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ERMENİLERİN VE MALAKANLARIN ŞAMAHI’DA YAPTIKLARI MEZALİM 

(Arşiv Belgelerine Göre Tarihi Gerçekler–1915–1920) 

 
Dr. Beşir MUSTAFAYEV* 

ÖZ 

 

           Ermeniler ve destekçileri yıllarca sistemli bir şekilde çalışarak dünya kamuoyunu kendi 

istedikleri gibi yönlendirmişlerdir. 1905 yılından itibaren Müslüman-Ermeni çatışmasında 

olaylar dünya basınında yaşananlardan farklı ve Ermenilerin amaçlarına hizmet edecek tarzda 

verildi. Oysa taraflar arasında yaşanan olaylar sırasında özellikle Erivan (Batı Azerbaycan), 

Bakü, Karabağ, Zengezur, Kuba, Nahçıvan ve Şamahı’da Müslümanlar birçok ağır kayıplar 

vermiştir Türkiye’de, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yaşanan olaylar ile ilgili önemli 

çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak Ermeni mezaliminin Kafkaslar ve Kuzey 

Azerbaycan kısmı ile ilgili arşiv belge ve bilgilerine dayanarak yapılan çalışmalar oldukça 

sınırlıdır. Öte yandan günümüz Avrupa ve eski Sovyet tarihçiliğinde bu mezalim ve 

soykırımın üzerinde hiç durulmamıştır. Eski Sovyet tarihçiliğinde bu olaylar 70 yıldan fazla 

tek yönlü olarak incelenmiştir. Tüm bunlardan yola çıkarak, makalemizde, Kuzey 

Azerbaycan’ın Şamahı Vilayetinde Türklere karşı yapılan mezalim ve soykırımlar üzerinde 

duracağız. Ermeni ve destekçilerinin (Ruslar-Malakanlar) bu yıllar zarfında bu topraklardaki 

ayaklanmalarını ağırlıklı arşiv belgelerine dayanarak ele alacağız. Tarihi gerçekleri arşiv 

belgelerine dayanarak ele almak, esas mezalimi yapan Ermeniler olduğunu arşiv belgeleri 

ışığında ortaya çıkarmak ve bu kabilden haksız uluslararası entrikalara karşı koymanın en 

sağlam ve doğru yoludur.           

 

ANAHTAR KELİMELER: Azeri, Şamahı, Malakan, Ermeni, Karabağ,  Rus, Kafkasya 
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ARMENIAN AND MOLOKANS SAMAHI THEİR ATROCİTİES 

(Archive Documents The History Facts–1915–1920) 

ABSTRACT 
 

           Armenians and their supporters they dominated the public opinion of the world 

working systematically for many years. Since 1905 Muslims and Armenians clashes were 

differently presented in the world press and this served mainly the objectives of the 

Armenians. However, during the clashes between the parties, especially in Yerevan (Western 

Azerbaijan), Baku, Karabakh, Zengezur, Kuba, Nakhichevan and Samahı muslims had heavy 

losses.  In Turkey, important studies were done and are being done relating to the events in 

the Ottoman Empire in her last periods. But the scientific work based on archive documents 

relating to the Armenian atrocities in North Caucasus and Azerbaijan is very limited. On the 

other hand, today’s European and the former Soviet historical studies never touched on the 

atrocities and genocide. In former Soviet historical studies these events were examined 

simplexly more than 70 years. Taking all of these emphasized events we will focus in this 

article mainly on the atrocities and genocide against the Turks in northern Azerbaijan 

Province of Samahi. We’ll discuss the riots of Armenians and their supporters (the Russians-

Molokans) in this land during these years mainly based on archival documentation. To 

address historical facts based on archival documentation, reveal the atrocities of the 

Armenians according to the archival documents are the robust and accurate way of struggling 

against the international intrigue. 
 

Key Words: Azerbaijani, Samahı, Molokans, Armenian, Karabakh, Russia, Caucasia 

 

GİRİŞ 

 

           Ermeni örgütlerinin (Taşnaksütyun, Hınçak, Ramgavar), özellikle Taşnaksütyun 

örgütünün ortaya çıkışına kadar Mavera-yı Kafkas’ta barış ve emniyet hâkim durumda idi.  

Olayların ortaya çıkışında ve yayılmasında bu örgütler önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu 

coğrafyada Azeriler ve Ermeniler arasında vuku bulan kanlı mezalimlerin gölgesini bile 

hatırlayan yoktu. Ermeniler, Azeriler ve Gürcüler yüzyıllar boyu bir arada yaşadılar. Oysa 

Taşnaklar geldiler, din ve ırkçılık tohumlarını saçarak, sırf Ermenistan için Ermenilerden 
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meskûn bir toprak parçası oluşturmak istediler. 

           Ermeni Taşnak güçlerinin tüm faaliyetlerine Rusya başta olmak üzere dış güçlerin 

destek olduğunu gösteren çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu belgeleri çalışmamız sırasında 

mümkün olduğunca kullanmaya çalıştık. Kaynaklar bölümünde de ismi geçen kurumlarda yer 

alan büyük çoğunluğu Rusça olan belgeler, Ermeni çetelerinin sadece Osmanlı sınırları 

içerisindeki Anadolu Türklerine değil, aynı zamanda Azeri Türklerine de mezalim 

uyguladıklarını göstermektedir. İster Osmanlı, ister Rusya isterse de Azerbaycan arşivlerinde 

bulunan belgeler, Birinci Dünya savaşı sırasında Ruslar ile ittifak yapan Taşnak, Ramgavar ve 

Hınçak gibi Ermeni terör örgütlerinin özellikle Anadolu’nun doğusunda, Kuzey 

Azerbaycan’da ise Bakü, Nahçıvan, Şamahı, Gence, Karabağ ve Zengezur’da Türklere karşı 

geniş çaplı yok etme faaliyetine giriştiklerini ortaya koymaktadır.  

           1905–1918 senelerinde Azerbaycan’da Ruslar ve Ermeniler güçlü bir şekilde 

silahlanmaya başladılar. Bakü Bolşeviklerinin en güçlü rakibi Mehmet Emin Resulzade 

önderliğindeki Müsavatçılar idi. Bu durum hiç kuşkusuz Bakü Sovyeti’ni rahatsız etmekteydi. 

Bakü’de katliam yaparak özellikle Müsavat Harekâtını çökertmek planını hazırlıyorlardı. 15 

Mart 1917 senesinde Bakü Sovyeti’nin toplantısında “Güney Kafkasya” konulu bir konuşma 

yapan Şaumyan, açık ve net bir şekilde Azeri soykırımı yapılması yönünde sinyaller verdi. Bu 

olay Bakü’de Müslüman ahali arasında çok ciddi ölçüde rahatsızlığa neden oldu. Ermeniler 

Bakü’de yaşayan Hıristiyanları Müslümanlar aleyhinde kışkırtıcı sloganlar atmaya başladılar. 

Nihayet 30 Mart günü Bakü’de ilk silah sesleri yankılandı. Ermeniler, şehrin Müslüman 

ahalisine karşı özellikle “Memmedli” ve “Zibilli Dere” mahallesindeki Müslümanların hepsini 

katletti. Hedef kadınlar, yaşlılar çocuklar, hastalar ve şehirdeki tüm okullar, hastaneler, sosyal 

tesisleri, basın organları olmuştur. Hepsi ateşe verildi1.  Bakü’yü Azerilerden temizleme 

operasyonu 1918 Nisan ayının başlarına kadar sürdü. Sadece, şehir merkezinde değil, Bakü 

çevresindeki yerleşim alanlarında dahi öldürülen suçsuz Azerilerin sayısı binleri buluyordu. 

Evlerde kafası kesilmiş ve kaçmayan onlarca çocuğun cesedi, işlenen vahşetin boyutlarını 

gözler önüne sermekteydi. Gerçekten de, Ermeni ulusalcılığı Ermeniler dışında Anadolu ve 

                                                 
1 Nahçıvan civarında öldürülen insanların sayısı 30 binden fazla olduğu, kadın, çocuk, yaşlı ve hasta ahalinin 

perişan halde olduğu, evlerin yağmalandığı ve yakıldığı, Ermenilerin kasten esir düşerek sonra Türklerden elde 

ettikleri bilgileri Ruslara aktarmışlardır. BOA, HR, HU, KR. 122.4.6., Cemil Hesenli-Eldar İsmayılov, 

Azerbaycan Tarihi, Muallim Neşriyatı, Bakü. 1995, s. 5, 9. 
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Kafkasya genelinde diğer milletlerin etnik temizlenmesini öngören bir boyuta gelmiştir. 

Özellikle Taşnaklar, adeta bu yolda bir ölüm makinesi gibi çalışmaktaydılar.  

           18-21 Mart 1918 senesinde, Bakü’de Bolşevik Ermeniler tarafından 30 bin Müslüman  

Azerbaycan Türkü katledilmişti. Bu yalnızca Bolşevik Ermeniler tarafından ve 2 yıllık zaman 

diliminin sadece 3 gün müddetinde baş vermiş bir katliam idi. Bu katliamlar 1918 yılından 

1920 yılına kadar hergün yapılıyordu. Ermeni Taşnak çeteleri ve Bolşevik-Taşnaklar Bakü’de 

yaptıkları soykırımlarla yetinmediler. Ermeni çeteleri aynı yıllarda Kuba, Lenkeran ve 

Şamahı’da  50 binden fazla Azerbaycan Türkünü katlettiler. Aynı zamanda Ermeni ordusu, 

Şamahı’da 58 köyü yerle bir ettiler. Kuba’da 122 köyü dağıttılar. Haçmaz, Gökçay, Kürdemir, 

Lenkeran, Hacıkabul, Salyan Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde soykırımlar 

gerçekleştirildi. Silahlı Ermeni askerleri Müslümanların evlerine baskınlar yaparak onları 

öldürüyor, 3-4 günlük bebekleri süngülere geçirerek, çocukları ateşe atıp yakıyorlardı. 

Kadınlar daha ağır işkencelerle öldürülürdüler. Araştırmalar neticesinde kulakları, burunları 

kesilen, organları parça-parça edilen 40 kadının cesedi toplu halde bulunmuştur2. 

           Ermeniler Bakü’de yaptıkları katliamdan sonra Bakü Sovyeti’nin toplantısında konu ile 

ilgili bilgi veren Bolşevik I. Suhartsev sevinçle; “Türkiye’nin Bakü cephesinin alındığını” 

müjdeliyordu3. 13 Nisan 1918’de Şaumyan, Halk Komiserliği Sovyet’ine, Bakü olaylarıyla 

ilgili haberi şu şekilde iletiyordu: “Üç gün zarfında Bakü'de şiddetli çatışmalar boy gösterdi, 

bir tarafta Ermeni milli birlikleriyle beraber dövüşen Sovyet Kızıl Ordusu diğer tarafta 

Müsavat Partisinin idaresindeki Müslüman kuvvetler vardı. Sonuç bizim açımızdan güzel 

oldu. Düşman tamamen imha edildi”4.   

           Azeri matbuatı olayları kanlı Nikolaylar’ın döneminde dahi görülmemiş mezalim-

soykırım olarak tanımlıyordu. Bu olayların yaşandığı dönem Azeri Türklerinin milli istiklâl 

davası yolunda siyasi mücadele verdikleri dönemdi. Meydanı boş bulan Andranik 

Ozanyan’ın, Amazasp’ın, Lalayan Emiryan’ın liderlik ettiği terör çeteleri Azerbaycan’ın 

çeşitli yörelerinde masum halka karşı insanlık dışı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bakü 

katliamında 7 binden fazla Ermeni askeri aktif rol almıştır. Şaumyan gibi şovenistlerin 

aracılığıyla Sovyet Rusya’sından teminat alan Ermeniler Şamahı, Nahçıvan, Kuba, Zengezur 

                                                 
2 http://www.azadt.net/x18291.htm/azerpfoto.com 
3 “Adres Kalendar Azerbaydjanskiy Resbubliki”, Bakû. 1920,  s. 28. 
4 ARSPİHA, F. 276–52,  İş 20,  s. 18. 
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ve Karabağ bölgelerine saldırarak, 4 Haziran 1918 tarihli Batum Sözleşmesi’ni 

tanımadıklarını beyan ettiler5.  

           Daha sonra bu kabilden olan olaylar tüm Kuzey Azerbaycan’ı sardı. Olaylar, Şamahı 

ve Kuba yöresinde bütün şiddetiyle sürdü. Taşnaklar katliamlar ile yetinmeyip her vilayette 

yağma, talan özellikle de tarihi mekânları, manevi ve milli abideleri hedef seçmişlerdi. Şöyle 

ki, Şamahı Şehrinde 58 köy yıkılmış, 7 bin Azeri katledilmiştir. Bunlardan 1. 653’ü kadın, 

965’i ise çocuk idi. Kuba Vilayetinde 122 Köy yıkılmış, binlerce masum insan feci şekilde 

öldürülmüştür. Arşiv belgelerinde de adı geçen bu davranışlar Ermenilerin asıl hedeflerinin 

Müslüman Türk Dünyası ve tüm insanlık olduğunu göstermiştir. Nitekim olaylarda Gürcü, 

Rus, Kazak, Çeçen, Ukraynalı, Yahudi, İngiliz öldüğüne dair bilgilere de tarihe tanıklık eden 

arşiv belgelerinden rastlıyoruz. 

           Öte yandan bu mezalimde Kafkasya’daki Ermeni ve Rus Kiliseleri ve Kilise 

Görevlileri de faal olarak iştirak etmişlerdir. Kilise görevlileri o kadar münafık 

davranmaktaydı ki, af dilenmekten bile geri kalmamaktaydılar. Konuyla ilgili Ermeni din 

görevlilerine aşağıdaki şartlar ileri sürülmüştür.  

1.  Ermeni Katogigosu Müftünün ayağına giderek, af dileyecek 

2.  Papazlar kiliselerde Ermeni katliamları, yangın ve yağmaları kötüleyeceklerdir.  

3.  Öldürülen Türklerin katillerini hükümete teslim edecekler. 

 

           Ermeniler, Türklerin bu şartlarını kabul etmişlerdir. Ancak, Katogigos hasta olduğu 

için onun yerine Piskopos Satımyan Müftüye giderek af diledi. Papazlar kiliselerde olayları 

kötüleyeceklerini, fakat suçluları Ruslara değil, kendileri cezalandıracakları sözünü verdiler.  

           Fakat Rus ihtilalini fırsat bilen Ermeniler Bakü, Şuşa, Şamahı, Kuba, Gence, Nahçıvan, 

Zengezur, Karabağ, İrevan vb. vilayetlerde çok büyük mezalimler uygulamıştır. Bu yıllarda 

Gence ve İrevan (Erivan) Guberniyasın’da (Valiliğinde) 200’den fazla iskân birimi yıkılıp 

yakılmıştır. Yine 75 köy tamamen haritadan silinmiştir. İrevan Guberniyası’nın 5 kazasında 

toplam nüfus 1916 senesinde 40 defa artmıştır. Türk nüfusu ise 4 defa artmıştır. Bu rakamlar 

Ermenilerin “Türksüz Ermenistan” sloganının çok büyük ölçüde gerçekleştirdiğini gözler 

önüne sermektedir. Azerilere karşı uygulanan yok etme siyasetinin ikinci dalgası 1917–1920 

yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Müslümanlara meskûn olan mahallelere giren Ermeniler 

                                                 
5 ARSPİHA, F. 276–52,  İş 20,  s. 18–19. 
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halkı öldürüyor, şimşirle parçalayarak, süngülerle delik deşik ediyorlardı. Evleri yakıyor, 

çocukları yanan evlere atıyorlardı. 3–4 günlük yeni doğan bebekleri süngülere takıyorlardı.  

           Konuyla ilgili Harici İşler Nazırı (Dışişleri Bakanı) M. Hacınski, Ermeniler tarafından 

öldürülen Müslümanlar ve meydana gelen maddi zararın araştırılması ile ilgili komisyon 

kararı imzalamıştır. Kararda şu ifadeler yer almaktadır: “Dört aydan fazladır ki, 

Azerbaycan’ın birçok arazisinde faaliyet gösteren Bolşevik ve Taşnak desteleri günahsız 

Müslüman Türklere karşı katliamlar gerçekleştirmektedirler. Bunun neticesinde zarar gören 

yerlerin tespit edilmelidir. Ayrıca katledilen günahsız Müslümanların kimlikleri ve geride 

kalanlara yapılan zararın boyutunun yoklanılması karara bağlansın (31 Ağustos 1918)”6.  

           Öte yandan tüm bu olayları Avrupa ve dünya kamuoyuna bildirilmesi de karar da yer 

almaktadır. 1918 yılında Ermenilerin yaptıkları soykırımlarda istatistikî bilgiler arşiv 

belgelerinde aşağıdaki gibi görülmektedir: 

1. Bakü’de 30 bine yakın Azeri hunharca katledilmiştir. 

2. Şamahı Kazasının 58 köyü dağıtılmış, 7 bin kişi o cümleden 1653 kadın ve 965 

çocuk öldürülmüştür7. 

3. Kuba (Quba) Kazasının 122 Müslüman köyü yağma ve talan edilip yakılmıştır8. 

4. Yukarı Karabağ’da 150’den fazla köy dağıtıldı. 

5. Zengezur Kazasında 115 Azerbaycan köyü dağıtıldı9. 

                                                 
6 ARDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 105, s. 1–2. 
7 ARMDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 108, s. 6–7 
8 Öte yandan son yıllarda Kuba arazisinde, Gudyalçay Nehrinin sağ kıyısında spor tesislerinin yeniden inşası 

zamanı yüze çıkan insan kemiklerinin döküldüğü yere mezarlık demek olmaz. Çünkü insan kemikleri biri birinin 

üzerine üst üste dökülmüş bir şekilde bulunmuştu. Kemikler nehrin kıyısında olan iki kuyuda aşikar edildi. 

Büyük kuyunun derinliği 5, küçük kuyunun derinliği ise 2,5 metredir. Kuyular arasında 2 metre mesafe vardır. 

Büyük kuyuya yüzlerce insan iskeletleri dökülmüş. İskeletlerin bütün halde bulunmaması onu gösteriyor ki, 

insanlar öldürüldükten sonra, doğranarak kuyulara doldurulmuştur. Sayısız insan kafası çocuk kemikleri 

arasından yalnız 35 iskeleti bütün halde götürmek mümkün olmuştur.  Kuyulardan, insana ait olan her hangi bir 

delil-saç, giyim, eşya bulunmamıştır. “Çok güman ki, birinci kuyu insan kemikleri ile dolduğuna göre, yanında 

ikinci küçük kuyu kazılmıştır. Küçük kuyunun kapağı, henüz kapalı açılmamıştır”.  Kemiklerin incelenmesi 

zamanı kıyımın ne zaman yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu mezarlarda ve kuyularda bulunan 

kemiklerin 1918 yılında  Ermeniler tarafından soykırım kurbanlarına ait olduğu ispatlandı. ARMDA, F. 1061, 

Siy. 1, İş. 95, s 5–6., http://www.azadt.net/x18291.htm/azerpfoto.com. 
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6. İrevan (Erivan) Guberniyasında 211 köy dağıtıldı. Bu tarihi Azerbaycan şehrinde ve 

onun etrafında 88 köy dağıtılmış, 1920 ev yakılmıştı, 132 bin Azerbaycan Türkü  

mahvedilmiştir. Ermeni çetelerin yaptığı mezalimler, Taşnak hakimiyeti devrinde 

yürütülen “Türksüz Ermenistan” siyaseti neticesinde, İrevan Guberniyasının Türk 

nüfusunun sayısı 1916 yılında 375 bin kişi  idi. Fakat 1922 yılında Türklerin sayısı 

70 bine inmiştir. 

7. Türkiye’nin Kars Vilayetində 92 Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin yaşadıkları 

köyler dağıtılarak yakıldı. 

8. 1918 yılın Şubat-Mart aylarında Güney Azerbaycan’ın Hoy, Salmas, Urmiye, Makü 

ve başka şehirlerinde 150 bin Azerbaycan Türkü katledilmişti10.  

 

Şamahı (Şamaxı-Şemahi) Olayları (1918–1919) 

Şamahı11 Bölgesi Azerilerin tarihen yaşadığı bir mekân olmuştur. Bölgede sadece altı 

                                                                                                                                                         
9 ARMDA, F. 100, Siy. 2, İş. 791, s. 83–84–85. 
10 ARSPİHA, F. 276, Siy. 2, İş 20, s. 18–19; ARMDA, F. 28, Siy. 1, İş. 185, s. 7–8. 
11Şamahı (Şemahi-Şamaxı): Azerbaycan’ın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan kent, Şamahı İlçesinin 

merkezidir. Nüfusu yaklaşık 50 binin üzerinedir. Büyük Kafkas dağlarının güneydoğu eteklerine yerleşmiştir. 

Bakü’den batıya doğru 118 km uzaklıktadır. Şamahı adı, ilk defa Ptolemeaus'un yapıtında “Samaheya” veya 

“Kamaheya” adı ile bilinmektedir. Araplar burayı “eş-Şemahiyye” olarak adlandırmışlardır. Yörenin kökeni 

konusunda birçok değişik görüşler bulunmaktadır. Şehir Araplar zamanında bölge merkezi olmuştur. Araplar ve 

Hazarlar’ın savaşları sırasında bölge defalarca elden ele geçmiştir. Şirvanşahlar Devleti burada kurulmuştur. 

Önce Safevi Devleti’ne, 1538 senesinde ise Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. 1609’ da Birinci Şah Abbas yeniden 

Şirvan Bölgesini geri alır ve böylece 18. yüzyılda Şamahı Hanlığı kuruldu. Daha sonralar merkezi Şamahı olan 

Guberniya (Vilayet -Rusça’da Шемахинская губерния) 1846 yılında kurulmuştur. Adeta Çar İmparatoluğu’nun 

bir vilayeti olmuştur. 1859 Şamahı depreminin ardından 12 Temmuz 1859 tarihinde merkez Bakü'ye taşınmış ve 

Guberniyanın adı Bakü Guberniyası olarak değiştirilmiştir. Böylece Şamahı Guberniyası kaldırılmıştır. Eski 

Sovyetler Döneminde şehir statüsünü 1930 yılında almıştır. Şamahı yakınlarında Pigulu Köyünde Azerbaycan 

İlimler Akademisi’nin astronomi-fizik rasathanesi bulunmaktadır. Ayrıca Azerbaycan’ın şarap merkezidir. 

Şehirde bulunan şarap fabrikaları yanında, dünyaca ünlü halı dokuma, inşaat fabrikaları ve yerli hammaddeye 

dayalı gıda sanayi gelişme yolundadır. Ayrıca günümüzde şehirde çok sayıda okul, yüksekokul, hastane ve tarihi 

mekânlar mevcuttur; Aydın İbrahimov-Asaf Koçman, Azerbaycan Coğrafyası, Ege Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yayınları, İzmir. 1994, 19 s. 135–136. 
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Ermeni ve Malakan12 köyü mevcut idi. Oysa yetmişten fazla köyde sadece Azeriler yaşamakta 

idi13. Ermeni ahalisi azınlık teşkil etmekteydi. Azınlık teşkil eden Ermeni ve yandaşı 

                                                 
12 Malakanlar: Rusçada süt içenler anlamına gelmektedir. Bu topluluk Rus olmasına karşın mezhepsel 

özellikleri gereği etnik köken itibariyle ağırlıklı olarak Ruslardan oluşmaktaysa da bu mezhepten olup başka 

diğer milliyetlerden de oluşmaktadır. Özellikle Ermeniler ile kaynayıp karışmıştır. Son dönemlerde Müslüman 

özellikle Sünni –Müslüman  topluluklarla kolayca anlaşmıştır. Malakanizm Rusya’daki Hıristiyan tarikatlarından 

biridir. Greko-Rus kilisesine bağlıdırlar. Bunların “Zionskii Pessenik, adını verdikleri bir ilahi ve dua kitapları 

bulunmaktadır. Bu kitap elle çoğaltılmıştır. Çok fazla kullanılmadığından da az sayıdadır. Rus Çarı Deli 

Petro’nun uygulamalarına karşı çıkarak oluşturulan, bir dinsel hareket ve yaşam tarzı olan Molokanizm’i bir 

yaşam felsefesi olarak kabul eden insanlardır. Molokanizm, Ortodoks Kilisesinden ayrılmış bir tarikattır. 28 

Mart 1805 yılında başlayan bu ayrılış, 22 Mart 1809 yılına kadar sürdü. Rusya’nın daha çok Saratov ve Dambuğ 

Bölgelerinde yaşayan Malakanlar o dönemlerde Ruslar ile bir anlaşmazlığa düşerler. Rusların inancına göre, 

haftada sadece iki gün süt içme geleneği vardı. Malakanlar ise, bu inanca itiraz ederek haftanın her gününde süt 

içilebileceğini savunuyorlardı. Zaten Rusçada Moloko kelimesi süt, Molokan ise süt içen anlamına gelmektedir. 

İçsel inançları itibariyle, “Tanrı”nın tahta, taş veya diğer objelerle temsil edilerek ona  ibadet edilmesini asla 

kabul etmemişlerdir. Bunun yanında onlar tek otoritenin fikir ve imajına  iman etmişlerdir. Onlar insanın 

ruhunda yaşayan güçlü ve kadir-i mutlak bir tanrı inancına ibaret ederler. İkon ve haç gibi el yapımı şeylerin 

“Tanrı olmadığına onların ancak insanoğlunun abartısı” olduğu inancını taşımaktalar. Bu  nedenle de, haç, ikon 

gibi  ibadet  materyallerinin varlığını ortaya çıkışını anlamsız  bulurlar. 1682 yılında Ortodoks Kilisesi'nden bu 

sebeple ayrılan bu topluluk önce Kafkasya'nın kuzeyine daha sonra da Osmanlı ve İran sınırları boyunca Tiflis, 

Erivan, Şamahı, Bakü ve Azerbaycan’ın birkaç kuzey eyaletlerine yerleştirildiler. 1877–1878 Osmanlı-Rus 

Savaşlarının ardından, Ruslar tarafından Kars´a yerleştirilen bu insanlar uzun yıllar burada kaldıktan sonra başta 

ABD ve Avustralya olmak üzere diğer ülkelere yerleşmişlerdir. Transkafkasya yöresine özellikle Rus ordularının 

ulaşımında kolaylıklar sağlayabilmesi açısından ulaşım yolları üzerinde Gürcistan’daki Ahıska bölgesinde 8 yeni 

yerleşim birimi kurulmasının yanında Ermenistan’ın kuzeybatısında Kars yöresine yerleştirmeler oluşturuldu. En 

çok Kars ilinin (Çıldır, Arpaçay, Digor, Tuzluca ve Iğdır gibi doğu bölümündeki kazaların Ayrım, Khılalı, 

Terekeme ve Karapapak boylarının yaşadığı köylerde çok rastlıyoruz. Günümüzde Türkiye’de sayıları az da olsa 

Kars ve İstanbul’da yaşamaktadırlar. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi. İstanbul. 1953, s. 464–465; 

www.ermenisorunu.gen.tr. 
13 Adnalı, Acı Dere, Ahmedli, Astrahanovka, Aşkar, Avahıl, Bağırlı, Büyük Hınıslı, Cabanı, Birinci Çaylı, İkinci 

Çaylı, Çarhan, Birinci Çağan, İkinci Çağan, ÇıragIı, Çölgöyler, Çukuryurd, Dağ Bağırlı, Demirçi, Dedegüneş, 

Engiharan, , Erçiman, Güneşli, Göyler, Hacılı, Hacıkadirli, Hemyeli, Kalederesi, Karavelli, Keçmedin, Kerkeng, 

Kelehana, Keleybuğurd, Konakkənd, Kuşçu, Lalezar, Meyseri, Melikçobanı, Merzendiye, Medrese, Melhem, 

Melcek, Mirikend, Muğanlı, Nüydü, Ovculu, Pirbehli, Sabir, Sefalı, Sis, Şirvan, Şeredil, Talışnuru, .Pirkulu, 

Yenikend, Yeni Astrahanovka, Zaratheyberi.: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi. 
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Malakanlar’ın bölgede yaşayan binlerce Müslüman ahaliye yaptığı vahşilikleri araştırdıkça 

insanın dehşete gelmemesi elde değil. Şamahı katliamının öncülerinden biri de Taşnak 

mensubu S. Lalayan olmuştur. Şamahı katliamı hakkında özellikle 1918 Mart ve Nisan ayları 

itibariyle Kuzey Azerbaycan arşivlerinde de 7 ciltlik 925 sayfadan oluşan belgeler korunup 

saklanmaktadır. 

Şamahı İlinde oturan Azeriler 18 Mart 1918 senesinde Ermeni ve Malakanlar’ın silahlı 

saldırısına uğradılar. Azeriler bu saldırıları asla beklemiyorlardı. Çünkü Malakan temsilcisi 

Karabanov ve Papaz Bagrat, kutsal saydıkları İncil üzerine yemin ederek Müslüman halk ile 

iyi geçineceklerine söz vermişlerdi. Ancak Ermeniler sözlerini tutmayıp, yanlarına 

Malakanlar’ı da alıp Şamahı Şehrini yaktılar. Değerli eşyalarını yağma ettiler. Ahaliye 

insanlık dışı azaplar yapılıyordu. Kadınların göğüsleri kesilip, karınlarına kama sokarak 

işkence ediliyordu. Çocukları ve bebekleri kazıklarla yere çakmışlardı. Dört gün süren 

mezalimin ardından Müslüman Türk ordusu şehre gelmiş. Fakat ayrıldıktan sonra Ermeniler 

yine kaldıkları yerden mezalime devam etmişlerdir. Amaç Şamahı’dan Müslümanları 

temizlemekti. Neticede 53 köyde 80 bin 27 Müslüman-Türk katledilmiştir. Onlardan 4 bin 

190 erkek, 2 bin 560 kadın ve 1247 çocuk öldürülmüştür. Binlerce erkek, kadın ve çocuk 

yaralanmıştır14. 

Bu seneler zarfında arşivde Olağanüstü Hal Tahkikat Komisyonunun Başçısı A. 

Hasmemmedov’un Azerbaycan Cumhuriyeti Adliye Nazırına (Adalet Bakanlığı), Şamahı 

şehir merkezinde ve köylerde Ermenilerin yaptığı talan, yağma ve katliamı içeren maruzatı 

yer almaktadır15. Maruzatta şehirde 10 Müslüman kıza bizzat örgütün Ermeni rehberi 

tarafından yapılan tecavüz edip ve sonrasında onları katlettiklerine dair bilgiler yer 

almaktadır16. Ayrıca adı geçen komisyon başkanına, Nazır A. Novatski’nin cevaben yazdığı17 

ve bu olayda terör faaliyetinde bulunan şahısların cinayet mesuliyetine çarptırılacağına dair 

alınan kararı vardır18.  

                                                 
14 ARDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 108, s. 8–10; Anar İsgenderov, Azerbaycan’da Türk-Müslüman Soykırımı 

Probleminin Tarihşünaslığı, Adiloğlu Neşriyatı, Bakü. 2006, s. 328. 
15 ARSPİHA, F. 277, Siy. 2, İş. 16, s. 9–10. 
16 ARSPİHA, F. 227, Siy. 2, İş. 16, s. 18. 
17 ARDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 108, s. 8–9. 
18 ARDA. F. 1061, Siy. 1, İş. 105, s. 1.  
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Ermenilerin Şamahı’da uyguladıkları yöntem, diğer bölgelere nazaran bu ilde yaşayan 

varlıklı, nüfuslu, tanınan ve hatrı sayılır devlet, din, bilim ve ticaret adamları olmuştur. 

Onlardan biri de Ahund (Müftü) Hacı Caferkulu olmuştur. Onun sakalını yolmuş, dişlerini 

kırmış, gözlerini çıkarmış, kulaklarını ve burnunu keserek işkence ile öldürmüşlerdir. Bunun 

dışında şehrin önde gelen tanınmış simaları katledilmiştir. Şamahı İlinin öldürülen şahısların 

arşivde yer alan isimleri aşağıdakilerdir:  

1. Hekim Teymur Bey Hudaverdov  

2. Şamahı Milletvekili Memmed Aliyev 

3. Hacıbala Abbasov  

4. Eşref Hacıyev  

5. Ebdül Halil Ahmedov 

6. Ebdül Halil Hüseyinov  

7. Hacı İsrafil Memmedov 

8. Mir İbrahim Seyidov 

9. Hacı İbrahim Salamov 

10. Ağa Ahmed Ahmedov  

11. Ebdül Kasım Kasımov 

12. Zeynep Veysova  

13. Hacı Molla Hasan Zeynalov 

14. Mahmud Hacıağa Oğlu  

15. Zekeriyye Efendi Mehdi Halil Oğlu  

16. Ali Ekber Kadirbeyov19.  

 

Ermeni ve Malakan çetelerinin Şamahı’da uyguladıkları yöntem diğer bölgelerde 

olduğu gibi, öldürüp talan etmek ve talan edip öldürmek olmuştur. Bu mezalim 

operasyonlarına; 1-) S. Lalayan, 2-) K. Kavril, 3-) Arşak Gülbendiyan, 4-) Karapet 

Karamanov, 5-) Şuşalı Agamalov, 6) Sedrak Vlasov gibi birçok Ermeni çetesi öncülük 

etmişlerdir20. 

           1918 yılında Şamahıda hakimiyeti ele alan Ermeniler ve yandaşları Malakanlar, 

                                                 
19Atahan Paşayev, Açılmamış Sayfaların İzi İle Bakü. 2001, s. 232–233. 
20Atahan Paşayev, a.g.e., s. 233. 
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bölgeni Azerbaycan Türklerinden temizlemeye başladılar. Ermeni işgalci ordusunun 

kumandanlığına S. Şaumyan’ın yardımcıları ve birbaşa ondan talimat alan S. Lalayan 

rehberlik ediyordu. Ordusuyla Şamahı’ya gelen S. Lalayan ilk olarak yaşlıların, kadın ve 

çocukların saklandığı mescidi çembere almalarını, daha sonra da yakmalarını emretti. “Çocuk 

ve kadınların büyük bir kısmı mescidde saklanmıştı. Mesciddeki bütün kadınlar öldürüldü” 

Tahmini hesaplamalara göre 8 bine yakın insan öldürüldü, bunlardan 1653’ü kadın, 965-i ise 

çocuktu. 1918’de 15 bin nüfusu olan Şamahı’nın 1920’de 1701 kişiye inmişti21. 

           Şamahı mezaliminde öncülük eden çete reisi S. Lalayan ve yukarıda ismi zikredilenler 

ilk başta yaşlılar, çocuklar ve kadınları katletmiştir. Sokaklarda gördüğü tüm Müslümanlar 

öldürülmüştür. Şehrin tarihi abideleri yıkılmış ve yakılmıştır. Daha da ileri giderek camiye 

giderek, cami imamını işkence ile öldürdüler. Camide saklanan tüm kadın ve çocukları da 

katlettiler. Şamahı Vilayetinde binlerce insan öldürülmüş (öldürülenlerin 963’ü çocuktu), 60’a 

yakın köy yakılmış, milyarlarca maddi zarar verilmiştir22. Şehrin 13 camisini ve aynı zamanda 

Azerbaycan’ın en büyük camilerinden olan ‘Cuma Camisini’ yakmışlardır. Bununla ilgili de 

komisyon raporları ve suçlular hakkında verilen ama uygulanmayan kararlar yine arşiv 

kayıtlarında görmekteyiz23.  

           Öte yandan yine komisyon raporlarında Ermeni çetelerinin köylere yaptığı baskın ve 

katlettikleri 237 masum köylü ahalinin isimleri yer almaktadır. Köylüleri akla gelmez 

işkencelerle öldürmüşlerdir24. Şehre verilen zarar hakkında somut bilgi ve ölü sayısı yer 

almamaktadır. Sadece komisyon raporlarında, Kabristan, Medrese ve Türbe olmak üzere üç 

polisiye bölgenin ve bu bölgeye bağlı köylerin yakıldığı isimleri ile birlikte verilmiştir25. 

Kayıtlara göre Ermeniler 53 köyde 8 bin 27 (4 bin 90 erkek, 2 bin 60 kadın, bin 277 çocuk) 

Azeri Türkünü katletmişlerdir26. Şamahı Kazasında yerinde inceleme yapan Tetkikat 

Komisyonu, Ermeniler tarafından yıkılan ve talan edilen köylerin bölgesel olarak sayısını 

belirten listeyi merkeze sunmuştur. 

                                                 
21 ARDA. F. 1061, Si. 1, İş. 108, s. 2; http:/www.azadt.net/x18291.htm/azerpfoto.com. 
22 ARMDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 108, s. 7–8. 
23 ARDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 108, s. 5–6. 
24 ARDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 100, s. 19–20–21–22–23. 
25 ARDA, F. 1061, Siy, 1, İş. 85, s. 1–2–3. 
26 ARDA, F. 1061, Siy. 2, İş. 85, 87. 
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1. Mezarlık Bölgesi-Toplam 19 Köy 

2. Kominskiy Bölgesi-Toplam 26 Köy 

3. Matrasınlık Bölgesi-Toplam 41 Köy 

 

           Toplam 86 Köy Ermeniler tarafından Şamahı İlinde yıkılmıştır27. Stepan Lalayan 

tarafından yakılan bu Müslümanların çoğu mezalimden korkup camiye sığınanlardı. Bu 

bilgiyi Rus Papazı Fyodoroviç Bogomolov verdiği ifadeler doğrultusunda arşiv kayıtlarında 

görmekteyiz28. Öte yandan bazı ölü, yaralı ve maddi zararları içeren kayıtlar Ermeniler 

tarafından imha edilmiştir. Şehrin imarı ise seneler almıştır.  

Şamahı İlinde meydana getirilen durumu ortadan kaldırmak için Kojemyaka’nın 

başkanlığında acil bir askeri mahkeme kuruldu. Bu komisyon üyelerinden biri de Müslüman 

idi. Komisyon, sonuç olarak raporunda bu katliamın sorumlusu hiç kuşkusuz S. Lalayan’ı 

gösterdi. Normalde suçluların cezalandırılması gerekirken, bölgede Taşnaklara karşı bir tavır 

almadıkları anlaşılmış oldu. Lalayan, Şaumyan’ın aracı olması sayesinde hapse mahkûm 

edilmedi. Böylece suçlu bir ceza almadan serbest kaldı. İşin diğer ilgi çekici tarafı ise aradan 

birkaç ay geçine mevcut askeri mahkeme bile lağvedildi.  

           Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetinin Hukuk Bakanının 26 Temmuz 1919 senesinde 

3166 numaralı şartnamesine esasen; Bakü ve Şamahı olaylarına siyasi anlam verilmesi 

hakkında bu işlerin araştırılması Azerbaycan Cumhuriyeti Savcılığına belgeler toplanması ile 

ilgili Hukuk Bakanı A. Satuküdski imzasıyla beyanat verilmiştir. Beyanatta, bölgede cereyan 

eden olayların daha çok siyasi yönünün ağır bastığı belirtilmekteydi29. Ayrıca Ermenilerin 

1919 senesi 2 Haziran ve 31 Temmuz tarihleri arasında Şamahı İli ve bu ile bağlı köy sakini 

Hasay Adıgüzel Oğlunun evde Ermeniler tarafından işkence ile öldürüldüğüne dair savcılık 

raporunda bölgenin ve insanların güvenliğinin tehdit altında olduğu görülmektedir30.  

 

 

 

                                                 
27 ARDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 85, s. 1–2. 
28 ARDA, F. 1610, Siy. 1, İş. 99; BCA, 930 01.6.120.2. 
29 ARDA, F. 1061, Siy. 1, İş. 95, s. 4. 
30 ARDA, F.1061, Siy. 1, İş. 100, s. 19, 24. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

           Dış görüşler ve arşiv kaynakları şu konuda mutabık oldukları bir gerçektir: “Ermeniler 

her zaman dini, kiliseyi, Hıristiyanlığı kullanarak Batı dünyasını yanlarına çekmeyi başarmış, 

zayıf olandan kaçmış, hep güçlünün yanında yer almışlardır. Nerde zenginlik, kendi 

emellerini icra etmek için hoşgörü ortamı varsa fırsat kollamış ve orda yer edinmişlerdir”31. 

Tıpkı bir zamanlar Bizans, İran ve Osmanlı’nın yanında yer aldığı gibi. Fakat Osmanlı 

zayıflamaya yüz tutunca bu sefer ibreyi Ruslardan yana kullanarak onların maşası gibi, 

Kafkaslara göç etme politikası sayesinde Kuzey Azerbaycan’da istedikleri gibi faaliyet 

gerçekleştirmişlerdir. Oraları da yıkıp, kırıp, yakmakla Ermenileştirmek ve istedikleri son 

olaylar ile gerçeklik payını ortaya koymuştur. Müslüman yerleşim merkezlerinde evleri talan, 

yağma, yakma, çocukları, kadınları, yaşlıları, sakatları, kundaktaki ve anne karnındaki 

bebekleri hunharca öldürme ve diri-diri toprağa gömme, cesetlerini bile yakmak Ermenilerin 

insanlık kitabında yer alan karakterlerini göstermektedir. İşte dini kullanma, milliyetçilik ve 

paraya pula ihtiras Ermeni ırkının ortaya çıkması ve değişik coğrafyalardaki faaliyetleri ile 

başlar32.   

 Kafkasya’nın bilinen halklarından olan Ermeniler ve Azeriler arasında meydana gelen 

hadiseler asırlar boyunca kanlı çekişmelere sahne olmuştur. Sadece 70 küsur yıllık eski SSCB 

dönemi boyunca olayların yumuşamış gibi gözükse de, Ermeniler fırsat buldukları ortamlarda 

hemen harekete geçmiş ve toprak iddialarını değişik platformlarda dile getirmişlerdir. Ve 

sinsice ister yut dışında istese de yurt içinde her yere sızmış, yanlarına aldıkları destekçileriyle 

“Büyük Ermenistan” hayalini gerçeğe çevirme çabasında olmuşlardır.  1850–1890, 1905–

1907, 1910–1915–1920 ve akabinde 70 sene Sovyet komünist yıllarından Dağlık Karabağ 

savaşına kadarki devrelerde tek amaca; “Büyük Ermenistan” yaratmak planı olmuştur. 

Günümüz Ermenistan’ı 29.800 km² toprağıyla küçük bir şerit gibi, Kafkasya ile Türkiye’nin 

doğu sınırları arasından geçmektedir. Ermenistan, 1922 yılında Azerbaycan’la ve 

Azerbaycan’a bağlı bölge olan Nahçıvan arasında uzanan Ermeni toprağı Zengezur’un, 

ardından da 1989 yılı olaylarıyla başlayıp 1994’e kadar süren işgal eylemiyle Dağlık Karabağ 

ve çevresini ele geçirerek bölgede genişleme politikası sürdürmektedir. Oysa Ermeniler Mayıs 

                                                 
31 RFDTA, F. 841, Siy. 7, İş. 290, s. 38.   
32 RFDTA, F. 821, Siy. 7, İş. 220, s. 41.  
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1918 Batum Antlaşmasına kadar 9 bin km²’lik araziye sahip idi33.  

           Hem Çarlık Rusya hem, hem Sovyet Rusya’sı, hem de Azerbaycan arşiv kayıtlarında 

Ermenilerin Kafkaslar’da iyi koşullarda yaşadığı yazılmaktadır. Ermenilerin yaşam koşulları 

Rusya Ermenilerine göre daha iyi koşullardaydı. Hatta Ermeni köylüleri birçok yerde 

Müslümanlara oranla daha varlıklıydı. Rus ve Azerbaycan arşivleri Ermeni meselesinde 

gerçeklerin saptırıldığına dair önemli ölçüde rol oynayacak belgelere sahiptir. Belgeler Rus ve 

Ermeni yetkililerin imzaları ile 1905–1920 yılları arasında Ermeni çetelerinin Kafkaslarda, 

Kuzey Azerbaycan’da ve Doğu Anadolu Bölgesinde Türklere yönelik sistemli kırım, katliam 

politikası izlendiğini kanıtlamaktadır. Çarlık Rusya arşivlerinde çarpıcı belge ve bilgiler yer 

almaktadır. Çarlık görevlilerinin dâhili resmi yazışmalarındaki Rusların Ermenileri Müslüman 

Türklerin üzerine sürüp kırdırmak ve ardından Kafkaslara Don Kazaklarını yerleştirme 

projeleri yatmaktadır. Kısaca Rusların asıl amacı “Ermenisiz Ermenistan” oluşturmaktı. Oysa 

daha sonra Bolşevik hâkimiyeti devrinde bunun yerini değişik plan ve projeler almıştır. 

Bunları da Azerbaycan ve eski Sovyet arşivleri kanıtlamaktadır.  

Sovyetler döneminde bile Lenin ve Stalin bu yönde saptamalarda bulunduğuna dair 

bilgi ve belgeler mevcuttur. Diğer bir saptama ise, Taşnaklar’ın emperyalist planlarına alet 

olduklarıdır. Rus arşivlerine göre Türk ve SSCB’nin ortak planları arasında Taşnak 

Ermenilerinin ortadan kaldırılması olmuştur. Çoğu kaynaklar bunu ‘Müslüman-Ermeni 

Boğazlaşması’ ve Taşnak Ermenilerinin oynadığı rol, ‘Müslüman Türklerin etnik temizleme 

politikası’ olarak tanımlar. Bunların da temel sorumlusu dış güçlerin kışkırtma ve destekleri 

olduğunu yazar 

Bu güne kadar dünyada “sözde soykırım” yalanı ile sürekli Ermeni kayıplarından 

konuşulmuş, Azeri Türklerinin kayıplarından fazla söz edilmemiştir. Karabağ ve 

Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde yıllardan beri açılan toplu mezarlardan çıkarılan binlerce 

iskelet Müslüman-Türk katliamının büyüklüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 

Araştırmalar neticesinde Ermeni mezaliminde masum Türk insanına, hasta, bebek, 

çocuk, yaşlı, kadın ve silahsız demeden katletmesi sonucu suçlular yargılanmamış ve cezasız 

                                                 
33 Öte yandan önceler Azerbaycan’ın yüzölçümü 192.752 km ² olup, Türkmençay (1828) ve Edirne (1829) 

Antlaşmaları sonucunda ikiye ayrılmış, Aras Nehri çizdiği sınırın kuzeyindeki parçası Rusya’ya, güneyindeki 

parçası ise İran’a (105.592 km ²) bırakılmıştır. Ve günümüzdeki Azerbaycan’ın yüzölçümü ise 87. 000 km ²’dir. 

