlar. Küreselleşme ile dünya üzerindeki kavramlar 

da küresel boyutlara taşınmıştır. Teknoloji, finans, taşımacılık, pazarlama unsurları küresel bir boyuta 

gelmiş ve her bireyin akıllı telefonlar aracılığı ile kolayca ulaşabileceği bir hale gelmiştir. Bu aşamada 

bireyler, bireye özel pazarlama stratejilerinin geliştiği gerçeği ile de karşı karşıyadır. Örneğin Netflix ; 

yapay zeka ile her kullanıcının ilgilendiği içerikleri süzerek ve hangi içerikte ne kadar süre vakit 

geçirdiğini tespit ederek her kullanıcısına yeni içeriklerin afişlerini farklı farklı görseller ile sunmaktadır. 

 

Küreselleşme ile beraber küresel işletme kavramı da oluşmaya başlamıştır. İşletmelerin küresel işletme 

boyutuna ulaşması ise dünya genelindeki küreselleşme kavramının işletme fonksiyonları ile 

entegrasyonu yoluyla şekil almaktadır. Küresel işletme kavramı, üzerinde herkes tarafından hemfikir 

olunarak kabul görmüş bir tanıma sahip değildir. Ortak olarak üzerinde hemfikir olunan kanı, küresellik 

boyutu ile diğer işletmelerden ayrılmış olmasıdır (Karataş ve Altunışık, 2016).  Küresel işletmeler, 
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markalarını genellikle tüm dünyada aynı isim, logo ve amblem ile pazara sürmektedirler. Buna ek olarak 

denilebilir ki, küresel işletmeler farklı ülke ve bölgelerdeki yerel pazarlarda markalarını isim, renk, logo 

ve amblem olarak değiştirebilirler. Dini ve kültürel değişikliklere göre de içerik olarak ürünlerde 

değişikliklere yer verilebilmektedir (Steenkamp vd, 2003). Küresel işletmecilik; marka oluşturma 

kaynaklarını ve işletme kaynaklarını, küresel olarak tahsis etmek, küresel sinerji yaratmak, küresel bir 

marka stratejisi geliştirmeye yönelik organizasyon yapıları kurmak, bu yapıları koordineli olarak 

çalıştırmaktır. Küresel işletmeler, kendi bileşenlerinin bir kısmını ülkesel ya da bölgesel olarak 

değiştirebilirler. Bu değişimler; logo, tedarik ağı ve pazar stratejilerini içerebilmektedir (Aaker ve 

Joachimsthaler,1999). Bir işletmenin küresel işletme olarak adlandırılabilmesi için belirlenen çizgiler 

değişkenlik gösterebilmektedir fakat esas ölçüt küresellik özellikleri göstermektir.  

 

Tanımlamadan yola çıkarak denilebilir ki; dünya geneline yayılmış olsa dahi işletmeler yerel ve kültürel 

değişkenliklere göre farklı görünüşlere bürünebilirler fakat o işletmenin ortaya çıkardığı algı her noktada 

aynıdır ve işletmenin her noktasında kendi biricikliği ile tanınması mümkündür ve gerekmektedir. 

Küresel işletmeler genel kabul görmüş kanıya göre; tüketicilerin çeşitli ülkelerde, aynı isim altında, 

genellikle tamamen aynı ya da büyük oranda benzer içerikli, merkezi olarak koordine edilen pazarlama 

stratejilerine sahip markaların işletmeleridir (Yip, 1995; Branch, 2001). Küreselleşen dünyada artık 

işletmeler merkezi olarak yönetilme çabasından da çıkmaya başlamıştır. Küresel işletmeler çıkış noktası 

ve menşei olarak bir devlete ya da bir merkeze bağlı olsalar dahi yönetimlerini de küresel ya da 

uluslararası boyutlara getirmeyi tercih etmektedirler. 

 

Küresel işletmeler, faaliyet gösterilen tüm ülkelerde marka olarak kimlik, konumlandırma, pazarlama 

stratejisi ve hissiyat açısından yüksek benzerlik gösteren işletmelerdir (Aaker ve Joachimsthaler,1999). 

Bir markanın, bireyler ve diğer işletmeler açısından küresel olarak algılanması ve küresel olarak aynı 

hissiyatı yaratması, tanımlama açısından önemli bir yer tutmaktadır. Küresel işletmeleri ve bu bağlamda 

küresel markaları da tanımlarken Özsomer ve Altaras (2008) şu ifadeleri kullanmışlardır: “Geniş 

coğrafyada küresel olarak tanınan, küresel alanda ulaşılabilir, kabul gören, talebi olan ve çoğu zaman 

aynı marka ismi, istikrarlı bir konumlandırması, marka kişiliği, hissiyatı ve görünüşü olan, çoğu büyük 

pazarda merkezi pazarlama stratejileri ve programları ile koordine edilen markalar küresel markalardır.”  

 

Küresel işletmelerin küresellik özelliklerini anlamlandırabilmek için örneklere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Küresel işletme dendiğinde akla ilk gelenler arasında akaryakıt firmaları yer almaktadır. Küresel finans 

kuruluşları ya da Amerikan menşeili hızlı yiyecek markaları da örnekler arasında sayılabilir. Bununla 

beraber en güçlü örnek olarak da hızlı tüketim ürünü olan gazlı içecek markaları gösterilebilir. Bu gibi 

küresel işletmelerde kültürlere göre markanın yazılışı farklı alfabeler ile olsa bile ürünün kendiliğinden 

oluşan hissiyatı biriciktir. The Coca-Cola Company küresel işletme olarak ikonik bir örnektir. 

Küreselleşmenin en belirgin özelliklerini taşır ve her ülke ve alfabe ile Coca-Cola markasını dünyanın 

neredeyse tamamında tüketiciler aynı his ve aynı deneyimle tüketmektedirler. The Coca- Cola 

Company’ nin Türkiyede’ki münhasırlıkları ve aynı zamanda Anadolu Grup ile ortaklıkları, Coca-Cola 

içecek adlı işletmedir. Coca-Cola markasının Türkî Cumhuriyetlere, Afrika’ya ve Orta Doğu pazarına 

doğru tedarik faaliyetlerini gerçekleştirir. Üretim tesisleri birçok ülkede The Coca- Cola Company 

ortaklığı ile ya da direkt olarak işletme adına, Coca-Cola İçecek A.Ş tarafından işletilmektedir. The 

Coca-Cola Company, Türkiye’deki Coca-Cola İçecek A.Ş işletmesi gibi dünyanı birçok yerinde kendi 

ortaklığı ve münhasırlık anlaşmalarıyla kendi adını ve markasını aynı tedarik zinciri, aynı amblem ve 

logo, aynı içerik ve aynı algı ile pazarlamaktadır. Kültürlere göre şişe ve kutulardaki alfabe değişebilir 

fakat ikonik marka amblem ve logosunu her bir ürün üzerinde mutlaka sergilemektedir. Hızlı yiyecek 

sektöründen örnek verilirse, Müslüman ülkelerde özellikle helal sertifikası ile pazara giriş yapılır fakat 

dünyanın geri kalanında bu sertifika ön planda tutulmaz. Buna rağmen işletmenin verdiği his ve algı 

kendine özgüdür ve işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü her noktada aynıdır.  

 

2.2 Sürdürülebilirlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 

Günümüzde, yükselen farkındalık düzeyinin bir neticesi olarak hem tüketim davranışında hem de 

günlük yaşantı içerisinde bireyler hem toplumsal hem de çevresel konulara karşı daha duyarlı ve daha 

bilinçli bir noktaya evrilmektedir. Bireyler, kendi etik kurallarını oluşturmanın yanı sıra, dünya 

genelinde çevre ve toplum konularında daha fazla bilgi edinebilmektedirler. Burada bireylerin algısı 
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nezdinde; sosyal adalet ve hakların eşitliği; yeryüzüne, denizlere ve atmosfere saygı, uzayın temiz 

kullanımı, fakirlik, açlık, temiz suya ulaşabilme yeterliliği, hastalıklara karşı korunabilme ve tedavi 

olabilme yeterliliği gibi toplum ve çevre konuları önemli bir öncelik haline gelmeye başlamıştır. 

Sürdürülebilirlik ise bu konuların tamamını içeren bir kavramdır. Toplumlar ve dolayısıyla bireyler, 

kavramın bilincinde olarak ya da olmayarak, sürdürülebilirliği her geçen gün daha fazla önemsemeye 

başlamışlardır.  

 

Sürdürülebilirlik kavramı; Latince ‘’sustain’’   yani ‘’daimi, kesintisiz’’ kelimesine denk gelmektedir. 

Kavram, İngilizce olarak ilk kez Oxford Dictionary tarafından 1980’lerin ortalarında kullanılmıştır. 

Sürdürülebilirlik sözcüğünün sözlük anlamı; belli bir oranda veya düzeyde devam ettirebilme olarak 

tanımlanmıştır. Yolles ve Fink’in (2014) Lutz Newton ve Freyfogle’den (2005) alıntılayarak aktardığına 

göre; kaynaklar bir ürün ya da bir faaliyet olarak yeniden kullanılabilir ya da kendini belli bir oranda 

tekrar edebildiği kadar sürdürülebilirdir.  

 

En yaygın kanı olarak sürdürülebilirlik kavramının 1700’lü yılların başında ormanların yönetimi ile 

ilgili olarak ortaya çıktığı bilinmektedir.   Bu kanıya dayanarak kaynak olarak 1713 yılında yazılan ve 

1732 yılında yayımlanan ‘’Yabani Ağaç Yetiştirme Kılavuzu’’ kitabı gösterilmektedir.  Ormanların 

sürdürülebilir kullanımı ile ortaya çıkan ifadeler günümüzde hala evirilen sürdürülebilirlik için temel 

tanımlamaların oluşmasının ilk adımlarıdır. Ormancılık alanında dahi olsa modern anlamda 

sürdürülebilirlik kavramını ilk kez kullanan kişi Carlowitz olduğu için sürdürülebilirlik alanında yazında 

kuşkusuz önemli bir yere sahiptir. Sürdürülebilirlik zamanla sadece ağaçlar, ormanlar, balıkçılık gibi 

alanlarda kullanılmaktan çıkarak tüm çevresel konulara; ilerleyen süreçler içerisinde de toplumsal 

hususlara ve hayatın hemen her alanına temas etmeye başlamıştır. Sürdürülebilirliğin ortaya çıkışında 

balıkçılık ve ormancılık gibi yenilenebilir kaynakların yönetimi, bir kaynağın stoğunun doğal büyüme 

oranından daha düşük bir oranda çıkarılması prensibine dayanmaktadır (Lélé, 2007).  Kavramsal olarak 

bakıldığında sürdürülebilir kalkınma, ekonomik, sosyal ve çevresel sermayenin sürdürülebilirliği olarak 

karşımıza çıkmakta ve üç bölüme ayrıldığı görülmektedir; çevresel, sosyo-politik ve ekonomik 

sürdürülebilir kalkınma (Choudhary ve Gokarn, 2013). Küreselleşen dünyada sürdürülebilirlik 

kavramının önemi gitgide artmaktadır. Bununla beraber de insanın doğa üzerindeki yıkımı ve tahribatı 

da artmaktadır. Yazında pazarlama ve sürdürülebilirliği birbirine hasım kavramlar olarak dahi görmek 

mümkündür. Bu tahribatın arkasındaki esas güç ise mekanist dünya görüşünün hakimiyeti olabilir 

(Özdemir, 2021). Bu ikilemin hem toplumsal hem de firmalar düzeyinde örneklendirilmesi ve 

araştırılması gerekmektedir. Son tüketicinin de tedarik zincirinin nihai halkası olduğunu göz önüne 

alınırsa sürdürülebilirlik farkındalığının daha önce küçük örneklem gruplarına uygulandığı çalışmaları 

görmek mümkündür (Yaraş vd., 2011). 

 

Sürdürülebilirlik kavramı, çok boyutludur ve zaman içerisinde de farklı anlamlar ihtiva etmeye 

başlamıştır. Dinamik bir kavram olduğu için zaman içerisinde çeşitli alanlar ile birlikte kullanılmış ve 

bu durum yazında da birçok tanımın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Holmberg ve Sandbrook (1992), 

Salomone (2014), sürdürülebilirlik ile alakalı tanım sayısının yüzden fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Sürdürülebilirliğe ihtiyaç duyulmasının temel sebebi iktisat biliminde de olduğu gibi kaynakların kıt 

ama ihtiyaçların sınırsız olmasıdır. Bu temelden hareketle sürdürülebilirlik kavramı toplumsal adalet ve 

eşitsizlik konularına kadar genişlemiş ve etik ile beraber de anılmaya başlamıştır. Salomone (2014) 

sürdürülebilirlik kavramı ile sürdürülebilir kalkınma kavramlarının aynı anlama geldiğini belirtmiştir. 

Ancak bu fikir tartışmaya açıktır. Çünkü, ‘’sürdürülebilirlik’’ kavramı dinamik ve sürekli genişleyen bir 

kavramdır fakat ‘’sürdürülebilir kalkınma’’ sürdürülebilirlik kavramından daha sonra gelişmiştir. Bu 

tanımlamalardan yola çıkılarak; sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma için ortak bir çatıda 

“insanoğlunun yükünü taşıyabilmek için yeryüzünün kapasitesinin muhafaza edilmesi’’ tanımı 

kullanılabilir. Burada dikkati çeken en temel vurgu ise insanoğlunun ekosisteme ve dünyaya nasıl bir 

yük olduğudur. Başka bir deyişle, insanoğlunun çevreye mutlaka bir zararı olacaktır ve bu zararın 

etkilerinin en aza indirilmesi adına yürütülen tüm faaliyetlere ve ortaya çıkan kavramlara 

sürdürülebilirlik adına yapılan faaliyetler ve sürdürülebilirlik ile bağlantılı kavramlar denilebilir. 

 

 

 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

367 

2.3 Sürdürülebilirlik ile Küresel İşletmelerin İlişkisi 

Küreselleşen dünyada özellikle büyümek isteyen ya da büyüme evresinde olan firmalar birkaç farklı 

amaç ile sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelmiş bulunmaktadır (Hancıoğlu vd, 2018). Bu amaçlar 

yazında farklı kategorilere ayrılmış şekilde örneklendirilebilir. Temel olarak sınıflandırma yapıldığında  

a. Çevre, insan, doğa sağlığı ve haklarını korumak ve geliştirmek, 

b. Pazar geliştirme ve rekabet üstünlüğü,  

c. Toplumun baskısı şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Şen vd, 2018) .  

 

Küresel ve yerel birçok firma reklamlarını ve pazarlama stratejilerini de sürdürülebilirlik teması ile ya 

da sürdürülebilirlik atıfları ile şekillendirmektedir (Aydınoğlu ve Susur, 2021). Yeşil reklamcılık, yeşil 

pazar ve dijital sürdürülebilirlik kavramları da pazarlama ve işletmecilikte önemli bir yer almıştır 

(Çayırağası ve Sakıcı, 2021). Firmalar, öz değerlerinin artmasını hedefleyerek de olsa sürdürülebilirlik 

faaliyetlerine yönelim sağlama eğilimindedirler (Güngör Tanç, 2019). Finansal performans kaygısı da 

firmaları yeşil pazarlama tekniklerine yönlendirmektedir (Temiz ve Acar, 2018). Sürdürülebilirlik ve 

sürdürülebilir kalkınmanın, aynı kapsamda ve çatı altında yer aldığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler 

1987 yılı raporunda sürdürülebilir kalkınmayı bir model olarak, insan ihtiyaçlarını karşılarken çevreyi 

korumak olarak görmüştür (Çayırağası ve Sakıcı, 2021). 

 

Sürdürülebilirlik ve iktisat kavramları temelinde birbiri ile benzerlik göstermektedir. İkisinde de kıt 

kaynakların sınırlı kullanımı ve sınırsız insan ihtiyacı temeli vardır. Carlowitz (1732); kitabında Sanayii 

Devrimi’ne giden zaman diliminde sürdürülebilirlikten ‘’kaynak – ihtiyaç’’ dengesizliğine bir çözüm 

önerisi olarak bahsetmiştir. Bu açıdan bakıldığında kitaba göre sürdürülebilirlik, mikro perspektifte 

orman stoklarının muhafazası; makro perspektiften bakıldığında ise tabiat stoklarının muhafazasıdır. 

Stok muhafazası ve kaynak-ihtiyaç dengesizliği açısından sürdürülebilirlik ve iktisat temellerinde 

benzerlik göstermektedirler. İktisadi açıdan yaklaşıldığı şekilde sürdürülebilirlik sağlanması adına 

varlığın sürekliliği için her bir nesil, kaynaklarını en üst düzeyde sürdürülebilir kılmalı ve kendilerinden 

sonra gelecek nesillere de kaynakları azaltmadan teslim edebilmelidir. Sürdürülebilirlik içinde önemli 

yer tutan orman yönetiminde, kerestelik ağaçların üretiminde sürekliliğin sağlanması da hayatın direkt 

olarak kendisinin sürdürülebilir kılınması ile ilintilidir (Duerr ve Duerr (1975) ile Glück’ten (1987) 

aktaran Wiersum, 1995). N. Gregory Mankiw’in (1997) , ‘’Principles of Microeconomics’’ başlıklı 

kitabında iktisadı tanımlarken kullandığı ‘’toplumun kaynaklarını nasıl yönettiği’’ minvalindeki 

özellikle kereste kıtlığı konusunda bir çözüm arayışı sunmaya çalıştığı ve zımni olarak ‘’kaynakların 

kullanımında etkinlik’’ konusuna dikkat çektiği görülmektedir. Kereste kullanımındaki artış, kaynak ve 

ihtiyaçlar dengesi, kaynaklar aleyhinde bozmuştur. O dönemdeki sorunun tipik bir iktisadi sorun olduğu 

Mankiw’in kitabında yer almıştır. Bu bakış açısından hareketle de sürdürülebilirlik, kaynakların etkin 

kullanımı açısından iktisadi bir temele dayanmaktadır. İktisadî temelde sürdürülebilirliği tartışan bir 

diğer bilim insanı A. Pigou’dur. 1912 ve 1920 yıllarında ekonomi bilimi üzerine yazılan kitaplarında A. 

Pigou sürdürülebilirlik düşüncesine işaret etmiştir. Kitaplarında belirttiği üzere insanlığın refahı için üç 

tür sermaye söz konusudur. Bu üç sermaye; doğa, insan tarafından üretilen maddeler ve insan 

kaynaklarıdır. Fakat burada bir entegrasyondan değil, bu sermayelerin birbiri yerine 

kullanılabilmesinden bahsedilmektedir. Başka bir ifade ile, bir kaynak tükenirse, diğer kaynak onun 

yerine ikame olarak kullanılabilecektir. Doğal kaynakların özel bir yere sahip olmadığı bu düşünce 

sistemine “zayıf sürdürülebilirlik’’ denmektedir (Bozloğan, 2010).  

 

Buradan hareket ile tüm küresel işletmeler sürdürülebilirlik ile ilişkilerini, öncelikle kendi faaliyetlerini 

tüm yerkürede hem tedarik zincirlerinin sürekliliğini sağlamak hem de hayatta kalmak adına devam 

ettirmek durumundadırlar. İktisadi açıdan temel prensipler düzeyinde incelendiği zaman kaynak yoksa 

hayat da olmaz. İşletmeler kıt olan kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmadıkları müddetçe kendi 

varlıklarını ve sürekliliklerini tehlikeye atmış olmaktadır. Bu sebeple pazarlama ve reklam algısından 

da önce, işletmeler tabii bir durum olarak varlıklarının temeli gereği sürdürülebilir faaliyetler ile hareket 

etmek zorundadır. Günümüz koşullarında kuruluşların sosyal ve çevresel konulara odaklanması bir lütuf 

değil aksine varlıklarını sürdürebilmelerinin şartlarından biridir (Sarıkaya vd., 2010).  

 

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramsal olarak, işletmelerin ve diğer kuruluşların kendi faaliyetlerine 

sürdürülebilirlik kavramını ve ilkelerini entegre etmesidir. Diğer bir ifade ile, kuruluşların politikalarına 
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sürdürülebilirliği dahil etme çabalarıdır. Kurumsal sürdürülebilirlik, işletme hedeflerinin odak noktasını 

sadece salt bir şekilde ekonomi olmaktan çıkararak; sosyal-çevresel-ekonomik bileşenlerin arasında bir 

denge sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu olgunun temel dinamiği ise etik iş yapma yaklaşımı olarak 

kavramsallaştırılmaktadır (Chabowski vd., 2011; Cowan ve Guzman, 2020). Tüketiciler, kurumsal 

sürdürülebilirlik faaliyetlerinde bulunan işletmeleri kendilerine daha yakın görme eğilimine sahip 

olabilirler (Landrum, 2017; Nielsen, 2015). Yeşil pazarlama kavramı ile de bu noktada 

karşılaşılmaktadır. Yeşil pazarlama, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin eylemsel olarak 

pazarlama yöntemlerine entegrasyonudur. Başka bir ifade ile reklamlar başta olmak üzere pazarlama 

kanallarında sürdürülebilirlik vurgusuna yer verilmesi durumudur. Sürdürülebilirlik iletişiminde yeşil 

pazarlamanın rolü kuruluş ile tüketiciyi sürdürülebilirlik ilkeleri ile ortak bir paydada buluşturmak ve 

tüketicinin etkilenmesini sağlamaktır. Yeşil pazarlama; ilk olarak Amerikan Pazarlama Birliği’nin 1975 

yılında düzenlediği ekolojik pazarlama konulu seminerde ele alınmıştır (Aslan, 2007). Toplumun 

ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etme niyetli değişimlerin meydana getirilmesi ve kolayca uygulanması 

amacı ile doğal çevreye en az seviyede zarar vermek sureti ile oluşturulmuş faaliyetler bütünüdür 

(Uydacı, 2011). Yazında üzerinde araştırma yapılan bulgular sonucunda; firmaların kendi tabii varlığını 

korumak ve yaşatmak, tüketicinin ilgisini çekerek duyarlı bir imaj sergilemek, daha önceden herhangi 

bir skandal ya da krizde anıldı ise imajını yenilemek ve kurtarmak amaçları ile kurumsal 

sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlama ile ilişkilerinin olduğu sonucuna varılabilmektedir. Bu amaçların 

genelinde ise rekabet koşullarının sağlanması ve karlılık elde edilmesi ortak bir zemindir. Özellikle 

içinde bulunduğumuz asırda; teknolojik gelişmeler, tüketicilerin artan bilinç düzeyi, talep etmenin 

artması gibi nedenlerle kuruluşların sürdürülebilirlik politikalarını uygulamaları zorunlu bir durum 

halini almıştır (Engin ve Akgöz, 2013). 

 

2.4 Sürdürülebilir Kalkınma ve Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilirlik ve paralelinde ise sürdürülebilir kalkınma fikirlerinin doğuşu, gelişimi ve 

kavramsallaşması uzun soluklu bir süreci kapsamaktadır. Kavram, birçok uluslararası kurumun ve 

kuruluşun yoğun çalışmaları ile şekillenmiştir. Bu çalışmaların sıralaması şu şekildedir:  

- Roma Kulübü girişimi ile hazırlanan ve 1972 yılında yayımlanan ‘’Büyümenin Sınırları’’ 

başlıklı çalışma 

- Çevre ve Kalkınma Konferansı (Stockholm, 1972) 

- Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Koruma Stratejisi (1980) 

- ‘’ Ortak Geleceğimiz (Our Common Future)’’ başlıklı Brundtland Raporu (1987) 

- Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio de Janerio,1992) 

- Avrupa Birliği Beşinci Eylem Programı (1992) 

- Sürdürülebilir Gelişme Komisyonu (1993) 

- Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansı ( Kahire , 1995) 

- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı – Habitat II (İstanbul , 1996) 

- Rio +5 Forumu (New York, 1997) 

- Birleşmiş Milletler Milenyum Zirvesi (New York, 2000) ve burada belirlenen ‘’Binyıl 

Kalkınma Hedefleri’’ 

- Sürdürülebilir Gelişme Konferansı (Johannesburg, 2002) 

- Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü (2005, Kyoto ; İmzalanması : 1997) 

- Rio +20 Zirvesi (2012, Rio de Jenario) 

- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının kabul edilmesi (2030 Hedefleri İhtisas Komitesi, 

2015) 

 

Sürdürülebilirlik, köken olarak çok eskilere dayanmasına karşın, ciddi bir şekilde ülkelerin ve firmaların 

gündemine gelmesi son yarım asır içinde oluşmuştur. G-7 ülkeleri tarafından akademik olarak 

hazırlatılan “Büyümenin Sınırları (Limits to Growth)’’ çalışması, yakın dönemdeki ilk somut örnektir 

(Şen vd, 2018). Daha sonrasında ise yukarıda sıralandığı şekilde kronolojik olarak Birleşmiş Milletler 

başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınmanın kronolojik olarak hangi aşamalardan geçtiği 

görülmektedir. 
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Çalışmanın konusu 2016 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

çerçevesinde oluşturulmuştur. Küresel işletmelerin bu amaçları ihlalleri araştırılarak tüketici üzerindeki 

farkındalık düzeyi incelenmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları şu şekilde sıralanmaktadır; 

I. Yoksulluğa Son (No Poverty) 

II. Açlığa Son (Zero Hunger)  

III. Sağlıklı Bireyler (Good Health and Well Being) 

IV. Nitelikli Eğitim (Quality Education) 

V. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality) 

VI. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar (Clean Water and Sanitation) 

VII. Erişilebilir ve Temiz Enerji (Affordable and Clean Energy) 

VIII. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Decent Work and Economic Growth) 

IX. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (Industry, Innovation and Infrastructure) 

X. Eşitsizliklerin Azalması (Reduced Inequalities) 

XI. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (Sustainable Cities and Communities) 

XII. Sorumlu Tüketim ve Üretim (Responsible Consumption and Production) 

XIII. İklim Eylemi (Climate Action) 

XIV. Sudaki Yaşam (Life Below Water) 

XV. Karasal Yaşam (Life on Land) 

XVI. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (Peace, Justice and Strong Institutions) 

XVII. Hedefler İçin Ortaklıklar (Partnerships For The Goals) 

 

2.5 Sürdürülebilirlik ve Tüketim Arasındaki İlişki 
İşletmeler, sürdürülebilir pazarlama çalışmalarına daha fazla önem vererek sürdürülebilir bir dünya inşa 

etmeye katkıda bulunmaktadırlar. İşletmelerin pazarlama hususuna özellikle eğilmeleri ile de 

sürdürülebilirliğin üretim boyutu ile ilgili olan sürdürülebilir gelişme kavramından, tüketim boyutu olan 

sürdürülebilir tüketim kavramına doğru bir evrim söz konusudur (Karalar;2008). Çevreye duyarlı 

tüketim, başka bir ifade ile sürdürülebilir tüketim; iş hayatının üyeleri, kâr amacı olmayan kurumlar, 

sivil toplum kuruluşları ve devletler tarafından dikkatle takip edilmekte olan bir kavramdır. Bu kavram, 

doğal kaynakların kullanımı konusunda hassas olan ve aynı zamanda kirliliği en düşük seviyeye 

indirmeyi vaadeden ürün ve hizmetlerin tüketimini ifade etmektedir (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 

Konseyi (WBCSD), 2008). Sürdürülebilirlik kavramının temel prensibi olan nesilden nesile kıt 

kaynakların aktarılması hususu, sürdürülebilir tüketim kavramı için de temel prensip niteliği 

taşımaktadır. Sürdürülebilir tüketim; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehdit etmemek adına, zehirli 

maddelerin, atıkların, kısacası tüm zararlı maddelerin emilim oranlarını en düşük seviyeye çekerek; 

yaşam kalitesini artırmak adına temel gereksinimlere cevap veren ürün ve hizmetlerin kullanımıdır 

(Jackson ve Michaelis, 2003). 

 

Sürdürülebilirlik, üretim ve tüketim açısından bir bütün olarak ele alınabilmektedir. Üretim ve tüketim, 

paralelinde de üreticiler ve tüketiciler birbirlerini doğrudan ve dolaylı şekillerde etkilemektedirler. 

Sürdürülebilir bir tüketim anlayışının yayılımı ile sürdürülebilir üretim faaliyetleri de tetiklenmektedir. 

Sürdürülebilir tüketim; doğal kaynakların, hayat standartlarını ve kullanım ömürlerini yükseltmek için 

bu kaynakların ölçülü ve makul kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma paralel olarak, doğal 

kaynakların ölçülü ve makul kullanımı gerçekleşmediği müddetçe de üretim ile beraber tüketim de 

çevresel problemlerin kaynağı olmaya devam etmektedir (Yates, 2008). 

 

Sürdürülebilir tüketim; doğaya yönelik hassasiyetlerin bir yaşam biçimine dönüşümünü gerektiren bir 

davranışlar bütünüdür (Üstündağlı ve Güzeloğlu, 2015). Bireylerin özel hayatlarındaki tüketim 

davranışlarında yapacakları politik ve çevreci tercihleri ile elde edecekleri ekonomik yurttaşlığın 

uygulamaya dökülmesine aracılık eder (Seyfeng, 2005). Uygulamaya ve pratiğe yönelik olan bu 

davranışsal, tepkisel faaliyetler bütünü neticesinde ise yeşil tüketim ve yeşil tüketici kavramları 

doğmuştur. Bu kavramlar, çevre bahsinin odak noktasına yerleşmişlerdir (Schlegelmilch, 1996). Yeşil 

tüketim; doğal kaynakların kullanımı konusunda hassas, kirliliğin en aza inmesini vaadeden ürün ve 

hizmetlerin tüketilmesini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Yeşil tüketim, kasıtlı ve istendik 

şekilde, bireysel olarak seçim yapma temeline dayanan, çevre dostu olarak algılanan ürün ve hizmetlerin 

satın alınması olarak ifade edilmektedir (Adams vd,1991). 
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Yeşil tüketiciler, başka bir ifade ile sürdürülebilir tüketiciler; kendilerini, özellikle sürdürülebilir ürünler 

ve hizmetler satın alan ve tüketen, yaşam tarzlarını sürdürülebilir olarak gören ve yeşil yaşam tarzı 

olarak tanımlayan, çevre sorunlarına duyarlı ve bu sorunları çözmekle ilgilenen bir grup olarak 

tanımlamaktadırlar (Shruti ve Shri, 2014). Yeşil tüketiciler çevrenin korunmasında titiz ve dikkatli olan, 

kendilerini ve çevrelerini satın alma güçlerini kullanarak korumayı hedefleyen; kısaca etkinliklerini 

satın alma kararlarına yansıtarak çevreye dost ürünler tercih eden bireylerdir (Kaya, 2010). Shutri ve 

Shri’ nin (2014) araştırmalarının sonucuna göre tüketiciler, çevre dostu ürünlere diğer ürünlerden daha 

fazla fiyat ödemeye razıdırlar. Çevre dostu ürünlerin ambalajlarının da geri dönüşüm için elverişli 

olmasını düşünmeleri, tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere diğer ürünlere nazaran daha fazla fiyat 

ödemeye razı olduğuna işaret etmektedir (Hao, 2019).  Araştırmalar genel olarak, tüketicilerin 

sürdürülebilirlik ilkelerine riayet eden ürünlerin satın alınması için %10’a kadar daha fazla fiyat 

ödemeye razı olduklarını göstermektedir (Emgin ve Türk, 2004). 

 

Yazında, sürdürülebilirlik hassasiyeti olan tüketicilerin satın alma davranışlarının sebeplerinin ve bu 

tüketicilerin niteliklerinin daha iyi algılanabilmesi için, tüketici davranışları üç temel değişken 

perspektifinden incelenmiştir. Bu değişkenler; bilgi düzeyleri, demografik ve sosyo-ekonomik 

değişkenler, psikolojik faktörlerdir (Fraj ve Martinez; 2007). Bu üç değişken içerisinde bilgi düzeyi 

faktörü, daha çok tüketicilerin bilinci ve farkındalığı ile ilgiliyken; demografik ve sosyoekonomik 

faktörler ise yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, fiyat faktörleri ile ilgilidir (Erbil ve Babaoğul;2019). 

 

Gelişmiş toplumlarda uygulanan sürdürülebilir tüketim ile ilgili araştırmalar sürdürülebilirlik ile ilgili 

bilinç düzeyinin yüksek; tüketicilerin bu bilinci günlük davranış ve alışkanlıklarına yansıtmakta ise 

tutarsız olduğunu göstermektedir (Hayta, 2009).  

 

Yazın incelenmesi sırasında küresel işletmelerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile çelişen 

ihlalleri ile ilgili son tüketicinin tepkisini değerlendiren bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Bu 

açıdan çalışma literatüre önemli bir katkı olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, çalışmada 

kullanılan ankette; sürdürülebilirliğin çevresel boyutu ile ilgili olan ölçekler geliştirilerek, 

sürdürülebilirliğin sosyal ve ekonomik boyutlarını da içine alacak şekilde kapsamı geliştirilmiştir. 

Sürdürülebilirliği sadece çevre açısından değil tüm yönleri ile ele alması ile diğer çalışmalardan 

ayrılmaktadır.  

 

3. METODOLOJİ 
Çalışmada tüketicilerin bilinç düzeyini ölçmek ve tüketicilerin sürdürülebilirlik ihlallerine yönelik 

davranış eğilimlerini anlamak adına bir anket çalışması yapılmaktadır. Anket çalışmasında küresel 

işletmelerin sürdürülebilirlik ihlallerine yer verilerek, hangi ihlalin hangi Sürdürülebilir Kalkınma 

Amacı (SKA) ile uyumsuzluk gösterdiği de yazınsal incelemelerde aktarılmaktadır. Bu araştırma, ileride 

tamamlanacak olan kapsamlı bir çalışmanın pilot çalışması niteliğinde, 30 kişilik bir katılımcı grubu ile 

bir anket uygulaması şeklindedir. Araştırmada nicel veri toplama yöntemlerinden online anket yöntemi 

tercih edilmektedir. Araştırma evreninin çerçevesinin net olmaması nedeniyle kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmaktadır. Araştırma sonuçları yine nicel analiz yöntemleri ile analiz edilerek 

sunulmaktadır.  

Anket içeriği aşağıdaki şekildedir: 

A- Katılımcıların zihninde “sürdürülebilirliğe önem veren’’ ve ‘’sürdürülebilirliğe önem 

vermeyen’’ küresel markaların; otomotiv, akaryakıt, şampuan, e-ticaret ve teknoloji 

kategorilerindeki karşılığı sorulmuştur. 

B- Sürdürülebilirlik ihlalleri örnekler aracılığı ile katılımcılarla paylaşılmış, bu ihlali gerçekleştiren 

küresel işletmeyi tahmin etmeleri istenmiştir 

C- Likert tipi sorular ile tüketicilerin; kendilerini tanımlama biçimleri, ihlal durumundaki tepkileri, 

çevresel ve sosyal konulardaki uygulamalara yaklaşımları sorgulanmıştır  

 

Pilot anket çalışması için aşağıdaki ihlaller kullanılmıştır. Bu ihlallerin hangi SKA ile çelişki gösterdiği 

ise her örnek için alt başlık şeklinde sıralanmıştır.  

i. Volkswagen – Emisyon Krizi  
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İhlal edilen SKA’lar: Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim, İklim Eylemi, Sağlıklı Bireyler, Temiz Su 

ve Sıhhi Koşullar, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sudaki Yaşam, Karadaki Yaşam,  

ii. BP – Deepwater Horizon Patlaması 

İhlal edilen SKA’lar : Sudaki Yaşam, Karadaki Yaşam, Sağlıklı Bireyler, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 

Büyüme, Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sorumlu üretim ve Sorumlu Tüketim, 

İklim Eylemi  

iii. Unilever (Dove) – Irkçı Reklam 

İhlal edilen SKA: Eşitsizliklerin Azaltılması  

iv. Amazon -  İşçi Hakları İhlali 

İhlal edilen SKA’lar: Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim, Sağlıklı Bireyler, İnsana Yakışır İş ve 

Ekonomik Büyüme 

v. Apple – Çalışanlara Baskı 

İhlal edilen SKA’lar: Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim, Sağlıklı Bireyler, İnsana Yakışır İş ve 

Ekonomik Büyüme 

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Pilot anket çalışmasının analizinde varılan sonuçlar şu şekildedir : 

- Total 30 katılımcı içinden 21 kişi, okyanuslara kalıcı zarar vermiş olan bir akaryakıt 

markasından alışveriş yapmayacağını ifade etmiştir. 

- Bu 21 kişi içinden; 7 katılımcı, BP için sürdürülebilir olmayan bir işletmedir diye fikir 

belirtmiştir. 

- 7 kişi içinden 6 kişi; Deepwater patlamasının BP tarafından gerçekleştirilen bir ihlal olduğunu 

doğru tahmin etmiştir. 

- Total 30 katılımcı içinden 25 kişi; ırkçılık içeren bir reklamı olan bir şampuanı satın 

almayacağını öne sürmüştür. 

- Bu 25 kişi içinden; 4 katılımcı Unilever için sürdürülebilir olmayan bir işletmedir diye fikir 

belirtmiştir. 

- 4 kişi içinden 2 katılımcı; ırkçılık içeren bir reklam yayınlanmasının, Dove (Unilever) tarafından 

gerçekleştirilen bir ihlal olduğunu doğru tahmin etmiştir. 

- Total 30 katılımcı içinden 18 kişi; depolarında ve lojistik merkezlerinde işçi hakları ihlali 

gerçekleştirdiği iddia edilen bir e-ticaret işletmesinden alışveriş yapmayacağını öne sürmüştür. 

- Bu 18 kişi içinden; 6 katılımcı Amazon için sürdürülebilir olmayan bir işletmedir diye fikir 

belirtmiştir. 

- 6 kişi içinden 2 katılımcı; depo ve lojistik birimlerinde çalışanların haklarının ihlalinin Amazon 

tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bir ihlal olduğunu doğru tahmin etmiştir. 

- Total 30 katılımcı içinden 18 kişi; çalışanlarına baskı uyguladığı iddia edilen bir markanın 

kablosuz kulaklık ürününü satın almayacağını öne sürmüştür. 

- Bu 18 kişi içinden; 6 katılımcı Apple için sürdürülebilir olmayan bir işletmedir diye fikir 

belirtmiştir. 

- 6 kişi içinden 3 katılımcı; çalışanlara baskı uyguladığı iddia edilen işletmenin Apple olduğunu 

doğru tahmin etmiştir. 

- Total 30 kişi içinden 21 kişi; emisyon değerini olduğundan daha düşük gösteren bir otomobil 

markasını kullanmayacağını öne sürmüştür 

- Bu 21 kişi içinden; 5 kişi VW için sürdürülebilir olmayan bir işletmedir diye fikir belirtmiştir 

- 5 kişi içinden 4 kişi; emisyon krizi skandalının VW tarafından gerçekleştirilen bir ihlal olduğunu 

doğru tahmin etmiştir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sürdürülebilirlik ihlallerine yönelik bilinç düzeyi ile sürdürülebilir satın alma arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu bu çalışmanın çıkış noktasıdır. Tüketicilerin sürdürülebilir ürünleri diğerlerine tercih etme 

(ödüllendirme) ve sürdürülebilir olmadığını düşündükleri ürünleri ise satın almaktan vazgeçme (ceza) 

eğilimleri potansiyel iki davranış şekli olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada tüketicilerin gerçek 

küresel markaların sürdürülebilirlik ihlalleri konusundaki bilgi seviyeleri ölçülmüştür. 30 katılımcı ile  

gerçekleştirilen pilot çalışmada incelenen ihlallerde bilgi düzeyi örneklemin %8 ila %17’sini 

oluşturmaktadır. Bu durum tüketicilerin ihlaller konusunda çok az bilgileri olduğuna işaret etmektedir. 
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Bununla birlikte ihlallere konu olan markaların sürdürülebilir olmadığına yönelik görüş bildiren 

katılımcıların oranı da %41 ila %16’sı arasındadır. Dolayısıyla örneklemdeki katılımcıların bir kısmı 

markaların ihlallerini doğrudan bilmeseler bile markaları zihinlerinde sürdürülebilir olmayan marka 

şeklinde kodlamıştır. Katılımcıların %60 ila %83’ü ihlalleri gerçekleştiren markaları satın 

almayacaklarına yönelik görüş bildirmesine rağmen sonrasında markaları tayin edememesi 

sürdürülebilirlik ihlalleri konusundaki bilgi düzeyinin satın alma davranışına etkisini azalttığını 

göstermektedir. Başka bir deyişle, katılımcıların ihlaller konusunda bilgi sahibi olması durumunda ilgili 

markaları almak istemeyecekleri ancak bilgi sahibi olmadıklarından almaya devam ettikleri 

görülmektedir. Ancak araştırmanın bir pilot uygulama şeklinde kurgulanmış olması nedeniyle 

sonuçlarının genelleştirilmesi mümkün değildir.  

 

Araştırmanın örnekleminin genişletilmesi ve sonuçların genelleştirilebilir bir boyuta çıkarılması, 

demografik özellikler ile sürdürülebilir tüketim arasında hipotezler kurularak sınanması, sürdürülebilir 

tüketicilerin bilinç düzeyinin küresel işletmelerin ihlallerine göre sınanması gibi genişletilmiş çalışmalar 

önerilmektedir. 
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Özet 

Su kaynaklarının kullanılması, korunması ve etkin bir yönetim modelinin oluşturulması zor ve önemli 

bir süreçtir. Her devlet geçmiş yıllardaki deneyimleri, devlet gelenekleri ve kamu politikaları gereği 

farklı su yönetimi modelleri benimsemiştir. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı bilindiği 

üzere parçalı bir yapıdadır. Bu nedenle Birleşik Krallıkta Kuzey İrlanda, İskoçya ve İngiltere-Galler 

olmak üzere üç farklı su yönetimi modeli bulunmaktadır. Bu çalışmada İngiltere-Galler modeli 

incelenmektedir. İngiltere-Galler su yönetimi modelinin incelenmesinin başlıca nedeni özgün bir model 

olmasıdır. Ayrıca farklı ülkelere esin kaynağı olması ile başarı ve başarısızlıklarından ders çıkarılmaya 

uygun olması açısından incelenmesi önemlidir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak belge analizi 

kullanılmıştır. 1973 yılına kadar yalnızca belediyelerin görevi olan su yönetimi bu yıldan itibaren 

yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Su yönetimi ile ilgili havza bazında örgütlenen su idareleri 

kurulmuştur, daha sonra bu yapılanma da değişikliğe uğramıştır. Özelleştirmeye gidilerek işletme 

mantığı doğrultusunda kâr amacı ön plana çıkan kuruluşlar modelde yerini almaya başlamıştır. Su 

yönetimi reformu dahilinde yeni modelin en güçlü yanlarından biri düzenleyici kuruluşlardır. Bu 

kuruluşlardan en önemlileri: Su Hizmetleri Ofisi (OFWAT),İçme Suyu Müfettişliği (DWI) ve Çevre 

Ajansı’dır (EA). Farklı yetkilerle donatılmalarına rağmen kuruluşların kendisi de denetime tabidir. 2022 

yılına gelindiğinde ise sistemin zayıf yanlarının sonuçları kendini göstermeye başlamıştır. Sonuç olarak 

İngiltere-Galler modeli, güçlü ve zayıf yönleriyle Türkiye gibi su yönetimi yapılanmasını revize eden 

ve model oluşturmada çalışmalarına devam eden ülkeler için önemli bir deneyim örneğidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Su Yönetimi, Düzenleyici Kuruluşlar, Özelleştirme, İngiltere-Galler 

 

A COUNTRY ANALYSIS IN THE LIGHT OF CURRENT DEVELOPMENTS IN WATER 

MANAGEMENT: THE CASE OF ENGLAND-WALES 

 

Abstract 

Using and protecting water Resources and establishing an effective management model is a difficult and 

important process. Each state has adopted different water Management models due to its past experience, 

State traditions and Public policies. As is known, The United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland consists of multiplecountries.Therefore, there are three different water Management models in 

the United Kingdom: Northern Ireland, Scotland and England-Wales. In this study, the England-Wales 

model is examined. The main reason for exploring the England-Wales water management model is that 

it is a unique model. Besides, it is important to examine it in terms of adapting it to different countries 

and being suitable for learning from successes and failures of the model. Document analysis is used as 

a data collection instrument in this study. Water management, which was only the duty of municipalities 

until 1973, has under gone the process of restructuring since this year.Water administrations organized 

on the basis of basins were established regarding water management.After wards, this Structure was also 

changed.By pursuing privatization, the organizations with profit motives have begun to take their place 

in the model in line with the business logic. One of the strengths of the new model within the water 

management reform is the Regulatory bodies (OFWAT, DWI and EA).Although theyare equipped with 

                                                      
65Bu bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doç. Dr. İbrahim Arap danışmanlığında 

hazırlanmakta olan“Neoliberal Dönüşümün Su Yönetimi Politikalarına Yansıması Bağlamında Karşılaştırmalı Bir 

Analiz: İngiltere-Galler ve Türkiye” başlıklı yüksek lisans çalışmasının ilk kısmının gözden geçirilmiş biçimidir. 
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different powers, Organizations themselves are also subject to audit.Consequently, the England-Wales 

model with its strengths and weaknesses, is an important example of experience for countries such as 

Turkey, which revise its water Management Structure and continue to work on building a model. 

 

Keywords: Water Management, Regulatory Bodies, Privatization, England-Wales 

 

1. GİRİŞ  

Su kaynaklarının azalması, koruma kullanma dengesinin sağlanması oldukça önemli bir konudur. 

Küreselleşmenin de etkisiyle giderek sanayiden tarıma birçok alanda su tüketimi artmaktadır. 

Dolayısıyla devletler bir kamu politikası olarak su yönetiminde farklı çözüm arayışlarına gitmiştir. Buna 

ek olarak politikaların şekillenmesinde değişen yönetim anlayışları da etkili olmuştur. Zira su 

yönetiminde meydana gelen en önemli değişikliklerden biri, neoliberalizmin etkisiyle, 

özelleştirmelerdir. Çalışmada İngiltere-Galler su yönetimi modeli incelenerek güncel gelişmeler 

ışığında modelin analizi yapılmaktadır. Veri toplama tekniği olarak belge analizi kullanılmıştır. 

Çalışmada ilk olarak neden İngiltere-Galler örneğinin ele alındığı belirtilmektedir. Ardından su 

yönetimindeki reformlar incelenmektedir. Daha sonra ise modelin özelleştirme sonrası yeni unsurları 

olan bağımsız idari otoriteler üzerinde durulmaktadır. Son bölümde ise güncel gelişmeler 

değerlendirilmektedir. 

 

2. BİRLEŞİK KRALLIK SU YÖNETİMİNE BAKIŞ 

Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın farklı zamanlarda birleşmesinden 

oluşmuştur (Karasu, 2020: 175). Kuzey İrlanda’da su yönetimi kamu mülkiyetinde 

değerlendirilmektedir. 1973 yılından itibaren su yönetimi konusundaki sorumluluk Kuzey İrlanda Çevre 

Bakanlığı örgütlenmesi dahilinde ilgili birime devredilmiştir (Çınar, 2006). İskoçya ise su kaynaklarının 

kalite ve miktarı açısından zengin olan bir ülkedir. 1975 yılında itibaren üç ada ve dokuz bölgesel konsey 

yapısına dayanan bir örgütlenme oluşturulmuştur (Taşkın,2006). İskoçya’da su hizmetlerini 

gerçekleştiren “Scottish Water (İskoç Su)” 2000’li yıllarda kurulmuştur. İskoçya, İngiltere-Galler 

modeline giderek yaklaşmakta olan bir ülkedir. Ancak İngiltere-Galler su yönetimi modeli, sistemin en 

özgün bileşeni olarak değerlendirilebilir çünkü tüm dünyada özelleştirmelerin bu denli ileri gittiği başka 

bir örnek yoktur (Dündar, 2018). Çalışmada İngiltere-Galler örneğinin ele alınmasının sebeplerinden 

biri özelleştirmeleri hayata geçirmede Türkiye gibi su yönetimi alanında model oluşturma çabası içinde 

olan ülkelere nazaran eski yıllarda uygulamaya geçilmesidir. Dolayısıyla İngiltere-Galler, başarı ve 

başarısızlıklarından, güçlü ve zayıf yönlerinden ders çıkarılabilecek bir örnek olması nedeniyle oldukça 

önemlidir.  

 

2.1. Su Yönetiminde Yapısal Reformlar  

Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bazı değişiklikler 

yaşanmıştır. Thatcher dönemi ile klasik Keynezyen refah devlet anlayışında sona gelinmiş ve bu 

noktadan sonra yeni dönemin temel amacı etkinliğin, üretkenliğin ve rekabetin arttırılmasıyla karlı 

sermaye birikimini sürdürmek şeklinde revize edilmiştir (Balseven, 2009). Özelleştirmeye gidilmesinde 

etkili olan en önemli faktörlerin etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ve rekabet çerçevesinde şekillendiği 

görülmektedir. İngiltere-Galler su yönetimi 1970’li yıllarda köklü değişikliklere tabi tutularak bir revize 

sürecine girmiştir demek yanlış olmayacaktır. Tarihsel süreç içerisinde bir sınıflandırma yapılacak 

olursa üç farklı kırılma noktası olduğu söylenebilir. 

 

 
Şekil 1.İngiltere-Galler Su Yönetimi’nde Kırılma Noktaları 

1973
•Su Sektörünün Yapılandırılması

1973-
1989

•Özelleştirme Dönemine Geçiş

1989
•Özelleştirme Sonrası
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İngiltere-Galler su yönetiminde ilk yapısal reform 1973 tarihli Su Yasası ile gerçekleştirilmiştir. Böylece 

su yönetiminden sorumlu, nehir havza bazında ölçeklendirilmiş on su idaresi kurulmuştur (Taşkın, 2006; 

Bilen,2008). Ardından 1980’li yıllarda belediyeler aracılığıyla kontrol edilen 1500 tesis birleştirilmiştir. 

Dolayısıyla ilk olarak belediyelerin görev ve sorumluluğu altında olan su yönetimi 1973 yılı itibariyle 

melez bir modele evrilmiştir denebilir (Taşkın, 2006; Bilen, 2008). 

 

1973-1989 yılları arası bir geçiş dönemidir. Bu noktada ilk olarak yapılan yasal düzenlemelerdir. 

Örneğin 1983 yılında Su Yasası’nda yapılan değişiklikle yerel yönetimlerin rolünün azaltıldığı 

görülmektedir. Yasalar neoliberal su politikaları bağlamında özelleştirmeye elverişli hale getirilmiştir. 

1989 yılına gelindiğinde Thatcher hükümeti çok önemli bir adım atarak daha önce 1973 Su Yasası ile 

oluşturulan on bölgesel su idaresini şirket yapısına dönüştürerek özelleştirme girişimlerine başlamıştır. 

Çevre Müsteşarlığı aracılığıyla su ve atıksu idareleri halka açık limited şirketlerine dönüştürülmüş, 

hisseler Londra Borsası’nda halka arz yoluyla satılmıştır ve bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile en 

az 25 yıl olmak kaydıyla Thames Water şirketine Londra su ve atıksu altyapısı satılmıştır. Yapılan 

sözleşmenin hayata geçmesi ile birlikte bahsedilen şirket çok kısa bir sürede oldukça yüksek kâr elde 

etmiş ve bahsedilen bölgede su fiyatlarında dört yılda %50’ye yakın bir artış meydana gelmiştir. (İlhan, 

2011). Bu noktada en önemli eleştirilerden biri su şirketlerinin zenginleşmesine karşılık kaynakların 

azalmasıdır.  

 

 
Şekil 2. Su ve Atık Su Temininden Sorumlu 10 Su İdaresi (Şirketi) 

Kaynak: OFWAT, 2015 

 

1989 yılından itibaren özelleştirmeler hız kazanmış ve farklı kurumların model çerçevesinde ihdasına 

dayanması ile İngiltere-Galler su yönetimi modeli yeni halini almaya başlamıştır. Süreç içerisinde 

özelleştirme ile ilgili başarı ve başarısızlıklar şekillenmeye başlamıştır. Örnek vermek gerekirse özel 

sektörün hizmetlerde yer almaya başlaması ile birlikte su kalitesinin düşmesi, miktarının azalması gibi 

olumsuzluklara karşın su hizmetlerinde istihdam edilen personel sayısında bir azalma ve buna bağlı 

olarak personel giderlerinin azalması kamu harcamalarında bir düşüş meydana getirmiştir (Hukka ve 

Katko,2003). Tam bu noktada gerekli denetimleri ve dengeyi oluşturmak için kazandırılan kuruluşlar 

modele dahil olmaktadır. Bahsedilen kuruluşlar İngiltere- Galler modelinin en güçlü yanlarındandır.  
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2.2. Özelleştirme Sonrası Modelin Yeni Unsurları: Bağımsız İdari Otoriteler 

Su yönetiminin özelleştirilmesi ile birlikte yenilenen modelin en güçlü yanlarında biri bağımsız idari 

otoritelerdir. Bahsedilen kuruluşlar önemli yetkilerle donatılmış güçlü denetim mekanizmalarıdır. 

Kuruluşlardan biri ekonomik düzenleyici diğer ikisi kalite düzenleyici olarak nitelendirilebilir66. Bu 

kuruluşlar aşağıda kısaca incelenmektedir: 

 

 
 

Şekil 3. Modelin Düzenleyici Kuruluşları 

 

2.2.1. Su Hizmetleri Ofisi (OFWAT) 

Su Hizmetleri Ofisi, 1991 tarihli Su Endüstrisi Yasası ile kurulmuştur. İç ve dış denetime tabidir. 

Modelin ekonomik düzenleyici kuruluşu olan Su Hizmetleri Ofisi, karar alım süreçlerinde hükümetle 

ortak faaliyetlerde bulunabilmektedir. Görevlerinden bahsedilecek olursa (OFWAT, 2022a)  

 Etkin rekabeti teşvik etmek ve uygun olan her yerde tüketicilerin çıkarlarını koruma hedefini 

ilerletme, 

 Su şirketlerinin yasal görevlerini yerine getirmelerini denetlemek, 

 Su şirketlerinin görevlerini yerine getirebilmeleri noktasında finanse edebilmelerini sağlamak, 

 Su temini ve kanalizasyon lisans sahiplerinin faaliyet ve sorumluluklarını yerine 

getirebilmelerini sağlamak, 

 Su şirketlerine ekonomiklik ve verimliliği teşvik etmek, 

 Ücretlerin belirlenmesinde ayrımcılık yapılmasını ve gereksiz tercih yapılmasının önüne 

geçmek,  

 Su şirketlerinin arazi satışı yaptığı yerlerde tüketicilerin çıkarlarını korumak, 

 Su şirketlerinin yasalarla düzenlenmeyen faaliyetlerinde tüketicilerin çıkarlarını korumak. 

 Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak.  

 

Ofis, bahsedilen görevleri yeterine getirirken belirli ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir. Bu ilkeler 

şeffaf, hesap verebilir, orantılı, tutarlı ve hedefe yönelik olmaktır. Bununla birlikte kuruluş bağımsız 

olmasına karşılık Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) ve Galler Hükümeti’nin yasal 

stratejileri çerçevesinde hareket edeceğini de beyan etmektedir (OFWAT, 2022b).  

 

2.2.2. İçme Suyu Müfettişliği (DWI) 

İçme Suyu Müfettişliği 1990 yılında kurulmuştur. Kuruluşundaki temel amaç ise İngiltere ve Galler’deki 

tüketicilere kamusal su kaynaklarını güvenilir ve kaliteli bir şekilde temin edildiğine dair güvence 

sağlamaktır. Bağımsız bir otorite olarak diğer görevleri ise (DWI, 2022). 

 Su şirketlerinin teknik denetimi, 

 Su şirketlerine ait numunelerin alınması ve değerlendirilmesi, 

 İçme suyu kalitesini ve yeterliliğini etkilemesi muhtemel olayları değerlendirmek, 

 Halktan gelen soruların ele alınması, 

 İçme suyu kalitesine ilişkin tüketici şikayetlerini dinlemek, 

 

Bahsedilen görevlere ek olarak Müfettişliğin yürütme faaliyetleri de bulunmaktadır. Bunlardan en 

önemlisi DEFRA’nın su kalitesine ilişkin araştırma programının yönetilmesidir. Ayrıca ürün onaylarının 

ve endüstri verilerinin yönetimidir. Bir diğer önemli görevi de özel su teminine ilişkin yerel yönetimlerin 

                                                      
66 Çalışma kapsamında, İngiltere-Galler’de düzenleyici rolü olan “Consumer Council for Water” ile “Natural 

Resources Wales” kurumlarına yer verilmemiştir. 

Su Hizmetleri Ofisi (OFWAT)

İçme Suyu Müfettişliği (DWI)

Çevre Ajansı (EA)
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uygulamalarının denetimidir. Özel su temini kısaca özel bir şirketin sağlayamadığı noktalara sondaj 

kuyusu, su yolu gibi alternatif çözümlerle su temin edilmesidir.  

 

2.2.3. Çevre Ajansı (Environment Agency) 

Çevre Ajansı 1996 yılında ekolojik şartların iyileştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 

kurulmuştur. Çevre Ajansı, DEFRA tarafından desteklenen ve bakanlığa bağlı olmayan bir otoritedir. 

Birleşik Krallık çerçevesinde bölgelere ayrılmış ofisler halinde çalışmalarına devam eden ajansın 

sorumlu olduğu alanlar ise (Environment Agency, 2022) : 

 Su kalitesi ve su kaynakları, 

 Ekoloji ve çevrenin korunması, 

 Kirli arazilerin düzenlenmesi, 

 Sanayi atıklarının düzenlenmesi. 

 Çevre Ajansı kaynakların kullanılması ve yönetilmesi konusunda diğer kuruluşlar işbirliği içerisindedir. 

Ayrıca sel ve kıyı erozyonuna karşı riskleri azaltmak kuruluşun öncelikli alanları arasında 

gösterilmektedir. Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için modelin düzenleyici parçasını 

oluşturmaktadır.  

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sonuç itibariyle İngiltere-Galler modeli; Türkiye gibi su yönetimi alanında nispeten daha yakın tarihli 

reformlar yapan ülkeler için kıymetli bir deneyimdir. 1993 yılında Ankara’da TÜSİAD ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen “İngiltere’de Özelleştirme Uygulamaları Sempozyumu’nda” dönemin parlamento üyesi 

Tristan-Garel-Jones özelleştirmelere ilişkin detaylı bilgiler vermiştir. İlk olarak vurgulanan konu 

özelleştirmede başarıyı getiren iki önemli kritik nokta olmuştur. Jones’a göre (1993) bu noktalar: 

1. Hükümetin kararlı politikaları, 

2. Halkın özelleştirmeleri içselleştirmeleri  

olarak ifade edilmiştir. Ayrıca hükümetin burada ilk hareket noktasının fazla personel istihdamının 

kamuya yüklediği külfet olduğuna dikkat çekilmiştir (Jones, 1993).  

 

İngiltere’nin başarı ve başarısızlıklarının tartışılması bir yana modelin en güçlü yanlarından biri 

düzenleyici kuruluşlardır. İkinci güçlü yanı kurumlar arasında mükemmele yakın bir görev ayrımı 

yapılmasıdır. Kurumların yasalarda detaylı bir şekilde hangi konuda ne kadar yetkili olduğu açıkça 

düzenlenmiştir. Ayrıca İngiltere’de yayımlanan çeşitli politika belgelerinde olası kurumlar arası çatışma 

halinde yetkili ve görevli merciiler belirtilmiştir. Dolayısıyla işbirliğine son derece açık ve mükerrerliğe 

yer verilmeyen bir model olarak değerlendirilebilir. Örneğin 2008 yılında yayımlanan bir mutabakatta 

Su Hizmetleri Ofisi ve İçme Suyu Müfettişliğinin farklılaştığı hususlara dikkat çekilmiştir. Bununla 

birlikte kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. En çok 

vurgulanan konu işbirliği ve iletişimdir. Buna bağlı olarak da kurumların birbirlerini iyi bilgilendirmesi 

ve sürpriz politikalara yer vermemesidir(Memorandum, 2008). İngiltere’de başarıyı getiren en önemli 

unsurun yetki ve görev ayrımının net bir şekilde belirlenmesi olduğu söylenebilir.  

 

Son olarak özelleştirmelerin su yönetiminde etkinlik, ekonomiklik ve etkililik bağlamında tek başına 

başarıyı getirmeyeceği İngiltere-Galler uygulamasının incelenmesinden anlaşılmaktadır. 2008 yılında 

Çevre Ajansı tarafından yayımlanan bir raporda su yönetimi alanında mevcut ve gelecekteki risklere yer 

verilmiştir (Environment Agency, 2008). Özelleştirmenin su yönetimi alanında ortaya çıkardığı soruna 

güncel bir örnek verilebilir. 2022 yılının Ağustos ayında İngiltere’de hükümet kuraklık ilan ederek su 

kısıtlamasına gitmiştir. Şişe su alımına kısıtlama getirilmiştir. Bunun yanında yaklaşık 15 milyon kişiye 

su temini sağlayan en güçlü su şirketlerinden Thames Water hortum yasağı ile gündeme gelmiştir 

(Milliyet, 2022). Sulama noktasında tartışma yaratan bu uygulamalar göstermektedir ki İngiltere-

Galler’de su şirketleri yasalar çerçevesinde çeşitli yaptırımlara gidebilmektedir.  
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Abstract 

Although online education and embodied learning have separately been topics of investigation, there 

has been a lack of studies on teachers’ perceptions regarding the intersection of online education and 

embodied learning in the field of English language education. This study aims to help fill this gap and 

provide insight into the practices and realities of implementing embodied learning in the context of 

online education in Turkey. In this paper, embodied learning is predicated on the notion that the way 

people learn is fundamentally embodied and is closely related to movement and interaction with the 

environment. English teachers were interviewed to this end because teachers make up one of the most 

fundamental parts of the education system, and their voices need to be respected for systems to be 

evaluated accurately and before possible changes can occur. Through a qualitative analysis of the 

participants’ accounts, it was found that English teachers in Turkey consider online education to be 

challenging in terms of student disengagement and organizational limitations and embodied learning to 

be beneficial yet difficult to apply in online education. The research output in this study might help 

design a better learning environment for students as well as a more efficient and fulfilling teaching 

experience. The key to motivating this study is the acknowledgment of how as a valuable approach, 

embodied learning can contribute to the solution of the problems faced in the existing and widespread 

educational systems, and online education is discussed through this frame of reference. 

 

Keywords: Embodied learning, online education, distance learning 

 

1. INTRODUCTION 

As a relatively new field of research, learning sciences provides an interdisciplinary frame of thinking 

about how people learn and how they can be supported to advance the learning process. A topic of 

analysis in this novel area is “embodied learning”. In Foundations of Embodied Learning, which is 

determined here as the essential source for defining the term, Nathan (2022) explains this topic as 

follows, “Our natural ways of thinking, teaching, and learning are embodied. By embodied, I mean that 

people necessarily use body-based resources to make meaning and to connect new ideas and 

representations to prior experiences. I also mean that when we create educational systems that restrict 

our access to these natural, embodied resources, we impede our abilities to think and learn, and we may 

significantly underestimate what people know and how deeply they are engaged with the ideas of 

interest.” As well as executive and other metacognitive skills embodied learning is deemed exceptionally 

appropriate to address creative skills such as curiosity, sensitivity, multiple perspective taking, risk-

taking, and metaphorical thinking (Treffinger et al., 2002). 

 

In this study, English language teachers’ attitudes toward embodied learning and its use in online 

education are scrutinized. While focusing on embodied learning and its acceptance by teachers, the study 

also addresses their positions regarding online education. Although research on embodied learning as a 

general frame of reference is voluminous, embodied learning in the context of online education has not 

been given enough attention. The goal of this study is thus to help fill this gap and provide insight into 

the practices and realities of implementing embodied learning in the context of English teaching in 

Turkey. Therefore, a qualitative approach is adopted to gain deeper insight into their perspectives and 

reflect the situation in Turkey at different levels of teaching. 

 

Teachers were interviewed because they make up one of the most fundamental parts of the education 

system, and their voices need to be respected for systems to be evaluated accurately and before possible 

changes can occur. The key to motivating this study is the acknowledgment of how embodied learning 

can contribute to solving the problems faced in the existing and widespread educational systems. After 

the Covid-19 pandemic, there was a sudden and mostly undesirable change in how lessons were carried 
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out. The staff was unfamiliar with technology or the very idea of online education. In this study, online 

education is also discussed in relation to embodied learning.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

This study aims to investigate English language teachers’ perceptions of embodied learning and how 

such a model could be applied in online English language education. The reflective nature of the 

qualitative method, together with its philosophical underpinnings, is determined to communicate 

teachers’ attitudes best. Qualitative research is defined succinctly as a type of research rooted in 

descriptive data that does not utilize statistical measures and includes rich description, natural and 

holistic representation, few participants, an emic perspective, and cyclical and open-ended processes 

(Mackey and Gass, 2005). Therefore, this study employed a qualitative and naturalistic research design 

that includes one-on-one semi-structured interviews.  

 

Creswell (2012, p.218) identifies the one-on-one interview as “a popular approach in educational 

research, in which the researcher asks questions and records answers from only one participant in the 

study at a time.” Dörnyei (2007, p.24) explains qualitative research as involving “data collection 

procedures that result primarily in open-ended, non-numerical data which is then analyzed primarily by 

non-statistical methods.” The data in this study is analyzed accordingly through the non-statistical 

procedure of coding to ensure a prolific examination that allows for thematic analysis. Thematic analysis 

requires an investigation of the data set to determine, analyze, and document repeated patterns (Braun 

and Clarke, 2006). It is selected because in the process of thematic analysis, there is room for latent 

themes to unfold. As interpretive positions are allowed, a contribution could be made regarding how a 

social construct coming out of the overlap of Embodied Learning and online education emerges or 

evolves. Additionally, an inductive approach, in which themes are obtained from coded data, is 

employed in determining the themes because it allows for a comprehensive examination of data and for 

readers to construe and contextualize the findings. 

 

As Fraenkel, Wallen, and Hyun (2011) suggest, researchers mainly select a form of purposeful sampling 

in qualitative research. The present study applied maximal variation sampling, which they defined as a 

sampling method to achieve diversity in the representation of prospects or characteristics. In this study, 

it meant choosing teachers from different environments and working conditions. There was a total of 12 

participants; the number was intentionally limited to gain a deeper understanding of the research 

question. Three teachers taught at primary, three taught at secondary, three at high school, and three at 

university levels, and they provided perspectives from their contexts. There was also variation regarding 

their teaching experience. Two teachers (from primary and high school) had under 10 years of 

experience, six teachers from all levels had more than ten years of experience, and four teachers from 

primary, high school and university had more than fifteen years of experience. Two of the participants 

worked in private while ten worked in state schools. Although all participants were teachers, four of 

them were concurrently postgraduate students during the pandemic, so they had a two-sided view of the 

educational circumstances. 

 

In the preparation stage for this study, the researcher undertook semi-structured and one-on-one 

interviews to collect data and gain in-depth insight into the participants’ views. Semi-structured 

interviews include pre-determined questions, although the participants and the interviewer can also have 

an opportunity to extend towards digress. While preparing questions, sequencing, wording, language, 

and style were all considered regarding subjects’ educational levels, work areas, cultural background, 

experience, and language comprehensibility. The researcher tried to establish a neutral position and ask 

questions, not leading the interviewees toward any particular point of view. Two experts from the field 

oversaw the interview questions before they were used in conversation. After starting with a general 

question on student engagement to orient the interviewees to the topic, the researcher continued by 

addressing the change from face-to-face to online education. Embodied learning was then introduced, 

and its definition, use in English classes, and the personal experiences of the interviewees were 

considered. After a discussion of educational technologies and embodied learning activities in online 

education, the interview closed by touching upon the effects of incorporating embodied learning in the 

educational system. Each interviewee was informed about the stages of the interview and the reason 
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why this study was conducted. The researcher preferred to use audiotapes in addition to taking notes to 

avoid missing any piece of information they provided. Interviewees were chosen based on their area of 

expertise and on the class level they teach. All of them completed an informed consent form before the 

interview. 

 

As this study employed a qualitative agenda, data analysis was necessarily structured to produce 

qualitative data analysis, which aims to aggregate data into a couple of particular themes, such as five 

to seven (Creswell, 2013). Braun and Clarke’s (2006) six-step thematic analysis method was adopted in 

the current study. The first step included listening and transcription of the interviews, which 

consequently served to orient the researcher to the entirety of the data. Secondly, data was manually 

coded through multiple coding cycles in this instance. The purpose here was for the codes to reflect the 

participants’ perceptions as they are, determine the patterns of words used, their frequency, their 

relationships (Gbrich, 2007), and provide space for an interpretive account of the reality. An inductive 

technique, as mentioned above, was used while identifying themes in the third step. Next, the themes 

were reviewed to ensure their coherence and to notice any further need for connections, divisions, or 

combinations. Step five included giving definitions for themes, and step six was the composition of the 

manuscript developed from all the preceding phases. Thematic analysis was applied in the data of this 

research sequentially, starting from codes and formulating subcategories, forming categories from 

subcategories, and arriving at themes from categories—the last part of the process, where categories 

form the final themes. 

 

3. RESULTS 

Three central themes emerged relating to the three research questions, respectively: concerning 

embodied learning, online education, and the use of embodied learning in online education. The 

participants’ definitions of embodied learning included remarks such as “using gestures, mimics, full 

body involvement, moving, learning by practicing” to describe the idea. Other perspectives were that it 

takes the student as a whole person with body, emotions, and opinions and uses a combination of the 

cognitive, emotional, and physical skills of learners. Many of the participants likened embodied learning 

to the Total Physical Response method for teaching English to children. Body language was also a topic 

of conversation, especially with primary school teachers; they think that body language is the language 

of children and teachers need to speak their language and be fun. There was a general tendency to 

associate embodied learning with young learners, but in the examples of embodied learning activities 

the participants provided, it appears to have been appropriate and adopted at all levels. 

 

Although the conversations were held separately, there was a consensus among interviewees about the 

fact that embodied learning can positively influence English instruction. The motivational element was 

at the forefront of ideas; many participants remarked on this quality. Comfortable students, more 

effective teaching and interesting lessons, increased performance, acknowledgement of social and 

emotional aspects of learning, alleviation of negative preconceptions about English, and deeper and 

more permanent learning were other ideas regarding the improvement embodied learning makes in 

English instruction. 

 

Despite a majority of perspectives regarding embodied learning being positive, there were also negative 

conceptions from the participants that mostly centered around its application in real classrooms. The 

approach was seen as more appropriate for children than adults; adult learners were thought to be 

unwilling to show their bodies in front of the class, reluctant or frustrated to move. Overcrowded classes, 

the pressure teachers experience due to the noise in class, their obligation to use certain coursebooks, 

and possible complaints if they steer away from the coursebook were causes of concern. 

 

When participants talked about the influence embodied learning might have on the education system if 

it was applied, all perspectives amounted to the fact that it contributes to the quality of education and 

benefits students. Better learning outcomes, higher interest, commitment, and less pressure were the 

prominent aspects of conversations. The teachers in this research also expressed their opinions on the 

benefits of embodied learning for students. Because it causes a better environment for building 

interactions, they thought that embodied learning helps establish friendships, and as students need to 
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participate in the class and activities, they are able to interact more using the target language and express 

themselves. 

 

Online education was discussed in the interviews, relating mainly to how it differs from face-to-face 

teaching and the educational technologies used when teaching online. In terms of differences, 

participants pointed to issues concerning student motivation, technology, and teachers. Every 

interviewee was confident that characteristics of education change in online and in-class environments, 

student engagement being the notable one. According to the interviewees, the engagement problem was 

due to the fact that attendance was not obligatory, and students felt too relaxed at home compared to the 

class. All participants acknowledged that most students do not actively participate in online classes, 

even if they are present in the meeting. Therefore, the teachers could not see or hear their students and 

had difficulty attracting their attention and communicating with them during online courses. In online 

education, the flow of lessons was affected by technological problems, and so were student attitudes; 

teachers were preoccupied with them and could not focus on the students’ engagement. The 

environments where students participated in online classes were also a concern. They were afraid of 

making mistakes in front of family and friends, unlike the classroom environment where it is normal to 

make mistakes, and overcrowded houses did not allow students to participate at all. Most teachers did 

not know what online education was when they started teaching online and were distant from using 

technology. Teachers are not able to see the usual signs of comprehension on students’ faces or to 

interfere, for example, by inviting students to the board when attention is lost. They also feel 

demotivated because students do not answer most questions, and teachers feel like they are having a 

monologue. 

 

The interviewees discovered and employed a lot of digital tools. Examples of the platforms used to give 

classes included EBA, Zoom, Google Classroom, Skype, and Microsoft Teams. The technological tools 

the participants of the study used included online games, videos, learning applications, the application 

of the publishing company the school worked with, class dojo, EBA, Mentimeter, Flipgrid, ChatterPix, 

Slideshare, Answergarden, Padlet, Edmodo, Quizlet, Quizizz, Vocaroo, Safehare.tv, Kahoot (some also 

used it in face-to-face classes), Youglish (a word can be found in famous videos, and sentences with 

subtitles can be followed), Lyricstraining (activities about lyrics), Canva (to create slides, video film, 

leaflets, or brochures), and social media to encourage engagement in the classroom. The interviewees 

thought that the use of technology acclimates students to current times while also helping them feel like 

they are in class. 

 

Not all participants used embodied learning activities in online teaching, but those who used them 

provided some examples. Primary school teachers mentioned using activities involving gestures, 

imitations, singing, and dancing. While they were immersed in these activities, the students’ cameras 

were on; they were willing to participate. While teaching the phrases “good morning” and “good night,” 

one teacher had students play a game where they closed and opened their eyes to show the teacher that 

they understood what she meant. In university, digital platforms were used to give students pair or group 

work in which students prepared a presentation or a leaflet working together or interviewed each other 

and recorded the interviews to present to the whole class. Those video presentations were also a 

preparation for the presentations in face-to-face classes in institutions that practice blended learning. 

One example mentioned was a routine for only the first ten minutes of each morning class when the 

teacher asked her students to find a suitable place, turn their cameras on, and examine their bodies from 

their toes up to their heads in an effort to sense and understand how their bodies felt at that moment. 

Then they did some stretching together with the contributions of students who were knowledgeable 

about it. 

 

The participant teachers’ perspectives were not entirely positive with respect to using embodied learning 

activities in online education. The prevailing notion was that it is challenging to use embodied learning 

activities online. There is a need for planning; teachers do not have practice with it; they cannot see their 

students; students must be prepared for exams, and they are generally disinterested in online education. 

Nevertheless, their views were positive concerning the effects of using embodied learning activities in 

education at large, both in face-to-face classrooms and through the use of educational technologies in 
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online teaching. In the matter of technology, the participants maintained that both educational 

technologies and embodied learning are good ways of teaching; this new generation likes technology 

and is a much better user of it than most teachers. Additionally, attendance and motivation would 

improve with technology; it could appeal to kinesthetic learners, learning would be more enjoyable, and 

it could contribute to lessening technology addiction by making students aware of the physical in 

addition to the virtual environment. Some examples of technology-aided embodied learning activities 

in online education included interactive whiteboards, taking pictures and writing about it on websites or 

applications, and physical activities that use an internet connection and cameras, such as games with 

gestures, role-play, or dance. The participants argue against the benefit of online education without 

embodied learning when it is for an extended period, considering it to be disturbing for both teachers 

and students, tiring for the eyes, and unfavorable for focus. 

 

After they expressed their opinions on the impracticability of using embodied learning in online 

education, the participants provided some pointers for transforming the current situation. The most 

prominent issue seemed to concern teachers. Many participants expressed their lack of knowledge of 

embodied learning and techniques to use in the classroom (especially with adult learners); therefore, 

integrating it into online teaching was considered problematic. Motivation and engagement were low 

during online courses; consequently, teachers needed training on how to incorporate embodied learning 

in lessons. Moreover, the participants thought that not only teachers but also students should be 

experienced and responsible for the process. The number of students and the inequality of physical 

opportunities they have were additional factors that were mentioned.  

 

4. DISCUSSION 

The research output in this study might help design a better learning environment for students and a 

more efficient and fulfilling experience for teachers. It may appeal to school administrators or 

policymakers to reconsider and take steps toward improving the system. Moreover, any other parties 

who are willing to endeavor for a better educational system are welcome to work with this study. The 

current study was inspired by the acknowledgment of how embodied learning can contribute to the 

solution of the problems faced in the existing and widespread educational systems. In this respect, this 

study will contribute to the current body of research by opening a window into the ideas, experiences, 

and stances of teachers of English practicing on various levels in Turkey. The other aspect investigated 

is the combination of embodied learning with online education. It seems that in order for any change to 

happen or embodied learning activities to be adopted in online education, obstacles mentioned by the 

participants need to be addressed first. 

 

5. CONCLUSION 

With respect to embodied learning, it was clear that the participants were not familiar with the term but 

knew what it entailed. They all agreed on the benefits of using embodied learning activities. This was 

recognized for both face-to-face and online classes. However, teachers in this study suggested that 

English teachers be trained in embodied learning techniques. Some obstacles were also named for both 

face-to-face and online education regarding the use of embodied learning activities. The sample of this 

study is limited to Turkish ELT teachers. Therefore, interpretations may be conservative. The results of 

the study cannot be generalized due to the small sample size. Since the qualitative method was utilized, 

a quantitative study with the participants, if possible, would reveal more extensive results. A mixed 

method could also be employed in further studies to achieve more extensive results.  
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Özet 

Bu bildiride, yerel tarih yaklaşımının kaynaklarının neler olduğu konusu bir örnek üzerinden 

değerlendirilmiştir. Yerel tarihçiliğin geçmişten günümüze öneminin arttığı aşikardır. Hatta günümüzde, 

özellikle de kent tarihi çalışmalarında, oldukça sık başvurulan bir yaklaşım haline gelmiştir. Bir kentin 

tarihinin ve sosyo-ekonomik yapısının araştırılması esnasında arşiv belgeleri, salnameler, 

seyahatnameler, bibliyografya ve kataloglar, dergiler, gazeteler kullanılabilecek kaynaklardandır. Her 

biri tarihe katkı sunan bu materyaller yerel tarih için de önemli kaynak eserlerdendir. Bu bildiride 

amaçlanan, gazetelerin yerel tarihe katkısı üzerine düşünmektir. Bu sebeple, genel anlamda Bartın’da 

yayınlanmış olan bazı gazeteler üzerinden; özel anlamda ise 1924 yılından bu yana Bartın ilinde 

yayınlanan Bartın Gazetesi örneği üzerinden, yerel tarihçiliğin tarihe olan katkısı değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yerel tarihçilik, Basın, Bartın Gazetesi, Bartın 

 

Abstract 

In this paper, the source of the local history approach has been evaluated through an example. It is 

obvious that the importance of local historiography has increased from past to present. In fact, it has 

become a frequently used approach, especially in urban history studies. During the research of the 

history and socio-economic structure of a city, archive documents, yearbooks, travelogues, bibliography 

and catalogues, magazines and newspapers are among the sources that can be used. These materials, 

each of which contribute to history, are also important source works for local history. The aim of this 

paper is to reflect on the contribution of newspapers to local history. For this reason, through some 

newspapers published in Bartın in general; the contribution of local historiography to history in 

particular, has been evaluated through the example of Bartın Newspaper, which has been published in 

Bartın since 1924. 

 

Keywords: Local historiography, Press, Bartın Newspaper, Bartın 

 

1. Giriş 

Yerel tarih en kısa tabir ile; mahalle, şehir ve bölgelerin tarihini ele almayı amaçlayan bir tarihyazımı 

anlayışıdır. Semt ve mahallelerin sosyo-ekonomik yapısından hareketle bölge ve ülke hakkında genel 

çıkarımlar yapmayı amaçlayan yerel tarih anlayışı, yerelden genele sonuç çıkarma aracı olarak da 

tanımlanabilir (Keskin, 2009: 211). Dünyadaki baskın tarihyazımı geleneğinin dışarıda bıraktığı bir alan 

olan yerel tarihçilik, 20. yüzyıldan itibaren tarihin odak noktasının değişmesiyle değeri gittikçe yükselen 

bir disiplin haline gelmiştir. Her ailenin, her nesnenin kısaca her yanımızın bir tarihle çevrili olduğu 

fikri, tarihin hammaddeleri olan belge kavramının yeniden tanımlanmasına ortam hazırlamıştır. Yerel 

tarihçiliğin belge kavramına getirdiği bu yeni perspektif, tarih araştırmalarına kaynaklık eden 

materyallerin yeniden tasnifine yönelik bir ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada; yerel 

tarihçilikte kaynak olarak kullanılabilecek materyaller, üretildikleri kurumlar yerine türleri göz önüne 

alınarak kategorize edilmiş, arşiv belgelerinin yerel kaynak olarak sınıflandırılabilmesi için hangi 

niteliklere sahip olması gerektiği ortaya konmuştur. 

 

Yerel tarih bir uzmanlık alanı olduğu kadar aynı zamanda bir ilgi alanıdır. Dolayısıyla yerel tarihçilik 

alanında, akademik düzeyde araştırmacılar bulunduğu gibi yerel unsurları araştırmak isteyen amatör 

düzeyde tarihçiler de yer almaktadır. Avrupa ve Amerika’da yerel tarihçilik, 18. yüzyıldan itibaren sivil 

toplum örgütlerinin desteğiyle oldukça sistematik bir hale getirilmiş ve özellikle 2000’li yıllardan 

itibaren sözlü tarih geleneği ve yerel tarihçilik bir tarih metodu olarak kabul edilmiştir (Şimşek, 2020: 

22-23). Ülkemizde ise yerel tarihçilik ancak son 20 yılda gündeme gelebilmiş ve uzun bir müddet 

akademik tarihçiliğin siyasi tarih üzerine yoğunlaşması sebebiyle yerel tarihçilik, amatör düzeyde 
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araştırmacılar tarafından yürütülen bir uğraş alanı haline gelmiştir. Bununla birlikte ülkemizde 

Avrupa’daki kilise ve cemaat arşivleri gibi yerel kayıt sistemlerinin bulunmaması, yerel tarihçiliğin 

gelişimini sınırlayan bir başka sebeptir (Danacıoğlu, 2001: 9).  Globalleşen dünyada her kentin ayrı bir 

organizasyon olarak algılanmaya başlamasıyla yerel tarih araştırmalarının önü açılmış ve tarihçiler 

global ya da ulusal ölçekteki konular için yerel kaynaklardan veri toplayabileceğini keşfetmiştir. Yerel 

bir kaynaktan, şehir tarihi üzerinde ya da ulusal ölçekte çıkarım yapılabileceği fikrinden hareketle, son 

yıllarda yerel tarihçiliğe yönelik ilginin artması, yerel kaynaklardan nasıl yararlanılabilir sorusunu da 

gündeme taşımıştır. Bildiride; yerel kaynaklardan bir kentin tarihi ve sosyo-ekonomik yapısı üzerinde 

nasıl çıkarımlar yapılabileceği tartışılmış ve bu yöntemin yerel tarihçiliğe olan katkısı, 1924’ten bu yana 

Bartın ilinde yayınlanan Bartın Gazetesi örneği üzerinden değerlendirilmiştir.  

 

2. Yerel Arşiv Belgesinin Tanımı 

Belge, hayatın herhangi bir döneminde, herhangi bir biçimde kaydedilmiş tarihi bir delildir. Belgeler 

olaylara şahitlik eden kimselerin gözlemlerini anlatan, tarihçilerin geçmişle doğrudan bir ilişki 

kurmasını sağlayan aracılar konumundadır (Kyvig, Marty, 2000: 38). Tarihsel kayıtların sıhhati ve 

güvenilirliği, belgenin tarihsel değerini etkileyen en önemli etkenlerdir. Bu nedenle belgelerin yerele mi 

genele mi hitap ettiği araştırılmadan önce belgelerin hangi koşullarda saklandığı, hangi amaçla 

yaratıldığı ve ne derecede güvenilir olduğu belirlenmelidir. 

 

Yerel arşiv belgesi; belli bir bölgede yaşayan ailelerin, faaliyet gösteren işletmelerin ve kamu kurumları 

ya da sivil toplum kuruluşlarının ürettikleri belgeler topluluğu olarak tanımlanabilir (Keskin, 2009: 212). 

Bir belgenin yerel arşiv belgesi olarak sınıflandırılabilmesi için, belgenin kamu kurum ve kuruluşları, 

sivil örgütler veya tüzel kişilikler tarafından ait oldukları bölgeye yönelik üretilmiş olması 

gerekmektedir. Bu nedenle bir belgenin yerel-genel ayrımının yapılmasındaki en önemli kıstas, belgenin 

etkisinin bölgesel çapta sınırlandırılmış olmasıdır. Bir belgenin yerel arşiv ya da milli arşiv olarak 

belirlenebilmesi için belgenin hitap ettiği bölgede devleti temsil eden teşkilatların varlığı büyük bir 

ehemmiyet taşımaktadır. Ülkemizde yerel arşiv ve milli arşiv koleksiyonlarının iç içe geçmiş bir şekilde 

bulunduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde yerel anlamda kayıt tutma sistemi ancak 19. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren başlamış ve bu tarihten itibaren belirli aralıklar ile salnameler hazırlanmıştır 

(Danacıoğlu, 2001: 58). Salnamelere vilayetlerin idari, ekonomik ve coğrafi yapıları hakkında mühim 

bilgiler kaydedilmiş ve günümüzde yerel tarih araştırmalarına ışık tutan vazgeçilmez bir kaynak olarak 

kabul edilmiştir. Salnameler yerel ölçekte bir kayıt sistemi olarak tanımlansa da kamusal belge olarak 

kabul edilmektedir. Zira üretildikleri mekanizma, merkezi hükümete bağlı vilayet mutasarrıflıklarıdır. 

Batıya baktığımızda ise milli ve yerel arşiv belgesi ayrımında kesin çizgiler bulunduğunu görmekteyiz. 

Batı kültüründe yerel anlamda kayıt tutma geleneği kilise ve cemaat kayıtları ile başlamış zamanla devlet 

ve özerk kuruluşlar tarafından desteklenerek sistematik bir zemine oturtulmuştur. Avrupa’da özellikle 

17. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan yerel kayıt tutma geleneği zamanla daha da popülerleşmiş, Avrupa 

kültüründe yerel tarihçiliğe olan bu yönelim, bir nevi salnamelerin batı kültüründeki karşılığı olan 

Almanak67 yazım türünün ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır (Sütçü, 2004: 82). Batı toplumundaki yerel 

arşivciliğin genellikle özerk kuruluşlar ya da tüzel kişiler tarafından icra edilmesi, milli ve yerel arşiv 

ayırımının kesinleşmesinde büyük rol oynamıştır.  

 

3. Yerel Tarihe Kaynaklık Eden Belgeler 

3.1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 

Ülkemizde tarih araştırmalarında birinci derece kaynak olarak kabul edilen Devlet arşivlerinde 95 

milyonu aşkın Osmanlı arşivi, 40 milyona yakın da cumhuriyet arşivi bulunmaktadır. Milli arşiv olarak 

kabul edilen devlet arşivlerinde, yerel tarih ile ilgili belgelere hemen hemen her tasnifte 

rastlanılabilmektedir.  Hatt-ı Hümayunlar, Hazine-i Hassa evrakları, Dahiliye ve Maarif Vekaleti gibi 

nezaretlerin evrakları ve özellikle II. Abdülhamid Han dönemine ait Yıldız Arşivi yerel tarihçilik 

açısından yararlanılabilecek en önemli kayıtlardır. Günümüzde Osmanlı arşivindeki defterlere, belge 

                                                      
67Arapçada yer alan el-menaakh kelimesinden türeyen Almanak, batı kültüründe takvime göre düzenlenmiş 

yıllıklar anlamına gelmektedir. Almanaklarda, güneşin ve ayın doğuş-batış saatleri, çeşitli gök cisimlerinin 

hareketleri gibi astronomik bilgiler yer almış, belirli günlerde yapılan kilise festivallerinin kayıtları tutulmuştur. 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

388 

dizinlerine ve bunların içeriklerine, platformun basılı rehberinden ya da resmî web68 adresinden 

kolaylıkla ulaşılabilmektedir.  

 

3.2. Salnameler 
Salnameler; devlet salnameleri, nezaret salnameleri ve vilayet salnameleri olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. Osmanlı Devleti’nde ilk salname 1847 yılında Mustafa Reşid Paşa’nın öncülüğünde 

Ahmed Vefik Paşa tarafından hazırlanmıştır. Nezaretler ve harbiyeler gibi askeri kurumlar tarafından 

yayınlanan nezaret salnameleri de Osmanlı basım tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki 1865-

1908 yılları arasında tam 51 adet nezaret salnamesi yayınlanmıştır (Aydın, 2009: 52). Vilayet 

salnamelerinin ise yayımlanmaya başladığı ilk tarih 1866 yılıdır. 1866 yılında Bosna Vilayet 

Salnamesinin yayımlanması ile başlayan süreç 1918’deki son salnamenin yayımlandığı döneme dek 

devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nde 1866-1918 yılları arasında toplam 527 adet salname yayımlanmış, 

salnamelerin kapsamı zaman içerisinde genişlemiştir. Başlangıçta 100 sayfa olarak basılan salnamelerin 

kapsamının genişlemesi sonucunda, 19. Yüzyılın sonlarına doğru 600 ila 700 sayfa aralığında 

yayımlandığı görülmektedir (Danacıoğlu, 2001: 58).  

 

Vilayet Salnameleri, yerel tarih alanında yapılan araştırmalarda vazgeçilmez bir konumdadır. Vilayet 

Salnamelerinde, söz konusu vilayetlerin idari yapısı, coğrafi ve iklimsel özellikleri, vilayetlerde 

gerçekleştirilen imar faaliyetleri ve nüfus dağılımları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş ve tarım 

ürünlerinin sayımından ticari faaliyetlere kadar geniş bir enformasyon kaydedilmiştir (Aydın, 2009: 53).  

Vilayet Salnameleri Osmanlı kentlerinin ekonomik, sosyal ve idari yapısını resmetmesi bakımından, 

yerel tarihçilik için mühim bir başvuru kaynağı konumundadır. 

 

3.3. Seyahatnameler 

16. ve 17. yüzyıllarda coğrafya ve tarih çalışmalarında kentlerin ve bölgelerin topografik yapısının 

incelenmesi, dönemin tarihçiliği genelinde ekol haline gelmiş ve bu durum 17. yüzyılda sıklıkla 

karşımıza çıkan seyahatname türünün gelişmesine olanak sağlamıştır. Böylelikle yeni yerler görmek ve 

gördüğü yerleri tasvir etmek isteyen seyyahlar, uğradıkları kentlerin sosyo-ekonomik ve topografik 

yapısı hakkında mühim bilgiler kaydetmiş, dünyayı keşfetme arzusu tüm Avrupa ve Ortadoğu boyunca 

yayılan bir hareket haline gelmiştir (Danacıoğlu, 2000: 63). Seyyahların uğradıkları kentlerin 

anlayışları; kültürleri, iktisadi ve sosyal yapıları hakkında verdiği bilgiler, yerel tarih araştırmalarında 

kentlerin içinde bulundukları dönemin sosyo-ekonomik çizgilerini belirlemekte mühim bir rol 

oynamaktadır. Böylelikle günümüzde yaşayan bir tarihçi, geçmişte kaleme alınmış bir seyahatname 

vasıtası ile kentlerin gündelik hayatını anlamlandırabilmektedir. Yazılı kaynaklarda göremeyeceğimiz 

ayrıntıları, arşivlere girmeyen yaşam parçalarının kaydını tutan seyahatnameler, yerel tarihçilik alanında 

faydalanabilecek zengin bir kütüphane oluşturmuştur. 

 

3.4. Bibliyografyalar ve Kataloglar 

Belli bir konuda ya da muhtelif konularda yazılmış kitap, broşür ve makalelerin, cilt, baskı kaydı ve 

yayınlandığı yıl ile müellifinin listelendiği yayınların tamamına bibliyografya adı verilmektedir. Yine, 

belli bir konuda farklı yazarlar tarafından yayınlanan kitap makale vb. yayınların listelendiği kataloglar 

da mevcuttur. Yerel tarih açısından baktığımızda, folklor ve etnografya gibi konularda hazırlanan 

bibliyografyalar, yerel tarih alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol gösterici bir kaynak 

niteliği arz etmektedir (Danacıoğlu, 2001: 51).  

 

3.5. Dergiler 

Yerel tarihin yararlandığı kaynaklardan biri olan dergiler tarih dergileri, vakıf dergileri ve halkevleri 

dergileri olarak gruplandırılabilir. Tarih dergilerinin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. 

1912 ve 1923 tarihleri arasında yayınlanan Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası ve Ali Emiri’nin 31 

sayı olarak yayınladığı Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Türk tarih dergilerinin öncüleri konumundadır. 

1932 yılında kurulan halkevlerinin yayınladığı dergiler de Osmanlı geleneğinin devamı niteliğindedir. 

1932 ve 1951 yılları arasında toplamda 49 dergi çıkaran halkevleri dil ve edebiyat, güzel sanatlar, 

köycülük ve sosyal yardım gibi konularda dergiler yayınlamıştır (Danacıoğlu, 2001: 53).  Halkevleri, 

                                                      
68 https://www.devletarsivleri.gov.tr/ 

https://www.devletarsivleri.gov.tr/
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1951 yılında bakanlar kurulu kararının ardından kapatılmış ve dönemin politik ikliminin köy enstitüsü 

vb. kurumlara karşı tutumundan dolayı maalesef ki sahip olduğu dergi arşivinin tamamına yakın bir 

kısmı günümüze ulaşamamıştır. Tarihimizde halkevlerinin yanı sıra vakıfların da dergi yayınlama 

hususunda önemli adımları vardır. Vakıflar tarafından yayınlanan dergiler arasında en popüleri 

Belleten’dir. Türk Tarih Kurumu tarafından 1 Ocak 1937’de yayımlanmaya başlayan Belleten dergisi, 

basımı günümüze kadar devam eden nadir yayınlardan birisidir. 1938’den beridir, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü tarafından belli aralıklarla yayınlanan Vakıflar Dergisi de günümüze kadar devam eden 

meşhur yayınlardan biridir. Osmanlı kent ve kırsal yaşamına yönelik tarihyazımı kaynaklarının 

bulunduğu Vakıflar Dergisi, yerel temelli vakıf eserlerinin, mimari üslupların, Osmanlı kentlerine ait 

kültürel dokunun incelendiği bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır (Danacıoğlu, 2001: 55). 

Bununla birlikte sivil inisiyatifler ve tüzel kişiler tarafından yayınlanan dergiler de bulunmaktadır. Belli 

bir bölgeye ya da kente odaklanmış yerel ölçekte araştırmalar yapan dergiler, yerel tarih araştırmalarında 

kaynak olarak vazgeçilmez bir konumdadır. 

 

3.6. Gazeteler 

Tarihimizde gazete basımının geçmişi 19.yüzyılın ilk yarısına kadar uzanmaktadır. 1831 yılında resmi 

haberleri halka duyurmak amaçlı yayınlanan Takvim-i Vekayi gazetesi, devlet vasıtası ile yayımlanmış 

olan ilk gazete unvanına sahiptir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin yerel basın alanında da faaliyet 

gösterdiği bilinmektedir.  Beyrut’ta yayınlanan bir yerel gazete olan Hadikat-ı Ahbar, tanzimat 

döneminin önde gelen devlet adamlarından olan Keçecizade Fuat Paşa tarafından resmi yayın haline 

getirilmiş ve böylece Osmanlı Devleti’nde 1864 yılından itibaren gelenek haline getirilen vilayet 

gazetelerinin temeli atılmıştır (Koloğlu, 2010: 11-12). 1908 yılından itibaren Osmanlı taşra kentlerinde 

yerel basın faaliyetlerinin artması, vilayet gazetelerinin yanı sıra özel teşebbüslerin de teşekkülüne ortam 

hazırlamıştır. Özel gazetelerin yaygınlığı Millî Mücadele döneminde hat safhaya yükselmiş ve 

1920’lerden itibaren Türkiye genelinde yerel basın alanında büyük bir atılım yaşanmıştır. 1941 yılında 

Türkiye’de yayınlanan 309 dergi ve gazetenin, 103’ünün İstanbul, Ankara ve İzmir dışında basılmış 

olduğu gerçeği, yerel gazetecilik alanındaki gelişmeyi gösteren en önemli delillerdendir (Danacıoğlu, 

2001: 56). 

 

Günümüz çağdaş tarihçilik anlayışı, rönesanstan 19.yüzyıla kadar devam etmiş olan siyasal tarihçiliğin 

mitlerini yıkmakta ve insanı siyasal bir yaratık olmaktan çıkararak, uygarlığı bütüncül bir yaklaşımla 

ele almaktadır (Çiçek, 2022: 600). Çağdaş tarihçilik anlayışına göre insanlığın sanatsal yönü, edebi yönü 

hatta düşünce yönü dahi tarihin uğraş alanı içerisine girmektedir. Dolayısıyla günümüzde yerel çapta 

üretilmiş basılı yayınlar, sözlü kayıtlar ve tarihi değer taşıyan görüntüler, tarihsel delil kapsamında 

değerlendirilmektedir. Yerel tarihçiliğin son yıllardaki gelişimi yerel basım-yayın organlarının önemini 

arttırmıştır. Yerel ölçekteki bir araştırmada, güncelde ve geçmiş dönemlerde yayımlanan yerel 

gazetelerin incelenmesi ve analiz edilmesi, dünün ve bugünün dünyasını kavrayabilmemiz açısından 

önemlidir; zira gazeteler bugünün ve geçmişin kaydını tutan bir vakayiname niteliği arz eder. Yerel 

bazda yaşanan sorunlar, sosyal etkinlikler, kente gelen yatırımlar ve belediye hizmetleri gibi konular 

yerel gazetelerde kendilerine yer bulur. Yerel gazetelere verilen reklam ve iş ilanları, bölgedeki ticari 

etkinliklerin izlenebildiği kanallar iken, nesillerdir aynı işi yapan ailelerin tanıtılması ya da ölüm ilanları 

gibi beyanlar aile tarihi açısından önemlidir. 

 

4. Bartın’da Yerel Basın Çalışmaları 

Bartın’da basım ve yayın faaliyetlerinin geçmişi, cumhuriyetin ilan edildiği yıllara kadar uzanmaktadır. 

1920’lerden bu yana Bartın’da yerel eksende sayısı 30’a yakın yerel gazete, basım-yayın faaliyetlerinde 

bulunmuş, buna ek olarak günlük dergiler ve sanat bültenleri de yayımlanmıştır. Oldukça geniş bir basın 

tarihine sahip olan Bartın’da Gazeteciler Derneği, Bartın Gerçek Gazeteciler Derneği ve Bartın Çağdaş 

Gazeteciler Derneği gibi sivil toplum örgütleri aracılığıyla yerel basın faaliyetleri desteklenmektedir. 

Çalışmamızda; geçmişten bugüne Bartın’da basım-yayın faaliyetlerinde bulunmuş gazetelerin tamamını 

tanıtmak yerine, örneğini inceleyeceğimiz Bartın Gazetesi’ne paralel olarak yayın hayatına başlamış ya 

da günümüze kadar kesintisiz bir biçimde basım-yayın faaliyetlerine devam etmiş gazeteleri ele almayı 

uygun bulduk. Bartın Gazetesi’nin muadili sayılabilecek prestijli gazetelerin ele alınması, bu çalışmaya 

konu olan Bartın Gazetesi’nin, diğer gazeteler ile nasıl bir rekabet içerisinde olabileceğinin anlaşılması 

açısından oldukça önemlidir. 
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4.1. Devrim Gazetesi 

Devrim gazetesi yayımlanmaya başladığı yıl itibariyle, Bartın Gazetesi’ne paralel olarak faaliyet 

gösteren süreli yayınlardan birisidir. Aynı zamanda Bartın Gazetesi’nin sahibi olan İbrahim Cemal Aliş 

tarafından kurulan Devrim Gazetesi, yayın hayatına 16 Ağustos 1935 yılında başlamıştır. 16 Ağustos 

1935’ten 4 Mayıs 1936 yılına değin toplamda 89 sayı olarak yayınlanan Devrim Gazetesi, Bartın’da 

günlük siyasal gazete başlığı altında, radyoda okunan haberleri günü gününe okuyucularına aktarmıştır 

(Asma, 2012: 21; Aşçıoğlu, 1970: 64). İsmini aldığı devrim ilkesinden hareketle cumhuriyet 

devrimlerinin başarılarını okuyuculara aktarmayı amaçlayan Devrim Gazetesi, Türkiye ve Dünyada 

cereyan eden siyasi, sosyal ve kültürel meseleleri halka duyurma gayesi gütmüştür. Devrim Gazetesi 4 

Mayıs 1936 yılındaki son sayısında ‘‘okuyucularımıza’’ başlığı altında bir duyuru ile yayın hayatına son 

verirken, söz konusu başlıkta şu ifadelere yer verilmiştir; ‘‘Basımevimizin, geciktirilmesi imkânı 

olmayan işlerinden dolayı Devrim uzun müddet çıkmamak ısrarındadır. Bu karar, bir tatili neşriyat 

olmamakla beraber, fazla uzamasına binaen, abonelerimizin hesapları tasfiye edilecek ve dünya 

haberlerini hulasa halinde vermek ödevini Bartın Gazetesi üzerine alacaktır’’ (Asma, 2012: 21; Asma, 

Yavuzaslan, 2014: 54). 

 

4.2. Ekspres Bartın 

Ekspres Bartın gazetesi yayın hayatına 8 Ağustos 1960 yılında başlamıştır. Bartın’ın ilk sarı basın kartı 

sahibi olan gazetecisi Kadri Çınçın tarafından kurulan Ekspres Bartın gazetesi, son sayısını verdiği 15 

Eylül 2009 yılına kadar basım-yayın faaliyetlerini devam ettirmiştir (Asma, 2012: 36). Kurulduğu 

tarihten itibaren uzun bir müddet Kadri Çınçın önderliğinde yayın hayatını sürdüren Ekspres Bartın 

gazetesi, Kadri Çınçın’ın 1989 yılındaki vefatı akabinde oğulları Sadi ve Levent Çınçın tarafından 

devralınmış ve 2009 yılına değin aralıksız 50 yıl boyunca basım yayın faaliyetlerini sürdüren nadir yerel 

gazetelerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Ekspres Bartın gazetesi 2009 yılında yayın hayatına 

son verse de Levent Çınçın tarafından 2015 yılında Yeni Ekspres Bartın adıyla yeniden basım-yayın 

faaliyetlerine başlamıştır. Levent Çınçın’ın önderliğinde Ekspres Bartın, günümüzde de haftalık olarak 

yayımlanmaya devam etmektedir.69  Bartın Gazetesi ile yayımlanmaya başladığı tarihten bu yana 

rekabet içerisinde olan Ekspres Bartın, Bartın matbuat tarihinde çok önemli bir konumda olduğu gibi, 

Bartın tarihi ve kültürü açısından da en önemli başvuru kaynaklarından birisidir.  

 

4.3. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi 

Yayın hayatına 1973 yılında başlayan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi, Erdoğan Somaklı 

tarafından kurulmuş ve günümüze kadar aylık periyotlarla yayımlanmaya devam etmiştir. Bartın Ticaret 

ve Sanayi Odası Gazetesi, Bartın Ticaret Oda’sında gerçekleşen faaliyetleri, oda haberlerinin yanında 

alım-satım ve sigorta haberlerini konu edinmiş, Bartın’da ve Türkiye’de cereyan eden ticari faaliyetleri 

Bartın halkına duyurma gayesi gütmüştür (Asma, 2012: 66). Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi 

Bartın’ın ekonomik yapısını resmetmesi ve kente yapılan yatırımları kayda geçirmesi bakımından yerel 

tarih çalışmaları için ticari yıllık niteliğindedir. Bartın Gazetesi gibi kesintisiz süre ile basılan yayın 

olmayı başaran Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi, günümüzde e-bülten olarak yayın hayatına 

devam etmektedir.70 

 

4.4. Bartın Halk Gazetesi 

25 Mart 1998 yılında kurulan Bartın Halk Gazetesi, tıpkı Bartın Gazetesi gibi büyük bir prestije sahip 

olmakla birlikte, kurulduğu tarihten günümüze kadar kesintisiz yayın hayatına devam eden nadide 

gazetelerden biridir. Bartın Halk Gazetesi’nin kurucusu, aynı zamanda Ekspres Bartın gazetesinin sahibi 

olan Levent Çınçın’dır (Asma, 2012: 86). Bartın Halk Gazetesi, Bartın’ı ilgilendiren hemen hemen her 

konuda haber yayınlamakta; siyasetten, sosyal sorunlara, ekonomiden spor haberlerine kadar geniş bir 

yelpazede okuyucularına hizmet vermektedir. Bartın Halk Gazetesi, kent hafızasında çok önemli bir 

konuma sahip olmakta ve günümüzde günlük olarak yayımlanarak basım-yayın faaliyetlerine devam 

etmektedir.71 

 

                                                      
69 Ekspres Bartın, S. 15575, 08.11.2022. 
70 https://www.bartintso.org.tr/e-bultenler/07-nisan-2022-248-sayili-e-bulten/index.html 
71 Bartın Halk, S. 4947, 29.11.2022. 

https://www.bartintso.org.tr/e-bultenler/07-nisan-2022-248-sayili-e-bulten/index.html
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5. Bartın Gazetesi Örneği 

5.1. Bartın Gazetesi’nin Tarihçesi 

Bartın Gazetesi cumhuriyetin ilan edilişinden tam 11 ay sonra 6 Eylül 1924’te İbrahim Cemal Aliş’in 

liderliğinde Müttehit (birleşik) Arkadaşlar tarafından kurulmuştur (Asma, 2012: 10; Aşçıoğlu, 1970: 

63). Bartın Gazetesi’nin kuruluşunda rol oynayan Müttehit Arkadaşlar; İbrahim Cemal Aliş, Şükrü 

Göksu, Hüseyin Cevdet Çakıroğlu, Nuri Yüksel, Niyazi Yüksel, Agah Orhon ve Lütfi Balık isimli 

gençlerden meydana gelmiş ve bu genç grup bir müddet Bartın Gazetesi’nin basım-yayın faaliyetlerinde 

beraber çalışmıştır (Asma, Yavuzaslan, 2014: 20-21; Aşçıoğlu, 1970: 63-64). Müttehit arkadaşların 

ayrılmasından sonra İbrahim Cemal Aliş, gazeteyi tek başına çıkarmaya devam etmiş ve gazetenin 

sahipliği ile başyazarlık görevini vefat tarihi olan 1977 yılına kadar ifa etmiştir. Günümüzde Bartın 

Gazetesi’nin imtiyaz hakkı İbrahim Cemal Aliş’in oğlu olan Esen Aliş’tedir. 1924’ten bu yana kesintisiz 

süre ile yayınlanan tek gazete unvanına sahip olan Bartın Gazetesi, günümüzde 99. Yılını kutlamaktadır. 

1924’ten bu yana tabiri caizse Bartın şehir tarihinin kaydını tutan Bartın Gazetesi, Bartın’da yerel tarih 

çalışmalarında kullanılacak olan başvuru kaynaklarında en öncelikli konumdadır.  Bununla birlikte 

Bartın Gazetesi, cumhuriyet dönemi kent hayatını incelemek isteyen araştırmacılar için her zaman 

müracaat edilebilecek bir kaynak niteliği taşımaktadır.   

 

5.2. Yerel Tarihçilik Açısından Bartın Gazetesi’nin Analizi 

Bartın Gazetesi, Bartın şehrinin sosyal ve ekonomik problemlerini gündeme getiren toplumsal bir yayın 

organıdır. 1924’ten bu yana Bartın’da meydana gelen doğal afetler, kuraklıklar ve kıtlıklar ile ekonomik 

düzensizlikler, sosyal çalkantılar gibi yerel eksendeki birçok farklı konunun ele alındığı Bartın Gazetesi, 

Bartın’daki yerel tarih çalışmalarında veri toplama aşamasında büyük bir rol oynamaktadır. 

Çalışmamızda; Yerel tarihçilik açısından Bartın Gazetesi’nden nasıl yararlanılabileceğini anlatabilmek 

adına, Bartın Gazetesi’nin 1936 ve 1937 yılları arasında 1 yıl süre içerisinde çıkardığı tüm sayılar 

taranmış ve elde edilen verilerin yerel tarihçiliğe nasıl bir katkıda bulunabileceği tartışılmıştır. Önceki 

başlıklarda bahsettiğimiz gibi Bartın Gazetesi’nin sahibi olan İbrahim Cemal Aliş; 1935 yılında siyasal 

mevzuların ele alındığı Devrim Gazetesi’ni çıkarmış, dolayısıyla 1935-37 aralığında yayımlanan Bartın 

Gazetesi sayılarında, siyasal mevzulardan çok yerel eksenli konulara yer verilmiştir. Bartın Gazetesi’nin 

1935’ten itibaren yerel konulara olan yönelimi, çalışmamızda bu tarih aralığının kaynak olarak 

alınmasının başlıca sebebidir. 

 

 

Şekil 11 -  Bartın Gazetesi’nin 618. Sayısı / 18.11.1937 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere Bartın Gazetesi’nin manşetinde Atatürk’ün 1937 yılında doğu vilayetlerine 

yaptığı geziye yer verilmiştir. Söz konusu haberde Atatürk, Başbakan Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Ali 

Çetinkaya ile birlikte doğu vilayetlerinde denetleme gerçekleştirmiştir. Atatürk’ün yurt gezileri konulu 

bir tarih çalışmasında bu haberden fevkalade yararlanılabilir. Yapılan geziye şahit olan ya da gezi 

esnasında zabıt tutan şahısların veya tanıkların ifadelerine başvurulabileceği gibi, aynı dönemde Bartın 

Gazetesi’ne paralel olarak yayımlanan diğer yerel gazetelerden de veri toplanabilir. Özellikle Atatürk’ün 
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gezi gerçekleştirdiği illerin yerel basınını taramak, araştırmanın ilerlemesi açısından daha isabetli 

olacaktır. 

 

Yine, şekil 1’de görüldüğü gibi; Bartın şehrinde, hane ve sanayi bazında belirlenen elektrik kullanım 

ücretleri gündeme alınmış, başka bir haberde odun satışlarındaki vurgunculuğa dikkat çekilmiştir. 

Bununla birlikte hayvan hırsızlığı ve yaramaz çocuklar başlığı ile genel anlamda kentte yaşanan sosyo-

ekonomik problemler ele alınmıştır. Kentte yaşanan ekonomik sorunların gazetelerde kendine yer 

bulması, şehrin iktisadi tarihi açısından önemlidir. Zira kentte yapılan yatırımlar, iş ilanları, toplu iş 

görüşmeleri gibi konular, kentin kalkınma tarihinde büyük bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte 

gazetelerde yer alan ekonomik haberler, şehirde yaşayan halkın ekonomik olarak hangi katmanlarda yer 

aldığı konusunda fikir sağlayabilir. Eğer bir kentte odun satışında yaşanan problem, yerel gazetelere 

haber yapılabilecek kadar önem arz ediyor ise, o kent için ağaç ve ağaç işçiliğinin büyük bir ehemmiyet 

taşıdığının çıkarımını yapabiliriz. Nitekim Bartın şehri, Osmanlı Devleti’nden itibaren Batı 

Karadeniz’de ağaç ve ağaç işçiliğinin merkezi konumundadır (Davulcu, 2013: 26-27). Hayvan hırsızlığı 

ve yaramaz çocuklar başlığında ele alınan konular ise kentin sosyal problemleridir. Sosyal problemlerin 

gazetelere konu edinilmesi, kentin toplumsal ilişkilerine yönelik bir tablo çizebileceği gibi toplumun 

sosyal katmanları hakkında da bilgi verebilir.  

 

 

Şekil 12- Bartın Gazetesi’nin 615. Sayısı/ 28.10.1937 

 

Şekil 2’de yer alan haberde, Cumhuriyet Bayramı’nın 14.yıl dönümünde kutlama programının içeriği 

paylaşılmış, Bartın il teşkilatlarında gerçekleştirilecek prosedür halka duyurulmuştur. Söz konusu haber 

vasıtası ile, tüm ulusu ilgilendiren bir mevzu için yerel kaynaklardan nasıl veri toplanabileceği, adeta 

örneklendirilmiştir. Örneğin, cumhuriyetin erken dönemlerinde cumhuriyet bayramlarının nasıl 

kutlandığını araştırmak isteyen bir tarihçi, bu haberden fevkalade yararlanabilir. Yine, şekil 2’de 

görüldüğü üzere resmi ilanlar bölümü yer almaktadır. Gazetelerde yer alan ilan ve reklam bölümleri, 

yerel halkın ilgi alanları, eğlence anlayışları ve meslek dağılımları konusunda bilgi sağlayabilir. Buna 

ek olarak ölüm ilanları ile birlikte kent açısından önemli konumda bulunan şahısların biyografileri 

bulunabilir ve buna bağlı olarak yerel bağlamda bir aile tarihi çalışması başlatılabilir. Gazetede 

yayınlanan reklamlar; kentte üretilen ürünler, kentte yaşanan iş hayatı ve kentte bulunan fabrikalardaki 

faaliyetler hakkında bilgi sağlayabilir. Şekil 2’de yer alan diğer haberlere baktığımızda, Türklük ve 

İslamlık ile Gençler ve Roman başlıkları altında Bartın halkına yönelik didaktik bir anlatım 

kullanıldığını görmekteyiz. Söz konusu haberlerde halkın inanç ve kültürel anlayışlarına hitap edilmiş, 

dolayısıyla şehirde bulunan halkın dini ve kültürel yapısı hakkında ipuçları verilmiştir. Abonelik sistemi 

ile çalışan yerel gazetelerin, okuyucularının dini ve kültürel anlayışlarına yönelik başlıklar atması gayet 

doğaldır. Dolayısıyla yerel gazeteler, siyasi bir haber ile okuyucularının siyasi görüşlerini 

yansıtabileceği gibi, kültür temalı bir köşe yazısı ile halkın folklorik yapısı hakkında genel bir kanı 

oluşturabilir. 
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6. Tartışma ve Sonuç 

Dünyada tarihyazımı geleneğinde; uzun bir müddet siyasal, askeri ve diplomatik tarih ekseninde bir 

tarih yazıcılığı tercih edilmiş, ancak 20.yüzyıla gelindiğinde dünyadaki tarih araştırmalarının, giderek 

insan ve toplum temelli meselelere yönelmesi, tarih metodolojisinde insanı ve toplumu odağına alan 

yeni yaklaşımlar türetilmesine vesile olmuştur. İnsanın tarih araştırmalarının merkezine alınması, insan 

tarafından üretilen her türden belgenin, tarihsel delil olarak değerlendirilebilmesini sağlamıştır. Bu 

nedenle insanın hayatını; ailesini, çevre ve toplum ile olan ilişkisini konu edinen yerel tarihçilik, yazılı, 

sözlü ve görsel olarak tarihe geçen tüm materyalleri, tarihi delil olarak kabul etmektedir. Ancak tarihe 

geçirilen her kayıt, belge olarak tanımlanamayabilir. Belgenin sağlamlığının incelenmesi, sıhhatinin ve 

güvenilirliğinin değerlendirilmesi gibi objektif süreçler neticesinde, belgenin tarihsel değer taşıyıp 

taşımadığı belirlenebilir. Günümüzde yerel tarih araştırmalarının giderek popüler bir alana evrilmesi, 

yerel kaynakların önemini bir kat daha artırmış ve yerel çapta üretilen belgelerin tarih çalışmalarındaki 

kullanım oranını epeyce yükseltmiştir.  

 

Yerel çapta basım-yayın faaliyetlerinde bulunan gazeteler, kent hafızasının tarihe geçirildiği belgeler 

olarak kabul edilmekte, dolayısıyla aile tarihinden, çevre tarihine kadar geniş bir yelpazede gazetelerden 

yararlanılabilmektedir. Yerel gazetelerden; bir kentin sosyo-ekonomik yapısı, kültürel tarihi, kentte 

ikamet eden nüfusun demografik dağılımı gibi konulardan veri toplanabileceği gibi insanların çevre ve 

toplum ile olan ilişkileri hakkında çıkarımlar yapılabilir. Yerel kaynaklardan veri toplamak, aynı 

zamanda tarihsel iz sürmektir. Tarihsel izlerin nerede bulunabileceğinin belirlenmesi, yerel tarihçiliğin 

gelişimi açısından oldukça önemlidir. Günümüzde yerel çapta faaliyet gösteren gazetelerin arşivlerine 

ulaşmakta çekilen güçlük, yerel tarih araştırmalarının önüne bir set çekmektedir. Bu nedenle halk 

kütüphaneleri ile belediye arşivlerinde bulunan yerel kaynaklar yeniden düzenlenmeli ve araştırmacılar 

açısından bu kaynaklara ulaşılabilirlik sağlanmalıdır. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde, tarih 

geleneğimiz açısından yerel kaynaklardan edinilen kazanımlar çok daha artacaktır.  
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Özet 

Bu çalışmada amaç Nietzsche ve Foucault’nun bilgi ve iktidar kavramlarının incelenip 

karşılaştırılmasıdır. Nietzsche ve Foucault’un felsefeleri, yaşamı, kavramları, eserleri literatür taraması 

yöntemiyle incelenmiştir. Nietzsche, çalışmalarında; bilgi, iktidar, nihilizm, güç istenci, ahlak, 

decadence, tanrının ölümü, üst insan gibi birçok önemli kavrama yer vermiş ve birçok eser 

oluşturmuştur. Felsefesinin temeli değerlerin tersine çevrilmesidir. Bilgi ve iktidar kavramlarında da bu 

durum görülmektedir. Bilgi kişisel çıkarlardan bağımsız olamayacağı için Nietzsche’ye göre nesnel bilgi 

yoktur ve Hristiyanlığın bilgisi de nesnel değildir. Çünkü din adamları ve ülkeyi yönetenler Hristiyanlığı 

kendi çıkarları için kullanır. Nietzsche, toplumda güçlü ve aciz olmak üzere iki tip insandan söz eder. 

Güçsüzler bilgileri eleştirmeden kabul ederler; belirsizlikten korkarlar. Güçlü insan sağlıklıdır ve sayısı 

azdır. Kendi kararlarıyla hareket edip belirsizlik içerisinde gelişen insandır. Nietzsche’ye göre ülke 

yönetimi güçlü insanların yani soyluların elinde olmalıdır. Çünkü güçsüz insanlar çobana ihtiyaç duyar. 