Ziya Bünyadov, “Azerbaycan”, TDVİA, Cilt: 4, İstanbul. 1991, s. 317–318 
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kalmışlardır. Hatta tüm bunlar göz ardı edilerek bugün Ermenistan ve birçok ülkede devlet 

protokolünde yer almaktadır. Tüm bunlar azmış gibi Türkiye ve Azerbaycan topraklarına göz 

dikmesi, Azerbaycan Topraklarının % 20’ni işgal etmesi, 1 milyon Azeri’nin öz vatanında 

göçmen-kaçkın statüsünde yaşaması ve onlarca insanının halen esir olduğu gerçeği 

hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Durum böyle iken Erivan yönetimi ile koordineli bir 

şekilde çalışan Ermeni lobisi ezilmiş toplum kimliğine bürünmüşlerdir. Böylece gerek 

Azerbaycan, gerekse Osmanlı döneminde yaptıkları isyan ve katliamları kamufle etmeye ve 

günümüzde işgal altında tutulan Dağlık Karabağ Bölgesini dünya kamuoyuna unutturmaya 

çalışmaktadırlar. 

           Araştırmamızı noktalarken son sözü bu arada bir daha tekrar ederek diyorum ki, Tarihe 

karşı bu cinayetleri işleyenler, kin, nefret ve nifak besleyenler ve böylece tarihin akışını 

değiştirenler kendilerine gelmelidir. Kin, nefret, nifak, yalan, iftira ve düşmanlıkla bir yere 

varılmayacağı apaçık ortada. Mesele bilgi ve belgelere dayanılarak, tarihçiler ve 

araştırmacılar tarafından tarafsız ve adil bir biçimde, arşiv ve tanıklara dayanılarak çözüme 

kavuşturulmalıdır. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Şamahı’nın Mereze Kasabasında Türk Askerleri İçin Yapılan Anıt 
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                           Ermeni ve Malakan Mezalimine Maruz Kalan Çocuklar (Şamahı–1918) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ermeni ve Malakan Mezalimden Kurtulan Şamahı Göçmenleri (1918) 
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STUDY OF SUBSTANCE ABUSE ON STUDENTS OF VOCATIONAL SCIENCES 

AND FACULTIES IN ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY 

 

     
                Itır Tarı Cömert PhD1           Meltem Narter2 

ABSTRACT 

Objective: This research intends to establish and compare the substance use levels of the 

students attending the vocational college and the faculties of Istanbul Aydın University. The 

research uses numerous parameters related to the substance use. These parameters are 

intended to explain the substance use relations of the students who heard of, know, tried, and 

use substance. The research investigates the age and place of the first encounter, the 

socioeconomic conditions of the students, the substance they prefer, and the frequency and 

amount of use. Evaluations of all such parameters have been compared with the data acquired 

from the youth who have no concern with substance. Thus, it will be tried to determine the 

possible risk factors using these comparisons.  

Method: The research survey methodology was scale which developed by the United Nations 

Office on Drug and Crime (UNODC).  

Results: Among the students, the smoking rate is 45.6%, whereas drinking rate is 62.9%, and 

the substance use rate 5.9%. The sample is composed of 172 college and 159 faculty students. 

Of the students who use substances, 61.1% are the college students and 38.9% faculty 

students. Among the substance-user students, the age group of 19-20 is the age group using 

substance at the highest level with 72.2%. The substance-user students group is composed of 

44.4% female and 55.6% male students. 

Conclusion: The sample group is composed of female 65% and male 35% college students 

52% and faculty students 48%. Of the sample group, 5.9% use substance, 45.6% smoke, and 

62.9% drink.  

Keywords: University Students, Smoking, Alcohol and Substance Abuse.  

                                                 
1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü,  itirtari@gmail.com 
2 Istanbul Aydın University, Science and Arts Faculty Psychology Department, meltemnarter@gmail.com 
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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNDE MESLEK YÜKSEK OKULU 

ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNİN MADDE 

KULLANIMLARININ ARAŞTIRILMASI 

Giriş ve Amaç 

Bu çalışma İstanbul Aydın üniversitesinde okuyan meslek yüksek okuluna ve fakültelere 

devam eden öğrencilerin madde kullanımlarının araştırılması ve karşılaştırılması amacı ile 

yapılmıştır. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de madde kullanımının genç nüfusta 

yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışmada maddeyi duyan, tanıyan, deneyen ve bağımlı olan 

öğrencilerin madde ile karşı karşıya getiren sosyal ve ekonomik şartlar, madde ile ilk kez 

karşılaştığı yer, tercih edilen madde, kullanım sıklığı ve miktarı gibi parametreler 

değerlendirilerek ve madde ile ilgisi bulunmayan çocuklardan elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılarak olası risk faktörleri belirlenmeye çalışılacaktır. 

Yöntem: Bu amaç doğrultusunda Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi 

(UNODC) tarafından geliştirilmiş bir ölçek kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü 300 kişi 

olarak belirlenmiştir. Bu örneklem büyüklüğüyle araştırma %1’den %50’ye olan sıklıklar 

kabul edilebilir kesinlik sınırları içinde olmaktadır (power %90), tahmin edilen kesinlik sınırı 

%1’den %50’ye ±5. Uygulama sırasında güvenilirliği arttırmak için sınıf öğretmenlerinin 

bulunmamasına özen gösterilmiştir. Anketler isim verilmeden doldurulmuş ve karışık olarak, 

kapalı bir zarf içinde toplanmıştır. İstatistik işlemler SPSS paket programı ile yapılacaktır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 45.6% sigara kullanıcısı, 62.9% alkol kullanıcısı 

ve 5.9% hayatları boyunca birkez herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi denediklerini 

söylemişlerdir. Örneklemin 172’si yüksekokul ve 159’u fakülte öğrencisidir.  Madde kullanan 

grubun % 61.1’ini yüksekokul ve %38.9’unu fakülte öğrenciler oluşturmaktadır. 19-20 yaş 

grubu arasında bulunan grup madde kullanımı açısından en riskli gruptur. Bu grubun madde 

kullanım yüzdesi 72.2’dir. madde kullanan grubun % 44.4’ünü kızlar ve % 55.6’sını erkekler 

oluşturmaktadır. 

Tartışma: Örneklem büyüklüğünün %65’in kız, %35’I erkektir.%52’si yüksekokul ve %48’i 

fakülte öğrencisidir. Örneklemin %5.9’u madde kullanmakta, %45.6’sı sigara içkemekte ve 

%62.9’u alkol kullanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Madde Kullanımı, Üniversite Öğrencileri; Fakülte, Meslek Yüksek 

Okulu  
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INTRODUCTION 

Although the absolute results in Turkey is unknown, it is thought that extensity of the 

substance use is on the rise. Since the substance use harms not only the individuals but also 

the whole society, it is a problem that has different variables threatening the community 

health. It is seen that the smoking, drinking, and the substance use levels are increasing in 

many segments of the society, including the university students. 

The risky behaviors are observed more frequently particularly in the adolescence and young 

adulthood stages. Drinking, smoking, and the substance use top the list of risky behaviors 

possible to encounter in those stages [1, 2]. The university years coinciding with the first steps 

of young adulthood are the years when such uncertainties such the confusion experienced 

during adolescence, leaving the home and family, adaptation to a new environment, becoming 

a candidate for an occupation, and finding a job. It is considered that the stress stemming from 

such uncertainties may increase smoking, drinking, and the substance use among the 

university students [3, 4, 5, 6]. 

The data on the prevalence of smoking, drinking, and the substance use among the general 

population, especially the university students, in Turkey are limited. The most comprehensive 

study in Turkey on this subject was made by UNODC (United Nations Office on Drug and 

Crime) in 2003. This study was carried out by a team established by UNODC in six big cities. 

According to this study, within the general population between the ages of 15 and 64, the rate 

of cocaine use is 0.04, ecstasy 0.3, and opium 1.9 [7, 8].   

The substance use tendencies change from region to region and country to country. According 

to the Year 2008 World Substance Use Report published by UNODC (United Nations Office 

on Drug and Crime), globally 180 million people in total use substances. With 141 million 

people, opium ranks first among the most-used substances. This figure corresponds to 2.25% 

of the total world population. According to the World Report 2008, 1 out of every 20 persons 

has used an illegal drug at least for once during the last 12 months [9]. 

This study is a ring of the due diligence studies. It intends to research the prevalence of 

smoking, drinking, and the substance use among the university students within the age group 

of 18-41, attending different departments of the college and the faculties of a university in 

Istanbul as well as the variables to which it is related. The students within the age group of 
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18-41, attending different departments of the college and the faculties of a university in 

Istanbul, have been selected as the sample group.  

 

METHOD 

The research intends to establish smoking, drinking, and the substance use of the college and 

faculty students attending Aydın University. The sample size was set to 350 persons. The 

scales including insufficient information are excluded from the statistical evaluation. 

Therefore, the statistical studies have been carried out over 331 scales.  

The scale used in the study is composed of two parts. This first part is composed of 14 

questions determining the demographics. The second part is composed of 27 questions on 

smoking, drinking, and the substance use. All of the scale questions are 5-point likert scale. 

The questions on cigarette, alcohol, and the other psychoactive substances are based on the 

substance use research scales prepared by UNODC and ESPAD. The sampling is random. 

The age range of the scaled group has not required any special permission.  

The total number of the scales used in the statistical processes is 331. With this sample size, 

the frequencies from 1% to 50% are within the acceptable accuracy limits (power 90, 

estimated accuracy limit is from 1% to 50% ±5). The field survey was completed in February 

2009. At the analyses stage, the answers have been dichotomized to facilitate the evaluation. 

The statistical processes have been carried out using the SPSS 13.0 program. In the 

evaluation, frequency chi-square, and Wald have been used. A bait item called relaktin has 

been used in the scale.  

 

RESULTS 

The sample group of the research is composed of 331 persons, i.e. female 65% and male 35% 

male students (see Table 1).  

Table 1: Gender 
Gender General Substance 

 N % User (%) Not User (%) 
Female 215 65 3.9 96.1 
Male 116 35 10 90 

(X2: 4.59 sd: 1, p: 0.032 ) 

 

The average age of 28.4% of the group is 20. In the substance-user group, the age group of 23 

has the biggest share 22.2% (see Table 2). 
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Table 2: Age 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(X2: 8.37, sd: 13, p: 0.081) 
 

 
Table 3: Birth Place (Region) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(X2: 3.30, sd: 7, p: 0.856) 

 

When we look at the students’ birthplaces, the Marmara region ranks number one 61%. When 

we look at the birthplaces of the substance-user group members, the Southeastern Anatolia 

Region ranks number one 12.5%. 52% are college students (n: 172) and 48% faculty students 

(n: 159). It is observed that 7% of the college students and 4.7% of the faculty students use 

substances. The substance-user students constitute 5.9% of the whole group (X2: 0.71, sd: 1, 

p: 0.399). 

Age General Substance 
 N % User (%) Not User(%) 

18  31 9.4 3.3 96.7 
19  96 29 6.7 93.3 
20  94 28.4 7.8 92.2 
21  54 16.3 4.5 95.5 
22  22 6.6 0 100 
23  9 2.7 22.2 77.8 
24  7 2.1 0 100 
26  5 1.5 0 100 
27  2 0.6 0 100 
28  6 1.8 0 100 
29  1 0.3 0 100 
32  1 0.3 0 100 
33  1 0.3 0 100 
41 1 0.3 0 100 

Birth Place (Region) General Substance 
 N % User (%) Not User (%) 

Marmora 202 61 5.3 94.7 
Aegean 21 6.3 5.3 94.7 

Black Sea 27 8.2 4 96 
Mediterranean 12 3.6 0 100 
East Anatolia 22 6.6 5.3 94.7 

Southeast Anatolia 18 5.4 12.5 87.5 
Center Anatolia 19 5.7 10.5 89.5 

Foreign Countries 10 3 10 90 
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Within the substance-user group, those whose families have average monthly income between 

TL 401 and 2000 constitute 14.5% of the group, while those whose families have average 

monthly income between TL 401 and 2000 constitute 10.6% of the general sample. Within 

the substance-user group, those who live in the house with 4 and 5 persons constitute 13.2% 

of the group, while those who live in the house with 4 and 5 persons constitute 71.9% of the 

general sample. Within the substance-user group, those who live in a rented house constitute 

14.6% of the group, while those who live in a rented house constitute 14.2% of the general 

sample. Within the substance-user group, those who live in an apartment constitute 6.2% of 

the group. Within the general sample, those who live in the apartment constitute 82.8% of the 

general sample. Within the substance-user group, those whose fathers are illiterate constitute 

20% and those whose mothers are illiterate 9.1% of the group, whereas those whose fathers 

are illiterate constitute 1.5% and those whose mothers are illiterate 3.6% of the general 

sample. Within the substance-user group, those whose mothers are retired constitute 7.1% and 

those whose fathers are retired 7.6% of the group, whereas those whose mothers are retired 

constitute 9.4% and those whose fathers are retired 20.8% of the general sample.  

In the sample, 54.5% of the college students who said that they used substances are female 

and 45.5% male, whereas 28.6% of the faculty students are female and 71.4% male. In the 

sample, 63.7% of the college students who said that they smoked are female and 36.3% male, 

whereas 28.6% of the faculty students who gave the same answer are female and 71.4% male. 

In the sample, 66.4% of the vocational college students who said that they drink are female 

and 33.6% male; whereas 59.6% of the faculty students who gave the same answer are female 

and 40.4% male.  

The sample group has been asked whether they got any trouble with the law due to substance 

use. It is seen that 42.9% of the substance user group have gotten trouble with the law for 

more than 5 times throughout their lives. When we look at being taken into custody, another 

leg of trouble with the law, it is seen that 22.2% of the substance-user group have been taken 

into custody for at least once in their lives (see Table 4-5). 

Table 4: Trouble with the Law 
Law  General Substance 

 N % User (%) Not User (%) 
Never 291 87.9 3.6 96.4 
Once 15 4.5 25 75 

2-3 times 15 4.5 18.2 81.8 
4-5 times 1 0.3 0 100 
More than  9 2.7 42.9 57.1 

 (X2: 30.91, sd: 4, p: 0.000) 
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Table 5: Custody  

Custody General Substance 
 N % User (%) Not User (%) 
Never Been in Custody 315 95.2 5.1 94.9 

Once 10 3 22.2 77.8 
2-3 times 1 0.3 100 0 
4-5 times 1 0.3 0 100 

More than 5 4 1.2 0 100 
(X2: 20.96, sd: 4, p: 0.000) 

The following have been evaluated: gender, age, school type, household number, family 

income level, parents’ education level, parents’ employment states, getting trouble with the 

law and being taken into custody. It is seen that getting trouble with the laws, gender, and the 

father’s education level have apparent impacts on substance addiction (see Table 6).  

Table 6: Comparison of Sociodemographic Factor and Substance Abuse 

 
 

Of the sample size, 45.6% smoke and 62.9% drink. Of the smokers, 58.9% are female and 

41.1% male. Those who began to smoke between the ages of 15 and 18 constitute 30.5% of 

the population. Within the smoker population, the age group 19-20 are the heaviest smokers 

59.8%. Of the smokers, 9.1% said that they have never quitted smoking.  

Of the drinkers, 63.4% are female and 36.6% male. Those who began to drink between the 

ages of 15 and 18 constitute 34.4% of the population. Within the drinker population, the age 

group 19-20 are the heaviest drinkers 60.5%. The percentage of those who drink in their own 

homes is 22.7%, and of those drink in bars, discos, cafes, etc. is 29.9%. Of the drinkers, 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Gender 1,061 ,504 4,433 1 ,035 2,891 

Age -,166 ,150 1,224 1 ,269 ,847 
Birth Place(Region) ,189 ,116 2,665 1 ,103 1,208 

School Type -,910 ,570 2,547 1 ,110 ,403 
Family Income Level ,007 ,259 ,001 1 ,977 1,007 
Household Number -,391 ,266 2,158 1 ,142 ,676 

Owner of House -,091 ,349 ,067 1 ,795 ,913 
Type of the House -,473 ,721 ,431 1 ,512 ,623 
Father’s Education -,404 ,245 2,721 1 ,099 ,668 
Mother’s Education ,262 ,294 ,795 1 ,373 1,300 
Mothers Occupation -,182 ,265 ,471 1 ,493 ,834 
Fathers Occupation ,100 ,418 ,057 1 ,811 1,105 

Law ,807 ,238 11,526 1 ,001 2,241 
Custody. -,402 ,516 ,606 1 ,436 ,669 
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32.9% said that they get drunk after drinking. Of the drinkers, 5.6% said that they come to 

school being under the influence of alcohol.  

Of the sample size, 2.5% use opium, 3.4% ecstasy, and 1.9% cocaine. Those who have used 

opium in the last one month constitute 1.5% of the group, ecstasy 0.9%, and cocaine 0.6%. 

Those who said that they used substance constitute 5.9% of the sample group. Of those who 

said that they used substance, 44.4% are female and 55.6% male. Within the substance-user 

population, the age group 19-20 are the heaviest substance users 72.2%. Of the substance-user 

group, 61.1% are the college students and 38.9% faculty students.  

In order to check that the students who participated in the research gave correct answers, four 

control questions are included in the survey. These questions are related to a nonexistent 

substance called "relaktin". When the students were asked “have you ever used relaktin?” 

98.8% of the group said that they have never used it. When the students were asked “for how 

many times have you used relaktin in the last one year?” 99.1% of the group said that they 

have never used it in the last one year. When the students were asked “for how many times 

have you used relaktin in the last one month?” 99.4% of the group said that they never used it 

in the last one month. When the students were asked “if you have used relaktin, how old were 

you when you had tried it for the first time?” 99.4% said that they have never used it.   

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

There are many studies on the use of alcohol and substances. The use of different prevalence 

criteria makes it difficult to compare the results. It becomes more difficult to monitor 

especially in the communities composed of university students. 

In the research, the size of the participant group is 331 persons. The group is composed of 

female 65% and male 35% students. The average age of 28.4% of the group is 20. In 2002 

Kaya and Çilli the group size is 323 persons. The group is composed of 168 male 52% and 

155 female 48% students. The average age of the group is 20.5±2.5. It is expected that the 

average age in similar groups be close to each other. In our research, the number of female 

students seems higher. It is considered that this has impacts on the features of the group [6].  

When we look at the students’ birthplaces in this study, the Marmora region ranks number 

one 61%. The birthplaces are important as they give information on the economic and cultural 

levels of the students. However, we did not see any study to discuss this finding. 
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In our study It is seen that getting trouble with the laws, gender, and the father’s education 

level have apparent impacts on substance addiction, Akfert et al. had a survey the sample of 

the study comprised a total of 192 students from the Near East University Psychology 

Department in the Turkish Republic of Northern Cyprus about smoking and alcohol addiction  

and found that family problems had an impact on addiction especially  Incompatibility 

relations with parents (p=0.003) our finding are slightly different but fathers are the important 

dynamics in families and their educational level are determinative for addiction [10].     

In the research executed between 1989 and 1990 on 1382 students studying at four different 

universities in Ankara, it has been found out that the rate of those who have smoked at least 

for once throughout their lives was 60%. In our study we found that the percentage of those 

who have smoked at least for once throughout their lives is 45.6%. It is thought that the 

criteria such as easy access to cigarette, relative cheapness, and legality of its sale to those 

who are above 18 increase the rate of smoking and percentage of the 63.7% college students 

who said that they smoked are female and 36.3% male, whereas 28.6% of the faculty students 

who gave the same answer are female and 71.4% male [11].   

A survey has been applied to 515 students studying in the School of Medicine, Trakya 

University on smoking. It has been seen that 30.5% of the participant students smoke 

minimum one cigarette a day, 1.7% smoke less than one a day and minimum one a week, 

7.6% have quitted smoking, 8.5% have tried smoking, and 51.7% have never smoked. The 

survey results reveals that the male students are approximately 2 times more daily smokers 

than female students. The daily smoking is clearly higher among those who live in bachelor 

flats 37.5% compared with those who live in dormitory 13.4% or together with their families. 

In the academic year of 1999–2000, the smoking prevalence among 121 second semester 

students of the School of Medicine, Dokuz Eylül University was found as 27.3%. In the 

research made on 323 students at the central campus of Selçuk University in 2002, CIDI 

(Composite International Diagnostic Interview) was used and 27.5% of the students said that 

they have smoked everyday for one month or longer in the last one year. It has been observed 

that 35.3% of the students of Faculty of Science, Ankara University smoke and that the rate of 

smoking is higher for the male students compared to female students. In a research made on 

the Boğaziçi University students, the smoking rate has been found as 60.2%. In our study, 

those who said that they smoke constitute 45.6% of the sample. Among them, 63.7% of those 
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who are college students are females and 36.3% males; and 28.6% of those who are faculty 

students are females and 71.4% males. In our findings 45.6% percent of the sample size 

smoke and of the smokers, 58.9% are female and 41.1% male. Those who began to smoke 

between the ages of 15 and 18 constitute 30.5% of the population. Within the smoker 

population, the age group 19-20 are the heaviest smokers 59.8%. Of the smokers, 9.1% said 

that they have never quitted smoking [11, 12, 13, 14, 15, 16].   

In a research made with 901 students selected from the Mersin University students, 35% of 

the students 13% female, 21% male have given the answer “yes” to the question “Are you 

smoking?” Although the sample sizes are different, that it reaches the similar rates gives 

information on the prevalence of smoking [14].  

Caldeira et al. has evaluated 946 university students from the point of substance use and 

drinking. It has been seen that 46.8% of the students have used alcohol and opium at least for 

once throughout their lives. In our study, the rate of drinking is 62.9% and opium use 2.5%. It 

is thought that the reason why the rate of drinking is higher the use of opium is the easiness of 

accessing alcohol [17]. Horowitz et al. found that 11.8% of the medical students have used 

ecstasy and 16.8% cocaine. In our study, 3.4% of the students use ecstasy and 1.9% cocaine 

[18].  

In our study, the rate of male students smoking is 1.6 times, drinking 1.2 times, using opium 

2.1 times, ecstasy 9.2, and cocaine 9.8 times higher than female students. A literature 

examination shows that the males are at more risk than the females depending on gender. 

When we compare the faculty and college students from the point of risk, we have no 

statistically significant result. It is thought that the factors like gender and age are more 

evident than school type in smoking, drinking, and the use of substance. 
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DEMOKRATİK LİDERLİK İLE İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİYE YÖNELİK 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

 

 

 

 

 

 

Cemal İNCE 1 

 

 

Öz 

Bu çalışmada demokratik liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasındaki ilişki otel işletmelerinde 
işgören motivasyonu açısından araştırılmıştır. Çalışma, Türkiye’nin en önemli turizm 
merkezlerinden biri olan ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin yoğun olduğu Alanya’da 
gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada Alanya’da bulunan 12 adet 5 yıldızlı otel işletmesinde çalışan 576 
kişiye ulaşılmıştır.  

Çalışmada otel işletmelerindeki işgörenlerin güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, kendini kanıtlama 
ihtiyacı ve kendini tamamlama ihtiyacı boyutlarında demokratik ve otokratik liderlik arasındaki 
görüş farklılıkları değerlendirilmiştir. T-testi sonucunda tüm boyutlarda demokratik liderlik ve 
otokratik liderlik arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Otel işletmelerinde çalışan işgörenler 
demokratik yönetimin güvenlik ihtiyacını, sosyal ihtiyaçları, kendini gösterme ihtiyacını ve kendini 
tamamlama ihtiyacını daha olumlu etkilediğini düşünmektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Otel, Demokratik Liderlik, İhtiyaçlar Hiyerarşisi. 

 

RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN   DEMOCRATIC 
LEADERSHIP AND THE HIERARCHY OF NEEDS IN THE FIVE STARS HOTELS. 

 

ABSTRACT 

The study is carried out in one of the most important tourism centers in Turkey, Alanya where there 
are a good many five-star hotels. In this study, 576 people who work for 12 five-star hotels were 
interviewed. 

In this study, the discrepancy between the opinion of hotel workers about democratic and autocratic 
leadership in terms of needs of safety, esteem, confidence and self- actualization is evaluated. As a 
result of T-test, significant discrepancies between democratic and autocratic leadership in all terms 
                                                           
1 Yrd. Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 
cemal.ince@gop.edu.tr  
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are determined. Hotel workers think that democratic leadership more positively affects the needs of 
safety, esteem, confidence and self- actualization. 

Key words:  The Hotel, The Democratic Leadership, The Hierarchy of Needs. 

GİRİŞ  

İnsan yönetimi konusundaki en önemli yetkinliklerden birisi farklı kişilerin motivasyon kaynaklarını 
anlayabilme ve bu bilgiyi kullanma yetkinliğidir. İyi lider, bir yandan takımın performansını 
artırmaya çalışırken, bir yandan da takım üyelerinin kariyerlerinde gelişmelerine destek verir, 
onların başka pozisyonlara hazırlanmalarına yardımcı olur. Liderler, insanları sadece bugünkü 
performanslarıyla değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyelleriyle de değerlendirirler. İşlerini hem 
bugünkü performansı, hem de gelecekteki potansiyeli geliştirmek gayesiyle yönetirler (Argüden, 
2008). Welch’e göre lider; en büyük fırsatlara en iyi kişileri yerleştiren, fikirleri doğru zamanda ve 
en iyi şekilde aktaran, kaynakları yerinde dağıtan ve yoldan çekilen kişidir diye tanımlamaktadır 
(Tozluyurt,  2008).   

Liderin, işgörenlere karşı tutum ve davranışlarını, geleceğe yönelik planlarını, iş performanslarını,  
işe olan hâkimiyetlerini, adalet duygularını ve yetki ve sorumluluk dağılımını etkileyecek ana unsur 
işgörenlerin kafalarındaki düşüncelerdir (Nicholson, 2004). Etkili liderlerin genel olarak; zekâ, yargı 
gücü, objektif olma, başlatıcı olma, güvenirlik, işbirlikçi olma, dürüstlük, cesaret, dengeli olma, 
anlayışlı olma, işe hâkimiyet, kavramsal beceriler, işgören seçme becerisi ve adalet gibi doğuştan ve 
sonradan kazanılmış özellikleri taşımaları başarı için gerekli niteliklerdendir (Acuner, 2002; Everard 
ve Burrow, 1996). 

Liderlik yönelimi üzerine 1947’de Rensis Likert  öncülüğünde Michigan Üniversitesi’nde ve 
1954’te başlayan ve Carroll Shartle tarafından yürütülen Ohio Devlet Üniversitesindeki 
çalışmalarda işe yönelik liderlik ve insanlara yönelik liderlik olmak üzere iki farklı liderlik yönelimi 
tanımlanmıştır (Werner, 1993; Koçel, 2001). İşe yönelik liderlik eğilimi, işlerin programlanması, 
yürütülmesi ve işlerin belirli sistemlerle yürütülmesi için daha iyi yöntemler belirleyerek, işgörenleri 
sürekli işle ilgili tutup, onları mükemmel performans sergilemeye yönlendirmeyi amaçlamaktadır 
(Taşkıran, 2006; Waldersee, Simons ve Eagleson 1995; Luthar, 1996). İnsana yönelik liderlik, 
astlarına güven ortamı sağlama, ekip çalışmasına önem verme, koordinasyon sağlamaya önem 
verme ve işgörenlere değer vermeye önem vermektedir. İnsana yönelik liderlik, işgörenlerin 
bireysel ihtiyaçları üzerine eğilmekte, ekip çalışması sağlamaya çalışmakta, işgörenlerin 
sorunlarının çözümüne yardımcı olmakta, onların fikir ve önerilerine değer vermekte, işgörenlerin 
kariyer gelişimini teşvik etmektedir.  

Otel işletmeleri emek yoğun bir işletme olduğu ve bölüm yöneticileri ile işgörenler aynı ortamda 
çalıştıkları için, insan ilişkileri yaklaşımı daha çok önem taşımaktadır (Batman, 2003). Otel 
işletmelerinde uygulanan insana yönelik liderlik anlayışı ,işgörenlerin başarılarını ve iş tatminini 
etkilemektedir (Türeli,  2003). Lok ve Crawford’un  (2004) Hong Kong ve Avustralya’da üst düzey 
yöneticiler üzerine yaptığı çalışmalarda, insan ilişkilerine önem veren liderlik uygulamalarının 
örgütsel bağlılık ve işgören tatminini olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Worsfold (1989), tarafından İngiltere’de faaliyette bulunan zincir oteller de ve Stone (1988) 
tarafından yapılan çalışmalarda yöneticilerin özellikleri; kendine güvenen, risk üstlenebilen, kreatif, 
bireysel yeteneklere ve ekip çalışmasına önem veren liderler şeklinde belirlenmiştir (Guerrier ve 
Lockwood, 1994).   
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Otel işletmeleri üzerinde yapılan araştırmalarda, otel işletmelerinde görev yapan yöneticilerde, 
liderliğin sahip olmaları gereken en önemli nitelik olduğu ortaya çıkmıştır (Pittaway, Carmouche ve 
Chell,1998). Nebel ve Stearns  (1977) tarafından yapılan çalışmalarda ve Worsfold (1989) 
tarafından yapılan araştırmada, göreve yönelik liderlik anlayışının otel işletmeleri için en uygun 
liderlik anlayışı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu alanda ülkemizde Yüksel ve Akoğlan (1998) tarafından 
kadın yöneticiler üzerinde yapılan çalışmalarda, kadın yöneticilerin insana ve göreve (işe) yönelik 
olmaya aynı derecede önem verdikleri ortaya çıkmıştır.  

 Otel işletmelerinde demokratik lider, işgörenleri değil, süreci kontrol eden, ekibine işletmenin 
amacına uygun vizyon ve misyon yükleyen,   kariyer teşvikleri ile işgörenleri yönlendiren, 
işgörenlere kendilerini ifade etme olanağı sağlayan yöneticidir (White, 1998).  

DEMOKRATİK LİDERLİK VE İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ 

 Otel İşletmeciliğinde geleceğin liderleri, bilgi ve analiz aşamasında demokratik davranan, beyin 
fırtınası gibi teknikleri kullanan, karar alındıktan sonra uygulamada güçlü liderlik özellikleri 
gösteren, istikrarlı ve düzenli çalışan,  kendisini ve işgörenleri geliştiren yöneticilerdir 
(Johnson,1996). Otel işletmeciliği dinamik ve sürekli bir yapıya sahip olduğundan, başarılı olmak 
isteyen liderlerinde dinamik ve kendini sürekli geliştiren bir niteliğe sahip olması başarı için oldukça 
önemlidir.   

Liderler, otel işletmelerinde sürekli çatışmalı bir ortamda, farklı kültür ve değerlere sahip işgörenler, 
beklentileri olan sahipler ve farklı din, dil, kültür ve değerlere sahip turistler ve konuklarla birlikte 
çalışmaktadırlar. Liderler adeta farklı beklentilere sahip labirent görüntüsü veren bu unsurlar 
arasında, oteli başarıya ulaştırabilmek için arabulucu rolünü oynamaktadırlar. Bu liderler; 
bütünleyici vizyon, sistemli düşünme, kendini var etme, işgörenleri ve olayları irdeleme, bilinçli 
konuşma, diyalog, işgörenler, sahipler, konuklar arasında köprü olma ve otelin performansını, 
kârlılığını, hizmet kalitesini artırma ve geleceğe doğru gerçekçi adımlar atma adına buluşçuluk 
görevlerini yerine getirmektedirler ( Gerzon, 2006).    

Demokratik liderlik, örgütte katılmalı bir yönetim uygulaması için iletişim kanallarını açık 
bulunduran liderlik anlayışıdır (Genç, 2007). Demokratik liderler, yönetim yetkilerini paylaşma 
eğilimi taşırlar (Eren, 1993). Bu nedenle, işletme amaçlarının, plan ve politikaların belirlenmesinde, 
işbölümün yapılmasında ve uygulanmasında demokratik liderler; işgörenlerden aldığı fikir ve 
öneriler doğrultusunda liderlik davranışı gösterirler. Bu ise, liderin yetkilerini işgörenler ile 
paylaşması demektir. Demokratik liderler, işgörenlerle sürekli iletişim kurabilen, etkin işgücü 
desteği sağlayan, işgörenlere sürekli motivasyon sağlayan, işgörenlerin yeteneklerini açığa çıkaran, 
etkin takımlar oluşturabilen ve adil ödüllendirme sistemi oluşturabilen liderlerdir (İzgören, 2005).  
Demokratik liderler, işgörenlerden yüksek verim elde edebilmek için, işgörenlerin beklentilerine 
cevap verebilen, gerçekleştirilebilen hedefler ortaya koyan, işgörenlere iş güvencesi sağlayan, 
işgörenlerde aitlik duygusu oluşturabilen, çalışanlarına saygı gösteren, eleştiri ve geri besleme 
almaya çalışan, işgörenlere elverişli moral ortam hazırlayan, yeri geldiğinde ödün veren,  itibar 
sağlayan ve var olan yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayan liderlerdir (Şimşek, 2005; 
Werner,1993). 

İşgörenleri, çalışmaya yönlendiren en önemli etken ihtiyaçlarıdır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2003). 
İhtiyaçlar hiyerarşisi, işgörenlerin fiziksel sağlığı, moral sağlığı ve gelişmişliği açısından gerekli 
ihtiyaçları fiziksel, sosyal ve psikolojik çerçevede geliştirmiştir (Spector, 2000). İhtiyaçlar 
hiyerarşisine göre işgörenler, fiziksel ve psikolojik dengesini sağlamaya, yaptıklarının daha iyisini 
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yapmaya çalışarak mükemmelliğe ulaşmak istemektedirler (Tevrüz, 2002).  İhtiyaçlar hiyerarşisini 
oluşturan ihtiyaçların gerçekleştirilme düzeyinin temel basamağında yer alan yeme-içme, beslenme, 
barınma, vb. fizyolojik ihtiyaçlar, işgörenlerin otel işletmelerinde çalışmalarının temelini 
oluşturmaktadır. Temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanması, işgören motivasyonunda günümüzde 
önemli bir etken oluşturmakla birlikte, bunların karşılanması yeterli motivasyonu 
karşılamamaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması ile sağlanan motivasyon kısa süreli motivasyon 
olup, diğer motivasyon unsurları ile desteklenmediği sürece, işgörenlerden istenilen verimlilik ve 
etkinlik uzun süre sağlanamamaktadır. Belli bir düzeydeki ihtiyaçların mantıklı bir şekilde 
karşılanması ile işgörenler daha yüksek ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedir (Werner, 1993).  

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi; insan davranışlarının bir nedene dayandığı ve bu nedenlerin 
karşılanması halinde işgörenin motivasyonunun sağlanacağı düşüncesine dayanır. Buna göre, otel 
işgörenlerini, çalışmaya sevk eden ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların düzeyi yöneticiler tarafından 
belirlenir ve işgörenleri bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik teşvikler sağlanırsa, işgörenlerden 
örgütsel amaçlar doğrultusunda beklenilen performanslar sağlanabilir (Şimşek, 2007). Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisinin sıralaması ise (Robbinson, 1998); fizyolojik, güvenlik, sosyal, saygı 
duyulma ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak ortaya konulmuştur. Maslow’a göre, işgörenin 
motive olması için bulunduğu ihtiyaç basamağının bilinmesi ve bu ihtiyacın giderilmesi için gerekli 
tatmin araçlarının sağlanması gerekmektedir (Griffin ve Ebert, 2004).  

Otel işletmelerinde uygulanan liderlik tarzı işgörenlerin motivasyonunu etkilemektedir  (İnce, 2007; 
Kuşluvan ve Kuşluvan, 2005). Otel İşletmelerinde, işgörenlerin verimliliğinin ve performans 
kalitesinin başarılması ekonomik faktörlerden daha çok psikolojik faktörlere bağlıdır. Çalışma 
ortamında, yöneticiler ile işgörenler aynı ortamı paylaştıkları ve ekip olarak çalıştıkları için 
uygulanacak liderlik tarzı büyük önem arz etmektedir. Uygulanacak liderlik tarzı karşılıklı saygı, 
sevgi, anlayış, moral destek, olumlu örgütsel iklim, teşvik, takdir, fikirlere önem verme gibi 
psikolojik motivasyon unsurları ile desteklenmediği takdirde, işgörenden istenilen hizmet kalitesi 
beklenmemelidir. 

Demokratik liderlik; işgörenlere gerekli saygının ve değerin verilmesini, onların kendilerini 
geliştirmelerinin sağlanmasını, alınan kararlara ve yönetime katılmasını, adil bir ödüllendirme 
sisteminin kurulmasını, adil bir terfi sisteminin kurulmasını ve işgörenlere kendini ifade ve 
geliştirme olanaklarının sağlanmasını gerekli kılar. Batman ve Yıldırgan (2000) tarafından yapılan 
bir araştırmada, fiziksel ve güvenlik ihtiyacının işgörenler tarafından motivasyon için öncelikli 
olduğu, bunu sosyal ihtiyaçlar, kendini geliştirme ve kendini tamamlama ihtiyacının izlediği 
belirlenmiştir. 

Liderliğin, işgören motivasyonuna etki eden önemli faktörlerden olduğu birçok araştırmacı 
tarafından ortaya konmuştur. Ancak, demokratik liderlik ile motivasyon teorilerinden biri olan 
İhtiyaçlar Hiyerarşisi arasında bir ilişki olup olmadığına dair bugüne kadar bir araştırma 
yapılmamıştır. Bu çalışmanın, demokratik liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasında bir ilişkin 
varlığını araştırmaktır. İlişki var ise bunun seviyesini ve işgörenlerin bu kavramları algılama 
düzeyini belirlemektir. Otel işgörenlerinin konu ile ilgili algıları, uygulanacak liderlik anlayışı ve 
motivasyon teorilerinin belirlenmesinde katkı sağlayacağından bu çalışma önem arz etmektedir. 

ARAŞTIRMANIN MODELİ 

İşletmelerde motivasyon ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda  
motivasyonu etkileyen bir dizi faktör ortaya çıkarılmıştır. Pfeffer (1993), iş güvencesi, işe almada 
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çekicilik, yüksek ücret, teşvik primi, işgörenlerin işletmeye ortaklığı, bilgi paylaşımı, katılım ve 
yetkilendirme, ekipler, eğitim, eşit işe eşit ücret, terfi imkanı, vizyon oluşturma gibi faktörlerin 
motivasyonu etkilediğini düşünmektedir. Kuşluvan ve Kuşluvan (2005: 185), Tarlan ve Tütüncü 
(2001), otel işletmelerinde motivasyonu etkileyen faktörlerin yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim 
seviyesi, çalışma statüsü, işin kendisi, yeni bilgi öğrenme imkânı, iş güvencesi, fiziki çalışma 
ortamı, takdir edilme, yönetici adaleti, iş yükü, çalışma saatleri, iletişim, örgüt kültürü, rol 
belirginliği, iş hayatı-aile hayatı çatışması, çalışma arkadaşları ile uyum, bahşişlerden alınan pay, 
kararlara katılım gibi faktörler olduğunu belirtmektedirler. Bu faktörlere bakıldığında çoğunun 
liderlik tarzı ve insan ilişkileri ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu faktörlerden çalışma statüsü, yeni 
bilgi öğrenme imkanı, takdir edilme, yönetici adaleti, iş yükü, rol belirginliği, çalışma arkadaşları ile 
uyum, bahşişlerden alınan pay, kararlara katılma, fikirlere ve insana saygı, iletişim gibi faktörler 
demokratik yönetimin özellikleri arasında yer almaktadır. 

Bu araştırmada, uluslararası çalışmalardan ve Türkiye’de yapılan motivasyon araştırmalarından yola 
çıkılarak, otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin demokratik yönetim ile ihtiyaçlar hiyerarşisi 
arasında ilişki olup olmadığına yönelik algılarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla belirlenen 
faktörler incelenmiştir. Bu faktörler, kararlara katılma, fikirlere saygı, kendini ifade edebilme fırsatı, 
kendini geliştirme fırsatı (kariyer sağlama), Çalışma güvencesi, işletmeye ve gruba ait olma 
duygusu, eğitime teşvik, ödüllendirme, iş başı çözüm serbestîsi, kişiliğe saygı ve terfi imkânının 
sağlanmasıdır.  

Bu değerlendirmeler ışığında araştırma modeli ve hipotezleri aşağıda sunulmaktadır: 

Şekil1: Araştırmanın Modeli          

         Demokratik Liderlik                                                      İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın demokratik liderlik boyutunu;  Kararlara Katılma (KK),   Kariyer teşvik (KT),     
Ödüllendirme sistemi (ÖS),  Fikirlere Saygı (FS), Kişiliğe Saygı (KS),   Kişisel ilişkiler (Kİ),  Adil 
terfi sistemi (AT),  Eğitim teşvik edilmesi (ET) ve Güven Duyma (GD) faktörleri oluşturmaktadır. 
İhtiyaçlar hiyerarşisi boyutunu ise; Güvenlik İhtiyacı (Gİ), Fiziksel ihtiyaçlar (Fİ),  Sevgi, Saygı ve 
Ait Olma İhtiyacı (SAİ),  Kendini Geliştirme İhtiyacı (KGİ), ve Kendini Kanıtlama ihtiyacı (KKİ) 
oluşturmaktadır. 
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Hipotez 1: Güvenlik ihtiyacı ile demokratik liderlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 2: Sosyal olma ihtiyacı ile demokratik liderlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 3: Kendini kanıtlama ihtiyacı ile demokratik liderlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

YÖNTEM 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Motivasyonun ölçülmesine dair geliştirilmiş çeşitli ölçekler bulunmaktadır. Bunlar arasında 
uluslararası çalışmalarda Weiss, Davis ve England’ın Minnesota İş Tatmin Ölçeği (1967), Porter 
Gereksinim ve Tatmin Anketi (1968), Ergin’in  İş Betimlemesi Ölçeği (1987), Brayfield ve 
Rothe’nin Çalışan Tatmin Ölçeği ( Brayfield ve Rothe,1951),  Hackman ve Oldham’ın Çalışan 
Tatmin Ölçeği (1975), Spector’un Çalışan Tatmin Ölçeği (1996), Ivancevich ve Donnely’nin  
Çalışan Tatmin Ölçeği (2000) bulunmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar arasında, İncir (1998), 
Ardıç ve Baş ( 2002) ve Kuşluvan ve Kuşluvan (2005) tarafından geliştirilmiş ölçekler 
bulunmaktadır.  

Demokratik liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla İnce tarafından 
kullanılan (2008), otel işletmelerinde işgören tatmini ölçeğinden yararlanılarak ölçek 
oluşturulmuştur. 

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işgörenlerle ilgili demografik sorular 
bulunmaktadır. Bu bölümde otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin demografik yapısı analiz etmeye 
çalışılmıştır. İkinci bölümde otel işletmelerinde demokratik liderlik ve ihtiyaçlar hiyerarşisini 
oluşturduğu düşünülen faktörlerle ilgili işgörenlerin düşünceleri ölçülmeye çalışılmıştır. Otel 
işletmelerinde işgören tatminini belirlemek için kullanılan 5’li likert ölçeğindeki sorularla 
işgörenlerden “5: tamamen katılıyorum ve 1: hiç katılmıyorum” aralığında değerlendirmeler 
yapmaları istenilmiştir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya ilinin Alanya 
ilçesi ’ndeki 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Türkiye’deki tüm 5 
yıldızlı otellere ulaşmanın çalışma zamanı ve ekonomik kısıtlardan dolayı olanaklı olmadığından 
dolayı, Alanya’daki 5 yıldızlı oteller evren olarak belirlenmiştir. Ayrıca, araştırma sezonunun ölü 
sezona denk gelmesi nedeniyle, daha çok işgörenden veri toplayabilmek amacıyla örneklem olarak 
Alanya seçilmiştir. Bu nedenle araştırmanın örneklemini Alanya’daki 5 yıldızlı otellerde çalışan 
yaklaşık 7436/2   3718  işgören oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yöntemiyle 576 kişiye 
ulaşılmıştır. Örneklemin ana kütleye göre oranı yaklaşık % 64’tür. Araştırmanın kütlesini Alanya 
ilçesindeki 24 adet 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır 
(http://www.alanyaotelleri.gen.tr/alanya_5_yildizli_oteller.html). Bu nedenle katılımcı sayısı toplam 
576’dır. Ulaşılabilen katılımcıların 139’u kat hizmetleri, 152’si yiyecek-içecek, 102 ’si önbüro, 43’ü 
servis, 4’ü personel, 7’si muhasebe, 55’i mutfak, 75’i teknik servis, 2’si sağlık ve güzellik olmak 
üzere otel işletmelerinin çeşitli departmanlarındandır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Turizm işletme belgeli otel işletmelerinin genel olarak sahil bölgelerinde yer alması ve bu 
işletmelerin sezonluk olarak faaliyet göstermeleri, sezon sonunda işgören sayısını minimum düzeye 
indirmeleri istenilen sayıda işgörenden veri toplamada kısıt meydana getirmiştir. Çalışmanın 
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yapıldığı dönemin sezon yoğunluğunun kaybolduğu dönem olması ayrıca bir kısıt oluşturmuştur. 
Ekonomik kısıtlardan dolayı, belirlenen örneklem içerisinde yer alan işgörenlere otel işletmelerine 
posta gönderimi ile anket soruları gönderilmiş ve posta ile anket soruları teslim alınmıştır.  

 Ön Test  

Hazırlanan anket sorularının geçerliliğini test etmek amacıyla hazırlanan 19 faktörden oluşan 
sorularla Alanya yöresinde bulunan 12 adet 5 yıldızlı otel işletmesinden rastgele olarak seçilmiş 100 
işgörene ulaşılarak pilot uygulama çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçların SPSS 16.0 for 
Windows analiz programı ile güvenirlik analizi gerçekleştirilmiş ve faktörleri oluşturan 19 ifade ile 
anket çalışması yapılmıştır. 