Nietzsche toplumu en küçük birimden başlayarak en büyük birime kadar inceler. Özgürlük 

vazgeçilmezidir, güç istencini önemser. Foucault, arkeolojik çözümleme, episteme, epistemik 

kırılmalar, iktidar kavramlarını ortaya koymuş ve birçok eser meydana getirmiştir. Bilginin tanımını 

yaparken bilmelerin toplamı olmadığını ve kendisiyle özelleşen söylemin içinde kendisinden bahsedilen 

şey olduğunu ifade etmiştir. İktidarın da bilgi ile var olabileceğini, sosyal ilişkilerin her aşamasında 

iktidardan söz edilebileceğini, iktidarın tek başına var olamayacağını ifade etmiştir. Ona göre değişmez, 

mutlak bir iktidar yoktur. İktidar bilgiye insanlar aracılığı ile ulaşır ve bilgi sahibi olan iktidar güç 

kazanır. İnsanların bilgiye ulaşabilmeleri için özgürlüğe ihtiyacı vardır. İktidarın insanlara özgürlük 

fırsatı tanıması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Foucault, Nietzsche, Bilgi, İktidar 

 

FRIEDRICH NIETZSCHE AND MICHEL FOUCAULT PHILOSOPHY ANALYSIS 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine and compare the concepts of knowledge and power of Nietzsche and 

Foucault. In the study, the philosophies, life, important concepts, works and concept relations of the two 

philosophers were examined by the literature review method. In his works; Nietzsche gave place to 

many important cocepts such as knowledge, power, nihilism, will to power, morality, decadence, death 

of god, superhuman and he created many works. The basis of his philosophy is the reversal of values. 

This is also seen in the concepts of knowledge and power. Since the knowledge can not be independent 

of personal interests, for Nietzsche, there is no objective knowledge and the knowledege of Christianity 

is also non-objective; because clergy and those who run the country use the Christianity for their own 

benefits. Nietzsche mentions about two types of people in society, who are strong or weak. The weak 

accept information uncritically; because they are afraid of uncertainty. Strong people are healthy and 

few in number. It is a person who acts with his own decisions and develops in uncertainty. According 

to Nietzsche, the administration of the country should be in the hands of powerful people, namely the 

nobel people. Because weak people need a shepherd to rule them. Nietzsche examines society from the 

smallest unit to the largest one. Freedom is indispensable for him; and the will to power is important. 

Foucault brought about the concepts of archaeological analysis, episteme, epistemic breaks and power. 

He has produced many works in this field. While defining knowledge, Foucault stated that it is not the 

sum of knowings and that it is what is mentioned in the discourse that is specialized with it. He stated 

that power can also exist with knowledge, power can be mentioned at every stage of social relations, 

and power cannot exist alone. According to him, there is no immutable, absolute power. Power reaches 

knowledge through people, and the power with knowledge gains power. People need freedom to Access 

information. For this reason, the government should give people the opportunity for freedom. 

Keywords: Foucault, Nietzsche, Knowledge, Power 
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GİRİŞ 

Nietzsche bir yaşam filozofu, felsefesi de bir yaşam felsefesidir. Felsefesi yıkıcı bir görünüme sahiptir. 

Bilgi, iktidar, nihilizm, güç istenci gibi kavramlar ortaya koymuştur. Nietzsche, Avrupa’nın ontolojik 

ve epistemolojik açıdan hasta olduğunu ve bilginin geçerliliğini yitirdiğini söyler. Dinin epistemolojisini 

fazlaca hedef alır. Ona göre zıt değerler yoktur, aksi kavramlar iç içe geçmiştir. Yaşamdaki her şey güç 

istencidir. O, perspektivizmi epistemolojiye bir alternatif olarak sunar. Tüm doğruların perspektivizme 

dayalı yorumlar olduğunu söyler. 

 

Michel Foucault, Hegel’in ve Heidegger’in görüşlerinden etkilenmiştir. Felsefe ve Tarih’e ilgisi vardır. 

Akademik görevler almış olup birçok eser oluşturmuştur. Bilgi ve iktidar kavramları için önemli bilgiler 

vermiştir. Arkeolojik çözümleme kavramını ortaya koymuştur. O, iktidar kavramının toplum 

mücadelelerinin temelini oluşturduğunu söyler. Foucault’a göre değişmez, tanımlanmış bir iktidar 

yoktur. Sosyal ilişkilerin olduğu her yerde iktidar vardır. Ona göre iktidarın varlığını bilgi 

kuvvetlendirir. Bireyler aracılığı ile bilgiye ulaşılır ve bu sebeple bireyler özgür olmalıdır. İnsanları 

kontrol altına almak için hapishanelerin gerekmediğini söyler ve insanların sosyal yaşam düzeniyle ve 

normlarla kontrol altına alınabileceğini savunur. 

 

FRİEDRİCH NİETZSCHE 

Felsefesi 

Nietzsche aykırı bir filozof olup birçok akıma eleştiride bulunmuş ve onları çürütmek için mücadele 

etmiştir. Değerlere ve hakikatlere olan inançların yıkılabilmesinin özgün bir felsefeyle mümkün 

olduğunu söyler. Ona göre filozof; yaratıcı olup kendi felsefesine uygun yaşamalıdır (Türkoğlu, 2017, 

s.131-132). Nietzsche, sistemci olmaya karşıdır. Üst insan kavramını ortaya koymuştur. Üst insan; 

toplumun ve dinlerin amacıyla değil kendi amacıyla hareket eden, günümüz insanından daha gelişmiş 

insandır. O, bugünün insanı için maymun ne ise, üst insan için de bugünün insanının o olduğunu söyler. 

Hayata tanrının değil insanın yön vermesi gerektiğini vurgular (Kansu, 2020, s.12). Değerlerin tersine 

çevrilmesi felsefesinin temelidir. Ona göre bilginin, varlığın ve değerin kaynağı psikolojidir (Dok, 2015, 

s.98). O, kişiliğe hitap ederek diğer düşünürlerden ayrışır. Akıl yürütmeye ve mantığa eleştirilerde 

bulunur. Ona göre akıl bilişsel bir anlama gelmez, oluşu adlandırır (Dok, 2015, s.70; Tevfik, 2012, s.24). 

Nietzsche için inanç Hristiyanlık değil, içgüdüleriyle oluşan bir inançtır. Tanrı öldü diyerek tanrıyı terk 

etmiş ve gerçeğe ulaşmaya çalışmıştır. Ona göre Varlık, cevher, hakikat gibi kavramlar uydurmadır. 

Genel geçer bir hakikat yoktur. Hakikatin yalan olarak oluşturulduğunu, tek gerçeğin oluş olduğunu ve 

oluşun da yaşam olduğunu vurgulamıştır. İnancını yitirmesiyle kendini bulduğunu, gerçeği tercih 

ettiğini vurgulamıştır (Tevfik, 2012, s.29-31).  

 

Ona göre toplum sürü ve soylu insanlardan oluşur. Soylu insan düşüncelerine, kişiliğine göre 

davranırken sürü insanı duygularıyla hareket eder. Nietzsche, soylu insan kavramını daha sık 

kullanmaktadır. Bu sayede nihilizm ile hesaplaşmasını ortaya koyar. Nihilizme götüren en önemli 

sebepleri geleneksel değerlerin ve Hristiyanlığın çöküşüdür (Dok, 2015, s.36-40; Türkoğlu, 2017, 

s.130). Eserlerinde sıkça yer verdiği hiçlik kavramı, insan var oldukça varlığını koruyacaktır. Hiçlik; 

toplumsal, kültürel, sanatsal ve ahlaksal ilişkilerde yerini alır. Nietzsche Hristiyan, Alman ve Avrupalı 

oluş özellikleri sebebiyle kaygı duymaktadır (Dok, 2015, s.99). 

 

Schopenhauer ve Wagner’in görüşlerinden faydalanmıştır (Tevfik, 2012, s.28). Fakat bir süre sonra 

görüşleri ters düşmüştür. Wagner’in Hristiyanlık karşısında zayıf kalıp boyun eğdiğini ve Hristiyanlığa 

özgü şeyleri övdüğünü ifade eder. Onu obskürantizm ile bağdaştırır, nihilist içgüdüleri pohpohladığını 

düşündüğü için kızmaktadır (Dok, 2015, s.42). Nietzsche, Schopenhauer’un doğaüstücülüğü kavramını 

önemser. Varlığın özündeki iradeyi ve istemi kabul eder. İrade, yaşam savaşını sürdürmeyi sağlayan 

arzudur. Bu savaş süreci; arzu, ıstırap, ölüm olarak ifade edilebilir (Tevfik, 2012, s.37). Nietzsche, 

zamanla Schopenhauer’un da etkisinden uzaklaşmış ve ona ağır eleştiriler yöneltmiştir. Eleştirilerinden 

biri acıma kavramı ile ilgilidir. Schopenhauer acımayı reddetmezken Nietzsche reddeder ve acıma 

davranışı gösterenleri de sertçe uyarır. Çünkü acımak, yaşamın değerini azaltmakta ve hiçliği ön plana 

çıkarmaktadır. Hiçlikle beraber hakikat, tanrı, kurtuluş vb. kavramlar hatırlanmaktadır (Dok, 2015, 

s.55). Ona göre varlık, hakikat gibi kavramlar uydurmadır. Tek gerçek oluştur, oluş da yaşamdır. Oluş, 

canlı ilk maddenin açılımı şeklinde tanımlanmıştır. Yaratma ve güç istenci onu açılıma sokmaktadır. 
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Yaşamın kendisi güç istencidir. Yaşam ise devamlı bir yaratma, yıkma, yükseliş, alçalış, kendini aşma, 

decadence sürecinden oluşmaktadır. Güç istemi insani olan bir süreç ve yaratma tarzıdır. Böylece insan 

aracılığıyla yaratılan yine insan ile görünüme çıkar (Dok, 2015, s.88,93). 

 

Nietzsche Kavramları 

Nihilizm 

Nihilizm, hiç anlamına gelmektedir, felsefede hiççilik olarak tarif edilir. Kavram; epistemolojik, 

ontolojik ve aksiyolojik bir öğretidir. Hiççilik; değerlere, ahlaka ve düzene karşı çıkan, yeni düzeni 

kurmak isteyen, bilgiyi inkâr eden ve hiçbir baskıyı kabul etmeyen bir görüştür. Nietzsche nihilizm 

kavramını, değerlerin değerini kaybetmesi olarak tanımlar. O, geleneksel değerlerden ve bu değerlerin 

çöküşüyle oluşan krizden kurtulmak için mücadele eder. Ona göre insan; toplumuyla, kültürüyle, 

tarihiyle hesaplaşabilmelidir. Ayrıca toplumda insanlara değerler dayatmaya çalışılmamalıdır (Dok, 

2015, s.23-26). Nietzsche’ye göre nihilizm olumsuzluk durumu değil bir kriz durumudur. O, bu kriz 

durumundan kurtulma çabasıyla nihilizm düşüncesini oluşturur. Bu kriz; insanda, toplumda, dinde, 

ahlakta ve felsefede çöküşe neden olmaktadır. Bu çöküşün yani Decadence’in sonucu ise nihilizmdir 

(Çevikbaş, 2011, s.74). Nietzsche’ye göre; yaşamın özü değer koymadır. Gerçeklik yalnızca görünüştür 

ve görünüşün arkasında hakiki dünya yoktur. Hakikatin olmadığı, sadece oluşun hâkim olduğu dünyada, 

insan kendini yaratmak zorundadır. Nietzsche, Hıristiyanlığın hayata yüz çevirdiğini, bu yüzden 

nihilizmi savunduğunu, Hıristiyanlığın yıkılışının ve tanrının ölümünün kendi yüzünden olduğunu ifade 

eder. Nietzsche, bu yıkılışta dinin ve Tanrı’nın insan eseri olduğunun görüldüğünü vurgular (Dok, 2015, 

s.41). Nietzsche için yapmak yıkmayla mümkündür. Onun nihilizminde değerlerin değersizleşmesinden 

söz edilir. Böyle Buyurdu Zerdüşt isimli kitabında ruhun üç değişim sürecinden bahseder. Ruh deve, 

aslan, çocuk olmak üzere sıralı bir süreçten geçer. Deve saygı, inanç, gelenek gibi kavramların aktarılma 

sürecini ifade eder. Aslan da inancın parçalanmasını, özgür ruh dönemini ifade eder, nihilizmin 

yaşanılmasını simgeler. Çocuk da sürecin sonunda nihilizmin yenilmesinde etkili olacak çareleri arar. 

Böylelikle hayata masumca bir evet söyleminde bulunarak yeni bir inançlılığın dönemini başlatır. 

Nietzsche için gelişen zihin; hastalık ve tehlike getirerek nihilist hareketi meydana getirir. İçgüdülerin 

tesiri ve dayanışmasıyla nihilizm içeren bir dayanışma süreci oluşur. Nihilizmde, ahlakilik yoktur. Bu 

sebepledir ki birey cesaretini kaybederek güçsüz kalabilir. Mutluluk, ahlaklı dünya düzeni gibi 

kavramlarda arzuladığını bulamaz, aldanmış olduğunu düşünerek pişmanlık hisseder. Beraberinde ise 

güvensizlik, umutsuzluk gibi güçsüz bırakacak duygulara kapılır. Bu nihilizmin psikolojik durumudur. 

Birey kendinde var olmayan bir anlamı arayarak psikolojik olarak nihilizme ulaşır (Dürre, 2020, s.87). 

 

Decadence 

Decadence; düşme, çökme, çürüme anlamlarına gelir. Ona göre decadence iyileşmesi zaman alan 

hastalık, düşünceyi yıpratan ve oluşturan devir demektir. Hastalığın atlatılmasıyla insan ustalaşma 

sürecine girer. İnsanın en net deneyimi hastalığın atlatılma deneyimidir ve her insan bunu başaramaz. 

Ona göre düşünmenin hastalıklı durumu, değerlerin yıkılışıyla oluşmuştur. Decadence’ın hayatın 

ilerlemesi için önemli olduğunu söyleyen Nietzsche; yanlışların ve kötülüklerin her zaman var olacağını 

söyler. İhtiyarlığa engel olunamadığı gibi kötülüğe, hastalığa da kimse engel olamaz görüşündedir. Ama 

Decadence’ın olumsuz etkilerinin yayılması önlenebilir. Decadence yaşamın kaçınılmaz bir durumudur 

(Dok, 2015, 52-53; Karabulut, 2018, 391).  

 

Nietzsche Ahlak 

Nietzsche iyimserliğe mesafelidir. O, dünyada her şeyin iyi olduğuna inanmanın aciz insanların 

davranışı olduğu görüşünü savunur. Ona göre insanın kendi merhametine yenilmemesi ve merhametsiz 

olması gerekir (Nebil, Tevfik, Süleyman, 2019, s.41). Nietzsche iyi insanı, erdemli insanı aciz insan 

olarak tanımlar. Nietzsche, aciz ve güçlü insanların birbirlerinden farklı ilgilere ve değerlere sahip 

olduğunu savunur. Bu yönüyle de efendi ve köle ahlakı oluşmaktadır. Birbirlerinden farklı insan 

türlerinin çıkarlarına hizmet ederler (Baykan, 2000, s.99; Aktaş, 2017, s.114). Ona göre insan; kendisi 

hakkında farkındalığa sahip olmalı ve vicdanının sesine kulak verebilmelidir. İnsanlar eşitsizliklerle 

dünyaya gelir, burada insanın yapması gereken kendi gerçek ahlakını yaratmaktır. (Tevfik, 2012, s.23). 

İyimserlik, Nietzsche’ye göre hayatı hafife almanın ve insanlığın acılarına göz yummanın sonucudur. 

İnsan gerçeğin kabusundan, iyiliklerle donatılmış tapınaklarla kurtulmak istediler (Nebil, Tevfik, 

Süleyman, 2019, s.37). Nietzsche’ye göre; Kötülük, suç, lüks, hastalık gibi kavramlar aslında 
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decadence’ın sebebi değil sonucudur. Buradan yola çıkarak da ahlaki perspektiflerin değiştiği görüşünü 

öne sürer. Ahlaki problemlerin tüm yönlerinin değişim sürecini decadence olarak isimlendirir. Ahlak, 

şeylerin kötülüğüne karşı mücadeledir. Decadence da kendiyle mücadeledir. Decadence sonucunda 

meydana gelenler; ahkalın yozlaşması, kötü alışkanlık, suç, hastalık, evlenmeme, verimsizlik, irade 

zayıflığı, şüpheci, yıkıcı. Nihilizm neden değidir, decadence’in ortaya çıkan sonucudur. Decadence’ı 

durdurulmasında ahlaki, psikolojik tedaviler etkisizdir (Dok, 2015, s.53-56). 

 

Nietzsche Bilgi 

Nietzsche her daim eksiksiz bilgi arayışında olan bir filozoftur. Dilbilim ve filolojiye ilgi duymasının 

sebebi bu öğrenme isteği olmuştur (Nebil, Tevfik, Süleyman, 2019, s.32). Ona göre gerçek; din, felsefe, 

ahlak ve bilim adı altında yalan bilgilerle doldurulmuştur. Bilgi artık geçersiz ve bulanıktır. Avrupa 

kültürü ontolojik ve epistemolojik açıdan hastadır. Ona göre toplum sürüye dönüşmüş ve böylece varlık, 

bilgi, toplum, devlet, birey-toplum ilişkilerinde bozulmalar oluşmuştur (Dok, 2015, s.17-18). 

 

Nietzsche epistemolojiyi güçlü ve aciz insanın arasında var olan ahlaki bir konu olarak tanımlar. Ona 

göre insanın kim olduğunu ve ruhunun ne kadar güçlü olduğunu sergilediği karakter belirler. Bir 

filozofun fikri, o filozofun ruhunu yansıtır. Ona göre, aciz insanlar hayatta kalmayı netliğe bağlarken 

güçlü insanlar belirsizlikle gelişimini devam ettirir. Acizler epistemolojiyi ve kendi hakikat 

anlayışlarını, güçlüler için bir tehdit olarak ve onları çökertmek amacıyla kullanır. Acizler ve köle ahlakı 

zaferi epistemoloji ile kazanır. Güçlülerin ehlileştirilmesi için bu duruma ihtiyaç vardır (Aktaş, 2017, 

s.108-109). Nietzsche; aciz insan için yani sürü insanı için değişim, dönüşüm ve yenilik terimlerinin 

yeni bir iş yükü olduğunu söyler. Çünkü bu durum yeni bilgiye zemin hazırlar ve onlar yeni bilgiyi 

sindirme ve uygulama kapasitesine sahip değildir. Bu sebeple eski ve kalıplaşmış bilgileri sürdürmek 

ve bu doğrultuda eyleme geçmek sürü insanı için daha kolaydır. Onlar için duygu durumu bile tartışmaya 

kapalıdır. Çünkü tartışılması demek problemin varlığı anlamına gelir. Onlar var olana boyun eğmeyi 

tercih ettiğinde mutludur. Özgür bir yaşama sahip olmadıkları gibi bu durumun farkında bile değildir. 

Nietzsche’nin aciz insanlarla ilgili bu görüşleri değerlendirildiğinde, bu durum alışkanlık olarak 

nitelendirilirse onlar için alışkanlığın bilgi olup olmadığı durumu yorumlanabilir (Kaçuradi, 2016, s. 27; 

Kansu, 2020, s. 52). 

 

Nietzsche Hristiyanlığın bilimden nefret ettiğini ifade eder. O, bu sebeple dinin epistemolojisini fazlaca 

hedef alır. Ona göre rahip bilimi tehlike olarak görmektedir. Çünkü bilimde nedensellik vardır. Suçluluk, 

cezalandırma, ahlaki düzen vb. dini kavramlar bilime karşıt olarak oluşturulmuştur. O, Deccal isimli 

eserinde bu duruma ağır eleştirilerde bulunur (Aktaş, 2017, s.107). Şüpheyi ön plana çıkar ve insanın 

kendini bulmasını ve yenilemesini arzular. Nietzsche’ye göre bilgi; istek ve içgüdüyle oluşturulur. 

Buradan hareketle nesnel bilgi olamayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca o, insanın değerlerin yaratıcısı 

olduğunu ve de değerleri yaratarak yaşayabileceğini ifade eder (Dok, 2015, s.88). Ona göre dünya ise 

düşünülenden farklı bir değere sahiptir. Dünyanın doğası oluştur, her şeyde değişkenlik ve hareketlilik 

vardır. Dünya her zaman kaos içerisindedir. Kaosa sebep olarak düzen, bilgelik, form, estetik gibi 

kavramların yokluğunu gösterir. Herakleitos da dünyanın bir nehir misali sürekli değişim içinde 

olduğunu ifade ederek olanı değil, oluşu savunmuştu. Bu noktada Nietzsche bu düşünürü övmektedir. 

Gerçekliğin akışkan olmasından dolayı her bir olay ve nesne; biriciktir. Birey de eylemleriyle, 

karakteriyle vs. eşsizdir. Nietzsche’ye göre gerçeklik aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Bu yüzden 

hakikati aramak cesaret gerektirir (Aktaş, 2017, s.109-110). Ona göre ancak yürekli insan bilgiye 

ulaşabilir (Dok, 2015, s.99). Hakikati, her zaman kullanışlı ve faydalı olarak düşünmek de doğru 

değildir. Değişmez doğrulara inanmak ve sabit fikirle hareket etmek yanlıştır. Çünkü onlar çarpıtmalarla 

oluşturulmuştur. Bilim de şeyleri insanlaştırma çabasıdır. Özellikle dünya ile ilgili oluşturulan en temel 

kavramlarda bu durum fazlaca karşımıza çıkar. Neden-sonuç, görecelik, sınırlılık, sayı, yasa, özgürlük, 

güdü ve amaç gibi kavramların hepsi insanlar tarafından uydurulmuştur. İnsanlar bu durumu 

uydurulmuş olarak görmez, kendinde varlıklarmış gibi düşünerek mitolojik şekilde hareket eder. İletişim 

kolaylığı açısından da kavramlar genel bir anlaşmayla oluşturulur. İnsanlar kendi icadı olan kavramların 

hakikat olduğuna inanır. Bu nedenle doğrular da insanların adına doğru deme konusunda anlaştığı şeyler 

olarak karşımıza çıkar. Örneğin doğru konuşmak, insanların kendi yarattığı metaforları tutarlı bir şekilde 

kullanmak anlamına gelir. Bu noktadan hareketle Nietzsche’ye göre kavramlar gerçek değil, kabul 

edilen insan yaratımlarıdır. Duyumlar dünyasında tüm deneyimler ahlaki birer deneyimdir. Böylelikle 
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epistemoloji de çıkarlar ve amaçlar tarafından şekillenmiş ahlaki bir karardır. Bir grubun epistemolojisi, 

onların kim olduğunu gösterir. Yani bu noktada epistemoloji bir grubun karakterini işaret eder. Hakikat, 

onu oluşturanların kim olduklarıyla doğru orantılı şekilde oluşturulmuştur. Bu noktadan hareketle 

Nietzsche, aciz ve güçlü insan türünün farklı epistemolojik sistemleri olduğunu söyler. Ona göre aciz 

insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için kesinlik ve sabitlik epistemolojisini ister. Çünkü varoluş 

tehlikelidir. Eğer şeyler tehlikeli, faydalı vb. kavramlarla etiketlenirse o zaman tereddütsüzce uygun 

davranışta bulunulabilir. Tehlikeden kaçmak ve faydalı olana yönelmek kavramlar etiketlendiğinde daha 

kolaydır. Bu durum hayatta kalmak için büyük avantajdır. Çünkü insan tehlikeyi şansa bırakmamış olur. 

Fakat bu insanlar şeylerdeki değişimi algılayamaz ve göremezler (Aktaş, 2017, s.111-114). Aciz 

insanlar için iş birliği de çok önemlidir. Yaşamak tek başına zor olduğu için onlar iş birliğini gerekli 

görür. İnsan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyan bir varlıktır. Bu açıdan karşılıklı destek ve 

epistemolojik bir temelle hareket eder. Birbirini anlamak için aynı kavramlara sahip olmalıdır.  

İletişimin sağlıklı olması için aynı dil kullanılmalı ve aynı kelimeler aynı içsel deneyim türleri için 

kullanılmalıdır. Sonuç olarak kişisel deneyim ortak olmalıdır. Dünyaya yanlış kavramlar kabul 

ettirilmesi ve böylelikle oluşan kesin ve net olanın epistemolojisi aciz insanların amacına hizmet eder. 

Dünyanın değişkenliği bu insanlar için korkutucudur. Bu insanlar düzeni ve sabiti güvenli bulurlar. 

Acizlere göre hakikat, açık ve seçik olandır. Böylelikle onlar dünyayı kontrol altında tutabilme yetisine 

sahip olabilir. Kaynağını acizlikten alan epistemolojik sistem, çoğunluk için hakikat sayılmıştır. 

Dünyanın değişmez ve sabit olduğunu savunmak acizin hayatta kalmasını kolaylaştıran unsurlardır. Bu 

kavramların yanlış olması, onların kullanışlı olmadığı anlamına da gelmemektedir. Yanlış ve yarar 

kavramları birbirini dışlayan kavramlar değildir. Çoğu insanın sahip olduğu fikirlerin kendisine yararı 

olabilir fakat bu durum bu fikirlerin doğruluğunu ifade etmez. Nietzsche’ye göre zıt değerler diye bir 

şey yoktur. Ona göre zıt değerler, gerçekliği basitleştirmek için zihin tarafından yaratılmıştır ve gerçek 

değildir. Şeyler birbirinin zıttı olan iki kategoriye indirgenemez. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu 

söylemek gerçeğe müdahale etmektir. Onun yerine iç içe geçiş aranmalıdır (Aktaş, 2017, s.115-118). O, 

insanın bir kavramı anlamak için aksi olandan yola çıktığını fakat kavramın aksi olmadan kendi kendine 

var olabileceğini hiç düşünmediğini belirtir. Nietzsche’ye göre aksi kavramlar iç içe geçmiştir (Kansu, 

2020, s.103). Ona göre mutlak ve iyi bilgi, sembolize etmek ve hayal yaratmaktır. Hayal sadece güzel 

şeylerden değil, acı ve korku manzarasından da yaratılabilir. Nietzsche, gerçek hayattan hayal yaratmaya 

Apollinienne adını verir. Apollon’a mensup olan insan, güzelliğin izlenimiyle karamsarlıktan kurtulur. 

İnsan doğal olaylarla heyecan ve sarhoşluk yaşadığı zaman tabiat ile bağının azaldığını anlar. Bu hale 

Nietzsche sarhoşluk hali (Dionysien) adını verir. Sarhoşluk halinde insanlar gerçeği genel ıstırap ile 

dikkate alır (Nebil, Tevfik, Süleyman, 2019, s.36-37). 

 

Nietzsche İktidar ve Güç İstenci 

Ateizm, Nietzsche’nin felsefesinde geniş yer kaplar. Bu kavrama Nietzsche kendi nihilizmiyle ulaşır. 

Onun metafiziği panteizmdir. Tanrı yerine “Ana Bir” kavramını kullanır. Onların gerçekliği ancak bir 

güç gerçekliğidir. Ona göre “Ana Bir” her şeyin kaynağıyken bunun yerini daha sonra güç istemi 

almıştır. Nietzsche metafiziğinin bu güç istemidir. Bu kavramı o Şen Bilim adlı eserinde kullanmıştır. 

Güç istemini güçlü bir içgüdü olarak ifade eder. Nietzsche; Sosyalizme, Darwinizme, Hristiyanlığa ve 

zayıflığa karşı gücü istemektedir. Güç isteminin olmadığı yerde çöküş vardır ona göre ve tek gerçeklik 

oluştur (Dok, 2015, s.100). Yaşamdaki her şey güç istencidir. Hayat mücadeleyle doludur ve her şey 

diğeriyle mücadele içerisindedir. Güç artışı ancak diğerinin egemen altına alınmasıyla mümkündür. 

Dünyanın sürekli oluş içerisinde olması güç odaklarının da değişmesine neden olur. Her bir güç artabilir 

ve azalabilir. Bu nedenle dünya Nietzsche’ye göre varlık değil, oluş dünyasıdır (Soysal, 2020, s.15). O, 

insan topluluklarını sürü ve soylu olarak ikiye ayırır. Sürü insanına zorla değerler benimsetilmesine 

karşıdır. Ona göre ülke yönetimi soyluların elinde olmalıdır. Soylu kişiler kişilikleriyle ve düşünsel 

güçleriyle hareket eden kişilerdir. Sürü insanı ise; istenç ve kişiliğiyle değil, duygularıyla hareket eden 

ahali ve koyunlardır. Nietzsche’ye göre bu kişilerin kendilerini yönetecek çobana ihtiyacı vardır. Bu 

çobanın ise soylu insan olduğunu vurgular (Tevfik, 2012, s.36). Nietzsche’ye göre sürü insanı değerini 

daha önceki kabul edilen değerlere uyarak kazanır. Eşitleri olduğu için onun farklı bir değeri yoktur. 

Onlar kendisiyle ilgili bir kanaat verilmesini bekler ve herhangi bir araştırma yapmadan içgüdüsel olarak 

topluma uyum sağlar. Nietzsche, sürü insanı gibi görünen ve ona göre hareket ediyormuş gibi davranan 

bir kesim daha olduğunu vurgular. Bu kişiler iki yüzlü olan ve mevcut düzene başkaldırma güçleri 

olmadığı için sürü insanı ahlakına bürünmüş gözüken kesimdir. Ayrıca bir başka kesim de ayak takımı 
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kesimidir. Bu kesimin ihtirasları ahlaki normlar tarafından köreltilememiştir. Bu kişiler ahlaki baskı 

yüzünden içgüdülerini çarpık ve sağlıksız yolla oluşturarak hareket eder. Nietzsche, insanın arzularının 

sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerektiğini savunur. Aynı şekilde kişilerdeki yönetme ihtirasının da 

sağlıklı olması gerektiğini belirtir. İnsanın doğasında bu istek vardır ona göre. Nietzsche iktidar 

hastalarından nefret eder. Ayak takımı ile iktidar çekişmesini örneklendirir ve bu vasıftaki yönetenlere 

eleştiriler getirir (Baykan, 2000, s.99-100). Güçlü ve aciz insan kavramlarıyla Nietzsche, fiziksel 

yeterliliği ifade etmez. Bu kavramları ruhsal gücün ölçüsü olarak kullanır. Ona göre güç istenci, yaşamın 

tamamının itici gücüdür. Bazı bireyler diğerlerinden daha fazla güce sahiptir (Aktaş, 2017, s.113). Güç 

istemi azaldığında fizyolojik bir gerileme, bir decadence oluşur. Bu sebeple tanrı zayıfların tanrısıdır. 

Fakat bu durum Hristiyanlıkta zayıflık olarak değil iyilik olarak ifade edilir (Dok, 2015, s.57). Sürü 

insanı herkesin eşit olduğu bir toplum düzenini ister. Tanrı önünde ya da kanun önünde eşitlik gibi. Orta 

ve vasat durumlar değerli bulunur onlar için. Onların yaşamlarında aşırılıklara yer yoktur. Çünkü 

sıradanlık güvenlidir ve içerisinde korkuyu barındırmaz. Sıradan insan yalnız değildir. Sıradan bir 

toplumda eşitlik vardır ve insanın varlık şekli eleştirilmez, doğru olarak kabul edilir. Yanlış olan farklı 

olmaktır. Bireyler bu normları benimsemiş topluluğa iyi bir üye yetiştirmek amacındadır. Bu sürü 

insanının çıkarına uygundur. Doğruluk ve dürüstlük sürü insanı toplumunda saygın kavramlardır. Çünkü 

böyle olunca kişiler bilinebilir ve güvenilebilir (Baykan, 2000, s.98). Nietzsche insanın mücadele etmesi 

gerektiğini savunur. Ona göre mücadelesizlik zayıflıktan kaynaklanır ve decadence insan tipine örnektir. 

Ona göre insan; direnme yetisiyle hareket etmeli, gerçek nedeni anlamaya çalışmalı, din ve ahlak 

çemberinin dışına çıkmalıdır. Nietzsche, iç rahatlatmanın teslim olmak anlamına geldiğini söyler. Ona 

göre içgüdü doğru izde olduğu sürece hiçbir şey yapmamak, bir şey yapmaktan daha faydalıdır (Dok, 

2015, s.59). 

 

Nietzsche; Hristiyanlığın rahipler ve ülkeyi yönetenlerin çıkarlarına hizmet ettiğini ve onların bu sayede 

iktidarda kaldığını ifade eder. Ona göre öte dünya, hesap günü, ruhun ölümsüzlüğü gibi dini kavramlar 

halk için işkence ve acımasızlık aletleridir. Nietzsche, Hristiyanlığın güçlü insana karşı savaş verdiğini 

söyler. Hristiyanlık nedeniyle insanlığın iyiye, güçlülüğe doğru değil, terse bir gelişme gösterdiğini ifade 

eder. Ona göre Hıristiyanlık, acımanın dinidir. Kişi acıma duyduğunda gücünü yitirir. (Dok, 2015, s.43-

46). Nietzsche’ye göre güç isteminin eksik olduğu yerde düşüş vardır. Değerler güç mücadelesiyle 

oluşturulmuştur. Bir grubun kendi değerlerini diğerlerine kabul ettirme çabası değerleri oluşturmada 

etkili olmuştur. Hristiyan ya da aciz insanların değerleri kin ve baskıyla oluşturulmuştur. Tevazu, 

vicdan, özgürlük gibi kavramlar bir silah gibi kullanılarak öfkeyle değerler yaratılmıştır. Hristiyanlık; 

karamsar ve korkak insanları kendisine çekme ve bu tip insanlar oluşturma amacındadır. Ona göre 

Hristiyanlık ideolojidir, inkara dayanır, içgüdüyü bastırır. Bir inanışı cesaretlendirip yaratıcı enerjilere 

engel olur (Robinson, 2000, s.31-32). 

 

Nietzsche’ye göre gerçek yoktur. Şeylerin değeri nihilizmle oluşur ve değer koyucular tarafından gücün 

bir belirtisi olarak görülür (Dok, 2015, s.89). Nietzsche, gücün iletişim kurmak için önemli olduğunu 

vurgular. Çünkü iletişim ona göre iktidarın irade üzerindeki baskısıdır. Adlandırmak iktidarın gücü için 

önemlidir. Dil bu sebeple önemlidir. Dil şeyleri adlandırır ve onun nasıl olması gerektiğini ifade eder. 

Şeyleri adlandıran güç, onun anlamına da yön verir. Böylece her kelime bir iktidar olarak tanımlanabilir. 

İktidar anlamlı olmayı güçlü kılar (Han, 2020, s.245). Ona göre dil insanın durmadan kendisini aldatması 

sürecinin bir parçasıdır. İnsan sözcüklerle düşünür ve sözcükleri kullanan insan kendi dışındaki 

varlıkların var olduğunu varsayar. Sözcükler insanlar için faydalıdır, çünkü karmaşıklık onlar 

aracılığıyla gider. Dil, düşünceleri oluşturur. Düşünce imkanlarını belirlemekte rol oynar (Robinson, 

2000, s.19). Nietzsche, dilin kökeninde insanlar arasında kurulan bir barış anlaşmasının yattığını ifade 

eder. Ona göre doğruluk ve yalan durumu bu anlaşmaya göre belirlenmiş olur (Soysal, 2020, s.21). 

 

MİCHEL FOUCAULT 

Bilgi 

Foucault, iktidar ve bilgi arasında yüksek bir ilişki olduğu sonucuna vardı ve “güç/iktidar” terimini 

ortaya koydu. Güç/iktidar yeni bir terimdi ve Foucault’un felsefesinin ana konusunu oluşturdu. 

(Strathern, 2016). Bilginin tanımını; “Bilginin Arkeolojisi” isimli kitabında, “bir söylemsel pratik 

tarafından düzenli bir biçimde oluşturulmuş ve bilime yer vermekle yükümlü bulunmadıkları halde, bir 

bilimin kuruluşu için gerekli olan unsurların toplamına bilgi adı verilebilir.. kendisi aracılığıyla 
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özelleşmiş bulunan bir söylemsel pratiğin içinde kendisinden söz edilen şeydir.” sözleriyle ifade etmiştir 

(Koloş, 2016, s.17; Urhan, 2000, s.32). Foucault’a göre bilgi; bilmelerin toplamı değildir. Foucault 

tarafından “bilme”; doğru/yanlış, şüpheli/kesin, tutarlı/çelişkili, belirli/belirsiz olma durumlarının 

söylenmesi gereken şeyler olarak tanımlanır. Bilmedeki bu iki uçlu ayrımların hiçbirinin bilgiyi 

tanımlamak için uygun olmadığını belirtir. Bilgi; derinlemesine bilgi ve yüzeysel bilgi olarak iki 

kategoride açıklanmaktadır. Yüzeysel bilgi, bilimsel alanları içerisinde barındırır. Derinlemesine bilgi 

ise bilimin ifade ettiklerinden fazlasını içinde barındırır. İfadelerde yer alan nesnelerin; söyleniş 

şekillerinin, terimlerin ve kanıların yöntemde, bilimde, romanda, kurumda, siyasi ve hukuki uygulamada 

yer aldığında onları “bilgi” olarak nitelendirir. Bilginin, bilme terimiyle çözümlenemeyeceğini düşünür. 

Bilgiyi çözümlemek bilimselliğini açıklamak değildir. Bilgiyi çözümlemek; bilimsel olan, bilimselliğini 

kaybeden, bilimselliği hiç kazanamamış olan ve bilimsel olma çabasını göstermemiş olan ifadelerin var 

oluşlarını, dönüşümlerini ve kayboluşlarını tarihsel bir süreçle açıklamak ile mümkündür (Urhan, 2000, 

s.32-33). 

 

Foucault, Kant’ın a priori fikrine farklı bir bakış açısıyla değinmiştir. Onun için a priori olanağını geçici 

koşullarla ve tarihsel süreçlerle mümkün görmüştür. Foucault’un bilgi kavramı, a priori kategorisinde 

yer almaz. Aksine tarihsel süreç içerisinde, fark edilmeksizin birbirlerini takip ettikleri belirtilir. 

Mümkün olan deneyim, belirli bir yer ve zamanda insanların ortaya koyduğu amaçlı davranışları ve bu 

davranışları yaratan şartları, özellikleri dikkate alarak yapılan tespit demektir. Foucault; insanlar için bu 

mümkün deneyimin tarihsel a priorisini kurma tarzının tarihsel kesitler incelenerek saptanması 

gerektiğini söyler (Koloş, 2016, s.16; Urhan, 2000, s.34).  Foucault; bilginin, deney ve bilim arasında 

var olduğunu öne sürmüştür. Ona göre bilginin arkeolojisi, bilme temasını reddetmektedir. Bilgi; 

kendisini oluşturandan bağımsız, öznellikten uzaktır. Herhangi bir amaca veya başlangıca göndermede 

bulunmaz. Foucault, bilgi tanımlamasını yaparken bazı alanları ifade etmek istemiştir. Örneğin; bilgi 

kavramı psikiyatrik ifadenin içinde yer aldığında doğru olduğuna inanılanların toplamı değildir, bilimsel 

olabilecek ya da olamayacak farklı nesnelerin oluşturduğu alandır. Tıbbi söylemin içinde yer aldığında 

öznenin ilgili olduğu nesneleri ifade ederken söylemin içinde durum aldığı alandır. Doğa Tarihi’nde ise 

bilgi; kavramların oluştukları, tanımlamalarının yapıldığı, uygulandığı ve dönüştüğü alandır. Doğa 

Tarihi bilgisi, var olan bilgilere yenisinin eklendiği yerlerin ve biçimlerin toplamıdır. Foucault, yeni 

alanlar oluştuğunda arkeolojik kazılar yaptı ve alanların ötesine geçmeyi istedi. Bu çözümlemeleri 

yaparken yalnızca kendi düşünceleriyle kalmadı. Başkalığa, dışarıya açık kalarak hem bilişsel (kognitif) 

hem de pratikteki dil işlevi (konatif) biçemlerinde gidip geldiği görülür. Buradan da anlaşılmaktadır ki 

Foucault hem bilişsel sınırları kabul etmiş hem de bu sınırların ötesine geçmeyi istemiştir. Düşüncelerin 

alanını ve olanağını sınırlar belirler ve bu sınırların varsayılmasına “episteme” imkân sağlar. Ona göre; 

bilimlerden bağımsız olan bilginin varlığı mümkündür, fakat belirli söylemsel pratiklerle bilgi var 

olabilir, söylemsel pratikler kendisine ait bilgiyle tanımlanabilir.  (Urhan, 2000, s.35-36) 

 

Foucault, arkeolojinin “söylemsel pratik-bilgi-bilim” eksenini kat ettiğini ifade eder. Ona göre öznel 

olan şeylerle arkeoloji ilgilenmez. Kendisine ait olan “Bilginin Arkeolojisi” kitabının bazı yerlerinde; 

bilgi ve bilmenin farklı olduğu, bilinç ve bilmenin öznel olduğu, söylemsel pratik ve bilginin öznel 

olmadığı ifadelerinin yer aldığı görülür. Arkeoloji, “bilme” unsurunu bilginin çözümlenmesinde denge 

noktası olarak görmüştür. Bilgi uygulamanın, teorinin, düşüncenin, kanının belirli bir zaman dilimindeki 

doğuşunu mümkün kılar ve yalnızca kanıtlamalarla sınırlı değildir. Düşüncelerin, yönetmeliklerin, 

yalanların, siyasetin içinde de varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla arkeolojik bölgeler; yalnızca 

bilimsel yazılarda değil, felsefi ve edebi yazılarda da görülmektedir. Bilimler, bilgi temeli üzerinde 

oluşur fakat bu oluşumda, bilgi bilimin içerisinde kaybolup gitmez. Bilim, bilgi alanındaki köşesini alır 

ve farklı ifadelerin içerisinde değişik rolleri alır. Her ifadenin içinde bilgi ile bilim yeni özel bir ilişki 

kazanır. Arkeoloji, bilimin bilgi içerisindeki işlevini ve nasıl yer aldığını çözümleyerek kesin bir dille 

ifade etmelidir. Arkeolojinin betimlemek istediği bilginin alanıdır. Çünkü bilgiyi odağına aldığında 

bilgiyi farklı yönler açısından da sorgulama imkânı bulur ve bilgiyi farklı ilişkiler içerisinde de 

çözümleyebilir (Urhan, 2000, s.37-42). 

 

Episteme ve Epistemik Kırılmalar 

Foucault arkeoloji terimini, bir düşünce şeklini gerekli yapanın tarihini açıklamak için kullanmıştır. 

Arkeoloji, epistemeleri yani bilinçli, bilinçsiz ve gerekli düşünme biçimlerini inceler. Bilgileri de 
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epistemelerden diğer bir deyişle tarihsel a prioriden yola çıkarak çözümler. Bu sayede de bilgilerdeki 

benzerlikleri ve farklılıkları çözümler. Episteme, kesin ve akılsal bilgiyi tanımlamak için kullanılır. 

Foucault’nun felsefesinde de en temel terminolojilerden biridir. Epistemenin tanımını Foucault şu 

şekilde yapmıştır: “Belirli bir dönemde, bir bilgi alanını yaşamın bütünlüğü içinde sınırlayan, bu alanda 

görünen nesnelerin varlık biçimini tanımlayan, insanın günlük kavrayışını teorik güçlerle donatan ve 

doğru olarak bilinen şeyler üzerine kendilerinde insanın bir söylem geliştirdiği koşulları belirleyen 

tarihsel a prioridir.”. Foucault, kendi epistemesinin zamanla Platonun epistemesinden farklılaştığını, 

ifade etmektedir. Bunun yanında; a priori olmasından ve kavrama üzerinde belirleyiciliği olmasından 

dolayı kendisinin Platon’dan etkilendiği görülmektedir (Urhan, 2000, s.44-50). 

 

Episteme tarihi; Rönesans, Klasik, Modern ve Post-modern epistemelelerden oluşan dört episteme 

dönemi arasındaki süreksizlikleri çözümler. Foucault, Rönesans’ın ortaya çıkışından itibaren, Batı 

düşüncesindeki bilgi sistemlerini dört dönemle kategorize edip betimlemeye çalışmıştır. Bu dönemleri 

ise 16.-17.yy. dönemlerini kapsayan Rönesans, 17.-19.yy dönemlerini kapsayan Klâsik, 19.yy. sonrasını 

kapsayan antropolojik epistemeye ise Modern çağ şeklinde isimlendirmiştir. Dördüncü dönem ise 

Postmodern dönemdir. Yalnız bu dönemden açıkça bahsetmemiştir fakat bu dönemin gelecekte var 

olacağını ifade etmiştir. Bahsedilen dört dönemin de ayrı ayrı belirleyicisi dört epistemedir. Bu dört 

episteme birbirinden doğmamıştır ve zıtlaşmalarla yeni bir köklü düşünce değişimine sebep olmazlar. 

Aksine, bilgi koşullarıyla boş kalan alanların; anında, kendiliğinden ve aynı zamanda dolmasıyla 

meydana gelmektedir. Her bir epistemede ya da dönemde, kendi kendine ve bilinçlice oluşturulmayan 

bilgi sistemleri meydana gelmiştir. Epistemeler arasında nedensellik ve doğrusal bir tarih akışı yoktur. 

Rönesans epistemesi bilgiyi, benzerliklere ve yakınlıklara göre nitelendirir. Epistemenin var olma 

koşulu benzerlik ve yakınlıklardır. Şeylerin yaratılışı esnasında tanrı tarafından şeylerin özüne imza 

atıldığı varsayılır. Bu imza şeylerin benzerliğidir. İmza yer almayan benzerlik yoktur ve benzerlerin 

dünyası da yalnızca işaretlenmiş dünyadan ibaret olmaktadır. Benzerlik kapsamında üç unsurla 

karşılaşılır. İşaret eden, işaret edilen ve iki unsur arasındaki benzerlik. Foucault, açıklamasında boğanotu 

örneklemesini sunar, boğanotu ve göz arasındaki benzerliğin dikkate alınarak bilgiye ulaşıldığını örnek 

vererek açıklamalarda bulunur. Boğanotunun tohumu ile göz, beyaz bir zeminde küçük koyu renkli 

yuvarlaklar benzetmeye sebep olur. Benzerlikten yola çıkılarak da boğanotunun göz hastalıklarında şifa 

olacağı ve göz için faydalı olduğu bilgisine ulaşılır. Benzerlikler incelenerek akıl yürütme ile bilgiye 

ulaşma vardır. Klasik episteme ise farklılıklara göre nitelendirir ve benzerliklere dayalı değerlendirme 

artık hata olarak görülmektedir. İki dönem arasındaki bilgiyi nitelendirme farklılığı, epistemik bir 

dönüşümün olduğunu gösterir ve bu epistemik dönüşüm Foucault’a göre bir evrim sürecinden 

kaynaklanmamaktadır. Epistemeler arasında var olan epistemolojik kopuşlar, bilgiyi temellendirme 

sırasında öngörülememektedir. Şeyler, işaretler aracılığı ile temsil edilebilir hale gelir ve özünü 

koruyabilmektedir. İşaretler ile temsil edilen şey; yalnızca temsil edildiği halinden ibaret değildir, işaret 

edilene göre düzenlenmiş olup içerisinde işaret edilenlere de yer verir ve saydamdır, şeffaftır. Klasik 

çağda, Rönesans döneminin aksine dolaysızlık, iki şey arasında aracısızlık söz konusudur. Modern 

episteme ise bilgiyi “insan” kavramına göre nitelendirir. Ona göre episteme, insanlık için bir paradoksun 

yaratıcısıdır. İnsan, bilginin hem nesnesi konumundadır hem de öznesidir. Bilginin konusu insandır. 

Varlığın temsille bağı kopmuştur, şeyler bağımsız olmuştur. Epistemolojik dönüşümleri Foucault, 

kuralları olan bir dönüşüm olarak görmemektedir. Epistemelerin bilgi blokları oluşturduğunu ve bu bilgi 

bloklarının; içsel mantığa dayanmayan ve birbirini takip eden fakat birbirinden farklılık gösteren yapıda 

olduğunu ifade eder. Epistemelerin birbiri arasındaki ilişkinin temel yasası süreksizliktir (Koloş, 2016, 

s.18-29; Urhan, 2000, s.47-69). 

 

Foucault, hümanist ve idealist yaklaşımı reddetmektedir. Bu iki görüş, evrimleşmeyi gelenek içinde 

değişime ya da bireylerin amaçlı değişim uğraşlarına bağlamıştır. Foucault bu yaklaşıma karşılık 

geliştirdiği düşüncesinde; bilginin mümkün olması için gereken koşulları ve kuralları arkeolojik şekilde 

belirlemeye çalışır. Bu kurallar değişmez ve evrensel değildir, zaman içerisinde değişebilmektedir; 

epistemeyi veya bilginin biçimini oluşturan kültürün temel kodlarını meydana getirirler. (Urhan, 2000, 

s.47). Foucault, bilginin düzenli birikimlerle ortaya çıktığını ve aklın kademelerle ilerlemesi görüşlerini 

içeren geleneksel görüşü reddeder. Bilginin biçimlenmesinde bir anda ortaya çıkan beklenmedik 

değişimleri göstermek için “süreksizlik” söylemini benimsemiştir. Süreksizliği tanımlarken Foucault; 

tarihsel akıştaki dönem geçişlerinde şeylerin olduğundan farklı algılanması, bilinmesi, betimlenmesi, 
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sınıflandırılması, ifade edilmesi gerekliliğini ifade eder. Örneğin; Rönesans dönemindeki benzerlik 

kavramı, dönemin bilgisinin oluşmasındaki ana unsurdur. Klasik dönemde ise bir yanlışlık sebebidir. 

Disiplinler; zihindeki bilgilerle benzerlik, farklılık ve temsil koşullarına göre örgütlenirler. Her 

episteme, bulunduğu çağdaki bilgiyi tespit edip tanımlamaya çalışır. Her yeni oluşan episteme, 

içerisinde süreksizliği ve kopukluğu barındırır. Epistemeler arası kesin bir dönemsel geçiş yoktur, 

Foucault da zaten böyle bir bilgiye bilinçli olarak değinmez. Merquior da aynı görüştedir, Foucault’un 

epistemeleri yalnızca betimlemekle uğraştığından ve neden sonuç bağlamında incelemediğinden söz 

eder. Foucault bu açıklamaları yaparken süreklilik anlayışı çerçevesindeki geleneksel anlayışların 

hakimiyetini kırmak için, tarihteki kırılmaların önemi vurgusunda bazı zamanlarda abartıya kaçtığını 

kabul etmektedir. (Merquior, 1986, s.51; Urhan, 2000, s.48-50). Foucault’a göre episteme, bilimlerin 

ötesine geçer. Aklın ve çağın en yüksek seviyesinde yer bulan bir bilgi şekli değildir. Belirli bir dönem 

için, bilimlerin arasındaki tüm ilişkilerdir. Bir çağda ve kültürde bilginin var olabilme koşullarını, tek 

bir episteme belirler. Ona göre episteme; epistemolojik formlar, bilimler, söylemsel pratiklikler ve 

pozitiflikler arasında var olan ilişkiselliklerin toplamıdır. Foucault için epistemenin anlamı, Platon’un 

görüşlerinden farklıdır. Bu farklılık temelde, Foucaut’a göre bilgiyle epistemenin eş anlamlı 

olmamasıdır. Ona göre episteme; bilginin tarihsel süreçte yer almadan öncesinde var olan ilkenin ifadesi 

anlamına gelmektedir. Roberto Machado Filozof Michel Foucault Sempozyumunda bildiri olarak 

sunduğu “Arkeoloji ve Epistemoloji” isimli çalışmasında epistemenin “genellik” ve “derinlik” olmak 

üzere iki yönünün olduğunu açıklamıştır ve bu iki yönün birbirini tamamladığını fakat ayırt edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Genellik yönü, epistemenin bir tarihsel dönemdeki her bilginin mümkünlüğünün 

koşullarını belirler. Dolayısıyla bilgilerin birliğini yönetmekten sorumlu bir episteme, her tarihsel zaman 

diliminde bulunur. Derinlik yönü ise, arkeolojinin konusudur. Bilgileri, en temelden itibaren açık ve net 

hale getirmekle meşgul olan tarihsel bir çözümlemedir.  (Urhan, 2000, s.49-50) 

 

Machodo, Foucault’un “Kelimeler ve Şeyler” isimli kitabında özel bir ilkeselliğin olduğunun episteme 

kavramından anlaşıldığını söyler. Bu sebeple Foucault, epistemenin zorunluluk karakterinde ısrarcı 

olmuştur. Arkeolojik ilkesellik; bilginin çağdaşlığı, derinliği, genelliği kapsamında dikkate alınmasıyla 

bir tarihsel dönemin içerdiği bilgilerin düzenlenmesidir. Bu düzenlemeyi, epistemeden yani bilginin 

kendisinden yola çıkarak sağlar. Bilginin doğruluğu için bilimin belirlediği ölçütlerden ziyade temelde 

tarihsel a priori olan doğru bilginin ölçütlerini, tarihsel dönem yani çağ belirler.  Bu belirleme, bilimden 

bağımsızdır. Söylemin ve bilginin sistemli yapısını kavramak için toplumsal pratikle üst üste dizilmiş 

dil sistemleri olarak düşünür. Klasik dönem itibariyle aklın ön plana çıktığını, yaşamın bilgiye ve 

söyleme dayalı sınıflandırıldığını; yaşamda kurallar oluşturulmaya çalışıldığını ifade eder (Urhan, 2000, 

s.51). 

 

Kuhn’a ait paradigmalar ile Foucault ‘ya ait epistemelelerin tamamıyla farklı olduğunu söylemek doğru 

değildir. Epistemeler, bilinç ve bilinç dışının derin katmanlarından gelmektedir. Dünya görüşünden çok 

daha fazlasını ifade etmektedir. Paradigmalar ise teori seviyesindedir. Fakat episteme ile paradigmanın 

benzer bir işlevi vardır. Paradigmalar, bunalım dönemlerinde ortaya çıkan bilimsel devrimleri açıklar. 

Aynı doğrultuda Foucault da Klasik ve Modern epistemeler arasındaki kopukluk ve çökkünlüklerden 

bahseder. Fakat yine şöyle ayrışırlar ki; Kuhn bilimsel devrimlerle oluşan yeni paradigmalara ait 

görüşlerle eski paradigmalara ait görüşlerin arasında tam olarak bir kopukluk olduğundan bahsetmez. 

Foucault ise arkeolojinin, düşünce tarihinin kırılmalardan ve kopukluklardan bahsettiğini ifade eder. 

Piaget ise Kuhn ve Foucault görüşlerini karşılaştırmıştır. Foucault’un epistemelerle ilgili 

çözümlemelerinin Kuhn’a ait paradigmaları akla getirdiğini, Foucault’un daha derin çözümlemelerde 

bulunduğunu fakat sistematik bir metodolojiyle hareket etmek yerine sezgileriyle, öznel doğaçlamalarla 

hareket ettiği için onu başarısız bulduğunu ifade etmiştir. Merquior da Piaget gibi Foucault’nun 

epistemeleri hakkındaki görüşlerini eleştirmiştir ve Foucault’un epistemelere bu denli vurguda 

yapmasının temel konuları göz ardı etmesine sebep olduğunu ifade eder (Urhan, 2000, s.56-57). 

 

İktidar ve Bilgi-İktidar İlişkisi 

Foucault’ya göre tüm toplum mücadelesi adalet içindir. Mahkumlara af, yargıç heyetlerini değiştirip 

itibar etmemek toplumsal dönüşümlerin uğraş alanıdır. Mücadelede adaletin olması için iktidar gerekir. 

Liyakat umutlarıyla adalet imkansızdır. Savaş adillik için değil kazanmak içindir. Foucault, adalet 

kavramında Nietzsche ile aynı görüştedir. Ona göre adalet; iktidarın aracı ya da iktidara karşı bir tehdit 
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konumunda bulunmaktadır. Adalet, ezilen sosyal sınıfın haklı çıkmak için kullandığı bir araçtır. 

Proletarya denilen alt sınıf, iktidara gelmek ümidiyle savaşın adil olduğunu söyler. Proletarya iktidarı 

ele geçirdiğinde diktatörce iktidarlık benimser. Amacı sadece adalet değil, sınıf iktidarını yok etmektir 

(Chomsky ve Foucault, 2017, s.53-57). Foucault değişmez, tanımlanmış bir iktidardan bahsetmemekte, 

iktidar ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İktidar, koordineli ve organize olarak hiyerarşik yapıdaki, 

eylemleri yönlendiren ilişkilerdir. Sosyal ilişkinin olduğu her yerde iktidardan söz edilir. Foucault, 

iktidar kavramsallaştırmasının ve bu tanımlamadan hareket edilmesi gerektiğini belirtir. Foucault özne 

sorunu çözmek için iktidarı analiz eder. Ona göre özneyi iktidar kurar. Özne; iktidara boyun eğen 

konumda olup ona bağlılıkla var olur (Akay, 2016, s.26; Koloş, 2016, s.111-115; Revel, 2005, s.128). 

Foucault ‘ya göre devlet iktidarın odak noktası değildir ve iktidar şekli yoktur. O, mikro iktidar 

biçimlerini gösterir. Ona göre iktidar tabandan gelir. İktidar; Hristiyanlıktan bu yana insanları gerçeği 

ifade etmeye iten, itirafa yönelten bir mekanizmadır. Bireylerin kim olduğunu ne yaptığını ne 

düşündüğünü, eğilim gösterdiği suçların neler olduğunu, insanlarla ilişkiye geçme şekillerinin ne 

olduğunu itiraf etmesini ister. İtiraf etmek bir gerçeklik eylemi anlamına gelir. (Akay, 2016, s.26). 

 

Michel Foucault, “corpus” buluşunu gerçekleştirmiştir. Bu buluş bilgi ile iktidar mekanizmasının 

harmanlanması ile meydana gelmiştir. Corpus buluşunda tarih bilgisinin etkileri bulunmaktadır, fakat 

Foucault kendisinin tarihçi olmadığını vurgulamaktadır. Ona göre iktidarın nedenlerini kuvvetlendiren 

ve yürürlüğe koyan bilgidir. İnsan bedeninde bir ruh bulunmakta ve iktidarın bedene uyguladığı 

egemenlikte insanı var kılmaktadır. Siyasal vücudun aleti ve sonucu ruhtur, bedenin hapishanesidir. 

Buradan yola çıkarak “dışa açılan hapishane” terimini ortaya koymuştur. İnsanları kontrol etmek için 

artık hapishanelere, okullara, hastanelere ihtiyaç yoktur. Özgürlük içerisinde de insanlar kontrol altına 

alınabilmektedir. İktidar için özgürlük zorunluluktur. Bu hakimiyeti devlet ya da bir kurum sağlamaz. 

Foucault’a göre iktidarlar toplumu işletme gibi görmektedir. Televizyondaki yayına koydukları reklam 

arası ile izleyicilerin tuvalete gidiş zamanlarını yönetebilmekte, seslerini meydanlarda dinletebilmekte, 

çiftlerin birlikte olabilmeleri için yardımcı olabilmekte, uygun ücretli kamplara yollayabilmektedir. 