BULGULAR 

Katılımcıların Demografik Analizi 

Araştırmaya katılan işgörenlerin demografik özellikleri tablo 1’de verilmektedir. Katılımcıların % 
85,2’si kadrolu, %14,8’i ise sezonluk  olarak çalışmaktadır. Çalışanların % 93,9’u 1-5 yıl, %3,8’i 6-
10 yıldır aynı otel işletmesinde çalışmaktadır. Katılımcıların % 86,3’ü erkek, % 13,7’si ise bayan, 
%43,5’i 21-25 , % 31,1’i 26-30, %10,2’si 31-35 yaş işgörenler oluşturmaktadır.  Ankete cevap 
veren katılımcıların dağılımına bakıldığında % 16,7’sini barmenlerin, % 12,5’ini garsonların, 
%12,5’ini kat görevlilerinin, % 16,7’sini meydancıların, % 16,7’sini teknik elemanların ve % 
8,3’ünü bölüm yöneticilerinin oluşturduğu görülmektedir. Bu ise ulaşılan işgörenlerin otel 
işletmelerinin departmanlarına göre dengeli bir dağılım olduğunu göstermektedir. 

             Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri. 

FREKANSLAR N % FREKANSLAR N % 

Departman   Toplam                                         576                100 
Kat Hizmetleri 139 24,1 İşyerinde Çalışma Süresi   
Yiyecek-İçecek 152 45,0 1-5 192 33,3 

Önbüro 102 18,6 6-10 192 33,3 

Teknik servis 75 12,9 11-15 48 8,3 

Servis 40 7,0 16 ve yukarı 48 8,3 

Personel 2 0,7 Kayıp 96 16,7 

Mutfak 55 9,5 Toplam 576 100 
Muhasebe 9 1,2 Kadro   
Sağlık ve Güzellik 2 0,3 Kadrolu 491 85,2 

Toplam 576 100 Sezonluk 85 14,8 

Görev   Toplam 576 100 
Barmen 96 16,7 Yaş   
Garson 90 15,6 18-20 45 7,8 

Kat Görevlisi 95 16,49 21-25 250 43,5 

Teknik Eleman 96 16,7 26-30 177 31,1 

Meydancı 96 16,7 31-35 60 10,2 

Bölüm Yöneticisi 46 8,3 36 ve yukarısı 44 7,4 

Aşçı 15 2,6 Toplam 576 100 
Bellboy 10 1,7 Cinsiyet   
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Resepsiyon Memuru 15 2,6 Kadın 79 13,7 

Stajyer 5 0,8 Erkek 497 86,3 

Muhasebeci 9 1,6    
İdari Personel (arka ofis) 3 0,05 Toplam 576 100 

 

Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Tablo 2: İfadelerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma değerleri 

Faktörler N A. O. S. S 

İş becerileri 576 3,0434 1,40057 

Hizmet içi Eğitim 576 2,7691 1,41070 

Teşvik Etme 576 3,2448 1,38845 

Takdir Edilme 576 2,9566 1,50473 

Amirlerin Görev ve 
Sorumlulukları 

576 3,4514 1,18589 

Adalet 576 2,9410 1,46257 

Amirlerin Dürüstlüğü 576 2,9601 1,53571 

İşgörenlere Bilgi Verme 576 3,6111 1,17872 

Sorun Çözme 576 2,9479 1,32037 

Amirlerle Direk Konuşma 576 3,2014 1,35688 

Sorunların Süratle Çözümü 576 2,9323 1,28155 

Tekliflerin Değerlendirilmesi 576 3,1198 1,08647 

Alınan Kararlara Katılım 576 3,7361 1,16760 

Çalışma Ekibinin Üyesi 
Olmak 

576 3,4844 1,20856 

Ortak Çalışma 576 4,3264 1,05223 

Birbirlerine Yardımcı Olma 576 3,5538 ,96218 

Fikirlere Değer Verme 576 3,3715 ,88514 

Saygı 576 3,6458 1,12810 

Liderlik 576 1,5434 ,50202 
 

Tablo 2’deki ölçekteki her bir maddenin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları verilmektedir. 
Bu verilere göre katılımcıların iş becerileri ile ilgili sorulara verdikleri cevapların aritmetik or-
talaması göz önüne alındığında, genel olarak katılımcıların otel işletmelerinde yapılan işin, iş 
becerilerini geliştirmeye katkı sağladığı konusunda kararsız oldukları (a.o. : 3,0434) söylenebilir. 
Katılımcıların hizmet içi eğitim konusunda (a.o.: 2,7691) olumsuz bir düşünce içerisinde oldukları 
görülmektedir . Katılımcılar, kariyer çalışmalarının teşvik edilmesi  ilgili soruda (a.o.:3,2448) ise 
kararsız kalmışlardır. Bunun ana nedeni ise, turizm sektöründe çalışma süreleri genellikle haftanın 
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altı günüdür. Diğer gün ise işgörenlerin dinlenmeye vakit ayırmaları ve bu nedenle meslekleri ile 
ilgili ekstra çalışmalar yapamamalarıdır (İnce,2007).  Çalışmaların takdir edilmesi ile ilgili olarak 
katılımcıların genel olarak verilen ifadeye  ne katılıyorum nede katılmıyorum  (a.o.:2,9566) 
yaklaşımında oldukları oldukları görülmektedir. Katılımcıların liderlik ile ilgili sorulara verdikleri 
cevapların aritmetik ortalamasına bakıldığında (a.o.:1,5434), yöneticilerin liderlik yaklaşımlarından 
memnun olmadıkları görülmektedir. Katılımcıların örgütteki çalışma arkadaşlarından memnun 
(a.o.:3,4844) oldukları görülmektedir. Katılımcıların en fazla iş arkadaşları ile ortak çalışmalar 
yapma konusunda (a,o:4,3264) olumlu düşüncelere sahip oldukları görülmektedir.                                     

Güvenirlik Analizi  

Faktörleri oluşturan ifadelerin ait oldukları faktörlerle ne ölçüde ilişkili olduklarının belirlenmesi 
amacı ile güvenirlik analizleri uygulanmıştır. Tablo 3’te faktörlerle ilgili güvenirlik analizi sonuçları 
verilmektedir. Yapılan güvenirlik analizlerinde tüm değişkenlerin güvenirlik katsayıları 0,60 ‘ın 
üzerindedir. Bu değerler ölçeğin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3: İfadelerin Cronbah Alpha değerleri. 

FAKTÖRLER N Cronbach Alpha 
İşim becerilerimi geliştirmeme olanak sağlamaktadır. 576 ,928 

İşletmede hizmet içi eğitime katılmam teşvik edilmektedir. 576 ,928 

İşimde yaptığım çalışmalar takdir edilmektedir. 576 ,926 

İşimde kariyer çalışmalarım teşvik edilmektedir. 576 ,925 

Amirimin görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiğini 
düşünüyorum. 

576 ,925 

Amirimin adil olduğu inancındayım. 576 ,925 

Amirimin dürüst olduğu inancındayım. 576 ,925 

Amirim işimle ilgili meydana gelen aksaklıklar hakkında bana bilgi 
verir. 

576 ,928 

Amirim sorunlarımla ilgilenir ve çözümüne katkıda bulunur. 576 ,923 

Amirimle direk konuşabilme ve düşüncelerimi aktarabilme imkânım 
vardır. 

576 ,925 

İşletmemde işgörenlerin sorunları süratle çözümlenmektedir. 576 ,923 

İşletmemde işgörenlerin işi ile ilgili teklifleri dikkate alınır 576 ,925 

İşgörenlerin alınan kararlara katılımı sağlanmaktadır. 576 ,928 

İşletme yönetim anlayışı bana çalışma ekibinin değerli bir üyesi 
olduğumu hissettirmektedir. 

576 ,929 

Yöneticilerimle ortak çalışmalar yapabilirim. 576 ,937 

Problemim olduğunda yöneticilerim bana yardımcı olurlar. 576 ,929 

Yöneticilerim fikirlerime değer verirler. 576 ,927 

Yöneticilerimle karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayalı ilişkiler 
içerisindeyim. 

576 ,926 
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Faktör Analizi 

Demokratik liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşini belirlediği düşünülen ortak faktörlerin belirlenebilmesi 
amacıyla açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan faktör analizinde tüm bileşenler yöntemi 
ve varimax dönüştürmesi kullanılmıştır. Yeni oluşan faktör yapısına göre, faktörler güvenlik, sosyal 
olma, kendini gösterme ve kendini tamamlama olmak üzere 4 faktöre yüklenmişlerdir.  

Tablo 4:  Faktörlerin Faktör Analizi. 

Not::Varimax dönüştürmeli Temel Bileşenler Faktör Analizi Kaiser-Mayer-Olkin Örneklem 
Yeterliliği = ,730, Bartlets Test of Sphericitycity: p< .000 (Chi-Square= df= 6), Açıklanan varyans 
62,729:  

Örneklemden elde edilen verilerin yeterliliğinin belirlenebilmesi amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) testi yapılmıştır. Faktör yük değerinin 0,45 ya da daha yüksek olması seçim için büyük 
ölçüdür (Büyüköztürk, 2002). Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri 0,730 olarak gerçekleşmiştir. 
Yapılan ölçümlerde elde edilen değerler 0,45’in üzerinde olduğu için yapılan faktör analizi kabul 
edilebilir sınırlar içerisindedir. Tablo 4’te görüldüğü gibi 3 faktör, toplam varyansın  %83,770 ini 

FAKTÖRLER 
Faktör 
Yükleri 

Özdeğer 

Faktör 1: Güvenlik  (Cronbach’s Alpha :,821) (Açıklanan Varyans: % 60,007) 
Yöneticilerimle Ortak Çalışmalar Yapabilirim. ,865 ,843 
İşletmede Hizmet İçi Eğitime Katılmam Teşvik Edilmektedir. ,727 ,844 
Amirimin Adil Olduğu İnancındayım. ,843 ,962 
Amirimin Dürüst Olduğu İnancındayım. ,802 ,938 

Faktör 2: Sosyal İhtiyaçlar (Cronbach’as Alpha: ,923)(Açıklanan Varyans: % 15,029) 

İşimde Yaptığım Çalışmalar Takdir Edilmektedir. ,790 ,790 
Amirim İşimle İlgili Meydana Gelen Aksaklıklar Hakkında Bana Bilgi 

Verir. 
,839 ,729 

Amirim Sorunlarımla İlgilenir ve Çözümüne Katkıda Bulunur. ,606 ,907 
Problemim Olduğunda Yöneticilerim Bana Yardımcı Olurlar ,829 ,809 
İşgörenlerin Alınan Kararlara Katılımı Sağlanmaktadır ,719 ,671 
Amirimle Direk Konuşabilme ve Düşüncelerimi Aktarabilme İmkânım 

Vardır. 
,853 ,829 

Yöneticilerimle Karşılıklı Saygı, Sevgi ve Güvene Dayalı İlişkiler 
İçerisindeyim 

,838 ,873 

Faktör 3:Kendini Gösterme (Cronbach’s Alpha: ,932)(Açıklanan Varyans: % 8,734) 
İşletme Yönetim Anlayışı Bana Çalışma Ekibinin Değerli Bir Üyesi 

Olduğumu Hissettirmektedir 
,892 ,846 

İşim Becerilerimi Geliştirmeme Olanak Sağlamaktadır ,815 ,888 
Yöneticilerim Fikirlerime Değer Verirler ,709 ,851 
İşletmemde İşgörenlerin İşi İle İlgili Teklifleri Dikkate Alınır ,805 ,918 
İşletmemde İşgörenlerin Sorunları Süratle Çözümlenmektedir ,682 ,889 
İşimde Kariyer Çalışmalarım Teşvik Edilmektedir ,727 ,770 
Amirimin Görev ve Sorumluluklarını Tam Olarak Yerine Getirdiğini 

Düşünüyorum 
,556 ,721 
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açıklamaktadır. Birinci faktör toplam varyansın % 60,007’sini, ikinci faktör toplam varyansın  % 
15,029’unu ve üçüncü faktör toplam varyansın  % 8,734’ünü açıklamaktadır ( Ural ve Kılıç, 2006).  
Tablo 4’te görüldüğü gibi veriler faktör analizini desteklemektedir (Hair, Anderson, Tatham ve 
Black 1998).  

 

Korelâsyon Analizi 

Tablo 5: Faktörlerarası Korelâsyonlar 

Faktörler A.O SS p 1 2 3 4 5 

1.Güvenlik 4,5833 ,760 ,657 1 -0,162 0,532 -0,053 -0,019 

2.Kendini Gösterme 3,1190 ,973 ,000  1 0,658 0,730 -0,865 

3.Sosyal İhtiyaçlar 3,2917 ,870 ,000    1 -0,567 

4.Liderlik 1,5833 ,493      1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Araştırma modelinde yer alan faktörler ile liderlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla, faktör 
analizi sonucu ortaya çıkarılan faktörleri oluşturan ölçek maddelerinin genel aritmetik 
ortalamalarına dayalı olarak korelasyon indeksleri oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar tablo 5’te 
sunulmuştur. Bu göstergeler ışığında; Liderlik ile güvenlik  (R= -,019,p>,05) arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır. Liderlik ile kendini gösterme (R= -,865 p<,01)  arasında anlamlı ve negatif 
yönlü bir farklılık bulunmuştur. Liderlik ile sosyal ihtiyaçlar arasında  (R= - 0,567 p<,01) negatif 
yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Hipotez Testi 

T-Testi 

Tablo 6 ‘da  liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını analiz etmek 
üzere t-testi analizi yapılmıştır.  Analizde otel işletmelerindeki işgörenlerin güvenlik ihtiyacı, sosyal 
ihtiyaçlar, kendini gösterme ihtiyacı boyutlarında demokratik ve otokratik liderlik arasındaki görüş 
farklılıkları değerlendirilmiştir. Tabloya göre tüm boyutlarda demokratik liderlik ve otokratik 
liderlik arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tablo sonuçlarına göre otel işletmelerinde 
çalışan işgörenler demokratik yönetimin güvenlik ihtiyacını daha olumlu etkilediğini (t: 17,378, 
p:,000) düşünmektedirler. Otel işletmelerinde çalışan işgörenler demokratik liderliğin sosyal 
ihtiyaçları (t:46,572, p:000) daha olumlu etkilediğini, demokratik liderlik uygulamalarının kendini 
gösterme ihtiyacını (t: 18,952, p:,000)  daha olumlu etkilediğini düşünmektedirler.Belirlenen 
farklılıklar paralelinde katılımcıların  tüm boyutlar için demokratik liderliğin  otel işletmeleri için 
daha uygun bir yönetim anlayışı olacağı görüşüne sahip olduklarını belirtmek yerinde olacaktır. 

Tablo 6: T-Testi Analizi 

Liderlik N  S.S t p 

Güvenlik İhtiyacı                              
Demokratik                       

Otokratik 

 
240 
336 

 
3,9714 
2,7755 

 
,91724 

17,378 ,000 
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Sosyal İhtiyaçlar                                      
Demokratik      
     Otokratik 

 
240 
336 

 
4,1143 
2,3061 

 
,40775 

46,572 ,000 

Kendini Gösterme İhtiyacı  
Demokratik      

Otokratik 

 
240 
336 

 
4,4811 
4,1961 

,44386 18,952 ,000 

Hipotez 1: Otel işletmelerinde demokratik liderlik uygulamaları, işgörenlerin güvenlik ihtiyacı 
boyutunu doğrudan etkilemektedir (t= 17,378 , p=,000).  Ote l işletmelerinde demokratik liderlik ile 
güvenlik ihtiyacı arasında etkileşim olduğu görülmektedir. 

Hipotez 2: Otel işletmelerinde demokratik liderlik uygulamaları, sosyal ihtiyaçlar boyutunu 
doğrudan etkilemektedir  (t=46,572, p=,000 ).   Otel işletmelerinde liderlik uygulamaları ile sosyal 
ihtiyaçlar arasında etkileşim olduğu görülmektedir.  

Hipotez 3: Otel işletmelerinde demokratik liderlik uygulamaları, kendini gösterme ihtiyacı 
boyutunu doğrudan etkilemektedir (t= 18,952, p=,000).   Otel işletmelerinde liderlik uygulamaları 
ile kendini kanıtlama ihtiyacı arasında etkileşim olduğu görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada,  otel işletmelerinde işgören motivasyonunu gerçekleştirmede önemli bir etken olan 
liderlik teorilerinden demokratik liderlik ile motivasyon teorilerinden en önemlilerinden ihtiyaçlar 
hiyerarşisi arasındaki anlamlı ilişkiler araştırılmıştır. Demokratik liderlik uygulamalarında 
katılımcılık, insana değer verme, fikirlere değer verme, statü, sosyal yaklaşımlar, birlikte başarım,  
karşılıklı saygı ve sevgi, işletmeye bağlılık gibi insani değerler önem taşımaktadır. İnsan 
ihtiyaçlarında iş güvenliği, sosyal ihtiyaçlar, kendini tamamlama ve kendini gösterme ihtiyaçları 
gibi insani değerler ön planda yer almaktadır.  İnsani değerlere önem veren bu iki uygulamanın 
işgören motivasyonu açısından bir anlam ifade edip etmediği ve aralarında var olduğu düşünülen 
anlamlı ilişkiler araştırılmış ve ortaya konan hipotezleri test etmek için anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir.   

Yapılan t-testi sonucunda; otel işletmelerindeki işgörenlerin güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, 
kendini kanıtlama ihtiyacı ve kendini tamamlama ihtiyacı boyutlarında demokratik ve otokratik 
liderlik arasındaki görüş farklılıkları değerlendirilmiştir. T-testi sonucunda tüm boyutlarda 
demokratik liderlik ve otokratik liderlik arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Otel 
işletmelerinde çalışan işgörenler demokratik yönetimin güvenlik ihtiyacını, sosyal ihtiyaçları, 
kendini gösterme ihtiyacını ve kendini tamamlama ihtiyacını daha olumlu etkilediğini 
düşünmektedirler. Belirlenen farklılıklar paralelinde katılımcıların tüm boyutlar için demokratik 
liderliğin otel işletmeleri için daha uygun bir yönetim anlayışı olacağı görüşüne sahip oldukları 
belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada da görüldüğü gibi otel işletmelerinde çalışan işgörenlere göre demokratik liderlik 
uygulamaları, ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağında yer alan güvenlik ihtiyacını olumlu yönde 
etkilemektedir. Otel işletmelerinde demokratik liderlik uygulamaları işgörenlerin sosyal ihtiyaçları 
üzerinde olumlu etkiler meydana getirmektedir.  Demokratik liderlik uygulamaları işgörenlerin 
kendini gösterme ihtiyacını ve kendini gösterme ihtiyacını olumlu yönde etkilemektedir.  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda demokratik bir liderin, ihtiyaçlar hiyerarşisine 
uygun olarak başarılı sonuçlar elde edebilmesi için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır; 
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1- Otel işletmelerinde lider kadrosunun ilk olarak kurum kimliğini açık bir şekilde ortaya koymaları 
gerekmektedir. Vizyon, misyon ve stratejilerini bu doğrultuda belirlemelidirler. Bu şekilde örgüt ve 
işgörenler, belirlenmiş politikalar doğrultusunda amaçlara doğru yürekli ve istekli bir şekilde 
işbirliği yapabilirler. Tüm işgörenler, otelin misyonunu ve üst yönetim felsefesini anlamalıdırlar. 
Kendilerini gerçekten otel kültürünün bir parçası olarak hissetmeleri için,  tüm işgörenlerin otelin 
varoluş nedeni, temel prensipleri ve konuklara ne şekilde yardımcı olduğu hakkında 
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi gereklidir.  İşgörenler, ulaşacakları bir hedef/amaç olmazsa 
çalışmanın zevkine varamazlar. Başarılı bir işgören, iş yapmaktan zevk alan ve zevk aldıkça daha 
çok çalışan insandır.  

2- İşgörenlerin kişiliğine ve yaptığı işe saygı gösterilmelidir. İşgörenlerin işleri ile ilgili konularda 
görüş ve önerileri dikkate alınmalı ve kararlara katılımı sağlanmalıdır. Terfi ve ödüllendirmeler için 
objektif kriterler belirlenmeli ve bütün işgörenlere eşit olarak uygulanmalıdır. Yöneticiler 
işgörenlerle çok iyi bir iletişim sistemi kurmalıdırlar. İşgörenlere sorumluluk ile orantılı yetki devri 
gerçekleştirilmelidir.  

3- İşgörenin kendisini geliştirmesine ve iyileştirmesine olanak tanıyan eğitim sağlanmalıdır. Bu 
eğitim, hizmet içi eğitim şeklinde olabileceği gibi bu alanda faaliyette bulunan eğitim kuruluşları ile 
işbirliği gerçekleştirilerek sağlanabilir. Eğitim sayesinde işgörenler arasında dostluk, arkadaşlık ve 
meslektaşlık bilinci geliştirilebilir. Saygı ve sevgi ile aile ortamı elde edilerek, işletmede ekip ruhu 
geliştirilebilir.  

 4- İş güvencesi bütün işgörenler için hayati önem taşımaktadır. İşgörene zorunlu durumlar 
haricinde işletmede çalışma garantisi sağlanarak, çalışkan ve başarılı olduğu sürece işini 
kaybetmeyeceği anlatılmalıdır. İş güvencesinin, tatmin sağlayan önemli unsurlardan biri olduğu 
unutulmamalıdır. İşgören devir hızını en aza indirgeyecek veya bütünüyle ortadan kaldıracak 
sistemler kurulmalıdır.     

5- İşgörenler, yaşamlarını sürdürebilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için 
çalışmaktadırlar. Sağlıklı bir iş değerlemesi yapılarak, yapılan işe göre ücret uygulaması 
yapılmalıdır. Yapılan ücret ödemeleri işgörenin zorunlu giderlerini karşıladığı gibi gelecek için 
tasarruf yapabilmesine de olanak tanımalıdır. Ücret ödemelerinin yanı sıra, maddi olmayan 
ödüllendirmeler ile motivasyon artırıcı uygulamalar gerçekleştirmelidirler.  

6- Liderler işgörenlerin kariyer çalışmalarını desteklemelidir. İşgörenlerin kendilerin 
geliştirebilmeleri amacıyla eğitim kurumları ile birlikte hareket edilmeli, çalışanlara eğitim desteği 
verilerek kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır. Yöneticilik yeteneği olan işgörenler,  uzman 
yöneticilere yardımcı olarak verilerek bu alanda kendilerini yetiştirmeleri sağlanmalıdır. Bu şekilde 
işletmenin ihtiyaç duyacağı orta kademe yönetici ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ayrıca, gelecekte 
yönetici olabilecek eğitim ve yeterliliğe sahip işgörenler yurt dışına eğitim amaçlı gönderilmeli, 
dünya turizminde meydana gelen gelişmeleri yakından izlemeleri sağlanmalıdır. 

7- Liderler, işgörenleri konuklarına hizmet sunan ev sahipleri olarak görmelidirler. Böylece işgören 
tatminini sağlamak için gerekli olan en önemli uygulamayı başlatmış olacaklardır. Ev sahibi gelen 
konuklarını nasıl ağırlamaktan mutluluk duyarsa, tatmin olmuş işgörenler de konuklara hizmet 
etmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyarlar.   

Otel işletmelerinde liderlik ve motivasyon uygulamaları konusunda çalışma yapan araştırmacıların; 
otel işletmelerinde liderlik ve motivasyon uygulamaları ve sonuçları konusunda araştırmalar 
yaparak, uygulanan liderlik tarzının işgören motivasyonunu sağlamada ne derece katkı sağladığının 
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sebepleriyle birlikte ortaya konulması için bu konularda çalışmalar yapmaları yerinde olacaktır. 
Ayrıca Demokratik Liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasında ortaya çıkan negatif ilişkinin neden ve 
sonuçlarının araştırılması gereken bir durumdur. Bu konularda yapılacak çalışmalar otel 
işletmelerinde başarılı bir liderlik anlayışının uygulanmasında yöneticilere yardımcı olacaktır. 
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THE NEXUS BETWEEN ENTREPRENEURSHIP PROCESS AND VALUE OF 

INNOVATION: A CONCEPTUAL MODEL INCLUDING COGNITIVE AND 

INSTITUTIONAL FACTORS 

 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir1 

Abstract 

The paper introduces a theoretical framework to understand the nexus between 

entrepreneurship process and innovation. The paper focuses both the opportunity exploration 

phase, since it is essential and initial phase of the entrepreneurship process, and the 

opportunity exploitation phase, since it enhances the phase of entrepreneurship process by 

realizing the creativity and introducing the innovation. By defining the differences between 

the phases the paper also aims to separate the phases and put forward to different effects of 

cognitive and environmental factors on the phases. The paper is important since it focuses 

opportunity related phases of entrepreneurship and introduces a holistic and process based 

model for the future researches to investigate the link between entrepreneurship and 

innovation. The paper both emphasizes the role of entrepreneurship in innovation and 

explores the cognitive and institutional environmental factors, affecting the value of 

innovation. It is believed that increasing comprehension in the entrepreneurship process also 

increases the value of outcome which is called innovation. 

 

Keywords: Entrepreneurship Process, Value of innovation, Cognitive theory, Institutional 

theory. 
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GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ VE YENİLİK DEĞERİ ARASINDAKİ BAĞ: 

BİLİŞSEL VE KURUMSAL FAKTÖRLER DAHİL KAVRAMSAL BİR MODEL 

 

Öz 

Girişimcilik süreci ve yenilik arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla çalışmada, kavramsal bir 

model sunulmaktadır. Girişimci sürecin çıktısı olan yeniliğin değerinin, girişimci süreç 

tarafından belirlendiği hipoteziyle, çalışmada girişimcilik süreci; fırsatı algılama ve fırsatı 

değerlendirme olmak üzere iki aşama altında ele alınmaktadır. Fırsatı algılama aşaması 

girişimcilik sürecini başlatan aşama olması bakımından önemliyken, fırsatı değerlendirme 

aşaması başlangıç noktasında ortaya çıkan fikirlerin hayata geçmesini sağlamaktadır. 

Çalışmada iki sürecin birbirinden nasıl farklılaştığı bilişsel ve kurumsal çevresel faktörler 

ışığında ortaya konulmaktadır. Bu anlamda kurumsal teori ışığında açıklanan girişimcinin 

diğerlerinden farkı, bireysel farklılıkları vurgulayan bilişsel teoriyle güçlendirilmektedir. 

Çalışmada, girişimcilik sürecini bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmekte ve bu çerçevede 

girişimcilik ve yeniliğin değeri arasındaki ilişkiyi kurarak, gelecek çalışmalara yön vermeyi 

amaçlamaktadır. Girişimcilik sürecine ilişkin kavrayıştaki artışın yenilik olarak adlandırılan 

çıktının değerini de arttıracağına inanılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik süreci, Yeniliğin değeri, Bilişsel teori, Kurumsal teori. 

 

1. Introduction 

Central research question in entrepreneurship noted by Baron (2004): “Why do some persons 

but not others recognize opportunities for new products or services that can be profitably 

exploited?” (Tang, et. al., 2009). Entrepreneurs are often described as creative thinkers or 

actors in the business environment, echoing Schumpeter's phrase "creative destruction" which 

describes the effect of entrepreneurial activity on the economy  

 Shane (2003) defined entrepreneurship as the behavior of the entrepreneurial indivual and 

enlarged the individual side of the entreprenurship by  the “individual nexus opportunity” and 

Gartner (1989) emphasis the environment, that interact and effect both the entrepreneurial 

thinking and the behavior, by saying that; “entrepreneurs doesn’ t operate in vacuum.” So the 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

3 
 

cognitive theory and the institutional theory are fundemental to understand both the mindset 

and the behavior of the individual entrepreneur that live in the institutional environment.  

This study bases on the view that, the innovation is the value emerged as the output of the 

entrepreneurship process that include creative thinking and entrepreneurial behaviour 

(Gökbulut, 2007) and searches the link beween entrepreneurship and innovation by the lights 

of the cognitive and the institutional theories. Because the most essencial subject of the 

entrepreneurship is the opportunity recognition (Schumpeter, 1934, Kirzner, 1973, Shane, 

2003) the study focuses to the opportunity based phases of the entreprenurship that are 

identified as opportunity exploration (E1) and opportunity exploitation (E2).  The effects of 

the cognitive (a) and institutional environmental (b) factors to the opportunity based phases of 

the entreprenurship process are discussed theoriticaly and also the effects of the factors to the 

value of innovation (Inv) by the process based link between entrepreneurship and innovation.  

The aim of the study is; 

• to contribute the literature both explaining the entrepreneurial process by 

focusing on opportunity related phases  and linking the entrepreneurship and the 

innovation by demonstrating the role of entrepreneurship on innovation in a 

conceptual model based on individual and environmental factors. 

• to provide knowledge to the existing and potential entrepreneurs, regarding the 

entrepreneurship process in order to support higher-value innovation. 

The study is important because of its theoretical and practical aims to extend the 

entrepreneurship and innovation context.  

 

Figure 1: Formulation of theoretical relations 

2. Litherature Review 

Entrepreneurship is described as, “new combinations” (Schumpeter, 1934), “creating future 

goods” (Shane & Venkataraman, 2000), and “new firm formation” (Katz & Gartner, 1988). 

Koçak and Edwards (2005) emphasizes three dimensions of entrepreneurship as 

innovativeness, risk-taking and proactiveness. 
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Theories in the field of entrepreneurship focus on how entrepreneurs take on uncertainty 

(Knight, 1921), provide innovation (Schumpeter, 1942) and engage in the allocation of scarce 

resources (Hayek, 1968) (York&Venkataraman, 2010).  But opportunity is the central topic of 

the entreprenurship which makes the field independent (Brush, et. Al, 2003). Shane and 

Venkataraman (2000) define the act of entrepreneurship as one of discovering and evaluating 

opportunity as well as creating new opportunities and possibilities. Entrepreneurship is 

concerned with the discovery and exploitation of profitable opportunities 

(York&Venkataraman, 2010).  

First part of the study involves the litherature review of entreprenurship and the link between 

innovation in order to present a contextual model. Second part is present the theoritical 

assumptions and the propositions of the model. 

 

2.1.Entrepreneurship and Innovation 

The innovative role of the entrepreneur was first defined by Schumpeter (1942). 

York&Venkataraman (2010) define innovation more broadly than the Schumpeterian role of 

the entrepreneur, according to them, creating new firms, as well as markets, products, 

information sources and institutions, entrepreneurs can create new opportunity and also 

societal change. 

Innovativeness requires entrepreneurial orientation. Covin and Slevin (1989) have considered 

three components of “entrepreneurial strategic posture” and these components are 

“innovation, proactiveness, and risk taking”. Lumpkin and Dess (1996) propose that 

“competitive aggresiveness” is an important component of entrepreneurial orientation and 

point out is the “tendency toward independent and autonomous action. 

In the litheraure the main drivers of innovativeness is defined differently by the scholars. 

Jaworski and Kohli (1993) argue that risk taking, Han et. al. (1998) argue that customer 

orientation is required. Slater and Narver (1995) state that the market orientation-involve 

customer orientation, competitor orientation, and interfunctional coordination- is valuable and 

Hult et. al. (2004) mentioned the direct link between market orientation and innovative culture  

efficient degree of market orientation. Baker and Sinkula (1999) state that market orientation 

is reflected by knowledge producing behaviors and link the market orientation witth learning 

orientation (Arıkan, 2008). 
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2.2. Cognitive and Institutional Theory 

The emergence of entrepreneurship is dependent upon the tendency of certain individuals to 

respond to the cues provided by an economic, industrial, and social environment (Shane and 

Venkataraman, 2000). Mathew (2008) stressed that entrepreneurship can be summed in an 

equation, E= f (P,E), that is, entrepreneurship is a function of the person and the environment. 

Also this study involves the cognitive factors in person context and institutional 

environmental factors in environment context. Since cognitive and institutional theories are 

useful both to understand the entrepreneurial action by the lights of the factors and to integrate 

the factors in a holistic approach.  

 

2.2.1 Cognitive Theory 

To understand the opportunity recognition (Eckhardt & Shane 2002; Shane 2003) and 

heuristics in decisionmaking (Busenitz & Barnet, 1997; Das, Teng 1999; Schwenk 1984) 

cognition (Baron, 2004; Mitchell et al. 2002; Simon et al. 2000) is the foundemental 

dimensions of entrepreneurship (Gökbulut, 2009). Mitchell, et.al. (2002), demonstrate the 

relationship between the domains of cognitive psychology and entrepreneurial cognition. In 

social cognitive theory Bandura (1986) also points to the determination of  the individual 

behavior by environmental forces (Baum et.al., 2001).  

 

2.2.2 Institutional Theory 

Zahra and Dess (2001) mentioned the integration of the personality processes, cognitive 

processes, and motivational dynamics with the attributes of the environment. Wood and 

Bandura (1989) explain that individuals develop their knowledge and skills on the basis of 

information they receive through interactions with others in the environment (Mathews, 

2008). Since, the external environment is an important feature influencing entrepreneurial 

behaviour, as “we cannot assess the rationality of individual action without taking account of 

the institutional and cultural context in which everyday decisions are made.” (Welter, 2004). 

Institutional theory (Aldrich&Argelia, 2001) focuses on the environment and explains the 

effects of environment on the organisms. The environment is introduced most actively in the 

population ecology theory which introduced the organism relatively passive 

(Hannan&Freeman, 1977). Dimaggio and Powell (1983) stressed the institutional 
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isomorphism that emphasizes normative rationality behind decision-making processes 

(Uçbaşaran et.al. 2001).  

In the end cognitive psychology helps to explain the mental processes that occur within 

individuals in their innovative search of the environment for opportunity realization (Mitchell, 

2002). Also environment is an important feature influencing entrepreneurial behavior, as “we 

cannot assess the rationality of individual action without taking account of the institutional 

and cultural context in which everyday decisions are made.” (Knight, 1997). So both 

cognitive and institutional theories shed light to the entrepreneurship field and the study. 

 

2.3. Entrepreneurship and Opportunity  

Opportunity is the central topic of the entrepreneurship field (Shane and Venkataraman, 2000; 

Shane, 2003; Shane&Baron (2007). Opportunity recognition for a new venture is the 

important dimension of the entrepreneurial process (Shane and Venkataraman, 2000; Shane, 

2003). A central distinction in entrepreneurial theory is that between Schumpeterian and 

Kirznerian opportunities (Schumpeter, 1934; Kirzner, 1973). According to Shane (2003), 

Schumpeterian opportunities are disequilibrating, depend upon new information, are highly 

innovative, rare, and involve processes of creation. Kirznerian opportunities, in contrast, are 

depicted as equilibrating, having limited, or no, reliance on new information, being less 

innovative, more common, and relying on discovery rather than creation (Goss, 2007). 

Venkataraman (1997) argues that one of the most neglected questions in entrepreneurship 

research is where opportunities come from.  ‘Why’, ‘when’ and ‘how’ certain individuals 

exploit opportunities appears to be a function of the joint characteristics of the opportunity 

and the nature of the individual (Shane and Venkataraman, 2000).  

While most of the researchers have examined who becomes an entrepreneur (Gartner, 1989; 

Shane and Venkataraman, 2000; Baron, 2004), some have considered how entrepreneurs 

discover new opportunities while others do not (Kirzner, 1973; Knight, 1921). Entrepreneurial 

action requires a recognized opportunity and intentions, driven by critical attitudes and beliefs 

(Krueger 2003, Ardichvili et al.2003), toward pursuing that opportunity (Gökbulut, 2009). 

Venkataraman (1997) highlighted three main areas that may help us understand why certain 

individuals recognize opportunities while others do not: knowledge (and information) 

differences; cognitive differences; and behavioral differences. Low and MacMillan (1988) 
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suggested that networks are an important aspect of the context and process of 

entrepreneurship (Ucbasaran et. Al, 2001). 

The study focuses the central topic of the entrepreneurship and aims to extend the opportunity 

related researches. The exploration and exploitation context is used both in opportunity and 

innovation topic based on the link between opportunity and innovation highlighted by 

Schumpeter (exploratory opportunities-radical innovation) and Kirzner (exploitative 

opportunities-incremental innovation). 

 

2.4. Exploration and Exploitation 

Jansen et. al.(2006) mentioned that, the notion of exploration and exploitation (March 1991) 

has emerged as an underlying theme in research on organizational learning and strategy 

(Levinthal and March 1993, Vera and Crossan 2004), innovation (Danneels 2002, Lee et al. 

2003, Rothaermel and Deeds 2004), and entrepreneurship (Shane and Venkataraman 2000) 

and they indicate that centralization negatively affects exploratory innovation, whereas 

formalization positively influences exploitative innovation. 

Exploitation can be characterized as routinized learning, adding to the firm’s existing 

knowledge base, and competence set without changing the basic nature of its activities. 

Exploration means breaking with an existing dominant design and shifting away from existing 

rules, norms, routines, and activities to allow novel Schumpeterian combinations. The 

creativity literature suggests that non-obvious analogies may entail highly novel solutions by 

combining knowledge pieces associated with a higher innovation potential 

(Enkel&Gassmann, 2010) 

Ireland  and Webb(2003)  underlines the diffferences between exploitation and exploration 

similar to the other scholars but  in contrast to them, introduces the support of the exploitation 

for the exploitation efforts by incrementally extending the firm’s established knowledge base. 

Exploration occurs as the firm integrates diverse knowledge with existing knowledge stocks. 

Absorbing new knowledge to which the firm gains access while exploring becomes the 

foundation for future exploitation actions.  

By these arguments, Ireland and Webb (2003) stress that, exploration and exploitation 

demand different behaviors and suggests separating the exploration and exploitation activities 

but supporting each with distinct operational, structural, and cultural mechanisms. 
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2.4.1 Exploration 

Hills et. al. (1999) stressed the link between creativity and opportunity explorartion. Since 

exploration process consists of the same cognitive elements of the creative process that were 

first introduced by Wallas (1926); preparation, incubation, insight, evaluation and the later 

added elaboration. 

Exploration depends on the new, diverse knowledge and integrating it with existing 

knowledge. In other words, exploration represents a learning process in which the firm 

attempts to significantly broaden and deepen its total stock of knowledge. Ireland and 

Webb(2003) defines the exploration as a longterm, uncertain process.  In exploration, semi-

standardization and semi-formalization refer to controlling decision rules, while placing less 

restriction on creative, entrepreneurial behaviors.  

Through taking action in the face of uncertainty, entrepreneurial action transforms uncertainty 

into opportunity. Entrepreneurial action often cannot be based on known facts, as the 

opportunity for exploration relies on the existence of true uncertainty, unknown factors which 

cannot be optimized (Knight, 1921). By embracing uncertainty, and privatizing it through 

accepting risk, entrepreneurs are able to simultaneously create value and profit from the 

creative process (York&Venkataraman, 2010). 

 

2.4.2 Exploitation 

Exploitation is characterized by structural and cultural mechanisms that allow the firm to 

focus on a core set of knowledge and capabilities. Continuously acquiring and integrating 

diverse knowledge stocks is not critical when exploiting. Indeed, the need for speed requires 

that the firm focus on established knowledge (Ireland&Webb, 2003) 

The system of shared values supporting exploitation includes a need for greater certainty 

regarding tasks and outcomes, a preference for meeting short-term goals, and a commitment 

to focus on existing competencies and competitive advantages. In exploitation, to a much 

greater extent, decision rules and behaviors are standardized and formalized and outcomes are 

much more certain as compared to exploration. Exploitation context may benefit the firm’s 

incremental innovativeness. The duration between incremental innovations is much less than 

for radical innovations (Ireland&Webb, 2003). 
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Ireland and Webb(2003) discosesed the factors that affect the balance between exploration 

and exploitation in a firm. These factors include the frequency and significance of changes 

taking place in the firm’s external environment, whether the firm competes in a slow or fast-

cycle market, and the firm’s resources and capabilities. The study makes smilar asummptions 

for the entrepreneur in induvidual level and searchs for the affects that depends on cognitive 

factors of entrepreneur and the institutional factors. It is suggested that the link between 

entrepreneurship and innovation may be occur in this process based context.  

 

2.5. Innovation and Value of Innovation 

Innovation is defined as any activity that “adds value” and welfare is obtained by value 

creation. Successful innovation is a complex set of interactions that draws upon not only 

science, engineering and technology, but social, political and economic factors as well. 

Definitions may vary but above all innovation is something that adds value to a firm or 

society (Turman, 2005).  Those innovations and inventions have been the main driving force 

behind the advancement of humanity.  

Camison-Zornoza et al. (2004) claim that innovation has a multidimensional character due to 

its complex process of creation and diffusion. Different types of innovations have been 

technical versus administrative innovations, product versus process innovations, and radical 

versus incremental innovations. According to Damanpour(1989), administrative innovations 

is to solve more difficult problems compared with technical. Wright et al.(2005) used the term 

“dramatic” to describe radical innovations involve big and major changes in the products, 

whereas incremental innovations are small, less risky and less costly improvements. Each 

innovation is actually unique in nature, otherwise it woul not be an innovation and due to its 

nature, can be easily defined and recognized, but it is very difficult to measure it, compare it 

across other industries, or rate it. (Arıkan, 2008). 

Schumpeter argues that, innovation is more important than price competition because it is a 

more effective means of gaining advantage over competitors. In the Schumpeterian view, 

there is a positive relationship between innovation and market power, Schumpeter initiated 

modern research about the effects of market structure on innovation. Patents allow to gain 

market power by imposing costs on potential imitators (Schumpeter 1950) (Turman, 2005). 
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Value Creation is the most important concept in the innovation framework and it can be 

measured in many ways. One relates innovation to productivity (via value added or output) 

and the other to the market valuation of the company. The model of the innovation process is 

characterized by research efforts (inputs) and research outputs or innovations generated by 

those inputs. Kline and Rosenberg(1986)’ s linear innovation model start with research and 

continiue with development and production and ends by marketing (Turman, 2005). In order 

to evaluate innovation’s performance, Enkel and Gassmann (2010) distinguish between the 

exploration context and the exploitation context and expected a higher cognitive distance to 

have a positive effect on the novelty value, as in exploration and a low cognitive distance 

between analogical knowledge to result in exploitation.  

Innovation can be categorized by how they affect the existing subsystems and whether they 

address the needs of existing customers or are designed for new or emergent markets. Benner 

and Tushman(2003), classified innovations along two dimensions: Incremental innovation, 

characterized by small changes and radical innovation,  changes the trajectory and 

competencies. 

 

2.5.1 Exploitative-Incremental Innovation 

Incremental innovations represent minor extensions to established bases of knowledge, how 

the firm efficiently and effectively processes knowledge to exploit new market demands 

differs substantially from exploration-related behaviors (Ireland&Webb, 2003). Benner and 

Tushman (2003) introduced the exploitation and inertia that may be functional for 

organizations within a given technological trajectory or for existing customers and reduce the 

exploratory innovation and new customer segments.  

 

2.5.2 Exploratory-Radical Innovation 

Radical innovation, that are defined exploratory, are often organizationally disruptive as 

Schumpeter’ s “creative destruction”defination. (Benner&Tushman, 2003). Incremental 

innovations, that are defined exploitative are build upon existing organizational knowledge.  

Christensen (1998) and Leonard&Barton (1992) stress about the unattractiveness of 

exploratory innovation in short-term. Benner and Tushman (2003) stressed the importance of 

the balance between efficiency and exploration. While the exploratory units are small and 
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decenralized, with loose cultures and process, the exploitation units are larger and more 

centralized,with tight cultures and processes. Cohen and Levinthal (1990) argued the role of 

past innovative activities role in future innovation by providing knowledge base that allows to 

absorb external sources (Benner&Tushman, 2003). 

Benner and Tushman (2003) modeled the the incremental innovation for the current customer 

set in the exploitative context and modeled the architectual innovation, radical innovation and 

innovation in emergent customer setin the exploratary context. Benner and Tushman (2003) 

stressed that in short- term performance pressures are dominant exploitation overwhelms 

exploration but variation in the outcomes of those activities decrease, which is also stressed 

by Levintal and March (1993). Gavetti and Levinthal (2000) sugessted new, forward-looking 

cognitive models for exploration units and backward-looking experiential learning models for 

exploitation units (Benner&Tushman, 2003). 

 

2.5.3 Value of  Innovation 

Although there is a growing literature that examines various aspects of the impact of 

innovation upon economic performance, there is little agreement about the value of a given 

innovation. According to Dew et. al., (2004), it is even less likely that an existing firm will act 

because “the opportunity resides totally in the individual's mind” (York&Venkataraman, 

2010). Measuring innovation output is problematic because of the complexity of the construct 

(Arıkan, 2008). The relationship between innovation and business performance has been 

studied by many authors as Wright et al., (2005). Measures of innovative output include the 

number of patents, the number of significant innovations, and various indices of the market 

value of innovations. (Turman, 2005). 

Rather than the quantitive measures, Levitt (1986) focuses to differences between innovation 

and imitation by a quality based approach and emphasis that the real value can only be occur 

by the innovation. He also refers the term innovation by recognizing first. This view 

integrates the entrepreneurship with the innovation. Since the entrepreneurship is related with 

the recognizing and exploiting the opportunities before than the others. Although it looks like 

opportunity exploration is more important for the innovation in first glance, it is clear that the 

exploitation is also necessary to transfer the creative thinking to the behavior in order to 

present innovation. 
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Levitt (1986) stressed that the imitation is more common in growth and profit oriented firms 

but the innovation is the rare value. The differences between innovation and imitation in 

quality and quantity are because of the fact that the imitation is the follower of the innovation. 

So innovation is directly related with the pioneer advantage in market. Sometimes these 

advantages are more, since the difficulties to follow and imitate and this can be define as the 

“blue ocean” represented by the Kim and Mouborgne (2005). Levitt (1986) suggests 

evaluating the innovation in the conditions occurred, because there are lots of kind and ways 

of the innovation. He mentioned that it is also innovation if it is new for the industry or the 

firm, but following the rivals is the imitation. 

 

3. The Conceptual Model of the Entrepreneurship Process and the Value of Innovation 

Shane and Baron (2007) stressed that the entrepreneurship is not related with establishing a 

certain kind of companies or to operate a particular sector or creating extraordinary thing. But 

it is related with to present the thing that has not been presented by the others yet. It is also the 

series events and the behaviors occurred over time that makes Shane and Baron (2007) to 

define the entrepreneurship as a process and a way of life. 