İnsanları kapalı tutmak mecburiyetinde kalmamaktadır. Bu dönemin ismini Foucault, biyo-politik 

kontrol ve iktidar çağı olarak isimlendirmiştir. (Akay, 2016, s.74,75; Focault, 2005, s.21) 

 

Foucault, iktidar kavramına Hapishanenin Doğuşu isimli eserinde genişçe yer verir. Ona göre modern 

toplumlar, disiplin toplumlarıdır. Bu amaçla normlar bulunmaktadır. Normlar ilk etapta hapishanelerde 

mahkumlar arası iletişimi keserek kötü davranışların yayılımını azaltmaya yönelik faydalıyken zamanla 

dış mekanlara yayılır ve özgür alanlarda hakimiyet kurar, hayatı denetler. Toplumun tamamında etkili 

olmaya başlar. Yalnızca suç işleyen kişileri değil, potansiyel barındıran kişileri de hakimiyeti altına 

aldığı için önleyici işlev de görmektedir. Hapishane modeli yalnızca ceza odaklı değil, normlar üretmek 

ve bireyleşenleri norm kalıbına sokmak amacındadır. Modern toplumun mikrokozmosu birey, 

hapishanede oluşur. İktidarlar bireyleri alet olarak alır ve nesne haline getirir. Normlar ise bireylerin 

iletişimini düzenler. Modern toplumda, merkezde bir iktidar yoktur. Demokratik iktidar vardır. 

Demokratik iktidar modelinde alt üst ilişkili hiyerarşik bir yönetim anlayışı değil, yatay ve geçişli bir 

model vardır. Yani yöneten tek bir kişi değil, insan topluluğudur. Gören, duyan, yöneten net olarak 

bilinip görünmez. Görünmeyen yöneten topluluklar, görünenlere egemen olmak için onların 

kimliksizleşmesine ve bilinmezliğine engel olmaya çalışır. Varlığı belli olanlar zamanla birbirleri 

üzerinde baskı ve otorite kurmaya çalışır. Bu şekilde de demokratik iktidar düzeni oluşur. Normlara 

uygun insanlar oluşur ve onların üretmesini sağlayan iktidarlar vardır. Foucault, iktidarların 

bireyleşmeyi sağladığı üzerinde durmuştur. Normlar bireyleşenlerin görünür olmasını, rekabetini ve 

bireyleşmenin devamlılığını sağlar. Bireyleşme ile insanları üretim mekanizmasına dahil eder. Birey 

hukuk öznesi olmaktan çıkar, norm öznesi olur. Bu değişim hapishaneler aracılığı ile olur. Birey 

hukuktaki değişimlerin yansımasıyla değil, normalize edilerek ele alınır. Bireyler kıyaslandığında ise 

aralarında bir farklılıktan söz etme ihtiyacı oluşur. Bu sebeple kimlik numaraları oluşturulmuştur. Ona 

göre iktidarlar kör bir bakış açısına değil, birleştirici ve merkezi bir bakış açısına sahip olmaları gerekir. 

Foucault, yüzey görüşünü geliştirmiştir. Suç cisimsizdir, yüzeyden geçer ve cezayı suça, yargılayanı da 

suçluya suçun kendisi bağlar. Ayrık konumda bulunup ilişkisel konuma gelen her veri dizpozitif yani 

tertibat, düzen oluşturur (Akay, 2016, s.113-122). 
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Foucault, itaat etmenin koşulunu doğruluğa bağlamakta ve doğru bilinenlere itaat edildiğini 

söylemektedir. İnsanlara şiddet uygulanmadığı halde onların kurallara uygun davranması olgudur. 

İktidarın fark edilmesi için; iktidarın merkezi iktidara ve devlete indirgenmemesi, iktidar hakkında 

olduğundan dar ya da gerçek dışı bir fikir oluşturulmaması gerekmektedir. Foucault, iktidarı 

şeytanlaştırmaktan kaçınmaktadır. Şeytanlaşmaktan uzak durduğu iktidar nasıl tanımlanmaktadır? 

Fiziksel olarak yöneten bir iktidar söz konusu değildir, gündelik hayatın içindedir. İş yerinde, ailede, 

sokaklarda, sevgili arasında varlığını sürdürür. Bu küçük iktidarlar, toplumun dokusunu meydana getirir. 

İktidarın var olması için gereken en az iki koşul vardır. Kendi başına var olabilecek bir iktidar 

bulunmamaktadır. İktidar varlığını her zaman ilişki içerisinde koyabilir. Bireyler yalnızca ürün gibidir. 

İktidar da karşı çıkanlar da her yerdedir, hiçbirinden kaçmak mümkün değildir. Fakat bu ilişkileri 

değiştirmek mümkündür. İktidar ilişkileri çift yanlıdır. İtaat ederken de özgürlük varlığını sürdürür. 

Uyum sağlama ve karşı çıkma seviyesi şeklinde özgürlük kendini gösterir. Toplumu engelleyici veya 

harekete geçirici güç, küçük iktidarlar ve merkezi iktidardır. İktidar bireylere özgürlük fısıltılarıyla 

yaklaşmasaydı, itaat etmek olurdu. İktidarın bireylerin özgürlüğüne ihtiyacı vardır; çünkü bireyler 

aracılığı ile bilme alanlarına sahip olmak ve bu alanların teşvik ettiği değeri oluşturabilmek istemektedir. 

Fakat bir iktidar için özgürlük fısıltıları paradokstur. Özgürlük fısıltıları iktidarı yok etme gücüne 

sahiptir ve iktidar bu fısıltıları beslemeye mecburdur (Revel, 2005,123-129; Veyne, 2014, s. 119-121). 

Foucault, konuşmanın bilme anlamına geldiğini ve konuşan kişinin iktidarı elde ettiğini ifade eder. 

Çünkü insanlar bilme konumuna iktidar aracılığı ile erişmiyorsa ve dayatmayla bilme konumuna 

gelmiyorsa iktidarın bakış açısından daha çok değerli değildir, aksine daha az değerli olmaktadır. Bu 

sebeple de iktidar tehlikeye girmektedir. Bilgi, toplumu düzene sokar ve idare etmeyi kolaylaştırır. Bu 

sebeple bilgi, iktidarın ilgi odağıdır. Michel Foucault, iktidar ilişkilerinin daima kendinden farklı 

şekillerde ortaya çıktığını ifade eder. Bu ifadesini ise 17.yy sonrası oluşan ekonomik ve demografik 

değişimlerle örneklendirir. Yoksullar, başıboş insanlar, göç eden insanlar politik ve ekonomik 

problemleri oluşturmuştur. Bu problemleri çözmek için ise silahlar ve cephaneler kullanılır. İktidar 

ilişkilerindeki dönüşüm bu değişim süreçleriyle görülebilmektedir. Değişerek doğmayı ifade ederken 

ise iktidardan öncesinin varlığını inkâr eder; çünkü ona göre insanlar her daim iktidar ilişkileri içerisinde 

yaşamlarını sürdürürler. İktidar ilişkilerinin tarihlerini belirlemek mümkündür (Revel, 2005, 117-128). 

Foucault iktidarı açıklarken üç teknolojiden bahseder. İlki, egemen iktidarı teknolojisidir. Egemen 

iktidar teknolojisinde, iktidarı sert ve otoriter haliyle görürüz. Nettir ve gerekirse intikam ve öfke 

sergilemekten kaçınmamaktadır. İkinci teknolojisi, yasalarla ilgilidir. Yasanın insanların aklında yer 

alması sayesinde iktidar fikirler ve semboller üretmektedir. Bu sayede de iktidarın varlığı dinç 

kalmaktadır. Üçüncü teknoloji ise disiplin odaklı özne analizidir. İktidar sessiz ve saklıdır. İnsanların 

fikirleri üzerinden hakimiyet kurmayı amaçlar (Han, 2020, s. 245.) 

 

Foucault için önce ve sonra diye bir problem yoktur. İktidarın mı mücadele ve baş kaldırı sistemlerinin 

oluşmasına etki ettiğini yoksa mücadele eden insanların mı varlığının önce olduğunu araştırmaz. 

Foucault için bu kapsamda bir nedensellikten söz etmek mümkün değildir. Onun ifade ettiği düşüncelere 

imparatorluk paradigmasında rastlayabiliriz. İmparatorluklar, geniş alanı kaplayan ve iktidar 

mekanizmalarının katı bir şekilde uygulandığı alanlardır. İktidarların, insanlar üzerinde etki kurmasının 

var oluş biçimlerinin tarih içindeki değişimini gösterir. Bu değişme ve genişleme, tarihsel süreç 

içerisinde yaşanan çatışmalar mümkün kılmıştır. Çatışmalar sebebiyle iktidar değişmek zorunda 

kalmıştır. Zamanla ulus devlet biçimi, direnişleri ve mücadeleleri durdurmak için yetersiz kalmaya 

başlamıştı. Yetersizlik, mücadeleye karşı odağı ve iktidar biçiminde değişmeyi sağlıyor; mücadele 

öznelerini görmezden gelmeyi engelliyordu (Revel, 2005, 127). 

 

İktidarın hedeflerini gerçekleştirmesi yolundaki aracı bilgidir. Her yeni bilgi; yeni iktidar modelini 

kullanabilecek yeni sınıflar ve yeni bireyler meydana getirir. Yöneticiler, çıkarları doğrultusunda 

ideolojiler oluşturur. Oluşan yeni ideolojiler de yeni yöneticileri meydana getirir. Bilgi iktidar ilişkilerini 

bilgi merkezli ve iktidar merkezli olarak iki kategirode incelemiştir. Bilgi merkezli bilgi ve iktidar 

ilişkisi modelinin odak noktası insan bilimleriyken iktidar merkezli bilgi ve iktidar ilişkisinin odak 

noktası bürokrasi ve teknisyenler aracılığıyla uygulamaya konulan iktidar olmaktadır. 

 

On dokuzuncu yüzyıl sonlarında yaşanan Fransız devrimi ile köklü toplumsal değişimler meydana 

gelmiştir. Monarşi sona ermiştir. Din temelli yönetimin yerini felsefe temelli yönetim anlayışı almıştır. 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

405 

Foucault, bu süreçte çok fazla epistemik kopuşun ortaya çıktığını belirmektedir. İktidar sosyal, 

ekonomik, demografik süreçler hakkında bilgilerin yer aldığı yöntemsel bilgilere ihtiyaç duymuştur. Bu 

sayede de bilgi ve iktidar ilişkisi yeniden kurulmuş ve önem kazanmıştır. Bilimler gelişme göstermekte 

hız kazanmıştır. İktidar, toplumu yönetebilmek için bilgin mecburi olduğunu anlamıştır. Cumhuriyet ve 

laik yönetim kaçınılmaz olmuştur. Bu sebeple iktidarın varlığını sağlam temeller üzerine oturtması için 

rasyonel ve ampirik bilgiler kazanması gerekmektedir. Fizoloflar, ideologlar, sosyal bilimciler önem 

kazanmıştır. Foucault bu iktidar düzeneğini dispositif kavramıyla açıklamıştır. Dispositif; söylemler, 

yönetimsel prosedürler, kurumlar, mimari düzenlemeler vb. oluşan bütün anlamına gelmektedir. 

Foucault bu görüşlerinin oluşmasında Marx ve Maw Weber’den önemli ölçüde etkilnemiştir. (Urhan, 

2013, 253 -266). 

 

NİETZSCHE VE FOUCAULT'NUN BİLGİ VE İKTİDAR KAVRAMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Nietzsche’ye göre felsefi söylemin ana amacı iktidar ilişkisidir. Foucault; Nietzsche ile bilginin olduğu 

yerde iktidardan bahsedilemeyeceğine dair kemik görüşlerin yıkıldığını söyler. Birçok eserinde 

Nietzsche, bu mitleri yıkmayı hedeflediğini dile getirmiştir. Foucault, Nietzsche’nin görüşlerinden 

etkilendiğini ve sıkça okumalarında Nietszche’nin görüşlerine yer verdiğini ifade eder. Faucault’un 

ortaya koyduğu iktidar kavramı, Nietzsche’nin güç istenci kavramının karşılığıdır ve Nietzsche’ye göre 

Foucault, çağdaş iktidar biçimlerini daha geniş kapsamlı şekilde ortaya koymaktadır (Urhan, 2013, 253-

255; Yıldız, 2019, s. 249). 

 

Nietzsche, bilginin dünya ile ilişkilisinin olmadığını ve dünyanın uyumsuz olduğunu ifade etmektedir. 

Bilgi ise uyumsuz olarak tanımlanan dünyanın uyumsuz bilgisidir. Bu sebeple dünya bilgisi, nesnel bir 

bilgi değildir. Aksine bilgi; uyumsuz dünyanın ihlal, şiddet, iktidar, tahakküm, güç ilişkileriyle ilgilidir. 

Nietzsche’ye göre yaşamdaki her şey güç istencidir. Her şey bir diğeriyle gücünü artırmak için mücadele 

eder. Ona göre iktidar, bilgi ile iç içedir. Bilgiyi üreten ve temelinde yer alan itkileri vardır. Bu itkiler 

gülmek, acımak, tiksinmek olmak üzere kötü ilişkiler düzenine aittir. İtkilerin ortak yanı, nesneyle insan 

arasına mesafe koyma iradesidir. Bilgiyi anlamak isteyen, çatışma ve iktidar ilişkilerinden bahseden 

siyasetçilerin görüşlerine yönelmelidir. Foucault, Nietszche’nin bahsi geçen görüşlerinden yola çıkarak 

görüşler oluşturmuştur. İki filozof da bilgi ve iktidarın birlikte düşünülmesi gerektiğine, bu iki kavramın 

tek başına var olamayacağına vurgu yapmıştır. Foucault, bilgiyi iki kategoride incelemiştir. Bilgi 

merkezli bilgi/iktidar ve iktidar merkezli bilgi/iktidar ilişkisi olarak kategorizelendirmiştir. On 

dokuzuncu yüzyıl itibariyle bilgi ve nesneler arasında bir kopuşun belirginleşmeye başladığını vurgular. 

Bilgiyi iktidarın ürettiğini ve iktidarın var olması için bilginin var olması gerektiğini, bilginin iktidarın 

aracı olduğunu vurgular (Urhan, 2013, 257).  

 

Nietzsche’nin güç istenci terimine karşılık olarak Foucault iktidar kavramını ortaya koymuştur. İki terim 

aynı anlamı karşılamaktadır. Foucault iktidarı tarihsel süreçler içerisinde inceler ve bu şekilde bilgi 

edinir (Yıldız, 2019, s. 243).  

 

Nietzsche bilgiyi perspektif olarak tanımlamıştır. Perspektif tanımlamasını yaparken de insanların 

şeyleri elde edebilmek için şiddet ve sert tepkiler kullandığını, güçlerini dayattıklarını ifade eder. 

Nietzsche’nin Foucault üzerindeki önemli etkilerinden biri, Foucault’un Marksizm görüşünden 

uzaklaşmasını sağlamasıdır. Nietzsche her söylemin farklı bir perspektif anlamına geldiğini ifade eder. 

Farklı perspektifler ile değerlendirildiğinde çokça hakikat var hale gelecektir. Kısmi bir hakikat iddiası 

ortaya çıkacaktır. Foucault da Nietzsche’nin perspektifler ve kısmi hakikatler hakkındaki görüşlerinden 

etkilenmiştir. Fakat gerçek ve yanılsamanın nasıllığı üzerine yapılan tartışmalardan uzak durmaya 

çalışmıştır. Daha çok tıp, sosyal bilimler ve psikiyatri alanlarındaki söylemlerin hakikat etkisi 

oluşturmaya çalıştığını ifade etmektedir (Urhan, 2013, 259). Foucault’nun görüşlerinde, bilgi ve iktidar 

ilişkisinin incelenmesinde sorun yaşanmasının temelinde bilgi kuramlarının şüphelere yer vermesi ve 

kesinlik içermemesi yer almaktadır (Urhan, 2013, 259). 

 

Nietzsche, iletişim kavramını irade üzerindeki baskı olarak tanımlar. Gücü sağlamak için iletişim 

kurmanın kaçınılmazlığına vurgu yapar. Dilin adlandırmayı sağladığını belirterek dilin anlama yön 

verdiğini ve bu sayede de güç haline geldiğini ifade eder. Burdan yola çıkıldığında ise her kelimenin bir 
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iktidar haline geldiği sonucuna ulaşır. Foucault ise iktidarı Nietzsche’ye göre daha kapsamlı bir analiz 

ve tanımlamayla açıklar. Foucault’un dikkat çektiği nokta daha çok iktidarın algılanış şeklidir. İktidar 

baskı kuran, cezalandıran bir mekanizma olarak görülür. Bu bakış açısı modern söylemden bağımsızdır. 

Daha çok Hegel’in, Reich’in ve Freud ‘un etkisi olduğunu ifade etmektedir. Bu bir şeyler, yok edici, 

yasaklayıcı görüşlerin ve algılanış biçimlerinin aksine Foucault iktidarı; desteleyen, düzenleyen, 

gelişime katkı sağlayan üretken bir mekanizma olarak açıklar. Bu görüşü beden ve iktidar ilişkisine 

dayandırarak iktidarın varlığını ortaya koyabilmek için beden ile haz ürettiğini, bilgi oluşturduğunu, 

sevimli göründüğünü söylem geliştirdiğini ifade eder. İktidarın baskıcı olması halinde öznenin mazoşist 

olmasının kabullenilmesi gerektiğini belirtir. Fakat iktidarın olumlu işleyişlerde bulunmasının onun 

sevilmesini sağladığını, baskıdan ibaret olmadığını savunur (Foucault, 2007, s. 74; Han, 2020, s. 247).  

 

Nietzsche bilme istencinin kaynağını Aristoteles ile bağdaştırmıştır. İnsan bilmek için bilmek ister. 

Foucault ise bilme istencini Nietzsche ile Aristoteles açıklamaları arasında açıklar. Aristoteles, bilgiden 

alınan haz/bilginin kendisi için istendiğini savunur. Nietzsche ise bilgiyi bir icat olarak nitelendirir. 

İcadın arka planında ise dürtülerin, içgüdülerin, korkuların, isteklerin, el koyma isteğinin savaşmasıyla 

ortaya çıkan etkileşimleri yer alır. Bilgi, dürtülerinden, içgüdülerinden emir alır. Beden büyümek için 

bilgiyi kullanır. Bilme istenci, bedenin büyüme isteğinden gelir. Foucault için ise bilme istenci özneden 

gelir (Yıldız, 2019, s. 232). 

 

Nietzsche’ye göre bilgi stratejik bir anlam taşır ve doğaya verilen önem daha fazladır. İnsanların 

büyümesini ve kendilerini korumasını sağlar ve insana güç katar. Bu güç insanın dünyaya el koyması 

konusunda avantaj sağlar. Güç istencinin dışa yansımış hali bilgidir. Yaşamda yer alan tüm varlıklar güç 

istenci için edimler oluşturur. Nietzsche’nin perspektivizm görüşü bu kapsamda düşünülebilir. Foucault 

da bu görüşü özümsemiştir. Yalnız perspektivizm görüşünü açıklarken tarihsel süreçler kapsamında 

görüşler ortaya koymuştur. Bahsi geçen iki düşünür açıklamalarını yaparken farklı yollar izlerler. 

Foucault, makrodan yola çıkarak ilerler ve mikroyu yorumlar, toplumu bir bütün halinde analiz eder. 

Nietzsche ise mikrodan yola çıkarak makroyu yorumlar (Yıldız, 2019, s. 239-249).  

 

Foucault, özgürce karar vermenin doyumu yaşandığında iktidar ilişkisinin varlığını yitirdiğini ifade 

etmektedir. Aynı zamanda köle için de bir iktidar ilişkisi bulunmaz. Zincire vuruluğunda iktidar 

ilişkisini yitirir. İktidar etiğininin sorumluluğunun kendilikte olduğunu savunur. Fakat Nietzsche için 

iktidar yalnızca davranışla ilgili değildir, yaşam prensibidir. Ayrıca avam ve despotik kavramları 

kapsamında değerlendirmede bulunur. Asil biriyle avamı karşı karşıya koyar ve zorba iktidar ile soylu 

iktidar arasındaki farklılıklara dikkat eder. Güç ilişkisinden bağımsız olarak iktidar, asilliğe bürünür ve 

avam yok edilmiş olur. Bu durum iktidarın doygunluk hissiyle alakalıdır (Han, 2020, s. 249). Foucault, 

bilginin iktidarın bir aracı olduğu görüşünde Nietzsche ile ortak bir görüş belirtmiştir. Aynı zamanda 

bilgi ve iktidar ilişkilerinin tarihsel bir süreç içerisinde var olduğu ortak görüşlerindendir. İki düşünür 

de bilginin çıkarsız olamayacağını ve yaşam savaşındaki güç aracı oluğunu, politik fenomen olduğunu 

ifade eder. Her iki düşünür de bilginin siyasi bir konu olduğu görüşlerini ortaya koyar (Yıldız, 2019, s. 

243). Nietzsche bilginin mutlak ve evrensel olmadığı görüşünde Foucault ile ortak bir görüşe sahiptir. 

Ona göre bilgi, bir yetenek değildir. Filozof, bilgiyi açıklamaya çalışırken en kolay yoldan yanılan 

kişidir. Çünkü filozoflara göre bilgi; barış, uygunluk çerçevesinde değerlendirilir. Fakat Nietzsche için 

bilgi çatışmalardan doğmaktadır (Foucault, 2005, 176). 

 

SONUÇ 

Nietzsche ve Foucault, bilinen ve sorgulamaya kapalı olan kavramları değerlendirip farklı bakış açıları 

kazandıran iki önemli düşünürdür. Yaşadıkları dönemin etkileri, önemli bireysel yaşam döngüleri, 

aldıkları eğitimler görüşlerine yansımıştır. Her iki filozofun bilgi ve iktidar kavramları konusunda 

farklılaştıkları noktalarla birlikte ortak görüşleri fazlaca bulunmaktadır. Bilginin sabit olmadığı, 

toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarla şekillendiği noktasında ortak görüş ifade etmişlerdir. Foucault bilginin 

epistemeler çerçevesinde dönemlere ayrıldığını, epistemik kırılmaların olduğunu ve bu dönemlerde 

bilginin doğruluğunun kriterlerinin değiştiğini savunmaktadır. Bilginin alanlara göre farklı anlamlar 

ifade edebileceği görüşünü belirtmiştir. İktidar görüşü açıklandığında ise; iktidarın güçlü kalabilmesi ve 

varlığını sürdürebilmesi için bilgiye ihtiyaç duyduğunu çeşitli şekillerle ortaya koymuştur. Foucault 

iktidarın varlığını sürdürebilmesi ve genişletebilmesi için insanlara kısmi özgürlük verilmesi gerektiğini 
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ve güç elde edebilmek için bilgiye muhtaç olduğunu ifade eder. Bilgiyi getiren insanın bu kapsamda 

özgürlüğün doygunluğunu elde etmesi, bilgiyi kazanabilmesi gerekmektedir. İktidarın dikta ve baskıcı 

bir tutumda davranmadığını aksine üretmek isteyen, özgür, sevimli bir tutuma büründüğünü ifade 

etmektedir. Toplumsal tüm ilişkilerin içerisinde iktidar tiplerinin olduğunu ve Nietzsche’yle de aynı 

görüşte olarak iktidarın tek başına var olamayacağını savunur. Nietzsche ise bilgiyi mutlak ve evrensel 

olmadığı ve politik bir değer taşıdığı görüşleri noktasında Foucault ile aynı görüşü benimsemiştir. 

Nietzsche, nesnel bilgi imkanına karşı çıkar. Ona göre bilgi, kişisel çıkar ve amaçlardan bağımsız 

olamaz. Nietzsche; bilginin objektiflik, hakikat, doğruluk gibi kavramlarla açıklanamayacağını ifade 

eder. Kavramların kullanışlı olması, doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Epistemolojinin 

toplumdaki bir grubun karakterinin temsili olduğunu ve ahlaki konu olduğunu savunur. Ona göre zıt 

değerler yoktur. Foucault’un iktidar kavramının Nietzsche’deki karşılığı güç istencidir. Güç istencinin 

olmadığı yerde yaşamsal bir düşüş, fizyolojik bir gerileme ve decadence vardır. Çünkü yaşamın itici 

gücü güç istencidir. Ona göre iletişim için güç önemlidir. Çünkü iktidarın hakimiyet kurabilmesi 

iletişimle mümkündür. İnsanın özgür olması gerektiği konusundaki görüşleri ortaktır. İnsan yaşamında 

itkiler mevcuttur. Sosyal yaşamda dayanışma yoksa üretim de yoktur. Nietzsche toplumu sürü ve soylu 

olarak kategorize eder. Ona göre ülkeyi soylular yönetmelidir. Sürü insanı, yönetilme isteğini içinde 

barındırır, yönetme becerisine sahip değildir. Bu sebeple soylu insan sınıfından bir çobana ihtiyacı 

vardır. Sürü insanı; yeni bilgiyi ve yeni değerleri oluşturamaz ve oluşan her yenilik kendileri için tehlike 

unsurudur. Onlar, geçmişte kabul edilen değerler ve bilgilerle yaşamlarını devam ettirirler. Bu değer ve 

bilgileri de güçlü insanlar için tehdit olarak kullanırlar. Bahsedilen bu sürü insanları, hakların herkes 

için eşit olması gerektiğini ve sıradan yaşamda aşırılığa kaçmamayı savunurlar. Hristiyanlık bu noktada 

sürü insanına destek verir ve onların kendi sınırlarının dışına çıkmasını engeller. Dini kavramlar, 

rahiplere ve ülke yönetimindekilere hizmet eder. Onlar, bu sayede iktidarlarını oluşturur ve korur. Bu 

açıdan Foucault ile aynı görüştedir. Foucault da Fransız devrimi öncesinde toplumun din ile 

yönetilmesinin kolay olduğunu ifade etmektedir. Fransız devrimi sonrası iktidarın yönetim aracı, bilgi 

olmuştur. 

 

TARTIŞMA 

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda Nietzsche ve Foucault’un bilgi ve iktidar kavramları 

karşılaştırmalı olarak çok az sayıda ele alınmıştır. Araştırma, bu kapsamda felsefe bilimine olumlu 

olarak daha da fazla katkı sağlamış ve yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Araştırmayla Nietzsche ve 

Foucault’un fazlaca ortak felsefi görüşlerinin bulunduğu saptanmıştır. Bilgi ve iktidar kavramlarında 

büyük ölçüde benzer görüşler ortaya koydukları kanısına varılmıştır. Netice itibariyle her iki filozof da 

özgürlüğü, gücü, bilgiyi alışılmışın dışında ele almıştır. Yine bu iki filozof toplumu kategori içerisinde 

ele almıştır. Bu yoldan hareketle bilgiyi ve iktidarı tanımlamışlar, bilinen ve kabul edinenin aksine bir 

tutum sergilemişlerdir. Yıkıcı bir görünümden hareketle yapıcı bir tutuma bürünmüşlerdir. 
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PAULA REGO’NUN RESİMLERİNDE FANTEZİ İLE GERÇEKLİK, İTAAT VE 

MEYDAN OKUMA İLİŞKİLERİ 
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Özet  

1935 yılında Portekiz’de doğan Paula Rego son otuz yılın en etkili figüratif ressamlarından biri olarak 

anılır. Resimleri ırkçılık, politik diktatörlük, kürtaj ve toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkilerini konu 

alır. Bu konuları feminist bir bakış açısıyla görsel dile aktaran sanatçı kadın kavramının toplumsal 

algısına, kadın bedeninin geleneksel temsillerine meydan okuyan resimleri ile bilinir. Fantezi ile 

gerçeklik, itaat ile meydan okuma, özgürlük ile esaret, korku ile güven, sevgi ile nefret gibi karmaşık ve 

zıt duygular resimlerini karakterize eder. Bu temaları evrensel masal konuları ve karakterleriyle iç içe 

geçirerek anlatan sanatçı, bu yönüyle bir “masal anlatıcısı” olarak anılır. Resimlerine uyarladığı 

masalları kişiselleştirerek, hiyerarşik ilişkileri değiştirerek görsel dile aktaran sanatçı buradaki 

karakterler aracılığı duygu ve düşüncelerini aktarır. 1970'den günümüze kadar sanat hayatını 

İngiltere’de sürdüren sanatçı kısa bir süre önce (2022’de) yaşamını kaybetmiştir. Geride bıraktığı 

sanatsal mirasının zenginliği günümüz sanatına ve yeni yetişen genç kuşak sanatçılara ilham verici 

niteliktedir. Bu önem çerçevesinde ele alınan çalışma temel olarak Paula Rego’nun yaşamını, eserlerini, 

politik ve sanatsal görüşlerini inceleme amacı taşır. Araştırmanın ilk bölümünde sanatçının öz yaşam 

öyküsü, sanatsal ve politik yaklaşımları incelenmiştir.  Araştırmanın ikinci bölümde ise sanatçının 

kariyeri boyunca ön plana çıkan resimleri örnekler eşliğinde ele alınmış, biçim ve içerik ilişkileri 

irdelenmiş, eserleri ile politik tavrı arasındaki ilişkiler analiz edilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Paula Rego, resim sanatı, feminizm, fantazi 

 

THE RELATIONSHIP OF FANTASY AND REALITY, OBEDIENCE AND CHALLENGE IN 

PAULA REGO'S PAINTINGS 

 

Abstract  

Born in Portugal in 1935, Paula Rego is known as one of the most influential figurative painters of the 

last thirty years. Her paintings deal with racism, political dictatorship, abortion, and gender-based power 

relations. Translating these issues into visual language from a feminist perspective, the artist is known 

for her paintings that challenge the social perception of the concept of women and traditional 

representations of the female body. Complex and contrasting emotions characterize his paintings, such 

as fantasy and reality, obedience and defiance, freedom and bondage, fear and trust, love and hate. The 

artist, who tells these themes by intertwining with universal fairy tale themes and characters, is referred 

to as a "storyteller" in this respect. The artist, who personalizes the tales he adapts to his paintings and 

transfers them to visual language by changing hierarchical relationships, conveys his feelings and 

thoughts through the characters here. The artist, who has been living in England since 1970, passed 

away a short time ago (in 2022). The richness of the artistic legacy he left behind is inspiring to today's 

art and young generation artists. The study, which is handled within the framework of this importance, 

basically aims to examine the life, works, political and artistic views of Paula Rego. In the first part of 

the research, the autobiography, artistic and political approaches of the artist were examined. In the 

second part of the research, the artist's paintings that have come to the fore throughout his career were 

handled with examples, the relations between form and content were examined, and the relations 

between his works and his political attitude were tried to be analyzed. 

 

Keywords: Paula Rego, painting, feminism, fantasy 

 

1. GİRİŞ 

Portekiz doğumlu Paula Rego günümüz sanatının en etkili figüratif sanatçılarından biri olarak anılır. 

Doğduğu yıllardan 1970’lere kadar Portekiz’de yaşamış, bu tarihten itibaren İngiltere’ye taşınmıştır. 

Rego’nun Portekiz’de bulunduğu çocukluk ve gençlik yılları, 1933 yılında askeri darbeyle iktidara gelen  
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António de Oliveira Salazar’ın baskıcı rejimi altında geçmiştir. Bu yıllarda Faşizm Avrupa'ya 

yayılırken, Başbakan Antonio De Oliveira Salazar Portekiz ulusu üzerindeki baskısını arttırmış ve 

sonunda yönetim şeklini mutlak bir diktatörlüğe dönüştürmüştür. Yaklaşık 30 yıl boyunca diktatörlükle 

yönetilen ülkede tüm sosyal ve kültürel yaşantı önemli derecede kesintiye uğratmış, rejimin ataerkilliği 

destekleyen politikaları kadınları güvencesiz bırakmış ve erkekler karşısında ikinci plana itmiştir. 

Salazar'ın ideolojisinde iyi bir ev hanımı olmak her kadının nihai hedefi ve en büyük başarısı sayılıyordu.  

Bununla birlikte ne zaman evli bir kadın, iş alanında erkeklerle 'rekabet etse' ailenin özüne zarar vereceği 

düşünülüyordu (Rosengarten, 2009).  

 

Çocukluk ve gençlik yıllarını bu baskıcı rejimin altında geçiren Paula Rego'nun Salazar yönetimi 

altındaki derin duygusal deneyimi, onun yaratıcı eylemini harekete geçirmiştir. 1952-1956 yılları 

arasında Londra'daki Slade Güzel Sanatlar Okulu'nda okuyan sanatçı eğitimini tamamladıktan sonra 

yeniden Portekiz'e dönmüştür.  Döndükten sonra Salazar yönetiminin temel taşlarını somutlaştıran 

konformist anne ve eş tanımlamasından hızla uzaklaşarak hatta kışkırtarak rejime karşı güçlü bir 

varoluşsal saldırı başlatmıştır. Bu mücadelesi sanatının son yıllarına kadar devam etmiş, yaptığı 

eserlerinin enerjisi ve gücü yürüttüğü bu karalı mücadelesinden almıştır.  

 

2.  PAULA REGO’NUN RESİMLERİNDE FANTEZİ, GERÇEKLİK VE POLİTİKA 

Rego her zaman kendini oldukça muhafazakar bir ailede ve diktatörlük altında büyümüş biri olarak 

tanımlamıştır. Bu nedenle yaptığı ilk resimleri diktatör Salazar rejimine yönelik eleştiri tonu yüksek 

çalışmalar olmuştur. Portekiz'deki baskıcı koşullara duyduğu nefreti ifade eden bu dönem çalışmaları 

soyutlamayı politik referansla birleştiren bir yaklaşımla biçimlenir. Otorite ve güç yapılarına meydan 

okuyan bu çalışmalar, soyut bir korku kavramının ayırt edici mecazi hatlarını çizer ve üstü kapalı politik 

eleştiriyi barındırır. Örneğin “Salazar Vatanını Kusuyor” adlı eser son (Resim 1) derece yıkıcı ve alenen 

politik bir resimdir. Rego bu resminde  Salazar’ı üzerinde ziyafet çektiği ve bir sosis şeklinde ülkeyi 

kusan bir karakter olarak yansıtmıştır. Salazar'ın siyasi rejiminin temsil ettiği tehlikeyi yatıştırmak için 

parodiyi kullanmış ve terörü gülünç bir meseleye çevirmiştir (Gierowska, 2022). 

 

 
(Resim 1) Paula Rego, Salazar Vatanı Kusuyor, 1960, Tuval Üzerine yağlıboya,  94 x 120 cm. 

 

Rego, Salazar rejimine yönelik yaptığı bir dizi politik resimden sonra ilgisi Fransa’da yükselen sürrealist 

akımın etkisine girmiştir. Bu tarihten itibaren soyut ve figüratif kompozisyonlarını Sürrealist teknikle 

birleştirmeye başlamıştır. Sürrealist akımın otomatizm tekniğinden ilham alan Rego hem kendisini hem 

de pratiğini gelenekten ve akılcılığın kısıtlamalarından kurtarmaya, bunun yerine dizginsiz ve bilinçsiz 

zihni keşfetmeye çalışmıştır. Bu dönem çalışmalarından biri olan “Alijo'nun İtfaiyecileri” (Resim 2) 

Rego’nun 1965-66'da Alijo kasabasında tatildeyken gördüğü bir grup itfaiyeciyi konu almıştır. Haraketli 

bir kompozisyonun ve parlak renklerin eşlik ettiği resim son derece dinamik bir çalışmadır. Zeminden 

göğe doğru yükselen ve metamorfoza uğramış yarı insan yarı hayvan yaratıkların yer aldığı 

kompozisyon Ortaçağ sanatının güçlü yankılarını taşır. Rego bu resimde Alijo kasabasının ortaçağ 

ruhunu yansıtmak istediği için Ortaçağ sanatından örneklere başvurmuş ve bunlardan büyük ölçekte 

yararlanmıştır  (Manchester, 2022). 
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(Resim 2) Paula Rego, Alijo'nun İtfaiyecileri, 1966, Tuval üzerine akrilik boya, yağlı pastel, kömür, 

grafit, reçine, mürekkep, kağıt ve alüminyum folyo, 15.39 × 18.43 cm. 

 

1966 yılında Rego’nun kocası Willing’e MS (multipl skleroz) teşhisi konmuştur. Bu durum Rego’nun 

sanatsal pratiği üzerinde derin bir etki yaratmıştır. 1970’lerde Lizbon’da açtığı bir-iki sergi sayılmazsa 

neredeyse gözden kaybolmuştur. 1988 yılında kocasının ölümüne dek süren bu kapanma onun sanatında 

önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu tarihlerde Sürrealizmin etkisinden tamamen uzaklaşan Rego bu 

tarihten sonra son derece anlatımcı, ikonografik okumayı destekleyen bir dil kullanmaya başlamıştır. Bu 

sürece yönelik yaptığı resimlerden biri olan “Aile” (Resim 3) tam anlamıyla bu özellikleri taşır. Tematik 

bağlamı kendi yaşantısı ve kocasının hastalığıyla ilgili olan resim, Rego’nun kocasının hastalığı 

anlarındaki çaresizliğini ve meşguliyetini gösterir. Resimde kızıyla birlikte hasta kocasını giydirmeye 

çalışan kadının kabullenmişliği, öfkesi ve haklı yılgınlığı tüm boyutlarıyla kompozisyona yansımıştır. 

 

 
(Resim 3) Paula Rego, Aile, 1988, Kağıt üzerine akrilik boya, 213x213 cm.  

 

Rego Aile resminden sonra kendi ayırt edici tarzını daha da geliştirerek anlatılarını daha belirgin şekilde 

yansıtan figüratif tasvirlere odaklanmıştır. Rego’nun bu dönem resimleri güçlü psikolojik dramaları ve 

mizansen yaratma yeteneğini özetler gibidir. Kardeşini savaşa göndermek için hazırlayan ve sevgiyle 

ayaklarının dibine diz çökmüş kız kardeşi konu alan “Asker ve Kız Kardeşi” (Resim 4) ile “Polisin Kızı” 

(Resim 5) adlı çalışmalar bu dönem özelliklerini yansıtan en başarılı çalışmalardır. 
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(Resim 4) Paula Rego, Asker ve Kızkardeşi, 1988, Kağıt üzerine akriik boya, 214x151 cm. 

(Resim 5) Paula Rego, Polisin Kızı, 1987, Kağıt üzerine akrilik boya, 213x152 cm. 

 

Polisin Kızı adlı çalışmada kaslı kolları ve keskin hatlı yüzü olan beyaz bir elbise giymiş bir kız, sağlam 

vücudunu zemine yaslıyor, kalın kolunu büyük bir çizmeye sokuyor. Resmin ismi bize onun bir polisin 

kızı olduğunu söylüyor, yani bot ima yoluyla babasına ait. Maçoluk otoritesinin simgesi olan siyah bir 

çizme bir yandan faşizmin otoriter simgesi, diğer yandan cinsel imaları da üstü kapalı bir şekilde 

yansıtan sembolik bir simge olma özelliğini yansıtıyor. Polisin Kızı korkmuyor.  Kendi cinsel gücünü 

keşfederek, kaynayan öfkesini ve yalnızlık duygusunu dile getiriyor ve saflık sembolü bir kadın olarak 

toplumdan gizlice intikam alıyor (Hubbard, 2021). 

 

Polisin Kızı resminde olduğu gibi Rego'nun dünyasında hiçbir şey göründüğü gibi değildir, resimleri 

gibi imalı, çok katmanlı ve esrarengizdir. Böyle olsa da tüm resimleri üstü kapalı olarak ataerkil sistemin 

altını oymaya, özel ve kamusal, estetik ve politik alanda kadınlık söyleminin yerleşik anlamlarını 

aşındırmaya çalışır. Erkek tüketimi için üretilen kadın özne imajını veya varsayımını tersine çevirir. 

Hatta erkek bir izleyici bu görüntü karşısında kendini kandırılmış ve alaya alınmış hissedebilirken, bu 

görüntüler kadın izleyicide ödeşme duygusu bile uyandırabilir. Rego’nun 1995 yılında ürettiği “Köpek 

Kadın” (Resim 6) ve  “Dans Eden Devekuşları” (Resim 7) adlı resim serileri tamamen bu duygularla 

bağlantılı çalışmalardır. 

 

 
(Resim 6) Paula Rego, Köpek Kadın, 1994, Tuval üzerine pastel, 160x120 cm. 
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(Resim 7) Paula Rego, Dans Eden Devekuşları, 1995, Kâğıt üzerine pastel, her biri 150x150 cm. 

 

Bu resimlerdeki kadın figürleri idealize edilmiş kadın estetiğini ve ataerkil düzenin kodladığı kadın 

imajını tersyüz eder, bu konudaki tüm tabuları yıkmak için çabalar. Bu çabanın bir ürünü olarak ortaya 

çıkan “Pamuk Prenses” adlı resim serisi (Resim 8-9) Rego’nun 1995 yılında ele aldığı ve en çok bilinen 

çalışmalarıdır. Bu seride geleneksel Disney karakterlerinden esinlenen Rego buralardaki masalın 

içeriğini ve karakterlerini kendi hayatına uyarlayarak tuvale aktarır.  Ele aldığı masal sahnelerini yüksek 

bir duyarlılık ve eleştirel bir dille görselleştiren Rego, geçmiş yaşantısında ailesiyle yaşadığı sorunları 

kadının toplumsal konumuyla harmanlayarak resimlerine yansıtır. Bu resimlerdeki Pamuk Prenses 

figürünü kendisiyle özdeşleştirmiştir. Bu nedenle resimlerdeki Pamuk Prenses masalda olduğu gibi 

büyüleyici bir güzelliğe ve zarafete sahip değildir. Bu daha çok orta yaşlı, hayatın zorluklarından 

yıpranmış, mutsuz ifadesi ve kaslı vücuduyla sıradan bir kadın imgesidir.   

 

                                     
(Resim 8) Paula Rego, Pamuk Prenses ve Üvey Annesi, 1995, Kağıt üzerine pastel boya,105x95 cm. 

(Resim 9) Pamuk Prenses Zehirli Elmayı Yerken, 1995, Kağıt üzerine pastel boya, 178x150 cm. 

 

Rego 1998’de kürtajı yasadışı kılmanın tehlikelerine dikkat çeken bir dizi resim üretti. Bunun nedeni 

aynı yıl Portekiz’de kürtajın yasal zeminden çıkarılması ve bir suç olarak kanunlaşmasıdır. Kadınların 

kürtaj haklarını sonuna kadar savunan Rego aynı yıl yasadışı yollarla kürtaj yaptıran kadınları konu alan 

bir resim serisine başlamıştır. Bu resimler kürtajın yasa dışı olduğu bir yerlerde kadınların dramını ve 

çaresizliğini oldukça çarpıcı şekilde dile getiren son derece etkili çalışmalardır (Resim 10-11). 

Kompozisyonlarda yer alan figürler hastane dışında kürtaj yaptırmış ya da yaptırmakta olan kadınları 

gösterir. Bu kadınların yüzlerinde (kusurlu ve günah işleyen bir tonda) acı, korku, utanç açık bir şekilde 

okunur. Acısını, inkarını ve hatta durumuna duyduğu öfkeyi paylaşmak istercesine, metanetli ve güçlü 

bir bakışla oturur ve doğrudan izleyiciye bakar. Figürlerin birçoğu genç ya da gençliğe henüz yeni adım 

atmış kadınlardan oluşur. Bu durum ise tecavüz, taciz ve yetişkin erkekler arasındaki güç dengesizliğini 

çarpıcı bir şekilde dile getirir (Caldwell, 2019). 
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(Resim 10) Paula Rego, İsimsiz No.1, 1998, 110x100 cm. 

 

 
(Resim 11) Paula Rego, İsimsiz No.3, 1998, Kağıt üzerine pastel boya, 110x100 cm. 

 

Burada acıdan kıvranan kadınlar lazımlıkların ve plastik kovaların üzerine çömelmiş ya da travma 

geçirmiş halde yataklarında yatıyorlar. Rego'nun çalışmalarının çoğunda olduğu gibi, sanat tarihinin 

idealize edilmiş kadını, yerini canlı, duyarlı bir gerçekliğe bırakır. Bunlar Avrupa kanonunun erkek 

bakışına sunulan bol dökümlü ilham perileri değil, çocuk doğuran, yemek pişiren ve yerleri ovuşturan 

sağlam kalçaları ve kolları olan kadınlar, kendi cinsel özlemleri, savunmasızlıkları, gizli öfkeleri ve 

güçleri olan çalışan kadınlardır  (Caldwell, 2019). 

 

Rego’nun 2000 yılından itibaren ele aldığı resimleri psikolojik yaşantısı davranışlarına, yüz ifadelerine 

yansımış kadın figürlerini içerir. Canlı model üzerinden eş zamanlı çalışmalar yapan Rego modelin 

farklı duruşlarını zamansal bir akış içerisinde tuvallerine aktarır. Bir huzursuzluk anını ya da travmatik 

bir deneyimi yansıtan resimler modelin kıvranan ve kasılan bedenleriyle vurgulanmaya çalışılır. 
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(Resim 12) Paula Rego, Possession I, IV, VII, 2004,Tuval üzerine pastel boya, her biri 150x100 cm. 

 

3. SONUÇ  

Rego’nun Salazar yönetimine karşı oluşturduğu muhalif tavır resimlerinde sistemlerin ve toplumların 

kadınlar konusunda beklenti ve tanımlamalarını tersine çevirmesiyle karşılık bulmuştur. Resimlerinin 

nihai hedefi ütopik bir kadın imajını ve ataerkil toplumların cinsiyetçi yaklaşımlarını yapısöküme 

uğratmaktır. Bu nedenle Rego'nun resimlerine konu olan kadınlar, muhafazakâr çevrelerin kodladığı 

kadın imajının tam tersi ya da antitezidir. Bu kadınlar cinsiyetçi rolleri reddederler, ev içi kısıtlamalardan 

kaçarlar ve toplumda kadınlarla ilişkili görülen her türlü tabuya karşıdırlar. Rego’nun kadın konusunda 

oluşturduğu bu feminist yaklaşımı sadece kadın konusu çevresinde dolaşmaz aynı zamanda adalet, ahlak 

ve insani duyguları kucaklayan geniş bir konu perspektifiyle zenginleşir ve bu zenginlik tüm 

boyutlarıyla tuvallerine yansır  (Gierowska, 2022). 

 

Rego Portekiz'de ülkenin en ünlü ve etkili sanatçılarından biri olarak son derecede önemli bir kültürel 

figürdür. Bu önemi 2004'te Porto'daki Serralves müzesinde açtığı retrospektif sergisiyle daha da 

belirginleşmiştir. Açtığı sergi Portekiz'de o kadar yaygın popülerlik kazanmıştır ki müze kapılarını 

günün 24 saati açık tutmak zorunda kalmıştır. 2022 yılında 87 yaşında hayata veda eden Rego bir kadın 

sanatçı olarak zamanımızın en başarılı sanatçılarından biri ve “kadın deneyimlerinin en iyi ressamı” 

olarak sanat tarihine geçmiştir.  
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Özet 

Sağlık hizmetleri sunucuları, hem hasta güvenliği prosedürlerine uygun hizmet verilmesi hem de 

hastaların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için hasta deneyimlerini göz önüne almalıdır. Bu 

temelde sağlık kurumları, etkili bir hasta ilişkileri yönetimi ve hasta şikayet yönetim sistemi 

kurgulamalıdır.  Bu araştırmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesine Aralık/2021-Kasım/2022 

tarihleri arasında iletilen hasta şikayetlerinin, içerik incelemesi ve tanımlayıcı istatistiksel yöntemler 

çerçevesinde analiz edilerek değerlendirilmesidir. Çalışmaya konu olan hastanedeki hasta hakları 

birimine toplam 2392 kişi şikayet başvurusunda bulunmuştur. Başvuruda bulunanların %49,67’si kadın, 

%50,33’ü erkektir. Başvuruya en fazla konu olan birim %63,34 ile poliklinik hizmetleridir. Meslek 

grupları çerisinde en fazla sistemsel sorunlara işaret eden diğer grubu %49,37 ile birinci sırada yer 

alırken ikinci sırada %29,93 ile hekimler yer almıştır. Başvuru nedenleri arasında yine en fazla 34,53 ile 

kapasite sorularını ifade eden diğer gurubu yer almaktadır. İkinci olarak %32,44 ile hizmetten genel 

olarak yararlanamama yani randevu alamama konusu yer almaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında 

daha nitelikli hizmet sağlanması için öncelikle hastaların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi 

amacıyla hasta ve yakınları, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde şikayet başvurusunda bulunmaları 

için cesaretlendirilmelidir. Ayrıca, hasta şikayetlerinin daha detaylı değerlendirilmesi ve raporlanmasına 

yönelik hasta şikayet yönetim sistemi kurgulanmalı ve hastanelerin kapasite ve verimliliğinin 

artırılmasına yönelik çalışmalar arttırılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hasta şikayetleri, hasta hakları, hasta şikayet yönetim sistemi 

 

REVIEWING PATIENT COMPLAINTS AS PART OF THE FEEDBACKS SYSTEM:  

A CASE FROM A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL 

 

Abstract  

Healthcare providers should take patient experiences into account to provide services that meet the 

patient safety procedures and patients' needs and expectations. Therefore, healthcare organizations 

should put into practice an effective patient relationship management and patient complaint management 

systems. The aim of this study is to analyze and review patient complaints submitted to a training and 

research hospital between December 2021 and November 2022 within the framework of content analysis 

and descriptive statistical methods. A total of 2392 applications were submitted to the patient rights unit 

of the abovementioned hospital. 49.67% of the applicants were female and 50.33% were male. The 

hospital unit that received the highest number of complaints was the polyclinic services with 63.34%. 

Among the occupational groups, “others” group indicated to be the group with most systemic issues and 

took the first place with 49.37%, while physicians took the second place with 29.93%. Among the 

reasons to file the complaints, with the capacity issues, “others” group appears to be at the top with 
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34.53%. Not being able to benefit from healthcare services, i.e., not being able to get an appointment 

comes the next with 32.44%. In order to provide higher quality services in healthcare institutions and 

organizations, patients and their relatives should be encouraged to file complaints when they think that 

their rights have been violated, which will in turn help determining patients’ needs and expectations. 

Additionally, a patient complaint management system should be put into practice to analyze and report 

patient complaints in a more detailed manner, and the efforts to increase the capacity and efficiency of 

hospitals should be increased. 

 

Keywords: Patient complaints, patient rights, patient complaint management system 

 

1. GİRİŞ 

Akreditasyon kuruluşları, hastanelerin hasta şikayetleriyle sistematik olarak ilgilenmesini uzun süre 

önce zorunlu hale getirmiş olsa da, şikayet verilerinin, sağlık hizmetlerindeki yönetim ve kaliteyi 

iyileştirme çalışmaları için girdi olarak kullanılması yakın zamanlarda uygulanmaya başlanmıştır 

(Wofford ark., 2004). Hasta şikayetlerini kategorize etmek için literatürde en çok Reader ve ark., (2014) 

tarafından yayınlanan taksonomi kullanılmaktadır.  Ancak, şikayetlerin farklı sağlık sistemlerinde ve 

farklı ülkelerde farklı kategorilere ayrılması, karşılaştırma yapmayı ve sonuç çıkarmayı 

zorlaştırmaktadır (Harrison ve ark., 2016). Çalışmamızda, hasta şikayetlerinden elde edilen somut 

çıkarımlar ve öneriler kapsamında hastaların deneyimlerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini ve şikayet 

türlerinin neler olduğunu ilgili kurum yöneticilerine, Türkiye’deki Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun 

şekilde aktaran bir taksonomi geliştirmeye yönelik katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

 

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından, 2003 yılında Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına 

İlişkin Yönerge yayınlanarak hasta hakları uygulamalarının tüm kurum ve kuruluşlarda hayata 

geçirilmesi sağlanmıştır. 2005 yılında yayınlanan yönerge ile sağlık tesislerinde yaşanan sorunların 

dinlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır 

biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma 

yollarını fiilen kullanabilmesine dair esas ve usulleri belirlenmiştir. Bu yönerge ile hasta hakları 

uygulamalarına ilişin sağlık tesislerinden gelecek şikayetleri almak, değerlendirmek ve çözüm sağlamak 

üzere hasta hakları birimleri oluşturulmuş, görev tanımları ile standart uygulamalara geçilmiştir.  Aynı 

zamanda, sağlık hizmetinde görevli tüm çalışanların hizmet içi eğitimlerine hasta hakları konusu dahil 

edilmiştir.  

 

Hasta Hakları Yönetmeliği’nde sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma, 

tıbbi müdahalede hastanın rızası, tıbbi araştırmalar ve hasta haklarının korunması gibi temel haklar yer 

almaktadır. Bu yönetmelikle hasta haklarının uygulanması için sağlık kurumlarına ve sağlık 

çalışanlarına çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliği, hastanın tıp ve sağlık 

bilimleri ilkelerine göre, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sağlanmasına ek olarak hastanın tedavisi 

sürecinde konaklama, beslenme, temizlik ve güvenliğin sağlanması gibi hizmetlerde de gereken 

standartların sağlanmasını kapsamaktadır. 

 

Sağlık kurumlarından hizmet alan hasta ve hasta yakınlarının şikayetlerinin alındığı, değerlendirildiği 

ve hastane idaresi aracılığı ile çözüm sağlandığı birimler hasta hakları birimleridir. Sağlık kurumlarında 

hasta hakları birimi, bakanlık bünyesinde SABİM ve CİMER gibi iletişim merkezleri aracılığı ile hasta 

şikayetlerini iletebilmektedir. Bu çalışma kapsamında, sağlık hizmeti alan hastaların ve yakınlarının 

yaşamış oldukları olumsuz deneyimleri, yüz yüze görüşme ile hasta hakları birimine ilettikleri 

başvuruları kapsamaktadır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada ikincil veri kaynağı kullanılmıştır. Hasta şikayetlerinin sınıflandırılmasına ait veriler; bir 

eğitim ve araştırma hastanesine Aralık/2021-Kasım/2022 tarihleri arasında iletilen hasta şikayetlerden 

doküman analizi ile elde edilmiş olup herhangi bir örneklem seçilmeden ulaşılabilen bütün şikayetler 

incelenmiştir. Toplamda incelenen şikayet sayısı 2392’dir.  Veriler, içerik incelemesi (Kod, kategori ve 

tema) ve tanımlayıcı istatistiksel yöntemler çerçevesinde analiz edilerek değerlendirilmiştir. 
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3. SONUÇ  

Tablo 1’de başvuru yapan hastaların cinsiyet, çalışma durumu, yaş ve eğitim durumu gibi demografik 

bilgileri yer almaktadır. Araştırma kapsamında incelenen, hastaneye iletilen hasta şikayet 

başvurularında, kadınların %50,33 erkeklerin ise %49,67 oranında başvuru yaptığı görülmüştür. Kadın 

ve erkeklerin, başvuru oranları birbirine yakındır. Başvuru yapanların çalışma durumuna bakıldığında, 

en fazla ev hanımlarının %22,91oranında, özel sektör, yarı zamanlı çalışan veya öğrenci gibi grupları 

kapsayan diğer grubunun %21,33 oranında başvuru yaptığı görülmüştür. Daha sonra sırasıyla işçi %16, 

emekli % 15,9 ve kamu personeli %9,62, serbest meslek erbabı kişilerin %9,62 oranında başvuru yaptığı 

görülmüştür. Yaş gruplarında 41 yaş üstü olanlar %31,77 ve 36-40 yaş aralığında olanlar %26,67 

oranında, 31-35 yaş aralığında olanlar %20,82 oranında başvuru yaptığı görülmüştür.  Eğitim durumu 

lise olanlar %47,78, ilköğretim mezunu olanlar %34,36 oranında ve lisans mezunu olan kişilerin %15 

oranında başvuruda bulunduğu görülmüştür.  

 

Tablo 1. Başvuruda Bulunanların Demografik Özellikleri 

                                                                f % 

Cinsiyet Dağılımı Kadın 1188 49,67 

Erkek 1204 50,33 

 2392 %100 

 

 

 

Çalışma Durumu 

Kamu personeli 230 9,62 

İşçi 383 16,01 

Emekli 382 15,97 

Ev Hanımı 548 22,91 

Serbest 230 9,62 

Çalışmıyor 104 4,35 

Diğer 515 21,33 

  2392 %100 

 

 

Yaş 

26-30 307 12,83 

31-35 498 20,82 

36-40 638 26,67 

41 Yaş üstü 760 31,77 

26 yaş altı 189 7,9 

  2392 %100 

 

Eğitim Durumu 
Okur /Yazar Değil 18 0,75 

İlköğretim 822 34,36 

Lise 1143 47,78 

Lisans 359 15,01 

Lisans üstü 50 2,09 

 GENEL TOPLAM 2392 %100 

 

Tablo 2’ye bakıldığında, başvuruya en fazla konu olan birim %63,34 ile poliklinik hizmetleridir. bunu 

diğer (halkla ilişkiler, sosyal hizmetler) ve acil servis hizmetleri %8,32 oranı ile takip etmektedir. Klinik 

hizmetler %7,61, laboratuvar ve görüntüleme %5,52 ve yoğun bakım hizmetleri konularında %3,09 

oranında başvuru yapıldığı görülmektedir. 
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Tablo 2. Başvuruların birimlere göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3’te ise en fazla şikayete konu olan meslek grubu ile ilgili veriler yer almaktadır. Meslek grupları 

çerisinde en fazla sistemsel sorunlara işaret eden diğer grubu %49,37 ile birinci sırada yer alırken ikinci 

sırada %29,93 ile hekimler yer almıştır. Bunu %12,46 oranı ile sekreter, güvenlik ve temizlik personeli 

gibi otelcilik hizmetlerine bağlı çalışan grubu takip etmektedir.  

 

Tablo 3. Başvuruya konu olan meslek grubuna göre dağılımı 

 

Meslek Grubu                                                     f % 

Hekim 716 29,93 

Diş Hekimi 0 
 

Hemşire/Sağlık Memuru 160 6,69 

Yardımcı Sağlık Personeli (Shu 

Psikolog, fizyoterapist) 

36 1,51 

Sekreter Güvenlik Personeli Temizlik 

Personeli 

298 12,46 

İdari Personel 1 0,04 

Diğer 1181 49,37 

GENEL TOPLAM 2392 %100 

 

Tablo 4’te şikayete konu olan başvuru nedenleri yer almaktadır. Başvuru nedenleri arasında yine en 

fazla % 34,53 oranı ile sistemsel soruları ifade eden diğer grubu yer almaktadır. İkinci olarak %32,44 

ile hizmetten genel olarak yararlanamama yani randevu alamama konusu gibi aksaklıklar yer almaktadır. 