Schumpeter (1934) discussed the emergences of the opportunities by the change in economic, 

technological and social conditions and these conditions also affect the entrepreneurship 

process of the individual (Shane, 2003) by the following categories of Schumpeter (1934):  

• individual factors belonging to entrepreneurs 

• relationship with other people and groups (partners, customers) 

• the whole environment (government regulations and market conditions)  

Ireland and Webb (2007), separates the exploration and exploitation phases because of their 

different structures in their nature. While exploration requires independent thinking, 

exploitation focuses to use existing and it is more close to strategy than entrepreneurship. 

When it is taken hand in the opportunity nexus, both exploration and exploitation are the 

phases of the entrepreneurship process but their nature are still different. Ireland and Webb 

integrate these different parts by the strategic entrepreneurship that both focus on reaching for 

the newness and searching for competitive advantage. According to Ireland and Webb (2007), 

exploitation is preferred more than the exploration because it is closer the organization’s 

routine operations and the existing knowledge stock.   
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Similar to Ireland and Webb (2007)’s integration, the study suggests a conceptual model that 

focuses to two fundamental phases of entrepreneurship process. The study emphasis on the 

creative cognition in opportunity exploration and integrate and complete the entrepreneurship 

process with the opportunity exploitation which depends much more on the institutional 

environment because of its strategic advantage searching nature.  

Extending the understanding in this topic may provide the high value innovation, because the 

process based link between entrepreneurship and the indirect effects of the cognitive and 

institutional environment. 

Benner and Tushman (2003) classify the innovation; as exploratory and exploitative, that is 

similar to Ireland and Webb (2003)’ separation. Exploratory innovation is referred to the first 

time emerging innovation, exploitative innovation is referred to the development in existing. 

Benner and Tushman (2003)'s distinction is parallel with Levitt (1986)’s innovation and 

imitation separation with the common view about “pioneer”. 

The study searches the effects of the entrepreneurship process in the value of innovation. It is 

assumed that the independent thinking, and behaviors in the process, increases the value of 

the output referred as innovation. Individual differences also positively affect the value of the 

innovation by the direct effects on the cognition. Although it is seems as the institutional 

environment is common for all firms, because of the differences in the cognition it is also 

affect all differently. 

In the end the study presents the assumptions and the propositions to the researchers in order 

to test and extend.  

As long as described in theoretical framework theoretical assumptions of the study are as 

follow;  

a1: Entrepreneurship is the behavior of the entrepreneurial individuals  

a2: Entrepreneurship is a process, creativity is the input of entrepreneurial behavior and 

innovation is the output of the entrepreneurial process  

a3: Opportunity exploration and opportunity exploitation are the fundamental phases of 

the entrepreneurship process  

a4: Opportunity exploration and opportunity exploitation are the different phases because 

of their nature  
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a5: To understand the entrepreneurship both individual and environmental factors needs 

to be examine  

a6: Innovation is classified by exploratory and exploitative  

a7: The value of the innovation degreases when it close up to imitation  

 

Figure. 2: The Conceptual model of the entrepreneurship process and the value of innovation 

 

4. Conclusion  

In the study, entrepreneurship is seen as the behavior of the entrepreneurial individual (Shane, 

2003), and entrepreneurship is defined as a process by the creativity in put and innovation 

output. By the process approach to entrepreneurship, entrepreneurship process is separated as 

exploration and exploitation similar to Ireland and Webb (2007)’s approach. Also the effect of 

the entrepreneurship process to the value of innovation is associated with the Benner and 

Tushman (2003)’s exploratory innovation and exploitative innovation classification. In this 

context a contextual model demonstrated by focusing on both cognitive and institutional 

environmental factors that affect the phases and the value of innovation by affecting the 

opportunity related phases of entrepreneurship and the propositions presented as follow; 

Proposition 1: Increase in the effects of the cognitive factors in the entrepreneurship 

process, increases the value of innovation. 

Proposition 1a: Increase in the effects of the cognitive factors in the opportunity 

exploration, increases the value of innovation more. 

Proposition 1b: Increase in the effects of the cognitive factors in the opportunity 

exploitation, increases the value of innovation less. 

Proposition 2: Increase in the effects of the institutional environmental factors in the 

entrepreneurship process, decreases the value of innovation. 
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Proposition 2a: Increase in the effects of the institutional environmental factors in the 

opportunity exploration, decreases the value of innovation more. 

Proposition 2b: Increase in the effects of the institutional environmental factors in the 

opportunity exploitation, decreases the value of innovation less. 

It is hoped that the study will be extended by the other researcher both theoretical in order to 

extending the entrepreneurship and innovation concept and practical in order to creating high 

value innovation by understanding the why and how questions in entrepreneurship process. 

 

Figure.3: The creation of high value innovation focusing on entrepreneurship process 
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A CRITICAL ASSESSMENT ON THE ROLE OF WORLD BANK GROUP IN 

RELATION TO GLOBALISATION: THE CASE OF CONDITIONAL CASH 

TRANSFER PROGRAMMES AS A GLOBAL PROGRAMME 

 
             Dr. Selim COŞKUN∗      M. Ali KÜÇÜKÇAVUŞ∗∗ 

Abstract  

This study aims to assess the role of the World Bank Group (WBG) in relation to 

globalisation by using the case of Conditional Cash Transfer (CCT) Programmes. To reveal 

the relation between the globalisation and World Bank Group, a leading international 

organisation, it is also reviewed and refered to hyperglobalist, transformationalist, sceptic 

theses and “globalisation-from-below”, “globalisation-from-above” concepts. The 

transformationalists thesis seems to represent the closest arguments to the case of CCT and 

WBG as  this study reveals  that the traces of a new “sovereignty regime” can be tracked even 

in poverty reduction and welfare programmes.   

Key Words: World Bank, Conditional Cash Transfer Programmes, Globalization. 

 

DÜNYA BANKASI GRUBU'NUN KÜRESELLEŞME İLE İLİŞKİSİNDEKİ ROLÜ 

ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME: KÜRESEL PROGRAM OLARAK 

ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ PROGRAMLARININ DURUMU 

Öz 

Bu çalışmada, Dünya Bankası ile Küreselleşme olgusu arasındaki ilişki Şartlı Nakit 

Transferi Programları örneği temelinde incelenmektedir. Bu ilişkiyi açığa çıkartabilmek 

amacıyla, hyperglobalist, dönüşümcü ve şüpheci tezler ile “aşağıdan” ve “yukarıdan” 

küreselleşme kavramları da irdelenmiştir. Bu çalışma sonucunda dönüşümcü tezin Şartlı Nakit 
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Transferi programları ve Dünya Bankası örneğini en iyi temsil eden tezlere sahip olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü bu tezler yoksullukla mücadele ve refah programlarında yeni bir 

“egemenlik rejimine” atıfta bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dünya Bankası, Şartlı Nakit Transferi Programları, Küreselleşme 

 

1. Introduction 

This study aims to critically assess the role of the World Bank Group (WBG) in 

relation to globalisation by using the case of Conditional Cash Transfer (CCT) Programmes. 

To establish a conceptual framework this study will first and foremost overview the 

discussions on the definitions of globalisation in the second section. Under the same section, 

hyperglobalist, transformationalist, sceptic theses and “globalisation-from-below”, 

“globalisation-from-above” concepts will also be examined  

The third section of this study aims to provide detailed background information on the 

establishment, organisational structure and decision making mechanism of the WBG. Then, 

the mutual interaction between WBG and globalisation process will be examined 

comprehensively. The fourth section will examine the CCT programmes that were initiated by 

WBG loans and will try to reveal mutual interaction between globalisation and WBG 

depending on a case study. CCT programmes were selected as a case study in this study 

mainly for two reasons. Firstly, these programmes serve as an exact model of the WBG global 

programmes that cover partnerships and initiatives in different regions and countries. 

Secondly, CCT programmes are basically a type of poverty reduction and social development 

programmes in which the mutual interaction between WBG and globalisation is considered to 

be limited at first glance. However, by using CCT programmes as a case study, this study 

aims to reveal that the mutual interaction between WBG and globalisation process is even 

deeper in very humanitarian areas than expected.  

This studywill be completed with a conclusion section that assesses the findings of 

study and the mutual relation and interaction between WBG and globalisation through the 

lenses of hyperglobalist, sceptical, and transformationalist theses. 
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2. Globalisation and International Organisations and Global Governance 

Although globalisation is a fashionable concept in social and political sciences, it is 

also a highly controversial since it has been addressed from various perspectives and 

approaches. Even, according to the several critics, globalisation is not a new phenomenon but 

it is actually an extension of former structures and establishment. The best example of this 

argument can be found in Martin Khor’s speech to International Forum on Globalisation in 

1995. He defined globalisation as a phenomenon that is known as colonisation in the third 

world for centuries (Khor, 1995). However, this argument only addresses one aspect of 

globalisation and treats globalisation as a form of “modernisation”, “westernisation or 

“imperialism” (Scholte, 2000, p.16). In addition to this, globalisation is considered to mean a 

growing “internationalisation” which includes wider “capital mobility” and “flows of trade” 

(Hirst and Thompson, 1999, p.48 and 2003, p.99). This mobility of capital and trade added a 

dimension of “liberalisation” (Scholte, 2000, p.15) and “economic integration” (Sander, 1996, 

p.27) into globalisation concept.  According to this approach, globalisation has removed or 

has been removing barriers on transnational movements of goods, services and capital and 

people. Globalisation seems to have a great impact on the diffusion of ideas and experience. 

Therefore, globalisation can mean “universalisation” or “a planetary synthesis of cultures” in 

a “global humanism” as described by Oliver L. Reiser and Blodwen Davies in 1940s (Scholte, 

2000, p.16). The last approach that is used to identify globalisation is “deterritorialisation” 

which is described by Jan Aart Scholte as “a spread of supraterritoriality … [that]… 

globalisation entails a reconfiguration of geography, so that social space is no longer wholly 

mapped in terms of territorial places, territorial distances and territorial borders…” (Scholte, 

2000,p.16).  

In addition to these conceptions on the definition and different aspects of 

globalisation, it seems imperative to examine theorical categorisations on impact of 

globalisation in order to understand and reveal the relation between globalisation, global 

governance and international organisations, namely the World Bank.  These can be collected 

and examined in three main groups as hyperglobalists, sceptics and transformationalist 

approaches. 

According to hyperglobalists, globalisation is mobilized and steered by a “unified 

global economy” surpassing borders of nation states (Michael, 2003, p.6). Therefore, 
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regulative of nation states becomes less effective economically and politically due to 

“emergence of institutions of global governance” such as international organisations and 

multinational enterprises (Held et al., 1999, p.3). According to hyperglobalists, rise of a global 

market and economy and global governance lead nation states and people loose their over 

economic and political activities (Ohmae, 1995, p.5 and Luard, 1990). Therefore, 

international organisations and actors of global governance play key roles in shaping 

decisions of nation states and imposing demands of global markets since power of nation 

states are quite limited due to their commitments and dependence to these institutions and 

actors (Michael, 2003, p.6).  

The second group, who is categorised as sceptics, raises an objection to the argument 

that a “truly global economy” has emerged or about to emerge. This objection of sceptics is 

mainly based on three points. These are absence of an accepted model of global economy that 

explains how new global economy differs from previous forms of international trade and 

absence of economic model proving economic sector are increasingly dominated by 

“autonomous global market forces” , and lastly lack of historical analysis revealing economic 

globalisation is a unique and persistent process (Hirst and Thompson, 2003, p.98). Therefore, 

it is naive to name this phenomenon as economic globalisation and “…increasing salience of 

foreign trade and considerable and growing international flows of capital are not per se 

evidence of a new and distinct phenomenon called ‘globalisation’…“ (Hirst and Thompson, 

2003, p.100). In fact, even these international flows of capital seem to have concentrated 

particular regions and states of the world. According to sceptics,   it is naive to mention an 

emergence of global governance since international organisations such as the International 

Monetary Fund, World Bank or World Trade Organisation do not represent the developing 

countries in which most of their activities are focused, rather they are led by and serve for the 

industrialised nations (Stigltz, 2003, p.479). 

The last group of authors, the transformationalists believes globalisation is the main 

driving force that accelerates economic, political and social change in modern societies. 

Globalisation has eliminated distinctive boundary between international relations and 

domestic affairs and is also reconstructing the power and functions of nation states by using 

international organisation and international law. However, transformationalists agree neither 

with the hyperglobalists who claim “the end of sovereign nation state” nor sceptics who argue 
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that “nothing much has changed” (Held et al., 1999, p.9). However, transformationalist 

emphasize on a new “sovereignty regime” that is replacing the traditional understanding on 

the authority, power and sovereignty of nation states (Held et al., 1999, p.9). According to 

them, traditional nation states do not appear to be at the centre of world governance and 

planetary distribution of power due to emergence and strengthening capacity of local, national 

regional and international organisations and multinational enterprises. In this context, 

transformationalists also argue that globalisation does not bring an end to nation-states, but it 

contributes to transforming nation states into more “outward” and “activist state” in a global 

age (Held et al., 1999, p.7). Despite these arguments, the direction of globalisation is still 

uncertain according to transformationalists (Held et al., 1999, p.7). 

If these three groups of thesis on globalisation are overviewed, a specific emphasize 

on emergence of global governance and roles of international organizations can easily be 

found. Therefore, the discussion on global governance and international organisations will be 

broadened and examined.  

Without getting lost in above mentioned discussions on globalisation and position of 

traditional nations states versus globalisation, it can be argued that emergence of global 

governance practically relies on the need for enhanced cooperation among international actors 

as the number, frequency and intensity of their interaction booms. Therefore, global 

governance is defined as “existing collective arrangements to solve problems” in the pursuit 

of shared goals such as international peace and security (Weiss and Thakur, 2010, p.4) and it 

includes and consists of regulations, norms, policies and organisations that regulates relations 

between “citizens, society, markets and state in international arena” (Weiss and Thakur, 2010, 

p.6). In parallel to this, Clive Archer indentified international organisations as “a formal, 

continuous structure established by agreement between members (governmental and/or non-

governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common 

interest of the membership” (Archer, 1990, p.165). These organisations are considered to 

serve as focus of global governance and politics (Willetts, 2001). 

These organisations also play an important role as the agents of globalisation 

according to Richard Falk. Falk bisected globalisation as “globalisation-from-above” and 

“globalisation-from-below”. “Globalisation-from-above” mainly is a product of cooperation 

between developed states and capital formation while “globalisation-from-above” is sparked 
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various social concerns such as protection of environment and human rights and planetary 

poverty (Falk, 1993, 39).  From both perspectives, different types of international 

organisations can be driving force or forum of global politics and global governance.  

 

3. The World Bank Group versus Globalisation 

Before analysing the position of the World Bank versus globalisation, detailed 

background information on the establishment, structure and operating principles of the WBG 

will be presented in this section. On the contrary to popular belief, the World Bank is not a 

sole organisation. Rather, it is a group of organisation. The World Bank consists of 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development 

Association (IDA) that are owned by 187 states. Although IBRD and IDA focus on different 

groups of countries such as middle income or poorest countries, they aim to play “…a 

collaborative role in role in advancing the vision of inclusive and sustainable globalization…” 

(World Bank, 2011a)  The activities of these two organisations are complemented and 

supported by other three organisations, known as International Finance Corporation (IFC), 

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and International Centre for the 

Settlement of Investment Disputes (ICSID).  Together, they form the World Bank Group 

(WBG).  

Despite the fact that the World Bank Group is now a specialized agency of the United 

Nations (UN), WBG and International Monetary Fund (IMF) were founded in 1944 following 

the Bretton Woods agreement a year before the creation of the UN system in 1945.  Member 

countries of World Bank govern the group through the Board of Governors and the Boards of 

Directors.  

Each member country appoints one Governor and one Alternate Governor from its 

senior officials to the Board of Governors for a term of five years. These members can also be 

reappointed by member states for another term or terms. The Board of Governors is the senior 

decision making body of the WB (World Bank, 2011a). However, they meet once in a year 

and delegate specific tasks to 25 Executive Directors who are senior WB staff. These 

Executive Directors make up the Boards of Directors for each organisation under the umbrella 

of the World Bank. Boards of Directors are practically the main body responsible for 

management of the WB. Largest five shareholders of the WB, including the United States of 
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America (USA), United Kingdom (UK), Germany, France and Japan, are represented by five 

different Executive Directors at the Boards of Directors. Other member countries are 

represented by remaining 20 Executive Directors. Daily operational activities of WB are 

carried out by the President who is elected by Executive Directors and is also Chairman of the 

Boards and vice presidents and senior management (World Bank, 2011b). Although there is 

no written rule, the President of WB was always a United States citizen since its 

establishment in 1944. Similar to this, the decision making process at the WBG is quite 

interesting and usually considered as highly controversial although it is mainly based on 

International Bank for Reconstruction and Development Agreement. According to this 

agreement, the decision making is based on a “weighted system of voting”. Therefore, five 

Executive Directors who represent the largest five shareholder countries have the largest share 

of votes (World Bank, 2011c).  More interestingly, one country, which is USA, has practically 

power to block any proposal that aims to introduce modifications in the IBRD Agreement 

since such a proposal should be approved by “three-fifths of the members, having eighty-five 

percent of the total voting power” and USA currently holds more than 16 percent of total 

votes according to the latest amendments in the IBDR Agreement on February 16, 1989 

(World Bank, 2011d).  This voting system is a widely discussed subject in the literature while 

examining and analysing the position of WBG versus globalisation. Hence, it will be 

addressed again afterwards.  

After this overview on the establishment and structure of WBG, it is necessary to 

focus on its mission and activities.  The mission of WBG is formulized as assisting the 

developing and less developed countries and their people to mitigate the devastating effects of 

poverty and to reach Millennium Development Goals (MDGs). In addition to this, WBG 

strongly emphasizes that all of its activities target to advance an “inclusive and sustainable 

globalisation” (World Bank, 2011a). In parallel to its mission and target, different 

organisations under the umbrella of WBG carry out different types of activities, programme 

and projects. However, these activities can be grouped into five categories such as fund 

generation, loans, trust funds and grant, analytic and advisory services, and capacity building 

(World Bank, 2011e). Without giving unnecessary details, it is possible to summarize the 

activities of WB such as that it mainly provides low and interest-free credits or grants for the 

developing and poorest countries and   provides analysis and technical information for its 
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members and supports capacity building efforts of member states.  To finance these activities, 

WB sells bonds in the financial markets and uses its capital that collected from member states 

since its establishment (World Bank, 2011e).  

Even though it is emphasized that WBG does not operate its activities to seek profit 

and it uses its credibility to provide low interest loans for its members which are developing 

or less developed countries, there are very strong and flaming objections and findings in the 

development literature that WB interfere the domestic politics and development agenda of its 

borrowers by imposing expanding conditionalities in the loans and grants. This is also a vital 

point in assessing the impact of WBG over globalisation and therefore will be detailed and 

discussed in the next section. 

 

3.1. The Impact of World Bank Group over Globalisation  

In the globalisation literature, there is a nearly a consensus that WBG is one of the 

most important international organisation in shaping national and international policies and 

one of the key actors  in the globalisation process. This section will try to identify the tools 

used by the WBG to influence nation states and international politics, and it will also attempt 

to measure the degree of WBG influence over globalisation.  

According to the IBRD Articles of Agreement, WBG is strictly forbidden to interfere 

the domestic politics of its borrowers. However, capability and tools of WBG was widened to 

intervene the domestic politics of its borrowers through introduction of “structural adjustment 

lending” since the beginning of 1980s. Structural adjustment was a sui generis concept, used 

to describe the measures that were implicitly imposed to borrower countries for new loan 

agreements by the Western donors, including WBG in 1980s and onwards. Structural 

adjustment programmes of the WBG generally consisted of two phases. The first phase, 

which was called as “stabilisation”, was including devaluation and severe public expending 

cuts. The second phase, which was known as “adjustment”,  aimed to transform all economic 

system and organisations of borrower county by introducing  “…varying doses of 

deregulation, privatisation, slimming down allegedly oversized public bureaucracies, reducing 

subsidies and encouraging realistic prices to emerge as a stimulus to greater efficiency and 

productivity, especially for export..." (Leftwich, 1993, p.607). In addition to these economic 
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measures, loan agreements started to include changes, such as constitutional amendments, in 

the political and legal structures of borrower countries (Bayramoglu, 2002, p.87).   

Before moving into other tools or mechanisms that are used by WBG to influence 

globalisation, global economy and politics, it seems necessary to mention the main principle 

shaping the WBG operations and activities. This principle is known as the Washington 

Consensus. The Washington Consensus, firstly termed by John Williamson, is used to refer a 

consensus among main international donor organisations such as IMF, WBG and World 

Trade Organisation that are located in Washington and United States Government. According 

to the Washington Consensus, development depends to adopt free and open market economy 

policies, price liberalisation, privatisation and integration to global economy for less 

developed countries (Surin, 2003, p.128). This consensus still forms the mentality behind the 

operations and activities of international organisations, including WBG. Therefore, WBG is 

often seen as a “planetary executive” trying to supervise all the process that forms the 

globalisation (Surin, 2003).  

In parallel to Washington Consensus, structural adjustment still plays important role in 

the loan agreement. Interestingly, it became more explicit and complex. However, the name 

of concept was changed from structural adjustment to “conditinalities” and new Country 

Assistance Strategy (CAS) documents stipulate borrower countries to approve political 

reforms in very large scope including economic, social and legal areas even before borrowing 

(Standing, 2000, p.747).  

In addition to structural adjustment lending and loan conditionatilies, there are other 

significant tools and practises, used by to influence the process that has created globalisation. 

These are dissemination of best practices and publication of performance indicators, and 

global programmes of WBG. WBG has been positioned as a “knowledge bank” that transfers 

know-how from its information network to its members (World Bank, 2002, p. 11 and 

Oesterreichische Nationalbank, 2004, p.32). Therefore, WBG disseminates “best practises” 

and publishes “performance indicators” in accordance with this position and role of 

knowledge bank (Neu et al., 2002). As mentioned before, providing analytical and advisory 

services which is one of five activity types of WB is directly related with defining and 

promotion of best practices and determining performance indicators. With other tools such as 
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conditionalities in loan agreement and its capital, WBG got the capability to affect very basic 

policies of its lenders and other international institutions . 

Another tool that WBG uses to influence globalisation process is its “global 

programmes”.  Global programmes are described by the WBG as partnerships or initiatives 

“…whose benefits are intended to cut across more than one region of the world…” (World 

Bank, 2004, p.1). In addition to this definition, partners, as WBG calls them, are expected to 

“…reach explicit agreements on objectives…[and]…agree to establish a new (formal or 

informal) organization…[and]…generate new products or services…[and]…contribute 

dedicated resources to the program…”(World Bank, 2004, p.1). The scope and amount 

financial resources of global programmes have been expanding increasingly since WBG 

considers that they are responding a new global challenge in the development agenda and 

literature, which is the harmonization of international aids. WBG is very well aware of the 

new capabilities and opportunities, brought by global programmes and  attaches a special 

importance to these programmes as way of transferring global knowledge and experience, 

practises, products and most importantly standards to its clients World Bank, 2004, p.6). 

Despite large tools and mechanisms of WBG to influence globalisation and global 

economics and politics, results of its interventions and its central role in globalisation are not 

welcomed and approved by a large audience. WBG is quite often accused of signing 

agreement with the countries that have bad reputation on human rights, ethnic conflicts and 

contributing to increase the gap between rich and poor countries, and destructing ecological or 

local environments or displacing people. The case of Pak Mun dam in Thailand constitutes a 

clear example of devastating impacts of WBG`s global influence and its structural adjustment 

agreements (Friedrichs, 2010).  

 

3.2. The Impact of Globalisation on the World Bank Group  

The current system of international organisations which WBG belongs was created in 

the 1940s and it therefore reflects an older understanding of problem solving at the 

international level. Like other international organisations, WBG is under the internal and 

external pressure of adopting itself to new global challenges, triggered by the globalisation. 

The necessity of a reform on WBG structure is strongly voiced in the literature and WBG 

reports more than ever. These studies focus on mainly two pillars. The first pillar is the 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

11 

 

modernisation of WBG governance that includes changes in the voting system, strategy 

development and a greater accountability and transparency. The second pillar of reform 

efforts aims to reach a more integrated and enhanced aid effectiveness.    

Before analysing the first pillar of reform demands, which is the modernisation of 

WBG governance, it is per se noteworthy that the development of the governance concept, in 

which WBG had a great role, imposes a reform on WBG structure and mechanisms due to the 

globalisation. To emphasize a need for a governance reform at the WBG, voting system has 

been criticised as it does not reflect the voices of poorest members of WBG. Some countries 

do not seem to have equal voting power compared to their economic weight and there is a 

serious gap between the voting shares of developed and developing countries in the decision 

making bodies of WBG organisations (World Bank, 2009b, pxi). More importantly, there is 

still a need for a special majority vote which is generally called as “US veto” to amend the 

IBRD Articles of Agreement and European members of WBG are “overrepresented” in the 

boards of WBG (World Bank, 2009b, pxii). For instance, eight member countries are 

represented by eight Executive Directors for each while one of remaining directors represents 

nearly 16 countries alone (World Bank, 2009b, pxii). The other problems emerge as a result 

of exclusion of most member states from selection of the President, Executive Vice-Presidents 

due to unwritten rules on the selection of them. All these factors strengthen the sense that 

WBG is governed by developed western countries.  

In addition to these problems in the voting system and decision making mechanism, 

uncertainty on the responsibility and accountability, and weak transparency constitute other 

problematic areas in the governance of WBG.  

According to reports on the modernisation of governance of WBG, there is not a clear 

division on the responsibilities of the board and the WBG management. Therefore, this 

ambiguity creates problems in determining which body of the WBG is accountable for 

different types of decisions and actions (World Bank, 2009b, pxiii). The above mentioned 

selection of managerial leadership of WBG also raises a question whom the President and 

Executive Vice-Presidents are accountable to.  

As a response to these growing need on the modernisation of WBG governance that 

are undoubtedly heated by globalisation, there are efforts to change the voting system and a 
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policy was developed to achieve a greater transparency and to access information on the key 

decisions (World Bank, 2009c and World Bank, 2010).   

The second pillar of reform efforts at the WBG focuses on the issue of enhanced aid 

effectiveness. The aid effectiveness was brought to the agenda of international development 

due to the concerns on the global stability and rapid proliferation of local, national and 

regional problem into different parts of planet using tools and mechanisms created by the 

globalisation process. Globalisation also exhibits mismanagements in international 

development assistance, more easily. Therefore, WBG appears to attach importance to aid 

effectiveness. In this context, it started to modernise and simplify its policies and procedures 

and played a leading role at the forums on global aid effectiveness over last decade. It even 

increased its activities and established inner mechanisms on aid effectiveness following the 

Third High Level Forum on Aid Effectiveness in Accra, Ghana in 2008 (World Bank, 2009a).  

 

4. The Case of Conditional Cash Transfer Programmes 

This section aims to concrete the interaction between globalisation process and WBG 

using the example of the Conditional Cash Transfer (CCT) programmes. CCT programmes 

are compatible with the definition of global programmes that were mentioned in the previous 

section. Similarities between CCT programmes and the definition of global programmes will 

be mentioned when necessary. However, brief information on the CCT programmes will be 

provided at first.  

CCT programmes are considered as innovative poverty reduction programmes that 

aim to combat with poverty and its devastating effects by investing to the human capital of 

children in poor and disadvantaged families. CCT programmes are designed to create a link 

between a cash transfer and behaviour change. Under CCT programmes, generally a monthly 

stipend is paid to mothers in these families on the condition that children in these families 

attend to schools or have health check-ups regularly. CCT programmes are also considered to 

have a gender perspective as the payment are made to mothers and stipends for girls are 

higher than boys (International Poverty Centre, 2008, p.3).  According to De la Brière and 

Rawlings (2006, p.6), CCT programmes constitute a departure from traditional and passive 

models of welfare and poverty reduction programmes. CCT programmes simultaneously 

address basic and urgent needs of poor families and disadvantaged families and invest human 
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capital development of children in these families in order to eliminate the intergenerational 

transmission of poverty or “perpetuating effect of poverty” (Fernald et al., 2008, p.828). 

The Mexican Progressa, then Opportunades, programme is considered as the first CCT 

programme was by various programmes in different countries and continents. WBG was the 

main international donor to finance these programme, especially ones in Latin America and 

Caribbean, and Turkey (World Bank, 2011f). In some countries, WBG did not give loan for 

the CCT programme using its own resources. However, in these countries, WBG supplied 

know-how knowledge and advisory services for CCT programmes. For instance in 

Kazakhstan, WBG supported the establishment of a organisation, called as the Bota 

Foundation that carries out poverty reduction programmes and CCT programme. In addition 

to this technical assistance, WBG also takes place in the monitoring mechanisms of the Bota 

Foundation (Bota Foundation, 2010).  

In conformity with its description on global programmes, WBG also stipulated that 

partner countries, the receivers of loans or technical assistance, should contribute specific 

resources and establish new organisations to carry out CCT programme. One of the most 

typical examples of this requirements, which can be described as“conditionality” as explained 

in the previous sections, is the Social Risk Mitigation Project (SRMP) in Turkey. Basically, 

SRMP was a WBG financed project that includes different sub-components such as a CCT 

programme. In fact, the first CCT programme was started under SRMP in Turkey in 2003. 

Following the termination of the SRMP in March 2007, CCT programme was under taken by 

the General Directorate of Social Assistance and Solidarity (GDSAS).  In the SRMP loan 

agreement, to release the loan, WBG had explicitly entailed a condition of having a law 

enacted “…satisfactory to the Bank, for the strengthening of the organizational structures of 

the SYDTF [Social Assistance and Solidarity Fund which has been founded in 1986 in order 

to fund mainly poverty alleviation programmes nationwide]… including the cooperation … 

and their collaboration with NGOs…”  (World Bank, 2001, p.11). This mentioned law and 

amendments in several other laws were enacted in December 2004 and a new governmental 

organisation, GDSAS, was thus established. In addition to this political “conditionality”, there 

was also financial contribution conditionality. Therefore, the Government of Turkey had also 

made significant financial contribution to SRMP budget.  As may be concluded from SRMP 

and Bota Foundation examples, loan or technical assistance agreements for CCT programmes 
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remind  the concepts of “structural adjustment”, “conditionalities” and argument of 

“knowledge bank” that were used by WBG to spread its influence globally.  

In addition to dominating role of WBG in CCT programmes, these programmes also 

reflect that WBG is reciprocally influenced by the globalisation process.  

As mentioned, the discussion on the aid effectiveness, flamed by the globalisation process is a 

clear example of the influence of globalisation on international organisation, including WBG. 

To achieve an effective aid distribution and loaning, WBG is often recommended to use 

external expertise and evaluations more extensively (World Bank, 2009b, p.45). External 

evaluations are believed to assess WBG activities critically in order to reach a more efficient 

aid distribution mechanism. At this point, it is not surprising to find out that the highest 

numbers of external experts are employed to assess the impact CCT programmes and measure 

their efficiency compared to other programmes, financed by WBG. CCT programmes serve as 

a model to reach to an efficient international aid mechanism through using external and 

independent researchers and evaluators cumulatively. 

At the same time, CCT programmes per se constitute an example of a change in the 

mentality of WBG`s poverty alleviation strategy as a result of globalisation. WBG seems to 

promote and increasingly support CCT programmes that focus on the human capital 

development of disadvantaged families in the poor countries while it used to attach priority to 

industrial development in these countries in previous decades.  

In addition this, WBG believes that CCT programmes play an important role in 

achieving MDGs goals such as eradicating extreme poverty and hunger,  promoting  gender 

equality and empowering women, and reducing child mortality and  improving  maternal 

health. More importantly, globalisation has created new channels to share the experiences 

gained in different CCT programmes in relation MGDs. Therefore, these programmes appear 

as indispensable tools of global partnership and cooperation for WBG.  
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5. Conclusion 

To conclude this assessment on the role of WBG in relation to globalisation, it is 

necessary to recall the arguments of hyperglobalists, sceptics and transformationalists. Then, 

findings of this article should be compared with these arguments.  

As explained at the beginning, hyperglobalists argue that international organisations 

and multinational enterprises are the most powerful players to impose policies to nation states 

in a globalised world and nation states do not have an explicit control even over their 

economic and political activities. However, this study revealed even one of the leading 

institutions of global governance is controlled and managed by industrialized nation states. 

They still have the economic and political capacity to guide and to direct these organisations 

in many cases. In addition to this, depending on WBG example, this study also found out that 

relation between international organisations and globalisation process is complex. 

International organisations can influence the globalisation process and vice versa on the 

contrast to the hyperglobalist thesis.   

As explained before, the second group of authors, the sceptics mainly argues that 

globalisation is not new and distinct phenomenon and nothing is new. Despite this study 

partially justified the sceptics` argument that industrialized countries have a dominating 

control over international organisations, other main argument of sceptics that no new 

phenomenon such as globalisation exists does not seem valid and consistent with the findings 

of study. Although this study focused on one international organisation and one case, it is able 

to present that globalisation remains as new and sui generis phenomenon.   

On the contrary to hyperglobalists and sceptics thesis, transformationalists seem to 

represent the closest arguments to the case of CCT and WBG. In parallel to their arguments, 

this study revealed that the traces of a new “sovereignty regime” can be tracked even in 

poverty reduction and welfare programmes.  Although this new regime does not bring en end 

to authority of national states, it has capacity to impose conditions to nation states and reshape 

the traditional understanding of authority as it might be observed in the loan and technical 

assistance agreements for CCT programmes.  Furthermore, worldwide proliferation of CCT 

programmes seems to have confirmed transformationalist theses that the globalisation has the 

capacity to eliminate the boundaries between international and national policy making by 

using an international organisations.  
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ROTTER İÇ- DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA 

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* 

             
Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ**     Yasin AKAY***           Tuncay CANBULAT**** 

Öz 

Bu araştırmada, “Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin Öğretmen Adaylarında 

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” incelenmektedir. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 

öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği 

Anabilim Dalı 4. sınıf öğretmen adayları ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Tezsiz Yüksek 

Lisans öğrenimi gören ve ulaşılabilen toplam 141 öğrenci oluşturmaktadır.    

Ölçeğin güvenirlik çalışması, test tekrar test ( r: .69, p<0,01), Cronbach Alfa katsayısı ( 

α: .745) ve test yarı test güvenirliği olarak Split-Half Spearman Brown formülü (α: .602) ile 

hesaplanmıştır. Geçerlik çalışması için yapılan faktör analiziyle ölçeğin sekiz faktörü 

açıkladığı görülmüş, Nowicki Strickland Kontrol Odağı Ölçeği (1973) ( r: .486, p<0,01) ile 

uyum geçerliğine bakılmıştır. 

Anahtar Sözcükler:  Kontrol, Denetim, Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, Geçerlik, 

Güvenirlik 

 
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ROTTER’S INTERNAL-

EXTERNAL LOCUS OF CONTROL SCHEDULE AT TEACHER CANDIDATES 
 

Abstract 

In this research, "Rotter Internal-External Locus of Control Scale Validation of 

Eligibility for Teacher" are examined.Sample of the research, in 2009-2010 academic year, 

Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education, Department of Primary Education 4 class 

                                                            
* Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde düzenlenen XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde (2011) sözlü bildiri 
olarak sunulmuştur. 
** Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, hadiye2000@yahoo.com  
*** Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, yasinakay35@hotmail.com  
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teachers and the Institute of Education Sciences Master of Science graduate student, and a 

total of 141 students is reached.Reliability of the scale, test-retest (r = .69, p <0.01), 

Cronbach's alpha coefficient (α: .745), and tested as a split-half Spearman Brown formula for 

semi-test reliability (: .602) and were calculated.Explained by the factor analysis to study the 

validity of the scale factor of eight was seen, Nowicki Strickland Locus of Control Scale 

(1973) (r = .486, p <0.01) consistent with the validity of his detractors. 

Key Words:  Control, Rotter’s Internal-External Locus of Control Schedule, Validity, 

Reliability 

 

1. GİRİŞ 

Birey, gelişim sürecinde gösterdiği davranışların ne gibi sonuçlar doğuracağını, bu 

sonuçlardan hangilerinin kendi davranışlarına bağlı, hangilerinin ise kendi davranışlarından 

bağımsız geliştiği konusunda beklentiler geliştirir. Bu beklentiler, kişinin yaşamayı umduğu 

olumlu ya da olumsuz olayların sonucundaki ödül veya cezalardır.  

Kişilerin, başlarına gelenlerin sorumluluğuna ya da yaşadıkları olayların nedenlerine 

ilişkin inançları hem sosyal hem de çalışma hayatlarında önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bazı 

insanlar, yaşadıkları her türlü olayı, başarı ya da başarısızlıklarını kendilerinin kontrol 

edebildiğine inanırken, bazıları ise şans ve kaderin yaşamlarındaki asıl belirleyici olduğunu 

düşünmektedirler. Bu düşünce farklılığı davranışları değiştirmekte, çoğu kez olayları kontrol 

edebildiğine inananları başarıya götürürken, şans ya da kadere bağlayanları başarısızlık ve 

psikolojik problemlere taşıyabilmektedir (Basım, Şeşen, 2007).  

Bireylerin yaşamlarıyla ilgili olayları kendilerinin ya da dış güçlerin kontrol etmesine 

yönelik inançları onların kontrol odaklarının ne olduğuna ilişkin bilgiler vermektedir. Kontrol 

odağı kavramının ilk kez Phares tarafından ölçülmeye çalışıldığı belirtilmektedir. Kavram, 

Rotter (1954)’ın Sosyal Öğrenme Kuramı çerçevesinde geliştirilmiştir (Hersch and Scheibe, 

1967; Lefcourt, 1966). 

Rotter, (1966) ödül ve cezaların kişi tarafından mı yoksa kişinin dışındaki birtakım 

güçler tarafından mı denetlendiğine ilişkin beklentilerini “kontrol odağı” olarak tanımlar.  

Birey kendi yaptığı bir davranışın olumlu ya da olumsuz pekiştirici ile sonuçlandığını 

algıladığında, o pekiştiricinin bu davranışı gelecekte de izleyeceğine ilişkin bir beklenti 

oluşturacaktır. Yani, pekiştiriciler birey tarafından ya ‘izler’ ya da ‘izlemez’ olarak 

algılanmaktadır ve bunlar böylece genellenebilmektedir. Birey gelişim süreci boyunca her 
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alanda yaşadığı bu pekiştirici algısı yaşantılarının sonucunda genellenmiş bir pekiştirici 

beklentisi oluşturabilmektedir. Bu oluşuma bağlı olarak birey, pekiştiricilerin ya kendi ya da 

kendi dışındaki güçlerin veya şans ya da kaderin kontrolünde olduğuna dair genel bir 

beklentiyi (inancı) benimseyebilmektedir. Birinci durumda bireyin ‘iç’ kontrol odağına, ikinci 

durumda ise ‘dış’ kontrol odağına inandığı kavramsallaştırılmıştır (Rotter, 1966: akt. Dağ, 

1991; Küçükkaragöz, 1998; Rotter, 1975; 1990). 

İç ve dış kontrol odağı inancını kişilik özelliği olarak ele alıp inceleyen birçok 

araştırma, iç kontrol odağı yöneliminin kişilikteki etkilerinin, dış kontrol odağı yönelimli 

olmaya oranla daha olumlu sonuçları olduğunu göstermektedir. Dış kontrol inancı ise daha 

çok, düşük benlik saygısı, depresyon, baş ağrıları, diğer psiko-fizyolojik semptomlar ve 

psikopatoloji ile ilişkilidir (Küçükkaragöz, 1998). Strickland (1989), olayların davranışlarına 

bağlı olduğunu düşünen bireylerin, hoş olmayan yaşam olaylarını değiştirmede daha ısrarcı 

olduklarını, şans ya da kader gibi kendi dışındaki güçlere bağlayanların ise daha az girişimci 

ve mücadeleci olduklarını belirtmektedir (Akt. Küçükkaragöz, 1998). 

Yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı gibi bireyin yaşam sorunlarını çözmede 

kullandıkları yöntemleri ve genel olarak davranışlarının kontrol odağına bağlı olarak 

değişebildiği, kontrol odağının kişilikle bağlantısı, kontrol odağının insan hayatındaki 

önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

  Bu araştırma, Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin yapılan birçok bilimsel 

çalışmada kullanıldığı düşünülerek üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik 

göstergelerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca araştırmadan elde edilen 

sonuçların; kontrol odağıyla ilgili çalışmalara alanyazında katkı sağlayacağı ve yapılan 

çalışma, araştırma örneklemine göre güncel bir geçerlik-güvenirlik çalışması olduğundan 

sonraki araştırmalarda ölçeğin kullanımı açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Örneklem 

Araştırmanın örneklemini; 2009-2010 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca 

Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıfında okuyan öğretmen adayları ve 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi gören ve ulaşılabilen toplam 

141 öğrenci oluşturmaktadır.  
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2.2. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ve Nowicki- Strickland 

Kontrol Odağı Ölçeği (LOC) kullanılmıştır.  

 

2.2.1. Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) 

Rotter (1966)’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, bireylerin genellenmiş kontrol 

beklentilerinin içsellik-dışsallık boyutu üzerindeki konumunu; pekiştiricilerin bireyin kendi 

içindeki ya da dışındaki güçlerin (şans, kader vb.) kontrolünde olduğuna dair sahip olduğu 

genel beklenti ya da inancı ölçmekte olup, Türkçeye uyarlanması Dağ (1991; 2002) tarafından 

yapılmıştır. Ölçek 29 maddeden oluşmaktadır ve iki seçeneklidir. Testi yanıtlayan kişiden 

kendisine uygun olan cümleyi seçmesi istenir. 29 maddenin 6’sı (1, 8, 14, 19, 24, 27) dolgu 

maddesi olduğu için puanlanmamaktadır. Diğer sorulardan 2, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25 

ve 29. maddelerin “a” seçenekleri; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 26 ve 28. maddelerin de “b” 

seçenekleri 1’er puan almaktadır. Böylece ölçeği cevaplayan bireyler 0 ile 23 arasında bir 

toplam puan alabilmektedir. Yükselen puanlar, dış kontrol odağı inancında artışı 

göstermektedir. Ülkemizde Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin (RİDKOÖ)  geçerlik ve 

güvenirlik çalışması Dağ (1991) tarafından yapılmıştır.  

 

2.2.2. Nowicki- Strickland Kontrol Odağı Ölçeği (LOC) 

Nowicki ve Strickland (1973) tarafından geliştirilen Yeşilyaprak (1988; 1990) tarından 

Türkçeye çevrilen Kontrol Odağı Ölçeği, davranışları denetleyen pekiştirmelerin içten ve 

dıştan odaklaşmasının algılanma düzeylerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Ülkemizde 

yapılan araştırmalarda Nowicki- Strickland (1973) Kontrol Odağı Ölçeğinin (LOC)  geçerlilik 

ve güvenirlik çalışması Korkut (1986), Yeşilyaprak (1990) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yeşilyaprak (1988)’ın doktora tezi çalışmasında ölçek İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. 

Ölçeğin İngilizce orijinalinin Sperman-Brown eşitliği ile düzeltilmiş içsel tutarlılığını 

belirleyen güvenirlik katsayısı 9. ve 11. sınıflar için.74 bulunmuştur. Ölçeğin, test- tekrar 

yöntemiyle 8 hafta ara ile uygulanması sonucu bulunan güvenirlik katsayısı ise 10. sınıflar 

için .71’dir (Yeşilyaprak, 1988: 120). Ölçeğin akademik yeterlik, sosyal olgunlaşma, 

bağımsızlık, üstesinden gelme ve kendi başına güdülenme davranışlarını değerlendiren 40 

maddesi vardır. Ölçeğin maddeleri evet veya hayır tepkilerinden birinin işaretlenmesini 

gerektiren zorunlu seçme yöntemine göre belirlenmiştir.  Ölçekten en az 0, en fazla 40 puan 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 

 

alınmaktadır. Elde edilen puanların yüksekliği dıştan denetimli olmayı, düşüklüğü ise içten 

denetimli olmayı göstermektedir (Öner, 1997). 

 

2.3. İşlemler ve Analizler 

Araştırmaya katılan öğrencilere araştırmanın amacı hakkında bilgi verildikten sonra 

uygulama için üç hafta arayla veri toplama araçları verilmiş ve cevaplamaları istenmiştir. 

Araştırmada güvenirlik çalışması olarak ölçeklerin iç tutarlılık katsayılarını ölçmek amacıyla 

Cronbach alpha analizi yapılmıştır. Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin (RİDKOÖ) test 

tekrar test güvenirlik çalışması için aynı örneklem grubuna üç hafta arayla RİDKOÖ 

uygulanmış, iki uygulama arasındaki ilişki katsayısı hesaplanmıştır.  Ayrıca test yarı test 

güvenirliği olarak Split-Half Spearman- Brown formülü uygulanmıştır. Araştırmada geçerlik 

çalışması için benzer ölçekler geçerliliği bakımından Nowicki- Strickland (1973) Kontrol 

Odağı Ölçeği (LOC), Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ile birlikte verilmiş, 

aralarındaki ilişki katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca elde edilen veriler üzerinde temel 

bileşenler faktör analizi yapılmıştır. Araştırma verileri SPSS 17.0 paket programı ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçları bulgular bölümünde değerlendirilerek alan yazına uygun olarak 

tartışılmıştır.  

 

3. BULGULAR ve YORUMLAR 

3.1. Ölçekle İlgili Güvenirlik Çalışmaları 
 

Ölçeğin güvenirliği, Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, test tekrar test (kararlılık) 

güvenirlik katsayısı ve test yarı test yöntemleri ile hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı 0, 745 bulunmuştur. Ölçekten herhangi bir maddenin çıkartılmasıyla elde 

edilen en düşük Crobach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,723 bulunmuştur. Bu durum ölçekte yer 

alan maddelerin istenilen düzeyde tutarlı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yapılan güvenirlik 

analizlerinden test tekrar test sonuçlarına ilişkin istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. 

                Tablo 1. Test Tekrar Test Güvenirlik İstatistikleri  
  Toplam ridkoö1 Toplam ridkoö2 

Toplam 
ridkoö1 

         r 1 ,690** 

         p  ,000 

        N 61 61 
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Aynı örneklem grubundan ulaşılabilen 61 kişiye üç hafta arayla RİDKOÖ 

uygulanmıştır. Buna göre tablo 2’de görüldüğü gibi iki uygulama arasındaki korelasyon 

katsayısı 0,69 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Elde edilen sonuç ölçeğin güvenirliğinin test 

tekrar test güvenirliğine göre orta düzeyde oluğunu göstermektedir. 