Saygınlık ve rahat görememe konusunun %17 oranı ile üçüncü sırada olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Birim                                                             f % 

Poliklinik Hizmetleri 1515 63,34 

Klinik Hizmetleri 182 7,61 

Laboratuvar/Görüntüleme 132 5,52 

Acil Servis 199 8,32 

Yoğun Bakım 74 3,09 

Ameliyathane 2 0,08 

İdare 18 0,75 

Otelcilik Hizmetleri 37 1,55 

Diğer (Halkla İlişkiler,  Sosyal 

Hizmetler) 233 9,74 

GENEL TOPLAM 2392 %100 
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Tablo 4. Başvuru nedenlerine göre dağılımı 

 

          Başvuru Nedeni                                                            f % 

Mahremiyet Uyulmaması 3 0,013 

Sağlık Kuruluşunu /Hekim Seçememe-

Değiştirme 

0 
 

Güvenliğin Sağlanamaması 4 0,017 

Dini Vecibelerini Yerine Getirememe 0 
 

Saygınlık ve Rahat Görememe 408 17,06 

Ziyaretçi ve Refakatçi Kabul Edememe 0 
 

Başvuru ve Dava Edememe 0 
 

Diğer 826 34,53 

Bilgilendirilmeme 375 15,68 

Bilgilendirilmemiş Rızanın Alınmaması 0 
 

Hizmetten Genel Olarak Yararlanmama 776 32,44 

GENEL TOPLAM 2392 %100 

 

4. TARTIŞMA 

Araştırma bulgularına göre şikayetlerin, çoğunlukla sistemsel sorunlara işaret eden poliklinik sürecinde 

olduğu görülmektedir. Bu sebebe bağlı olarak en çok hekimlerle randevu sistemindeki sorunlar ve 

bekleme sürelerine bağlı iletişim sorunu yaşandığı anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalara göre resmi 

olarak şikayetini ileten bir hasta veya hasta yakınının aslında iki sonucu arzu ettiği ileri sürülmektedir; 

öncelikle şikayete konu olan olaya dair bir açıklama yapılması yani hasta odaklı bir yanıt verilmesi ve 

benzer hataların önlenmesi için sistem düzeyinde bir iyileştirme faaliyetinin yapılmasıdır (van Dael vd., 

2020).  Bu kapsamda, öncelikle hekimlerin iş yükü göz önünde bulundurularak kapasite planlaması 

yapılmalı ve eksik noktaların tespit edilmesi gerekmektedir. Elde edilen bilgiler ışığında etkinlik ve 

verimlilik arttırılmasına yönelik stratejik kararlar alınmalıdır. Bu kararlar eşiliğinde etkili bir randevu 

sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.  
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Özet  

Pandemi dönemlerinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini derleyen araştırmalar, bireylerin en sıklıkla 

deneyimledikleri belirtilerden biri olarak kaygı belirtilerine işaret etmektedirler.  Kaygı, endişe, sıkıntı 

veya somatik gerginlik hissi ile birlikte gelecekteki dahili veya harici tehlike, talihsizlik endişesi veya 

beklentisi olarak tanımlanmaktadır. Pandemi dönemlerinde birçok birey bu endişeyi taşımasına rağmen 

pandemi sonrasında söz konusu belirtiler oldukça farklı seyredebilmektedir. Hem bireylerin hem 

toplumların ruh sağlığının korunması için kaygı belirtileri düzeylerinin ve bu belirtileri yordayan 

değişkenlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bireylerin olumsuz deneyimlerle baş etmesinde 

psikolojik bir güç olarak ele alınan umut, üniversite öğrencilerinin kaygı belirtilerini yordamada anlamlı 

bir rol üstlenebilir. Ek olarak, üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri de kaygı belirti düzeyinin anlamlı bir 

yordayıcısı olabilir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı pandemi sonrasında üniversite öğrencilerinin 

kaygı belirtilerini yordamada durumluk umudun ve cinsiyetin yordayıcı rollerinin incelenmesi olarak 

belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde eğitimlerine devam eden üniversite 

öğrencileri oluşturmaktadır. Beck Kaygı Envanteri, Durumluk Umut Ölçeği ve kişisel bilgi formu veri 

toplama araçları olarak kullanılmıştır. Veriler, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile analiz edilmiştir. 

Bulgular ünversite öğrencileri arasında durumluk umut değişkeninin kaygı belirtilerinin anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu buna karşın cinsiyetin anlamlı yordayıcısı olmadığını göstermiştir. Elde edilen bu 

sonuçlar alanyazın kapsamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Kaygı belirtileri, durumluk umut, cinsiyet 

 

EXAMINING THE ROLES OF STATE HOPE AND GENDER IN PREDICTING ANXIOUS 

SYMPTOMS OF UNIVERSITY STUDENTS AFTER PANDEMIC 

 

Abstract  

Studies that review the effects of pandemic periods on mental health point to anxiety symptoms as one 

of the most frequently experienced symptoms of individuals. Anxiety is defined as the worry or 

anticipation of future internal or external danger, misfortune, accompanied by a feeling of worry, 

distress, or somatic tension. Although many individuals have this concern during pandemic periods, 

these anxiety symptoms of individuals can progess quite differently after the pandemic. In order to 

protect the mental health of both individuals and societies, it is important to determine the levels of 

individuals' anxiety symptoms and the variables that predict these symptoms. Considered as a 

psychological power in individuals' coping with negative experiences, hope can play a meaningful role 

in predicting anxious symptoms of university students. In addition, gender of university students can 

also be a significant predictor of levels of anxious symptoms. Therefore, the aim of this study was to 
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examine the roles of state hope and gender in predicting anxious symptoms of university students after 

the pandemic. The sample of the study consists of university students who continue their education at a 

state university. Beck Anxiety Inventory, State Hope Scale and personal information form were used as 

data collection tools. Data were analyzed by Multiple Linear Regression Analysis. The findings showed 

that the state hope variable was a significant predictor of anxiety symptoms, whereas gender was not a 

significant predictor of anxiety symptoms among university students. These results were discussed 

within the scope of the literature and suggestions were presented. 

 

Keywords: Anxious symptoms, state hope, gender. 

 

1. GİRİŞ 

Pandemi dönemlerinin ve izolasyonda olmanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini derleyen araştırmalar, 

bireylerin en sıklıkla depresyon ve kaygı belirtileri gösterdiklerini ortaya koymuştur (Gammon, 1999; 

Taylor, 2019). Beck ve Emery’ye (1985) göre tehdit edici bir uyarana maruz kalma durumunda yapılan 

zihinsel değerlendirmeye verilen duygusal tepkiye ise kaygı denilmekte ve kaygı durumunda fizyolojik 

(çarpıntı, kan basıncında artma, titreme, terleme vb.), bilişsel (zihin bulanıklığı, dikkat kaybı, hatırlama 

sorunları vb.), duygusal (korku, gerginlik, tahammülsüzlük, endişe vb.), davranışsal (ketlenme, kaçma, 

hareketsizlik, hızlı nefes alma vb.) belirtiler deneyimlenebilmektedir.  

 

Pandemi dönemlerinde kaygı belirtileri oldukça farklı seyredebilmektedir (Taylor, 2019). Araştırmalar, 

kaygı belirtilerinin kayıtsızlıktan oldukça ciddi kaygı düzeylerine kadar uzanabileceğini göstermiştir 

(Honigsbaum, 2009; Wheaton ve ark., 2012). Kaygı belirtilerinden oluşan bu yelpazenin bir ucunda 

riski görmezden gelip önerilen korunma yolları ve davranışlarında (hijyen kuralları ve fiziksel izolasyon 

vb.) bulunmayan bireyler bulunurken bir ucunda oldukça ciddi kaygı bozuklukları deneyimleyen 

bireyler bulunmaktadır (Taylor, 2019). Pandemi dönemlerinde kaygı belirtilerinin yaygınlığı ve ruh 

sağlığı üzerindeki ciddi etkileri düşünüldüğünde hem bireylerin hem de toplumun sağlığının korunması 

için bireylerin yaşadığı kaygı belirti düzeylerinin incelenmesi ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkmadan 

gerekli önleyici ve koruyucu çalışmaların yapılması hayati önem taşımaktadır. 

 

Olumsuz deneyimlerle baş etmede psikolojik bir güç olarak ele alınan umut, pandemi dönemlerinde 

bireylerin ciddi kaygı belirtileri deneyimlememeleri için önleyici bir rol üstlenebilir. Umut Kuramı’na 

göre umut kavramı; amaçlar, amaca götüren yollar ve amaca ilişkin motivasyon bileşenlerinden 

oluşmaktadır (Snyder, 1994, 2002). Snyder, umudu bilişsel ve amaç-odaklı bir düşünme süreci olarak 

ele alıp amaçlara yönelik yollar üretebilme ile bu yolları kullanabilecek motivasyona sahip olma 

kapasitesi olarak tanımlamaktadır (2000, s.8). Umut Kuramı’nda, kaygı belirtilerinin daha düşük 

seviyelerde deneyimlenmesinde de umudun önemli bir rolü olduğu aktarılmıştır (Snyder, 2002). Tutarlı 

olarak, yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalar umut düzeyi ile kaygı belirtileri arasında anlamlı ve 

olumsuz bir ilişki olduğunu göstermiştir (örn., Arnau ve ark., 2007; Chang ve ark., 2017; Muyan ve ark., 

2016). 

 

Kaygı belirtilerinde araştırılan değişkenlerden biri de cinsiyettir (Remes ve ark., 2016). Alanyazında 

kaygı bozukluklarının yaygınlığını ortaya koymayı hedefleyen derleme makaleleri birçok kaygı 

bozukluğu açısından kadın ve erkeklerin deneyimleme oranlarını ortaya koymaktadır (Baxter ve 

ark., 2013; Kessler ve ark., 1994; McLean ve ark., 2011; Somers ve ark., 2006; Steel ve ark., 2014). Bu 

derleme makalelerine göre önceki çalışmaların çoğunluğu ele alınan tüm kaygı bozukluklarında 

kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek oranlara sahip olduğunu göstermektedir (örn., Somers ve ark., 

2006). Alanyazın kaygı deneyimlerindeki cinsiyet farklılıklarını açıklamada cinsiyet rollerine ve 

ruminasyon davranışlarına işaret etmektedir (Almeida ve Kessler, 1998). Nolen-Hoeksema ve 

arkadaşlarının (2001) ilettiği gibi kadınların daha fazla ruminasyon davranışında bulunması ya da 

Bekker’in (2000) aktardığı gibi kadınların bedensel duyumlarına daha fazla bilişsel yanıt vermeleri bu 

noktada kadınların daha sıklıkla kaygı belirtileri deneyimlemelerinde olası açıklamalar olabilir. Derleme 

çalışmaları baskın bir şekilde kaygı bozukluklarında kadınların riskinin altını çizse de pandemi 

dönemleri ve sonrasındaki kaygı deneyimleri açısından cinsiyet değişkeni hala merak konusudur. 

Türkiye’de COVID-19 pandemisi sırasında gerçekleştirilen bazı çalışmalar hala kadınların kaygı belirti 

düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu vurgularken (örn., Erdoğdu ve ark., 2020; Göksu 
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ve Kumcağız, 2020) bazı çalışmalar ise erkeklerin daha yüksek kaygı seviyesine sahip olduğu (örn., 

Memiş Doğan ve Düzel, 2020) bulgusuna ulaşmışlardır. Pandemi dönemi çalışmaların çelişkili bulguları 

ile pandemi sonrası çalışmaların sınırlılığı nedeniyle pandemi sonrasında üniversite öğrencilerinin kaygı 

belirtilerinin yordamada cinsiyetin rolünün araştırılmasının önemli olacağı düşünülmektedir.  

 

Pandemi dönemlerinde kaygı belirtilerinin yaygınlığı ve ruh sağlığı üzerindeki ciddi etkileri 

düşünüldüğünde daha yüksek risk taşıyan grupların belirlenmesi ve önleyici/koruyucu çalışmaların 

planlaması açısından üniversite öğrencileri örnekleminde kaygı belirtilerinin yordayıcılarını belirlemek 

alanyazına önemli katkılar sunabilir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı Türkiye’de pandemi 

sonrasında üniversite öğrencilerinin kaygı belirtilerini yordamada durumluk umudun ve cinsiyetin 

yordayıcı rollerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Katılımcılar 

Katılımcılarını, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde eğitimlerine devam eden 192 üniversite öğrencisi 

oluşmaktadır. Katılımcıların %74’ü (N = 142) kadın ve %25’i (N = 50) erkektir. Katılımcıların yaşları 

18 ile 35 arasında değişmektedir (M = 20.66, SD = 1.97).  

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Beck Anksiyete Ölçeği ve Durumluk Umut 

Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Katılımcıların 

cinsiyetleri, yaşları, eğitim düzeyleri, ilişki durumları hakkında sorular içermektedir. 

 

Beck Anksiyete Ölçeği. Ölçek, Beck ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilmiş, Ulusoy ve arkadaşları 

(1998) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek, 4’lü derecelendirmeye sahip 21 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanın yüksekliği kaygı belirti düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir. 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin katsayısı .92 olarak bulunmuştur (Beck ve ark., 1988); uyarlamadaki 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise ölçeğin toplamı için .93 olarak tespit edilmiştir (Ulusoy ve ark., 

1998). Bu çalışmada ölçeğin toplamına ait Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ise .93 olarak 

bulunmuştur. 

 

Durumluk Umut Ölçeği. Ölçek, Snyder ve diğerleri tarafından (1996) geliştirilmiş, Denizli (2004) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek, 4’lü derecelendirmeye sahip 6 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçekten alınan puanın yüksekliği daha yüksek seviyede durumluk umut düzeyine işaret etmektedir. 

Ölçek hem alt boyutlara hem de toplam durumluk umut düzeyine ilişkin puan sunmaktadır. Ölçeğin 

güvenirliğine ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için .88, amaca götüren yollar alt 

boyutu için .59 ve amaca ilişkin motivasyon alt boyutu için de .86 olarak bulunmuştur (Snyder ve ark., 

1996). Uyarlama çalışmasında, Cronbach Alpha katsayısı tüm ölçek için .48, amaca götüren yollar alt 

boyutu için .58 ve amaca ilişkin motivasyon alt boyutu için de .66 olarak bulunmuştur (Denizli, 2004), 

Bu çalışmada ölçeğin toplamına ait Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ise .84 olarak bulunmuştur. 

 

2.3. İşlem 

Araştırmaya başlamadan gerekli olan etik izinler, verilerin toplanacağı üniversitenin etik inceleme 

kurulundan ve T.C. Sağlık bakanlığından alınmıştır. Veri toplama araçları verilmeden önce katılımcılar 

Gönüllü Katılım Formu aracılığı ile çalışmanın amacı, gizlilik, gönüllük, araştırmacıların iletişim adresi 

hakkında bilgilendirilmişlerdir. Veri toplama yaklaşık olarak 10 dakika sürmüştür. Değişkenler arası 

korelasyonlar Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ile umudun ve cinsiyetin kaygı 

belirtilerini ne derecede yordadığı ise Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Regresyon 

analizinden önce gerekli varsayımlar test edilmiştir.   

 

3. SONUÇ  

Kaygı belirtileri ve durumluk umudun korelasyonlar Tablo 1’de sunulmaktadır. Tabloda görüldüğü gibi, 

Kaygı belirtileri düzeyi ile durumluk umut düzeyi arasında anlamlı ve olumsuz yönde bir korelasyon (r 

= - .23 p < .001) bulunmuştur. Bir başka deyişle, durumluk umudu daha düşük olan üniversite 

öğrencilerinin kaygı belirtilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

425 

 

Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 

1. Kaygı belirtileri  --   

2. Durumluk umut -, 23*** --  

Notlar. N = 192, *** p < .001 

 

Durumluk umudun ve cinsiyetin pandemi sonrası üniversite öğrencilerinin kaygı belirtilerini 

yordamadaki rolü Çoklu Regresyon Analizi aracılığıyla test edilmiştir. Kaygı belirtileri bağımlı 

değişken olarak atanırken, durumluk umut ve cinsiyet eşzamanlı yordayıcı değişkenler olarak atanmıştır. 

Örneklem büyüklüğü yeterli olduğu için (N > 50 + 8 IVs, Green, 1991), durumluk umut ve cinsiyeti 

içeren modelin kaygı belirtileri içindeki açıkladığı toplam varyansı belirlemek için R2 değeri 

kullanılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi, durumluk umut ve cinsiyetten oluşan modelin, kaygı 

belirtilerinin toplam varyansının %7’sini anlamlı bir şekilde açıkladığı saptanmıştır. 

 

Durumluk umut ve cinsiyetten oluşan modelin pandemi sonrasında üniversite öğrencilerinin kaygı 

belirtilerini yordamadaki anlamlılık düzeyini belirlemek için ANOVA Özet Tablosu incelenmiştir. 

Sonuçlara göre, model anlamlı bulunmuştur, F (2, 189) = 6.96, p ≤ .001. Bu bulguya göre durumluk 

umut ve cinsiyetten oluşan bu modelin pandemi sonrasında Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin kaygı 

belirtilerini anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Tablo 2. Pandemi Sonrası Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Belirtilerinin Durumluk Umut ve Cinsiyet 

Tarafından Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi Özeti 

Değişken   B SE B   Β   t   P 

Durumluk umut  - .98 .29 - .23 - 3.32 .001 

Cinsiyet - 3.59 2.06 - .12 - 1.74 .084 

Not. R2 = .07 (N = 192, p ≤ .001) 

 

Katsayılar Tablosu (Coefficients Table) aracılığı ile her bir değişkenin bireysel yordayıcı rolü kontrol 

edilmiştir. Bulgulara göre, durumluk umudun kaygı belirtilerini anlamlı düzeyde ve olumsuz yönde 

yordadığı (b = -.23) görülmüştür. Bir başka deyişle, pandemi sonrası üniversite öğrencileri örnekleminde 

durumluk umut seviyesi arttıkça kaygı belirtilerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Ek olarak, cinsiyetin 

bireysel olarak anlamlı bir yordayıcı olmadığı (b = -.12, p > .05) görülmüştür.  

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Türkiye’de pandemi sonrasında üniversite öğrencilerinin kaygı belirtilerini yordamada 

durumluk umudun ve cinsiyetin yordayıcı rollerini incelenmiştir. Ön analiz olarak yapılan korelasyon 

analizinde, durumluk umudu yüksek olan üniversite öğrencilerinin kaygı belirtilerinin daha düşük 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgu, uluslararası ve ulusal çalışmaları derleyen araştırmalarda (Cheavens 

ve Ritschel, 2014; Çetin Gündüz, 2016) ortaya konan bulgularla tutarlılık göstermektedir. Umutlu 

düşünme süreci bireylere hedef belirleme, hedefleri için yol haritaları oluşturma, bu yolları takip etme 

ve bu yollarda bir tıkanma olursa alternatif yolları oluşturma ve takip etme gücü sunmaktadır (Snyder, 

2002). Ek olarak, Umut Kuramı bu sürecin bireylerin daha yüksek düzeyde olumlu duygular 

deneyimlemesiyle sonuçlandığını vurgulamaktadır (Snyder, 2000; 2002). Tüm bunlar, pandemi süreci 

ve sonrasındaki stresli deneyimlerinde üniversite öğrencilerine destek olmuş olabilir ki bu durum da 

durumluk umudu yüksek olan üniversite öğrencilerinin aynı zamanda düşük kaygı belirtilerine sahip 

olmasını açıklayabilir.  

 

Çalışmada yapılan regresyon analizi aracılığı ile durumluk umudun pandemi sonrasında üniversite 

öğrencilerinin kaygı belirtilerini yordamada anlamlı bir rol oynadığını ortaya çıkarmıştır. Umudun 

anlamlı yordayıcı olduğuna ilişkin bulgu, alanyazındaki umut düzeyi yüksek bireylerin daha düşük 

düzeyde kaygı belirtileri deneyimledikleri bulgusuyla tutarlıdır (örn., Arnau ve ark., 2007; Chang ve 

ark., 2017). Araştırma bulgularıyla tutarlı olmanın yanı sıra bu bulgu, Snyder ve arkadaşlarının (1991) 
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umudu, psikolojik ve fiziksel sağlığı güçlendirmede önemli ve tamamlayıcı bir süreç olarak sundukları 

görüşleriyle de tutarlılık göstermektedir. Umut Kuramı (Snyder, 1994; 2002), olumsuz yaşam 

olaylarının bireylerin hedef odaklı düşünme becerisini engelleyerek ya da sınırlayarak bireylerde 

umudun düşmesine ve bu durumun da bireylerin olumsuz deneyimler yaşamasına neden olabileceğini 

vurgulamaktadır. Pandemi dönemi tüm bireyleri etkilediği gibi gerekli kıldığı izolasyon tedbirleriyle 

sosyal ihtiyaçları oldukça kritik olan bu spesifik üniversite öğrencilerini de oldukça derinden etkilemiş 

ve bu durum da onların hedef odaklı düşünme kapasitesilerini sınırlandırıp daha yüksek düzeyde kaygı 

belirtileri deneyimlemelerine yol açmış olabilir. Ek olarak, üniversite öğrencilerinin umut düzeyleri 

arttıkça kaygı belirtileri düzeylerinin azalması, umudun zorlu yaşam olaylarındaki önerilen koruyucu 

rolü (Muyan ve ark., 2016; Tucker ve ark., 2013) ile ilişkilendirilebilir. Pandemi dönemi boyunca 

fiziksel ve psikolojik sağlıklarını tehdit eden deneyimlerin yanı sıra pandemi sonrası yeniden yüz yüze 

eğitime ve sosyal dünyalarına dönen üniversite öğrencileri zorlu deneyimler yaşamakta ve bu durum da 

onların kaygı belirti düzeylerini etkileyebilmektedir. Artan umut düzeyi bu noktada bu zorlu 

deneyimleriyle başa çıkmalarında öğrencilere ihtiyaç duydukları gücü, yolu ve motivasyonu sunuyor 

olabilir. 

 

Bu araştırmanın bir başka bulgusu ise cinsiyetin pandemi sonrası üniversite öğrencilerinin kaygı 

belirtilerinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı bulgusudur. Kaygı belirtileri düşünüldüğünde alanyazın 

cinsiyetin önemli bir değişken olduğunu vurgulamaktadır (Baxter ve ark., 2013; Kessler ve ark., 1994; 

McLean ve ark., 2011; Somers ve ark., 2006; Steel ve ark., 2014). Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu 

kaygı belirtileri açısından kadınların daha yüksek seviyelere sahip olduğunu göstermektedir (Baxter ve 

ark., 2013; Erdoğdu ve ark., 2020; Göksu ve Kumcağız, 2020; Somers ve ark., 2006). Alanyazınla 

çelişen araştırmanın bu bulgusu, kadınların daha yüksek seviyelerde kaygı belirtileri 

deneyimlemelerinde öne sürülen cinsiyet rolleri ve ruminasyon davranışlarının (Almeida ve Kessler, 

1998) COVID-19 pandemisi ve sonrasındaki uyum sürecinden etkilenmiş olabileceği ile açıklanabilir. 

Bu çalışmada pandemi sonrası kaygı belirtileri açısından üniversite öğrencileri arasında cinsiyet 

açısından anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bir başka deyişle, bu bulgu pandemi sonrası kaygı 

belirtileri açısından hem kadın hem erkek üniversite öğrencilerinin benzer derecede risk altında 

olduğunu göstermektedir.  

 

Pandemi dönemlerinde kaygı belirtilerinin yaygınlığı ve ruh sağlığı üzerindeki ciddi etkileri 

düşünüldüğünde kaygı belirtilerinin yordayıcılarını belirlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmanın 

bulgusundan yola çıkarak umut, üniversite öğrencilerinin pandemi sonrası yüksek düzeyde kaygı 

belirtilerini deneyimlememeleri adına koruyucu bir rol oynayabilir.  Bu doğrultuda, üniversitede hizmet 

veren psikolojik danışmanları tarafından üniversite öğrencileri örneklemi için umut arttırıcı müdahaleler 

geliştirebilir ya da geliştirilen bireysel (örn., Feldman ve Dreher, 2012) ve grup müdahaleleri (örn., 

Cheavens ve ark., 2006) kullanılarak öğrencilerin umut seviyeleri artırılmaya çalışılabilir. Son olarak, 

bu çalışmada hem kadınların hem erkeklerin kaygı belirtileri açısından anlamlı bir fark göstermediği 

düşünülerek uygulanacak tüm müdahalelere hem kadın hem erkek öğrencileri dahil etmeye özen 

gösterilmesi önem taşıyacaktır. 
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Özet  

Bireyler yaşamlarını bir sosyal çevre içinde iletişim kurma ihtiyacı ile sürdürürler. Kişinin çevresinde 

bulunan insanlar tarafından gördüğü sosyal ve psikolojik her türlü destek, sosyal destek olarak 

tanımlanmaktadır. Sosyal destek çevresi içinde aile, arkadaş, sevgili veya özel bir insan bulunabilir. Bu 

kişiler bireye duygusal, zihinsel ve maddi olmak üzere farklı yardımlar sunarak zorlu durumlar 

karşısında başaçıkabilmesine yardımcı olmaktadır. Yapılan çalışmalar algılanan sosyal destek ile 

depresif belirtiler arasında olumsuz bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hedefe yönelik yollar üretme 

ve bu yolları kullanma motivasyonunu içeren umut bu iki değişkenin ilişkisinde aracı rol oynayabilir. 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal destek ile depresif belirtiler arasında 

umudun aracı rolünün incelenmesidir. Katılımcılar bir devlet üniversitesinde eğitimlerine devam eden 

üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler kişisel bilgi formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği, Umut Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri aracılığıyla toplanmıştır. Bootstrap aracı 

analizi, algılanan sosyal desteğin umutla anlamlı ve olumlu yönde ilişkili olduğunu, umudun da anlamlı 

ve olumsuz yönde depresif belirtilerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. %95 güven aralığında 

umudun dolaylı etkisi anlamlı bulunduğu için, umudun algılanan sosyal destek ile depresif belirtiler 

arasındaki ilişkide anlamlı bir aracı olduğu ortaya çıkmıştır. Bulgular, algılanan sosyal desteğin düşük 

depresif belirtilere hem doğrudan hem de yüksek düzeyde umut aracılığıyla ulaştığına işaret etmiştir. 

Elde edilen tüm sonuçlar hem algılanan sosyal desteği hem de umudu geliştirecek müdahalelerin 

üniversite öğrencilerin depresif belirtileri düzeylerini azaltmadaki önemini vurgulamaktadır. Bulgular 

alanyazın ışığında tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Algılanan sosyal destek, umut, depresif belirtiler 

 

INVESTIGATING THE MEDIATOR ROLE OF HOPE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN 

PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND DEPRESSIVE SYMPTOMS IN UNIVERSITY 

STUDENTS  
 

Abstract  

Individuals live their lives with the need to communicate in a social environment. All kinds of social 

and psychological support that the individual receives by the people around her/him is defined as social 

support. A social support circle may include family, friends, lover or a special person. These people help 

the individual to cope with difficult situations by providing different emotional, mental and financial 

assistance to the individual. Studies have revealed that there is a negative relationship between perceived 

social support and depressive symptoms. Hope, which includes the motivation to produce and use goal-

directed roads, can play a mediating role in the relationship between these two variables. The purpose 
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of the current study is to investigate the relationship between perceived social support and depressive 

symptoms through the mediating role of hope in university students. Participants were university 

students attending a major state university. Data were collected through the personal information form, 

Turkish versions of Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Dispositional Hope Scale, and 

Beck Depression Inventory. Results from conducting bootstrapped mediation analysis indicated that 

perceived social support was significantly and positively related to hope, which in turn was significantly 

and negatively related to depressive symptoms. Since the indirect effect of hope was found to be 

significant in the 95% confidence interval, hope was found to be a significant mediator in the 

relationship between perceived social support and depressive symptoms. Findings indicated that 

perceived social support was also related to the lower levels of depressive symptoms both directly and 

through higher levels of hope. These findings highlight the importance of interventions to improve both 

perceived social support and hope in reducing depressive symptoms of university students. The findings 

were discussed in the light of the literature.The findings were discussed in the light of the literature.  

 

Keywords: Perceived social support, hope, depressive symptoms. 

 

1. GİRİŞ 

Sosyal destek kavramı ruhsal ve fiziksel sağlığa katkıda bulunacağı düşünülen sosyal ilişkilerin nitelik 

ve işlevlerini tanımlamak amacıyla kullanılmıştır (Rodriguez ve Cohen, 1998). Sosyal destek kaynakları 

olarak kabul edilen aile, arkadaş, sevgili veya özel insanlar bireye duygusal, zihinsel ve maddi olmak 

üzere farklı yardımlar sunarak zorlu durumlar karşısında bireyin bu durumlarla başa çıkabilmesine 

yardımcı olmaktadır (Sorias, 1988). Bu bağlamda sosyal ilişkiler ve etkileşimler, insanların öznel iyi 

oluşlarına ve mutluluklarına katkıda bulunan en önemli faktörler arasındadır (Hobfoll, 2002). Başka bir 

deyişle sosyal desteğin bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyucu ve iyileştirici bir rolü vardır 

(Pengilly ve Dowd, 2000). Buna karşın, sosyal destek kaynakları az olan bireylerin kendilerini daha 

yalnız hissettikleri bulunmuştur (örn., Yılmaz ve ark., 2008). Ek olarak, bireylerin kendilerini dış 

dünyadan fiziksel olarak izole ettiklerinde ve çevresi ile yetersiz iletişim kurduklarında olumsuz 

duygular yaşayabildikleri gözlemlenmiştir (Gammon, 1999; Knowles, 1993). Bu noktada, 

deneyimlenen küresel salgın ve gerektirdiği izolasyon sürecinin sonrasında bireylerin deneyimleri göz 

önüne aldığında sosyal destek kavramı ruh sağlığı açısından ön plana çıkmaktadır. 

 

Pandemi dönemlerinin ve izolasyonda olmanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini derleyen araştırmalar bu 

dönemlerde bireylerin en sıklıkla depresyon ve kaygı belirtileri gösterdiklerini ortaya koymuştur 

(Gammon, 1999). Bireyi sıklıkla rahatsız ederek iş yapma gücü yitimine yol açan depresyon, halk sağlığı 

problemi olarak kabul edilmektedir (Hisli, 1988). Depresyondaki bireyler karamsarlık, değersizlik, 

yaşamdan zevk almama ve fiziksel işleri yapmada isteksizlik gibi birçok depresif belirti gösterirler 

(Beck ve Alford, 2009). Depresyonda olan bireyin duygu durumunda yaşanan olumsuz değişiklikler ruh 

sağlığını da tehdit etmektedir (Özdel ve ark., 2002). Alanyazındaki uluslararası (Armstrong & Oomen-

Early, 2009; Feng ve Yin, 2021; Jain & Jha, 2022; Rawana, 2013; Rueger vd., 2016; Wang ve ark., 

2022) ve ulusal çalışmalar (Arslantaş & Ergin, 2011; Şahin-Baltacı & Karataş, 2015; Yavuzer ve ark, 

2018; Yıldırım, 1997) depresif belirtilere karşı ruh sağlığını korumaya yönelik koruyucu etkenler 

arasında sosyal desteğin önemli bir işlevinin olduğunu vurgulamaktadır. Bu noktada pandemi 

dönemlerinde ve sonrasında depresif belirtilerinin yaygınlığı ve ruh sağlığı üzerindeki ciddi etkileri 

düşünüldüğünde hem bireylerin hem de toplumun sağlığının korunması için bireylerin depresif belirti 

düzeylerinin incelenmesi ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkmadan gerekli önleyici ve koruyucu 

çalışmaların yapılması hayati önem taşımaktadır. 

 

Olumsuz deneyimlerle başetmesinde psikolojik bir güç olarak ele alınan umut, pandemi dönemlerinde 

bireylerin yüsek seviyelerde depresif belirtiler deneyimlememeleri için önleyici bir rol üstlenebilir. 

Umut Kuramı’na göre umut kavramı; amaçlar, amaca götüren yollar ve amaca ilişkin motivasyon 

bileşenlerinden oluşmaktadır (Snyder, 1994, 2002). Snyder, umut kavramını arzulanan amaçlara yönelik 

yollar üretebilme ile bu yolları kullanabilecek motivasyona sahip olma hakkında bireylerin algıladıkları 

kapasitelerinin toplamı olarak tanımlamaktadır (2000, s.8). Umut Kuramı’nda yüksek seviyede umuda 

sahip olmanın olumlu değişkenlerle ve düşük seviyede umuda sahip olmanın da olumsuz değişkenlerle 

ilişki olduğu önerilmiştir. Ulusal ve uluslararası çalışmalar da bu önermeyi destekler şekildedir 
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(kapsamlı derlemeler için bknz. Cheavens ve Ritschel, 2014; Çetin Gündüz, 2016). Depresif belirtilerin 

daha düşük seviyelerde deneyimlenmesinde de umudun önemli bir rolü olduğu aktarılmıştır (Snyder, 

2002). Tutarlı olarak, yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalar umut düzeyi ile depresif belirtiler 

arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğunu bulmuştur (örn., Chang ve ark., 2017; D’Amico Guthrie 

ve Fruith, 2020; Muyan ve Chang, 2019; Muyan ve ark., 2016). Ek olarak, Umut Kuramı’nın öne 

sürdüğü umudun olumlu değişkenlerle ilişkili olduğu çıkarımıyla tutarlı olarak yapılan çalışmalarda 

bireylerin sosyal destek düzeyleri ile umut düzeyleri arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir (Edwards, 

2009; Güngör, 2019; Kemer ve Atik, 2005; Tarhan, 2012). 

 

Küresel olarak deneyimlediğimiz COVID-19 pandemi dönemi ve getirdiği izolasyon süreci sonrasında 

bireylerin sosyal destek kaynaklarının niceliksel ya da niteliksel olarak azalması, depresyon 

belirtilerinin ortaya çıkması ve ciddi seviyelere tırmanması bu durumun önemli bir risk faktörü olarak 

karşımıza çıkmasına neden olmuştur. Bu noktada, algılanan sosyal destek ile bu olumsuz belirtilerin 

çalışılması ve bu ilişkide rol oynayabilecek önleyici faktörlerin ortaya konması oldukça önem 

kazanmaktadır. Umudun algılanan sosyal destekle olan olumlu ilişkisi ve depresyon belirtileriyle olan 

olumsuz ilişkisi düşünülerek bu çalışmada umudun önleyici bir faktör olabileceği düşünülmektedir. Bu 

doğrultuda bu çalışmanın amacı, bireylerin algıladıkları sosyal destek ile depresyon belirtileri arasındaki 

ilişkide umudun aracı rolünü incelemektir. Araştırma sonucunda, algılanan sosyal destek ile depresyon 

belirtileri arasındaki ilişkide umudun anlamlı bir aracı değişken olduğu bulgusuna erişileceği 

beklenmektedir. Bir başka deyişle, bireylerde algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça umut düzeylerinin 

de artacağı ve bu artışın da bireylerin depresif belirtilerindeki azalmayla ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılması beklenmektedir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Katılımcılar 

Çalışmanın katılımcılarını, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde eğitimlerine devam eden 188 üniversite 

öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların %75’i (N = 141) kadın ve %25’i (N = 47) erkektir. 

Katılımcıların yaşları 18 ile 24 arasında değişmektedir (M = 20.47, SD = 1.35). Katılımcıların romantik 

bir ilişkiye sahip olup olmadıklarına bakıldığında ise %52,7’sinin (N = 99) romantik bir ilişkisi olmadığı, 

%47,3’ünün (N = 89) ise romantik bir ilişkisi olduğu görülmektedir.   

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği. Ölçek, Zimet ve arkadaşları (1988) tarafından 

geliştirilmiş, Eker ve Arkar (1995) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve gözden geçirilmiş formunun 

güvenirlik ve geçerliği Eker ve arkadaşları (2001) tarafından incelenmiştir. Ölçek, 7’li Likert tipi 

derecelendirmeye sahip 12 madde ve üç alt boyuttan (aile, arkadaş ve özel bir insan) oluşmaktadır. 

Ölçekten alınan puanın yüksekliği algılanan sosyal desteğin yüksekliğine işaret etmektedir. Ölçeğin 

güvenirliği, iç tutarlık yöntemiyle incelenmiş olup geliştirmedeki Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı, 

alt boyutlar için .85 ile .91 arasında değişmekte olup ölçeğin toplamı için .88 olarak bulunmuştur (Zimet 

ve ark., 1988); uyarlamadaki Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise alt boyutlar için .85 ile .92 arasında 

değişmekte olup ölçeğin toplamı için .89 olarak tespit edilmiştir (Eker ve ark., 2001). Bu çalışmada 

ölçeğin toplamına ait Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ise .89 olarak bulunmuştur. 

 

Umut Ölçeği. Ölçek, Snyder ve diğerleri tarafından (1991) geliştirilmiş, Akman ve Korkut (1993) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek, 4’lü derecelendirmeye sahip 12 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçekten alınan puanın yüksekliği daha yüksek seviyede sürekli umut düzeyine işaret etmektedir. 

Snyder ve arkadaşları (1991) ölçeğin yapısı için amaca götüren yollar ve amaca ilişkin motivasyon alt 

boyutlarını belirtmişlerdir. Ölçek hem alt boyutlara hem de toplam sürekli umut düzeyine ilişkin puan 

sunmaktadır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için .74 ve 

.84; amaca götüren yollar alt boyutu için .63 ve .80; ve amaca ilişkin motivasyon alt boyutu için de .71 

ve .76 değişmekte olarak bulunmuştur (Snyder ve ark., 1991). Uyarlama çalışmasında Cronbach Alpha 

katsayısı tüm ölçek için .65 olarak bulunmuştur (Akman ve Korkut, 1993). Bu çalışmada ölçeğin 

toplamına ait Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ise .83 olarak bulunmuştur. 
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Beck Depresyon Envanteri. Ölçek, Beck ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilmiş, Hisli (1988) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek, 4’lü derecelendirmeye sahip 21 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçekten alınan puanın yüksekliği depresif belirti düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir. Ölçeğin 

güvenirliğine ilişkin katsayısı .93 olarak bulunmuştur (Beck ve ark., 1961); uyarlamadaki Cronbach 

Alpha iç tutarlık katsayısı ise ölçeğin toplamı için .80 olarak tespit edilmiştir (Hisli, 1988). Bu çalışmada 

ölçeğin toplamına ait Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ise .90 olarak bulunmuştur. 

 

2.3. İşlem 

Araştırma için gerekli olan etik izinler, ilgili üniversitenin etik inceleme kurulundan ve T.C. Sağlık 

Bakanlığı’ndan alınmıştır. Veri toplama araçları verilmeden önce katılımcılar Gönüllü Katılım Formu 

aracılığı ile çalışmanın amacı, gizlilik, gönüllük, araştırmacıların iletişim adresi hakkında 

bilgilendirilmişlerdir. Veri toplama yaklaşık olarak 15 dakika sürmüştür. Değişkenler arası 

korelasyonlar Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ile umudun aracı rolü de Preacher ve 

Hayes'in (2008)’in Bootstrap Aracı Analizi ile test edilmiştir. 

 

3. SONUÇ  

Algılanan sosyal destek, sürekli umut ve depresif belirtiler arasındaki korelasyonlar Tablo 1’de 

sunulmaktadır. Tabloda görüldüğü gibi, algılanan sosyal desteğin, umut (r = .14 p < .05) ile olumlu 

yönde ve depresif belirtiler (r = -.25 , p < .001) ile olumsuz yönde ve umudun da depresif belirtiler (r = 

-.41 , p < .001) ile olumsuz yönde korelasyona sahip olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 

1. Algılanan sosyal destek  --   

2. Umut  .14* --  

3. Depresif belirtiler -.25** -.41** -- 

Notlar. N = 188, * p < .05, ** p < .001 

 

Algılanan sosyal destek ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkide sürekli umudun aracı rolü test edilirken 

toplam ve spesifik dolaylı etkilere ulaşmak için Preacher ve Hayes'in (2008) bootstrap yöntemleri ile 

10.000 yeniden örneklemeye başvurulmuş; dolaylı etkinin istatistiksel açıdan anlamlı olması, sıfır 

değerinin %95 güven aralığında yer almaması koşulu ile belirlenmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi, 

sürekli umudun hem toplam hem spesifik dolaylı ilişkileri istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p < 

.05). 

 

Tablo 2. Algılanan Sosyal Desteğin Sürekli Umut Aracılığıyla Depresif Belirtiler Üzerindeki Dolaylı 

İlişkisi 

Aracı Parametre  %95 BC Güven Aralığı 

 Tahmini SH Düşük  Yüksek 

Depresif belirtiler     

Toplam  - .04 .02 - .08 - .01* 

Sürekli umut - .04 .02 - .08 - .01* 

Notlar. N = 188. BC = Yanlılık hatasından arındırılmış ve düzeltilmiş. *p < .05.  

Şekil 1’de görüldüğü üzere, umut anlamlı bir aracı olarak bulunmuş; algılanan sosyal desteğin umut ile 

anlamlı ve olumlu yönde ilişkili olduğu (B = .07, p < .05), umudun da depresif belirtiler ile anlamlı ve 

olumsuz yönde ilişkili olduğu (B = -.55, p < .001) bulgusuna erişilmiştir. Bulgular, algılanan sosyal 

desteğin düşük depresif belirtilere hem doğrudan ilişkisi hem de yüksek düzeyde umut aracılığıyla 

kurduğu dolaylı ilişkisi sayesinde ulaştığına işaret etmiştir. Algılanan sosyal destek ile umudu içeren 

modelin, depresif belirtiler içerisindeki toplam varyansın %20’sini açıkladığı bulunmuştur, F(2, 185) = 

22.71, p < .001. 

 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

433 

 
Şekil 1. Algılanan sosyal desteği sürekli umut yoluyla depresif belirtilerle ilişkilendiren tahmini aracı 

modeli (N = 188). Tüm değerler standardize edilmemiş regresyon katsayıları ve bunların standart 

hatalarıdır. *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal destek ile depresif belirtiler 

arasındaki ilişkide umudun aracı rolü test edilmiştir. Araştırmanın ana analizi olan aracılık 

analizlerinden önce yapılan korelasyon analizinin bulguları, algılanan sosyal destek düzeyi yüksek olan 

üniversite öğrencilerinin depresif belirtilerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, Jain ve 

Jha’nın (2022) derleme çalışmalarında vurguladıkları gibi alanyazındaki önceki çalışmalarla tutarlılık 

göstermektedir. Alanyazınla tutarlı olan diğer bulgular ise umudun olumlu bir değişken olan algılanan 

sosyal destek ile anlamlı ve olumlu yöndeki ilişkisi ile olumsuz bir değişken olan depresif belirtiler ile 

anlamlı ve olumsuz yöndeki ilişkisidir (Cheavens ve Ritschel, 2014; Çetin Gündüz, 2016). Sosyal 

destek, bireylerin aile, arkadaş ya da hayatındaki özel insanlardan gördüğü her türlü sosyal, psikolojik 

ve ekonomik desteği içermektedir (Traş ve Arslan, 2013). Alanyazındaki araştırmalar sosyal destek 

kaynakları tarafından desteklenen insanların daha iyi bir sağlığa (Broadhead ve ark., 1983; Leavy, 1983; 

Mitchell ve ark., 1982) ve daha yüksek psikolojik sağlamlığa sahip olduklarını göstermektedir (Eker ve 

ark., 2020; Terzi, 2008). Algılanan sosyal desteğin bireye sunduğu bu olumlu deneyimler, algılanan 

sosyal destek seviyesi yüksek bireylerin daha yüksek umut seviyelerine ve daha düşük depresif belirti 

seviyelerine sahip olmalarını açıklayabilir.  

 

Bu çalışmada test edilen aracılık modeli, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal 

desteğin depresif belirtileri ve umudu anlamlı şekilde yordadığını, umudun depresif belirtileri anlamlı 

ve olumsuz yönde yordadığını ve en önemlisi de algılanan sosyal destek ile depresif belirtiler arasındaki 

ilişkide umudun aracı rolünü ortaya çıkarmıştır. Çalışmanın umudun aracı rolüne ilişkin bu bulgusu, 

algılanan sosyal destek düzeyi daha yüksek olan bireylerin daha yüksek umut düzeylerine sahip 

olduğunu ve bunun da daha düşük düzeyde depresif belirtilerle sonuçlanabildiğini ortaya çıkarmıştır. 

Algılanan sosyal desteğin depresif belirtileri anlamlı ve olumsuz yönde yordaması önceki araştırmaların 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir (örn., Feng ve Yin, 2021; Rawana, 2013; Rueger ve ark., 2016; 

Wang ve ark., 2022; Yavuzer ve ark., 2018). Bireyler sevgi, saygı, ilgi ve değer görme gibi ihtiyaçları 

için sosyal destek kaynakları tarafından destek beklemektedirler (Zimet ve ark., 1988). Bu desteği alan 

bireylerin söz konusu temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabildikleri varsayıldığında bu kişilerin daha 

az karamsar olabilecekleri, kendilerini daha az değersiz hissedebilecekleri ve yaşamlarından daha fazla 

doyum alabilecekleri yani kısacası daha az depresif belirtiler deneyimleyebileceklerini düşünülebilir. 

Ek olarak algılanan sosyal desteğin daha düşük depresif belirtileri yordaması, sosyal desteğin ruhsal 

sağlığındaki koruyucu ve iyileştirici rolüyle tutarlıdır (Pengilly ve Dowd, 2000). Algılanan sosyal 

desteğin umudu anlamlı ve olumlu yönde yordaması da benzer şekilde önceki çalışmaların bulgularıyla 

tutarlılık göstermektedir (örn., Güngor, 2019; Kemer ve Atik, 2005; Tarhan, 2012). Sosyal destek 

kaynaklarından elde edilen sosyal, psikolojik ve ekonomik destekler bireylerin umutlu düşünme 

süreçlerinin aktive edilmesinde kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Umutlu düşünme sürecinde, bireyler 

kendilerine hedef belirler, hedefleri için yollar belirlerler ve bu yolları takip edebilmek ve sürdürmek 

için motivasyona sahiptirler (Snyder, 2002). Umutlu düşünme süreci için ihtiyaç duyulan psikolojik güç, 

sosyal destek kaynaklarından elde edilen desteklerden ve böylece karşılanan ihtiyaçlardan beslenebilir. 

Umudun depresif belirtileri anlamlı ve olumsuz yönde yordaması da hem Umut Kuramı’nın söylemleri 

(Snyder, 1994; 2002) hem de ulusal ve uluslararası çalışmaların (örn., Chang ve ark., 2017; Feng ve 

Yin, 2021; Muyan ve Chang, 2019; Muyan ve ark., 2016) bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Umut 

düzeyi yüksek insanların deneyimledikleri olumlu duygulanımların yüksekliği ve yüksek yaşam 

Algılanan 

sosyal destek

Umut

Depresif 

belirtiler

.07* (.03) -.55*** (.10)

c = -.17*** (.04)

c’= -.13** (.04)
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doyumları (Cheavens ve Ritschel, 2014; Çetin Gündüz, 2016), bireylerin daha yüksek düzeyde depresif 

belirtiler deneyimlemesinde önleyici bir rol oynayabilir. Umudun algılanan sosyal destek ile depresif 

belirtiler arasındaki anlamlı aracı rolüne ilişkin bulgu ise, üniversite öğrencilerinin daha düşük düzeyde 

depresif belirtiler deneyimlemesinde algılanan sosyal desteği artırmanın yanı sıra alternatif bir yol olarak 

da üniversite öğrencilerinin umut seviyelerini artırmayı karşımıza çıkarmaktadır. Sosyal destek bireylere 

sadece stresle başa çıkmaları için gerekli kaynakları sunmakla kalmayıp aynı zamanda onların 

yaşamlarında anlam ve amaç duygularını geliştirmektedir (Wang ve ark., 2020). Sosyal bağlılık, aidiyet 

ihtiyaçlarını karşılamalarında bireylere yardımcı olabilir ve onların amaç odaklı davranışlarını 

destekleyerek umut oluşumunu teşvik edebilir (Lee ve ark., 2001). Bu yolla bireyler daha kolay şekilde 

hedeflerine ilişkin yol haritaları belirleyebilirler ve bu yolları takip edebilirler ki bu durum belirledikleri 

hedeflere daha yüksek oranda ulaşma ve buna eşlik eden daha fazla olumlu duygulanım 

deneyimlemelerine olanak sağlayabilir. Tüm bu süreç de daha az depresif belirtilerle sonuçlanabilir.  

 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin depresif belirtiler deneyimlemelerini önlemede hem algılanan 

sosyal desteğin hem de umudun geliştirilmesinin önemine işaret etmektedir. Bu doğrultuda üniversite 

öğrencilerinin sosyal destek kaynakları ile bağlarını kuvvetlendirecek etkinliklerden ve müdahale 

programlarından yararlanılabilir. Ek olarak da üniversite öğrencilerinin umut düzeylerini artıracak 

bireysel ve grup müdahaleleri (örn., Cheavens ve ark., 2006; Feldman ve Dreher, 2012) üniversitelerde 

uygulanabilir.  
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Abstract 

In the study, the mediating effect of positive humor styles on the relationship between emotional 

expression and psychological symptoms of adolescents was examined. A total of 342 high school 

students, 206 girls and 136 boys, studying at different high schools in the city center of Sivas participated 

in the research. In the data collection process of the research; Humor Styles Scale, Berkeley Emotional 

Expression Scale and Brief Symptom Inventory were used. The data collected within the scope of the 

research; descriptive statistics, Pearson Product Moments correlation analysis, structural equation 

modeling and Sobel test were used. SPSS 22.0 and AMOS 24.0 package programs were used in this 

analysis. According to the results obtained in the research; expression of emotion negatively affects 

psychological symptoms, positive humor styles positively; positive humor styles predict psychological 

symptoms negatively. In the structural model, in which all research variables were included, it was 

determined that the predictive power of emotion expression decreased, and positive humor styles had a 

partial mediation effect in the relationship between emotion expression and psychological symptoms.  

 

Keywords: Adolescents, emotional expression, psychological symptoms, humor styles. 

 

1. INTRODUCTION 

Psychological disorder is defined and associated with the distress experienced by the individual, 

impaired functioning, and atypical or culturally unexpected responses (Barlov et.al, 2012). According 

to the 5th version of the Diagnostic Criteria Reference Book (DSM-5); “Mental disorder is a syndrome 

characterized by a clinically significant impairment in cognition, emotion regulation, and behavior that 

indicates an impairment in the mental, biological, or developmental processes underlying mental 

functioning. Mental disorders are often accompanied by marked distress or disability in social, 

occupational, or other important areas of functioning.” (Köroğlu, 2014). 

 

Expressing emotions is the verbal or non-verbal transfer of experienced emotions (Kennedy Moore & 

Watson, 2001). Many types of psychopathology involve problems in areas such as emotion 

identification, emotion processing, and emotional responsiveness. For example, anxiety disorder is a 

mental state in which fear or anxiety is expressed intensely, but schizophrenia is a mental state in which 

emotions are experienced or expressed very little (Barlow, 1991; Kring & Neale, 1996). These examples 

show that there are only two types of emotional disturbance in psychopathology: they are 

overexperiencing emotion.and indecisiveness in emotion expression. When considering emotional 

disturbances in psychopathology, it will be important to consider which elements of emotion are 

affected. In some disorders, all emotion elements are disrupted, while in others, only one of them may 

be problematic. For example; people with panic disorder may experience prolonged sadness or other 

negative feelings. Someone with anti-social personality disorder does not feel empathy (Tsai, Knutson, 

& Fung, 2006). 

 

Frattaroli (2006) stated that expressing emotions increases the level of psychological well-being by both 

positively affecting the individual's communication with other individuals and facilitating coping with 

negative emotions and thoughts. Whelton (2004) stated that expressing emotions is of great importance 

in the preservation and maintenance of psychological well-being. Expression of emotions and their 

understanding by others arouse the feeling of being understood in the individual, thereby strengthening 

the relationship and regulating social relations (Kennedy-Moore & Watson 2001). Emotions that cannot 

be expressed for a long time can be distorted and reappear in the form of symptoms. The healthiest way 

for both the individual and the society is to express emotions in social harmony (Köknel 1997). For 

these reasons, therapy theories place great emphasis on emotions. 
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One way to express emotions is to use humor. Individuals can use humor in positive and negative ways.  

Humor is a very comprehensive concept that includes everything that people say or do, that is perceived 

as funny and tends to make others laugh, as well as the mental processes that enable us to perceive or 

create such an entertaining situation and our emotional response that causes us to like them (Yerlikaya, 

2009). Based on the idea that humor can be used by individuals in a way that can affect themselves and 

others positively or negatively, a model has been developed, and four different humor styles are 

described, two of which are compatible and two are incompatible (Reisoğlu, 2014). These: Self-

Enhancing Humor, Social Humor, Offensive Humor and Self-Destructive Humor. Nezu, Nezu, and 

Blisset (1988) found that the relationship between negative life events and sense of humor was effective 

in predicting depression. It was determined that female students with a high sense of humor showed 

higher levels of depression in the face of negative life events compared to those with a low sense of 

humor (Overholser, 1992). 

 

Deaner and McConatha (1993) found that people with lower depression scores used humor more as a 

defense mechanism than those with higher depression scores. While introverts have higher depression 

scores, it has been observed that they use humor less in coping with their environment. They stated that 

positive humor helps prevent depression. Based on the literature, this study aimed to examine the effect 

of expressing emotions on psychological symptoms and the mediating role of humor styles in this 

relationship. The hypotheses of the research are as follows: 

1. The level of expressing emotions predicts psychological symptoms. 

2. Using positive humor styles predicts psychological symptoms. 

3. The level of expressing emotions predicts the humor styles used. 

4. Positive humor styles have a mediating effect on the relationship between expressing 

emotions and psychological symptoms. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The research was carried out within the context of the relational screening model, which allows for 

comparison and correlation scanning. A total of 342 high school students, 206 girls and 136 boys, 

studying at different high schools in the city center of Sivas participated in the research. In the data 

collection process of the research; Humor Styles Scale, Berkeley Emotional Expression Scale and Brief 

Symptom Inventory were used. 

 

Brief Symptom Inventory, in the Turkish adaptation made by Şahin and Durak in 1994, the criterion was 

composed of five factors. These; They are “Anxiety”, “Depression”, “Negative Self”, “Somatization” 

and “Hostility”. This adaptation was made in three different studies. Generally, the form is translated 

into Turkish by three different managers and then the most appropriate expressions are selected by an 

expert. 

 

The Cronbach's Alpha internal environment coefficients obtained from the total score of three separate 

inclusion studies within the scope of the internal environment study were between 0.96 and 0.95; The 

coefficients obtained for the subscales ranged from 0.55 to 0.86. It is a valid and reliable scale. 

 

Humor Styles Scale, It was developed by Puhlik Doris and Martin (1999) as 60 items to measure four 

different humor styles, then revised by Martin et al. (2003) and rearranged as 32 items. It was adapted 

into Turkish by Yerlikaya (2003). Scale; It consists of 4 dimensions: participatory humor, self-enhancing 

humor, offensive humor and self-destructive humor. It is a 7-point Likert type scale. Cronbach's alpha 

internal consistency coefficients for the subscales were between .67 and .78; test-retest correlation 

coefficients were found to be between .83 and .88. It is a valid and reliable scale (Yerlikaya, 2003). 

 

The Berkeley Emotional Expression Scale, was developed by Gross and John (1995) and adapted into 

Turkish by Tunay Akan and Barışkın (2017). Scale; emotional expressiveness, impulse strength and 

concealment, and consists of 3 dimensions and 16 items. In addition, the scale gives a total score, while 

the total score shows the level of expressing one's emotions into behavior. The scale is 5-point Likert 

type. The Cronbach's alpha value for the total score of the scale was .81, and the test-retest reliability 

was .78. When the subscales were examined, it was determined that r = .79 for "emotional 
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expressiveness", r = .81 for "impulse strength", and r = .82 for "concealment". It is a valid and reliable 

scale (Tunay Akan & Barışkın, 2017). 

 

The data collected within the scope of the research; descriptive statistics, Pearson Product Moments 

correlation analysis, structural equation modeling and Sobel test were used. SPSS 22.0 and AMOS 24.0 

package programs were used in this analysis. 

 

3. RESULTS  

Correlation coefficients for research variables are presented in Table 1. 

 

Table 1. Pearson correlation table for research variables 
 

1.PS 2.EE 3.SH 4.SEH 

1.Psychological symptoms (PS) 1 
   

2. Emotion expression (EE) -.47* 1 
  

3. Social humor style (SH) -.32* .52* 1 
 

4. Self-enhancing humor style (SEH) -.39* .44* .67* 1 

 

When Table 1 is examined, it is seen that the correlation coefficients of the relations between the 

variables vary between .67 and .32. The correlation coefficient of the relations between the indicator 

variables (participatory humor and self-enhancing humor) that make up the latent variable of Positive 

Humor Styles is .67. Thus, all of the indicator variables were found to have statistically significant 

relationships (p<.05; p<.01). Structural equation model and path coefficients created after the correlation 

analysis are presented in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Standardized path coefficients 

 

According to Figure 1, Emotional Expression Psychological Symptoms directly and through Humor 

Styles indirectly predicts. The fit values of the model are CMIN/df= 3.014, GFI=.98, AGFI=.95, 

CFI=.97, RMSEA= .07. According to Kline (2011) these values show that the data fit the model very 

well. When the path coefficients are examined, it is seen that the effect of Emotional Expression on 

Psychological Symptoms decreased after Humor Styles were entered into the model (from -.32 to -.24). 

Baron and Kenny (1986) states that this indicates partial mediation. With Emotion Expression The Sobel 

test score, which was conducted to determine the mediating effect of Humor Styles in the relationship 

between Psychological Symptoms, was 5.14, p=.00. 

 

4. CONCLUSION AND DISCUSSION 

According to the results obtained in the research; expression of emotion negatively affects psychological 

symptoms, positive humor styles positively; positive humor styles predict psychological symptoms 

negatively. In the structural model, in which all research variables were included, it was determined that 
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the predictive power of emotion expression decreased, and positive humor styles had a partial mediation 

effect in the relationship between emotion expression and psychological symptoms. 

 

Research results show that the expression of emotions positively affects physical health (Ewart & 

Kolodner 1994). Unexpressed suppressed emotions such as depression (Sloan et al., 2001), heart 

diseases, cancer, asthma (Traue & Pennebaker, 1993), borderline personality disorder (Herpertz et al., 

2001) and schizophrenia (Earnst & Kring 1999) There are studies showing that it may be associated 

with various physiological and psychological disorders. Studies in the literature show that using positive 

humor styles increases psychological well-being (Deaner & McConatha, 1993; Nezu, Nezu ve Blisset, 

1988; Overholser, 1992). Consistent with the literature, all four hypotheses of the research were 

confirmed. 
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Özet  

Son yıllarda yabancılara Türkçe öğretiminin önemi daha fazla artmaya başlamıştır. Küreselleşmenin 

yanı sıra gerek iç savaşlar gerekse ülkeler arasında yaşanan olumsuz olaylar bu durumun önemli 

tetikleyicileri arasında yer almaktadır. Önceleri Türkiye’ye yapılan göçler genellikle yetişkinler 

tarafından gerçekleştirilirken son yıllarda çevre ülkelerde yaşanan iç savaşlar nedeniyle çocuk ve kadın 

göçmen sayısında da artış yaşanmıştır. Bu durum göçmen çocukların eğitime erişmelerinde önemli bir 

sorun olmaya başlamıştır. Göçe maruz kalan çocukların eğitim haklarından yararlanabilmeleri için 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çeşitli politikalar geliştirilmiştir. Bu 

politikaların başında Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 

(PİKTES) gelmektedir. Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen bu proje ile özellikle okul çağındaki 

Suriyeli çocukların eğitime erişmeleri amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda göçmen çocukların eğitim 

sistemine entegre olabilmeleri için onlara öncelikle Türkçe öğretimi ve psikolojik destek verilmesi 

amaçlanmıştır. Uzun yıllardır süren bu projenin hedeflediği çıktıların desteklenmesi amacıyla olumsuz 

koşullara maruz kalan bu çocuklara Türkçe öğretilirken aynı zamanda psikolojik olarak da gelişimlerini 

sağlamak, ruhsal gelişimleri ile Türkçe öğrenim süreçlerini bir arada ilerlemelerini desteklemek 

amacıyla bibliyoterapi yöntemine dayalı Türkçe öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda Quentin Blake tarafından yazılan göç, zorbalık, savaş gibi konulara vurgu yapan 

“Gökte Bir Tekne” isimli kitabı bibliyoterapi tekniği ile etkinliğe dönüştürülmüştür. Bu etkinlikler 

Türkçe derslerinde kullanımının etkililiğini belirlemek amacıyla pilot olarak uygulanmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre çocukların hem dil becerilerinin gelişiminde hem de duygularının sağaltımında oldukça 

önemli bir yaklaşımdır.  