Bir başka güvenirlik analizi olan test yarı test güvenirlik hesaplamalarına ilişkin istatistikler 
Tablo 3’te verilmektedir. 

                 Tablo 2. Test Yarı Test Güvenirlik İstatistikleri 
 

Cronbach's Alpha Bölüm 1 Değer ,624

Madde Sayısı 12a

Bölüm  2 Değer ,553

Madde Sayısı 11b

 Toplam Madde Sayısı 23
 Formlar Arası Korelasyon ,602

 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için test yarı test güvenirliği olarak Split-Half Spearman 

Brown formülü uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre Tablo 3’te de görüldüğü gibi test 

ikiye ayrıldığında birinci bölüme ait iç tutarlılık katsayısı 0,624, ikinci bölüme ait iç tutarlılık 

katsayısı 0,553 bulunmuştur. İki bölüm arasındaki korelasyon katsayısı 0,602 bulunmuştur. 

Buna göre ölçeğin iç tutarlılığı orta düzeyde olup ölçeğin bu örneklem büyüklüğüne göre 

geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. Ölçek daha homojen ve daha büyük örneklemlerde daha 

tutarlı sonuçlar verebilir. 

 

3.2. Ölçekle İlgili Geçerlik Çalışmaları 

Ölçeğin geçerlik çalışması için benzer ölçekler geçerliliği kullanılmıştır. Araştırmaya 

katılan öğrencilere Nowicki- Strickland Kontrol Odağı Ölçeği (LOC), Rotter İç- Dış Kontrol 

Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ile birlikte uygulanmış ve iki ölçek arasındaki korelasyon 

incelenmiştir. Benzer ölçekler geçerliğiyle ilgili istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Analizler sonucunda RİDKOÖ ‘nin toplam puanı ile LOC ölçeğinin puanları arasındaki 

korelasyon katsayısı istatistiksel olarak ,000 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tablo 1’de de 

gösterildiği gibi 0,486 düzeyinde anlamı bir ilişki gözlenmiştir. Elde edilen ilişki orta düzeyde 

olup bunun nedeninin örneklemin yeterli sayıda olmaması ve homojen olmaması gibi 

sorunlardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Ölçeğin geçerlik analizlerinde ilk olarak Tablo 2’de RİDKO ölçeğinin Kaiser-Mayer-Olkin ve 

Barlett’s test sonuçları verilmiştir. 

Tablo 2. KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,629 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-Square 809,057 

df 253 
p ,000 

 

Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla verilerden elde edilen puanlara göre temel 

bileşenler faktör analizi yapılmıştır. Temel bileşenler faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) değeri 0,629 bulunmuştur. KMO testi, kısmi korelasyonların küçük olup olmadığını, 

dağılımın faktör analizi için yeterli olup olmadığını test etmek için uygulanan bir yöntemdir.       

KMO katsayısı 1’e yaklaştıkça verilerin analize uygun olduğu, 1 olmasında ise mükemmel bir 

uyum olduğu anlamına gelmektedir. KMO testinden elde edilen sonuç bu örnekleme göre orta 

düzeyde olup, bu durum örneklem büyüklüğünün arttırılması gerektiği şeklinde 

yorumlanabilir. Parametrik çoğu yöntemi kullanabilmek, ölçülen özelliğin evrende normal 

dağılıma sahip olmasına bağlıdır. Barlett Sphericity testi verilerin çok değişkenli normal 

dağılımdan gelip gelmediğini kontrol etmek için kullanılabilecek istatistiksel bir tekniktir. Bu 

        Tablo 1. RİDKOÖ ve LOC Arasındaki Korelasyon  
 
  TOPLAM 

(RİDKOÖ) 
TOPLAM 
(LOC) 

TOPLAM 
(RİDKO) 
 

          r 1 ,486** 

          p  ,000 

          N 141 141 
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test sonucunda elde edilen chi-square test istatistiğinin anlamlı çıkması verilerin çok 

değişkenli normal dağılımdan geldiğinin göstergesidir. Çalışma içerisinde yapılan analiz 

sonucunda Barlett Sphericity testi anlamlı bulunmuştur (χ
2
=809,057; p<0,01).  

Temel bileşenler faktör analizi işlemi için Kaiser ölçütü benimsenmiş ve faktör 

yükünün en az 0,35 olması, varyansı açıklama oranının 0,40 ve üzerinde olması ölçütleri esas 

alınmıştır. Yapılan faktör analizinde özdeğeri 1’den yüksek 8 madde bulunmuştur. Tüm 

maddeler incelendiğinde ilgili özdeğerlerin 0,208 ile 3,825 arasında değiştiği görülmüştür. 

Ayırt ediciliği yüksek olan bu 8 maddenin özdeğerleri sırasıyla 3,82; 2,40; 1,88; 1,72; 1,47; 

1,39; 1,13; 1,02 olduğu belirlenmiştir. 1 özdeğerinin üzerinde özdeğere sahip olan faktörler 

Kaiser normalleştirmesine göre pratik olarak yoruma alınırlar (Tatsuoka, 1971; akt. Dağ, 

1990; 115). Temel bileşenler analizinin doğası gereği Rotter İçsel- Dışsal Kontrol Odağı 

Ölçeği’nin puanlanan madde sayısı kadar elde edilen bu 23 faktörün, toplam varyansın %0,9 

ile %16,6’sı arasında bölümlerini açıklamakta oldukları görülmüştür. Kaiser ölçütüne göre 

anlamlı olan ilk 8 faktör, toplam varyansın % 4,4 ile % 16,6’sı arasındaki bölümlerini ve 

topluca % 64,6’sını açıklamaktadır. Maddelerle ilgili olarak tanımlanan sekiz faktörün ortak 

varyanslarının 0,485 ile 0,735 arasında değiştiği görülmüştür.  

Elde edilen verilere göre belirlenen sekiz faktör şu maddelerden oluşmuştur. 1.faktör 2., 

7., 18., 20. ve 28. maddeleri, 2. faktör 9., 23. ve 25. maddeleri, 3. faktör 6., 12., 22. ve 26. 

maddeleri,  4. faktör 13., 15. ve  29. maddeleri, 5. faktör 5. ve 21. maddeleri, 6. faktör 4., 10. 

ve 11. maddeleri, 7. faktör 3. ve 17. maddeleri 8. faktör 16. maddeyi içermektedir. Sonuçlara 

göre başlıca kontrol alanları şans, kader, okul başarısı, siyasal olaylar ve kişiler arası ilişkiler 

olarak yorumlanabilir. (Bkz. Ek 1 ss. 12)             

Şekil 1’de faktör analizi ile ilgili özdeğer grafiği verilmiştir. 

 
Şekil 1. Özdeğer Grafiği 

 
Ölçeğin faktör yapısı ile ilgili Şekil 1’deki özdeğer grafiği incelendiğinde en keskin 

kırılmanın birinci faktörden sonra gerçekleştiği görülmektedir. Bu da ölçeğin genel bir faktör 

yapısına sahip olup çok boyutlu olduğu şeklinde yorumlanabilir. Lord (1980) birinci faktör 
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yüküne sahip özdeğerin, ikinci faktör yüküne ait özdeğerden yüksek olmasının, ikinci ve diğer 

faktörlerin birbirlerine yakın olmasının tek boyutluluk için yaklaşık bir ölçü olarak 

alınabileceğini belirtmektedir (Akt. Korkut, 1996). Bu nedenle elde edilen faktör 

yığılmalarının, ölçeğin orijinalinde olduğu gibi tek faktör yapısını gösterdiği biçiminde 

yorumlanabilir.  

RİDKO ölçeğinin homojenliğine yönelik yapılan araştırmalarda farklı bulgulara 

rastlanmıştır. Birçok araştırmada ölçeğin tek boyutlu olmadığını ortaya koymaktadır 

(Lefcourt, 1991). Mirels (1970), Mcdonald ve Tseng (1971) ise RİDKO ölçeğinin faktör 

analizi çalışmalarında birbirleriyle tutarlı olarak en azından kişisel ve sosyal sistem kontrolü 

olarak tanımlanan iki faktör olduğunu ortaya koymuşlardır (Lefcourt, 1991 Akt. 

Küçükkaragöz, 1998). Ölçeğin boyutu ile ilgili eleştirilere ölçeğin geliştiricisi Rotter (1975) 

yayınladığı makale ile katılmıştır (Rotter, 1975 akt. Yeşilyaprak, 1992). Rotter (1990) tüm 

eleştirilere karşın bu kavramda 1966’dan beri fazla bir ilerleme olmadığını belirterek var 

olanlar içinde en iyi ölçeklerden biri olduğunu belirtmektedir (Rotter, 1990). Ülkemizde 

Küçükkaragöz (1998)‘ün yaptığı araştırmada ölçeğin 9 faktörden meydana geldiği 

belirtilmiştir. Dağ (1991)’ın yaptığı araştırmada ölçeğin 7 faktörden oluştuğu, homojen bir 

boyuta sahip olmadığı belirtilmiştir. Dağ (1991)’a göre başlıca kontrol alanları, şans-kader, 

başarı, kişilerarası ilişkiler ve siyasal olaylar olarak belirtilmekte ve bu yapı birçok 

araştırmada ortaya çıkan yapıya benzemektedir şeklinde yorumlanmıştır.   

 
 
4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğinin 

araştırıldığı bu çalışmada elde edilen veriler sonucunda ölçeğin orta düzeyde yeterli 

güvenirlik katsayılarına sahip ve yine orta düzeyde kabul edilebilir geçerlik göstergeleri 

bulundurduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin 

üniversite öğrencilerine uygulanan güncel bir geçerlik ve güvenirlik çalışması olan bu 

araştırmada, elde edilen bulgular sonucunda ölçeğin kontrol odağını orta düzeyde ölçebilecek 

yeterli geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi hızla gelişen dünya ve 

sürekli değişen toplumsal gereksinimler bireylerin gerek günlük yaşam gerekse de çalışma 

yaşamlarında sık sık problemlerle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Sürekli 

problemlerle karşılaşan bireyin ruh hali sıklıkla değişmektedir. Bundan dolayı, ölçeğin her 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

10 

 

kullanımında temel geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının tekrarlanmasının, toplanan bilgilerin 

bilimselliği açısından gerekli olacağı düşünülmektedir. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda kontrol odağı ölçeğinin, bu çalışmanın örneklemi 

dışında kalan farklı meslek gruplarında yer alan meslek çalışanları veya farklı bölümlerde 

okuyan üniversite öğrencileri üzerinde uygulanmasının, aynı zamanda örneklemin büyük 

olmasının ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun 

yanında araştırma örnekleminin homojen olması, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin 

arttırılmasında etkili olabilir.  Ayrıca bu çalışmada elde edilen sonuçların daha gelişmiş 

kontrol odağı ölçeklerinin hazırlanmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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EK 1. RİDKOÖ Faktör Analizi Sonuçları 
 
 

Maddeler 
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                                                                                                Faktör Yükleri 
2.(a)İnsanların yaşamındaki mutsuzlukların çoğu birazda 
şansızlıklarına bağlıdır. 

.65        

3.(b)İnsanlar savaşı önlemek için ne kadar çaba harcarsa 
harcasın, her zaman savaş olacaktır. 

      .59  

4.(b)İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın genelde değeri 
anlaşılmaz. 

     .64   

5.(b)Öğrencilerin çoğu, notların tesadüfî olaylardan 
etkilendiğini fark etmez. 

    .68    

6.(a)Koşullar uygun değilse insan başarılı bir lider olamaz.   .65      
7.(a)Ne kadar uğraşsanız da bazı insanlar sizden 
hoşlanmaz. 

.54        

9.(a)Bir şey olacaksa eninde sonunda olduğuna sık sık 
tanık olmuşumdur. 

 .72       

10.(b)Sınav sonuçları derste işlenenle çoğu kez o kadar 
ilişkisiz oluyor ki çalışmanın anlamı kalmıyor. 

     .68   

11.(b)İyi bir iş bulmak, temelde, doğru zamanda doğru 
yerde bulunmaya bağlıdır. 

     .73   

12.(b)Bu dünya güç sahibi birkaç kişi tarafından 
yönetilmektedir ve sade vatandaşın bu konuda yapabileceği 
fazla bir şey yoktur. 

  .65      

13.(b)Çok uzun vadeli planlar yapmak her zaman akıllıca 
olmayabilir, çünkü birçok şey zaten iyi ya da kötü şansa 
bağlıdır. 

   .70     

15.(b)Çoğu durumda, yazı-tura atarak da isabetli kararlar 
verebiliriz. 

   .62     

16.(a)Kimin patron olacağı genellikle doğru yerde ilk önce 
bulunma şansına kimin sahip olduğuna bağlıdır. 

       .70 

17.(a) Dünya meseleleri söz konusu olduğunda çoğumuz 
anlayamadığımız ve kontrol edemediğimiz güçlerin 
kurbanıyızdır. 

      .62  

18.(a) Birçok insan, rastlantıların yaşamlarını ne derece 
etkilediğinin farkında değildir. 

.71        

20.(b) Kaç arkadaşınızın olduğu, ne kadar iyi olduğunuza 
bağlıdır.  

.70        

21.(a) Uzun vadede yaşamımızdaki kötü şeyler, iyi şeylerle 
dengelenir. 

     .56   

22.(b) Siyasetçilerin kapalı kapılar ardında yaptıkları 
üzerinde halkın fazla bir kontrolü yoktur. 

  .71      

23.(a) Öğretmenlerin verdikleri notlan nasıl belirlediklerini 
bazen anlayamıyorum. 

 .48       

25.(a) Çoğu kez başıma gelenler üzerinde çok az etkiye 
sahip olduğumu hissederim. 

 .57       

26.(b) İnsanları memnun etmek için çok fazla çabalamanın 
yararı yoktur, sizden hoşlanırlarsa hoşlanırlar. 

  .65      

28.(b) Yaşamının alacağı yön üzerinde bazen yeterince 
kontrolümün olmadığını hissediyorum. 

.62        

29.(a) Siyasetçilerin neden öyle davrandıklarını çoğu kez 
anlayamıyorum. 

   .59     

Özdeğerler 3,82 2,40 1,88 1,72 1,47 1,39 1,13 1,02 
Açıkladıkları Varyans (%) 16,63 10,45 8,19 7,47 6,42 6,07 4,93 4,43 
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TÜRK ATASÖZLERİNDE BİLİŞSEL ÇARPITMALAR  

     
          Nilüfer KESER∗   Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR∗∗ 

Öz 

Atasözleri bir ulusun kendi varlığının,  düşüncelerinin, inanışlarının ve benliğinin 

aynası olup, kendi ulusunun damgasını taşımaktadır. Bu çalışmada toplumun düşünce ürünü 

olan atasözleri irdelenerek, Türk toplumunun sıklıkla kullandığı bilişsel çarpıtmalarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Türk atasözlerinde bilişsel çarpıtmaların incelenmesi sonucunda, 

en çok belirlenen bilişsel çarpıtmaların aşırı genelleme, zorunluluk ifadeleri, etiketleme, aşırı 

büyültme/küçültme, felaketleştirme ve seçici soyutlama olduğu görülmektedir. En az 

belirlenen bilişsel çarpıtmalar ise ya hep ya hiç tarzı düşünme ve kişiselleştirmedir. Türk 

atasözlerinde öğütlenmeyen bilişsel çarpıtmalar ise aşırı genelleme, aşırı büyültme/küçültme 

ve felaketleştirmedir. Türk atasözlerinde en çok belirlenen ve de öğütlenmeyen bilişsel 

çarpıtmaların aşırı genelleme, aşırı büyültme/küçültme ve felaketleştirme olması, bu bilişsel 

çarpıtmaların Türk toplumunda sıkça kullanılan bilişsel çarpıtmalar olabileceğini 

düşündürmüştür. Çalışmanın bulguları, bireylerin bilişsel çarpıtmalarının ortaya 

çıkarılmasında ve bunlarla nasıl baş edebileceğinin bireye öğretilmesinde, ruh sağlığı ve 

eğitim uzmanlarına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Atasözleri, Bilişsel Çarpıtmalar, Bilişsel Terapi, Aşırı 

Genelleme, Aşırı Büyültme/Küçültme, Felaketleştirme 

 

COGNITIVE DISTORTIONS IN TURKISH PROVERBS 

Abstract 

Proverbs are a mirror of a nation's own existence, thoughts, beliefs and personality, 

and proverbs are marked by their own nation. The purpose of this study is to examine 
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cognitive distortions in Turkish Proverbs to determine cognitive distortions which Turkish 

society is often used to. The results of the study indicate that the most identified cognitive 

distortions are overgeneralization, imperative statements, labeling, magnification or 

minimization, catastrophizing, and selective abstraction. In addition, a minimum set of 

cognitive distortions are dichotomous thinking and personalization. Moreover, cognitive 

distortions not advised society are overgeneralization, magnification or minimization, and 

catastrophizing. In both groups, being determined overgeneralization, magnification or 

minimization, and catastrophizing may suggest that this cognitive distortions commonly used 

in Turkish society. Findings of this study can help mental health and educational professionals 

for revealing individuals' cognitive distortions and dealing with them. 

Key Words:, Turkish Proverbs, Cognitive Distortions, Cognitive Therapy, 

Overgeneralization, Magnification/Minimization, Catastrophizing 

1. GİRİŞ  

Atasözleri bir halkın yüzyıllar boyunca edindiği tecrübelere dayanan, halkın 

benimsediği ve yol gösterici niteliği olan kültür unsurlarıdır (Ergan 2000).  Postman’a (1985) 

göre atasözleri düşüncenin özünü oluşturmakta ve toplumun ortak düşüncesi atasözleri 

olmadan belirlenememektedir (Akt., Demircan 2005). 

Bilişsel terapi kuramlarından biri olan Beck’in Bilişsel-Davranışçı kuramına göre, 

insanların duygu ve davranışları, düşüncelerinden diğer bir deyişle olayları nasıl 

yorumladıklarından etkilenmektedir (Beck 2001b).  Yorumlama sürecinde ise bireyin kendisi, 

diğerleri ve dünya ile ilgili temel varsayımlarını içeren, bilişsel yapı olarak da adlandırılan 

temel inançları devreye girmektedir. Bazı kaynaklarda şema olarak da adlandırılan temel 

inançlar, çocukluktan başlayarak, başta aile olmak üzere çevre ile etkileşim içinde ve öğrenme 

süreçleri ile gelişmektedir (Kuyucu 2007). Temel inançlar, bütün insanlarda olumlu ve 

olumsuz çiftler halinde bulunmakta olup, yaşanan olumsuz bir olayda olumsuz temel inançlar 

etkinleşirken, belirgin bir psikiyatrik bozukluğu olmayan bir bireyde genellikle etkin olan 

olumlu temel inançlardır (Türkçapar 2009). 

Temel inançları doğrulamak için bilgi işleme sürecinde sistematik hatalar 

yapılabilmekte, bilgi yanlı bir biçimde işlenmektedir. Sadece hastalarda değil, sağlıklı 

bireylerde de görülen bu işlevsel olmayan ya da çarpıtılmış düşünceler psikolojik 

bozukluklara neden olmaktadır (Beck 2001b; Savaşır ve Batur 2003; Türkçapar 2009). Alan-
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yazın incelendiğinde, kaygı bozukluğu veya obsesif-kompülsif bozukluğu olan ergenlerden 

cinsel istismar sanıklarına hatta cinsel istismar mağdurlarına kadar birçok örneklemde bilişsel 

çarpıtmaların varlığı görülmektedir (Peris v.d. 2010; Suadiye ve Aydın 2009; Weismoore ve 

Esposito-Smythers 2010; Wood ve Riggs 2008).  

Bu çalışmanın amacı, Türk toplumunda yüzyıllardır kullanılan ve toplumun 

bilgeliğini, deneyimlerini ve dünya görüşünü ortaya koyan atasözlerinde bilişsel terapinin 

temel kavramlarından biri olan “bilişsel çarpıtmaları” ele alarak, Türk toplumunun düşünce 

yapısını değerlendirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için ilk önce ilgili bilişsel çarpıtmanın 

olduğu atasözlerinin belirlenmesi, daha sonra da ilgili bilişsel çarpıtmayı öğütleyen ve 

öğütlemeyen atasözlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.  

Türk atasözlerinde bilişsel çarpıtmaların incelenmesinin psikolojik ve eğitimsel birçok 

önemi vardır. Birinci olarak, Türk atasözleri Türk toplumunun, Türk kültürünün bir ürünüdür. 

Burada belirlenen bulgular, Türk toplumunu dolaylı olarak da psikolojik danışma için 

başvuran danışanı anlamada ve psikolojik danışma sürecinde başarı sağlamada psikolojik 

danışmanlara, psikiyatristlere ve psikologlara yardımcı olabilir. İkinci olarak, atasözleri aynı 

zamanda topluma şekil veren unsurlardan biridir (Ergan 2000); çünkü toplumu oluşturan her 

birey “kendi”sini oluştururken de daha önceki kuşağın kültür ürünlerini kullanmakta (Ünal 

2000) ve sonraki kuşaklara da benimsediği düşünceleri aktarmaktadır. Türk atasözlerinde 

bilişsel çarpıtmaların belirlenmesi, ruh sağlığı ve eğitim uzmanlarının çalışmalarında onlara 

yol gösterici olabilir. Böylelikle, toplum ile etkileşim halinde olan bireyin güçlendirilmesi 

sağlanarak, toplumda olumlu düşünsel değişim yaratılabilir. Bununla birlikte, eleştirel 

düşünebilen bireyler yetiştirmede öğretmenlere büyük görevler düşmektedir (Aybek 2007). 

Bu konunun Türkçe, edebiyat, psikoloji gibi derslerde yer alması ile çocukların ve gençlerin 

kendilerini ve kültürünü tanıması sağlanarak, sorgulayan, gerçekçi ve akılcı düşünebilen 

bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanabilir. Bu sayede, Türk toplumuna koruyucu ruh sağlığı 

hizmeti verilmiş olabileceği gibi geçmiş ve şimdi arasında bir köprü kurularak, tarih ve dil 

sevgisi aşılanabilir.  

2. BİLİŞSEL ÇARPITMALAR 

Alan yazında bilişsel hatalar, sistematik hatalar, akılcı olmayan inançlar, olumsuz 

düşünce,  irrasyonel düşünce, işlevsel olmayan biliş gibi kavramlar ile adlandırılabilen bilişsel 

çarpıtmalar: bilgi işleme süreci yanlış ya da etkisiz olduğunda ortaya çıkan, bireylerin önemli 
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inançlarının ya da şemalarının yol açtığı bilişsel yapılardır (Beck 2008a; Beck 2001b; 

Türkçapar 2009). Bunlar, bilgi işleme sürecinde aşırı genelleme, kişiselleştirme, ya hep ya hiç 

tarzı düşünme, seçici soyutlama ile ortaya çıkan düşüncelerdeki tipik hatalardır (Beck 2001b). 

Bir bireyde bu bilişsel çarpıtmalardan sadece bir tanesi bulunabileceği gibi, birden fazla 

bilişsel çarpıtma görülebilir. Örneğin, kaygı bozukluğu tanılı ergenlerle yapılan bir çalışmada 

bu ergenlerin felaketleştirme, aşırı genelleme, kişiselleştirme ve seçici soyutlama bilişsel 

çarpıtmasına sahip oldukları belirlenmiştir (Suadiye ve Aydın 2009). Benzer olarak, sosyal 

kaygı belirtileri gösteren öğrencilerde bu dört bilişsel çarpıtmanın kontrol grubuna göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır (Aydın, Sütçü ve Sorias 2010). 

Bireyin insanlar, olaylar ve çevre hakkındaki önemli inançları ve sayıltıları bilişsel 

şemalarını oluşturur (Sharf 2000). Bilişsel terapinin temel kavramlarından biri olan şemalar, 

başlangıcı çocukluk dönemine dayanan, yaşam boyu gelişen, değişime dirençli ve kalıcı 

özelliklerdir. Bu şemaların bilince yansıması otomatik düşünceler ile gerçekleşmektedir. 

Otomatik düşünceler bilişsel çarpıtmalar sonucunda ortaya çıkan, olumsuz duyguların eşlik 

ettiği, bireyin istemi dışında oluşan düşüncelerdir (Türkçapar 2009). Bir başka deyişle, bilişsel 

çarpıtmalar işlevsel olmayan şemalar ile otomatik düşünceler arasındaki bağlantılardır. Bilgi 

işleme sürecinde yeni bir bilgi bilişsel olarak işlenirken, var olan şemaya uydurulmak için 

sıklıkla çarpıtılır ve bu çarpıtılmış değerlendirmeler de otomatik düşünceler olarak bilinç 

düzeyine çıkar (Kuyucu 2007). Bir bilişsel terapi sürecinde de çeşitli teknikler ile danışanın 

bu işlevsel olmayan düşüncelerinin farkına varması, değerlendirmesi ve işlevsel olmayan 

düşüncelerini gerçekçi ve işlevsel olanlarla değiştirmesi amaçlanır (Beck 2001b). Bilişsel 

çarpıtmaları hedef alan bir bilişsel terapi, bireyin strese dayanıklılığını artırdığı gibi benlik 

algısını da olumlu yönde etkiler (Lester v.d. 2011). 

Bu çalışmada Türk atasözlerinde var olan bilişsel çarpıtmalar dokuz kategoride 

incelenmiş olup, bilişsel çarpıtmalara verilen örnekler Ömer Asım Aksoy’un “Atasözleri” 

kitabında belirttiği sıra numaraları ile sunulmuştur. Çalışma kapsamına giren bilişsel 

çarpıtmalar ise şunlardır: aşırı genelleme, etiketleme, aşırı büyültme/küçültme, 

felaketleştirme, zorunluluk ifadeleri, seçici soyutlama, ya hep ya hiç (ikili) düşünme, 

kehanette bulunma ve kişiselleştirme.  

*Örnekler Ömer Asım Aksoy’un “Atasözleri” kitabından verilmiş olan sıra 

numaralarıyla alınmıştır. 
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2.1. Aşırı Genelleme: Aşırı genelleme, bireyin bir veya birkaç olaya bağlı olarak tüm 

durumları kapsayan sonuçlar, genel kurallar çıkarması ve bu sonuçları veya kuralları 

izlemesidir. Eşi tarafından terk edilen birisinin “Benimle hiç kimse ilgilenmeyecek ve 

sevmeyecek" sonucuna varması aşırı genelleme bilişsel çarpıtmasına örnek olarak verilebilir 

(Türkçapar 2009). Epstein (1992) yapıcı düşünmeyen bireylerin aşırı genellemede 

bulunduklarını, olumsuz benlik algılarının olduğunu ve bu durumun bireyin baş etme 

mekanizmalarını etkilediğini belirtmektedir. Flouri ve Panourgia’nin (2011) çalışmalarına 

göre ergenlerin travmatik bir olay sonrası duygusal ve davranışsal problemler yaşamalarını 

yordayan bilişsel çarpıtmalardan biri aşırı genellemedir. 

Türk Atasözleri bu bölümde iki açıdan incelenmiştir. İlk olarak, aşırı genellemenin 

olduğu atasözleri belirlenmiştir. İkinci olarak da aşırı genellemeyi öğütleyen ve öğütlemeyen 

atasözlerine değinilmiştir. Aşağıda aşırı genellemenin olduğu atasözlerine yönelik bazı 

örnekler sunulmuştur.  

“49- Açın kursağına çörek dayanmaz.”  

“264- Altın anahtar her kapıyı açar.” 

“295- Ananın bahtı kızına.”  

“332- Armudun iyisini ayılar yer.” 

“556- Bekârlık maskaralık.” 

“557- Bekârlık sultanlık.” 

“1339- Güzellerin talihi çirkin olur.” 

“1406- Her düşüş bir öğreniş.” 

“1429- Herkesi (kişiyi) nasıl bilirsin? Kendin gibi (kalbince).” 

“1489- Isıracak it dişini (diş) göstermez.” 

“1621- İyilik eden iyilik bulur.” 

“2003- Merhametten maraz doğar (hasıl olur)” 

“2055- Nikâhta keramet vardır.”  

“2075- Olgaç oğlak b.kundan betli olur.”  

“2088- Or..pu tövbe tutmaz.”  

“2437- Türk'ün aklı sonradan gelir.” 

“2631- Yüzü güzel olanın huyu (da) güzel olur.” 
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1429 kodlu “Herkesi (kişiyi) nasıl bilirsin? Kendin gibi (kalbince).” atasözü 

incelendiğinde, bir bireyin diğer insanlara yönelik inançlarının kendine yönelik inançları ile 

benzer olduğu belirtilmektedir. Bu atasözünde bir durum tespiti olduğu, bireyin kendini nasıl 

algılarsa genelleyerek diğer insanları da o şekilde algıladığı görülmektedir; ancak aşırı 

genellemeler her zaman doğru çıkmayabilir ve bireyin ruh sağlığını olumsuz olarak 

etkileyebilir. Örneğin, kendini güvenilir biri olarak değerlendiren ve “İnsanlar güvenilirdir.” 

diye aşırı genelleyen bir birey, bu düşüncesinin gerçekçi ve akılcı olmaması nedeniyle, 

hayatında karşılaştığı olumsuz bir olayda hayal kırıklığı ya da depresyon bozukluğuna kadar 

varan duygusal sorunlar yaşayabilir.  

Bilişsel psikolojinin öncelikli ilgi alanı zihinsel süreçlerin ve yapıların bilimsel 

analizidir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard 1995). Bilişsel terapinin kabul ettiği bilgi işleme 

kuramına göre, insan beyni yeni bir bilgiyi algılarken genellemeye yatkınlık gösterir. Bu 

durum bireyin yeni bir bilgiyi öğrenmesini kolaylaştırmakta ve bireyin uyum sağlamasına 

yardım etmektedir. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, aşırı genelleme içeren Türk 

atasözlerinin sayıca fazla olması, tecrübelerin genellenerek söylenmiş olmasından, bir diğer 

deyişle, atasözlerinin doğasından kaynaklanabilir. Ancak, atasözleri hangi amaçla söylenmiş 

olursa olsun, bilişsel terapiye göre bu düşünce yapısı, her zamana ve koşula uymadığı için 

gerçekçi ve akılcı değildir. Bu nedenle, eğitim alanında öğrencilere atasözleri öğretilirken 

öğrencilerde aşırı genelleme bilişsel çarpıtmasına yatkınlığın oluşmaması için, bu sözleri her 

koşula genellememeleri, geçerliliğini sınamaları vurgulanmalıdır.   

Aşırı genellemeyi öğütleyen ve öğütlemeyen Türk Atasözleri incelendiğinde ise  “611- 

Bir ambar buğdayın örneği bir avuçtur.” gibi aşırı genellemeyi destekleyen atasözleri 

olmasına karşın, aşırı genellemeyi öğütlemeyen atasözlerinin sayıca daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Bu atasözlerine yönelik örnekler aşağıda sunulmuştur. 

“205- Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz.” 

“617- Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez).” 

“1098- Elmanın dibi göl, armudun dibi yol (olmalı).” 

“1396- Her ağacın meyvesi olmaz.” 

“1400- Her çiçek koklanmaz.” 

“1402- Her damardan kan alınmaz.” 

“1403- Her deliğe (taşın altına) elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.” 
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“1414- Her inleyen ölmez.”  

“1449- Her kuşun eti yenmez (kuş var ki et yedirirler.)” 

“1455- Her taş baş yarmaz.” 

“1451- Her sakallıyı baban mı sanırsın?” 

“1461- Her zaman çiğdem çıkmaz; bazen de küsküç kırılır.” 

“1463- Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez.” 

“2336- Sap ile şeker bir değil.” 

Aşırı genellemeyi öğütlemeyen Türk Atasözlerinin, öğütleyen atasözlerine göre sayıca 

fazla olması bilişsel terapi açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, Türk 

atasözlerinde aşırı genellemenin sıkça vurgulanmış olması, atasözlerinin toplumun 

davranışlarını sözlere yansıtması nedeniyle, bu bilişsel çarpıtmanın Türk toplumunda en sık 

görülen bilişsel çarpıtmalardan biri olabileceğini düşündürmüştür.  

2.2. Etiketleme: Etiketleme, bireyin gerçeği kapsayacak değerlendirmeler yapmak yerine, 

kendisine ve diğer insanlara yönelik genel etiketler yapıştırması ve bütün durumu bu 

nitelendirmeye göre değerlendirmesidir (Türkçapar 2009). “Ben istenilmeyen biriyim.” veya 

“O ahlaksızın biridir.” cümleleri etiketleme bilişsel çarpıtmasına örnek verilebilir (Leahy 

2007).  

Türk Atasözleri incelendiğinde Osmanlı, Türk, Çingene, Kürt ve Arnavut adlarına 

yönelik etiketlemelerin olduğu görülmüştür. Aşağıda bu atasözlerine yönelik örnekler 

sunulmuştur. 

“15- Acemi nalbant kürt (gavur, ahmak) eşeğinde (öğrenir, usta olur) dener kendini.” 

“336- Arnavut'a sormuşlar Cehenneme gider misin? diye, Aylık kaç? demiş.  

“790- Çingene ciğer pişirir, yemeden karnın(-ı) şişirir.”  

“792- Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez.”  

“793- Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış (kesmiş).”  

“1444- Herkes sakız çiğner ama (çıtlatamaz), Kürt (Çingene) kızı tadını çıkarır.  

“1957- Kürdün yağı çok olunca, hem yer, hem yüzüne sürer.”  

“1985- Mart ayların çingenesidir.”  

“2093- Osmanlı tavşanı araba ile avlar.”  

“2240- Sen bir garip Çingenesin, telli (gümüşlü) zurna nene gerek.”  

“2437- Türk’ün aklı sonradan gelir.”  
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Yukarıdaki örnekler incelendiğinde, “Arnavut” kelimesinin parayı güç kazanmakta 

olan kişi anlamında; “Çingene” kelimesinin cimri, bayağı, ne oldum delisi, soysuz, meraklı, 

güvenilmez, ne yapacağı bilinmez ve yoksul kişi anlamında; “Kürt” kelimesinin gâvur, 

ahmak, meraklı ve akılsız kişi anlamında; “Osmanlı” kelimesinin olmayacak işleri kurnazca 

ve kendini yormadan başaran kişi anlamında ve son olarak da “Türk” kelimesinin bir olay 

karşısında ne yapması gerektiğini hemen düşünemeyen kişi anlamında kullanıldığı 

görülmektedir.  

Bilişsel terapide etiketlemenin işlevselliğini değerlendirmek için onu destekleyen ve 

desteklemeyen kanıtlar aranır. Örnek olarak “2437- Türk’ün aklı sonradan gelir.” atasözü 

incelenir ise, “Bir olay karşısında ne yapması gerektiğini hemen düşünebilen bir Türk var mı? 

Eğer böyle bir Türk var ise bu atasözünü geçersiz kılmaz mı ya da bu atasözünün %100 doğru 

olmadığını göstermez mi?” sorularına cevap aranabilir. Bu sorulardan birinin cevabının evet 

olması bile, etiketlemenin her zaman gerçeği yansıtmayacağına delildir.  

Türk Atasözlerinde etnik köken dışında ekonomik düzeye ve ahlaki değerlere yönelik 

çok sayıda etiketleme saptanmıştır. Örneğin, aşağıda sunulan “Hırsızlık bir ekmekten, 

kahpelik bir öpmekten” atasözünde, hırsızlığın büyüğü küçüğü olmadığı; bir ekmek çalanın 

da hırsız olarak etiketlendiği belirtilmektedir. Benzer şekilde,  bir öpücük vermesi ile kadının 

namusunu kaybetmiş sayıldığı bir etiketleme mevcuttur.  

“84- Adamın (insanın) kötüsü olmaz, meğer züğürt ola.”  

“1470- Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten.” 

“1488- Irz insanın kanı pahasıdır.”  

“1549- İnsanın kötüsü (fenası) olmaz; meğerki züğürt ola (parası olmaya).” 

Aksoy (1997) öğüt verdiği düşünülen atasözlerinin toplumu yerme amaçlı da 

söylenmiş olabileceğini belirtmektedir. Yukarıda örneklerden “84” ve “1549” kodlu Türk 

atasözleri bu amaçla söylenmiş olabilir.  Bu atasözlerinde bireyin toplum tarafından ekonomik 

durumuna göre değerlendirildiği, bir bireyin ancak parası yok ise kötü sayılacağı 

vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, etnik kökene, ekonomik düzeye ve ahlaki değerlere yönelik 

atasözlerinin sayıca fazla olması etiketleme bilişsel çarpıtmasının Türk toplumunda sık 

olabileceğini düşündürmektedir. 

2.3. Aşırı Büyültme/Küçültme: Aşırı büyültme/küçültme, bireyin kendisini, belli bir durumu 

ya da bir başkasını değerlendirirken, mantıksız bir şekilde olumsuzlukları büyütüp, olumlu 
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yönleri küçültmesidir (Beck 2001b). Depresyona yatkın bireyler bu bilişsel çarpıtmayı sıklıkla 

kullanmakta ve kendilerini değerlendirirken başarılarını küçültme, başarısızlıklarını da 

büyültme eğilimi sergilemektedirler (Atkinson, Atkinson ve Hilgard 1995). 

Türk atasözleri aşırı büyültmeye/küçültmeye göre incelendiğinde, insanların âşık veya 

dertsiz olduğunda, elinden giden önemsiz, kusurlu bir şeyi veya küçük bir fırsatı çok önemli 

veya güzelmiş gibi anlattıkları; bir başka deyişle, insanların aşırı büyültme yaptıkları 

(abarttıkları) bazı durumlar, atasözlerinde vurgulanmaktadır. Bu atasözlerine yönelik örnekler 

aşağıda sunulmuştur. 

“202- Alacak kız ay görünür, evleri saray.”  

“213- Alçak yerin tepeciği dağ görünür.” 

“357- Aşığın gözü kördür (kör olur).” 

“359- Aşık alemi kör, dört yanını duvar sanır.” 

“902- Derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen.”  

“1632- Kaçan balık büyük olur. (Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.)”  

“1751- Kedi gö..nü görmüş, yaram var demiş.” 

“1772- Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.” 

“1853- Komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür (karısı kız görünür).” 

“2263- Sıçana rakı içirmişler, kediye meydan okumuş.” 

“2480- Var varlatır, yok söyletir.” 

Bireyin geçmişte yaptığı hataların toplum tarafından genellendiğini ve unutulmadığını 

belirten “605- Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın.” ve “320- Arık arınır, ad arınmaz.” gibi 

bazı atasözlerinde aşırı büyültülerek, toplumun eleştirildiği görülmektedir. “2403- Tencere 

(çömlek) demiş: Dibim altın. Kaşık (kepçe) demiş: Ben nerdeyim?” atasözünde ise aşırı 

büyültme bilişsel çarpıtmasını kullanan kişilerin gülünç duruma düşeceği vurgulanmaktadır. 

Benzer olarak, aşırı büyültmeyi/küçültmeyi öğütlemeyen Türk atasözleri aşağıda sunulmuştur. 

“33- Aç bırakma (koyma) hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin.” 

“212- Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yere yatma yel alır.” 

“432- Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut düşünme derin.”  

“810- Çoğu zarar, azı karar.”  

“811- Çok açılma, soğuk alırsın.”  

“1408- Her gün baklava börek yense bıkılır.” 
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“1922- Kurcalama sivilceyi (sivilceyi kurcalama) çıban edersin.” 

“2133- Ölüyü çok yursan sıçağan olur.” 

“2146- Papaz her gün pilav yemez.” 

“2167- Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın.” 

Yukarıdaki aşırı büyültme/küçültme örnekleri değerlendirildiğinde, Türk atasözlerinin 

bir kısmında toplumun aşırı büyültme/küçültme bilişsel çarpıtmasını kullandığına dair durum 

tespiti yapıldığı, bir kısmında ise bu bilişsel çarpıtmanın kullanılmamasına yönelik öğütlerin 

verildiği görülmektedir. İki açıdan da Türk atasözlerinin sayıca fazla olması, aşırı 

büyültmenin/küçültmenin Türk toplumunun en çok kullandığı bilişsel çarpıtmalardan biri 

olabileceğini düşündürmüştür. 

2.4. Felaketleştirme: Felaketleştirme, küçük bir kanıttan yola çıkarak, olması muhtemel diğer 

sonuçları hesaba katmaksızın durumu veya geleceği olumsuz olarak görmektir. “Pireyi deve 

yapmak” deyimi felaketleştirme bilişsel çarpıtmasını tanımlamaktadır (Türkçapar 2009).  

Türk atasözleri felaketleştirme yönünden incelendiğinde, “80- Adamın adı çıkacağına 

canı çıksın.”,  “320- Arık arınır, ad arınmaz.”, “492- Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya 

dolu.”, “616- Bir baş soğan bir kazanı kokutur.”, “649- Bir korkak bir orduyu bozar.”, “1221- 

Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.” ve “2355- Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar.” 

gibi bazı atasözlerinde felaketleştirme yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, “1575- İşini 

kış tut da yaz çıkarsa bahtına.” atasözü ile felaketleştirme bilişsel çarpıtması önerilmektedir. 

Buna karşın, bireyin felaketleştirmemesini ve olumlu düşünmesini öğütleyen atasözleri sayıca 

daha fazla olup, bu atasözleri aşağıda sunulmuştur. Bu atasözlerinde belirgin olarak kadercilik 

anlayışı görülmekte olup, bireye umutsuzluğa düşmemesi ve her sorunun bir çözüm yolu 

olduğu öğütlenmektedir. 

“44- Açılan solar, ağlayan güler.” 

“153- Akara kokara bakma, çuvala girene bak.” 

“237- Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.” 

“243- Allah kulundan geçmez.” 

“247- Allah sevdiğine dert verir.” 

“250- Allah'tan umut kesilmez.” 

“535- Başına gelen başmakçıdır.” 

“574- Beterin beteri var (-dır).” 
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“655- Bir pire için bir yorgan yakılmaz.” 

“663- Bir sürçen atın başı kesilmez.”  

“781- Çıkmadık candan umut kesilmez.” 

“847- Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.”  

“911- Dert gezmiş, derman beraber gezmiş.” 

“1041- Düşmez kalkmaz bir Allah.”  

“1047- Ecele (ölüme) çare bulunmaz.” 

“1101- Elmayı havaya at, düşünceye kadar Allah kerim.” 

“1233- Geceler gebedir.”  

“1406- Her düşüş bir öğreniş.” 

“1414- Her inleyen ölmez.” 

“1455- Her taş baş yarmaz.”  

“2186- Sabah ola, hayır ola (gele).” 

“2309- Su aktığı yere (yine) akar.” 

“2446- Umut, fakirin (garibin) ekmeğidir.” 

“2517- Yanık yerin otu tez biter.” 

Yukarıdaki örneklerden görüldüğü üzere, felaketleştirmeye yönelik söylenen 

atasözlerinin olumlu düşünmeye yönelik söylenen atasözlerinden daha az olması bilişsel 

terapiye göre olumlu olarak değerlendirilmiştir. Bunun nedeni ise olumlu düşünmenin bireyin 

baş etme mekanizmalarını güçlendiren, ruh sağlığını koruyan bir faktör olmasıdır (Bekhet, 

Fouad ve Zauszniewski 2011; Fletcher, Schneider ve Harry 2010; Zauszniewski, Bekhet ve 

Suresky 2009). 

2.5. Zorunluluk İfadeleri (-meli, -malı): -Meli, -malı düşünce tarzı olarak da adlandırılan bu 

düşünce biçiminde bireyin kendisinin, diğer insanların ve dünyanın nasıl olması gerektiğine 

dair katı kuralları vardır. Bu katı kurallara örnek olarak, “Herkesi memnun etmeliyim.”, 

“İnsanlar haksızlık yapmamalı.” ve “Dünya adil bir yer olmalı.” düşünceleri verilebilir. Birey, 

bu katı kuralların gerçekleşmemesi halinde suçluluk ve öfke hisseder (Türkçapar 2009).  

Türk atasözleri zorunluluk ifadeleri yönünden ele alındığında, atasözlerinde 

zorunluluk ifadeleri doğrudan vurgulanmamasına rağmen, dolaylı bir anlatımın mevcut 

olduğu görülmüştür. Örneğin, “141- Ağzın karnından büyük olmasın.” atasözünde görüldüğü 

üzere, bireye “insan gücünün yetmeyeceği büyük işlere girişmemeli” mesajı verilmektedir. Bu 
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noktadan hareketle, Türk atasözlerinin doğası gereği diğer insanlara ve hayata dair bireye 

önerilerde bulunmasından dolayı, çok sayıda zorunluluk ifadeleri içerdiği görülmektedir. 

Dolaylı ve doğrudan zorunluluk ifadelerini içeren atasözlerine yönelik örneklerden bazıları 

aşağıda sunulmuştur. 

“39- Aç gözünü, (yoksa) açarlar gözünü.” 

“51- Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun.” 

“85- Adamın yere bakanından, suyun sessiz (yavaş) akanından kork.” 

“94- Ağaca dayanma kurur (çürür), adama (insana) dayanma ölür.” 

“119- Ağır otur ki bey (ağa, molla) desinler.” 

“156- Akarsuya inanma, eloğluna dayanma.” 

“190- Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.” 

“192- Akraba ile ye iç, alışveriş etme.” 

“194- Akşama karşı gitme, tana karşı yatma.” 

“196- Akşamın işini yarına (sabaha) bırakma (koyma).” 

“197- Akşam ise yat, sabah ise git. (Akşam oldu kon, sabah oldu göç). 

“221- Al gününde al; ver gününde ver.” 

“260- Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.” 

“278- Amcam (emmim) dayım herkesten (hepinden) aldım payım.” 

“2047- Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli” 

Türk atasözleri zorunluluk ifadeleri yönünden ele alındığında, bu bilişsel çarpıtmayı 

eleştiren ve mükemmeliyetçi olunmaması gerektiğini vurgulayan çok sayıda atasözünün 

olduğu belirlenmiştir. Bu atasözleri aşağıda sunulmuştur. 

“339- Arpa samanıyla, kömür dumanıyla.” 

“443- Ayıpsız yar arayan (dost isteyen), yarsız (dostsuz) kalır.” 

“862- Dazlayan (kusur bulup beğenmemek.) daza düşer, kel başlı kıza düşer.” 