 

Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Bibliyoterapi, göç, çocuk 

 

 

TEACHING TURKISH WITH BIBLIOTHERAPY-BASED ACTIVITIES IN TEACHING 

TURKISH TO MIGRANT CHILDREN 

 

Abstract  

In recent years, the importance of teaching Turkish to foreigners has begun to increase. In addition to 

globalization, both civil wars and negative events between countries are among the important triggers 

of this situation. While the migrations to Turkey were mostly carried out by adults in the past, there has 

been an increase in the number of children and women immigrants in recent years due to the civil wars 

in the surrounding countries. This situation has become an important problem in the access of immigrant 

children to education. Various policies have been developed by the Ministry of National Education 

(MEB) of the Republic of Turkey so that children exposed to migration can benefit from their education 

rights. At the forefront of these policies is the Project of Supporting the Integration of Syrian Children 

into the Education System (PİKTES). With this project, which is supported by the European Union 

(EU), it is aimed that Syrian children, especially at school age, have access to education. In line with 

this purpose, it is aimed primarily to teach Turkish and to give psychological support to immigrant 

children so that they can be integrated into the education system. In order to support the outputs targeted 

by this long-standing project, it is aimed to develop Turkish teaching activities based on bibliotherapy 

method in order to provide these children, who have been exposed to negative conditions, with their 

psychological development, while at the same time teaching Turkish, and to support their progress 

together with their spiritual development and Turkish learning processes. For this purpose, the book 

named “A Boat in the Sky” written by Quentin Blake, which emphasizes issues such as migration, 

bullying and war, has been transformed into an activity with the bibliotherapy technique. These activities 

were implemented as a pilot to determine the effectiveness of their use in Turkish lessons. According to 
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the results obtained, it is a very important approach in the development of children's language skills and 

in the treatment of their emotions. 

 

Key words: Teaching Turkish to foreigners, Bibliotherapy, immigration, child 

 

1. GİRİŞ 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi uzun bir geçmişe sahiptir. İlk olarak Kaşgarlı Mahmut’un Divanı 

Lügat-it Türk ile yabancılara Türkçe öğretimine yönelik adım atılmıştır (Biçer, 2012). Bu eserin yazılışı 

11. yüzyıla dayanmaktadır. Daha o zamanlar Türkçenin o dönemde hâkim dil olarak görülen Arapça 

karşısındaki gücü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kaşgarlı Mahmut ile başlayan yabancılara Türkçe 

öğretimi serüveni günümüzde güçlenerek devam etmektedir. Özellikle Türkiye’nin siyasi, ekonomik, 

demografik özelliklerinin niteliksel anlamda gelişmesi ile birlikte farklı ülkeler arasındaki konumunu 

etkilemiştir. Bu bakımlardan güçlendikçe daha fazla söz sahibi olması kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’nin 

bu gücünden dolayı dünyanın birçok farklı bölgesinde farklı amaçlarla Türkçenin öğrenilmesine yönelik 

rağbeti artırmıştır. Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmesi de Türkçenin daha 

geniş kitlelere ulaşmasında etkili olmuştur.  

 

Dünyada yaşanan küresel olaylar toplumlar arasındaki göç dengesini de etkilemektedir. Özellikle 

Türkiye’ye komşu olan ülkelerde yaşanan iç savaşlar, ekonomik buhranlar nedeniyle Türkiye’ye göçler 

artmaya başlamıştır. Bu göçlerin Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasında geçiş güzergâhı olarak görürken 

bir kısmı ise sığınılan ülke olarak görmüştür. Her iki durumda da çoğunlukla Türkçenin öğrenimi bu 

kitleler için zorunlu bir durum haline gelmiştir. Çünkü iletişim kurabilmeleri, içinde bulundukları 

topluma uyum sağlayabilmeleri o dile olan hakimiyetleri ile paralellik arz etmektedir. Özellikle 2011 

yılında Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye yoğun bir şekilde göçler yaşanmaya 

başlamıştır. Bu göç eden kitleler arasında çocuklar da yer almıştır. Eğitim çağında olan çocukların 

savaştan dolayı yaşadıkları travmalar ve ellerinden alınan eğitim hakları önemli bir sorun haline gelmeye 

başlamıştır. Bu durumun en az düzeye düşürülmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete 

geçmiş ve bu mülteci çocukların yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri için psikolojik destekler 

sağlamıştır. Ayrıca eğitim haklarından yararlanabilmeleri için Türk eğitim sistemine entegre olmalarını 

sağlayacak politikalar geliştirmiştir. Bunların arasında Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi (PİKTES) gelmektedir. 2016 yılında yürürlüğe konulan bu 

proje ile Suriyeli çocuklara hem rehberlik hizmeti hem de eğitim hizmeti verilmiştir (Şahin, 2020). Hala 

devam eden bu proje kapsamında uyum sınıfları adı altında Türkçe ağırlıklı ders programları 

uygulanmaktadır. Bu sınıflarda verilen bir yıllık eğitimin sonunda öğrenciler Türk öğrencilerle birlikte 

eğitimlerine devam etmektedir. Savaş mağdurları olarak Türkiye’de yaşayan bu geçici koruma altındaki 

çocukların eğitim sürecine uyumlarının hızlandırılması, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri 

eğitim ortamlarının olması akademik başarılarının yanı sıra psikolojik iyileşme süreçleri için de oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda bibliyoterapi tekniğinin dikkate alındığı Türkçe öğretim etkinliklerinin 

gerçekleştirilmesi geçici koruma altındaki çocukların Türkçeyi öğrenirken aynı zamanda duygusal 

sağaltım yaşayarak psikolojik olarak güçlenebilmelerine olanak sağlanabilir. Hem eğitim hem de 

psikolojik anlamda gelişimin sağlanabilmesi için yapılabilecek en iyi uygulamaların başında 

bibliyoterapi gelmektedir.  

 

Bibliyoterapi adını Yunanca, “biblion, therapeo” yani “kitap ve iyileşme” kavramlarının birleşiminden 

alır. Yani kitaplarla iyileşme anlamına gelen bir kavram özelliğine sahiptir (Yılmaz, 2014). Bibliyoterapi 

geleneksel, klinik ve gelişimsel olarak kategorilere ayrılmıştır. Buradaki ayrıma, kategorilere bölünme 

sebebi kullanım amacı, kullanım alanı, kullanım yöntemleridir. Geleneksel diğer bir ifade ile kuramsal 

bibliyoterapi özellikle akıl hastanelerinde hastanın bilgi edinmesini, zamanını daha nitelikli bir şekilde 

değerlendirip sosyal yaşamda etkin kılmasını sağlayan bireysel bir bibliyoterapi yöntemidir. Bir diğer 

aşama olan klinik bibliyoterapide duygu ve davranışlarında problemler olan, benzer problemleri yaşayan 

bireylerin bir araya getirilerek grup halinde danışanın öncülüğünde bibliyoterapinin aşamaları 

uygulanarak iç görü kazanıp problem olan duygu ve düşüncelerin sağaltımı amaçlanmaktadır. 

Gelişimsel bibliyoterapide ise eğitimde etkin bir şekilde kullanılabilecek bir yöntemdir. Öğrenciye 

akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra eğitim-öğretim sürecinde karşılaşabileceği olası olumsuz 

durumların üstesinden gelme, olabilme ihtimali olan sorunlara karşı önleyici bir ekti ortaya koymak 
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amaçlanmaktadır. Öğrencinin ruh sağlığının korunması için kullanılması önemlidir (Rubin, 1979, akt. 

İlter, 2015; Jones, 2006). Bibliyoterapi ile birey kendi kişiliğine dair, kendini keşfetmeye dair iç görü 

kazanırken karşılaşabileceği olası sorunlarla başa çıkma becerisi de kazanmaktadır (Öner, 2007). Bu 

nedenle eğitim alanında gelişimsel bibliyoterapiden sıklıkla yararlanılmaktadır (Bal, 2018; Öner, 2007). 

Gelişimsel bibliyoterapide kullanılan bir uyaran vardır. Bu uyaran diğer bir ifade ile araç kitap 

olmaktadır. Gelişimsel bibliyoterapinin uygulanacağı sınıf düzeyi, öğrenci profili, kazandırılmak 

istenen beceri ve kazanımlar dikkate alınarak belirlenen kitap çerçevesinde öğretim süreci 

şekillendirilmektedir. Gelişimsel bibliyoterapinin aşamaları bulunmaktadır. Her bir aşama ile öğrencinin 

iç görü kazanmasına yönelik adımlar atılmaktadır. Belirlenen kitaptaki ileti ve olay örgüsü 

doğrultusunda bibliyoterapinin şu aşamaları uygulanmaktadır: 

Özdeşleşme, katarsis, iç görü, genelleştirme aşamalarından oluşmaktadır. Uygulama öncesinde 

belirlenen kitabın hedefe kitleye uygunluğu, kazandırılması hedeflenen duruma uygunluğu, öğrencilerin 

bireysel özelliklerinin dikkate alınması önemlidir.  

 

Özdeşleşme ile başlayan süreçte öğrenci uyaran ile tanıştırılmaktadır. Verilen metindeki 

kahraman/kahramanların ve yan karakterlerin karşılaştıkları sorunlar, bu sorunlara karşı ortaya koyduğu 

çabalara, hedef kitle ile olan benzer özellikleri ön plana çıkarılmaktadır. Bu aşamada öğrencinin 

metindeki kahramanla empati kurması beklenmektedir. Katarsis aşamasında öğrencilerin olaya ilişkin 

yorum ve değerlendirmelerde bulunmaları, bunları kendi karşılaştıkları durumlarla ilişkilendirmeleri, 

kendilerinin verebilecekleri tepkileri sözelleştirmeleri beklenmektedir (Jones, 2015; İlter, 2015). 

Böylece öğrencinin kendisine dair olan problemleri ifade etmekten kaçınmasının önüne de geçilmiş 

olmaktadır. Öğrenci kendi düşüncelerini de işin içine katarak olaya ilişkin detaylı bir şekilde duygu ve 

düşüncelerini ifade etmektedir. 

 

İç görü aşamasında metindeki kahramanın yaşadığı sorunlar karşısında ortaya koyduğu çaba, olaylarla 

baş edebilmesine vurgu yapılmaktadır. Kahramanın problemleri çözebilme becerisi, sorunların 

üstesinden gelmesi öğrenciye örnek olması açısından önemlidir. Bu şekilde öğrenci aslında sorunların 

çözülebilir özellikte olduğunu fark etmeye başlıyor. Genelleştirme aşamasında ise öğrenci artık 

yaşamada birçok farklı problemle her zaman karşı karşıya gelebileceğini sadece kendisinin sorunlar 

yaşamadığını fark eder. Sorunlarla baş edebilmek, bunları çözüme kavuşturabilmek için farklı yollara 

başvurulabileceği, aynı zamanda karşılaştığı sorunlarla tek başına mücadele etmek zorunda olmadığını 

her zaman birileri tarafından desteklenip daha iyi şekilde ilerleyebileceğini fark eder (Joner, 2006; İlter, 

2015). Olaylara kuş bakışı yaklaşmayı ve alternatifler üretebileceğini keşfeder. 

 

Özellikle dezavantajlı grup olarak nitelendirilebilecek olan geçici koruma altındaki çocuklara yabancı 

dil olarak Türkçe öğretilirken bibliyoterapinin bu özelliklerinden yararlanmak öğrencinin hem akademik 

başarısı hem de psikolojik gelişimi için oldukça önemlidir. Alan yazın böyle bir çalışmanın 

yürütülmemiş olması da literatüre yeni bir soluk kazandırması açısından dikkate değer bir çalışma 

olduğu ifade edilebilir. Çalışma kapsamında etkinliklerin pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu pilot 

uygulamalarda öğrencilerin derse karşı olan ilgileri, olaylara yaklaşım biçimleri bu yöntemin bu tür 

grupların eğitiminde kullanılmasının önemini ortaya koymuştur. Bibliyoterapi uygulamaları ağırlıklı 

olarak bir hikâyeye dayandığı için okuma esnasında öğrencilerin belirli beceriye sahip olmaları 

gerekmektedir. Özellikle en az B1, B2 düzeyinde olan çocuklarla uygulamalar yapılması niteliğin 

artması bakımından önemlidir.  
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Etkinlik  

Oturumun amacı:  
Öğrencinin karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel olayların ona özgü bir durum olamayabileceğini keşfetmesini 

sağlamak 

Öğrencinin empati becerilerini geliştirmek 

Problemlere yönelik çözümler ortaya koymasını sağlamak 

 

Beceriler: İşbirlikli öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme,  

 

Araç gereçler: “Gökte Bir Gemi” kitabı 

 

Kavram/lar: empati 

 

Hazırlık  Türkçede empati kavramının ne olduğuna dair ufak bir açıklama 

yapılır. Empatinin yaşamımızdaki önemi üzerinde durulur.  

Konu hakkında öğrenciler bilgilendirildikten sonra konu ile ilgili 

gönüllü öğrenciler arasından yorum yapmaları sağlanır.  

Herkese birer hayvan seçmeleri ve onu dersin sonuna kadar 

saklamaları istenir. 

Isınma Ayna oyunu ile ısınma hareketleri yapılır. Bu şekilde öğrenciler 

karşılıklı olarak birbirlerini hareketlerini taklit ederler. Ayna oyunun 

ardından derse geçilir. 

Süreç  (Dersten bir hafta önce öğrencilerin kitabı alıp okumaları 

sağlanmıştır) 

Bütün sınıfın çember halinde oturması sağlanır. “Gökte Bir Gemi” 

metni getirilip öğrencilere kitabın kapağı ve kitabın üzerinde tartışılır. 

Kapak resminin çağrıştırdıkları üzerinde tartışmaları, fikir yürütmeleri 

sağlanır. Ardından kitabı incelemeleri için sınıf içerisinde herkesin 

elden ele vermesi sağlanır. Ardından herkesin okumuş olduğu kitaba 

yönelik akıllarında kalan noktalar ve aldıkları notlar üzerinde fikir 

yürütmeleri sağlanır. Kitapla ilgili gönüllü her öğrencinin konuşması 

sağlandıktan sonra kitaptaki kahraman, olay, yer vb. unsurlar üzerinde 

durularak tartışmaları sağlanır. Kahramanın karşılaştığı sorunlar, 

ortaya koyduğu çözümler, onlar kahramanın yerinde olsaydı neler 

yapabilirlerdi diye konuşmaları sağlanır. Bunların gerçekleştirildikten 

sonra 

özdeşleşme,  

katarsis,  

iç görü,  

genelleştirme 

aşamalarının her birinde öğrenci etkin olması ve kendi yaşamıyla 

ilişkilendirip nihayete ulaşması sağlanır. 

  

Tartışmayı gözden geçirme Dersin girişinde seçtikleri hayvanı tanımlamaları ve bu hayvanın 

karşılaşabileceği olası durumlar karşısında nasıl tepki gösterebileceği 

ve sorunla nasıl baş edebileceğine dair değerlendirmede bulunmalar, 

bunu sınıf arkadaşları ile paylaşmaları istenir. 

Derste neler yapıldığı, öğrencilerde nasıl farkındalıkların gelişimine 

katkı sağladığı, her bir aşama gözden geçirilerek dersi bir bütün 

olarak görmeleri sağlanır. Onların yorum ve değerlendirmeleri de 

dikkate alınır. 

Sonraki Derse Hazırlık Bir sonraki ders için neler yapılması gerektiğine dair öğrenci görüşleri 

alınır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışma kapsamında literatüre dayalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile doküman analizinin 

temel alındığı bir çalışma yürütülmüştür.“Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve 

sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir” (Wach, 2013, akt. Kıral, 

2020).  
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Çalışma kapsamında hazırlanması planlanan etkinlik için hedef kitle dikkate alınarak aynı zamanda 

geçici koruma altında bulunan çocuklara Türkçe öğreten 4 öğretmen ile geçici koruma altında olan 

çocuklara psikolojik destek veren bir rehber öğretmenin görüşü alınmıştır. Alınan görüşler 

doğrultusunda Quentin Blake’nin Gökte Bir Gemi isimli kitabı uyaran olarak seçilmiştir. Bu kitap 

dezavantajlı bireylerin yaşamına vurgu yapmaktadır. Zorbalık, ölüm, göç, savaş gibi kavramları olaylar 

çerçevesinde çocuk gerçekliğine uygun bir şekilde ele alınmaktadır. Yaşanan olumsuz durumların 

üstesinde gelme, güçlü olmayı, çözüm üretebilmeyi, birlikte yaşamayı, barışı, sevgiyi duyumsatmayı 

amaçlayan bir eserdir. Yazar eseri kaleme alırken dünyanın birçok yerinden farklı çocuklarla iletişime 

geçip onların fikirlerinden yararlanmıştır. 

 

B1-B2 düzeyinde olan öğrencilerin sözcük dağarcıkları, ifade biçimleri dikkate alınarak etkinlik 

geliştirilmiştir. Etkinlik geliştirildikten sonra tekrar etkinliklerin uygunluğuna dair uzmanlara 

gönderilmiştir. Verdikleri dönütler doğrultusunda etkinliklerde son düzenlemeler yapılmıştır. 

Etkinliklerin geliştirilmesinin ardından uygulanabilirliğini test etmek amacıyla hedef kitleye bir pilot 

uygulama yapılmıştır. Bir haftalık, 6 saatlik pilot uygulama sonunda etkinlerin hedef kitleye uygun 

olduğu anlaşılmıştır. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bibliyoterapiye dayalı yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin hem duygusal hem de bilişsel 

anlamda gelişim göstermektedirler. Özellikle savaş, göç gibi kitleleri etkileyen olaylara maruz kalan 

bireylerin yeni tanıştıkları kültürün dilini öğrenirken aynı zamanda yaşadıkları olumsuz durumların 

üstesinden gelmelerini sağlayacak eylemlerin gerçekleştirilmesi önemlidir (Bal, 2018). Öğrenciler hem 

dili öğrenme fırsatı yakalarken hem de var olan psikolojik sorunları ile toplumsal uyum sorunları ile baş 

etmeyi öğrenmektedirler. Çünkü bibliyoterapide öğrenci okuduğu kitaptaki kahramanla özdeşim kurar 

ve bu süreçte kahramanın karşı karşıya kaldığı sorunları çözümlemesine yakından tanık olmaktadır 

(Turan, 2005; Greory, Vessey, 2004). Kitapta yaşanan olay öğrencinin yaşamında yaşadığı olaylara 

benzer durumları içerdiğinde öğrenci daha hızlı bir şekilde özdeşim kurup buradan hareketle kendi 

yaşamında düzenlemeler yapabilir, daha rahat bir şekilde problemlerin üstesinden gelebilir. Araştırma 

kapsamında geliştirilen etkinliklerin pilot uygulamasına katılım sağlayan geçici koruma altındaki 

çocuklar dersten oldukça olumlu anlamda etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Diğer derslerinin de benzer 

şekilde yürütülmesini talep etmişlerdir. Geçici koruma altındaki öğrencilere eğitim veren Türkçe 

öğretmenleri de etkinliğin oldukça işlevsel olduğu, öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları iki alanın 

birleştirilerek bir arada verilmesini öğrenciye çok yarar sağladığını ifade etmişlerdir. Geçici koruma 

altındaki Suriyeli çocuklara rehberlik yapan rehber öğretmen de benzer şekilde çocukların psikolojik 

gelişimleri, iyileşmeleri için bu tür etkinliklerin yararlı olduğunu ifade etmiştir.  
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Abstract  

The last three decades of post-communism transformation in Albania have witnessed intense social and 

economic changes. The internal demographic transformation from rural to urban areas and from the 

northeastern mountain region to the district of the coast and Tirana spontaneously created a new 

economic zone named DURANA. Even though the total population of Albania has been decreasing 

since 1990, the population of the district of Durrës and Tirana region (named DURANA) has increased, 

impacting the socio-economic development of DURANA and overall Albania. Because of the increasing 

population living in DURANA, it was expected that the contribution to the GDP and employment would 

increase. However, for the time of analysis in this study, DURANA continues to face significant social 

challenges such as poverty, unemployment of young people, inequality, and difficulty in accessing 

public goods and services for a part of the rural population. The purpose of this paper is to provide a 

summary of the alternative theoretical frameworks that deal with population and its impact on economic 

growth and then to analyze the relationship of population growth to economic growth and development, 

focusing the analysis on DURANA economic zone. The Vector Auto Regression method is used in this 

study for data obtained from 1990 to 2020 to estimate the importance of the relationship between 

population growth and economic growth. The empirical results state a bidirectional relationship between 

economic development and population changes, which indicates further research to study the extent of 

the dual impact. 

 

Keywords: Population growth, internal migration, income Growth, socio-economic sustainable 

development. 

 

1.INTRODUCTION 

Albania, as an upper middle-income country, with an excellent geographical position, has made 

significant progress during the last three decades in the reforming process to the path to European Union 

(EU)  accession but continues to be one of the poorest countries in Europe. Referring to the last data 

published by Albanian public institutions, Albania's population has decreased since 1990, but not all 

Albanian cities have followed this trend (INSTAT, 2022). From 2011 to 2021, it is estimated that every 

year 42 thousand Albanians have emigrated, and 23 thousand Albanians have immigrated. The main 

reasons for emigration and internal migration from urban zones to the center of Albania are related to 

better opportunities for work, education, and health care. Meanwhile, the most challenging indicators 

for Albanian registered are the decline in the number of births, the aging of the population, 

unemployment among young people, and the continuous movements toward urban areas. In front of all 

these challenges, it appears more difficult for policymakers to coordinate socioeconomic policies, 

affecting sustainable development (INSTAT, 2014, 2022). 
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The demographic changes in Albania during the last three decades, because of emigration and internal 

migration, have influenced the country's socio-economic development. The most important effect was 

the spontaneous creation of new economic areas with higher populations and potential for socio-

economic development, such as Durrës and Tirana (DURANA area). The new economic zone of Durrës-

Tirana (DURANA area) is known as the most potent economic area in Albania in terms of the economic 

contribution to the Albanian economy. Massive internal population migration to the DURANA area 

resulted in increased population density and concentration of economic activities in this area, 

urbanization, and significant displacement of labor, economic resources and investments. The strategic 

position of this area, and the fact that more than 75% of higher education institutions, scientific research 

centers and non-profit organizations are located in this area, makes the social capital in the DURANA 

area an advantageous potential. Thus, DURANA supported the Albanian economy's restructuring 

process and can become the main driver of the productivity growth of the national economy (AKPT, 

2015). Although, the social capital in DURANA area constitutes an advantageous potential and is of 

great interest to researchers as it can support the restructuring of the region's economy. DURANA area 

still faces social challenges such as poverty (mainly of young families), unemployment of young people, 

inequality, and difficulty in accessing public goods and services for a part of the population (INSTAT, 

2021). The purpose of this paper is to provide a summary of the alternative theoretical frameworks that 

deal with population and its impact on economic growth and then analyze the relationship of population 

growth to economic growth and development, focusing the analysis on DURANA economic zone. This 

article organizes as follows. The second section will present a brief literature review to understand the 

role of the population in economic growth and development. The third section will show the evolution 

of economic growth and population in DURANA economic zone and Albania during 1990-2021. The 

fourth section presents the model and data specification used to study the relationship between the two 

indicators, and the last section will show the main conclusions. 

 

2. LITERATURE REVIEW 
Several studies have contributed to analysing the relationship between population and economic growth 

and development. Adam Smith and Malthus were the first researchers to discuss the importance of 

controlling population growth to promote economic performance. Then, several theoretical and 

empirical studies explored the link between population change and economic growth from an economic 

and demographic point of view. However, still, a common view has yet to be created. In the study of 

Bloom et al. (2003) it is summarized that: "Although countries that experience fast-growing population 

tend to have slower economic growth rates..., the negative correlation usually disappears (or even 

changes direction) as other factors... are taken in analysis". In the later studies, three main approaches 

studied the statement given above by Bloom et al. (2003): an optimistic, pessimistic and neutral view. 

The most widespread opinion among scholars is that pessimistic (Solow, 1956; Becker and Barro, 1988; 

and Barro and Becker, 1989), which considers the population as a threat to economic growth and socio-

economic development. This result may be due to two different reasons: Firstly, if the economy shows 

that it possesses fixed resources and has no sources of technological progress, in the long term, 

production activity will not be able to satisfy the pressure of population growth, leading per capita 

resources to fall below the minimum standard of living (Malthus, 1798); Secondly, if the economy 

instead shows rapid population growth, then most of the investment is meant to be devoted to meeting 

the needs of the growing population (the effect of diverting investments - Kelley, 1988, 2005, McNicoll, 

1984), rather than increasing capital funds per capita. Researchers that support this view base their 

argument on the idea that an increase in population size leads to reduced available resources, negatively 

affecting sustainable socio-economic development. Albanian researchers also have contributed with 

their studies to study the impact of population and demographic changes on economic development, 

creating a basis for their findings of theoretical and empirical studies. However, a common view has yet 

to be created, which will be very useful to guide political believers in drafting socio-economic policies 

in the coming decades. 

 

3. THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC GROWTH AND POPULATION IN ALBANIA 

From the start of the transition in 1990-1992, Albania's real GDP drooped by a cumulative percentage 

of 39%. The policies implemented during 1993, aiming for the country's macroeconomic stability, 

helped foster stable economic recovery and growth, between 1993-1996 the average annual growth 
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pointed to 9.3%. The crisis of pyramid schemes in 1997 triggered an economic fall of 11%. Nevertheless, 

the economy recovered rapidly, and the growth rate of real GDP for 1998 pointed to 8.6 % (Bank of 

Albania, 2000). This growth was higher and stabilized for the ongoing years from 2001 to 2002, at an 

average rate of 6.5 %. The economic crisis of 2002 pointed to an economic growth of 4.3%, and till 

2007 the average annual economic growth was 6%. After the yearly growth rate of 7.85 % in 2008, the 

global financial crisis was reflected in the slowing down of economic growth, recording only 3.3 % in 

2009. During the economic transition, starting from 1990 till now, the restructuration of the economy's 

composition was registered. The industry sector's share had dropped from 39% of GDP in 1990 to about 

7.6% in 2009. Meanwhile, the construction sector experienced a considerable expansion, from about 3% 

of GDP in 1990 to 14.5% in 2009. 

 

 
Figure 1: Distribution of GDP in Albania across economic sectors and Economic growth from 2011-

2021 

Source: Statista, 2022; Bank of Albania, 2022 

 

The narrowing of the industry sector provided useful resources to the other sectors. The services sector 

experienced a significant expansion. Its share of GDP increased from 33 % in 1990 to 63% in 2009. The 

percentage of the agriculture sector first climbed from 23% to 32% in 1997 and then decreased to 19 % 

of GDP in 2009. The financial crisis mainly affected the industry sector, causing a decrease of 2.5 

percentage points in the ratio to GDP. In the meantime, the services sector continued to expand by 5.4 

percentage points against GDP relative to 2008. After the financial crisis, Albanian economic growth 

levels have decreased constantly from 7% in 2008 to 3.5% and 3.7% in 2009 and 2008, 2% in 2011, 

approximately 1.5 % in 2012 and 2013 and increasing slightly to 2.1% in 2014 (Figure 1). The 

prefectures that contributed most to Albanian GDP were Tirana (43%) and Durrës (10%), which makes 

DUARANA a very important zone for researchers to study for (Figure 2). 

 

 
Figure 2: GDP Contribution by region in Albania; GDP contribution by DURANA 

Source: INSTAT, 2022 
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During the last three decades, internal migration in Albania played an essential part in the demographic 

evolution of the region and has served as an indicator of social changes such as urbanization (Balla A., 

Avdia B. 2022). Albania's central and coastal zones have experienced a population increase due to 

internal migration. At the same time, the data show that the immigrant population was 44 times higher 

for the period between1989-2001 compared to the North–East region, and for the same period, 13 times 

higher than in the South-East region of Albania (INSTAT, 2001). Internal migration and the urbanization 

process that Albania experienced in the post-communist years were driven by several direct factors, such 

as economic, political, social, and cultural factors (Balla A., Avdia B. 2022). Referring to the 2001 

Census for 1989-2001, Tirana accounts for over half of the inter-prefecture population movement 

between 1989 and 2001 (136,576 migrants coming from the other prefectures of the country). Durrës is 

the second city where migrants in Albania are most attracted, accounting for not more than 18% of the 

migrants (44 859); 70% of the migrants from Kukës and Dibër went to Tirana, and 20% to Durrës. Also, 

for 2020 only Durrës and Tirana registered a positive crude net internal migration rate, while all other 

regions registered a negative indicator (Table 1). 

 

Table 1: Internal migration and crude net migration rate by prefecture, 2020 

Prefecture Incoming 

flows 

Outgoing 

flows 

Net internal 

migration 

Crude net internal 

migration rate 

Berat 1,238 2,249 -1,011 -8,4 

Dibër 924 2,769 -1,845 -16,1 

Durrës 5,265 2,816 2,449 8.4 

Elbasan 1,825 3,114 -1,289 -4.8 

Fier 3,773 4,591 -818 -2,8 

Gjirokastër 884 1,420 -536 -9.1 

Korcë 1,698 2,441 -743 -3.7 

Kukës 540 1,415 -875 -11.7 

Lezhë 1,812 2,402 -590 -4.8 

Shkodër 1,559 2,367 -808 -4.1 

Tiranë 12,165 6,053 6,112 6.7 

Vlorë 2,326 2,372 -46 -0.2 

Albania 34,009 34,009 - - 

 

Source: INSTAT, 2021 

 
Figure 3: Population pyramid on January 1, 2011-2022; Population of DURANA in Albania 2021 

Source: INSTAT, 2022 

 

On 1st January 2022, the total population of Albania was 2,829,741 inhabitants, where Tirana occupies 

about 32.9% of the total population, continuing to be one of the most populated regions of the country, 

followed by Durrës with 10.4%, as shown in Figure 3 (INSTAT, 2022). The population density of 
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Albania in 2020 was 99 inhabitants per km², while the prefecture of Tirana had the highest population 

density (550 inhabitants per km²), followed by the region of Durrës (380 inhabitants per km²). 

 

 
Figure 4: Economic Growth (in %) in Albania and Population in DURANA 

Source: INSTAT, 2022 

 

The population of the DURANA area, according to INSTAT projections, is estimated to increase by 

211,560 inhabitants by 2031. The increase in population will be mainly in the district of Tirana, with 

about 201 thousand inhabitants, or 26.4% more than the population measured in 2011, in the last 

CENSUS reported. While referring to the projections for the district of Durrës, the increase will be about 

10 thousand inhabitants or 3.7% more than the population measured in 2011, in the last CENSUS 

reported. Despite the increasing population living in DURANA, Albania still has a decreasing trend of 

economic growth (Figure 4), suggesting further studies to understand the impact of population growth 

on the economic growth and development of the DURANA economic zone and Albania. 

 

4. MODEL AND DATA SPECIFICATION 
In this paper, we have taken the data on GDP growth and population in DURANA from 1990 to 2020, 

so we have a sample of 30 years. These data are collected from the World Bank website. After applying 

the normality of distribution of the data test, we accept the normality of the population for both variables. 

Before implementing the regression to determine the relationship between the population and economic 

growth, it is important to know whether the time series variable data collected for this research is 

stationary. If the data result is not stationary, the regression results might be spurious, and the estimates' 

mean and variable will not be constant. To prevent this non-convenient result, we first perform unit root 

tests on the variables. After completing the unit root test, the variables resulted non-stationary and 

showed the presence of unit roots. ADF t-statistics is a bigger number than the critical value, so we 

cannot reject the null hypothesis (Null Hypothesis: variable has a unit root). This result means the 

variables are non-stationary. After obtaining this result, we perform the Augmented Dickey-Fuller unit 

root test to make the variables stationary at levels with a lag of 2.  The vector autoregressive model is 

used to portray the relationship between our two variables, as used in cases when the variables are 

stationary in their differences. 

 

 
Source: Author’s calculations 
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The regression output shows that p is smaller than 0.05, so the VECM model is significant. To check 

for the VECM, we first need to check the stationary of the residual series. From the ADF unit root test 

on the residual, we see that p<0.05; as a result, we can say that the VECM is stochastic. Since the 

RESID01 (-2) p-value is smaller than 0.05, the VECM is significant. The table below also shows an R 

squared smaller than the Durbin-Watson stat, which means that our model is significant and stochastic. 

 

 
Source: Author’s calculations 

 

Since we know the critical value is 5%, we cannot accept either null hypothesis. Both are smaller than 

5%. In this case, the causality is bidirectional. That means that population and economic growth have a 

reciprocal effect on each other. 

 

 
Source: Author’s calculations 

 

5. CONCLUSIONS 

Internal migration was essential to Albania's socioeconomic development, especially to DURANA 

economic zone. Despite the positive steps Albania took in the last three decades in political and 

structural reforms toward its aspiration to integrate into the European Union, Albanian economic growth 

had a decreasing trend. The result of this study's empirical analysis indicates a bidirectional relationship 

between economic development and population changes. That means that population changes affect 

economic development, but also economic development also affects the population size. The model 

tested in this study showed that the relationship between population and economic growth and 

development exists but could be more robust, indicating further research to study the extent of the dual 

impact. 
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Abstract 
This paper reports on the preliminary results of the student’s mobility, pre and post COVID19 which 

explore the impact of mobility on the intercultural experience amongst Southeast Asian students. The 

program details and participant characteristics will be discussed in this paper. The type of mobility will 

be discussed in brief. The study employs an online interview and a qualitative methods research design. 

E-interview or online interviews are employed with a purposive sample of 30 AIMS students. This study 

reported that respondents felt that their experiences were less financially burdensome on parents, due to 

the program being conducted virtually. Respondents reported feeling comfortable using English as a 

lingua franca, despite communicating through an online context. This, in turn, contributed to the 

development of their intercultural adaptation, negotiation, and communicative skills. This study 

identifies that respondents' limited opportunities for intercultural experiences and discontent with online 

mobility characterize their intercultural experiences. Nevertheless, they claimed that despite all the 

limits imposed during the COVID-19 epidemic, this program has more benefits than drawbacks. 

 

Keywords: COVID-19, intercultural experience, virtual mobility, students, e-interview 

 

INTRODUCTION  

Traditional mobility (TM) changes to virtual mobility (VM) as a result of substantial educational 

institution closures in 143 countries (UNESCO, 2020) and significantly changing working and study 

habits (de Haas et al., 2020). The number of new and active Covid-19 cases started to decline around 

mid-April, proving the value of movement control and its compliance (Tang, 2022). Student mobility is 

therefore one of the most important aspects of higher education's globalisation while also continuing to 

adhere to governmental directives (Mok et all, 2021, Yang, Shen, & Xu, 2022, Bista et all, 2021). The 

COVID-19 pandemic had an impact on all higher education globally, but mobility programmes were 

particularly hard hit by the associated restrictions and constraints. Malaysia is expected to increase the 

mobility in 2021, according to predictions from higher education institutes (HEIs) in well-known 

countries like the United States, the United Kingdom, and Australia (Mok et al., 2020) however, because 

of the pandemic, this situation declines. 

 

In light of the pandemic, VM was thus introduced to Malaysian higher education once more, but with 

increased relevance and significance. Malaysia was employing the online study system prior to the 

epidemic, but it was not given priority. However, this online study begins to demonstrate its value 

throughout the pandemic. In order to guarantee the longevity of the mobility programme, all Malaysian 

universities began to strongly rely on this VM. Through this VM program, the students start to realize 

the importance of mobility in their study process.  
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The students in this TM programme, of course, had the opportunity to gain real-world experience, 

particularly with regard to the culture, norms, values of the country they visited and components of 

intercultural experience. However, this VM only touches on a small portion of intercultural experience 

and real-world experience. Aba et al (2016) found that intercultural experience are not a natural by-

product of advancement in higher education for students. According to university experts, one of the 

most important themes in the process of globalisation and VM’s was culture and cultural diversity 

(Salimi, Hervarz & Mohamaddi, 2019). Students engage with classmates from various cultures more 

regularly than they would in a traditional study abroad programme (Vogt & Wick, 2020). But this 

mobility initiative has been significantly harmed by the COVID-19 epidemic and its aftermath. The 

underlying idea behind VM, which is now experiencing a boom in popularity, is that people can visit 

the world from the convenience of their own homes (Osman, 2022). 

 

AIMS Program   

Launched in 2010 under the Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO), the AIMS 

Program has been the bridge in connecting the government, university, and students to achieve an 

integrated community among the participating members. Starting with Thailand, Malaysia, and 

Indonesia as the original members, this program has already included 9 Member Countries and 80 

Member universities. Aimed to expose students to diverse cultural environments and nurture their 

competence (Bacci & Bertaccini, 2021), AIMS has conducted many programs to facilitate this objective 

and to encounter the obstacles of the pandemic. Highlighting integration to facilitate multilateral 

cooperation (SEAMEO RIHED’s AIMS Program, 2020) all the participating countries and universities 

have provided a platform for the students to share their experiences in exchanging cultural encounters 

to strengthen the provision of the international academic program. 

 

Malaysia AIMS Program 

For AIMS Malaysia, the exchange program includes the activity of inbound and outbound students from 

partner countries or universities that have the same niche areas. There are about 10 niche areas namely 

Hospitality & Tourism, Agriculture, Language & Culture, International Business, Food Science & 

Technology, Engineering, Economics, Environmental Management & Science, Biodiversity, and 

Marine Science. To encourage mobility activity, every participating university will send their students 

to universities abroad that have the same niche areas. About 10 selected public universities in Malaysia 

participated in this mobility program namely Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, 

Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti 

Teknologi MARA, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Pahang, 

and Universiti Malaysia Terengganu (UMT). All those universities were selected based on their strong 

niche areas that matched the AIMS niche areas. For Universiti Malaysia Terengganu (UMT) niche areas 

namely Hospitality & Tourism, Environmental Management & Science, Biodiversity, and Marine 

Science. Among the AIMS Universities that match this niche is Dongguk University, Korea whose niche 

area is Hospitality & Tourism.  

 

In this paper, a VM organized through AIMS UMT will be described and the main findings discussed. 

The collaboration was part of the AIMS Exchange Mobility Program under the sponsorship of the 

Ministry of Higher Education Malaysia. This collaboration structures opportunities for virtual mobility 

and encourages interaction as well as active exploration of the host country while providing students 

with opportunities for reflective learning.  This paper will first set out the overview of VM, highlight 

the objectives, and expand on the method design before discussing the evaluation and outcomes drawing 

from students’ answers from the e-interview. Finally, it will finish with a conclusion and 

recommendation. 

 

OVERVIEW OF MOBILITY 

Traditional mobility involves the inbound and outbound of the students to the universities abroad. This 

traditional mobility involves cost, visa process, time consuming process, physical and mental 

preparation which involves cultural adaptation, cultural shock and language barrier as well as many 

other process (Roy et all, 2019, Kratz & Netz, 2018, Ismail et all, 2021, Wen,Hu, & Hao, , 2018). While 

VM in the midst of pandemic COVID-19 is less hassle and travel free. The potential for virtual mobility 
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(VM) to further internationalisation, innovation, and inclusiveness in higher education is significant 

(Buchem et. al, 2018; Konstantinidis et.al, 2021).  

 

Students with limited physical mobility alternatives can participate in online learning using VM 

(Juškevičienė, 2022). Additionally, some colleges have begun to step up their international cooperation 

and activities over the past two or three decades in order to become more competitive both domestically 

and internationally and to enter the new era of Covid-19, in which the potential future of as well as 

themes of creativity, motivation, cultural agendas, slow research, online teaching, and virtual and 

corporeal mobility are acknowledged and examined (Altbach & Knight, 2007; Heyang & Martin, 2021). 

While the VM has advantages over physical mobility in terms of sustainability, replication, development 

of digital skills, and environmental friendliness (Ganassin & Satar, 2021). By utilising VM's 

effectiveness, students were also shown to be able to dispel misconceptions and grow in their confidence 

as English communicators (O'Dowd, 2021). Traditional education has been impacted by the most current 

COVID-19 epidemic, hence a significant move to VM has been implemented to ensure learning 

continuity and mobility (Karim et al., 2021). 

 

The mobility program's other goal is for international students to become more adept at interacting with 

people from diverse cultures in addition to eradicating the inaccurate perceptions and prejudices 

propagated by the media (Baiutti, 2021). Students can gain intercultural experiences throughout their 

academic year through the mobility programme. The objectives of mobility programmes to 

internationalise both exchange and home-country students were less successfully attained as the 

pandemic era drew near (Koris, Mato-Daz, & Hernández-Nanclares, 2021). Despite being usually 

useful, the physical education curriculum has severe problems, such as financial and social exclusivity, 

which discourages many children from participating (Dait and Hafiz, 2019; Deverell et al., 2020). While 

facilitating immersion experiences that develop the intercultural competencies of pre-service teachers, 

virtual reality (VM) can be used as a way to ensure global citizenship in higher education and meet 

university criteria to generate graduates for the global marketplace (Henderson, 2020). Most Southeast 

Asian students, especially those from Indonesia, Thailand, and Malaysia, have a strong desire to learn 

about different cultures, develop their ability to solve global issues, and apply what they learn to other 

students in a multicultural atmosphere (Rahmawati et. al, 2021). Therefore, during the pandemic Covid-

19, the students at this region could benefited from the VM conducted by the universities around the 

world. 

 

However, VM might have experienced some problems with platform choice, lack of visibility for 

logging into social network accounts, confusing platform flow and links as well as intercultural 

experience. The fact that not all of the materials are written in English or translated, and that the tasks 

and activities were not displayed correctly, are further concerns that were connected to the design and 

formatting of the learning materials themselves (Andone et al., 2020). The effects of VM may cause 

students to confront challenges in the areas of instruction and learning, online access, career-related 

matters, daily activities, social interactions and intercultural experience, to name a few (Yakin et al., 

2021). The success of VM programmes, as well as the advantages of the programme to their intercultural 

experience, are frequently questioned due to the brief period of the programme (López-Duarte et al., 

2021a). Even though the VM programme was fraught with difficulties, it is unclear how the students' 

intercultural experiences were investigated. 

 

AIMS Profile of Respondents 

For AIMS UMT Virtual Mobility, a total of 13 students of Bachelor of Tourism Management with 

Honours from various two ethnic groups and study programs joined the AIMS UMT Virtual Mobility 

program from early 2021 until the end of 2021 and participated in this study. The students consist of 11 

Malays and 2 Indians from different semesters in 2020-2021 who joined this AIMS UMT Virtual 

Mobility for a semester at Dongguk University, Korea. The participants were all female, ages around 21 

to 23 years old. Around 100% of students stayed in quarantine or self-isolation when completing the e-

interview or online interview thus this will limit their intercultural experiences. The AIMS UMT Virtual 

Mobility respondents were separated into two different semesters and in two different seasons. The First 

Phase starts from 2nd March until 30th June 2021, which is in the Fall season. While the Second Phase 
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is from 30th August until 17th December 2021, which is during the Spring season. The AIMS program 

under Dongguk University Gyeongju Campus (DUGC), South Korea has been made especially for 

AIMS UMT students with the subjects and courses offered only to AIMS UMT students. UMT students 

will learn the fundamentals of Korean while they are studying online, include a basic Korean language 

course in the curriculum. They are unable to visit Korea at the time of the programme because of the 

pandemic. Their interactions with their professor, lecturers, and classmates were always online or 

digitally. At the end of the semester, they had to complete their online final exams. There will be a credit 

transfer at the program's conclusion, and their academic record will reflect this. In this discussion, the 

perception of the inbound students, the Dongguk University students will not be discussed. 

 

Thematic analysis was used to examine the interview data (Braun and Clarke, 2006; Krippendorff, 

2004). Leximancer, a computer-generated form of text coding where coding is automated by statistical 

processing, was used to analyse the interview transcripts. Since precision is the most powerful type of 

reliability, using Leximancer as an analysis tool increases the data's reliability (Weber, 1990). 

Furthermore, it adds validity. Validity is the general applicability of the findings and judgments drawn 

from the study's inferences. There is a worry with qualitative analysis in general that the researcher may 

tend to conclude since they select the coding concepts. Researchers may potentially be biased, and their 

conclusions may contain inaccuracies. The purpose of Leximancer for this study was to provide 

objective results from which to make conclusions or, at the very least, to be utilised as a comparison 

(benchmark) of the researcher's findings. The transcripts of each interviewee's responses were collected 

and put through Leximancer. Concept maps and a theme synopsis were created. This method divides 

ideas into themes and displays the most prevalent theme first (with 100% relevance and the largest circle 

on the map), followed by the remaining themes with proportionality (representative) concerning each 

other. The spacing between themes on the final concept map illustrates this; as a result, some concepts 

are placed right next to others. 

 

Procedure:  

Because of the COVID-19 restriction during the study, the researcher conducted an e-interview, or 

online interview. This study's time period is from May 18 through May 31, 2022. This period was chosen 

since it coincides with the completion of all respondents' VM programmes and allows them enough time 

to unwind before the e-interview begins. The study's objectives and methods were first explained to the 

students, and participation was entirely voluntary. They had the option to stop the study at any point. 

Utilizing pre-determined questions and directive prompts, the qualitative inquiry was conducted 

utilising an interview guide approach (Cohen et al., 2018; Galletta, 2013). The e-interviews only lasted 

10 to 15 minutes and were conducted online. They responded to the question by writing their responses, 

and the researcher will check in if more information is needed. The qualitative approach was effective 

for the current study's goals and produced insightful data that provided a window into participants' 

perspectives. However, the findings cannot be applied to other students who participated in different 

mobility programmes throughout the pandemic. If they believe it will help them better convey their 

perception, they are free to respond in either Malay or English. All UMT participants had sufficient 

English language proficiency to comprehend the question in the electronic interview. They had a week 

to complete the electronic interview question after receiving it. Given the COVID-19 status at the time 

of the study, the researcher may occasionally contact them through email if more information is needed 

from them. The instrument was developed based on the literature study and comprises two portions, 

which are the demographic section and the interview questions. 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

In total, 13 UMT students of various ethnicities enrolled in the AIMS UMT Virtual Mobility program 

over two semesters in 2021, and every participant answered the e-interview. Eleven female Malay 

students and two Indian female students made up the only two ethnic groupings represented. They all 

studied for the Bachelor of Tourism Management with Honours and came from the same faculty, the 

Faculty of Business, Economics, and Social Development. Each student either takes part in the AIMS 

UMT Virtual Mobility during Spring Semester or the AIMS UMT Virtual Mobility during Fall 

Semester. In this study, only the outbound student’s perceptions were taken into consideration. They 

were asked about the benefits and drawbacks of the program as well as their intercultural perception 
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during the VM. The respondents' use of English syntax, sentence structure, and word choice was not the 

focus of this study. The intercultural perception of the inbound students, namely the students from 

Dongguk University who take part in this exchange program, shall not be discussed. 

  

Mobility Impact Towards Intercultural Experience Amongst South East Asia Students’ Mobility 

Benefits and Challenges 

 

 

 
 

 

Figure 1 : Leximancer concept map for respondents' perceptions about the benefits and challenges of 

the AIMS UMT Virtual Mobility Program conducted during the pandemic COVID-19. 

 

Figure 1 illustrates the Leximancer concept map for respondents’ perceptions about the benefits and 

challenges of the AIMS UMT Virtual Mobility Program intercultural experience during Pandemic 

COVID-19 conducted during Pandemic COVID-19. The map consists of the 62 concepts (shown as 

small grey nodes) grouped into six themes (indicated by the larger coloured circles). Themes are mapped 

by colour. Hot colours (red, orange) denote the most relevant themes, and cool colours (blue, green) 

denote the least relevant. The five themes and their verbatim hits (in parentheses) were “learn” (74 hits), 

“class” (56 hits), “lectures” (33 hits), “enjoy” (5 hits) and “hospitality” (3 hits).  

 

The main theme denoted with the colour red is LEARN which has 74 verbatim hits with thirty-four 

concepts visible on the map. The visibility of the concept seems to suggest that the program reflected 

meaningfully on how they responded to the students’ perceptions of the program. The theme LEARN 

as can be seen in Figure 1, shows the overlapping themes with HOSPITALITY, CLASS, LECTURES 
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and ENJOY, denoting that the students had learned a new culture and making new friends are the most 

enjoyable experiences in the program. A flexible schedule of class and recorded lectures are also among 

the positive reactions when asked about the advantages of the program.  

 

“In addition, learning with people who have different cultures and background is amazing 

because I can get new knowledge and new experiences. The differences in culture and 

background make me realize how unique and amazing people in South Korea are,” respondent 

XX. 

“Advantages of the program are the schedule is flexible and it didn't cost me much. As for the 

disadvantages, I couldn't tell if I was a part of an exchange program,” respondent XX.  

 

The theme CLASS was repeatedly mentioned in the data text, showing the importance of classes in the 

program. Respondents are very satisfied with the experience of having an “exchange” program with a 

Korean university despite it being conducted online. The respondents feel as if they are in Korea.  

 

“There was one time, I was having an internet problem, the lecturer was very understanding of 

my problem and told me not to worry and to take my time to solve it. During classes, the lecturers 

always share about the weather in Gyeongju, which makes me feel like I am at Gyeongju,” 

respondent XX. 

 

However, there are a few disadvantages of the online program. The challenges include internet 

connection, different time zones, and the duration of the class being too long.  

 

“The benefit that I get from joining this program is gaining new experience and knowledge 

when studying at a foreign university. The challenge is when I have a bad internet connection. 

It brings a lot of problems when it happens because I can’t hear any of the lectures at that time,” 

respondent XX.  

“Benefit that I got from this program is the class timetable. The class timing is great and flexible. 

What makes it so challenging is the duration of the class. Too long for a fully online program 

and sometimes it became too tiring,” respondent XX. 

“The disadvantage is that sometimes we got confused with the different time zone,” respondent 

XX.  

 

Even though there are minor challenges with the classes, it does not downgrade the overall experience 

of the program. Therefore, theme LECTURES with 33 verbatim hits shows that respondents are very 

satisfied with the learning contents.  

 

“The greatest impression on me is when the lectures share lots of tourism-related knowledge 

and also shared other regional cultures. I felt that I need to study more to make sure I'm a 

knowledgeable person. Because whenever we get into the culture and tourism development 

class, the lecture will keep motivating us to read more articles, tourism related news, so that in 

future will help us to share our knowledge with the tourist,” respondent XX.  

 

“This program does give me a positive impact because I am usually scared to voice my opinion, 

but after joining the program with the support from the lecturers, I can now voice my opinion. 

As for the culture, there is a lot of new knowledge I've learnt about Korea because lecturers 

always share it with us, and I also can learn the Korean Language officially and from a native 

speaker. I am very happy. I am quite worried about the first day of class, however, all the 

worries went away when I experienced the class/program on my own. I am very glad to be part 

of this program at Dongguk University,” respondent XX. 

 

Impact Towards Intercultural Experience  

Referring the figure 1 above, the theme ENJOY overlaps with the themes LEARN and LECTURES 

under the concepts of “culture” in theme LECTURES and “Korea” in theme LEARN that connecting 

with both concepts of "enjoy" and "network" in theme ENJOY. This illustrates that the respondents have 
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positive feedback about the program but at the same time face difficulty when the internet connection is 

not good.  

 

“It's changing my perspectives about all the negative impressions I'm going to have if I joined 

this program at first. But this program is great and enjoyable!” respondent XX.  

“We get to know their traditional food and yes it’s an opportunity for us to learn the Korean 

language with Korean lecturers. The toughest challenge that I faced is the network problem,” 

respondent XX.  

 

Lastly, the theme HOSPITALITY with 3 verbatim hits is referring to the lecturers of the program. It 

shows that the respondents are very happy with the way they were treated during the classes.  

 

“I am very happy. I am quite worried about the first-day class; however, all the worries went 

away when I experienced the class/program on my own,” respondent XX.  

“The best thing is I can get new Korean friends there! And, the lecturers are so sporting and 

kind. I am so happy to know them,” respondent XX. 

 

Due of their pandemic experience, the respondents found it incredibly difficult to participate in any form 

of mobility programme abroad. As there are no visa constraints, travel limitations, or financial concerns, 

VM opens up new possibilities and reduces hassle. According to the findings, the respondents do hold 

both positive and unfavourable perceptions of the VM. They also discussed their program-related 

struggles. Many international experiences, such as cultural shock, physical contact, adaptation, and 

norms, according to some interviewees, are rare. 

 

Only story-telling, online communication, and differences in conceptions, viewpoints, and definitions 

can be considered as their intercultural experiences. To improve their intercultural understanding and 

experience, they must have physical intercultural experiences. It is proposed that in the future VM, the 

students will be welcomed into the host nation or host university to spend some time immersed in the 

local customs and culture. As this article is written, the students that join this VM program during 

COVID19 is now already preparing for three-week cultural immersion program at Dongguk University, 

Korea. This could close the intercultural experience gap that they experience during pandemic. The 

three-week cultural program immersion program will be held from 2nd January until 11th January 2023. 

It is hoping this program could enhance their intercultural experience and learn a lot about norms, culture 

and values of Korea.  Koris, Mato-Daz, and Hernández-Nanclares (2021) concur that this is an essential 

step in promoting intercultural learning. Since the intercultural experience is made much more 

challenging in the VM scenario, where contact with the host culture may only be limited to the 

synchronous remote class sessions, promoting intercultural learning is crucial.  

 

Since this program is also relatively new in Malaysia, it would be interesting to repeat this evaluation 

every year to see if the results remain the same, improve, or deteriorate. It is recommended that future 

VM could develop the inventory for VM collaboration as introduced by O'Reilly (2021) to serve as a 

guideline and discussion tool. This checklist serves as a roadmap for anyone who wants to launch the 

VM program in the future. The checklist was listed along with some of the important choices that needed 

to be made for this project, including finance, the use of digital technologies for collaboration, and 

reflection and evaluation of the collaboration.  

 

Since this program started to become popular in Malaysia it would be interesting to do the evaluation 

yearly to see if the results stay the same, improve, or worsen. Future VM should create the inventory for 

VM collaboration as described by O'Reilly (2021) so that it can be used as a reference point and a 

discussion tool. For anyone who wants to launch the VM programme in the future, this checklist acts as 

a road map. Some of the key decisions that had to be made for this project, such as finances, the use of 

digital tools for collaboration, and reflection and evaluation of the teamwork, were listed along with the 

checklist. Liu and Shirley (2021) suggest integrating virtual reality (VR) technologies and a 

Collaborative Online International Learning (COIL) pedagogical approach into the curriculum reform 

process, particularly for the VM programme. Following the advice of Leask (2009) and Catalano and 
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Barriga, informal integration tactics (such as learning aids, online peer-mentoring systems, virtual 

conversation groups, and online intercultural events) could be modified for the virtual context (2021). 

The proper guidebook should be produced in the VM to support students in higher education that joining 

the program.  

 

CONCLUSION  

This study is not without limitations that, nevertheless, warrant avenues for future research. Although 

there are certain limits to this study, they nonetheless open up possibilities for further investigation. 

First, when students are often encouraged by the university to take part in e-interviews or online surveys 

to track how they perform in VM programmes, the researchers have few possibilities to connect with 

them with comparable research tools during the COVID-19 pandemic. Universities should create 

research policies encouraging researcher collaboration and knowledge transfer across research projects 

using information gathered from students to get around this barrier. Second, this study did not examine 

other intercultural experiences that might have contributed to students' experiences of cultural 

immersion since there was not enough room in the e-interview to do so. Finally, future qualitative studies 

could better contextualize research into students' VM perceptions and challenges from the host and home 

country, thereby exposing country-specific factors determining their perceptions and challenges. At this 

moment, COVID-19 has brought influence on nations and the world. To further defeat this virus and 

future viruses, the world would need a VM program to ensure the benefit of student’s mobility continues. 

Therefore, educational institutions must equip their faculties with the necessary tools and facilities to be 

global. Future VM should transform the person and enhance their ability to be global residents. In 

conclusion, VM creates the potential for transformative learning, and as such, can be an important driver 

in the strategic aim to achieve Mobility for All. 
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Özet 

Siyasi tarih boyunca devletlerin sosyo-kültürel, ekonomik, siyasi ve tarihi amaçlarla birbirleriyle yerel, 

ulusal ve uluslararası çapta olmak üzere çeşitli işbirlikleri kurdukları bilinmektedir. Farklı ölçek ve 

amaçlarla gerçekleştirilen bu girişimlerin, yaşanan siyasi gelişmelere bağlı olarak zaman zaman artış 

gösterdiği zaman zaman da askıya alındığı görülmektedir. Kurulan ya da bozulan bu ilişki dengesinde 

ise, diplomatik krizlerin veya gelişmelerin etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle küreselleşme olarak 

adlandırılan ve pek çok alanda sınırları ortadan kaldıran süreç ile bu ilişki ağının genişlediği ve 

çeşitlendiği anlaşılmaktadır. Çünkü küreselleşme ile yerelleşme kavramı ön plana çıkarılmakta ve yerel 

topluluk, girişim ve yönetimler de artık uluslararası işbirlikleri kurabilmektedirler. Bu bağlamda yerelin 

ve nüvesi olan şehirlerin/kentlerin gittikçe önem kazandığı görülmektedir. Kazandığı öneme binaen 

şehirlere de ulusötesi paydaş olma imkânı sunan gelişmelerin başında ise kardeş şehir uygulamaları 

gelmektedir.  

 

Geçmişi oldukça eskilere dayanan kardeş şehir uygulamalarının II. Dünya Savaşı sonrasında 

yoğunlaştığı bilgisi birçok kaynakta yer almakla birlikte, Türkiye’nin bu alandaki geçmişinin nispeten 

daha yeni olduğu da belirtilmektedir. 1960’lar gibi daha geç bir dönemden itibaren kardeş şehir 

ilişkilerini tecrübe etmeye başlayan Türkiye’de, bu ilişkilerin her geçen gün daha da arttığı 

görülmektedir. Resmi istatistikler incelendiğinde Türkiye’deki il, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin 

yıllar içerisinde Orta Asya’dan Avrupa’ya, Uzakdoğu’dan Amerika’ya kadar dünyanın hemen hemen 

her bölgesinde yer alan çeşitli ilçe, şehir hatta eyaletlerle kardeş şehir ilişkisi kurduğu ve günümüzde bu 

sayının 2.000’nin üzerine çıktığı belirlenmektedir. Bu ilişkilerin büyükşehir belediyeleri ile 

sınırlandırıldığı çalışma kapsamında, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere 

çeşitli kurumların kardeş şehir istatistikleri incelenmekte, bu ilişkilerin kapsam, içerik ve paydaşları 

üzerindeki olumlu olumsuz etkileri değerlendirilerek literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yerelleşme, Uluslararası İşbirliği, Kardeş Şehir, Türkiye, 

Paradiplomasi. 

 

AN EVALUATION ON SISTER CITY PRACTICES OF METROPOLITAN 

MUNICIPALITIES IN TURKIYE 

 

Abstract 

It is known that throughout the political history, states have established various collaborations with each 

other for socio-cultural, economic, political and historical purposes, locally, nationally and 

internationally. It is seen that these initiatives, which are carried out with different scales and purposes, 

increase from time to time depending on the political developments experienced and from time to time 

they are suspended. In the balance of this relationship that is established or deteriorated, the effect of 

diplomatic crises or developments is an undeniable reality. It is understood that this network of relations 

has expanded and diversified, especially with the process called globalization, which removes borders 

in many areas. Because with globalization, the concept of localization is brought to the fore and local 

communities, initiatives and administrations are now able to establish international collaborations. In 

this context, it is seen that the local and the core cities/cities are gaining more and more importance. Due 
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to the importance it has gained, sister city practices are at the forefront of the developments that offer 

cities the opportunity to become transnational stakeholders. 

 

The history of sister city practices, which date back to very old times, was II. Although the information 

that it concentrated after World War II is included in many sources, it is also stated that Turkey's history 

in this field is relatively new. It is seen that these relations are increasing day by day in Turkey, which 

has started to experience sister city relations as of the late 1960s. When the official statistics are 

examined, it is seen that the province, district and metropolitan municipalities in Turkey have established 

sister city relations with various districts, cities and even states in almost every region of the world, from 

Central Asia to Europe, from the Far East to America, over the years. It is determined that it exceeds 

2,000. Within the scope of the study, in which these relations are limited to metropolitan municipalities, 

the sister city statistics of various institutions, especially the Ministry of Environment, Urbanization and 

Climate Change, are examined, the positive and negative effects of these relations on the scope, content 

and stakeholders are evaluated and it is aimed to contribute to the literature. 

 

Keywords: Globalization, Localization, International Cooperation, Sister City, Türkiye, 

Paradiplomacy.  

 

1.GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca toplumların farklı evrelerden geçtiği ve bu evrelerin insanların yaşam 

biçimlerinden ihtiyaçlarına kadar pek çok alanda değişimi zorunlu kıldığı bilinmektedir. Özellikle 

sanayi toplumuna geçiş ile birlikte günümüzün modern dünyasına şekil veren gelişim ve değişimlerin 

yaşandığı aşikârdır. Çünkü tarım toplumunda yerleşik hayat ile tanışan insanlar, sanayi toplumunu inşa 

eden ve seri üretime imkân veren Sanayi Devrimi ile belirli merkezlerde toplu yaşamaya başlamış, bu 

durum başta sanayi tesislerinin yoğun olduğu şehir merkezleri olmak üzere, birçok noktada yeni yaşam 

alanları kurulması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca bu sanayi tesislerinde çalışabilmek için kırsal 

alanlardan şehirlere göç eden kitleler de kendilerine alan yaratma çabası içinde arayışlara girmişlerdir. 

Yaşanan bu gelişmeler ile geçmişten gelen şehir anlayışı köklü bir değişim göstermiş, şehirlerde artan 

nüfusla birlikte karşılaşılan sorunların da artması, şehirlerin yönetiminden sorumlu olan yerel 

yönetimlerin de gerek sundukları hizmetler gerekse de katlandıkları maliyetler açısından büyük 

değişimler geçirmesine neden olmuştur.  Çeşitlenen ihtiyaç ve sorunlarla karşılaşan yerel yönetimler 

için ise ülkelerindeki ve dünyadaki diğer örnekleri inceleyerek çözüm üretmek zorunluluk haline 

gelmiştir.  

 

Sonuç olarak, yerel yönetimlerin başta artan şehir nüfusu ve yol açtığı sorunları çözebilmek olmak üzere 

çeşitli nedenlerle diğer şehir ve hatta ülkeler ile işbirlikleri kurması önemli ve bazen de kaçınılmaz bir 

seçenek haline gelmiştir. Yerel yönetimlerin kurdukları bu işbirliklerinin içinde ise giderek artan sayıları 

ile kardeş şehir uygulamaları öne çıkmaya başlamıştır. 

 

2. KARDEŞ ŞEHİR KAVRAMININ TANIMI VE TARİHÇESİ 

Toplumsal değişim sürecinde yerel yönetimlerin şehirlerde karşılaştıkları sorunların çözümünde 

alternatifler üretebilmenin yanı sıra siyasi ve idari alanlarda yaşanan gelişmelere uyum sağlayabilmesi 

için de ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurması kaçınılmaz olmaktadır. Hatta son yıllarda bu yönetim 

birimlerinin uluslararası ortaklıklarının arttığı görülmektedir. Çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen ve 

paradiplomatik ilişki olarak da adlandırılan bu uluslararasılaşma sürecinin bölgeselleşme, yerelleşme ve 

demokratikleşme gibi kavramları ön plana çıkaran küreselleşme eğilimlerinin artışına bağlı olarak önem 

ve ivme kazandığı belirlenmektedir (Çelebi Zengin ve Alkan, 2022). Çünkü bu süreçte yerel yönetimler 

arasında yatay iletişim kanallarının arttığı ve böylelikle de yerel-yerel düzeyindeki ilişkilerin 

uluslararası düzleme taşınmasının kolaylaştığı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda yerel yönetimler 

arasında uluslararası boyutta bağ kurulması ve söz konusu ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda birçok 

aktörden daha etkili ve başarılı bir rol üstlenen kardeş şehir uygulamaları (Gezici ve Kocaoğlu, 2018: 

114) önemli bir paradiplomasi aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Çelebi Zengin ve Alkan, 2022: 455). 

Literatürde kimi zaman sister city kimi zaman twin towns ya da town twinning olarak ifade edilen, 

Avrupa Birliği tarafından ise şehir eşleştirme (Yerelde AB, 2019: 5) veya şehir ikizleştirme (Ekşi, 2018: 
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12) olarak kavramlaştırılan72 kardeş şehir/kent uygulaması, uluslararasılaşma çabalarının bir sonucu 

olarak, şehirler arasında işbirliği ve kültürel değişim faaliyetlerine imkân veren ulus ötesi birliktelikler 

oluşturmak olarak tanımlanabilmektedir (Haughton ve Han, 2022: 1277; Hewitt, 2011). Bu haliyle 

kardeş şehir uygulamaları, coğrafi ve politik olarak birbirinden uzak olan ülkelerin şehirleri ve yerel 

yönetimleri arasında kurulacak kültürel ve ticari köprüleri teşvik etmek amacıyla oluşturulan yasal ve 

sosyal anlaşmaları ifade etmektedir (Yerel Diplomasi, 2022a). Dolayısıyla kardeş şehir uygulamasını, 

iki yerel yönetim birimi arasında hayata geçirilen, bu birimlere sosyo-kültürel, teknik ve ekonomik 

alanlar başta olmak üzere pek çok alanda çeşitli paylaşımlar gerçekleştirilme olanağı sağlayan bir 

işbirliği şekli olarak tanımlamak mümkün olabilecektir (Ekşi, 2018: 12). 

 

Kardeş şehir uygulamalarının geçmişten günümüze tarihi seyri incelendiğinde ilk örneğin 836 yılında 

coğrafi olarak birbirinden çok uzak noktalarda bulunmamakla birlikte farklı iki ülkede yer alan 

Almanya’nın Paderborn şehri ile Fransa’nın Le Mans şehri arasında kurulan kardeş şehir ilişkisi olduğu 

görülmektedir (Ogawa, 2012: 11; Akman ve Akman, 2017: 230; Yerel Diplomasi, 2021; Çelebi Zengin 

ve Alkan, 2022: 455). Ancak günümüzdekine benzer şekilde ve modern anlamda kardeş şehir 

ilişkilerinin kurulması 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşmiştir. Bu dönemde özellikle Avrupa ve 

ABD başta olmak üzere savaştan etkilenen ülke ve bölgelerde yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik 

tahribatları telafi edebilmek (Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 2016: 3), düşman ülke ve şehirler 

arasında dostluğu, turizmi ve ticareti teşvik edebilmek (Yerel Diplomasi, 2021) amacıyla bu 

uygulamalara büyük önem verilmiştir. Dolayısıyla Sister Cities International örgütü tarafından, 

“vatandaş diplomasisi” olarak tanımlanan (Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 2016: 3; Çelebi Zengin ve 

Alkan, 2022: 455) kardeş şehir uygulamaları ile savaş sonrasında bir taraftan diplomatik ilişkileri bir 

taraftan da ülkelerin yurttaşları arasında uzlaşmayı yeniden inşa edebilmek amaçlanmıştır (Akman ve 

Akman, 2017: 229). 2000’li yıllardan itibaren ise, bu ilişkilerin geliştirilmesi ve artırılmasındaki temel 

düşünce uluslararası stratejik iş bağlantıları kurmak şekline dönüşmüştür (Yerel Diplomasi, 2022a).  

 

Bu doğrultuda değişen koşullar ve çeşitlenen ihtiyaçlar esas alındığında kardeş şehir ilişkilerinin 

yalnızca dostluk ya da iş amaçlı değil yerleşim yerlerinin ve turizmin geliştirilmesi, ekonomik 

kalkınmanın sağlanması, ulaşım ve sosyal hizmetler gibi birçok konuda ağların genişletilmesi gibi farklı 

pek çok amaçla kurulduğu söylenebilmektedir (Yerel Diplomasi, 2022b). Çünkü bu birlikteliklerin 

oluşmasında temel motivasyonun ülkelere ve şehirlere göre farklılıklar gösterebildiği görülmektedir. Bu 

birliktelikler; turizm amaçlı (Gil, 2020; 2021), ekonomik ve ticari amaçlı (Cremer ve ark., 2001; 

O’Toole, 2000; Ramasamy ve Cremer, 1998), bölgesel birliktelikleri desteklemek amaçlı (Liuve Hu, 

2018) kurulabildiği gibi tarihi bağlar ve miraslar (Ersavaş Kavanoz ve Erdem, 2019), soy bağı ve 

kardeşlik ilişkileri üzerine (Ergün ve ark., 2020) de kurulabilmektedir. Hatta kardeş şehir ilişkilerinin 

mensup olunan dinin tanıtılması (Aydoğdu, 2020: 127), uluslararası bir aktör olma (Batal ve Topçu, 

2019: 369), uygulamalı eğitimde kalitenin yükseltilmesi (Riner ve Becklenberg, 2001), diğer şehirlerden 

kıyaslama yoluyla öğrenme (Kurutçu ve Memiş, 2020: 46; Zeren ve Aktulun, 2018: 12; Franco ve 

Marmelo, 2014), yerel yönetimlere sürdürülebilir gelir kaynaklarının oluşturulması (Hâkimi ve Nasiri, 

2021: 114) gibi oldukça farklı amaç ve gerekçelerle kurulabildiği görülmektedir. Bu noktada belirtmek 

gerekir ki her ne kadar kuruluş amaçları birbirinden farklı olsa ve uygulamada birtakım sorunlarla 

karşılaşılsa da kardeş şehir uygulamalarının, dışarıdan bir göz ile bakmayı sağlayarak mevcut 

meselelerin çözümünde tarafsız öneriler sunabilme potansiyeli ve kültürel çeşitlilik konusunda 

farkındalık oluşturmaya katkı sağladığı bilinmektedir (Ogawa, 2012: 91; Shaw ve Karlis, 2002). 

 

3. TÜRKİYE’DE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARI  

Siyasal, toplumsal, ekonomik ve tarihsel gelişmeler veya koşullar içerisinde farklı amaç ve hedefleri 

gerçekleştirebilmek için kurulan kardeş şehir ilişkilerinin her geçen gün artan bir öneme sahip olduğu 

ve bu öneme istinaden sayısal olarak bir artış gösterdiği bilinmektedir. Örneğin 1950 yılından 1991 

yılına kadar 159 ülkeden 11.000’den fazla şehrin kardeş şehir anlaşması imzalandığı (Zelinsky, 1991: 

1), 2020 yılı itibariyle ise dünya genelinde 15.000’den fazla kardeş şehir anlaşmasının hayata geçtiği 

görülmektedir (Aydoğdu, 2020: 124). Kardeş şehir ilişkilerinin artmasındaki etkenlerden birinin de 

2000’li yıllardan itibaren teknoloji alanında yaşanan ve farklı coğrafya veya kıtalarda yer alan insanların 

                                                      
72 Kardeş Şehir kavramının kavramsal çerçevesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gezici ve Kocaoğlu, 2018: 115. 
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sorun ve çıkarlar noktasında aynı paydada buluşabilmeleri, ortaklaşa hareket edebilmeleri ve şehirlerini 

uluslararası platformlara taşıyabilmeleri noktasında imkân sunabilen teknolojik gelişmeler olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir (Akman ve Akman, 2017: 229). 

 

Dünya genelinde yaygınlaşan bu kardeş şehir ilişkilerinin içerisinde Türkiye de yer almış, ülkede Doğu 

Bloğu’nun yıkılması ve 2000’lerden sonraki gelişmelere bağlı olarak kardeş olunan şehir sayısında artış 

görülmüştür (Özer, 2022: 79; Aydoğdu, 2020: 125; Çalışkan ve Bay, 2019). Ancak belirtmek gerekir ki 

Türkiye’nin kardeş şehir uygulamasının başlangıç tarihi konusunda fikir birliğinin olmadığı 

görülmüştür. Bu çerçevede; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan 

Belediyelere Ait Kardeş Kent İstatistiki Verileri kronolojik olarak sıralandığında ilk sırada 16/06/1905 

tarihinde Mersin Taşucu Belediyesi’nin Almanya’nın Bergkamen şehri ile73 kurduğu kardeş şehir 

ilişkisine yer verildiği tespit edilmiştir (ÇŞB, 2022). Ancak, İzmir Bergama Belediyesi’nin 1964 yılında 

Almanya’nın Böblingen Belediyesi ile imzaladığı kardeş şehir anlaşmasını Türkiye’nin ilk kardeş şehir 

ilişkisi (Çalışkan ve Bay, 2019: 68) olarak belirten bir kaynak bulunmakla beraber, başka bir kaynakta 

da İstanbul Belediyesi ile Brezilya’nın Rio de Jenerio şehri arasında 1965 yılında imzalanan kardeş şehir 

protokolünün ilk örnek olduğu belirtilmiştir (Ekşi, 2018: 14).  

 

Her ne kadar tarihçesi hakkında bir netlik olmasa da, net olan bir şey, Türkiye’deki kardeş şehir 

uygulamalarının sayısının doğrusal olarak yıllara göre arttığı (Bay, 2020: 2) gerçeğidir. Bu doğrultuda, 

örneğin 2017 yılında 1.632 olan (Akman ve Akman, 2017: 232) kardeş şehir sayısının 2020 yılında 

1.863 (Güneş ve Eren, 2021: 48) olduğu ve sayının Eylül 2022 itibariyle 2.020’ye ulaştığı (ÇŞB, 2022) 

belirlenmektedir.  

 

3.1. Kardeş Şehir İlişkilerinin Yasal Dayanağı 

Türkiye’de 1960’lardan itibaren gerek ulusal gerekse de uluslararası ölçekte kardeş şehir ilişkisinin 

değişen oranlarda da olsa hemen her yıl artma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Ancak 1980’lerden 

itibaren başlayan küreselleşme süreci ve S.S.C.B.’nin dağılması başta olmak üzere siyasi alanda yaşanan 

gelişmeler ile bu ilişkilerin hızlı bir şekilde ilgi ve artış kazandığı görülmektedir (Çalışkan ve Bay, 2019: 

69). Bu gelişmelere ilaveten yerel yönetim mevzuatında yapılan değişiklikler ile Türkiye’deki yerel 

yönetimlerin uluslararası ölçekte ilişkiler kurabilmesinin kolaylaşması da söz konusu artışta önemli bir 

etken olarak görülmektedir.  

 

Türkiye’deki yerel yönetimlerin yürürlükteki 1982 Anayasasının 127. Maddesi ile il özel idaresi, 

belediye ve köy olarak belirtildiği dikkate alındığında bu birimlerin kurabildikleri/kurabilecekleri 

uluslararası ilişkilere dair bilgi sahibi olabilmek için, söz konusu birimlerin ilgili kanunlarına bakmak 

gerekmektedir. Bu çerçevede, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 62. Maddesi 

ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. Maddesinde düzenlenen Yurtdışı 

İlişkilerine dair hükümlere ve yine 5393 sayılı Kanun’un Belediye Meclisi’nin görev ve yetkilerini 

düzenleyen 18. Maddesi ile 5302 sayılı Kanunun İl Genel Meclisi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 

10. Maddesine kısaca yer vermek uygun olacaktır.  

 

İlgili madde hükümleri incelendiğinde yerel yönetimlerin yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlarla 

veya yerel yönetimlerle ilişki kurabilmesinin her iki birimde de karar organları olan meclislerinin 

uhdesinde ve merkezi idareyi temsil eden bakanlık iznine tabi olduğu görülmektedir. Buna göre il özel 

idarelerinin yurt dışı ilişkileri kurabilmesinde yetkili merciin il genel meclisleri belirtilmiş ancak bu 

ilişkilerin kurulabilmesi ve ilgili proje ya da faaliyetlerin yürütülebilmesi için önceden İçişleri 

Bakanlığı’nın izninin alınması zorunlu kılınmıştır (5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, m. 62). Benzer 

şekilde belediyelerin, bu faaliyetleri yürütebilmesi de belediye meclislerinin kararı ve Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan önceden alınacak izne tabii tutulmuş, ilgili maddenin 2. Fıkrasında 

                                                      
73  Bakanlık verilerinde onay tarihinin 16/06/1905 olarak belirtildiği bu kardeş şehir ilişkisinin tarihi başka bir kaynakta 1994 

olarak belirlenmiştir. İlgili kaynakta 1994 yılında kurulan bu ilişkinin, büyükşehirlerde belde belediyelerini kapatan 6360 sayılı 

Kanun’dan sonra Taşucu Belediyesi’nin kapatılması nedeniyle Silifke Belediyesi ile yürütüleceği bilgisine yer verilmiştir 

(Milliyet, 2014). 
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kardeş kent/şehir ilişkisi kurulabileceği ifadesi açıkça yer almıştır (5393 sayılı Belediye Kanunu, m. 74). 

Bu kanunlar haricinde 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu 

Hakkında Kanunun 1.Maddesi ile İçişleri Bakanlığı’nın 07.04.2005 tarih ve 2005/36 sayılı genelgesi ile 

20.06.2005 tarihli ve 2005/62 sayılı genelgesi de yerel yönetimlerin uluslararası işbirlikleri 

yapabilmeleri veya kardeş şehir ilişkileri kurabilmelerine dair hükümler içermektedir (Türkiye 

Belediyeler Birliği, 2021). 

 

3.2. Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Kardeş Şehir İlişkileri 

Türkiye’de 2.000’i geçen sayısıyla her yıl artış gösteren kardeş şehir ilişkilerinin birkaç il haricinde 

hemen hemen tüm illerde, büyükşehir, il, ilçe veya belde düzeyindeki belediyelerde yaygın biçimde 

kurulduğu görülmektedir. Bu doğrultuda Aksaray, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Hakkâri, Muş, Siirt 

ve Tunceli illeri74 hariç (Yerel Diplomasi, 2022c), diğer tüm illerin değişken sayılarla olmakla birlikte 

kardeş şehirlerinin olduğu görülmektedir. (ÇŞB, 2022). Ancak tüm kardeş şehirlerin dağılımı esas 

alındığında en çok kardeş şehri bulunan yerel yönetim birimlerinin büyükşehir belediyeleri olduğu tespit 

edilmektedir (Akman ve Akman, 2017: 251).  

 

Daha önce de belirtildiği üzere Türkiye’de yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin kurdukları 

kardeş şehir ilişkilerinin kökenlerinin oldukça eskilere dayandığı ve bununla ilgili istatistiklere Türkiye 

Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi çeşitli kurumlar tarafından yer verildiği 

bilinmektedir. Ancak konuya ilişkin en detaylı istatistikler, belediyelerin yurt dışındaki belediye ve 

mahalli idare birlikleriyle kardeş şehir ilişkileri kurabilmesi için iznini almak zorunda olduğu (5393 

sayılı Kanun/m. 18) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. 

Tablo. 1 ile oldukça sınırlı verilerin aktarıldığı Belediyelere Ait Kardeş Şehir İstatistikleri75 isimli 

doküman Türkiye’deki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkeleri 

il, ilçe veya eyaletler düzeyinde ve bu ilişkilerin Bakanlık tarafından onaylandığı tarihlere yer verecek 

şekilde oldukça ayrıntılı hazırlanmış bir veri setidir. Tamamının bu çalışma kapsamında aktarılmasının 

mümkün olmadığı veriler incelendiğinde Türkiye’deki belediyelerin, yurt dışındaki toplam 2.020 şehir 

ile kardeşlik ilişkisi kurduğu belirlenmiştir (ÇŞB, 2022). 

                                                      
74 TBB 2016 verilerine göre, bu iller arasında Çankırı da yer almıştır. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

tarafından yayınlanan Belediyelere Ait Kardeş Kent İstatistikî Verilerine göre Çankırı ili Ilgaz Belediyesi’nin Romanya’nın 

Șinca Nouă Komünü ile 06.06.2016 tarihinde kardeş şehir olduğu tespit edildiği için Çankırı yazarlar tarafından listeden 

çıkarılmıştır (ÇŞB, 2022). 
75 İlgili veri setine ulaşmak için bkz. https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/dokumanlar 
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Tablo 1.Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin En Yoğun Kardeş Şehir İlişkisi Kurduğu Ülkeler. 
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Adana  1 2      1  1 1 1 2 1 1    1 1  

Ankara 4 2 10 9 1 3 6 1 2  11 1 4 6 1 6 9 5 2 1 3  

Antalya 10 4 1 4 1 3 1 1  3 5 3  1 3   13 4 10 5 2 

Aydın 4 2  2 1     1 3   2 3 2   3  4 6 

Balıkesir 5  1 3 3 1 1 1  4 3     1 2  2   3 

Bursa 3 2 10 9 24 1 6 1 2 3 12 2 2 8 2 7 1 2 3 1 4 8 

Denizli 2  2 1 1 1  1   1 1 1 1 1 1   1 2 1 1 

Diyarbakır  1                     

Erzurum   2  1 1 1  2  1  1    1   1 1  

Eskişehir 2 1 1 1 4 2 1 1   4 2 1 1  1   4 1 2  

Gaziantep 2 1 3 2  2 2 1 3  2  1 1  1 1   1 1  

Hatay 3  2        1            

İstanbul 16 3 14 25 27 5 10 7 4 7 20 10 3 4 11 21 3 4 8 4 6 11 

İzmir 10 5 4 13 11 3    6 15 1 1 2 1 12  2 1 4 3 18 

Kahramanmaraş  1 1 2   1                

Kayseri 4  1 5    1   1 1   1        

Kocaeli 2  3 8 12  3 3   1    2 2 1 1 1   2 

Konya  1 4 6 1 3 3 3 3 2 2 2 1   2 1  1 1 1  

Malatya 1 1  1         1     1     

Manisa 5  1 4 2 1    2 2 1 2 5  2       

Mardin    1  1                 

Mersin 5 1 5   5     5 2 1 1   1   1 2  

Muğla 3 2  1 2 1    2 2   1     4 1 3 6 

Ordu 1 2     1                

Sakarya  1 1 3 2      7  1 1  1    1   

Samsun 1 1 1 1 2 1   1  5 1 1 1  1  1 1 2 1 1 

Şanlıurfa 1   1      1   1   1       

Tekirdağ 2    15 2    1 1   1 5 6   2  1 4 

Trabzon 1  2 3   1  3  2    1     2   

Van         1              

Genel Toplam 87 32 71 105 110 36 37 21 22 32 107 28 23 38 32 68 20 29 37 34 39 62 

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan “Belediyelere Ait Kardeş Şehir İstatistikleri” isimli dokümandaki 

veriler esas alınarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tablonun yorumlamasına geçmeden önce belirtmek gerekir ki Bakanlığın paylaştığı listenin tamamını 

burada ele almak konu ve kapsam itibariyle mümkün olmadığı için belirli veriler değerlendirmeye 

alınmış,  çalışmanın mahiyetine uygun olacak biçimde Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri76nin kardeş 

şehir ilişkisi kurduğu yerler tek tek şehirler bazında değil ülkeler düzeyinde verilmiştir. Bu noktada 

belirtmek gerekir ki, veri setinde söz konusu belediyelerin Adige Cumhuriyeti’den Yunanistan’a 

toplamda 134 ülke ile farklı yoğunluklarda kardeş şehir ilişkisi kurduğu belirlenmiştir. Tabloya 

aktarılamayan veriler incelendiğinde Türkiye’deki büyükşehirlerin Adana (28), Ankara (162), Antalya 

(102), Aydın (39), Balıkesir (34), Bursa (148), Denizli (22), Diyarbakır (2), Erzurum (17), Eskişehir 

(46), Gaziantep (47), Hatay (9), İstanbul (345), İzmir (165), Kahramanmaraş (7), Kayseri (19), Kocaeli 

(54), Konya (77), Malatya (6), Manisa (30), Mardin (9), Mersin (50), Muğla (40), Ordu (5), Sakarya 

(24), Samsun (29), Şanlıurfa (14), Tekirdağ (44), Trabzon (22), Van (2) olmak üzere toplamda 1.598 

kardeş şehrinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sayı tüm ülke düzeyinde 2.020 olarak belirlenen sayının 

yaklaşık %79’una tekabül etmektedir. Dağılıma bakıldığında ise sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’nın 

en çok kardeş şehri bulunan, Ordu, Van ve Diyarbakır’ın ise en az kardeş şehri bulunan büyükşehirler 

olduğu anlaşılmıştır.  

 

Çalışmanın sınırlılığı bakımından Tablo. 1’de ise büyükşehirlerin yalnızca en yoğun biçimde kardeş 

şehir ilişkisi kurduğu 22 ülke ele alınmıştır. Bu ülkelerin belirlenmesinde ise kardeş şehir sayılarının 

dağılımı incelenmiş, kardeş şehir sayısı 20 ve üzerinde olan ülkelere yer verilmiş, ayrıca ülkeler tabloda 

yoğunluğa göre değil alfabetik olarak sıralanmıştır. Tablo incelendiğinde Türkiye’deki büyükşehirlerin 

en yoğun kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkelerin Bulgaristan (110), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(107), Bosna-Hersek (105), Almanya (87), Azerbaycan (71), Makedonya (68) ve Yunanistan (62) 

şeklinde öne çıktığı belirlenmiştir. Bu noktada Türkiye ile tarihi, kültürel ve soy bağı olan ülkelerin 

kardeş şehir uygulamalarında öne çıktığı anlaşılmıştır. Belirtilen ülkeler arasındaki Almanya ise Türkiye 

kökenli vatandaşların yurtdışında en çok yaşadığı ülke olması bakımından dikkat çekmiştir. Ayrıca 

Türkiye’de en çok kardeş şehri bulunan İstanbul’un Bulgaristan (27) ile, İzmir’in Yunanistan (18) ile, 

Ankara’nın ise K.K.T.C. (11) ile yoğun biçimde kardeş şehir ilişkisi kurduğu görülmüştür. 

 

4. MATERYAL VE METOD 

Yerel yönetimlerin uluslararasılaşmasının en önemli araçlarının başında gelen kardeş şehir 

uygulamalarının Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri üzerinden, sınırlı bir şekilde değerlendirmesini 

esas alan bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden literatür taraması ve ikincil kaynaklar kullanılarak 

veri toplanan bir alan araştırması olarak tasarlanmıştır. 

 

Araştırmada kapsamında elde edilen verilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnternet 

sitesinden ulaşılmıştır. Veriler derlenerek tablo halinde dönüştürülmüş ve araştırmanın kapsamı 

gereğince sadece Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin kardeş şehir anlaşmaları ile sınırlı 

tutulmuştur. Ayrıca bu belediyelerin en yoğun kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkeler ele alınmış, kardeş 

şehir sayısı 20’nin altında olan ülkeler listeye dâhil edilmemiş, dolayısıyla 134 ülkenin 22’si ile kurulan 

ilişkiler listelenmiştir. Elde edilen verilerin tablo haline getirilmesi ile ise kardeş şehir anlaşmalarının 

tek çizelgede görülmesi sağlanmış, böylelikle ilerleyen çalışmalara temel teşkil etmesi beklenen bir 

sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

5. SONUÇ 

Siyasal, kültürel, sosyo-ekonomik ve teknolojik alanlar başta olmak üzere birçok alanda yaşanan 

gelişmeler ile ülkelerin karşılaştığı sorunların çözümü noktasında oluşturulan ağların, gerçekleştirilen 

politika transferlerinin her geçen gün artış gösterdiği bilinmektedir. Bu gelişmelere neden olan 

etkenlerin başında gelen küreselleşme süreci ile de, yerel yönetimlerin öne çıktığı ve bu birimlerin 

uluslararasılaşmasının kolaylaştığı görülmektedir. Bu sürecin en önemli araçlarından biri olarak ise 

kardeş şehir uygulamaları karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel kökenleri eskilere dayanmakla beraber 2. 

                                                      
76 Türkiye’de 2012 yılından önce Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun olmak üzere onaltı adet büyükşehir belediyesi bulunmaktaydı. Ancak 

12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, 

Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van  (6360 sayılı Kanun/m. 1-4) olmak üzere ondört yeni büyükşehir daha kurulmuş ve 

günümüzde bu sayı otuza ulaşmıştır. 
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Dünya Savaşı’ndan sonra yoğun ilgi görmeye başlayan bu uygulamalar ile farklı ülke ya da 

coğrafyalardaki şehirlerin sosyo-kültürel, ekonomik, tarihsel, dini ve siyasi gibi pek çok farklı amaçlarla 

işbirlikleri oluşturulmasının yolu açılmaktadır. 

 

Dünyadaki artan ilgisine paralel biçimde Türkiye’de de kardeş şehir sayılarının düzenli olarak artış 

eğiliminde olduğu görülmekte, günümüzde bu sayının 2.020’ye ulaştığı belirlenmektedir. Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verileri esas alınarak yapılan bu çalışmada Türkiye’deki 30 

büyükşehir belediyesinin yoğun biçimde kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkeler üzerinden bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Veriler incelendiğinde toplamdaki 2.020 kardeş şehrin yaklaşık 

%79’unun yani 1.598’inin büyükşehirlerde toplandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Tablo. 1’deki veriler 

değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir ve Ankara’nın en çok, Ordu, Van ve Diyarbakır’ın ise en az kardeş 

şehri bulunan büyükşehirler olduğu görülmektedir. Sırasıyla Bulgaristan (110), K.K.T.C. (107), Bosna-

Hersek (105), Almanya (87), Azerbaycan (71), Makedonya (68) ve Yunanistan (62) ise Türkiye’deki 

büyükşehirlerin en çok kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkeler olarak belirlenmektedir. Bu ülkelerin ise 

Türkiye ile tarihsel, kültürel, siyasal olarak ve soy bağı ile yakınlık taşıdığı ülkeler olduğu, istisnai olarak 

Almanya’nın sayıca yüksek olmasının ise ev sahipliği yaptığı Türkiye kökenli yurttaşların sayısından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

6. TARTIŞMA 

Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak artan kardeş şehir sayılarına uyumlu olarak Türkiye’de de her geçen 

yıl artış gösteren kardeş şehir ilişkilerinin farklı amaç ve gerekçelerle kurulduğu bilinmektedir. 

Günümüzde yasal dayanağını 5302 sayılı İl Özel İdaresi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1173 sayılı 

Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun ile İçişleri Bakanlığı’nın 

07.04.2005 tarih ve 2005/36 sayılı ve 20.06.2005 tarih ve 2005/62 sayılı genelgelerinden alan (Türkiye 

Belediyeler Birliği, 2021) kardeş şehir uygulamaları, anayasal bir düzenlemeye sahip bulunmamaktadır 

(Aydoğdu 2020: 125). 

 

Türkiye’de sayısal olarak artma eğiliminde olsa da kardeş şehir uygulamalarında önemli birtakım 

sorunlarla karşılaşıldığı belirlenmektedir. Örneğin sürekliliğin önemli olduğu (Özer, 2022: 81) bu 

uygulamaların somut hedefler üzerine kurulmamasından dolayı gerekli faydaların sağlanamaması ve bu 

ilişkilerin sürdürülebilirliğinin kalmaması (Aslantatar, 2022: 105) söz konusu olabilmektedir. Ayrıca 

yerel yönetim kuruluşlarında bu faaliyetleri yürütmek ve takip etmekle sorumlu birimlerde yeknesaklık 

olmaması nedeniyle işbirliklerinin beklenen güç ve etkiyi doğuramaması (Bay, 2020: 197) da önemli 

sorunlar arasında yer almaktadır. Ancak bu sorunun büyükşehirlerden ziyade il veya ilçe düzeyindeki 

belediyelerde daha sık yaşandığını söylemek mümkün olabilmektedir. Çünkü Akman ve Akman (2017) 

tarafından Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri örneklerinin incelendiği çalışmada, 

kardeş şehir ilişkileriyle ilgilenen ve nitelikli personele haiz özel birimler bulunduğu belirtilmektedir. 

Bu durumun geçen yıllar ve yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında büyükşehir belediyelerinin geneli 

için geçerli olduğunu söylemek mümkün olabilecektir.  

 

Büyükşehirler gibi büyük ölçekli şehirlerin bu uygulamalar için yeterli kaynak ayırabilmesi mümkün 

olurken orta veya küçük ölçekli şehirlerin kaynak yetersizliği nedeniyle ilgili ilişkilerin hayata 

geçirilmesinde kısıtlanmaları da büyük bir sorun teşkil etmektedir (Buckley ve ark., 2015: 7133). 

Türkiye’de yoğun biçimde ve her düzeyde gerçekleştirilen kardeş şehir uygulamalarına yönelik ilgili 

belediyelerin birçoğunun internet sitelerinde kardeş şehir bilgilerinin yeterli düzeyde olmaması ya da bu 

bilgilerin hiç bulunmaması (Bay, 2020: 198; Batal ve Topçu, 2019: 371) da önemli bir eksiklik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çünkü etkin ve verimli işbirliklerinin kurulabilmesi veya yürütülebilmesi için 

yerel halkın bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır (Aydoğdu 2020: 129). Bu noktada sadece yerel 

halkın değil, bazı belediyelerin bile geçmiş dönemlerde yapılan kardeş şehir anlaşmalarından bihaber 

oldukları görülmektedir (Bay ve Çalışkan, 2020: 89). Belirtilen sorunlara ilave olarak Türkiye’de kardeş 

şehir uygulamalarının anlaşma düzeyinde kalması, tabiri yerindeyse kâğıt üzerinde kalarak uygulamaya 

geçmesi planlanan fiziki faaliyetlerde aksaklıklar yaşanması da sayılabilecektir. 

 

Son olarak, çalışmada yer alan Tablo 1’de yüzyıllardır farklı etnik ve dini kökene sahip yurttaşların 

birlikte yaşadığı Hatay (6) ve Mardin (2) gibi önemli büyükşehirlerin kardeş şehir sayılarının oldukça 
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az olmasının dikkat çektiğini belirtmek gerekmektedir. Bu durumun, ilgili şehirlerin hak ettikleri ve 

oldukça önemli olan söz konusu özelliklerinin daha geniş kitlelere ve yeterince duyurulamamasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun dışında ise yine tabloda kardeş şehirlerin dağılımında 

bölgelerarası önemli bir dengesizlik olduğu da dikkat çekmektedir. Bu durumun kaynağının ise, 

bölgelerin ve ilgili belediyelerin ekonomik, teknik, idari ve coğrafi başta olmak üzere pek çok alanda 

sahip oldukları farklı koşullar olduğu düşünülmektedir. 
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Özet  

İşsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en temel sorunlardan birisidir. İşsizliğin 

ekonomik, sosyal ve psikolojik dengeler üzerinde birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. İşsizlik, 

yetişkinleri etkilediği gibi aynı zamanda genç bireylerin üzerinde de derin etkiler bırakan bir olgudur. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’de genç işsizliği, çözüme ulaştırılması gereken 

önemli problemler arasında yer almaktadır. Genç işsizliği, tek başına bir problem olmamakla beraber 

genç yoksulluğunun da meydana gelmesine sebebiyet vermekte, bireysel ve toplumsal sorunları 

tetiklemektedir. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ülkemizde genç işsizliğinin 

araştırılması da bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de genç işsizliği 

durumunu ele almak ve genç işsizliği ile mücadele politikalarını genç yoksulluğunun önlenmesi 

bağlamında incelemektir. Çalışmada derinlemesine literatür taraması yapılarak birincil kaynaklardan 

faydalanılmış, elde edilen veriler betimsel veri analizi yapılarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda 

Türkiye’de genç işsizliğinin hâlâ ciddi bir problem olduğu ve cinsiyet bağlamında özellikle genç kadın 

işsizliğinin yüksek oranlarda seyir gösterdiği tespit edilerek, genç işsizliği sorunun genç yoksulluğunu 

meydana getiren önemli bir neden olduğu sonucuna varılmıştır. Genç işsizliğiyle mücadele 

politikalarının düzenlenmesinin ve uzun vadede çözüm sağlayabilecek nitelikte politikaların 

oluşturulmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir. Çalışma bağlamında geleceğe yönelik bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Genç İşsizliği, Genç Yoksulluğu, İşsizlikle Mücadele Politikaları 

 

A RESEARCH ON YOUTH UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN TURKEY 

 

Abstract  

Unemployment is the primary problem in both developing and developed countries. Unemployment has 

many negative results on economic, social and psychological balances. Unemployment also leaves an 

indelible impression on young people as well as adults. In Turkey, one of the developing countries, 

youth unemployment is among significant problems which should be resolved. Not that youth 

unemployment is a problem solely, it causes youth poverty and it triggers personal and social issues. 

Since young people are the great majority of our country, researching youth unemployment has great 

importance in this respect.  Aim of the research is to discuss the youth unemployment issue in Turkey 

and to inspect policies fighting against youth unemployment in the context of preventing youth poverty. 

A literature research is made thoroughly and primary sources are exploited in this research. Obtained 

data are interpreted in descriptive analysis. As the result of this research, it is concluded that youth 

unemployment is still an important problem in Turkey, and as part of gender, it is determined that 

especially the unemployment of young women proceeds highly. Thus it is concluded that the youth 

unemployment issue is an important cause of youth poverty. It is stated that the policies fighting against 

youth unemployment must be regulated and policies which can provide long-term solutions needs to be 

made. Certain suggestions for the future are made within the context of research.  

 

Keywords: Youth Unemployment, Youth Poverty, Policies Fighting Against Unemployment.  

 

1. GİRİŞ 

İşsizlik en genel tanımıyla herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan 

bireylerin içinde bulunduğu durumu ifade etmektedir. Küreselleşen günümüz dünyasında birçok ülkenin 

ortak sorunu haline gelen işsizlik, Türkiye açısından da çözüme ulaştırılması gereken önemli sorunlar 

arasında yer almaktadır. Küresel bir sorun olarak görülen işsizliğin sonuçlarından en fazla etkilenen 

kesimlerden biriside gençlerdir. Genç işsizlik oranlarının, yetişkin işsizlik oranlarından daha yüksektir 
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ve nedenleri, sonuçları bakımından da yetişkin işsizliğinden oldukça farklıdır. Ekonomik durum, 

demografik yapı, istihdam politikaları, ücrete yönelik düzenlemeler, mevcut işgücü piyasasının durumu, 

genç bireylerin bilgi ve becerisi, eğitim seviyesi, etnik köken, cinsiyet gibi birçok faktör genç işsizliğinin 

ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

 

Genç işsizliği ülkelerin geleceğini tehdit eden bir sorun olduğu gibi genç yoksulluğunun da ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Genç işsizliğinin önlenememesi durumunda ekonomik, sosyal ve 

psikolojik sorunlar toplum ve birey üzerinde kalıcı etkiler meydana getirecektir. Bu açıdan genç işsizliği 

sorunun minimum seviyeye düşürülmesi ve yoksulluğun önlenebilmesi için işsizlikle mücadele 

politikalarının etkinliği büyük önem arz etmektedir. Genç işsizliği ve yoksulluğunun gelecek nesillere 

sirayet etmesini önlemek adına işsizlikle mücadele politikalarına nitelik kazandırılması ve gençler 

açısından özelleştirilmeler yapılması gerekmektedir.  

 

Çalışmanın ilk bölümünde işsizlik ve genç işsizliği kavramları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde 

genç işsizliğinin nedenleri, üçüncü bölümde Türkiye’de genç işsizliğinin sayısal görünümü ele 

alınmıştır. Son bölümde ise işsizlikle mücadelede aktif ve pasif politikalar ele alınarak yoksulluğun 

önlenmesi bağlamında incelenmiştir. 

 

2. İŞSİZLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞİ KAVRAMLARI 

Genel olarak ülkeler tarafından belirlenen asgari çalışma yaşında olan, herhangi bir işte çalışmayan, 

aktif bir şekilde iş arayışında bulunan ve çalışmaya hazır olan bireyler işsiz olarak kabul edilmektedir 

(Hussmanns,2007). İşsizlik kavramının TÜİK’e göre tanımı ise şöyledir: “Referans haftasında 

istihdamda olmayan, son dört hafta içerisinde aktif olarak iş arayan, iş bulduğu takdirde iki hafta içinde 

işbaşı yapabilecek durumda olan kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca iş bulmuş başlamak üzere beklediği 

için iş aramayan ve üç ay içinde işe başlayacak olan kişiler de işsizlere dâhildir” (TÜİK, 2021: 9). 

Genç işsizliği ise 15-24 arasında olan “çalışmayan”, “çalışmaya hazır olan” ve “iş arayan” bireylerin 

yaşamış olduğu işsizlik durumu olarak tanımlanmaktadır (Wangmo, 2012: 7). Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) belirlemiş olduğu ölçütlere göre ise; hem ücretli olarak hem de kendi hesabına bir işi 

olmayan, ücretli veya kendi hesabına çalışmaya hazır olan, aktif olarak iş arayan bireyler işsiz olarak 

tanımlanmaktadır. ILO, OECD ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarda 15 ile 24 yaş aralığında ki 

bireyler genç olarak kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak bu yaş aralığında olan bireylerin yaşamış 

oldukları işsizlik durumu genç işsizlik olarak ifade edilmektedir (Atabey, 2013). Bu bağlamda Türkiye 

ise 15-24 yaş aralığında olan bireyler genç olarak kabul edilmektedir 

 

3. GENÇ İŞSİZLİĞİNİN NEDENLERİ 

Genç işsizliğinin nedenleri makro ve mikro faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. Makro nedenler 

arasında toplam talep yetersizliği, ekonomik durgunluk, ülkelerin demografik yapısı, eğitim sistemi, 

ücrete yönelik politikalar gibi konular yer almaktadır. Gençlere özgü özellikler, gençlerin çalışma 

eğilimi, gençlerin işgücü piyasalarına ilk defa giriş yapıyor olmaları, etnik köken ve cinsiyet gibi 

faktörler ise genç işsizliğine sebebiyet veren mikro nedenler arasında yer almaktadır (Yıldız, 2019:23-

31).  

 

Genel işsizliğin artmasına neden olan ekonomide ki istihdam performansının düşüklüğü, istihdam 

daraltıcı politikalar genç işsizlik oranlarını arttırmaktadır. Yetişkin işsizlik oranlarını olumsuz anlamda 

etkileyen unsurlar genç işsizlik oranlarını daha fazla etkilemektedir. Günümüzde küreselleşme ve 

teknoloji çağı ile birlikte meydana gelen genel problemler, işgücü piyasası politikaları, işgücü 

piyasasının kendi iç dinamiği genç işsizliğinin yüksek oranlarda seyir göstermesine sebebiyet 

vermektedir (Karabıyık, 2009: 298-299). 

 

 Ekonomik durgunluklar, enflasyon gibi faktörler ise ekonomik olarak bozulmalara sebep olduğu için 

yüksek genç işsizliğinin yaşanmasına da yol açmaktadır. Genç işsizlik oranlarının yüksek olmasının bir 

başka nedeni ise işverenlerin gençleri işten çıkarma durumunda daha az maliyetli olduğunu 

düşünmesidir. Bu nedenlerin yanı sıra genç nüfusta meydana gelen artış, istihdam politikaları, ücrete 

yönelik düzenlemeler, gençlerin sahip olduğu becerilerin arz ve talep arasında ki uyuşmazlık gibi birçok 

unsur genç işsizlik oranlarını yükseltmektedir (Görlich, vd. 2013: 3-4).  
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Gençlerin sahip olduğu özellikler iş bulabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan bireyin 

cinsiyeti, etnik kökeni, engelli olup olamama durumu, bilgi ve becerisi, eğitim seviyesi gibi unsurlar 

genç bireylerin iş bulabilmesini etkileyen değişkenler olarak ifade edilmektedir (O’Higgins, 2005: 38-

47). Gençlerin çalışma eğilimleri de işten ayrılma veya işsiz olmayı tercih etme gibi davranışları 

etkileyen bir faktördür. Özellikle eğitim seviyesi yüksek olan gençler yeteneklerine ve ilgi alanlarına 

uygun gördüğü işte çalışana dek işgücü piyasasının dışında kalmayı seçmektedir (Hammer, 2007: 255). 

 

Tablo 1.Genç İşsizliğinin Arz ve Talep Yönlü Nedenleri 

Genç İşsizliğinin Nedenleri Talep Yönünden Arz Yönünden 

Mevcut İşler Ekonomik duruma bağlı olarak 

gençlere yönelik bir iş kıtlığı 

söz konusu olabilmektedir. 

Düşük düzeyde birçok iş 

imkânı bulunmaktadır. 

Ücret Asgari ücret ve ücrete dair katı 

düzenlemeler sebebiyle düşük 

düzeyli işlerin sayısında 

azalmalar meydana 

gelmektedir 

Gençlerin ücret beklentileri 

gerçekçi değildir. 

Emek Mobilitesi Kısa dönemli işler, işsizliğin 

temel nedenleri arasında yer 

almaktadır. 

Genç bireyler, yüksek 

mobiliteye sahiplerdir ve 

istikrarsızlardır. 

Tutumlar Gençler gelecek vaat eden 

işleri arzu etmektedir. 

Cari ücret düzeyinde birçok iş 

bulunmaktadır fakat gençler 

boş zamanı tercih etmektedir. 

Nitelikler Nitelikler çalışırken kazanılır. Gençler tecrübesizdir ve eğitim 

açısından yetersizdir. 

Genç Nüfus Artışı İş piyasası gençler için sürekli 

olarak yeni iş üretmektedir. 

Genç nüfusun hızlı bir şekilde 

artması genç işsizliğine neden 

olmaktadır. 

Kaynak: (Freeman, 1979: 7). 

 

4. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN GÖRÜNÜMÜ 
Türkiye’de işsizlik oldukça önemli bir problemdir. İşsizliğin en çok endişe veren türü ise genç 

işsizliğidir. Genç işsizlik oranları, bazı ülkelerde azalış gösteriyor olsa da ülkemizde genç işsizliği 

yetişkin işsizliğinden daha fazla olmaktadır. Bu durum Türkiye’nin işgücü piyasasının en ciddi 

problemlerinden birini oluşturmaktadır (Akgeyik, 2004: 16; Yentürk ve Başlevent, 2007: 3-5). 

 

Tablo 1. Türkiye’de 15-24 Yaş Arası Genç İşsizlik Oranları (%) 

Yıllar Genç İşsizlik Oranları 

2013 18,7 

2014 20,2 

2015 19,2 

2016 19,0 

2017 20,8 

2018 24,5 

2019 25,0 

2020 25,4 

2021 25,3 

2022 19,6 

                  Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim Tarihi:26.11.2022. 

 

Tablo 1’de Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden 2013-2022 yılları arasında ki genç işsizlik 

oranlarına yer verilmiştir. Tablo 1. verilerine göre 2013 yılında 18,7 oranın olan genç işsizliğinin 2020 

yılına gelindiğinde en yüksek oran olarak genç işsizlik 25,4 şeklinde gerçekleşmiştir. Tabloda ki verilere 

bakıldığında 2018 yılından 2021 yılına kadar genç işsizlik oranlarının yüksek oranlarda seyir gösterdiği 
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görülmektedir. Her çalışmayan bireyin işsiz sayılmadığı ülkemizde öğrenci olduğu için çalışmayan ve 

aynı zamanda iş de aramayan bireyler işsiz kategorisinde yer almamakta, işgücüne dâhil olmayan nüfus 

kategorisinde yer almaktadır. Bu konu göz önünde bulundurulduğunda genç işsizlik oranlarının görünen 

verilerden çok daha farklı olduğunu söylemek mümkündür. 

 

OECD 2022 yılı verileri incelendiğinde G7 ülkelerinin genç işsizlik oranı %9 iken, OECD ülkelerinin 

genç işsizlik oranı %11, Avrupa Birliğini ülkelerinin genç işsizlik oranın ise %14 oranlarında seyir 

gösterirken, Türkiye’de 2022 yılı genç işsizlik oranı %19,6 olarak gerçekleşmiştir. Genel itibariyle 

Türkiye genç işsizlik oranı yüksek olan ülkeler arasında yer alırken Japonya, Almanya, İsrail, Meksika, 

Hollanda ve Kore gibi ülkeler ise genç işsizlik oranı en düşük olan ülkeler arasında yer almaktadır 

(OECD, 2022).  

Tablo 2: Türkiye’de Cinsiyete Göre Genç İşsizlik Oranları (%)  

Yıllar Erkek Kadın 

2014 18,9 22,6 

2015 18,3 20,7 

2016 21,3 28,8 

2017 16,5 24,1 

2018 22,3 28,3 

2019 21,8 30,7 

2020 22,7 30,5 

2021 17,9 26,1 

2022 16,5 25,4 

          Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim Tarihi: 28.11.2022. 

 

Tablo 2’de Türkiye’de ki 15-24 yaş aralığında bulunan genç kadın ve erkeklerin işsizlik oranları yer 

almaktadır. Genç erkek işsizlik oranları incelendiğinde 2017 ve 2022 yılı oranlarının en düşük oranlar 

olduğu görülmektedir. 2018-2020 yıllarında ise genç erkeklerin işsizlik oranları yüksek seyir 

göstermektedir. Genç kadınların işsizlik oranlarına bakıldığında ise 2019 ve 2020 yıllarında işsizlik 

oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Genel itibariyle 2014-2022 yılları arasında ki genç 

işsizlik verilenin yer aldığı bu tabloda genç kadınların işsizlik oranlarının, genç erkeklere nazaran 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

 

5. GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKALARI VE GENÇ YOKSULLUĞU 

Türkiye’de genç işsizliğini azaltabilmek ve gençlerin istihdamda yer almasını sağlayabilmek için birçok 

politikadan yararlanılmaktadır. Bu politikalar ise aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Türkiye’de genç işsizliği ile mücadele edebilmek için genel istihdam politikalarından 

faydalanılmaktadır. Bu açıdan aktif istihdam politikalarından olan eğitim programları, iş bulma yardımı, 

istihdam teşvikleri, pasif istihdam politikalarından olan işsizlik yardımı ve işsizlik sigortası genç 

işsizliğiyle mücadelede sıkça başvurulan politikalar arasındadır. (Orkunoğlu Şahin, 2020: 144). 

 

5.1. Pasif İstihdam Politikaları 

Pasif istihdam politikalarının temel amacı, işsizlik sürecinde ki olumsuzlukları en aza indirgemek ve 

maddi destek sağlamaktır. Bu politikalar genç işsizliği ile mücadelede yetersiz kalması sebebiyle aktif 

istihdam politikalarının uygulama alanı bulabilmesine sebebiyet vermiştir (Bayraktar ve İncekara, 2013: 

27). 

 İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Yardımı: İşini kaybeden bireylerin, kaybettiği geliri karşılamayı 

amaçlayan geçici bir gelir desteğidir. Bu sigortanın genç işsizliği üzerine doğrudan bir etkisi 

bulunmamaktadır. Ancak işsizliğe karşı bir güvence niteliğindedir. İşsizlik sigortasının 

finansmanı ise işçi, işveren ve devlet katkısıyla sağlanmaktadır. İşsizlik yardımı ise finansmanı 

devlet tarafından karşılanan yoksullukla mücadele etmeyi amaçlayan bir yardımdır. Sosyal 

yardım olarak da ifade edilebilmektedir (Varçın, 2004: 16). 
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 Ücret Garanti Fonu: İşverenlerin iflas etmesi, konkordato ilan etmesi gibi sebeplere bağlı 

olarak çalışanların ücretlerini ödeme konusunda sorun yaşamları halinde çalışanların ücret 

alacaklarını karşılayabilmek adına işverence işsizlik sigortası fonuna aktarılmış olan yapılacak 

ödemenin %1’ini kapsayacak şekilde ayrılmış bir fondur (Çapar Diriöz, 2012: 120). 

 Kısa Çalışma Ödeneği: Ekonomik, sektörel ya da bölgesel açıdan meydana gelen krizler ve 

zorlayıcı sebeplere bağlı olarak işyerinde ki haftalık çalışma sürelerinin geçici bir süreliğine 

azalması, işyerinde faaliyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulması sonucunda işyerinde üç 

ayı geçmemesi şartıyla kısa çalışma yapılması mümkün olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak 

çalışılmayan süre boyunca işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmektedir (Akyol, 2021: 177). 

 Erken Emeklilik: Erken emeklilik uygulamasının amacı işsizliğinin azaltılabilmesidir. Belirli 

bir yaşın üzerinde ki çalışanların normal emeklilik vaktinden önce emekli olabilmesi toplam 

emek arzını azaltacağından işsizlik oranını da düşmesini sağlayacaktır. Yaşlı çalışanların işgücü 

piyasasından çekilmesiyle birlikte gençlerin istihdamı da kolaylaşmaktadır (Biçerli, 2004: 59-

60). 

 

5.2. Aktif İstihdam Politikaları 

Aktif istihdam politikaları, işgücü verimliliğinde artışın sağlanabilmesi, işsizliğin azaltılması ve bireyin 

iş bulabilmesi açısından fırsat eşitliğinin yaratılması amacı taşıyan önlemler bütünü şeklinde ifade 

edilebilmektedir (Karabulut, 2007: 45). Bu politikalar genç işsizliğinin azaltılabilmesi açısından pasif 

istihdam politikalarından daha etkili olmaktadır. 

 Mesleki Eğitim Programları: Mesleki eğitim programları gençlerin istihdam edilebilirliklerini 

arttırmak için en etkili politikalar arasında yer almaktadır. Bu programlar arasında işyeri 

eğitimleri, iş kurabilmek için yardımcı programlar, iş yaratma programları da yer almaktadır 

(Duruel, 2007: 397). 

 Girişimciliğin Desteklenmesi: Girişimcilik, işsizlik probleminin önlenmesi açısından çözüm 

olanağı sunmakta ve ekonomik açıdan da büyümeye katkı sağlamaktadır. Girişimciliğin 

desteklenmesi ise kendi işini kuracak bireylerin ve küçük işletmelerin desteklenmesini 

amaçlayan bir aktif istihdam politikasıdır (Biçerli, 2005: 7). 

 Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti: Danışmanlık hizmetleri, bireylerin değişen çalışma 

şartlarına uyum sağlayabilmelerini ve kendine uygun işi bulabilmelerini amaçlayan bir istihdam 

politikasıdır. İlk kez işgücü piyasasına girecek olan gençler için oldukça faydalı bir uygulamadır 

(Körpe, 2003: 166). 

 Ücret Sübvansiyonları: İşe alımlara bağlı olarak devlet, işverenlere belirli bir ücret 

ödemesinde bulunmaktadır veya işverenler tarafından ödenecek olan vergilerde indirimler 

yapılmaktadır (Layard ve Nickell, 1980: 52). Genç işsizliği sorunun çözümünde de destekleyici 

bir uygulamadır. 

 Kamu Yararına Çalışma Programları: İşgücü piyasasına girişte çeşitli zorluklar yaşayan 

dezavantajlı gruplar içerinde olan işsiz bireylerin kamu tarafından açılan işlerde istihdam 

edebilmelerini, deneyim kazanabilmelerini ve çalışma yaşamının disiplinine uyum 

sağlayabilmelerini hedefleyen programlardır (Betcherman vd., 2004:5). 

 

 5.3. İşsizlikle Mücadele Politikalarının Genç Yoksulluğu Üzerine Etkileri 

Günümüzde işsizlik problemiyle mücadele edilirken, işgücü piyasasının işleyişi açısından bir müdahale 

söz konusu olmamakta daha çok işsizlik sonucunda meydana gelen sorunlar hafifletilmektedir ve bireyin 

iş bulabilmesi için fırsat eşitliği yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan günü kurtaran politikaların 

uygulanması da uzun vadede ağır sonuçlar doğurmaktadır. Yüksek işsizlik oranları, yoksul birey sayısını 

da artırmakta ve yoksulluk sorunun çözümünü giderek zorlaştırmaktadır. Ülkemiz açısından 

bakıldığında aktif ve pasif istihdam politikaları yoksul bireylere yönelik bir kurguya sahip değildir. 

Bireyin gelir elde etmesi bazen yoksulluk sorununu ortadan kaldıramamakta birey istihdam edilirken de 

çalışan yoksul kategorisinde yer alabilmektedir. Hem işsiz bireyler hem de çalıştığı halde yoksulluk 

durumu ile karşı karşıya kalan bireyler göz önünde bulundurularak işsizlikle mücadele politikalarının 

yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir (Soysal, 2019: 82; Kayataş, 2014: 70).    

 

Türkiye’de genç işsizliği tek başına bir problem olmamakta aynı zamanda genç yoksulluğu problemini 

de ortaya çıkarmaktadır. Genç işsizliği ile birlikte görülen yoksulluk birçok probleminde ortaya 
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çıkmasını tetiklemektedir. Kayıt dışı çalışma, suç oranlarında artış, beyin göçüne bağlı olarak beşeri 

sermaye kaybı bu problemler arasında yer almaktadır. Türkiye’de ki nüfusun büyük bir çoğunluğunu 

gençlerin oluşturduğu düşünülürse bu sorunların hem ekonomik hem de sosyal açıdan birçok 

olumsuzluğa neden olacağı açıktır. Bu bağlamda gençlere yönelik geçici istihdam politikalarının yerine 

genç işsizliğinin ve genç yoksulluğunun önlenmesi veya azaltılabilmesine yönelik politikaların 

uygulanması büyük önem taşımaktadır. İşsizlik durumundan kaynaklı olarak yoksul olan gençlere, 

işgücü piyasasında aktif bir şekilde rol verilmesi, mesleki eğitimin niteliğinin artırılması, genç 

yoksulluğunun önlenmesi veya minimum seviyeye düşürülmesi için çeşitli politikaların düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra çalışan genç yoksullarda göz önünde bulundurularak iş ve ücret 

açısından iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi de bu konuda bir çözüm niteliğindedir (Bölükbaş, 2019: 

215-228).  

 

6. SONUÇ 

Günümüz açısından işsizlik, bilgi çağının bir sonucu olarak değişen teknolojiler ve ekonomik yapıda 

tüm toplumlarda hızla yaygın hale gelen küresel bir soruna dönüşmüştür. İşsizlik, bireyler üzerinde derin 

etkiler bırakan bir olgu olduğu gibi aynı zamanda toplumsal açıdan da etki alanı oldukça geniştir. 