“949- Dikensiz gül olmaz.”  

“1312- Gül dikensiz olmaz.” 

“1376- Hatasız kul olmaz.” 

“1411- Her güzelin bir kusuru (huyu) vardır.”  

“1904- Kötürümden aksak, hiç yoktan torlak yeğdir.” 

“1917- Kul kusursuz (hatasız) olmaz.” 
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“1939- Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.”  

“1940- Kusursuz güzel olmaz.” 

“2081- On ceviz alsan ikisi çürük çıkar.” 

Türk atasözlerinde mükemmeliyetçiliğin yanlış olduğunun vurgulanması bilişsel terapi 

ile uyumludur. Bilişsel terapiye göre, bireyin zorunluluk ifadeleri kullanması gerçekçi ve 

akılcı bir yaklaşım olmamakla birlikte, obsesif kompulsif bozukluk gibi bazı bozuklukların 

oluşumunda rol oynamaktadır (Pişgin ve Özen 2010). Örneğin, “Hata yapmamalıyım.” diyen 

bir kişinin bu inancı bilişsel terapi ile değerlendirildiğinde, “Hata yaparsan ne olur?” sorusuna 

“İnsanlar beni yetersiz görür.” ya da “Yetersizim demektir.”cevabı alınabilir. “İnsanlar seni 

yetersiz gördüğünde ne olur?” ya da “Yetersiz olduğunda ne olur?” sorusuna ise “Yaşayamam 

ya da buna dayanamam.” gibi cevaplar alınabilir. Bu örnekte olduğu gibi, bilişsel terapide bir 

zorunluluk ifadesi ile bireyin temel inançlarına ulaşılabilmekte, bireyin katı kurallarının 

gerçekleşmemesi halinde ruh sağlığının nasıl olumsuz etkilenebileceği görülmektedir. 

Türkiye’de ergenler ile yapılan bir araştırmada ise mükemmeliyetçi tutumun benlik saygısını 

anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir (Hamarta ve Demirtaş 2009). 

2.6. Seçici Soyutlama (Zihinsel Süzgeç): Zihinsel süzgeç olarak da bilinen bu düşünme 

tarzında, bir olaya yönelik fikir ya da gerçek, depresif veya olumsuz düşünceleri desteklemek 

amacıyla kullanılır (Sharf 2000). Beck’e (2001b) göre seçici soyutlama resmin tümünü 

görmek yerine, gereksiz yere olumsuz bir ayrıntı üzerinde odaklaşmaktır. Flouri ve 

Panourgia’nin (2011) çalışmasının sonuçlarına göre, olumsuz bir yaşantı durumunda aşırı 

genelleme ve seçici soyutlama bireyin duygusal ve davranışsal sorunlar yaşamasına yatkınlık 

oluşturmaktadır. Türk atasözlerinde belirlenen seçici soyutlama örneklerinden bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

“492- Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu.” 

“1221- Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.” 

“1942- Kuşa nasip olsa anasından olurdu.” 

“2109- Öksüz neden güler? Yanılır da güler. (Öksüz güler mi, meğer yanıla.)” 

“2111- Öksüz oynaşa çıkmış, ay akşamdan doğmuş.” 

“2107- Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar.” 

“2082- Onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat'ta) yılan sokar.” 

“2355- Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar.” 
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Yukarıda belirtilen seçici soyutlama örnekleri değerlendirildiğinde, “492- Bahtsızın 

bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu.” atasözünde olduğu gibi bu atasözleri aynı zamanda 

felaketleştirme, aşırı genelleme ve bahtsız, fukara, öksüz ve talihsiz kelimeleri ile etiketleme 

bilişsel çarpıtmalarını içermektedir. Bilişsel terapiye göre bireyin bir otomatik düşüncesinde 

birden fazla bilişsel çarpıtma olabilmektedir (Türkçapar 2009).  

Bu çalışmada, seçici soyutlamayı desteklemeyen Türk atasözleri incelendiğinde ise 

“655- Bir pire için bir yorgan yakılmaz.”, “663- Bir sürçen atın başı kesilmez.”, “1406- Her 

düşüş bir öğreniş.”, “1414- Her inleyen ölmez.” ve “1455- Her taş baş yarmaz.” gibi bazı 

atasözlerinin olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, felaketleştirme bölümünde (bkz. 2.4.) 

belirtildiği gibi bireyin olumsuz düşüncesini desteklemek yerine olumlu düşünmesini 

öğütleyen çok sayıda atasözü vardır. Her iki yönden, Türk atasözlerinin fazlaca belirlenmiş 

olması, seçici soyutlama bilişsel çarpıtmasının Türk toplumu için bir risk olabileceğini 

düşündürmüştür.   

2.7. Ya Hep Ya Hiç (İkili) Düşünme: Ya hep ya hiç tarzı düşünme, “siyah ya da beyaz”, 

“çift kutuplu” ya da “ikili” düşünme olarak da anılmaktadır. Bu tarz düşünce herhangi bir 

durumu, sadece iki kategoride siyah-beyaz, iyi-kötü, harika-korkunç şeklinde nitelendirmektir 

(Beck 2008a; Beck 2001b). Örneğin, obsesyonları olan bir kişinin “Tam güvende değilsem, 

büyük bir tehlike altındayımdır” şeklindeki düşüncesi, ya hep ya hiç (ikili) düşünme bilişsel 

çarpıtmasına örnektir (Köroğlu 2006). Son yıllarda bilişsel terapi alan-yazınında 

mükemmeliyetçilik kavramı olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmakta ve bireyde strese 

yol açan olumsuz mükemmeliyetçilik ile ya hep ya hiç tarzı düşünme ilişkilendirilmektedir 

(Egan, Piek, Dyck ve Rees 2007). 

“153- Akara kokara bakma, çuvala girene bak.” 

“454- Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.” 

“460- Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.” 

“2131- Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin.” 

“2167- Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın.” 

Türk atasözleri ya hep ya hiç tarzı düşünme yönünden incelendiğinde, bu bilişsel 

çarpıtmaya yönelik söylenmiş atasözlerinin az sayıda olduğu belirlenmiştir. Yukarıdaki 

örneklerden sadece “2131- Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin.” atasözünde ya hep ya 
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hiç tarzında bir düşünce hatasının olduğu, diğer üç örnekte ise ya hep ya hiç düşünmenin 

desteklenmediği görülmektedir. 

2.8. Kehanette Bulunmak (Duygulara Göre Mantık Yürütme): Kehanette bulunmak, 

bireyin elinde bir kanıt olmamasına karşın,  keyfine ya da duygularına göre mantık yürütmesi 

durumudur. Bir başka deyişle, kişinin bir şeyi çok yoğun yaşaması nedeniyle karşıt kanıtları 

göz ardı ederek onu doğru sanmasıdır (Sharf 2000). 

 “88- Adam olacak çocuk b.kundan belli olur.”   

“139- Ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir).” 

“1949- Kutlu gün doğuşundan (bellidir) (kutlu yaz yağışından).” 

“2075- Olgaç oğlak b.kundan betli olur.” 

“2168- Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.” 

“2348- Şimşek çakmadan gök gürlemez.” 

Yukarıda belirtilen atasözlerinde bir işin ya da bireyin gelecekteki durumunun nasıl 

olacağı şimdiki durumundan veya “2075- Olgaç oğlak b.kundan betli olur.” atasözünde 

olduğu gibi ilerlemenin üründen belli olacağı vurgulanmaktadır. Bu atasözleri durumsal 

olarak doğru olmalarından, değişimi yok saymalarından ve umutsuzluğu tetiklemelerinden 

dolayı bilişsel terapi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir.  

Yukarıda belirtilen atasözlerine karşın, bazı atasözlerinde kehanette bulunulmama 

önerilmektedir. Bu duruma, “617- Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez).” ve “2195- Saçım ak mı, 

kara mı? - Önüne düşünce görürsün.” atasözleri örnek olarak verilebilir. Bir diğer açıdan, 

yukarıda belirtilen atasözlerinde kehanette bulunmak ile birlikte aşırı genelleme bilişsel 

çarpıtmasının bir arada olduğu görülmektedir. Bilişsel terapiye göre bireyin bir otomatik 

düşüncesinde birden fazla bilişsel çarpıtma olabilmektedir (Türkçapar 2009). 

2.9. Kişiselleştirme: Kişiselleştirme, bireyin bir olayın farklı nedenleri olabileceğini veya 

başkalarının da bu olaya sebep olacağını hiç dikkate almadan, kendisi ile ilgisi olmayan bir 

olayın nedenini kendisine yüklemesi şeklindeki bilişsel çarpıtmalardır (Beck 2001b; Leahy 

2007). Bu çalışmada kişiselleştirmeye yönelik Türk atasözlerinin sınırlı sayıda olduğu 

belirlenmiştir. Bu atasözleri ise şunlardır: 

“219- Al giyen alınır.” 

“2299- Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider.” 
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Türk atasözlerinde kişiselleştirme bilişsel çarpıtmasının sınırlı sayıda olması nedeniyle 

yüklemenin nerede olduğu incelenmiştir. Bunun sonucunda ise Türk atasözlerinde 

yüklemenin çoğunlukla kadere bağlandığı, toplumda kadercilik anlayışının hâkim olduğu 

görülmüştür (Örn., “223- Alın yazısı değişmez.”, “241- Allah isterse bir kulun isini, mermere 

geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken kırar dişini.”). Bu durumun nedeninin ise 

Türk toplumunun dini inançlarının atasözlerine yansımasından kaynaklanabileceği 

düşünülmüştür. Bilişsel terapi açısından kişiselleştirmenin az sayıda olmasının olumlu olarak 

değerlendirilmesine karşın kaderciliğin fazlaca vurgulanmasının bireyin psikolojisi üzerinde 

olumlu ve olumsuz yanlarının olduğu söylenebilir. Kaderciliğin olumlu yanı, bireyin olumsuz 

bir yaşantıya dayanma gücünü artırabilirken (Bostancı Daştan ve Buzlu 2010), olumsuz yanı 

yaşadığı olayda kontrolü dışsal odaklara bağlaması nedeniyle, bireyin kendi gücünü yok 

sayması, sorumluluk almasını engelleyebilmesi ve kaçınmacı yaklaşım gibi uygun olmayan 

başa çıkma yöntemlerine yol açmasıdır (Bilal ve Dağ 2005; Shahid ve Thompson 2009; 

Şimşek, Erol, Öztop ve Özcan 2008). Örneğin, çok çalıştığı halde üniversite sınavında istediği 

puanı alamayan bir öğrenci sorumluluk alıp, tekrar sınava girmek yerine, kadercilik anlayışı 

ile istemediği bir bölümü seçmek zorunda kalabilir. Diğer yandan, kişiselleştirme bilişsel 

çarpıtmasını kullanarak sınavda istediği puanı alamamasının nedenini sadece kendine 

yükleyebilir. Bilindiği üzere, bir öğrenci sınava çok iyi hazırlanmış olsa bile sınavda başarıyı 

etkileyen sınav salonunun ısısı, gürültü, soruların sıralanışı gibi çeşitli içsel ve dışsal faktörler 

vardır. Bireyin bu faktörlerin hepsini kontrol etmesi imkânsızdır. Burada önemli olan nokta, 

sorumluluk almama ile aşırı ya da gereksiz sorumluluk alma, bir başka deyişle kişileştirme 

arasındaki çizgide bireyin kendi yerini sağlıklı bir şekilde belirleyebilmesidir. 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada, Türk toplumunun bakış açısını belirlemek amacı ile bilişsel terapide yer 

alan “bilişsel çarpıtmalar” kavramı Türk atasözlerinde incelenip, ele alınan dokuz bilişsel 

çarpıtmayı destekleyen ve desteklemeyen atasözleri belirlenmiştir. Bunun sonucunda, en çok 

var olan bilişsel çarpıtmaların aşırı genelleme, zorunluluk ifadeleri, etiketleme, aşırı 

büyültme/küçültme, felaketleştirme ve seçici soyutlama olduğu görülmüştür. En az belirlenen 

bilişsel çarpıtmalar ise ya hep ya hiç tarzı düşünme ve kişiselleştirmedir.  

Doğası gereği, Türk atasözlerinde durumların aşırı büyültülüp/küçültüldüğü ve 

tecrübelerin genellenerek söylendiği görülmektedir; ancak tecrübelerin öznesi, koşulları ve 
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zamanı aynı olmadığından dolayı, sonuçlarının da aynı olması beklenemez (Özden 2001). 

Aksoy (1997) bazı atasözlerinin genel kural gibi söylenmesine rağmen gerçekte genel kural 

olmadığını, sık sık rastlanan durumların genelleştirilmiş olduğunu ifade etmiştir. “Gelen 

gidene rahmet okutur.” atasözü bu duruma örnek verilebilir. Bir diğer yönden, Aksoy (1997) 

genellemenin olduğu bazı atasözlerinin ilk halinin günümüzdeki halinden farklı olduğunu, 

eski biçiminde genellemenin hangi koşula bağlı olduğunun atasözünde belirtildiğini 

vurgulamıştır. Bu değişime örnek olarak da yazar, günümüzde “Suyu getiren de bir, testiyi 

kıran da.” olarak ifade edilen atasözünün 15. yüzyıldaki halinin “İyilik bilmeyen katında su 

getirenle senek sıyan biridir.” olduğunu aktarmıştır. Dildeki bu değişimin birçok nedeni 

olabileceği gibi, bireyler temel inançlarını desteklemek amacıyla, bilinçli veya bilinçsizce 

atasözlerini bu şekilde kullanarak atasözlerinde değişime yol açmış olabilirler.  

“555- Bekârlık maskaralık.” ve “557- Bekârlık sultanlık.” atasözlerinde olduğu gibi 

Türk atasözlerinin bazılarında birbiri ile çelişen ve aşırı genellemelerin olduğu ifadeler 

bulunmaktadır. Aksoy (1997) doğru yargılı olmayan bu atasözlerinin, toplumla alay 

olabileceği gibi taşlama, uyarma ya da bir kötümserlik ve öfke anlatımı olabileceğini 

belirtmektedir. Bu atasözlerindeki amaç, doğru yargıları söylemek için değil, toplumda 

benimsenen ruh hallerini yansıtmaktır. 

Türk atasözlerinde en çok öğütlenmeyen bilişsel çarpıtmalar ise aşırı genelleme, aşırı 

büyültme/küçültme, felaketleştirme ve zorunluluk ifadeleridir. Her iki grupta da aşırı 

genelleme, aşırı büyültme/küçültme ve felaketleştirme bilişsel çarpıtmalarının belirlenmesi, 

bu bilişsel çarpıtmaların Türk toplumunda sıkça kullanılan bilişsel çarpıtmalar olabileceğini 

düşündürmüştür. Bununla birlikte, Türk atasözlerinde bilişsel çarpıtmalara yönelik öğütlerin 

olması bilişsel terapi açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gerçekçi ve akılcı 

düşünebilen bireyleri yetiştirmek için eğitim alanında bu atasözlerinin vurgulanması yararlı 

olabilir. 

Bu çalışmanın sonuçları, Türkiye’de bu konudaki ilk çalışma olması nedeniyle 

karşılaştırılamamıştır; ancak bilişsel çarpıtmalar konusunda Türkiye’deki araştırmalar 

incelendiğinde, ergen (örn., Suadiye ve Aydın 2009) ve yetişkin (örn., Bilge ve Arslan 2001)  

örnekleminde araştırmaların olduğu ve bilişsel çarpıtmaları kullanma puanları yüksek olan 

bireylerin, düşük puana sahip olanlara göre çeşitli psikolojik ve sosyal sorunlar yaşadıkları 

görülmüştür.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

18 
 

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kaynak olarak 

sadece Aksoy (1997) tarafından hazırlanmış olan atasözleri sözlüğünün incelenmiş olmasıdır. 

Kaynak sayısının artması durumunda, belirlenmiş olan bilişsel çarpıtmalar sayıca 

farklılaşabilir. İkinci sınırlılık ise öğüt verdiği düşünülen atasözlerinin toplumu yerme amaçlı 

da söylenmiş olabileceğidir (Aksoy 1997). 

Bu çalışmada vurgulanması gereken nokta, bilişsel çarpıtmaların her insanda, her 

milletin atasözlerinde görülebileceğidir. Buradaki amaç, toplumu yansıtan, eleştiren ve 

topluma öğüt veren Türk atasözlerini psikolojik açıdan ele alarak, bu atasözlerinin 

öğretilmesinde ve bir düşünceye kanıt gösterilmesinde akılcılık ve gerçekçilik ilkelerinin 

vurgulanmasıdır. Atasözlerinin geçerliliğini sınamak ya da bilişsel çarpıtmalarla baş 

edebilmek amacıyla da şu sorular sorulabilir (Köroğlu 2006):  “Bu düşüncemin %100 doğru 

olduğunu söyleyebilir miyim?”, “Bu düşüncem/yargım eldeki bütün kanıtlara uygunluk 

gösteriyor mu?”, “Bu düşüncem/yargım her zaman geçerli mi?”, “Bu düşüncemin geçerli 

olmadığı birtakım durumlar var mı?”, “Bu durum üzerinde gerçekten benim ne denli bir 

denetimim var?” “Denetimim olmayan durumlar için sorumluluk alıyor muyum?”, “Ya da söz 

konusu durumun denetimim altına alabileceğim yanlarını görmezden mi geliyorum?” ve 

“Olası sonuçlar için beklentilerim gerçek mi, hatta böyle bir olasılık var mı?”  

Sonuç olarak, bu çalışmada Türk atasözlerinde bilişsel çarpıtmaları öğütleyen ve 

öğütlemeyen çok sayıda atasözü belirlenmiştir. Olumsuzluklarla karşılaşan bir danışan, 

yaşadığı olayı anlamlandırmasında temel inançlarına ve bilişsel çarpıtmalarına kanıt ararken 

bu atasözlerinden yararlanabilir. Bu durum danışanı, gerçekçilikten ve akılcılıktan 

uzaklaştırarak, işlevsel olmayan düşüncelerinin daha da güçlenmesine neden olabilir. Bu 

nedenle, bir atasözünün öğretilmesinde veya kanıt gösterilmesinde aynı konuda söylenmiş 

olan başka bir atasözü vurgulanarak, bireylerin bu atasözünü genellemesi engellenebilir veya 

kanıtları çürütülebilir. Bu nedenle, çalışmanın bulguları, bireylerin bilişsel çarpıtmalarının 

ortaya çıkarılmasında ve bunlarla nasıl baş edebileceğinin bireye öğretilmesinde, ruh sağlığı 

ve eğitim uzmanlarına yardımcı olabilir. Bir diğer açıdan, bilişsel çarpıtmalar psikolojik 

danışma sürecindeki terapötik koşulların sağlanmasında önemlidir. Örneğin, psikolojik 

danışmanların yapmaması gereken bilişsel çarpıtmalardan biri danışanların etiketlenmesidir 

(Voltan-Acar 1998; 2010). Bu sebeple, çalışmanın bulguları ruh sağlığı uzmanlarının 

kendilerini değerlendirmelerine katkıda bulunabilir.  
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EURO BÖLGESİ KRİZİ VE EURO’DAN AYRILMA SÜRECİ  

 
Sabire KİPER∗ 

ÖZ 
Çalışmanın amacı, Euro bölgesi borç krizinin Euro’ya ve Euro Bölgesi ülkelerine olası 

etkilerini değerlendirmektir. Bu nedenle öncelikle Euro’nun oluşturulmasındaki etkenlerden 
biri olan savaş kaygısı ilk bölümde incelenmiş ve daha sonraki bölümlerde Euro krizinin Asya 
ve Avrupa bankaları üzerindeki etkileri, Euro krizi ve AB dağılma süreci, Yunanistan ve 
İtalya krizlerinin Euro krizi üzerindeki etkisi, Euro bölgesindeki mali sorunun siyasi birliğe 
etkisi, Euro krizi ve ikili Euro uygulamaları, Euro bölgesine Çin desteği ve Euro krizinin bir 
sonucu olarak mali denetim uygulamaları değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Euro bölgesi borç krizi, AB dağılma süreci  

 

CRISIS IN EURO AND LEAVING THE PROCESS OF EURO 
Abstract 

The purpose of this study, the Euro zone debt crisis was to evaluate the possible 
effects of the Euro and the Euro Zone countries. For this reason, the war primarily concern the 
euro in the first part of creating one of the factors examined and subsequent sections Euro 
crisis impact on Asian and European banks, Euro crisis and the disintegration process of the 
EU, Euro crisis impact on the crisis in Greece and Italy, the effect of political unity in the 
euro area financial problem, Euro crisis and the two Euro applications, the Chinese support 
for the euro area and the euro as a result of the crisis were financial audit practices. 

Keywords: Euro zone debt crisis, The EU process of dissolution 

 

GİRİŞ 
1999 yılında kullanılmaya başlanan Euro, kısa süre içinde dünyanın en önemli para 

birimlerinden biri haline gelmiştir. Birlik içindeki ülkeler arasında ticaretin gelişmesini ve 
mali, siyasi, parasal, savunma gibi ortak politikaların geliştirilmesini amaçlayan Euro birliği 
üye ülkelerde bu politikaların uygulanabilmesi için kendi bağımsız politikalarını terk 
etmelerini ve ortak politikalar uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. 

Euro bölgesine dâhil olmak için ülkelerin sağlaması gereken bir takım koşullar vardır. 
Bunlar Bütçe açığının milli gelire oranının %3'ü aşmaması ve kamu kesimi borçluluk oranının 
                                                 
∗ Gaziantep Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi,  
kiper-sabire@hotmail.com  
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%60'ı geçmemesidir. Ancak zamanla Euro bölgesinin kendi amaç ve gayelerinin sınırlarından 
ayrılarak bu koşulları sağlamayan ülkeleri de bir takım siyasi amaçlarla bölgeye dahil etmesi, 
birliğe dahil diğer ülkelere büyük yükümlülükleri de beraberinde getirmiştir.  Euro bölgesinde 
ortak para birimi olarak Euro kullanılmasının yanı sıra, Euro bond ve Euro tahvil gibi 
araçların da kullanılması risk gurubundaki ülkelerin kronik sorunlarının diğer ülkelere de 
bulaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle bugün Euro Bölgesi  kısaca PİİGS olarak 
nitelendirebileceğimiz Portekiz, İspanya, İrlanda, Yunanistan ve İtalya gibi kamu borcu 
yüksek olan ülkeler nedeniyle ciddi bir borç kriziyle karşı karşıyadır.  

Euro borç krizinin çözüm yolu olarak, riskli sayılan ülkelerin bölgeden ayrılması 
olarak görülse de, ülkelerin bu ayrılık sonucunda yüklenecekleri maliyetler ve bağımsız 
politikaların ne kadar etkin uygulanabileceği ülkeleri Euro’dan ayrılma seçeneğinden 
uzaklaştırmaktadır. Ayrıca Euro’ya devam edilmesi durumunda riskli sayılan ülkelerin 
borcunun daha ne kadarının diğer ülkelerce ve ortak kurumlarca finanse edilebileceği de Euro 
bölgesinde gündemi oluşturan bir diğer konudur. 

1. Euro ve Savaş Kaygısı 
Euro'nun icatçıları için, 1990'da Soğuk Savaş'ın bitişi hem bir kutlama hem de bir 

kaygı anıydı. Geleceğe bakarken, aynı zamanda kıtanın kanlı geçmişini de saplantı haline 
getirmişlerdi. Yeni bir Avrupa, özellikle de yeniden birleşen bir Almanya, eski milliyetçi 
duyguyu uyandırabilir ve yeniden bir savaş tehlikesi yaratabilir miydi?  

Almanya başbakanı Helmut Kohl ve Fransa başbakanı Mitterand ortak para biriminin -
Avrupa Birliği'nin çimentosu olan ve tehlikeyi uzak tutma anlamına gelen - siyasi bir proje 
açısından önemli olduğunu gördüler.  Onların görüşüne göre Euro'nun olmadığı bir dünya 
çatışmaların ve belki de savaş tehdidinin giderek artığı bir dünya olacaktı. 

Bu Korkudan doğan nedenle ortak politik kurumlar olmadan Euro’ya geçiş yaşandı. 
Böylece Euro projesi Avrupa'yı gerçek anlamda birleşmiş bir ekonomik bölgeye dönüştürecek 
ortak politik kurumlar üzerinde herhangi temel bir anlaşma olmadan kanunlaştırıldı. Sonuç 
olarak, her ülke kendi ekonomik politikalarını izledi. Yunanistan harcarken Almanya tasarruf 
etti ve piyasalar zayıf bağlantılara odaklanmakta hızlı davrandılar. Yunanistan ve Portekiz 
gibi ülkeleri neredeyse iflasa sürükleyerek bütün Euro'yu tehdit eder hale geldiler. 

Euro’nun politikadan bağımsız olmaması, para yönetimini siyasi bir futbol 
müsabakasına dönüştürmüştür. Şöyle ki politikadan bağımsız kalmaktan ziyade - ilk başta 
niyetlenildiği gibi - para yönetimi, daha zengin ve daha fakir Avrupalılar arasında artan 
kırgınlıkla ileri ve geriye tekme atılan bir siyasi futbola döndü. Daha fakir ülkeler Alman 
standartlarını karşılaması için gerekli olan kemer sıkma önlemlerini reddediyorlar. Almanlar 
da gerçek bir ekonomik topluluk inşası için gerekli olan adımları atmayı ret ediyorlar, sonuç 
soğukluk, ayrılık oluyor. Bu nedenle politikadan bağımsız Euro bölgesi oluşturmak bu alanın 
etkinliğini sağlamanın en yolu olarak görülmektedir. 

Harvard ekonomisti Martin Feldstein'in 1997 yaptığı çalışmasındaki “Euro olsun ya da 
olmasın savaşın Avrupa'ya gelmeyeceği tahmini” gerçeğe yakın gözüküyor. Bu yazıda, 
Euro'nun takdim edilmesinin Avrupa Birliği içinde büyük anlaşmazlıklara yol açacağı, çünkü 
pek çok ülke arasında genel bir para birimini sürdürmekten kaynaklanan sorunların meydan 
okumalar yaratacağı ve milliyetçiliğin yeniden doğmasına neden olacağını belirtilmiştir. 
Feldstein haklıydı. Mevcut Euro krizi sinirleri öylesine germişti ki Avrupalılar yeniden daha 
saldırgan hatta daha milliyetçi olmuşlardı. 
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Avrupa Birliği ortaklarının on yıllardır geliştirdiği nazik ton hakaretlerle dolu sert 
konuşmalara dönüşmüştü. Almanlar Yunanlıları tembellik, yolsuzlukla nitelendirmişlerdir. 
Almanya'daki haber medyası neşeli bir şekilde, vergi ödemeyen Yunan milyarderleri, elli 
yaşında emekli olan Yunan işçileri ve yan gelip yatan Yunan zenginlerin yatlarıyla dolu 
limanları gündeme getirmiştir. 

Buna karşılık olarak da, Yunanlılar Nazi kartını ileri sürerek Almanların onlara savaş 
zamanı tazminatı olarak milyarlarca dolar borçlu olduklarını söylemişlerdir. 

1990'daki bir diğer korku da, Euro olmadan, yeniden birleşen bir Almanya'nın kıtaya 
yine egemen olmasıydı. Eğer Almanya kendi parasını bırakırsa, Fransa onun yeniden 
birleşmesini destekleyecekti; Euro Berlin'in Avrupa ile yeniden bağlanmasına yardım 
edecekti. Alman Şansölyesi olan Angela Merkel, Yunanistan ya da Portekiz yahut batmak 
üzere olan her kim ise bir başka kurtarma paketi çağrısı yaptığında bu mantrayı 
tekrarlamaktan asla yorulmadı: "Eğer Euro başarısız olursa, bütün Avrupa Projesi tehlikeye 
girecek." Fakat geçmiş 20 yılda, bu durumun tersi gerçekleşti. Euro, AB üyesi 11 ülke 
tarafından 1 Ocak 1999'da Avrupa’da “Tek Para Birimi, Tek Faiz Oranı” geçerli olacaktır 
iddiasıyla gerçekleştirildi ve Almanlar ekonomilerini iyileştirdiler. Bugün, Fransa tarafından 
kontrol edilmenin yerine, 500 milyonluk Avrupa Birliği içinde çıkış noktasını göstererek 
bağımsız hareket edebilmektedirler. 

Euro olmasa da Almanya yine Avrupa'nın en güçlü ülkesi olacaktı, fakat ortak paranın 
çarpanı olmayacaktı. Euro kullanmak Amerikalıların kendi kredi kartlarını en üst  
limite ulaştırmalarına eş değer olmuştur. Düşük Alman faiz oranları ile borç alabilmek 
İspanya ve İrlanda'da gayrimenkul balonlarının oluşmasına yardım etmiş Yunanlıları ve 
Portekizlileri alışveriş çılgınlığına sevk etmiştir. 

Diğer Avrupalıların abartılı tutumlarından en fazla yararlanan Avrupa ihracatının 
yüzde 75'ini alan Almanya olmuştur. Yunanistan iflasa sürüklense bile, Mercedes ve 
BMW'ler Alman bankalarından çekilen kredilerle nakit ödenmiştir. Karların geri 
yollanmasına gerek kalmamıştır. 

Bu durumda Euro olmasaydı, daha düşük düzeyde göze çarpan bir tüketim olacaktı ve 
Almanya bugün olduğu gibi bir dinamo haline gelmeyecekti. Fakat bir başka  
önemli sonuç çıkabilirdi. Avrupa 2008 finansal krizine önemli ölçüde katkıda 
bulunmayabilirdi. 

Avrupa belki Euro olmasaydı daha iyi olabilirdi. Küreselleşme hala zayıf 
ekonomilerinin büyük bir kısmını yok edecektir ve hatta Euro bölgesi içinde kolay borçlanma 
olmadan, AB'nin daha küçük olan güney üyeleri bir tür ekonomik kriz yaşayacaklar 
muhtemelen. Fakat Euro ortak para birimine hazır olmayan Avrupa tarafından bir politik 
proje olarak uygulanmamış olsaydı, uzmanlar muhtemelen bu tür bir durumu oldukça hızlı bir 
şekilde temizlemiş olacaklardı. Fakat şu an yapamıyorlar. Çünkü son tahlilde, bu tip bir karar 
hala savaş ile alakalı. 

Bu nedenle ABD hazine bakanı Timothy Geithner Polonya'ya gitmiştir ve 
Avrupalılara sorunlarını halletmek için gerçekten bir şeyler yapmaları adına dil dökmeye 
çalışmıştır. Ümitsiz bir şekilde piyasaları sakinleştirmenin yollarını arayan Avrupa finans 
bakanlarının çok sayıda yaptığı kriz toplantılarından birine kendini davet ettirmiştir.   
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Fakat Geithner Avrupalıların ruh halini ciddi olarak yanlış değerlendirmiştir. 
Avrupa'ya istenmeyen tavsiyelerde bulunacağına ilk önce kendi işlerini temizlemesi 
söylenerek geri gönderilmiştir. Geithner'ın hatası bakanların tamamen bankacılık, açıklar ya 
da para ile ilgili konuşuyor olduklarını düşünmesi olmuştur. Toplantı harekete geçmek üzere 
değil zorlayıcı olmayan bir şeyi en iyi nasıl yapmamak üzere düzenlenirken Kohl ve 
Mitterand konuşmalarının konusu hala savaş hakkında devam ederken Geithner gizli kodu 
anlayamamıştır. Kararlı bir biçimde hareket etmek yerine - Gaithner'ın talep ettiği gibi - 
Avrupalı hükümetler AB'nin içindeki dengeyi tehlikeye sürüklemeyecek küçük adımları 
atmak anlamına gelen "Avrupa"'ya olan taahhütlerinden dolayı sınırlanmış hissediyorlar. 
İkinci Dünya savaşının gerçek mirası olan bu boğucu iç çatışma korkusu, kurulduğu 1957  
yılından bu yana Avrupa Birliği'nin üzerine sorumluluk yüklemiştir. Avrupalı politikacılar 
belki finans konusunda uzman olmayabilirler, fakat kendisine oy verenleri tanımaktadırlar. 
Hiç bir şey yapmamak zorlukla kazanılmış istikrarı riske atmaktan daha iyidir 
(Habertürk,Eylül, 2011). 

2. Euro Krizinin Asya ve Avrupa Bankaları Üzerindeki Etkisi 
Avrupa’daki bankaların batma sebebi, bankların bütün parayı Yunanistan ve onun 

güney komşularına borç olarak vererek elde ettikleri kazançlardan daha yüksek dönüşler elde 
etmek istemeleridir. Böylece düşük gelir grubuna yüksek faizle verilen yüz milyarlarca dolar 
tutarındaki mortgage kredilerini satın almışlar, 2007 ve 2008’de gerçek bir krizin içine 
girmişlerdir. Avrupa Bankaları ileride daha büyük kayıplarla onları tehdit eden Yunanistan 
gibi devlet borcu olan ülkelerin sıkıntılarına maruz kaldıklarından bugün yeniden batmaya 
devam etmektedir. Kısmen bu yüzden Avrupa'daki merkez bankaları ve ABD, Avrupa 
bankalarına borçlarını ödemelerine yardım etmek için daha fazla dolar pompalama 
taahhüdünde bulunmuşlardır. 

ABD’de yaşanan emlak krizi ve çöküşler AB’de de yaşanmaya başlamıştır ve 
Bankalar 2013’ün ortalarına kadar ellerindeki 2.5 trilyon Euro civarındaki taşınmaz malları 
elden çıkarmak zorunda kalacakları öngörülmektedir. Bu kriz ABD'den Türkiye'ye emlakçı 
transfer ettirmiş, ABD ekonomisindeki yavaşlamayla birlikte emlak alımlarının ciddi anlamda 
düşmesi, ABD emlak piyasasını uluslararası alıcılara yöneltmiştir. Bu duruma ilişkin bir 
örnek vermek istersek: 

Amerika'nın Florida eyaletindeki Remax ofisinde 7 yıldır gayrimenkul danışmanlığı 
yapan Gian Campanella, yaklaşık iki ay önce Remax Smart Ortaköy ofisine transfer olmuştur. 
Campanella, ABD'deki evlerin pazarlamasını Türkiye'den gerçekleştirmektedir. 

İstanbul'u kendisine yeni evi addeden Campanella, Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt 
dışı alıcılarına, ABD'deki gayrimenkulleri de Türk alıcılarla buluşturmaktadır. Şu ana kadar 
Kaliforniya ve Florida'da 20 adet işlem gerçekleştiren Campanella, aynı zamanda Florida'da 
da Remax'ta çalışmaktadır. ABD'de yatırım yapma konusunda ilgilenenleri eğitmektedir.  

Kaliforniya, Florida, Türkiye'de lisanslı bir emlak danışmanı olan Campanella, Türkçe 
konuşan danışman arkadaşları ve göçmenlik avukatlarıyla birlikte takım halinde 
çalışmaktadır. 

Gian Campanella, ABD'de resesyonla birlikte son yıllarda emlak alımlarının ciddi 
manada düştüğünü, 2005'te 7 milyon tavanı gören satış rakamının, 2010'da 5 milyona 
gerilediğini, Florida'da da bu rakamın 550 binden 400 bine düştüğünü belirtmektedir.  
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Bu düşüşlerin uluslararası alıcılara yönelinerek telafi edilmeye çalışıldığını ifade eden 
Campanella, Florida'da ev almayı önermektedir. Bunun nedeni olarak şu anda Florida'da 
emlak satın alan 3 kişiden 1'inin yabancı olduğunu, talep arttığı için 200 bin adet foreclosure 
(ipotek nedeniyle el konulmuş) ev Güney Florida'da bankalar tarafından satılmayı beklediğini 
ve bu sebeple de fiyatların önümüzdeki 1 yıl boyunca düşük seyredeceğini ileri sürmektedir. 
Ayrıca mortgage oranlarının da %3 civarında oldukça düşük olması bu duruma etkendir.  

Bunun yanı sıra emlak profesyonellerinin Florida'nın global anlamda hızlı satış 
rakamları konusunda bir ilke imza attığını dile getiren Campanella’ya göre  
 uluslararası alıcılar sayesinde bu durum 2012'ye de yansıyacaktır. Türkiye'den de emlak 
alımları konusunda ciddi bir talebin olduğunu ve bazı kişilerin eğitim görecek çocukları için, 
bazılarının ise gittiğinde kalacak bir yeri olması amacıyla konut satın almak istediklerini 
belirtmektedir. Konutlar alıcıya düşen fiyatların ileride yükseleceği düşüncesi cazip 
gelmektedir.  Genelde de Florida bölgesindeki fiyatı düşmüş, ama şu aralar yeniden değer 
kazanmaya başlamış konutlar, apartman daireleri revaçta bulunmaktadır. 60 bin-70 bin dolar 
civarındaki bir emlağı aylık 600-900 dolara kiralamak, kiralama işlemlerini buradan kumanda 
edebilmek cazibeyi daha da artırmaktadır. Ayrıca emlak sahibi olmanın ABD'ye giriş-
çıkışlarda kolaylık sağlaması bakımından avantajlı görülmektedir. Küçük yatırımcılar deniz 
gören/denize yakın masrafsız konutlara yönelirken, Green Card sahibi olmak isteyen kişiler 
ABD hükümeti tarafından teşvik amaçlı verilen ‘B1’ iş vizesi almaya yönelmektedir. 

Kendilerine 2 ayda 50-60 kişinin başvuruda bulunulduğunu söyleyen Campanella, 
kişilere 500 bin dolar yatırım karşılığında Amerikan Hükümeti tarafından teşvik amaçlı Green 
Card hediye edildiğini ve 50-60 bin dolarlık yerlere yatırım yapan kişilerin dahi bu yatırımları 
Green Card sahibi olmak adını gerçekleştiğini belirtmektedir. 

Amerika'da resesyondan etkilenen birçok arkadaşı olduğunu anlatan Campanella, 
Türkiye’de birçok fırsatın olduğunu düşünmektedir. Amerika'nın ekonomik görüntüsünün 
Türkiye’den biraz daha farklı olduğunu ancak resesyonun bir fırsat haline dönüşmesiyle 
birlikte Amerika'daki emlak fırsatlarının arttığını düşünmektedir. Buna örnek olarak Miami 
şehir merkezindeki 2 odalı bir konutun 40 bin dolara alınabilmesini göstermektedir. Ayrıca 
çeşitli şehir merkezlerinden ve farklı meslek gruplarından birçok kişinin bu avantajın farkında 
olduğunu ve kendisine emlak konusunda danıştığını dile getirmektedir.  

Ayrıca beğenilen bir gayrimenkulün ABD'de görülmek istendiği takdirde, ABD’de 
bulunan Türk gayrimenkul danışmanı arkadaşlarıyla irtibata geçebileceğini ve kişilere yer 
gösterme konusunda yardımcı olabildiklerini belirtmektedir. ABD'de alım işlemleri için önce 
teklif verilmektedir ve bu teklif için kişilerin mortgage ihtiyacı olduğu takdirde, morgage 
imkanı sunan bankalarla da bağlantıya geçebilmektedirler ve alıcının kabul etmesi durumunda 
konut alım işlemlerinin geri kalan kısmını tamamlamaktadırlar. Bununla birlikte Florida'daki 
ofisleri gayrimenkul kiralama ve yönetim işlerini üstlenebilmektedir ve bu işlemlerin maliyeti 
yıllık kiralama bedelinin % 8'ine tekabül etmektedir (Bloomberg, Aralık,2011). 

Euro Bölgesindeki sıkıntılar Avrupa Merkez bankalarında paralarını tutan devletleri de 
olumsuz etkilemiştir. Avrupa’da baş gösteren krizin sonucu olarak II. Dünya savaşından sonra 
ilk kez bankalar, bu yılsonu  süreleri bitecek olan tahvillerinin tümünü yenileyememişlerdir. 
Aralık 2011 sonunda bitecek olan tahviller 654 Milyar dolar tutarında ve sadece yüzde 67’si 
kadar, yani 413 Milyar dolarlık tahvil satabilmişlerdir. Bu durum  “241 Milyar dolar açık var” 
veya “piyasadan bu kadar para uçup gidecek” anlamına gelmektedir. 
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Aynı zamanda Avrupa Bankaları son elli yılda ilk kez vadesi gelen borçlarını 
tazeleyememişlerdir. Sadece bu gelişme bile tek başına, Euro Bölgesinin içine düştüğü 
güvensizlik ortamını gözler önüne sermeye yeterlidir. 413 Milyar doların piyasalara 
dönmemesi demek, piyasalarda kredi açığı yaşanacak ve banka kredilerine bağımlı olan 
uluslararası şirketlerin zora gireceği, Avrupa Birliği ekonomisinin de sıkışacağı anlamına 
gelmektedir. 

Euro bölgesinin çökmesinden endişe eden Venezuela hükümeti Avrupa bankalarındaki 
altınlarının ilk bölümünü Paris’ten kalkan uçakla Karakas’a getirerek kendi Merkez 
Bankasının kasasına koyarak garanti altına almayı tercih etmiştir. Venezuela devletinin 
yaklaşık 18 milyar doları altın olmak üzere 29.1 milyar dolarlık uluslararası rezervi vardır ve 
parasının değerini belirleyen altın rezervlerinin 11 milyar doları deniz aşırı ülkelerde, 7 milyar 
doları ise ülke içinde bulunuyordu. Euro bölgesinin sıkıntı içinde olması ve gelecek vaat 
etmemesi nedeni ile tamamını ülke içine çekmek kararı almıştır ( Kıbrıs Postası, Aralık,2011). 

Euro Bölgesi'ndeki borç sorunu çeken ülkelerin tahvil fiyatlarının düşmesiyle, 
Avrupalı bankaların Asya'daki varlıklarda satışa geçebileceğini söyleyen Brown Brothers 
Harriman&Co.’nun analistlerinden Marc Chandler, bu durumun gelişen piyasalardaki 
hisseleri aşağı çekebileceğini, Euro’yu ise destekleyebileceğini belirtmiştir. Döviz stratejisti 
olan Chandler, Bloomberg'de katıldığı bir radyo programında Euro’nun hala bir şekilde 
sağlam kalabilmesinin sebebinin, Avrupalı bankaların paralarını gelişen piyasalardan, 
ülkelerine döndürebileceği düşüncesindedir. Chandler, "Gariptir ki, Avrupa'daki soru 
büyüdükçe, Avrupa'ya dönen para da artıyor" görüşündedir. 

Standard&Poor's 500 Endeksi bu yıl % 1.2 aşağıda seyrederken, Tayvan'ın Taiex 
Endeksi % 23 ve Güney Kore Kospi endeksi % 9 düşmüştür. Bloomberg'in Korrelasyon 
Ağırlıklı Döviz Endeksi'ne göre, 17 ülke tarafından kullanılan Euro, 2011'de % 0.7 değer 
kaybederken, dolar % 1.4 güçlenmiştir. 

Asya piyasasına bakıldığında, çok fazla paranın uzaklaşmış olduğunun görüldüğünü 
belirten Chandler, bu konuda özellikle Güney Kore ve Tayvan'a bakılması gerektiğinin altını 
çizmektedir. 

Chandler, Avrupa'nın borç krizini gevşetmek için satabileceği fabrikalar, hisseler ve 
tahvillerden oluşan 10 trilyon Euro’luk yabancı varlığın olduğunu belirtirken   "Onlar bu 
varlıkları satabilecekken, insanlar onlara niye borç versin?" sorusunu sormuş ve Avrupalı 
bankaların bu varlıkları satmayı istemediğini, ancak Avrupalıların ellerinde bulundurduğu 
varlıkları satın almak isteyecek Çin ve ABD bankaları gibi ülkelerin olduğunu belirtmiştir. 
(Bloomberg, Aralık,2011). 

3. Euro Bölgesi Krizi ve AB Dağılma Süreci 
İlk 10 yıl iyi gittiği izlenimleri verilen veya o şekilde pazarlanan Avrupa ortak para 

birimi “Euro” ve bu birimin geçerli olduğu “Euro Bölgesi” günümüzde büyük mali sıkıntılar 
içine girmiştir. 

Euro Bölgesine girmek için; 

 Bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3'ünü aşmaması ve  

 Kamu kesimi borçluluk oranının yüzde 60'ı geçmemesi ön koşuldur. 
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 Euro Bölgesinin başını çeken Fransa’nın 4.3 Trilyon Dolar’dan fazla dış borcu vardır. 
Gayri Safi Milli Hasılası ile bu borcunu ödemesi olanaksız görülmektedir. 

İngiltere, Euro Bölgesi içinde olmamasına rağmen, bölgede ortaya çıkan ve büyüyen 
borç krizi nedeni ile bir dizi tedbirler almak zorunda kalmıştır. Euro ile yapılan riskli 
varlıklara olan bağımlılığını azaltmaktadır Yani yolcu olarak bulunduğu Euro gemisinden 
inmektedir. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa 
Birliğinin başkenti olan Brüksel’in yer aldığı Belçika’nın, Avrupa’daki resesyonun ülkenin 
ihracatını tehdit edebilecek boyutta olduğu gerekçesiyle, “Uzun Vadeli Kredi Notu”nu 
düşürmüştür. 

 İtalya ise ekonomik çöküşün eşiğindedir. Dev boyutlara ulaşan dış borcu nedeni ile 
çok ciddi bir sıkıntı içine girmiştir. Kamu borcunun, Gayrı Safi Yurt İçi Hasılası’na oranı ise 
“İflas Etti” dedirtebilecek düzeyde bulunmaktadır. Satışa çıkardığı devlet tahvili ve bonolarını 
yüzde 7 faiz ile İtalya’nın Euro tarihi içindeki en yüksek faizi oranıyla satabilmiştir. 

İspanya’da aynı şekilde devlet bono ve tahvillerine yüzde 6,5 faiz ödemeyi taahhüt 
etmiştir.  Gerek İtalya’nın gerekse de İspanya’nın ödemeyi taahhüt ettikleri bu faizler, her iki 
devletin de bütçesinden ödeneceği için devlet garantisi altında bulunmaktadır. 

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bono ve tahvillerden alabilselerdi, 
bankaların döviz mevduatına verdikleri faizlerden daha fazlasını almış olacaklardı. Tabii 
dönem sonunda İtalya’nın ve İspanya’nın hala o bono ve tahvilleri ödeyebilecek durumda 
kalıp kalamayacakları ise kendileri için ayrı bir risk unsuru oluşturacaktır. 