İşsizliğin yıkıcı etkilerinden en fazla etkilenen kesim ise gençlerdir. Genç bireylerin deneyimlemiş 

olduğu işsizlik durumu diğer yaş gruplarına göre daha karmaşıktır, nedenleri ve sonuçları bakımından 

kendine özgü bir yapısı vardır. Kırılgan bir kesimde yer alan gençlerin yaşamış olduğu işsizlik 

sorunundan kaynaklı olarak meydana gelen ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçlar bireyin hayatını 

etkilediği gibi ülke geleceğini de etkilemektedir.  

 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin en temel sorunlarından biri olan genç işsizliği Türkiye 

açısından da en önemli sorunlardan birisidir. Türkiye nüfus özellikleri bakımında genç nüfusu yüksek 

olan ülkeler arasında yer almaktadır fakat genç nüfus için sağlanacak istihdam olanaklarının sınır olması 

ekonomik ve sosyal yapıyı giderek zayıflatmaktadır. Yaşamının en üretken ve dinamik döneminde olan 

genç bireylerin istihdamda yer alamaması Türkiye’nin ekonomik açıdan büyüme potansiyelini de 

etkilemektedir. Genç işsizliği, genç yoksulluğunun yaşanmasına da sebebiyet vermektedir. Hayatını 

idame ettirebilecek gelire sahip olamayan genç bireyler yoksulluk gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya 

kalmaktadır. Ülkemiz açısından bu konuda ki bir başka problem ise bireyin çalıştığı halde yoksulluktan 

kurtulamamasıdır. İşgücü piyasasına girişi oldukça zor olan gençler, çalışma şartları ve ücret konusunda 

ciddi problemler yaşamakta ve işverenlerin gözünde ikamesi kolay olan çalışan konumunda yer 

almaktadır. 

 

Ülkemizde genç işsizlik oranlarının düşürülmesi için işsizlikle mücadele politikalarından olan aktif ve 

pasif istihdam politikaları uygulanmaktadır. Ancak genç işsizlik oranlarının oldukça yüksek olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda bu konuya yönelik geliştirilen politikaların yetersiz olduğunu söylemek 

mümkündür. Türkiye gibi nüfusunun büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşan ülkelerin genç nüfus 

yapısını dikkatli bir şekilde analiz etmesi ve oluşturulacak olan politikalara bu yönde şekil vermesi genç 

işsizliğinin çözümü açısından oldukça önemlidir. Türkiye’nin demografik yapısı, eğitim sistemi ve 

işgücü piyasasının yapısının yeniden ele alınıp genç işsizlik bağlamında ulusal politikaların 

oluşturulması gerekmektedir. İşsizlikle mücadele de faydalanılan politikaların gençlere yönelik olarak 

özelleştirilmesi, genç çalışan yoksullara yönelik tedbirlerin alınması, özellikle de işsizlik oranları 

oldukça yüksek olan genç kadınlara yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun 

yanı sıra istihdam yaratamayan büyüme sorunun çözülmesi de genç işsizlik sorununa bir çözüm niteliği 

taşımaktadır. Genç işsizliğiyle mücadelede, işgücü piyasasına yönelik politikalar ve eğitim 

politikalarının birbiriyle bağlantısının sağlanması, gerçekleştirilmesi planlanan uygulamaların tutarlı ve 

şeffaf bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde genç işsizliğinin önlenememesi 

durumunda, gelecek nesillerin işsizliğin ve yoksulluğun kronikleşmiş aynı zamanda kemikleşmiş hali 

ile karşı karşıya kalma olasılığı oldukça yükselecektir. 
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ANKET ÇALIŞMALARI İÇİN ULAŞILMASI ZOR BÖLGELERDEN VE FARKLI 

ETNİK KÖKENLERDEN KATILIMCILARA SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 

ULAŞMANIN AVANTAJLARI: BİR TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Sevinç ÖZTÜRK 
Bitlis Eren Üniversitesi, Hizan Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon 
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Özet 

Anket ve anket deneyi yöntemlerinde potansiyel katılımcılara ulaşıp, onları araştırmaya dahil etmek 

araştırmacılar için hem zamansal hem de finansal açıdan oldukça maliyetlidir. Bu maliyet, araştırma için 

hedeflenen katılımcı kitlenin araştırmacıya uzaklığı, yaşadıkları yerlere olan ulaşım olanaklarının 

eksikliği ve yaşadıkları bölgenin güvenlikten yoksunluğuna bağlı olarak daha da artabilmektedir. 

Dahası, araştırma eğer farklı etnik kökenlere ve kültürlere sahip, farklı dilleri konuşan bireylere 

ulaşmayı da içeriyorsa, potansiyel katılımcılara ulaşmak daha da zor ve maliyetli olmaktadır. Sosyal 

medya araçlarının kullanımının artması ve çeşitlenmesiyle bu araçlar, potansiyel anket katılımcılarına 

ulaşmak ve onları araştırmalara dâhil etmek için de kullanılır hale gelmiştir. Türkiye’de henüz yeterince 

yaygınlaşmasa da siyaset bilimi uzmanları Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube gibi kanallar 

aracılığıyla yayınladıkları sosyal medya kampanyaları üzerinden potansiyel katılımcılara ulaşıp, 

araştırmalarına dâhil etmeye başlamışlardır. Bu yöntem sadece anketlere genel bir katılımcı toplamak 

için değil, araştırma için belirli özelliklere sahip bireyleri hedefleyerek, ulaşılması zor bölgelerde 

yaşayan farklı etnik kökenlere sahip katılımcılara ulaşmak açısından da hem maliyeti düşürmekte hem 

hız sağlamakta hem de araştırmacı ve katılımcıya güvenlik sağlamaktadır. Bu çalışmada siyaset 

biliminde anket ve anket deneyi çalışmaları için özellikle ulaşılması zor ve maliyetli yerlerden farklı 

etnik kökenlere sahip bireylerin nasıl hedeflenip, çalışmaya dâhil edilebileceği bir yöntem olarak 

incelenecektir. Çalışma Türkiye’de farklı etnik kökenlere sahip katılımcıları hedef alan, siyaset bilimi 

alanından örnek bir anket deneyi araştırması aracılığıyla, sosyal medya kanallarının ulaşılması zor 

yerlerden farklı etnik kökenlerdeki katılımcıları dahil etmekteki avantajlarını tartışacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Anket Yöntemi, Anket Katılımı 

 

ADVANTAGES OF REACHING POTENTIAL RESEARCH PARTICIPANTS WITH 

DIFFERENT ETHNICITY AND FROM THE DISTANT LOCATIONS THROUGH SOCIAL 

MEDIA: AN EXAMPLE FROM TURKEY 

 

Abstract 

Reaching out and recruiting participants for survey and survey experiment methods are time-consuming 

and quite expensive. It becomes even costlier depending on the distance of the target participants to the 

researcher, the lack of sufficient means of transportation, and the lack of safety in the regions where 

target participants live. Moreover, if the researcher needs to recruit participants from different ethnicities 

and cultures or who speak different languages, the research becomes even more difficult and costly. 

With the rise of social media use and diversification of social media channels, researchers have begun 

to use social media as a tool to reach out to potential participants and recruit them for the research. 

Though it is still not very common in Turkey, political scientists use social media channels such as 

Facebook, Instagram, Tiktok, and Youtube to recruit participants through social media campaigns. This 

method is used not only for reaching out to potential research participants but also for targeting 

individuals with specific features, lowering costs, and ensuring safety for both researchers and 

participants who live in difficult regions. This study explains how to target individuals with different 

ethnic backgrounds for recruiting to a survey or survey experiment from distant and difficult locations 

through social media tools. The study discusses the advantages of recruiting research participants who 

have different ethnic backgrounds than the majority of the population and live in difficult and distant 

locations. 

 

Keywords: Social Media, Survey Participant, Participant Recruitment 
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1. GİRİŞ 
Anket ve anket deneyi yöntemi uygulanacak çalışmalara katılımcı sağlamak araştırmacılar için hem zor 

hem de oldukça maliyetlidir. Bu yöntemlerden biriyle yapılacak araştırmalara potansiyel katılımcılar 

birkaç farklı yol aracılığıyla davet edilmektedir. Bu yollar reklam verme, doğrudan davet ve internet 

sitelerinden doğrudan katılım olarak üç grupta incelenebilir. Bunlardan ilki olan ‘reklam verme’ 

tekniğinde katılımcılar araştırmacıların kamuya açık alanlara, gazete, radyo ve televizyonlara reklam 

vermesiyle araştırmaya davet edilir. Bu tekniklerden ikinci grupta olan doğrudan davet yoluyla katılımcı 

sağlamada ise araştırmacılar telefon ve e-posta yoluyla, sosyal bağlantıları aracılığıyla veya kamusal 

alanlarda bireylere doğrudan yaklaşarak katılımcıları araştırmaya davet edilmektedir. Potansiyel 

katılımcıları araştırmaya dahil etmenin bir diğer yolu ise Amazon Mechanical Turk (MTurk) gibi 

sitelerden katılımcıların kendilerinin belirli teşvikler aracılığıyla araştırmaya katılmasını sağlamaktır.  

 

Anket ve anket deneyi yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara katılımcı sağlamak için hangi tekniğin 

kullanılması gerektiğini birçok faktör belirlemektedir. Zaman, maliyet ve bütçe, anketin yapılacağı 

bölgenin güvenliği, ankette hassas soruların varlığı, hedef katılımcı kitlenin etnik, demografik ve 

kültürel yapısı bu faktörlerden sadece bazılarıdır. Bu faktörler arasından siyaset bilimi çalışmalarında 

farklı etnik kökenlerdeki bireylere ve uzak yerlerdeki bireylere ulaşmak araştırmacıları daha çok 

zorlamaktadır. Oysaki siyaset bilimi çalışmalarında özellikle uyuşmazlık ve çatışma konularındaki 

araştırmalara uzak ve zorlu yerlerden ve farklı etnik kökenlerden ve kültürlerden katılımcı sağlamak 

oldukça önemlidir.  Sosyal medya reklamları siyaset bilimi araştırmacılarını oldukça zorlayan uzak ve 

zorlu yerlerdeki ve farklı etnik kökenlerdeki potansiyel katılımcılara ulaşmak için kolaylaştırıcı bir 

yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.   

 

Bu çalışmada sosyal medya reklamları tekniğinin anket veya anket deneyi yöntemlerini uygulayan 

siyaset bilimi araştırmaları için zorlu ve uzak yerlerdeki farklı etnik kökenlerdeki bireylere ulaşmak ve 

oralardan katılımcı sağlamak açısından ne kadar kullanışlı bir yöntem olduğu tartışılacaktır. Bu amaçla 

çalışmanın araştırma sorusu ‘sosyal medya tekniği anket ve anket deneyi uygulayan siyaset bilimi 

araştırmalarına farklı etnik kökenlerdeki bireylere ve uzak yerlerdeki bireylere ulaşmak katılımcı 

sağlamak açısından avantajları nelerdir?’ olarak belirlenmiştir.  

 

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından özellikle siyaset bilimi alanında 

sosyal medya reklam kampanyası tekniğinin kullanıldığı araştırmaların literatürüne yer verilecektir. 

Üçüncü bölümde, sosyal medya tekniğinin nasıl kullanılacağı kısa bir biçimde açıklanacaktır ve 

dördüncü bölümde ise bir araştırma örneği verilecektir. Son bölümde ise sosyal medya tekniğinin siyaset 

bilimi araştırmalarına uzak ve zorlu yerlerden farklı etnik kökenlerdeki bireyleri davet etme 

konusundaki avantajları tartışılacaktır.  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Araştırmalar için katılımcı sağlamak amacıyla sosyal medyada ücretli reklam kampanyaları yaygın 

kullanılan bir teknik haline gelmiştir. Böylece araştırmacılar sosyal medya kanallarından birine reklam 

vererek potansiyel katılımcıların araştırmalarına katılması için davet yayınlayabilmekte ve çevrimiçi 

anketlerini veya anket deneylerini bu şekilde dağıtabilmektedir. Bu sosyal medya reklam kampanyaları 

için kullanılan sosyal medya kanallarından şimdilik en yaygın kullanılanı Facebook olsa da Instagram, 

Youtube, Tiktok da katılımcı bulmak için kullanılabilmektedir.  

 

Sosyal medya kanalları hızlı ve düşük maliyetle dünyanın farklı yerlerinden birçok insana aynı anda 

ulaşma fırsatı sunmaktadır. Böylece araştırmacılar, sosyal medya aracılığıyla reklam kampanyaları 

düzenleyerek dünyanın birçok yerinde araştırmalar yürütebilmektedir. Sosyal medya reklam 

kampanyaları özellikle pandemi döneminde sağlık çalışmalarına katılımcı davet etmek için tercih edilen 

bir yöntem olmakla beraber (Green ve ark., 2021), son on yılda sosyal bilimlerde ve siyaset biliminde 

de oldukça yaygınlaşmıştır.  

 

Dünyanın farklı yerlerindeki potansiyel katılımcılara ulaşabilme imkânı sağladığı için siyaset bilimi 

alanında sosyal medya reklam kampanyaları aracılığı ile katılımcı sağlayan çalışmalar gün geçtikçe 

artmaktadır. Örneğin, Jager (2017) Tayland'da, Bentancur ve ark. (2019) Uruguay'da yürüttükleri 
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araştırmalarda çalışmalarına katılımcıları sosyal medya reklamları aracılığıyla davet etmişlerdir. 

Ananda ve Bol (2020) bireylerin demokrasi tanımı verildiğinde demokrasiye desteklerindeki değişimi 

ölçtükleri çalışmalarında anket deneyi uygulamış ve Endonezya’dan katılımcılara ulaşmak için de 

Facebook üzerinden reklam kampanyası tekniğini kullanmıştır. Abu-Akel ve ark. (2021) Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’de hükümet sözcüsünün COVİD-19 sürecinde kamu mesajı paylaşmadaki 

etkisi üzerine olan çalışmada yine Facebook reklam kampanyalarını kullanmışlardır. 

 

Siyaset bilimi literatüründe anket ve anket deneyi uygulayan çalışmalarda araştırmacıların ulaştıkları 

bölgeler sadece bunlarla sınırlı değildir. Araştırmacıların çalışmalara Afrika gibi zorlu bölgelerden de 

katılımcı bulmak için sosyal medya kampanyalarını kullandığı görülmektedir. Williamson ve Malik 

(2021) bireylerin hükümetlerin şiddet kullanımına destek vermesi üzerine olan çalışmalarında anket 

deneyine Mısır'dan katılımcıları yine Facebook üzerinden davet etmişlerdir. Rosenzweig ve Zhou 

(2021) da Kenya ve Tanzanya'da ulusal zaferlerin sığınmacılara yönelik tepkilere etkilerini analiz 

ettikleri çalışmalarında anket deneyi yöntemini uygulamış ve bu deneye katılımcıları Facebook 

üzerinden davet etmişlerdir.  

 

Sosyal medya kampanyaları ile anket ve anket deneylerine katılımcı davet etmek konusunda siyaset 

bilimi alanında Türkiye’de de çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu konudaki ilk örneklerden biri Elçi 

ve ark. (2021)’nin COVİD-19’un sığınmacılara etkisi üzerine olan çalışmaları olmuştur. Elçi (2022) 

Türkiye’de nostalji ve populizm üzerine olan çalışmasında da katılımcıları Facebook aracılığıyla 

araştırmaya davet etmiştir. Neundorf ve ark. (2021)’nın Türkiye’de vatandaşların otoriter rejime 

normatif desteğini ölçtükleri araştırmalarında da bu yöntemle katılımcılar araştırmaya davet edilmiştir. 

 

Kuşkusuz sosyal medya kampanyaları tekniğinin siyaset bilimi çalışmalarına katılımcı davet etmek için 

nasıl kullanıldığı ve bu tekniğin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da literatürde yer almaktadır. 

Forgasz ve ark. (2017) eğitim alanında bu tekniğin etkinliğini ve sınırlarını tartışırken, Grow ve ark. 

(2020) ise çalışmalarında acil sağlık araştırmalarında bu yöntemin avantajlarını açıklamışlardır. Siyaset 

bilimi alanında bu tekniğin uygulanması ve değerlendirilmesi üzerine literatüre en kapsamlı katkı ise 

Neundorf ve Ozturk (2021a; 2021b) tarafından sağlanmıştır. Neundorf ve Ozturk (2021a) 

çalışmalarından birinde tekniğin değerlendirilmesini yaparken, bir diğerinde (Neundorf ve Ozturk, 

2021b) ise tekniğin kullanımına yönelik el kitabı sağlamışlardır.  

 

3. ARAŞTIRMALARA KATILIMCI DAVETİ İÇİN SOSYAL MEDYA REKLAM 

KAMPANYALARI NASIL UYGULANIR? 

Sosyal medya kampanyaları araştırmalar için kullanılırken dikkat edilecek belirli hususlar mevcuttur. 

Öncelikle katılımcıların araştırmalara sosyal medya reklamları aracılığıyla davet edilebilmesi ve 

çalışmanın katılımcılara duyurulabilmesi için ücretli reklam kampanyasının yaratılması ve anketin bu 

reklam kampanyasına yönlendirimesi gerekmektedir.  

 

Sosyal medya reklam kampanyasında kampanyanın hangi kanaldan yürütüleceği seçilir ve sonrasında 

bu kanalda reklam kampanyası yaratılır. Örneğin, Facebook üzerinden yürütülecek bir kampanyada 

kampanya, ayarlar ve reklam olmak üzere üç aşamanın tamamlanması gerekir. Kampanya aşamasında 

hangi araçların kullanılacağı ve kampanyanın amacının belirtilmesi gerekir. Örneğin Facebook'ta 

farkındalık, düşünme ve dönüştürme gibi seçeneklerden biri seçilir. Ayarlar aşamasında hedef grubun 

belirtilir. Yaş, cinsiyet, eğitim, lokasyon gibi özellikler belirlenerek reklam kampanyasının gösterileceği 

hedef kitle seçilir. Her bir reklam nüfusun belirli bir hedef grubuna odaklanabilmektedir. Hedef kitlenin 

yanı sıra reklam bütçesi de bu aşamada belirlenir. Araştırma bütçesine göre günlük reklam kampanyası 

bütçesi belirlenir. Son aşama olan reklam aşamasında ise Facebook’un kuralları dahilinde bir reklam 

tasarlanır ve bu reklam belirli bir çevrimiçi ankete yönlendirilir. Reklam kampanyası başladıktan sonra 

ise günlük bütçe kontrol edilir ve bütçe dahilinde hedef katılımcı sayısına ulaşana kadar reklamlar devam 

ettirilebilir.  
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4. ARAŞTIRMALARA KATILIMCI DAVETİ İÇİN SOSYAL MEDYA REKLAM 

KAMPANYALARININ UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 

Siyaset bilimi alanında araştırmaya uzak ve zorlu yerlerden ve farklı etnik kökenlerden katılımcı 

sağlamak amacıyla sosyal medya tekniğini kullanan bu örnek çalışma Dr. Sevinç Öztürk ve Dr. Aykut 

Öztürk (2022) tarafından gerçekleştirilmiştir. Örnek çalışmada farklı etnik kökenlerdeki bireylerin kendi 

dillerinde kamu hizmetleri aldıklarında politik-psikolojik tavırlarının nasıl değiştiği araştırılmıştır. 

Çalışmada Türkiye'de yaşayan farklı etnik kökendeki vatandaşların farklı dillerdeki devlet hizmetlerine 

karşı geliştirdikleri tavırlar incelenmiştir. Bu yüzden de çalışmanın hedef kitlesi öncelikle 18 yaşından 

büyük kendini Kürt etnik kökeninde tanımlayan vatandaşlar olarak belirlenmiştir. 

 

Bu anket deneyi çalışmasının uygulanmasında veri toplanması için Qualtrics programında çevrimiçi bir 

anket deneyi formu hazırlanmıştır. Anket deneyi formunun potansiyel katılımcılara dağıtılabilmesi ve 

katılımcıların davet edilebilmesi için Facebook ve Instagram’da reklam kampanyası düzenlenmiştir. Bu 

reklam kampanyasında öncelikle filtreleme kısmından 18 yaşından küçük katılımcılar filtrelenmiştir. 

Daha sonra Facebook’un yine filtreleme kısmından reklam kampanyasının daha çok belirli Kürtçe 

sayfaları beğenen kişilere yönlendirilmesi tercihi belirtilmiştir. Facebook ve Instagram üzerinden 

yayınlanan bu reklam kampanyasında ankete katılmaları sonucunda çekiliş ile market hediye çeki 

kazanabilecekleri de potansiyel katılımcılara duyurulmuştur. Reklam kampanyasında ankete katılmak 

isteyen katılımcılar için de anket linki sağlanmıştır. Sonuç olarak ankete 1548 katılımcı sağlanmıştır. 

Bu reklamlar aracılığıyla ankete katılan katılımcı sayıları ve coğrafi dağılım aşağıdaki gibidir (Öztürk 

ve Öztürk, 2022).  

 

Tablo 1. Sosyal Medya Reklam Kampanyası Tekniğini Uygulayan Bir Araştırma Örneğinde Katılımcı 

Dağılımı 

Coğrafi Dağılım          Gözlem Sıklık Yüzdelik 

Diyarbakır 1548 351 22.67                

Şanlıurfa 1548          203 13.11                

Mardin   1548          127 8.20                 

Van      1548          167 10.79                

Diğer Güneydoğu Şehirleri          1548          315 20.35                

Diğer Doğu Şehirleri               1548          285 18.41                

Türkiye`nin Diğer Kısımları              1548          100 6.46                 

 

Tabloda görüldüğü üzere bu örnek çalışmada (Öztürk ve Öztürk, 2022) sosyal medya reklam 

kampanyası ile katılımcılara davet tüm Türkiye’de uygulanmasına ve özel lokasyon veya bölge 

belirtilmemesine rağmen, reklam kampanyasının belirli sayfaları beğenenlere yönlendirilmesi sonucu 

katılımcıların coğrafi dağılımı beklenen şekilde ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu illerinden olmuştur.  

 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sosyal medya reklamları aracılığıyla anket ve anket deneyi yöntemlerini uygulayan çalışmalara 

katılımcı sağlamanın yüz yüze ve diğer yöntemlere göre avantajları bulunmaktadır. Özellikle uzak ve 

zorlu bölgelerde yaşayan ve farklı etnik kökenlerdeki katılımcılara ulaşmak açısından da diğer tekniklere 

göre maliyet, hız ve güvenlik açısından daha avantajlı görünmektedir.  

 

Öncelikle maliyet boyutunu değerlendirecek olursak, sosyal medya kampanyaları araştırmaları oldukça 

düşük maliyetle gerçekleştirmeye yardımcı olabilmektedir. Araştırmacı anket veya anket deneyinde 

uzak ve zorlu bölgelerde yaşayan katılımcılara ulaşmak için buralara ulaşma, yeme-içme ve konaklama 

maliyetlerinden sosyal medya reklam kampanyaları aracılığı ile kaçınabilmektedir. Araştırmacı ayrıca 

yüz yüze yapılan anketlerde ortaya çıkan katılımcıyla bire bir görüşmenin emek maliyetinden kaçınılmış 

olabilmektedir. Dahası anketlerin doğrudan veya yüz yüze davetlerinde araştırmacı için bir de fırsat 

maliyeti bulunmaktadır. Bütün bu maliyetler yerine sosyal medya reklam kampanyalarıyla katılımcı 

davetlerinde tek maliyet reklamın günlük maliyeti olmaktadır. Bu da günlük bütçenin sosyal medya 

kanallarında kontrol edilebilmesi ile denetlenebilir bir maliyet olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Bunun yanı sıra uzak ve zorlu bölgelerde bu tür araştırmaların maliyetleri daha da artmaktadır. Bu 

bölgelerde ulaşım araçlarının ve konaklamanın azlığı da maliyeti yükseltmektedir. Diğer yandan sosyal 

medya kampanyaları aracılığıyla Erzincan’ın bir köyüne veya Nijerya’nın ıssız bölgelerine bile internet 

ve sosyal medya aracılığıyla ulaşım sağlanabilmekte ve bu da araştırmacıya reklam kampanyası dışında 

ekstra bir maliyet yüklememektedir.  

 

Özellikle farklı etnik kökenlerde katılımcılara ulaşmak daha da maliyetli olmaktadır. Sosyal medya 

kampanyaları bu konuda avantaj sağlamaktadır. Yüz yüze bir anket veya anket deneyi daveti tüm 

Türkiye'de yapıldığı takdirde herkese etnik kökeni ile ilgili soru sorup, cevaba göre katılımcılar 

araştırmaya dahil edilmektedir. Öte yandan, Facebook gibi sosyal medya kanallarında düzenlenen 

reklam kampanyalarında zaten belirli bir kitleyi hedeflenerek doğrudan hedef kitledeki katılımcılar 

araştırmaya davet edilmektedir. Böylece daha yüksek maliyetin önüne geçilebilmektedir.   

 

Hız açısından bakıldığında sosyal medya kampanyaları aracılığıyla katılımcı davet etmek yine diğer 

tekniklere göre daha avantajlı görünmektedir. Yukarıdaki örnek çalışmada verilen araştırmanın doğu ve 

güneydoğudaki toplam 8 ilde yüz yüze gerçekleştirilmesi ortalama bir ay gibi bir süreyi bulabilecekken, 

sosyal medya aracılığıyla bu süreç iki hafta gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir. Bir araştırmacı aynı 

anda birçok farklı şehirde bulunup anket daveti gerçekleştiremezken, sosyal medya kampanyaları 

aracılığıyla aynı anda birçok yerden birçok katılımcının araştırmaya katılmasına olanak sağlamaktadır. 

Örneğin bu teknik Bitlis'in bir ilçesinde ve Kocaeli'nin bir ilçesinde aynı anda katılımcı davet etme 

imkânı sunmaktadır.  

 

Bir diğer boyut ise güvenlik boyutudur. Sosyal medya kampanyaları aracılığıyla katılımcılara ulaşıp 

çevrimiçi anket ve anket deneyi uygulamak güvenlik yönünden de hem araştırmacı hem katılımcı 

açısından daha güvenilir bir ortam sunmaktadır. Özellikle çatışma bölgelerine araştırmacıların 

gidebilmesi, gitse dahi kendini güvende hissetmesi oldukça güçtür. Sosyal medya aracılığıyla bu engel 

ortadan kalkabilmektedir. Bu teknik özellikle siyasi anketlerde hem araştırmacı hem de katılımcının 

üzerindeki baskıyı azaltabilmektedir.  

 

Sonuç olarak sosyal medya aracılığıyla katılımcılara ulaşmak hız, güvenlik, maliyet, hedef kitle 

belirleyebilme ve uzak ve zor yerlere ulaşabilme açısından özellikle yüz yüze anketlere göre avantajlı 

görünmektedir.  
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Özet 

Endüstri 4.0 sürecinde yükseköğretimde kalitenin artırılmasına yönelik çeşitli bilimsel modeller 

denenmektedir. Günümüzün insan profiline bakıldığında, dijital kültür içerisinde kendini 

konumlandırmaya çalıştığı görülmektedir. Dijitalleşme ile veri yağmuru altında kalan bireyin 

doğrulanmış bilgiye ulaşarak ondan bir çıktı elde etmesi gerekmektedir. Özellikle Z ve Alfa kuşağı 

olarak adlandırılan yeni neslin bilgiyi kullanma bakımından dijital sistem üzerinden süreçlere dahil 

olduğu görülmektedir. Bu durum özellikle yüksek öğretimde paradigma değişimi yaratarak, yeni 

yaklaşım biçimlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Konuya insanın dünya ve çevresi ile ilişkisini 

şekillendiren İletişim Bilimleri çerçevesinde yaklaşıldığında, iletişim fakültelerinde verilen eğitimin 

niteliği ve etki derinliğinin yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmada; Tasarım Odaklı Düşünme 

Metodolojisi olarak isimlendirilen metodun iletişim fakültelerinde nasıl uygulanabileceğine yönelik bir 

açılım getirmektedir. Çalışmada yükseköğretim içerisinde verilen iletişim eğitiminin kalitesinin 

artırılmasına ve iletişim bilimi alanındaki bilimsel çıktıların niteliğinin artırılmasına yönelik yeni bir 

metot önerisi getirilmektedir. Çalışmada özellikle Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin farklı 

alanlarda sağladığı avantajların iletişim fakültelerinde de kullanılabilmesine yönelik bir entegrasyon 

modeli geliştirilmektedir. Empati, Tanımlama, Fikir Üretme, Prototip ve Test Etme olarak beş alt 

bileşene sahip olan Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi, ürün ve hizmet geliştirme ya da yaratıcı-

etkileşimli süreç yönetimi gibi alanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Tasarım 

Odaklı Düşünme Metodolojisinin iletişim fakültelerinin yapılanmasına nasıl entegre edilebileceği 

tartışılmaya çalışılmıştır. Konu betimsel bir yaklaşımla ele alınarak, çalışmanın özellikle iletişim 

fakültelerinin akreditasyon süreçlerine katkıda bulunması beklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0 ve Yükseköğretim, İletişim Eğitimi, Tasarım Odaklı Düşünme 

 

APPLICATION OF DESIGN-FOCUSED THINKING METHODOLOGY IN 

COMMUNICATION FACULTIES 

 

Abstract 
In the Industry 4.0 process, various scientific models are being tried to increase the quality in higher 

education. Looking at today's human profile, it is seen that he is trying to position himself in digital 

culture. The individual, who is under the data rain with digitalization, needs to reach the verified 

information and obtain an output from it. It is seen that the new generation, especially the Z and Alpha 

generation, is involved in the processes through the digital system in terms of using information. This 

situation necessitates the development of new approaches, especially by creating a paradigm shift in 

higher education. When the subject is approached within the framework of Communication Sciences, 

which shapes the relationship of man with the world and his environment, the quality and depth of 

impact of the education given in communication faculties should be reconsidered. In this study; It brings 

an expansion on how the method called Design Thinking Methodology can be applied in communication 

faculties. In the study, a new method is proposed to increase the quality of communication education in 

higher education and to increase the quality of scientific outputs in the field of communication science. 

In the study, an integration model is developed to enable the advantages of the Design Thinking 

methodology in different fields to be used in communication faculties as well. The Design Thinking 

methodology, which has five sub-components as Empathy, Identification, Idea Generation, Prototype 

and Testing, is used extensively in areas such as product and service development or creative-interactive 

process management. In this study, it has been tried to discuss how the Design Thinking Methodology 

can be integrated into the structuring of communication faculties. It is expected that the study will 
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contribute to the accreditation processes of communication faculties, by handling the subject with a 

descriptive approach. 

 

Keywords: Industry 4.0 and Higher Education, Communication Education, Design Thinking 

 

GİRİŞ 

Dijitalleşmeye bağlı olarak günümüz insanın dünya ve çevresi ile ilişkisinde özellikle medya ile temas 

noktalarında ağırlıklı olarak dijital zemini tercih ettiği görülmektedir. Bu durum iletişim eğitiminin 

yeniden ele alınarak bu dönüşümde yeni bakış açılarının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bununla 

birlikte yeni kuşağın (Y, Z, Alfa kuşağı) gelecek entegrasyonu için yükseköğretimde yeni metotların 

denendiği bilinmektedir. Bu açıdan ‘artırılmış çağ’ olarak adlandırılan yeniçağda, insanın iletişim 

dünyasının normları da değişmektedir. Bu değişimin yansıması olarak iletişim fakültelerinin yeniden 

yapılandırılması için süreçlerin gerektirdiği yeni yaklaşımların pratikte hayata geçmesi önemli 

olmaktadır. 

 

Türkiye’de yükseköğretimde iletişim eğitimine bakıldığında, ağırlıklı olarak iletişim fakülteleri 

üzerinden eğitimin verildiği görülmektedir. Bu fakültelerin nitelikli bilimsel çıktı üretebilmeleri, aynı 

zamanda iletişim dünyasının çok yönlü bir şekilde Endüstri 4.0 sürecine entegre olabilmesi için yeni 

metotlar denenebilir. Konuya tarihsel gelişim açısından yaklaşıldığında ise, kurumsal olarak ilk iletişim 

eğitiminin gazetecilik eğitimi olarak 1908 yılında ABD’deki Missouri Üniversitesi’nde verilmeye 

başladığı, sonra günümüze kadar iletişim eğitiminin çok yönlü bir şekilde geliştiği görülmektedir. 

Türkiye’de ise 1930’larda başlayan iletişim eğitimi günümüze kadar değişerek dönüşmüştür.  

(Büyükaslan & Mavnacıoğlu, 2017, s. 221). Özellikle teknolojiye bağlı olarak medya kavramı üzerinden 

yeni iletişim sistemlerinin gelişmesi ile iletişim eğitimi başlığının altına birçok yeni disiplin eklenmiştir. 

Günümüzde ise bu durum kapsayıcı üst kavram olarak ‘dijital medya’ ismi ile literatürde yer almaktadır. 

 

İletişim Bilimi; toplumun bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması bakımından çok yönlü içeriklere 

sahip disiplinler arası bir alandır. Bu bakımdan medyanın yarı kamusal bir işlev görmesi için İletişim 

Biliminin Hukuktan, Sosyolojiye, Ekonomiden, Sanata, Tarihten Teknolojiye kadar pek çok disiplinin 

alt yapısından beslendiği söylenebilir (Vuran, s. 236-237). Bu yüzden iletişim eğitiminin hem teorik 

hem de uygulamaya yönelik bir ihtisaslaşma içerdiği bilinmektedir. Bu çok yönlülüğün getirdiği bazı 

standartlar mevcuttur. Akreditasyon süreci olarak adlandırılan bu süreçte, yükseköğretim kurumunun 

ve/veya programının belirli seviyede kalite, performans ve şeffaflığa yönelik birikimlerinin gösterimi 

söz konusu olmaktadır (Aktan & Gencel, 2010, s. 153). Bu standartların yakalanabilmesi için iletişim 

fakültelerinin yeni bir metodoloji ile yapılandırılması söz konusudur. Bu metodoloji günümüzde bir çok 

alanda kullanılan Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisidir. Bu çalışma, iletişim fakültelerinin 

beklenen standartlara ulaştırılması yönünde metodun süreçlere nasıl entegre edilebileceğine yönelik 

öneri ve yaklaşımlar ortaya koymaktadır. 

 

ÜNİVERSİTENİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ 

Üniversitelerin gelişimine bakıldığında ilk örnekler olan Ortaçağ üniversitelerinin bilgi üretmeden 

ziyade öğrenci ve eğitimcilerin bir araya geldiği örgütlenme biçimi olan meslek ve ticaret örgütlere 

benzeyen bir yapı sergilemektedir. İlk nesil üniversite kategorisine giren bu yapılanmalarda, 

öğrencilerin ayrıcalık ve statü kazanmak için üniversiteye gittiği görülmektedir. İkinci nesil 

üniversitelere bakıldığında ise 19. Yüzyılın başlarından itibaren özellikle Berlin Üniversitesi (1810) 

örneği üzerinden gelişen “Bilim için bilim” yaklaşımının tercih edildiği ve araştırmaya dayalı bir 

üniversite yapısı görülür. Üçüncü nesil üniversite modelinin kullanılmaya çalışıldığı günümüzde ise, 

üniversitelerin bilgiden değer elde etme, dışa açıklık ve insanı merkeze alan bir yapılanma içerisinde 

olduğu belirtilebilir. Bu çerçevede üç nesil üniversitelerin niteliksel karşılaştırılması aşağıda 

belirtilmiştir (Alan, 2016, s. 6-7).  
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Tablo1. Her üç nesil üniversitenin nitelikleri 

Belirleyici 

nitelikler      

 

1. Nesil Üniversite        

 

2. Nesil Üniversite                

 

3. Nesil Üniversite 

Hedef Eğitim    Eğitim ve Araştırma                             Eğitim, Araştırma ve 

Bilginin Kullanımı 

Rol  

Hakikati Savunma  

 

 

Doğayı Keşif  

 

 

Değer Yaratma  

 

Yöntem Skolastik  Modern Bilim, Tek Bilim Dallı  Modern Bilim ve 

Disiplinler arası 

Yaratılan Profesyoneller  Profesyoneller ve Bilim 

İnsanları  

Profesyoneller, Bilim 

İnsanları ve 

Girişimciler 

Yönelim Evrensel  Evrensel Ulusal Küresel Evrensel Ulusal 

Küresel 

Dil Latince  Ulusal Diller  İngilizce 

Örgütlenme Nations, Fakülteler, 

Kolejler  

Fakülteler  Üniversite Enstitüleri 

Yönetim Şansölye  (Yarı Zamanlı) 

Akademisyenler  

Profesyonel Yönetim 

 

Yukarıdaki tablodan hareketle üniversitelerin gelişim sürecinde sanayi devrimleri, teknolojik gelişmeler 

ve küreselleşmenin etkili olduğu belirtilebilir. Özellikle üçüncü nesil üniversitelerin günümüz 

dijitalleşme sürecinde yapısal anlamda köklü değişimlere maruz kaldığı görülmektedir. Bu değişimler 

yedi ana başlıkta ele alınabilir. Bu başlıklar (Erdem, 2006, s. 311-312); 

 Devlet ve üniversiteler arasındaki ilişkinin değişmesi 

 Üniversite özerkliğinin kamuya hesap verme sorumluluğu eksenine yönelmesi 

 Bilişim teknolojisinin araştırmalarda, eğitim-öğretim hizmetlerinin sunulmasında ve sanal 

eğitimde etkin olarak kullanılması 

 Üniversitelerin uluslararası olması 

 Üniversitelerin öğrenci–öğretmen topluluğundan öte bilgi toplumu ve ekonomisinin kaynağı ve 

karmaşık bir işletme olarak görülmesi 

 Pragmatik üniversiteye doğru bir yönelmenin olması 

 Bilginin pazar mantığı çerçevesinde alınır-satılır bir meta olarak görülmeye başlaması, şeklinde 

sıralanmaktadır.  

 

Bu başlıklar incelendiğinde küresel ölçekte üniversitelerin günümüzde toplum ve sektör ile ilişkisini çok 

yönlü ve daha dinamik hale getirdiği belirtilebilir. Bu çerçeveden iletişim fakültelerindeki duruma 

bakıldığında ise, özellikle dijitalleşme süreci ile birlikte hem sayısal olarak hem de hem de niteliksel 

olarak hızlı değişim gözlemlenmektedir.   

 

TÜRKİYE’DEKİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN GENEL YAPISI 

Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve iletişim alanında sektörün beklentilerini karşılayacak 

nitelikli iletişimcilerin yetiştirilmesi için Türkiye’deki iletişim fakültelerinde de önemli değişimler 

yaşanmaktadır.  Çağa uygun müfredat ve ders içeriklerinin oluşturulması, alt yapı ve teknik donanım 

yatırımları gibi birçok başlıkta fakültelerin kendini yeniledikleri görülmektedir. Burada özel vakıf 

üniversiteleri ve devlet üniversiteleri arasında imkanlar ve alt yapı yatırımları bakımından ciddi bir fark 

ta gözükmektedir.  

 

İletişim eğitiminin yükseköğretim içerisindeki konumu incelendiğinde, birçok başlıkta ciddi sorunların 

olduğu belirtilebilir. Akreditasyon süreçleri, sektör ile ilişkiler, mezunların istihdamı, ulusal ve küresel 

ölçekte bilimsel etkinlik, nitelikli akademik ve idari kadro gibi pek çok başlıkta sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’deki iletişim fakültelerinin sayısında ciddi bir artış 

yaşanmıştır. İletişim fakültelerinin sayısını artıran bazı faktörler mevcuttur. Bunlar; iletişim 
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fakültelerinin misyon gereği bağlı bulunduğu üniversitenin dışa dönük vitrini olması, 3984 sayılı Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu kanunu ile iletişim fakültesi sayesinde üniversiteye radyo, televizyon yayını 

yapma hakkının verilmesi (Büyükaslan & Mavnacıoğlu, 2017, s. 223) ve dijital kültürün gelişimine 

bağlı olarak üniversitede iletişim eğitimi almak isteyen öğrenci sayısının fazla olması, şeklinde 

sıralanabilir.   

 

İletişim fakültelerinin sayısındaki bu artış, aynı zamanda birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu 

minvalde, ihtisaslaşamamak, teknik alt yapı eksikliği, sektörden kopukluk ve öğrenci memnuniyetsizliği 

gibi olumsuz bir tablonun ortaya çıktığı görülmektedir (Vuran, s. 239). Bu çerçevede önlem olarak 

mevcut fakülte sayısının sabit tutularak nitelik seviyelerinin yükseltilmesine yönelik yeni uygulamaların 

ve politikaların ortaya konması önemli olmaktadır. İletişim fakültelerinde kalitenin sürekli kılınması 

için akreditasyon süreçlerinin iyi yönetilmesi gerektiği bilinmektedir. Akreditasyon kavramı 

günümüzde hem mal hem de hizmetlerin kalitesinin artırılması ve aynı zamanda kaliteyi güvence altına 

almak adına geliştirilen bir süreç olarak tarif edilmektedir (Aktan & Gencel, 2010, s. 138). Bu tariften 

hareketle iletişim fakültelerinde kalitenin artması ve aynı zamanda yapılandırılma faaliyetlerinde yeni 

metot ve tekniklerin kullanılması önemli olmaktadır. 

 

İletişim fakültelerinde kalitenin artırılması ve sürekli kılınmasına yönelik insanı merkeze alan yeni 

yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Kalite kavramının genel tanımına bakıldığında, ürün veya 

hizmette ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilme kabiliyeti olarak tarif edilmektedir (Kalaycı, 2008, s. 

166). Eğitim sektöründe ise ‘kaliteli insan’ kavramının ön plana çıktığı görülmektedir. Çünkü 

üniversitelerden toplum için nitelikli insan yetiştirmesi ve aynı zamanda bilimsel çıktı üretmesi 

beklenmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında iletişim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve kalite 

seviyesinin süreçlerde artırılması için yeni bir öneri olarak “Tasarım Odaklı Düşünme” metodolojisi ön 

plana çıkmaktadır.  

 

SANAYİ 4.0 VE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME METODOLOJİSİ (TOD) 

Sanayi devrimlerinin tarihsel gelişimine bakıldığında dört dönemde sanayi devrimlerinin gerçekleştiği 

görülmektedir. Dördüncü sanayi devriminin ilk dönemini yaşadığımız günümüzde ise, teknolojinin 

gelişmesine bağlı olarak dünyayı şekillendiren tüm disiplinlerde hızlı bir şekilde dijitalleşme 

yaşanmaktadır. Sanayi 4.0 olarak (Endüstri 4.0) adlandırılan bu dönemde, iletişim dünyasının ve 

medyanı da hızlı bir şekilde dijitalleşme sürecine girmektedir. Bu dönemde dijitalleşme ile birlikte veri 

arzında çok hızlı bir yükselme görülmektedir. Günümüz dijital insanının toplum içerisinde kendini 

konumlandırabilmesi için doğru veriyi kullanarak bir değer üretmesi zorunlu bir durumdur. Bu açıdan 

iletişim öğrencisinin mesleği ile ilgili yeni teknolojileri kullanarak veriyi işleyebilme, çok yönlü 

disiplinler arası düşünebilme ve özellikle dijital medya dünyasının alt süreçlerinde konumlanabilme gibi 

yeteneklere sahip olması gerekmektedir. İletişim öğrencisinin bu yetenekleri kazanabilmesi, 

yükseköğretimin onlara sunduğu imkan ve hizmetlerle ilgili bir durumdur (Akgül & Ayer, 2018, s. 

2320). Çünkü dijitalleşme sürecinde dijital verinin medyadaki hakimiyeti artmış ve buna bağlı olarak 

iletişim alanının altında çok çeşitli yeni meslek alanları ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak medya 

sektörünün iletişim fakültelerinden beklenti ve istekleri çeşitlenmiştir. Bu isteklerin karşılanması ve 

fakültelerin tüm faaliyetlerinde kalitenin artırılması için Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodu yeni 

çözümler getirebilir. 

 

TOD metodolojisi ilk Herbert Simon tarafından 1969 tarihli “Yapay Bilimler” isimli makalesinde ortaya 

atılmıştır. Daha sonraki süreçte Stanford üniversitesi metodu üniversite eğitimine uygulayarak, 

yükseköğretimde metodun kullanılması sağlanmıştır. Küresel bir tasarım ve danışmanlık şirketi olan 

IDEO’nun kurucusu Tim Brown ise, metodun farklı alanlarda kullanılmasına yönelik çalışmalar ortaya 

koymuştur (Gönen & Güvenir, 2019). Metot günümüzde yeni nesil ürün ve hizmet geliştirme 

süreçlerinde önemli çözümler ortaya koyarak, dijitalleşmenin temas ettiği birçok alanda 

kullanılmaktadır. Özellikle dijital medya alanındaki teknoloji firmaları ve dijital ürün geliştiren 

sektörlerde, süreçlerin verimliliğinin artırılması ve yeni çağ insanının beklentilerine çözüm 

üretilebilmesi noktasında metot avantajlar sağlamaktadır. Bu açıdan TOD metodunun birçok sektörde 

kullanıldığı görülmektedir. 
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Tasarım Odaklı Düşünme Metodunun Etki Alanı: 

 İnovasyon Yönetiminde 

 Strateji Yönetiminde 

 Karmaşık Problem Çözümünde 

 Pazarlama / Marka Yönetiminde 

 Yeni Jenerasyonun Yönetiminde (y, z ve alfa kuşağı) 

 Sürekli İyileştirme Süreçlerinde 

 Yeni İş Girişimi ve Startuplar 

 Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme. 

 

Bu başlıklar incelendiğinde özellikle dijitalleşmenin baskın olduğu ve dijital kültürün bileşenlerini 

içeren alanları kapsadığı görülmektedir. Bu çerçevede TOD metodolojisinin yapısı incelendiğinde, beş 

aşamalı bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Empati, Tanımlama, Fikir Üretme, Prototip ve Test 

Etme olarak belirtilmektedir. Bu aşamalara bakıldığında insanı merkeze alan bir yaklaşımın söz konusu 

olduğu görülecektir. Çünkü TOD metodu insanı merkeze alan, çok yönlü bağlantılı düşünme tekniğinin 

kullanıldığı ve değer üretmeye odaklanılan bir yapı sergilemektedir   (Solmaz, 2020). Bu bakımdan 

metodun yeni neslin (y, z, alfa kuşağı) dijital dünyaya entegrasyonu için çok yönlü avantajlar sunduğu 

söylenebilir. (Arslan, 2022). Yükseköğretimdeki iletişim eğitiminde TOD’un sağlamış olduğu bu 

avantajlardan yararlanmak,  fakültelerde kalitenin artmasına, aynı zamanda öğrencilerin iletişim 

dünyasında iyi bir konum almalarına yardımcı olacaktır. Metot ile fakültelerde birçok başlıkta 

iyileşmeler sağlanabilir. Bu iyileşmeler (Aktan & Gencel, 2010, s. 140-141);  

 

 İletişim fakültelerinde kaliteyi güvence altına almak,  

 İletişim fakültelerinin hizmet sunduğu öğrencilere ve tüm paydaşlara eğitim-öğretimin 

kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesini vermek;  

 İletişim fakültelerinin karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini sağlamak,  

 Diplomaların tanınırlığı ve mezuniyet sonrası etkinliğin devamını sağlamak, 

 Öğrenci ve akademik personelin değişim programı süreçlerini kolaylaştırmak,  

 Meslekte öğrencilerin temel standartları oluşturmak,  

 Öğrencilerin üst düzey işbirliği yapmalarını kolaylaştırmak,  

 Akreditasyon süreçlerinin verimli bir şekilde yönetmek, 

 Bölgesel, Ulusal, Küresel ölçekte işbirliklerini oluşmasına katkıda bulunmak, şeklinde ifade 

edilebilir. 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN YAPILANDIRILMASINDA TASARIM ODAKLI 

DÜŞÜNMEK 

Dijital kültürdeki dönüşüme paralel olarak sorunların çözümü noktasında farklı disiplinlerde uygulanan 

teknik ve yöntemlerin iletişim eğitiminde de kullanılması söz konusudur. Bu sorunlar (Büyükaslan & 

Mavnacıoğlu, 2017, s. 226-227);  

 

 İletişim fakültelerine yönelik olumsuz tutum,  

 Çalışma şartlarının zorluğu,  

 Medya dışındaki sektörlerde iletişim mezunlarına yönelik istihdam fırsatlarının dar olması,  

 İletişim fakültesi mezunlarının büyük bir çoğunluğunun sektörün talep ettiği yabancı dil 

düzeyine sahip olmayışı,  

 İletişim fakültesi mezunlarına yönelik akreditasyon sisteminin olmayışı,  

 Yeni mezunlardan sektörel deneyim talep edilmesi,  

 Staj sisteminin verimli işlememesi,  

 Yeni mezunlara yönelik işe alım programlarının yetersiz kalması,  

 Kamu sektöründeki istihdam olanaklarına olan yoğun talebe karşın kadro sayısının yetersiz 

kalması,  

 Yerel medyada iletişim fakültesi mezunlarının yeterli düzeyde istihdam edilmemesi, şeklinde 

sıralamak mümkündür.  
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Tasarım Odaklı Düşünme metodunun yukarıda belirtilen sorunların çözümüne yönelik beş aşamalı 

yapısı önemli kazanımlar sağlayabilir. TOD metodunun her bir aşamasında sorunun çözümüne yönelik 

sorular sorularak elde edilen cevaplar doğrultusunda çıktılar elde edilebilmektedir. En son aşama olan 

Test Etme aşamasında ise geniş kapsamlı bir rapor oluşur. TOD’un beş aşamalı bu yapısının iletişim 

fakültesinin yeniden yapılandırılmasında ve aynı zamanda fakültenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin 

uygulanma süreçlerinde kullanılması söz konusudur.  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE EMPATİ  

Empati kavramı günümüzde tanımına bakıldığında, insan yaşamı için çok daha değerli hale geldiği 

söylenebilir. Empati genel olarak insanın kendisini karşısındakinin yerine koyması veya kişinin 

duygularını başka nesnelere yansıtması olarak tarif edilmektedir. Bu tanımdan hareketle TOD 

metodunun ilk aşaması olan ‘Empati’ aşamasında, iletişim fakültesinin öğrenciler ve fakültenin etki 

alanı içerisinde bulunan unsurlar ile çok yönlü empati yapması söz konusudur. Bu minvalde aşağıdaki 

soruların cevapları doğrultusunda ‘Empati Çıktısı’ elde edilecektir. 

 

İletişim Fakültesinin: 

Soru-1: İletişim eğitimini talep eden öğrenci profili nedir?  

Soru-2: Fakültenin akademik kadro profili nedir? 

Soru-3: Öğrencilerin istek ve beklentileri nedir? 

Soru-4: Fakültenin alanındaki mevcut imajı ve konumunun bileşenleri nelerdir? 

Soru-5: Ebeveynlerin beklenti ve talepleri nelerdir? 

Soru-6: Üniversitede de fakültenin mevcut imajı ve konumunun alt bileşenleri nelerdir?  

Soru-7: Sektörün fakülte ile ilişkini tanımlayan unsurlar nelerdir? 

 

Empati Çıktısı: Kavram, Sembol, vb. olabilir. Empati Çıktısı; hedef kitleyi çok yönlü bir şekilde 

tanımamızı sağlayan somut bilgidir. 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE TANIMLAMA 

Bu aşama fakültenin çok yönlü bir şekilde analiz edilerek, tanımının oluşturulduğu aşamadır.  Bu aşama 

için bazı başlıklarda çeşitli sorulara yanıtlar aranmaktadır.  

 

Tanımlama ile ilgili sorular: 

Soru-1: Fakülte 3.nesil üniversite normlarından hangilerini karşılamaktadır? 

Soru-2: Fakültenin Swot analiz raporu nedir? 

Soru-3: Fakültenin öncelikli potansiyeli alanı nedir? 

Soru-4: Akademik kadronun potansiyel haritası nedir? 

Soru-5: Fakültenin hedefleri ve ulaşmak istediği standartlar nelerdir? 

 

Empati Uyumu: 

Soru-6: Tanımlamanın ‘Empati Çıktısı’ ile temas var mı? 

 

Tanımlama Direnci: 

Soru-7: Tanımlama yaparken hangi başlıklarda belirsizlik söz konusu? 

Soru-8: Fakültenin Yumuşak ve Sert özellikleri nelerdir? 

 

Tanım: Bu aşamanın sonunda yukarıda belirtilen sorulara doğru cevaplar verilmesiyle, fakültenin net 

ve kapsayıcı bir tanımı elde edilmektedir. 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE FİKİR ÜRETME 

Fakültenin net bir şekilde tanımı yapıldıktan sonra, hedeflerin gerçekleşmesi için fakülte ile ilgili çok 

yönlü fikir üretme aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada çeşitli fikir üretme tekniklerinin kullanılması 

ile beraber, soruların doğru bir şekilde yanıtlanması önemli olmaktadır. 

 

 

 



International Marmara Social Sciences Congress  

(Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book 

494 

Fikir Üretme ile ilgili sorular: 

Değer Önermesi: 

Soru-1: Fakültenin en önemli üç özelliği nedir? 

Soru-2: Fakülte hangi alanlarda ne vadedebilir? 

 

Bozuculuk Düzeyi: 

Soru-3: Fakültenin vadettikleri; öğrenci düzeyinde, üniversite düzeyinde, ulusal ve küresel ölçekte neyi 

değiştiriyor veya etkiliyor? 

Soru-4: Rakip fakültelerden hangi yönüyle ayrışıyor? 

Soru-5: Fakültenin sahip olduğu öncelikli potansiyelin değerlendirilebilme seviyesi nedir? 

 

Endüstri 4.0 Uyum Seviyesi: 

Soru-6: Endüstri 4.0'ın alt bileşenleri ile ilgili ders, proje, etkinlik veya fikirler nelerdir? 

Soru-7: Fakültenin ‘Dijital Strateji’ çıktıları nelerdir? 

 

Gelecek Entegrasyonu: 

Soru-8: Fakültenin ‘Sürdürülebilirlik Stratejisi’ nedir? 

Soru-9: Küresel ölçekte Etkileşim Normları nelerdir? 

 

Fikirler: Bu aşamanın sonunda elde edilen cevaplar ve uygulanan fikir üretme teknikleri ile fakülte 

hakkında çok yönlü fikirler elde edilebilmektedir.  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE PROTOTİP (UYGULAMA) 

Bu aşama ister yeniden yapılandırma ister fakültenin gerçekleştirdiği bir faaliyet olsun, somut çıktıların 

elde edildiği aşamadır. Bu aşamaya kadar elde edilen veriler ışığında artık uygulamaya geçilmektedir. 

Bu aşamada şimdiye kadar elde edilen verilerin prototipe (uygulama) aktarılabilmesi için aşağıda 

belirtilen soruların cevaplanması önemli olmaktadır. 

 

Prototip (Uygulama) ile ilgili sorular: 

Fakülte Kimliği ve İmajı: 

Tanımlama çıktısına göre fakültenin kurumsal kimlik ve imajın oluşturulması. 

 

Temsil Oranı:  

Soru-1: Müfredat, Proje ve Etkinliklerde Fikirler % kaç oranında temsil ediliyor? 

Soru-2: Müfredat, Proje ve Etkinliklerde Fikirler fakültenin hangi özelliği, değer veya potansiyeli 

üzerinden temsil ediliyor? 

Soru-3: Müfredat, Proje ve Etkinliklerde Bozuculuk Düzeyi; fakültenin hangi özelliği, değer veya 

potansiyeli üzerinden temsil ediliyor? 

Soru-4: Müfredat, Proje ve Etkinliklerin Endüstri 4.0'a Uyum Seviyesi; fakültenin hangi özelliği, değer 

veya potansiyeli üzerinden temsil ediliyor? 

Soru-5: Müfredat, Proje ve Etkinliklerin Sürdürülebilirlik, Gelecek Entegrasyonu; fakültenin hangi 

özelliği, değer veya potansiyeli üzerinden temsil ediliyor? 

 Fakültenin akademik ve idari personelinin performans kriterlerinin belirlenmesi. 

 İdari, hukuki ve mali planlamanın (YÖK, Üniversite yön.) yapılması. 

 Fakültenin iletişim stratejisinin oluşturulması. 

 

Prototip: Bu aşama sonunda Müfredat, ders, Bilimsel ve sosyal Etkinlik, Bölgesel, Ulusal ve Küresel 

ölçekte olumlu imaj vb. çıktılar elde edilebilmektedir. Prototip aşamasının bir uygulama aşaması olduğu 

düşünüldüğünde, elde edilen verilerin uygulamada verimli bir şekilde kullanılması önemli olmaktadır. 

Bu aşama ile etkileşim seviyesi yüksek, fiziksel ve bilimsel alt yapısı güçlü bir fakülte profili elde 

edilebilmektedir.  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE TEST ETME 

Prototip (uygulama) elde edilen çıktıların sürdürülebilirlik, performans ve geri bildirim süreçleri 

açısından test edilmesi gerekmektedir. Aşağıda test aşaması ile ilgili başlıklar yer almaktadır. 
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Test Etme ile ilgili başlık ve sorular: 

Fakülte Kimliği ve İmajının Kontrolü Değer Önermesi Kontrolü: 

Olumsuz kavram, sembol ve göstergelerin tespit edilmesi. 

 

Değer Önermesi Kontrolü: 

Soru-1: Müfredat, Proje ve Etkinliklerde fakültenin en önemli üç özelliği ne oranda yer almış? 

Soru-2: Fakülte faaliyetlerinde vaatlerini ne oranda uygulanmış? 

 

Fikir Kontrolü: 

Soru-3: Üretilen fikirlerin % kaçı Müfredat, Proje ve Etkinliklerde uygulanmış? 

Soru-4: Uygulanan fikirlerde etkileşimi en yüksek olan hangileri? 

 

Bozuculuk Düzeyi Kontrolü: 

Uygulanan Fikirlerde Bozuculuk Düzeyi en yüksek olanların kontrol edilmesi. 

 

Gelecek Entegrasyonu Kontrolü: 

Ders, Proje ve Etkinliklerde sürdürülebilirliği en yüksek olanların kontrolü. 

Ders, Proje ve Etkinliklerde uygulanan Küresel Etkileşim normlarının kontrolü. 

 

Süreç Kontrolü: 

Fakültenin faaliyetlerindeki idari, hukuki ve mali yapıların çok yönlü test edilmesi. 

 

İletişim Araç Kontrolü: 

Fakültenin faaliyetlerinde en çok kullandığı iletişim araçlarının kontrolü. 

 

Performans Testi: 

Personel performans testlerinin yapılması. 

 

Test Raporu: Kapsamlı ve doğrulanmış bir test raporu elde edilmektedir.  

 

SONUÇ 

Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi; İletişim Fakültelerinin yapılandırılmasında, süreçlerin çok daha 

verimli ve etkili yönetilebilmesine katkı sağlamaktadır. Metodun iletişim fakültelerinde uygulanmasına 

yönelik hem fakülte bazında hem de bağlı bulunan üniversite ölçeğinde süreçler organize edilebilir. 

Türkiye’deki Yükseköğretimde iletişim eğitiminin çağın beklentilerine uygun bir biçimde 

dönüştürülebilmesi için TOD metodolojisinin avantajlarından yararlanılabilir. Bu açıdan iletişim 

eğitiminin Endüstri 4.0 sürecine entegrasyonu için metodun geliştirilmesine yönelik bilimsel 

çalışmaların yapılması ve uygulanmaya yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi önerilmektedir. 
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