Portekiz ile Macaristan’ın durumları ise daha vahim olarak görülmektedir. Kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch, Portekiz’in notunu aşağılara çekerek ülkeyi “Yatırım 
Yapılamaz” statüsüne geriletirken, Moody’s de aynı işlemi Macaristan için yaparak, ülkeyi 
“Yatırım Yapılamaz” ülkeler sınıfına dahil etmiştir. 

İrlanda da açıkçası ekonomik olarak batmış durumda bulunmaktadır. Dış ve iç 
borcunu kapatmak için yaptığı büyük boyutlu zamlar ve vergi artırımları ters tepmeye 
başlayınca ekonomi neredeyse sıfırlanmış durumdadır. İrlanda şuan içinden çıkılmaz bir 
sorunla yüz yüzedir ve ekonomik batışın kapısını çalmasını sabırla beklemektedir. 

Yunanistan’ın ekonomik durumunu, yani ekonomik olarak ne konumda olduğunu 
sınıflandırmak gerçekte çok zordur. Ekonomik olarak kağıt üstünde çoktan batmış 
durumdadır. Yunan devlet tahvillerinin ikinci el piyasasındaki değerleri 1/3 oranında düşmüş 
ve yıllık verimi de  %30’a çıkmıştır. Bu verim, yani diğer adıyla faiz, Drahmi olarak değil 
Euro cinsindendir. Yunanistan’ın batmayacağına inanıp devlet tahvili satın alırsanız, elinize 
geçecek faiz Euro bazında yıllık  %30’dur. Bu durumun anlamı, ekonomi piyasasında hiç 
kimse Yunanistan’ın bono ve tahvillerinin ödeneceğine dair verdiği güvenceyi “Hiç de 
inandırıcı bulmuyor” demektir (Kıbrıs Postası, Kasım, 2011). 

Avrupa’da Yunanistan ile başlayan ve domino etkisi oluşturan finansal kriz Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi’ne de ulaşmıştır. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa’dan sonra Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi de ‘zor durumdayız’ mesajını vermektedir. Demokratik Parti (DİKO) 
Başkan Yardımcısı ve Rum Meclisi Ekonomi Komitesi Başkanı Nikolas Papadopulos, "İflasın 
eşiğindeyiz” şeklindeki açıklamasıyla "Yunanistan olma'' olasılığından korkmaktadır. Bu 
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nedenle Rum tarafının gündeminde Rusya ile imzalanan kredi anlaşmasından gelecek 2,5 
milyar Euro bulunmaktadır.  

Rum bankacılık sisteminin, ekonomisi çöken Yunan bonolarına bağımlılığı ve mali 
konsolidasyon tedbirleri gerekmesinden dolayı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları 
tarafından kredi notları düşürülen Rum yönetimini, Euro Bölgesi içerisindeki mali ve siyasi 
krizin derinleşmesi de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle iflasın eşiğinde olan Rum 
ekonomisi, Rusya’dan bekledikleri 2,5 milyar Euro tutarındaki krediyi erken zamanda 
alamaması halinde, devlet memurlarının ve emeklilerin 13. maaşlarını ödemeyecektir. Kıbrıs 
Rum Kesimi ve KKTC'de, kamu çalışanlarına ve emeklilere 13. maaş Aralık ayında 
ödenmektedir. Bu nedenle ek kesintiler olmaması halinde, devlet memurlarının işine son 
verilmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Rum ekonomisinin Yunan tahvillerinin etkisinde kalması sonucunun sorumlusu olarak 
Rum bankaları görülmektedir ve Rum tahvillerinin son aylarda, Yunan tahvillerinin bir yıl 
önceki durumundan daha da kötü olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle Güney Kıbrıs’ın 
Yunanistan gibi olmasını istemeyen Rum yönetimi devlet harcamalarını kısmaya yönelmiştir. 

Rum yönetimi kamu borçlarının bu denli yüksek rakamlara ulaşmasının nedenini eski 
ve yeni Rum ekonomi bakanlarının, kamu borçları hakkında bilinçli olarak meclise yanlış 
bilgiler vermesi olarak görmektedir. Ayrıca bugün iflasın eşiğinde olmalarının en temel 
sebeplerinden birinin, sosyal yardımlardaki %40 civarındaki artış olduğu düşünülmektedir. 
Bu nedenle harcamalar azaltılmadığı takdirde, Güney Kıbrıs’ın da AB İstikrar 
Mekanizması’na dahil olması büyük olasılıktır.  

Bunun yanı sıra Rum yönetimi, AB’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek 
amacıyla Ağustos ayından bu yana üç defa uygulanan tasarruf tedbirlerini uygulama kararı 
almıştır. Ayrıca Rum kesiminde, Temmuz ayında askeri deniz üssünde bulunan askeri 
mühimmat yüklü konteynırların patlaması, üs yakınında bulunan ve ülkenin ana elektrik 
kaynağı olan Vasiliko santralinin devre dışı kalmasına neden olmuştur ve zor durumda 
bulunan Rum ekonomisinin durumunu daha da zorlaştırmıştır (Zaman Ekonomi, Aralık, 
2011). 

4. Yunanistan ve İtalya Krizlerinin Euro Krizi Üzerindeki Etkisi 
Euro bölgesindeki sorunun ana nedenini teşkil eden iki temel ülkenin, Yunanistan ve 

İtalya’nın krizlerinin gelişim süreçlerini ve Euro bölgesi üzerindeki var olan olumsuz 
etkilerini değerlendirmek istediğimizde karşımıza şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır:  

Yunanistan ‘da başbakan Papandreou’nun ilk önce referanduma gitme kararı alması, 
ardından Fransa ve Almanya başta olmak üzere gösterilen sert tepki nedeniyle geri adım 
atması Yunanistan’ı siyasi kaosa sürüklemiştir. Papandreou yaptığı bu referandum çıkışının 
bedelini ise iktidarını kaybederek ödemiştir.  Zira ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi ile 
Cumhurbaşkanı nezaretinde yapılan görüşmeler neticesinde erken seçim kararı alınmış ve 19 
Şubat’ta yapılacak erken seçim öncesinde koalisyon hükümeti kurmak konusunda ortak 
noktaya varılmıştır. Koalisyon hükümetinde aday olmayacağını açıklayan Papandreou 
böylece oynadığı siyasi oyunu kaybetmiştir.  

Koalisyon hükümeti kurmak, felsefe olarak doğru bir karara işaret etmekteydi. Çünkü 
Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik kriz, tek bir partinin insiyatifiyle çözülebilecek bir 
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sorun değildi. Zira AB’nin Ekim sonunda Yunanistan için hazırladığı kurtarma paketi 
kapsamlı “koşulluluk maddeleri” içermekteydi. Bu maddeler; 

 Devlet memurlarının sayıca azaltılması 

 Daha önceki 50 milyar Euro’luk önceki pakete ilaveten 15 milyar Euro’luk ek 
özelleştirme 

 İlave gelir vergisi ve kesintiye tabi tutulan emeklilik maaşları gibi can sıkıcı tedbirler 
şeklinde sıralanabilir. 

Bu nedenle alınması gereken tedbirler bir toplumsal uzmanlaşmayı zorunlu 
kılmaktaydı ve bu noktada siyasi uzlaşı hayati nitelikte önem taşımaktaydı. Ancak 
Yunanistan’da kurulması beklenen Teknokrat hükümetin başarılı olması tartışma gereken bir 
konu olmuştur. Çünkü hem kurulacak hükümetin kapsamlı yeniden yapılanma için zamanının 
olmaması hem de krizin derinliği başarı şansını azaltmaktadır.  

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, Yunanistan en erken 2013’te tekrar büyümeye 
başlayacaktır ve kamu borcu şu anki seviyesi olan %142’den %190’lara çıkabilme olasılığı 
yüksektir. AB’nin kurtarma paketi bu tabloyu ortadan kaldırma konusunda kısmi iyileşmeler 
içermekteydi, ancak Yunanistan’daki siyasi krizle birlikte bu paket askıya alınmıştır. Yeni bir 
teknokrat hükümet kurulduğunda kurtarma paketi tekrar sunulsa dahi piyasaların bu çok geç 
ve cılız kalmış tepkiye cevap vermeleri düşük bir ihtimal olarak görülmektedir. 

Tablo 1: İtalya-Yunanistan için Yüksek Kamu Borcu ve Düşük Büyüme 

 
Kaynak: USAK,( Aralık,2011), 

               http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=2434. 

Bu tablo, hükümet şekli ne olursa olsun Euro bölgesinde kaldığı müddetçe 
Yunanistan’ın krizden çıkmasının çok zor olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle 
Yunanistan’ın Euro bölgesinden çıkması hem Yunanistan siyasetinde hem de Avrupa 
medyasında ciddi olarak tartışmaya başlanmıştır. Papandreou “Euro bölgesinde kalmak için 
elimizden geleni yapacağız” demiş olmasına rağmen Yunanistan’ın elinde bu konunun 
üstesinden gelecek bir şey yoktur ve koalisyon hükümeti Yunanistan’ı Euro bölgesinde 
tutmayı başaramayabilir. 
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Bununla birlikte Euro bölgesinin sorunları sadece Yunanistan ile sınırlı değildir. Hatta 
Yunanistan sadece buz dağının görünen yüzüdür. Yunanistan’daki siyasi istikrarsızlığın 
tetiklediği fay hattı başta İtalya olmak üzere AB içindeki kırılgan Güney Avrupa 
ekonomilerini de geri dönülmez biçimde iflas potasına itmiş durumdadır. En yakın tehdit 
grubundaki ilk sırada ise İtalya yer almaktadır. 

İtalya’nın sağlam temellere oturmayan bir ekonomiye, bozuk kamu yönetime ve 
disiplinsiz bir siyasi iktidara sahip olduğu bilinmektedir. Ancak bütün bunlar ekonomiyi yeni 
Yunanistan ilan etmeye yeterli değildir. Zira İtalya, Yunanistan’a kıyasla güçlü bir finansal 
sisteme, çeşitlenmiş bir imalat sanayisine ve kontrol edilebilir bir bütçe açığına sahiptir. 

Bütün bunlara rağmen İtalya’nın borç rakamları da korkutucu büyüklüğe ulaşmış 
durumdadır. İtalya’nın toplam kamu borcu 1,9 trilyon Euro civarındadır. Bu rakam İtalya’nın 
ekonomik büyüklüğünün %120 sine tekabül etmektedir. Yani Yunanistan, İrlanda ve 
Portekiz’in toplam borcunun yaklaşık 3 katından daha fazladır. İtalyan ekonomisi Euro 
bölgesinin yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır. Almanya, Fransa’dan sonra en büyük üçüncü 
ekonomidir. Bu güne kadar kurtarma paketi talebinde bulanan Yunanistan, Portekiz ve 
İrlanda’nın toplam büyüklüğünün neredeyse 3 katıdır. Yunanistan 130 milyar dolarlık 
kurtarma paketi ile 3 yıllık borcunu çevirebilecekken bu rakam İtalya’yı en fazla 6 ay idare 
edebilecek bir meblağdır. Sadece bu karşılaştırma bile İtalya’nın yeni bir Yunanistan olması 
durumunda yaşanabilecek felaketin boyutlarını göstermesi açısından oldukça açıklayıcıdır. 

Tablo 2: Seçilmiş Ülkelerde Kamu Borcunun GSYİH’ye Oranı 

 
Kaynak: USAK, (Aralık, 2011), 

   http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=2434. 

Küçük Yunanistan’ın başına açtığı büyük sorunlarla Euro bölgesinde kaldıkça baş 
edebileceği pek olası görülmemektedir. Bu gerçeği görmek ve gerçekçi strateji üretmek adına 
harekete geçmek, Avrupalı hükümetlerin bugüne kadar göstermekte çok cimri davrandıkları 
siyasi ferasetlerini ortaya koymak adına belki iyi başlangıç olabilir.  

İçinde bulunduğu büyük ekonomik sorun için her gün bir yeni öneri alan Yunanistan 
için bir yeni çözüm yolu da Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (İFO) Başkanı Hans-
Werner Sinn tarafından oluşturulmuştur. 
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Werner Sinn, Yunanistan’ın çok pahalı bir şehir olduğunu ve bütçenin %30 oranında 
düşürülmesi gerektiğini ifade ederek bu durumu ancak eski para birimi Drahmi’ ye  dönerek 
sağlanabileceğini vurgulamıştır. 

Sinn  ”Benim önerim borçlar drahmiye çevrilsin” diyerek egemen Yunan devletinin 
bunları ödememe veya başka bir şekilde halletme yoluna gitme ya da drahmiye çevirme 
hakkının olduğunu ve sonuncu şık olarak da şirketlerin bilançolarına dokunulmaması için 
yegane çözüm yolu olduğunu belirtmiştir. Bunun aksine, eğer ülke Avro’da kalarak, fiyatları 
düşürme yoluna gittiği takdirde bankalara ve dışa karşı olan borçlar Avro olarak kalacağı için, 
gerçek ekonominin bilançoları tamamen bozulacağını ve bu da devlet dahil tüm kurumları 
büyük miktarda borçlanmaya sürükleyeceğini dile getirmiştir. 

İtalya’nın durumu ise çok daha farklıdır. Çünkü İtalya’yı tartışmak demek, hiç 
kuşkusuz Euro bölgesinin geleceğini tartışmak demektir. Bu konuda Avrupalı liderlerin 
sorumluluk alması ve gerekirse “Kamikaze Hükümetler” kurması gerekmektedir. 
Berlusconi’nin istifa edeceğini ilan etmesi İtalya sorununu çözmeye tek başına yeterli 
görülmemektedir. Siyasi kaosa izin verilmeden hızlı bir şekilde yeni ve kuvvetli bir 
hükümetin kurulması piyasalar üzerinde olumlu etki yaratabilir. Ancak Euro bölgesinde 
sorunun kontrol altına alındığına ilişkin mesajı sorunlu ülkelerin tek başına vermeleri 
mümkün değildir. 

Özetle başta Almanya ve Fransa olmak üzere bilhassa büyük ülkelerin birlik ve 
kararlılık içinde hareket etmeleri, İtalya’daki krizin daha da derinleşerek tüm Euro bölgesini 
tehdit etmesini engelleyecek tek yöntemi teşkil etmektedir. Bu nedenle Fransa ve Almanya, 
Euro’yu kurtarmak için Avrupa Birliği’ne üye diğer ülkelerle ortak bir paydada buluşma 
çalışmalarına başlamıştır ( USAK, Kasım,2011). 

Bu bağlamda geliştirilen stratejilerden bir tanesi, Euro bölgesini daha merkezi hale 
getirmek olmuştur. Euro bölgesinin ülkeler üzerindeki etkisi çeşitli uzmanlar tarafından dile 
getirilmiştir. Bu görüşler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

  Brookings Enstitüsü uzmanı Domenico Lombardi, “Kriz, bize, Avrupa’nın şu anki 
ekonomik modeliyle ilerlemenin mümkün olmadığını öğretti. Merkezi bir para politikası var 
ama politikalar üzerinde iyi uygulanmayan gevşek bir koordinasyon söz konusu.  
Makroekonomi ve yapısal politikalar alanında hiçbir koordinasyon yok,” şeklinde bir ifadede 
bulunmuştur. 

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Economist Dan Hamilton’a göre, Yunanistan 
AB’nin en büyük sorunu ve bu ülke iflas ederse diğer ülkelerin nasıl kurtarılacağı çok ciddi 
bir konudur. Hamilton, Avrupa Birliği’nin, Yunanistan iflas ederse bundan diğer ülkelerin 
etkilenmesini istemediğini ve diğer ülkelerin etrafında bir güvenlik duvarı oluşturmaya 
çalışıldığı yönünde bir yorumda bulunarak esas sorunun Yunanistan olduğunu ve diğer 
ülkelerin durumunun çok daha iyi olduğu görüşündedir. 

Borç içindeki Euro Bölgesi ülkelerinin borçlanma maliyetlerinde ciddi artış 
görülmektedir. Özellikle İtalya %7’den fazla faiz ödemektedir. Fransa Euro bonoları fikrine 
sıcak bakarken Almanya mali sıkıntıdaki ülkelere borç vermek istememektedir. Bu tür bono 
ve tahviller Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya gibi ülkelere daha hızlı şekilde ve daha 
ucuza borçlanma imkanı sağlamaktadır. 
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Avrupa Parlamentosu Liberal ve Demokrat Grup Başkanı Guy Verhofstadt’a göre, 
bonolar krizi durdurabilir çünkü bu şekilde İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Belçika ve 
Avusturya’nın borç sorunu hızla çözülebilir. 

Fransa ve Almanya daha fazla mali disiplin olan, daha güçlü bir Avrupa 
Komisyonu’nun kuralları çiğneyen Euro Bölgesi ülkelerine yaptırım uyguladığı bir sistem 
istemektedir.  CATO Enstitüsü’nden Dan Mitchell böylesine daha merkezi yaklaşımın da bir 
bedeli olduğunu dile getirerek Avrupa Birliği’nin ekonomisinin ister Brüksel’den yönetilsin, 
ister ekonomi politikaları Berlin’de oluşturulsun, demokrasinin çok büyük darbe aldığı 
takdirde, bağımsızlığın tehdit edileceği ve bu nedenle kişi ve ülkelerin kendi davranışlarından 
sorumlu olduğu fikrinin geçerliliğini yitirmiş olacağı görüşündedir.  

5. Mali Sorunun Siyasi Birliğe Etkisi 
Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nin içinde düştüğü bu “Mali Sorun”, siyasi birliğini 

de etkilemeye başlamıştır. Şayet “Euro Bölgesi” içindeki “Mali Sorun” çözülmediği takdirde 
bu durumun sonucu olarak AB’nin dağılması kaçınılmaz olacaktır. Yaşananların neticesi 
olarak şuanda bu ülkelerin gündemini “Avrupa Birleşik Devletleri” mi olalım yoksa AB’den 
ayrılalım ve farklı çözüm yolları mı belirleyelim tartışması oluşturmaktadır. 

Euro’daki bu çöküş aslında yıllar önce patent kayıtlarında kendini yavaş yavaş 
göstermeye başlamıştır. 2002 de Avrupa Patent ofisine yapılan başvurular düşüş trendine 
girmiştir ancak bu durum kimsenin dikkatini çekmemiştir. Yıllar içinde bu grafik hiç 
değişmeden aşağıya doğru inişini sürdürmeye devam etmiştir. Yeni fikirler ve yeni üretim 
olmayınca, taze para akışı ve para dolaşımı da süreç içinde hızını kesmiştir. 

İrlanda ve Yunanistan’ın batışı, -AB ekonomisine çok katkıları olmadığından- pek 
fazla etki etmemiştir ancak İspanya, İtalya ve sıradaki Fransa AB ekonomisinin yüzde 60’ı 
oluşturduğundan etkisi daha büyük olacaktır. İtalya ekonomik olarak çökerse Euro Bölgesi de 
çökeceğinden, İtalya’ya mecburi olarak 600 Milyar Euro’luk yardım yapılmıştır.  

Sorunun çözümü oldukça karmaşıktır. Bu denkleme siyaset de eklenince durum daha 
da karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Economist Dan 
Hamilton, Merkel’in politikası hakkında bir değerlendirmede bulunarak, Merkel’in yeni bir 
koalisyon kurması gerektiğini çünkü partisinin içinde ayaklanmaların olduğunu ayrıca 
muhalefetin Merkel’e baskı yapmaya başladığı görüşündedir. Alman Başbakanı Merkel’in bir 
yandan Avrupa’daki ekonomik krizin önüne geçmeye çalışırken, bir yandan da 
Washington’dan gelen tavsiyeleri değerlendirmeye çalışması nedeniyle Alman siyasetçiler 
tarafından üç kademeli bir oyun oynayarak entrikalar çevirdiği düşünülmektedir. 

500 milyon nüfuslu Avrupa Birliği’nin dünyanın en büyük pazarı ve yatırımcısı 
olduğunu vurgulayan Dan Hamilton, kaynaklar paylaşılırsa birliğin toplu borcun altından 
kalkabileceğini söylemektedir. Bu durumu Avrupa Birliği liderleri bağımsızlıklarının kaybı 
olarak mı görecek yoksa kaynakların birleştirilip paylaşılması için bir fırsat olarak mı 
değerlendireceği konusunda Hamilton, siyasi açıdan zor bir durumun olduğu çünkü bu 
sorunun yanıtını verecek grubun seçmen kitlesi olduğu görüşündedir (VOA, Aralık, 2011). 

Euro Bölgesi'ndeki borç krizi, Hollanda'yı Fransa’ya rağmen Almanya'ya işbirliği 
konusunda yakınlaştırmaktadır. Hollanda'nın genellikle Almanya'nın rahatça arkasına 
alabildiği bir ülke olduğunun ve bunun yalnızca ekonomi ile sınırlı olmadığının altını çizen 
Amsterdam yakınlarındaki Tilburg Üniversitesi'nin finansal ekonomi profesörlerinden 
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Sylvester Eijffinger, bunun Almanya için iyi bir destek olduğunu, çünkü Almanya'nın tek 
başına hareket etmek istemediğini belirtmiştir. 

 Avrupalı liderler 2 yıldan fazla zamandır devam eden finansal krizi kontrol altına alma 
konusunda sıkıntı çekerken, Hollanda Hükümeti, Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri arasındaki 
çözüm bulma farkının altını çizercesine, tasarruf ve merkez bankalarının bağımsızlığı 
konularında Almanya'dan yana taraf almıştır. 

Şubat 2010'da da o sıralar Hollanda Başbakanı olan Jan Peter Balkenende, Almanya 
Başbakanı Angela Merkel'i arayarak IMF'nin Yunanistan'ın fonlama ihtiyaçlarının çözülmesi 
için yardım etmesi gerektiğini söylemiş; bu plan, önce Avrupa Birliği'ni yetersiz görmekten 
korkan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin muhalefetine takılmıştır. Ancak 1 ay 
sonra AB Liderleri kendilerini IMF'nin kapısında bulmuştur (Bloomberg, Aralık, 2011). 

AB’de Euro bölgesindeki borç krizinde IMF kaynaklarına muhtaç olmuştur. Liderler, 
borç kriziyle mücadele için bankalarının Uluslararası Para Fonu’na (IMF) 200  milyar Euro 
kredi vermesini kararlaştırmışlardır. AB’deki merkez bankalarının açacağı krediyle  Fon, 
Avrupa’daki borç kriziyle mücadele için cephanesini güçlendirecektir. IMF  Başkanı 
Christine Lagarde, 150 milyar Euro’su Euro Bölgesi’nden olmak üzere AB’deki  merkez 
bankalarının 10 gün içinde açacakları 200 milyar Euro’luk krediyi memnuniyetle 
 karşılamıştır.  Avrupa Birliği liderleri borç kriziyle  mücadelede acil önlemler kapsamında 
Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun borç verme kapasitesini Mart 2012′de 500 milyar Euro’ya 
yükseltme konusunda uzlaşmışlardır. 2013 yılından itibaren Avrupa İstikrar Mekanizması 
adını alacak fona Almanya’nın itirazı sebebiyle bankacılık lisansı verilmeyecektir 
(Cekonomist, Aralık,2011). 

6. Euro Krizi ve İkili Euro Uygulaması 
Euro Bölgesi”nin kuruluş amaçlarından bir diğeri, Avrupa içi ticaretin gelişmesi ve 

artan ticaretle tüm üye ülkelerin hayat standardının yükseltilmesidir. Ancak Avrupa’nın 
lokomotifleri olan Almanya ve Fransa’nın ihracatlarının büyük kısmı Avrupa dışı ülkeler 
yerine Avrupa içine olmuştur. Bu durumda dış ticaret artacağına malların iç dolaşımı artmıştır 
ve bu da üye ülkeler arasında gözle görülemeyen oranda bir ticaret dengesizliğine neden 
olmuştur. Yıllar içinde bu dengesizlik giderilemeyecek denli büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Avrupa’da kullanılan iki “Euro” çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi çok çalışıp 
az tüketen “Kuzey Avrupa Euro”su, diğeri de az çalışıp, çok tüketen “Güney Avrupa 
Euro”sudur. Kağıt üstünde her ikisinin de aynı olmasına rağmen gerçek hayatta “Euro 
Bölgesi”ne olan etkileri çok farklıdır. “Güney Avrupa Euro”su kullanan ülkeler “siesta, gece 
sefası ve kısa mesai yapmak” kültürleri nedeni ile az çalışıp çok tüketme alışkanlıklarını 
devam ettirmişlerdir. Euro kullanmaya geçmekle birlikte paraları da “Kuzey Avrupa”nın 
yarattığı ve desteklediği güçlü ve değerli “Euro” olduğu için tüm malları çok ucuza ithal 
edebilme olanağına kavuşmuşlardır. 

Güney Avrupa Ülkeleri’nin bu harcamalara devam ederken aradaki gözle 
görülemeyen ve elle tutulamayan bu değer farkını yani cari açığı borçlanarak karşılamışlardır. 
Bu borcun büyük bir kısmını da AB içindeki mali kaynaklardan sağlanmıştır. 

Bir devletin, “Milli Geliri”nin büyüme oranı üstünde “reel” faizle borçlanamayacağı 
realitedir. Borçlandığı takdirde, borç taksitlerini ödeyemez duruma gelir ve borçları 
KKTC’deki “Faiz Mağdurları” gibi büyümeye başlar. Aynı zamanda ülke içindeki para da, 
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Milli gelir oranı ile Reel Faiz Borç oranı arasındaki fark kadar yurt dışı borç ödemelerine 
gitmeye başlar ve ülkede para darlığı nedeniyle ekonomik gerileme neden olur. 

Bugün Euro Bölgesi’nde yaşananlar, ödenemeyecek düzeye çıkmış dış borçlardan ve 
faizlerin tolerans limitlerinin üstünde farklılaşma göstermesinden kaynaklanmaktadır. Artık 
piyasada, biri güvenilir ve düşük faizli olan “Kuzey Avrupa Euro”su, diğeri de güvenilmeyen 
ve yüksek faizli olan “Güney Avrupa Euro”su bulunmaktadır. Bunun anlamı  “Euro Bölgesi” 
ve Avrupa’nın para birimi olan “Euro” fiilen bitmiş durumdadır (Kıbrıs Postası, Aralık, 
2011). 

7. Euro Bölgesine Çin Desteği 
Çin’in, AB tahvillerini satın almadığı takdirde Euro bölgesi batacak denli kötü 

durumdadır ve Çin Euro’nun son can simidi konumunda bulunmaktadır. Çin’in “Euro 
Bondları” yani AB Tahvillerini satın almadığı takdirde Euro Bölgesi, Kıbrıs Rumlarının AB 
dönem başkanı olacağı 1 Temmuz 2012’yi göremeyeceği öngörülmektedir. 

Çin’in Avrupa Tahvillerini alması, tamamen dünyanın ekonomik liderliğine oynama 
ve bölgesel stratejisi ile ilgilidir. 21. yüzyılda dev adımlarla büyüme hızına giren Çin’i 
durdurmak ve dizginlerini ele alabilmek için ABD’nin elinde kalan iki kozdan bir tanesi, 
dünya petrolünü kontrol altına alarak Çin’in büyüme ve dünya ekonomisine liderlik 
yapabilmek için gerek duyduğu enerjiyi kendi çıkarları doğrultusunda Çin’e, kendi uygun 
gördüğü oran ve miktarda vermek olmuştur. Açıkçası ABD, Çin’e istediğini yaptırmayı 
amaçlamıştır. Doğal olarak Çin’de aynı mantığı farklı yöntemlerle ABD ve AB’ye 
uygulamaya çalışmaktadır ( Kıbrıs Postası, Kasım, 2011). 

ABD’nin 1.9 trilyon dolarlık Devlet tahvilini satın alan Çin, ABD ekonomisi üzerinde 
tam olarak söz sahibi konumuna geçmiştir. ABD devlet tahvillerini değerinden daha düşük bir 
fiyatla satışa çıkarması durumunda ABD ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Bu aşamada, 
Türkiye’nin ekonomisine güvenip Türk parasına bağlı kalmak en akılcı yol gözüküyor. 

Her ne kadar Avrupa Birliği kendi içinde, borç krizi ile mücadele etmek için daha sıkı 
bir “Mali Birlik” kurmak üzerinde anlaşma sağlayamadıysa da Çin, Avrupa Birliği’ne yatırım 
yapmak için 3 yüz milyar dolarlık bir fon planlama kararı aldığını açıklamıştır. Çin Merkez 
Bankası şimdi bu yeni yatırım fonunu yönetmek için bir araç oluşturmayı planlamaktadır. 
Çin’in Avrupa Birliği tahvillerini satın alma ve Avrupa Birliğine yatırım yapmak kararı, 
tamamen dünyanın ekonomik liderliğine oynama hedefinden kaynaklanmaktadır. Çin’in bu 
kararı dünya devletlerine ekonomik gidiş ve yatırım notunu veren uluslararası kuruluşları da 
harekete geçirmiş ve Avrupa Bankacılık hisselerinin notunu bir kademe yukarı iterek, 
negatiften nötr’e yükseltmiştir. Yani şimdilik “Kötünün iyisi” notunu vermişlerdir. 

8. Euro Krizinin Bir Sonucu Olarak Mali Denetim Uygulaması 
Avrupa Birliği’nin Euro Bölgesini korumak için Mali Birlik konusunda bölünmesi, 

AB’nin saygınlığına azaltmıştır. Mali açıdan güçlü olan İngiltere, kendi ekonomisi üzerinde 
tek başına söz sahibi olması nedeni ile AB denetimlerini kabul etmemiş ve bu kurumun 
dışında kalmayı tercih ederek, kendi finansal hizmetler sektörünü AB’nin denetimine 
bırakmamıştır. Macaristan ise daha evvelden moratoryum ilan etmiş bir devlet olduğundan 
Mali denetim kabul etmemiştir. İngiltere ve Macaristan’ın dışında geri kalan AB üyesi 25 
ülke, Euro Bölgesini korumak için “Katı Bütçe Kuralları”nın kendi ülkelerinde uygulanmasını 
kabul etmiş, bir başka deyişle egemenliklerinin bir kısmını daha Brüksel’e devretmişlerdir.  
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İngiltere Başbakanı David Cameron'un, AB Brüksel zirvesinde Euro kurtarma planının 
dışında kalmasına Fransa ve Almanya tepki göstermiştir. Fransa Mali Piyasaları Denetleme 
Kurulu Başkanı Jean-Pierre Jouyet, Brüksel'deki zirvede Euro Bölgesi'ni kurtarma planını 
reddeden İngiltere Başbakanı David Cameron'un, uzun süre Fransız sağının politikaları 
eleştirilirken aslında İngiliz sağının bu kararla etkin politikalar uygulamadığını kanıtladığını 
düşünmektedir ve bu durumun aslında kendileri için olumsuz olduğunu çünkü İngiltere’ye bu 
kurtarma politikalarında ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi ülkeleri için riskin 
hala devam etmesi nedeniyle kredi notlarının 2012 yılının ilk çeyreğinde yeniden gözden 
geçirilebileceğini belirtmiştir ( Zaman Ekonomi, Aralık, 2011). 

Bununla birlikte Brüksel gelecekte AB üyesi ülkelere yeni vergiler koyma ve bu 
vergileri tahsil etme hakkına sahip olmuştur. Böylece, AB’nin 25 ülkesine daha sıkı bütçe 
açığı denetimi ve borçlanma kuralları gelecektir. Bunu Osmanlı dönemindeki “Düyun-u 
Umumiye”ye, daha doğrusu “Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi”ne 
benzetebiliriz. “Düyun-u Umumiye” 1872-1939 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin dış 
borçlarını denetleyen Avrupalı bir kurumdur. Avrupa Birliği içinde de aynı sistemle işleyen 
bir kurum oluşturulmasıyla bu kurum 25 Avrupa Birliği üyesi ülkesini mali açıdan 
denetleyebilecek ve gerektiğinde mali kısıtlamalar uygulayabilecek, gerektiğinde de yeni 
vergiler getirebilecektir. 

Üye ülkeler bu kurumun oluşturulmasıyla, taslak bütçelerini artık AB Komisyonuna, 
bir başka tanımlamayla da AB Bakanlar Kuruluna göstermek ve onayını almak zorunda 
olacaklardır. Onay alamayan ülkelere,  yardım, kredi, fon, sübvansiyon verilmeyecektir. 

Yunanistan bu değişikler beraberinde Türkiye’den zeytinyağı, tereyağı veya peynir 
gibi ürünler satın alıp, etiketini değiştirerek Avrupa Birliğine satamayacak ve üretim 
sübvansesi alamayacaktır. Kıbrıs Rum ise AB’nin tüm fonlarını yanlış gelir beyan etmek 
suretiyle kullanamayacaktır. Dolayısıyla Rum ekonomisini maaşlar düşürülmesi, devlet 
dairelerinde işten çıkarmaların başlaması, 13. maaş ve gereksiz fazla mesai gelirlerinin 
olmaması ve işsizliğin çalışanların sayısının üçte birine kadar yükselmesi gibi daha kötü 
günler beklemektedir. Bu durumda birçok Kıbrıslı Rum’un çalışmak için KKTC’ye gelmesi 
hiç uzak bir olasılık değildir. Zira çalışmak için KKTC’ye gelen Rumların sayısı artmaya 
başlamıştır (Kıbrıs Postası, Aralık, 2011). 

SONUÇ 
Euro, 1990’lı yıllarda 2. Dünya Savaşı’ndan olumsuz etkilenen Avrupa ülkelerinin 

arasında barışın yeniden sağlanması ve üye ülkeler içinde ekonomik kalkınmanın ve 
büyümenin yeniden sağlanması amacıyla başta ticaretin gelişmesi olmak üzere bir dizi ortak 
ekonomik ve siyasi politikalar içeren mevzuatlarla oluşturulmuştur. 

Ancak zamanla Euro bölgesinin kendi mevzuatlarının kısmen de olsa dışına çıkması 
ve birlik için ön koşul olan bazı maddelerin görmezlikten gelinerek riskli sayılan kamu borcu 
ve bütçe açığı yüksek ülkelerin de birliğe dahil edilmeye başlaması Euro bölgesini krize 
doğru yaklaştırmıştır.  

Bugün Euro bölgesi yaşanan bu olumsuz gelişmeler neticesinde dağılma sürecine 
girmiş ve OECD yılda iki defa hazırlamış olduğu Ekonomik Görünüm raporunun bu yılki 
ikinci raporunda Euro Bölgesi’nin dağılmasından ilk kez açıkça söz ederek, Euro krizinin 
dünya ekonomisi için büyük risk oluşturduğunu belirtmiştir. Avrupa’da ciddi bir olumsuz 
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gelişmenin tüm dünyayı ciddi bir durgunluk içine çekeceğinin vurgulandığı raporda ”Bir ya 
da bir kaç üyenin Euro Bölgesi’nden çıkması halinde  Euro ülkelerinin yanında dünya 
ekonomisi derin bir buhrana gireceği öngörülmüştür. 

Ayrıca Euro krizinin diğer gelişmiş ekonomileri de durgunluğa sürüklememesi için bir 
adım kaldığı ve Avrupalı siyasetçiler, Euro krizinin bütün dünyayı tehdit ettiğinin farkında 
olarak çözüm için bir adım atmadığı takdirde AB ülkelerinin iflaslar ve servetlerinin imha 
oluşuyla karşı karşıya kalabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın 
(ECB)  krizin giderilmesinde daha aktif rol alması istenmiş ve Euro Bölgesi için halen 
zamanın olduğu ancak siyasetçilerin krizin çözümü için somut adımları bir an evvel 
atmalılarının gerekliliği vurgulanmıştır. Bununla birlikte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’nün mayıs ayında yayınladığı raporda Türkiye’nin büyüme tahmini  %5.3  olarak yer 
almıştır. Fakat OECD’nin hazırladığı ekonomik görünüm raporuna göre Türkiye’nin 2012 
yılında  %3  büyüyeceği öngörülmektedir (Cekonomist, Kasım, 2011). 

Euro bölgesindeki belirsizlikten kurtuluşun reçetesi,  Avrupa Anlaşmalarında Avrupa 
Birliği Komisyonuna, “Avrupa Birliği Üyesi ülkelere vergi koymak ve vergi toplamak” 
yetkisini tanıyacak değişikliklerin yapılması olarak görülmektedir. Bu değişikliğin üye 
ülkelerin parlamentolarından geçmesi gerektiği durumda uygulama zaman alacaktır bu durum 
ise sorunun zamanında çözümünü zorlaştıracaktır. 

Geriye kalan çözümlerden bir diğeri de Euro’dan çıkmaktır. Yunanistan Euro’dan 
çıkarsa, Drahmi tahvilleri çöker ve Yunanistan Merkezi Bankası tahvil satamaz ya da %100 
gibi yüksek faizle alıcı bulabilecektir. 

Bu süreçte yatırımcının Euro’ya olan güveni de olumsuz etkilenmiş ve yatırımcılar 
sermayelerini Euro’ya bağlamaktan kaçınmaktadır. Bu durumun başlıca nedeni Avrupalı 
liderlere olan güvensizlik ve Euro Bölgesi’nde oluşan borç krizini önleyebilecek yetenekte 
olmamaları izlenimini vermeleridir. Hafta içinde satışa çıkarılan İtalya, İspanya ve Almanya 
tahvillerine beklenen boyutta alıcı çıkmamış ve yeterli talep olmamıştır. 

OECD yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün, dünya ekonomisinin ana 
riskini Euro Bölgesindeki kriz olduğunu açıklaması bir tesadüf değildir. OECD’nin 
öngörüsüne göre bu kriz evre geçirerek diğer ülkelere de bulaşacaktır. Kısacası şimdiden 
önlem alınamazsa, Asya ekonomisi ile Latin Amerika ekonomisi ve Şangay Altılısı da bu 
krizden olumsuz etkilenebilecektir (Cekonomist, Kasım,2011). 
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AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ 

 
Gültekin ERDAL˜  

Öz 
Ambalaj, ürünün tanıtımı ve satılması için önemlidir. Tüketicinin ürünü alması için 

önce dikkati çekilmelidir. Bu da ambalaj ile mümkündür. Tasarım bu aşamada önem 
kazanmaktadır. İyi bir ambalaj tasarımda seçilen renk, yazı ve biçimler uyumludur ve bu 
ürünün kalitesini ön plana çıkartarak tüketiciye de güven duygusu verir.  Ambalajda 
kullanılan renk, ürünün karakteristik özelliklerini yansıtmalı veya ürüne karakteristik özellik 
vermelidir. Çoğu zaman kalitesi ve markası ile beğeni toplayan ürün, ambalaj rengiyle de 
tanımlanacak ve hatırlanacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Ambalaj, tasarım, renk, psikolojik etki. 

 
LANGUAGE OF PACKAGE AND ITS PSYCHOLOGICAL EFFECT 

Abstract 
Package is essential for the presentation and sale of the product. For consumer, to buy 

the product, their attention should be called to. This is possible with package. In this stage, 
design comes into prominence. In a well-designed package, the chosen color, script and types 
are in harmony and this gives the feeling of self-confidence to the consumer by featuring the 
quality of the product. The color used in the package should reflect the characteristic of the 
product or give characteristic to the product. Mostly, the product favored by its quality and 
brand will be defined and remembered with its package color. 

Key Words: Package, design, color, psychological effect.  

 

Giriş 
Ambalaj yakın bir zamana kadar çok önemsenmeyen bir uğraştan ibaretti. Hatta 

ambalajın, ürünü bir arada tutmaktan ve kısa mesafelerde taşıma işlemini gerçekleştirmekten 
başka bir anlamı yoktu: “Ta ki tüketiciye hitap eden mamul sayısındaki artış, kalitesindeki 
yükseliş ile tüketicinin pazarda lâyık olduğu yeri alıp, ambalajın önemini ortaya koyuncaya 
kadar” (Oluç,1971, s. 80). Bu aşamadan sonra ambalaj, tüketicinin malı almasına karar 
verirken tesir eden önemli bir faktör olacaktır. Çünkü ambalaj, formu, rengi ve açıklayıcı 
metin bilgileriyle, tüketiciyle konuşur ve onu alım yapmasına ikna eder.   

                                                 
˜  Öğr.Gör., Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı, 
gultekinerdal@uludag.edu.tr  
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Bir ambalaj, tüketicinin öncelikle resimler ve görsel ikonlar vasıtasıyla dikkatini 
çekilmektedir. “ Amerikan PRS1 araştırması, tüketicilerin, bir ürün alırken zamanının üçte 
ikisini ambalaj üzerindeki resim öğelerini incelemekle harcarken, aynı müşterinin zamanının 
üçte birini ise ambalajın üzerindeki metinleri incelemekle geçirdiğini ortaya koymaktadır” 
(Erdal, 2009, s.29). Buradan ambalajın görsel anlatılarının tüketici üzerindeki etkisinin çok 
daha etkili olduğu sonucuna varmak mümkün olabilecektir.  

Çünkü ambalaj üzerindeki her şey,  tüketiciye o ürün imajıyla ilgili bilgiler 
vermektedir:  

“Ambalaj pek çok algılamaya yol açar: 
1. Karton kutu veya plastik kap içinde dondurma, katlama karton kutudan daha 

farklı bir kalite duygusu uyandırır. 
2. Karton kutuda satılan pirinç, naylon poşette satılan pirinçten farklı bir imaj 

sağlar. 
3. Kısa boylu şişman şişede satılan bira ile uzun boyunlu zarif bir şişedeki bira hatta 

özel tasarımlı şişede satılan bira farklı tip biraları ifade eder.  
4. Kartona yapışık plastik korumalı blister ambalajda bir ruj, folyo kaplı karton 

kutuda satılan rujdan farklıdır. 
5. Kadife kaplı bir kutuda teşhir edilen bir saat, aynı saatin plastik kutuda 

sunulmasından farklı bir parasal değeri iletir. 
6. Keten bir torba içinde sunulan bir kemer, bir askısında teşhir edilen kemerden 

farklı bir dünya görüşüne işaret eder. 
7. Yanları dikey inen şişelerdeki şaraplar Fransız veya İtalyan şaraplarını tanımlar; 

şişman çan şeklindeki şişeler Portekiz şarabını, uzun ve boyuna doğru incelen şişeler ise 
Alman şarabına özgüdür” (Meyers ve Lubnier, 2004, s. 23).  

Bu yöntemle pek çok ambalaj, yapısal olarak, bir bakışta paketin içinde neler 
olduğunu anlamamızı sağlar. Özgün formlu bazı ambalajların, üzerindeki görsel ikonlar 
olmadan da hemen tanınabilmesi, ambalajın tüketiciye içinde ne olduğu konusunda açık 
itirafıdır. Başka bir deyişle ambalajın fiziki görünümü tüketicinin ürünü algılamasında ve 
onayında önemli bir etkendir. Bu aşamada ürünün kendisi olarak tanımlayabileceğimiz 
ambalajın dilini anlamaya başlayabiliriz.  

 
Ambalajın Form Dili  
Ambalajın formuyla onun biçimini kastederiz. İnsanlığın ilk tarihlerinde form, 

eşyaların faydacılık düşüncesiyle oluşturulduğunu kabul edebiliriz. Çekicin küt bir başı, okun 
sivri bir ucu olması gerekiyordu. Formun fonksiyonel verim yönünde gelişmesi kaçınılmazdır. 
Ancak, “uygarlığın gelişmesinde öyle bir noktaya varıldı ki, biçimleri farklı, fakat eşit 
derecede verimli nesneler arasında bir seçme yapmak imkânı doğdu. Seçmenin yapılmasında 
estetik düşünceler rol oynadı” (Read, 1973,s.29). 

                                                 
1 PRS: Perception Research Services, ABD, Algılama Yöntemi ile Araştırma Hizmetleri Firması. 
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Ambalajda tüketicileri etkileyen birçok görsel iletiler yer alsa da form, tüketiciyi 
etkileyen önemli bir ayrıntıdır. Ambalajın formu, tüketicinin görsel duyularıyla izlenmekte ve 
hatta denetlenmektedir. Daha bilimsel bir açıklama ile form, tüketicide bir taraftan rasyonel 
(objektif) diğer taraftan emotionel (sübjektif) hisler uyandırır: 

a. “Rasyonel tesirler: Mamulün içine konduğu ambalajın silindir şeklinde olması 
üretici açısından sağlam ve doldurmayı kolaylaştırırken; düz, köşeli ambalajlar tüketici 
açısından mamulün kolayca taşınmasını sağlamaktadır. Ambalaj, amaca uygun bir şekilde 
yapılmalı ve çevresine intibak etmelidir. Sürmeli ve katlanabilir kutular cebe ve çantaya 
sığabildiklerinden taşınmaları kolay, bu nedenle de tüketiciler tarafından çok arzu edilen 
ambalaj tipleridir. Örneğin çikolata ve çocuk yiyecek ve oyuncaklarının ambalajları bu 
şekilde yapılarak tüketicinin rasyonel kullanımı kolaylaştırılmaktadır. Ambalajın 
kullanışlığını tayin eden unsurlar arasında ambalajın tekrar açılıp kapanması, tekrar 
kullanılabilir olup olmadığı da zikredilebilir.  

b. Emotionel (subjektif) tesirler: Bir ambalajın güzellik ve değer tesiri ancak ona 
dikkat çekecek bir şekil verildiği takdirde mümkündür. Burada mamulün ambalajlandığı 
dönemdeki moda önemli rol oynar. Diğer yandan mamulü satın olacak olan grubun arzu ve 
güzellik hakkındaki tasavvurları da dikkate alınmalıdır. Örneğin hitap edilecek kitlenin eğitim 
durumu, cinsiyet ve yaşları… Ambalajın şeklinin güzellik tesiri aynı zamanda mamulün 
şekline de tesir eder. Günlük tüketim için yapılan mamullerin ambalajında daha ziyade 
rasyonel tesirler nazara alınır” (Çakıcı, 1973, s.53-54). 

Ambalaj form tasarımıyla tüketicinin göz ve doku duyularına hitap etmelidir. Zira 
tüketici ambalajı görerek seçmek, dokunarak beğenmek ister. Başka bir deyişle tüketicinin, 
tetkik değerlendirmelerle ürün kalitesini belirmesi mümkün olamayacağı için, ambalajın 
kalitesinin, ürünün kalitesiyle orantılı olacağına inanmak zorunda kalacaktır.  Japonya’da 
meyve suyu üreten bir şirketin, piyasaya sürmeye hazırlandığı muz suyu ürünü için tasarlanan 
ambalaj, oldukça etkilidir. Ambalajın sade tasarlanmış olması, gereksiz ve göz yoran grafiksel 
ayrıntılardan arınmasını sağlamıştır. Bununla birlikte ambalajın muz formunda tasarlanması, 
yaratıcılığın son evresi olarak değerlendirilebilir. Tüketici, ambalajın üzerindeki metini 
okumasına gerek kalmadan, içindeki ürünün muz suyu olduğunu çok kolay anlayabilmektedir 
(Fotoğraf 1). Oysa form dilini etkili kullanamayan ambalajlar, bu etkiyi ambalaj üzerine 
yapıştırılan muz fotoğraflarıyla kapatmaya çalışmaktadır. Bu tür ambalajlar, tüketicinin 
sadece görme duyusuna hitap eder ki bu, form dili açısından istenmeyen bir durumdur.  

Özgün bir form, bir dizi yapısal özelliklerle desteklendiğinde, ambalajın değeri çok 
daha fazla artacaktır. Sağlıklı ve kullanım kolaylığı açısından vidalı kapak(Fotoğraf 2) veya 
dökme eylemini sorunsuz gerçekleştirebilecek uygun bir ağız tasarımı, fermuarlı açma 
kapama kapakları hatta kapaklara verilecek ölçme fonksiyonu gibi yapısal özellikler, değer 
arttırıcı tamamlayıcılardır. 

Ambalaj tasarlarken bazı pratik bilgilere ihtiyaç duyulacaktır. Formu oluştururken, tipografiyi 
veya sembolleri yerleştirirken önemli sayılabilecek bazı uyarılar aşağıda çıkartılmıştır: 

1. Ambalaj rahat tutulabilmeli, büyüklük buna göre ayarlanmalıdır. Çok küçük veya 
büyük ambalajların gerek kavrama gerekse ağırlık nedeniyle tutulması zor olacaktır. 

2. Ambalajlar mutlaka dengeli olmalıdır. Kolay ayakta durmalıdır. Form 
tasarımcıya göre değişebilir ama, gözü yormamalı ve kafa karıştırmamalıdır. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

4 
 

3. Ambalajda tutmayı kolaylaştıran, kayganlığı önleyen çıkıntılar veya kavrama 
yerleri olmalıdır.  

4. Ambalaj kapağı işlevsel olmalı, az baskı gerektirmeli ve kolay açılıp 
kapatılmalıdır. 

5. Tasarımınızda büyük yazılar kullanmak, tüketicinin dikkatini çekmek için 
önemlidir. Büyük yazılar, kolay görülür, göze hoş gelir ve okunurluğu fazladır.  

6. Uzun yazılar yazmak zorundaysanız satırlar arasında boşluklar, paragraflar 
arasında da daha büyük boşluklar bırakın. Yazılar yine olabildiğince büyük puntoda 
olmalıdır. Küçük yazılar okunmakta zorluklar yaşatacaktır. Bu tür yazıların tamamını büyük 
harfle yazmak da doğru olmayabilir. Harflerin hiyerarşik dizgisi, okunurluğun arttırılması 
için önemlidir. Tüm harfleri büyük veya küçük yazılar monotonluk yaratabilir. 

7. Yazılar olabildiği kadar sade ve okunur olmalı. Zorunlu kalınmadıkça okunurluğu 
düşürecek, italik, el yazısı veya benzeri yazı karakterleri ya da süslü yazılar 
kullanılmamalıdır. 

8.  Mümkün olduğunca az yazı, çok sembol, fotoğraf veya illüstrasyon 
kullanılmalıdır. (Erdal, 2009, s. 34-35). 

 
Ambalajın Renk Dili 
Şirketler, rekabet ortamında logolarını daha da vurgulamak ve dolayısı ile akılda 

kalırlığı kolaylaştırmak adına, bir renk veya birkaç rengin uyumu ile ambalajlarında ayırt 
edici bir özellik sağlamaya çalışırlar. Bunu başarabilen ve bazı renkleri kendi adlarıyla 
özdeşleştiren örnekler de bulunmaktadır. Fuji yeşili, Kodak sarısı, Bayer aspirinin yeşili veya 
Coca-Cola’nın kırmızısı bütün dünya da herkesçe bilinen ve markalarını renkle 
güçlendirebilmiş önemli örneklerdir (Fotoğraf 3). 

“Rengin kabul edilebilir bir ticari marka olarak tescil edilmesi söz konusu rengin 
kamuoyu tarafından belli bir kaynakla bağdaştırılmasına bağlıdır. Ancak bir renk o ürünün 
kullanımına veya amacına gerekli ise o rengi tescil etmek imkanı yoktur. Örneğin bir renk 
belli bir kategorideki bütün ürünler tarafından kullanılıyorsa (kimyasal ürünlerdeki emniyet 
uyarıları gibi), bu renkler bir şirketin malı olarak kabul edilemez” (Mayers ve Lubnier, 2004, 
s. 207). Ancak bazı koşullarda renklerde, isim veya logolar gibi tescil edilebilir ve yasal 
yollarla başkalarının kullanımı engellenebilir. ABD de bulunan   “Qualitex şirketi (Fotoğraf 
4) kuru temizleme ürünlerinde kullandıkları kendilerine ait ve tescil edilmiş yaldızlı yeşil 
rengin Jacobson Products Company tarafından kullanılmasını mahkemeye verdi. Anayasa 
mahkemesi de Qualitex şirketini haklı buldu ve aldığı kararla “bir şirketin belli bir renge 
tescilli ticari markası olarak sahip olabileceğine karar verdi” (Mayers ve Lubnier, 2004, s. 
207). Bir rengin insanlar üzerinde bu denli etkili olmasının bir çok nedeni olabilir. Görülen o 
ki, en mantıklı olanı psikolojik olmasıdır: “İçinde yaşadığımız doğa renklerle doludur. 
Gökyüzü, toprak, su, ateş renklidir. Bu görüntülerden hoşlanan insan her zaman bunları 
çevresinde yeniden üretmek istemiştir. Bundan daha doğal ne olabilir?” (Delamera, 2007, 
s.13). Aslında burada egodan bahsetmek mümkün olabilir. Zira insan, çevresinde kendi 
beğenilerini görmek istemekte, kendi beğenileri doğrultusunda tasarım yapmakta ve yine 
kendi beğenileri doğrultusunda alış-veriş yapmaktadır.  
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Renk ve süsleme,  tasarımın vazgeçilmez unsurudur. Çünkü her ikisi de temelde 
psikolojik bir gereksinimdir.  Hepimiz herhangi bir alış verişte, renk ve süsleme zevkimize 
göre defalarca kararlar veririz.  Renkler insan psikolojisinde ve tüketici satın alma 
kararlarında etkilidir: “Renk, bir markayı tanımlayabilir. Renk; eğlence, zarafet, hareketlilik 
veya sıcaklık gibi bir ruh hali yaratmayı sağlar. Renk, ürüne kişilik ve albeni katarken, onu 
tüketicinin gözünde vazgeçilmez kılabilmektedir. Bu nedenle bilinçli bir renk kullanımı 
satıcının piyasadaki performansını arttırmaktadır” (Kırdar, 2005, s.280). 

Ambalajda kullanılan renklerin ürünlerle özdeşleştikleri de görülmüştür. Yani bazı 
renkler, ürün çeşitleri ile tatları ayırt etmekte kullanılabilmektedir. Tabi burada renklerin 
belirli ürün gruplarında sürekli kullanılarak, tüketici alışkanlıklarının ürün gruplarının ayırt 
edilmesinde büyük etkisi vardır. Örneğin diyet ürünlerinin yeşil ve açık mavi renklerle, 
çikolata ürünlerinin ise kırmızı, kahverengi ya da süt oranlarına göre krem-beyaz renklerle 
üretilmeleri gibi. Antep fıstıklı, kivili veya çilekli dondurma ambalajında, dondurmanın sütten 
yapıldığı gerçeğiyle hareket edip beyaz renkte ısrar etmek yanlış olacaktır. Burada 
dondurmaya tadını veren katkıların renk ve resimleri kullanmak daha doğru bir yaklaşımdır.  

Rengin daha işlevsel bir kullanımı onun psikolojik ve hedef kitle tanımlamasıyla 
mümkün olabilir. Çünkü renklerin şiddetleri, sıcaklık veya soğukluk dereceleri, insanlarda 
bazı duygusal etkileşimlere yol açabilmektedir. Bu etkileşim tüketicide alışkanlıklara neden 
olurken, bazı tatlar, cinsiyetler ve hatta kalite belirtileri dahi alışılmış bazı renklerlere karşılık 
gelmektedir. Renkler hakkında bazı maddelemeler yapılabilmektedir: 

1. “Renk bir markayı tanımlayabilir. 
2. Renk, eğlence, zarafet, hareketlilik veya sıcaklık gibi bir “ruh hali” yaratmaya 

yarar. 
3. Parlak renkler hafiflik, kutlama, rahatlık ve mutluluk duygusu verirken daha koyu 

yoğun renkler daha ciddi bir hava yaratır. 
4. Renk ambalajın içindeki ürünün rengini belirlemeye yarar. 
5. Renk ürünleri, ürün çeşitlerini ve tatlarını ayırmayı sağlar. 
6. Parlak canlı renkler genellikle sabah yenen tahıl gevrekleri kutularında kullanılır 

çünkü sabah günün aydınlık bir bölümüdür. 
7. Beyaz veya açık renkler diyet, hafif, tuzsuz veya düşük kalorili ürünlerde 

kullanılırlar. 
8. Koyu, yoğun renkler, diğer yandan, gurme yiyecekler ve şekerli-çikolatalı 

ürünlerde kullanılarak tat, lezzet ve iştah açıcılık verilir. 
9. Fotoğraf makinesi ve kamera gibi elektronik ürünlerde siyah ve gri renk “ileri 

teknoloji” anlamını yansıtır. 
10.  İlaç ambalajlarında beyaz zemin reçeteli ürünlerin etkinliğini belli eder. 
11.  Moda ve zarafet ile ilgili ambalajlarda pastel renkler, yaldız ve siyah kullanılır.  
12.  Metal folyo, koruma amaçlı değil de daha çok görsel amaçlı kullanıldığı zaman, 

nerede ise hemen her zaman yüksek kalite ile pahalılık imajını sağlar, özellikle kozmetik, 
gurme yemek ve lüks ürünlerde.”  (Meyers ve Lubnier, 2004, s.35 ). 
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Daha önceleri tasarımcı ve üreticiler tarafından tercih edilmeyen yeşil, günümüzde 
sağlıklı ürünlerin tanımlayıcı işareti durumuna yükselmiştir.  Renk bilimciler, bunun sebebini 
psikolojik nedenlere ve yeşilin ışık dalgalarına bağlamaktadır. Her renk için ayrı ışık 
dalgaların bulunduğunu ve her dalganın da farklı psikolojik etkiler yarattığı belirtilmektedir. 
Yunan ikonografyası da bu tezi doğrular şekilde, renklere anlamlar ve kutsallıklar vermiştir.  

 

 Ambalaj Renklerinde Psikolojik Etki 
“Eski uygarlıklar rengi, ışığın belirteci olarak görürler ve bu nedenle rengi, kutsal 

varlıklarla ilişkilendirirlerdi. Aynı şekilde, Yunan uygarlıkları da rengi, evrensel uyum ile 
tanımlardı” (Wills, (?), s.78). Renkler uygarlığın ilk çağlarından beri insanlara farklı duygular 
yaratmıştır. Çoğu zamanlarda insanlar, renklerin psikolojik etkileri ile kararlar almış ve 
hayatlarına yön vermişlerdir. Hatta günümüzde dahi bu etkileşimin devam ettiğini 
görebilmekteyiz. Örneğin: “Hz. Muhammed’in kutsal rengi yeşildir. Budizm’de ise kutsal 
renkler, kırmızı, mavi, mor ve beyazdır.” (Wills, (?), s.79). Renklerin mistik etkileri, her 
alanda yararlandığımız, kullandığımız birer güç ışınlarıdır. Bu mistisizm, tasarımlarda da 
kendini göstermektedir. Belki de bu nedenle güneş ışığının çok bulunduğu yerlerde sıcak ve 
canlı renkler popüler olurken, güneşin kendini az gösterdiği İskandinav ülkelerinde mavi ve 
yeşili, Latinler ise kırmızıyı tercih etmektedirler.   

Renkler tarihten gelen bir etkileşimle günümüzde de insanları etkilemektedir:  “Işık 
frekansının belli bir orandaki yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkan renkler, içerdikleri 
düşük ya da yüksek titreşimli enerjileriyle insan psikolojisi ve davranışları üzerinde etkili 
olmaktadırlar. Renklerin psikolojik etkileri, insanın zihinsel aktivitelerini, fiziksel 
performansını, psiko-sosyal durumunu etkilemekte, insan-donanım-çevre sistemi içinde 
önemli bir rol üstlenmektedir” (Sağocak, 2005, s.3). Parlak renklerin hafiflik (sıvı yağlar), 
kutlama, rahatlık ve mutluluk duygusu verdiği gözlemlenirken, koyu ve yoğun renklerin daha 
ciddi bir hava yarattığı bilinmektedir. Ambalaj renklerinde de psikolojik etki yadsınamaz bir 
olgudur. Bu nedenledir ki ambalajın renklerinin seçilmesi aşamasında, ürünün içeriğinin 
bilinmesi kadar renklerin psikolojik etkilerinin de biliniyor olması faydalı olacaktır: “Soğuk 
bir renk olan mavi, genişlik, rahatlık ve huzur verir. Tansiyonu düşürdüğü söylenir. 
Sakinleştirici bir renktir. Mavi ve özellikle lacivert kozmik bir renk olarak kabul edilir; 
sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği çağrıştırır. O yüzden dünyadaki firmaların yarısından 
fazlası logolarında maviyi kullanmaktadır. Mavi, yeme içgüdüsünü azaltan bir renktir. O 
yüzden fast-food zincirleri içerisinde mavi hiçbir şey kullanılmamaktadır. Süt ve süt ürünleri 
de sağlıklı fakat şişmanlatıcı olmadıklarını anlatmak için mavi ve yeşili tercih etmektedirler. 
Tüm diyet ürünler mavi yazı ve logo kullanmaktadır” (Kırdar,2005, s.281). 

Kırmızı, titreşimi en kuvvetli ve en dinamik olan renktir. Kırmızı hayatın, gücün ve 
canlılığın sembolüdür. Hatta kırmızının tansiyonu yükselttiği ve kan akışını hızlandırdığı dahi 
söylenmektedir. Aynı zamanda kırmızı renk, aktif, girişkenlik, önderlik ve güçlülük 
özelliklerine sahiptir. Ürünleriyle gençlere hitap eden firmalar, ambalajların, logolarında ve 
diğer görsel iletilerinde kırmızı ve tonlarını tercih etmektedirler.  

Ambalajlarda sık kullanılan başka bir renk sarıdır. Sarı: “Canlılığı, iyimserliği, 
coşkuyu, hareketliliği ve hafifliği içerir” (Kırdar,2005, s.282). Bu özelliği ile sıvı yağ 
ambalajlarında kullanılır. Sarı doğallığın ifadesidir. Doğada sıcaklığın kaynağı güneş, sarı ile 
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ifade edilir ve aynı zamanda doğal bir enerji, sağlıklı bir yaşam ve bereket anlamını taşır. Bu 
nedenledir ki çay ambalajları sarı veya sarı ağırlıklı tasarlanmaktadırlar.  

Turuncu başarı ve güç tutkusunu aşılamaktadır.  Sıcak bir renk oluşu, çabuk fark 
edilmesi, insanda uyandırdığı sevecenlik ve coşku duygusu çekiciliğini arttırmaktadır. Diğer 
taraftan dans ve eğlencenin sembolüdür. Turuncu: “Dişil yani yaradılış enerjisine yakındır.” 
(Wills, ?, s. 120). Kırmızının şiddet, dinamik ve eril yapısının yanında turuncu, daha 
yumuşak, daha sevecen ve hümanist yapıya hitap eden bir renktir. Bu nedenledir ki kadın 
feminizmini ve gururu da sembolize eder. Eril renk kırmızı ile saflığın, temizliğin ve 
doğallığın sembolü sarı ile karışımından oluşan turuncu, ailevi duygulara da hitap etmektedir. 
Bu nedenle turuncu rengini bayan ve aile için üretilen ürünlerin ambalajında kullanmak daha 
doğru bir seçim olacaktır. Çiçek, kozmetik ve çocuk ürünleri için uygun bir renktir. 

Yeşil, Hıristiyanlar için yüzyıllarca uğursuz bir renk olarak kabul edilmiştir. Özellikle 
giysilerde yeşil asla istenmez ve giyilmezdi. Hatta: “Yeşil giyersen, yakınların da çok geçmez 
siyah giyer” (Lorie,1997, s. 90). sözü, o dönemlerden kalma ve oldukçada yaygındı.  Ancak 
yeşil: “İrlanda’da, doğanın egemen rengi olduğu için, yeşilin şans getirdiğine inanılır” 
(Lorie, 1997, s.90). Renk terapistleri ise yeşil rengi tayfın tam ortasında olduğu için, ne sıcak 
ne de soğuk bir renk olarak değerlendirirler. Bu nedenle yeşil: “Dengenin, uyumun ve 
sempatinin rengidir” ( Wills, ?, s. 124).  Tarih boyunca önce lanetlenen, daha sonra ise aranan 
renk olan yeşil, her tonu için ayrı etkileşim yaratmaktadır. Örneğin: “Parlak ve açık yeşil iyi 
özellikleri; açık yeşil başarıyı ve asaleti; orta koyuluktaki yeşil uyumluluğu ve hoşgörüyü; çok 
açık yeşil sempatiyi; koyu yeşil kötülüğü; zeytin yeşili kişideki uyumsuz özellikleri ve çift 
karakterliliği temsil eder” ( Wills, ?, s. 125). Aynı zamanda yeşilin, sessiz, huzur verici, 
iyimserlik, üstünlük ve özgüven gibi bazı temel özellikleri bulunmaktadır: 

Renk, insanlara farklı duygu ve davranışlar hissettirir. Şu ana kadar anlatılan 
psikolojik etkiler, şartların olgunluğuna işarettir. Bilinçaltı albeni duygusu, beğeni 
duygusunun tetiklenmesiyle hareketlenir. Burada renk, şüphesiz önemli bir etkendir. Freud’e 
göre zihnin işleyişinde üç seviye vardır: “Bilinçli düşünüş seviyesi; normal olarak bilinç 
seviyesinin altında kalan, fakat uykuda ve hipnotizmada varılabilen rüya ve hayallerimizin 
bilinçaltı seviyesi; üçüncü olarak da İd, yani bilinçsiz ruhî eylemlerin tamamıyla bastırılmış 
seviyesi. Sözünü ettiğimiz sebeplerden dolayı, bilincimize etki eden formlar dışında 
ruhumuzun bilinçaltı ve bilinçsiz seviyelerini etkileyen formlar da mevcut olabilir” (Read, 
1973, s.35). Şurası kesindir ki bunların tamamı birer tezdir ve doğruluğu konusunda kesin 
bilgiler edinemeyeceğiz. Ancak genetik olarak gelen beğeni tecrübelerimizle ruh hallerimiz ve 
bazı psikologlara göre ırki öngörülerimiz bizlere bilinçsizde olsa tercih yaptırmaktadır. Bu 
aşamada ise etken iki faktörden biri form, diğeri ise renktir.  

Gıda, hızlı beslenme ve tatlı besinler denince akla kahverengi ve tonları gelmektedir. 
Çünkü kahverenginin iştahı açtığına inanılmakta ve bu nedenle de tahıl ürünleri ve hazır 
besinlerin ambalajında kahverengi ile tonları kullanılmaktadır.   

Pembe, birlikteliğin, mutluğun ve güvenin rengidir. Aynı zamanda pembenin 
çocuklara hitap eden yönü bulunur. Yumuşak, sıcak ve pastel tonlar özellikle de kız 
çocuklarının ilgisini çekmektedir. Kırılgan bir iletisi olan pembe, nazik, kibar ve sevecen bir 
intiba uyandırmaktadır. 
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Ambalajda Metin Dili  
Ambalaj tasarımında metin dili, görsel anlatımın destekleyici unsurudur. Ambalajın 

kendisini en sade, anlaşılır ve hızlı bir şekilde anlatması gerekir. Bu açıdan metin dili önem 
kazanır. Metnin anlaşılır olabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmek doğru olacaktır: 

1. Tanıtıcı metin ile, markanın adı ve logosu birbirinden net bir şekilde ayrılmalıdır. 

2. Fon rengi, metnin okunurluğunu zorlaştırmamalıdır. Fon ve metin rengi ya zıt, ya 
da yüksek değerlerde ton farkı ile birbirlerinden ayrılmalıdır.  

3. Metin ve marka puntoları etkin bir şekilde bir birlerinden ayrılmalı, okunmayacak 
kadar küçük puntolar kullanılmamalıdır. Tasarımcı, punto ölçü değeri ile harfin görsel 
büyüklüğü arasındaki dengeyi kurabilmelidir.  

4. Hiçbir metin puntosu, marka puntosu büyüklüğünde olmamalıdır. 

5. Ambalajda en büyük punto, marka yazısına ait olmalıdır. Hiyerarşik düzen, 
marka, ürün kimliği, ürünün üretim ve son kullanım tarihleri, ürün besin değerleri, ürün 
hakkında açıklayıcı bilgiler ve iletişim bilgileri vs. şeklinde olmalıdır. 

6. Yazı karakteri, sade ve okunurluğu yüksek olanlardan seçilmelidir. Zorunlu 
olmadıkça süslü ve okunurluğu az olan karakterler kullanılmamalıdır. 

7. Koyu ve serifsiz tipografi ürün performansının gücünü arttırır. Serifli karakterler 
ise yüksek kalite anlamına gelir. İnce ve uzun harfler yumuşaklık ve kadınsı değerleri anlatır. 
Aynı zamanda gizlilik ve zarafet semiyotiği de gizlidir.  

8. Metini oluşturan cümleler olabildiğince kısa olmalıdır. Uzun cümlelerin 
anlaşılırlığı zorlaştırabileceği göz ardı edilmemelidir. 

9. Metinler kısa ve basit olmalıdır. Amacı olmayan bir tek sözcük bile ambalaja yük 
getirecektir. Bu nedenle yasal zorunluluktan kaynaklanan metinler haricinde, neyin yazılacağı 
konusunda kritik yapılmalıdır. 

10. Tasarımcı, ambalajın üzerinde bulunan (marka dahil) metinlerin okunurluğunu 
mutlak suretle test etmelidir. Bir kişinin dahi okumakta zorlandığı kısımlar olursa,  sorun 
hemen giderilmelidir: 

“Bu elemanlar çok kritik bir öneme sahiptir çünkü ürün ve ürün özellikleri hakkındaki 
belirli bilgileri verme sorumluluğu bu sözcüklerdedir. Paketin boyutlarına bağlı olarak, bu 
genellikle paket boyutunun ve oranlarının getirdiği aşırı sınırlamalar içinde gerçekleşir. 
Ambalaj birkaç saniye içinde içindekilerin bilgisini tanıtmak zorundadır. Bu birkaç saniye 
içinde ambalaj üzerindeki ana mesajlar tüketiciye hem etkili hem de net biçimde 
aktarılmalıdır. 

 Ambalajın içinde ne tür bir ürün var? 
Ürün özellikleri neler? 
Ürünü istemek için tüketici ambalajdan neleri öğrenmelidir? Eğer ambalaj tüketicinin 

dikkatini çekemezse ve metinler mesajını veremezse, tüketici ürününüzün yanından geçip 
gidecek ve rakip bir ambalaja uzanacaktır” (Mayers ve Lubnier, 2004, s.31). 

Ambalajın üzerindeki her bilgi, mutlaka amaca uygun anlatılar yapmalıdır. Ambalaj 
üzerindeki rakamsal değerler dahi önemlidir. Ağırlık, miktar gibi önemsiz görünen bilgiler, 
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tüketici için önemli olabilir. Bir de ambalajda kanuni zorunluluk gereği konulması gereken 
metinler vardır: 

1. Satın alanın ürün veya ambalajı nasıl tutması, açması, hazırlaması, kurması veya 
saklamasına ait bilgiler. 

2. Tüketiciyi beslenme konularında aydınlatacak yiyecek ve içecek ürünlerinin besin 
değerleri ürünleri. 

3. Ürünün doğru kullanımını temin etmek için ilaçlarda gereken talimat, etkiler, 
uyarılar ve doz ayarlamaları metinleri. 

4. Kazaları önlemek amacıyla kimyasal ürünlerde saklama ve taşıma metinleri ve 
çeşitli uyarılar. 

5. İçerikle ilgili net ağırlık, litre veya adet bilgisi veren ürünün sunuş biçimini 
belirten yazılar (Mayers ve Lubnier, 2004, s.33). 

Metinlerin çokluğu, tasarım sorunları getirebileceği endişesi yaratabilir. Ancak bu 
metinlerin tamamı bir ambalajda bulunması gibi zorunluluk yoktur. Ürünün tip ve cinsine 
göre bir veya birkaç metin atılması mümkün olacaktır. Zaten bu metinler, tecrübeli grafik 
tasarımcıları için aşinalıktan başka bir şey değildir. 

 

Sonuç 
Ambalaj insanlık tarihi ile aynı yaştadır. İnsanoğlu ihtiyaç fazlası besinlerini, 

gerektiğinde tekrar kullanmak için çeşitli doğal maddeler ile sarmak ve saklamak ihtiyacını 
hissetmiştir. Ambalaj insanlığın ilk yıllarında olduğu gibi günümüzde de koruma ve saklama 
amaçlı bir örtüdür.  Ancak günümüzde ambalajın işlevinde büyük değişimler olmuş, saklama 
ve korumanın yanında; taşıma, depolama, satış, hijyen gibi fonksiyonları da barındırmak 
zorunda kalmıştır. Ambalajdaki bu değişimlerin temelinde ise rekabet ve üstün olma gibi 
egolar yatmaktadır. Firma sahipleri, ürünlerinin en iyisi olduklarını anlatabilmek için 
ambalajın reklam fonksiyonuna her zaman ihtiyaç duymuşlardır. Ambalaj ile tüketici arasında 
psikolojik bağ kurma çabaları, ambalajın başarısı ile gelmiş, tüketicinin bağımlılık derecesine 
varan alışkanlıklar edinmesi sağlanmıştır.  

Gelişen ambalaj teknolojisi, yeni ambalaj maddelerini beraberinde getirmiş, daha 
kullanışlı ve daha gösterişli ambalajlar üretilmiştir. Üstün olma egosu, çok daha fonksiyonlu 
ve gösterişli ambalajları üretmiştir. Sadece ambalajını beğendikleri için ürün satın alan 
tüketicilerin sayısı az değildir.  Şüphesiz bu beğeninin altında ambalajın tasarım başarısı 
büyük etkidir. Ambalajın renk seçimi, ürün ambalaj ilişkisi ve kullanım pratikliği seçimlerde 
etkendir. Ambalaj kendini ne kadar iyi anlatırsa, tüketiciyi o kadar kolay ikna edebilir. 
Ambalaj dilini ne kadar iyi kullanabilirse, tüketici kendini o kadar yakın hisseder ve 
bağımlılık derecesine varan tavırlar sergiler. Tatlı dil yılanı hem deliğinden çıkartır, hem de 
tüketmeye ikna eder. 
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PRICING AND MARGINING OF AGRICULTURAL COMMODITY FUTURES: 
THE CASE OF TURKEY 

 

Ahmet Hakan ÖZKAN* 

ABSTRACT 

The price of some agricultural products are volatile in Turkey. Commodity futures can 
be used to avoid volatility. With the use of simple pricing and margining, commodity futures 
can be recognised and more commonly preferred. On the other hand some cities are focused 
on the production of some certain agricultural products. Somehow, these cities can own a 
commodity exchange market and a futures clearinghouse. The synergy which is expected to 
arise between these institutions can support the improvement of agriculture.  

Keywords: Agricultural products, commodity futures, futures clearinghouse. 

 

TÜRKİYE’DE TARIM EMTİA FUTURES FİYATLAMASI VE MARJİN 
BELİRLENMESİ 

ÖZ 

Türkiye’de bazı tarım ürünlerinin fiyatları oldukça volatildir. Emtia futures 
volatiliteden kaçınmak için kullanılabilir. Basit fiyatlama ve marjin belirleme yöntemleri ile, 
emtia futures daha fazla tanınabilir ve daha fazla tercih edilebilir. Diğer taraftan bazı şehirler 
belirli tarım ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmışlardır. Bu şehirler bir ticaret borsasına ve 
futures borsasına sahip olabilirler. Bu iki kurum arasında ortaya çıkması beklenen sinerji, 
tarımın gelişmesine destek olabilir. 

Anahtar kelimeler: Tarım ürünleri, emtia futures, futures borsası. 

I. INTRODUCTION 

The production of agricultural products needs to be protected. This protection can be 
provided by the futures. Futures and futures options are the derivatives which can provide the 
necessary hedging. Commodities can be subject for the use of these derivatives. 

                                                            
* Öğr. Gör. Okan Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret Bölümü, ahmet.ozkan@okan.edu.tr  
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The most important reason of the volatility of the agricultural product prices, is the 
share of Turkish production. Turkey has a significant production share of the several 
agricultural products. The unsystematic production which is mostly dependent to the decision 
of the farmers, increases volatility. The expectations and the factors that affect the 
expectations such as the prices of the recent years, are able to have a great impact on the size 
of the production.  

The agricultural organizations are not strong enough to protect the farmers. The 
agricultural insurance is supported by the government, but it is still not frequently preferred 
by the farmers yet. On the other hand any insurance is not an option for the farmers to hedge 
themselves from the price volatility.   

There has been a great demand for derivative instruments using operational 
contingencies embedded in delivery contracts. But the use of derivatives is not spreaded in 
Turkey. The commodity futures are not also recognized by the farmers. To encourage this use, 
simple methods of margining and pricing can be used. Simplicity can increase the demand. 
Because it will be easier to understand and embrace simple methods. 

In recent years, commodity markets have experienced a dramatic growth in trading 
volume, the variety of contracts and underlying commodities. However it is not something 
new for many companies. Australia has been using futures markets for years. The Sydney 
Futures Exchange (SFE).commenced operations on 11 May 1960 as the Sydney Greasy Wool 
Exchange. The success of Australia on agriculture can be correlated with the strong structure 
of the futures markets.  

New futures clearinghouses can be established in Turkey if the use of futures is 
widespread. Futures clearinghouses promote the liquidity of their associated futures markets 
by guaranteeing performance on the open futures positions of firms which are members of the 
clearinghouse (Shanker and Balakrishnan, 2006). In other words, if one party defaults, the 
exchange clearinghouse must fulfill the contract instead (Chiu et al, 2006). Therefore, the 
exchange clearinghouse sets margin requirements for both parties to guarantee futures 
contracts performed.  

New futures markets and clearinghouses mean new financial markets. The volume of 
the financial markets can also increase and the capital which is necessary for the improvement 
of the economy can be provided with the rise of the new financial markets like futures market. 

II. COMMODITY FUTURES 

The margining and the pricing of the futures are prepared as simple as possible in 
VOB, which is the only futures clearinghouse of Turkey, together with the options exchange 
market. The initial and maintenance margins of the commodity futures are fixed. The fixed 
margins are prepared on the behalf of the clearinghouse owners. The demand for futures is not 
high enough to provide a growth on the futures markets. The limited volume of the futures 
markets increases the risk.  

The wheat contracts can be elaborated as a sample of commodity futures. The size of 
the contract is 5.000 kg. The minimum price offer for this contract is 2,5 TL. Initial margin is 
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240 TL and the maintenance margin is 180 TL. 10.000 contracts are fixed and the positions 
which are over 10.000 are  limited with the %10 of the open positions. The conditions are also 
similar for the cotton contracts, margin amounts are the same.  

New commodity futures on agricultural products are planned by VOB. Especially 
commodity futures on oil, such as olive oil is expected to be issued. This intention is 
obviously explained by VOB on the related web site. Not only commodity futures on oil, but 
also new commodity futures can be issued only with adequate demand of the investors.  

III. MARGINING 

There are two types of margin transactions that are currently practiced in Japan; the 
first is negotiation based margin trading and the second is standardized margin trading 
(Hirose, Kato and Bremer, 2009). Negotiation margin transactions are usually between large 
financial institutions. The terms and fees are freely negotiated. 

The standardized margin trading is used in Turkey. But for some agricultural 
commodity futures, negotiation margin can be used. The use of negotiation margin is a result 
of demand of the both sides. Therefore this method can increase the volume of the 
transactions. The institutions can take their own risk and they may try to encourage the 
production of the agricultural products. 

The high amounts of production can be made after making agreement with huge 
corporations. The negotiation margins can be opportunities of big sized agreements.   

IV. FUTURES PRICING 

The most usual futures pricing model is cost of carry. Arbitrage assumption is not 
involved in the carrying costs involved in holding an underlying asset until maturity. 
Currency futures contracts are contracts in which the underlying asset is a foreign currency, 
and the carrying costs are essentially domestic and foreign risk-free rates of interest 
(Sequeiraa, McAleer and Chow, 1999). 

Under a no-arbitrage argument, the futures prices of foreign exchange currency futures 
are derived by Amin and Jarrow (1991) within the framework of Heath, Jarrow and Morton 
(1992). These prices are shown below: 

 

Ft+k/t = St . Pf
t +k/t  . expθt+k/t                                                                    (1) 

                       Pd
t+k/t 

St is the costs which arises before or after the trade of the futures. Here Pf
t +k/t  is equal 

to -krf
t +k/t , just like Pd

t+k/t is equal to -krd
t+k/t . rf

t +k/t represents the foreign k-period interest rate 
at time t, and rd

t+k/t  represents the domestic k-period interest rate at time t, and expθt+k/t 
represents an adjustment term for the marking-to-market feature of futures markets contracts. 
Marking-to-market term depends on the volatilities of the interest rate and spot processes, as 
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well as the forecast time horizons, and decreases to zero as k goes to zero (Brenner and 
Kroner, 1995). For the commodity futures, PS

t +k/t can be used instead of Pd
t+k/t. Because the 

foreign interest rates are not necesary to take into account. PS
t +k/t represents the spot prices, 

the k-period spot prices at time t. The use of classical cost of carry model can be preferred in 
Turkey. Because it is easy to understand and seems to be reflecting the expected results. The 
appropriate pricing for the commodity futures can be seen on equation 2. 

Ft+k/t = St . PS
t +k/t  . expθt+k/t                                                                    (2) 

                       Pd
t+k/t 

Asay  (1982) and Lieu (1990) have derived a pricing model for futures options that are 
subject to futures style margining. The assumptions used in deriving the model are similar to 
those of Black (1976). The underlying futures price is assumed to be log-normally distributed, 
markets are assumed to be frictionless with trading taking place continuously, and the short 
term interest rate is assumed to be known with certainty (Brown and Taylor, 1997).  

The call premium, C, for a European option on the underlying futures, F, satisfies 

 

C = FN (d1) – XN (d2)                                                       (3) 

 

Where 

 

d1 =  ln (F/X) + (1/2) q2t                                                    (4) 

                   q √t 

 

d1 = d2 - q√t                                                                              

 

F = futures price; X = exercise price; C = call price; t = time to maturity;q = 
instantaneous volatility. 

The put premium, with the other variables above, P is given by 

 

P = XN (-d2) – FN (-d1)                                                     (5) 
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The model given by equations 4 and 5 is similar to Black’s (1976) model for pricing 
options on commodity futures, the difference being the absence of the interest rate term in the 
equations above.  

V. CONCLUSION 

Increasing food demand will keep the price of agricultural products rising. The need 
for hedging will be increasing. 2008 crisis has shown that the price of agricultural products 
can arise sharp rises. The need for hedging will become more important and the agricultural 
commodity futures will be major concern of the main producer countries like Turkey. 

Some agricultural products such as hazelnut, chestnut and apricot can be hedged by 
commodity futures. In some certain cities -like Ordu, Trabzon- the hazelnut production is very 
high. Production of Ordu forms almost %30 of the Turkish hazelnut production and it is 
almost equal to %15 of the world production at least (Deniz, 2009). It is similar for the 
chestnut production of Aydın. Chestnut production of Aydın is almost %14 of the world 
hazelnut production (Subaşı, 2004). World apricot production was 3.473.710 in 2008 (FAO, 
2010), 362.873 tons of apricot was produced in Malatya in the same year (TÜİK, 2010).  

The futures clearinghouses can be established to these cities. The existing commodity 
exchange markets can colloborate with these clearinghouses. These colloborations can 
increase the quality of the products and the speed of the transactions. The synergy which is 
expected to come out with these cooperation will support the development of both agricultural 
industry and financial sector. 

The future margins are fixed and the margining system is very simple in Turkey. This 
is not an efficient use of the leverage factor of the futures. Simple margining is not suitable 
for a successful risk management. The complicated margin systems like SPAN can be used in 
time.  

The future pricing methods are variable. To determine the theoretical price of the 
futures, the investors can use any pricing methods. The differences between spot prices and 
the futures prices can be volatile at the beginning. The investors can behave manipulative. 
The futures options can also be used for hedging. The use of futures options can provide 
coherent prices.   
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TÜRKİYE’DE 1970-2011 YILLARI ARASINDA OLUŞAN EKONOMİK VE SİYASİ 
GELİŞMELERİN SEYRİ 

 

     
           Metin BAYRAK1                                  Osman Cenk KANCA2 
            ÖZ 

Bu çalışmanın amacı,  1970 ile 2011 arası dönemde Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 
yapısını incelemektir. 1970’li yıllarda hem siyasi hem de ekonomik açıdan çalkantılı bir 
dönemden geçen Türkiye ekonomisi 1980’li yıllarla birlikte yapısal bir dönüşüm süreci 
içerisine girmiştir. 1980 öncesi dönemde uygulanan ithal ikameci politikalar terk edilerek 
daha liberal politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de 1991 ile 2002 yılları arası 
kurulan koalisyon hükümetleri bir türlü siyasi istikrarı getirememiş ve bu durumda 
ekonomiye olumsuz yansımıştır.  Bu bağlamda, Türkiye’yi derinden sarsan 1994 ve 2001 
ekonomik krizleri yaşanmıştır. Ancak, 2002 yılı seçimleri sonunda oluşan tek parti iktidarı, 
gerek siyasi alanda gerekse ekonomi alanında nispi olarak başarıyı yakalayabilmiştir.   
JEL SINIFLAMASI: C49, E31, E32 

ANAHTAR KELİMELER: Türkiye Ekonomisi, Politika, 1994 Krizi, 2001 Krizi,   
Hükümetler 

THE COURSE OF ECONOMIC AND POLITICAL IMPROVEMENTS IN TURKEY 
BETWEEN 1970-2011 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the political and economical structure of Turkey 
in 1970-2011. Having passed through economically and politically turbulent period, Turkish 
economy entered into a structural transition process. Import substitution policies of pre-1980 
were laid aside and more liberalist policies were put into effect. The coalition governments 
between 1991-2002 could not bring political stability and this effected the economy 
negatively. Thus, Turkey had deep economic crises of 1994 and 2001. However, the single 
party came into power in 2002 and relative success both in political and economic fields has 
been achieved. 

JEL CLASSIFICATION: C49, E31, E32 

KEYWORDS: Economy of Turkey, Politics, 1994 Crisis, 2001 Crisis, Governments 
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Giriş 

1970’li yıllarda hem siyasi hem de ekonomik yönden çalkantılı bir süreç geçiren 

Türkiye için 1980 yılı, iktisat politikalarında köklü yapısal değişikliklerin yapılmaya 

başlandığı yıldır. 1980 yılından sonra özü içe dönük, dışa bağımlı olan ithal ikameci 

sanayileşme stratejisi ve uygulamalarından vazgeçilerek, “ihracata dayalı sanayileşme 

stratejisi” uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye ekonomisinde 1980 yılı ekonomide yapısal 

reformların yapıldığı ve uygulanan iktisat politikalarının büyük bir ölçüde dönüşüme tabi 

tutulduğu bir zamandır. 1990’lı yıllarda siyasi ve ekonomik yönden kısır bir döngü 

içerisinde olan Türkiye 2002 sonrası siyasi ve ekonomik yönden istikrarı yakalayabilme 

şansına kavuşmuştur. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Türkiye’de 1970-2011 yılları 

arasındaki politik ve ekonomik gelişmelerin seyrini ele almaktır. 

             1. 24 Ocak 1980 Kararları ve Ekonomik İstikrar Programı 

1970’li yıllarda gerekli makroekonomik ve yapısal uyum politikalarını devreye 

sokmakta geciken ekonomimizde ulusal tasarruf ve yatırımlar arasındaki uçurum artmış, 

ithalat, durgun ihracat karşısında hızla artarak cari işlemler dengesini bozmuş; bütçe açığı 

büyümüş; enflasyonda hızlı bir artış yaşanmış; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dengesi 

dikkate değer bir şekilde bozulmuştur. Kamu ve dış ticaret açıkları özel yabancı sermaye ve 

rezervlerle finanse edilmeye çalışılmış, bu finansman şekli dış borçların artmasına ve 

borçlanma yapısının bozulmasına neden olmuştur.3 

Bunların yanı sıra, 1973 yılında yaşanan petrol şoku, Türkiye ekonomisinin arz-talep 

dengesini bozmuş, petrol fiyatlarının yükselmesi döviz ihtiyacını önemli ölçüde arttırmıştır. 

Tüm bunlara ilaveten dış kredilerin kesilmesi, üretimde kullanılan girdiler ithal edilememeye 

başlanmış, temel mallarda ortaya çıkan arz-talep uyumsuzluğunun sonucu olarak kıtlıklar 

ortaya çıkmış, karaborsa ve kuyruklar oluşmuştur. Böylece, 1932’den beri uygulanan dışa 

kapalı ekonomi modeli 1977-1980 yılları arası yaşanan ve sebebi döviz darboğazı olan 

büyük bir ekonomik kriz ile son bulmuştur.4 

1980 yılında alınmış olan 24 Ocak kararları ve sonrasında uygulanan istikrar 

programı, Türk ekonomisinde yukarıda ifade edilmiş olan bunalımı aşmak üzere 
                                                 
3 Fırat Oğuz ve Fırat Bayar,  “1923-2003 Türkiye Ekonomisi”, Hazine Dergisi, Cumhuriyetin 80. Yılı Özel 
Sayısı, 2003, s.25. 
4 Dani Rodrik, “Premature Liberalization, Incomplete Stabilization: The Özal Decade in Turkey”, NBER,     
NO:3300, 1990, pp.2. 
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tasarlanmıştır. Böyle bir tasarıya gidilmesinde; yüksek enflasyon, döviz ve enerji darboğazı, 

ihracatta meydana gelen gerilemeler ile birlikte yoğun bir şekilde yaşanan talep baskısı etkili 

olmuştur. 1980 istikrar programı çerçevesinde, Türkiye ekonomisinde kapsamlı bir yapısal 

değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu istikrar programı ile gerçekleştirilmeye çalışılan 

reformlar beş ana başlık altında incelenebilir:5 

• Ekonomideki büyüme dinamiklerine zarar vermeden enflasyon oranının kalıcı bir 

şekilde düşürülmesi, (Fiyat istikrarını sağlamak) 

• İthal ikameci modelin terk edilerek dışa dönük ve ihracata dayalı bir büyüme 

modelinin kurulması, bu çerçevede ihracat teşviklerinin ve sübvansiyonlarının 

sağlaması ve ithalat liberalizasyonunun sağlanması, (Ödemeler dengesini yeniden 

kurmak) 

• Finansal liberalizasyonun sağlanması, (Piyasa ekonomisini harekete geçirmek) 

• Yabancı sermaye hareketlerinin liberalizasyonu ve bu bağlamda döviz kuru 

politikasının değiştirilerek Türk Lirası’nın konvertibilitesinin sağlanması, 

(Ekonominin dışa açılmasını sağlamak) 

• Ekonomide kamunun etkinliğinin azaltılması ve özelleştirme çabalarına ivme 

kazandırılması, 

Bu reformları gerçekleştirebilmek için aşağıda sıralanan ekonomik politikalar 

kullanılmıştır:6 

• Sıkı para politikası, 

• Pozitif reel faiz politikası (Faiz hadlerinin serbestleştirilmesi), 

• Gerçekçi döviz kuru politikası, 

• Yabancı sermayenin teşviki, 

• Dış ticaretin, kamu kesiminin müdahalelerinin azaltılarak serbestleştirilmesi, 

• Mal ve hizmetlerin fiyatlarının oluşumunun piyasaya bırakılması, 

Bu çerçevede Türkiye ekonomisinde köklü yapısal değişikliklere gidilmiştir. Dış 

ticaret ve ödemeler dengesi rejimi liberalize edilmiş, ihracata türlü teşvik ve sübvansiyonlar 

sağlanmış, ithalat rejiminin liberalizasyonuna gidilmiş, kur politikalarında esnekliğe 

                                                 
5 Ercan Uygur, “An Overview of Recent Developments and the Adjustment Program”, ed. T.C.M.B., “Financial 
Liberalization and Economic Performance in Turkey”, 1993, s.8. 
6 Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007 Bursa, ss.194-196 
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geçilmiştir. Sermaye Piyasaları Kanunu çıkarılarak Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuş, faiz 

oranları liberalize edilmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açılmış, Merkez Bankası 

bünyesinde Bankalararası Para Piyasası ve Döviz, Efektif Piyasaları kurulmuş ve yeni bir 

Bankacılık Kanunu çıkarılmıştır. Bunun yanında vergi reformuna gidilerek Katma Değer 

Vergisi uygulamasına başlanmış, KİT’lerin daha etkin kılınması için çeşitli tedbirler 

getirilmiş ve 1989 yılında sermaye hareketleri serbestleştirilmiştir.7 24 Ocak 1980 İstikrar 

Programı, Eylül 1980’e kadar azınlık hükümeti tarafından Eylül 1980-Aralık 1983 

döneminde demokrasinin kesintiye uğradığı bir ortamda, askerlerin güdümündeki 44. 

hükümet olan Bülent Ulusu hükümeti tarafından kesintisiz uygulanmıştır. 1980 askeri 

darbesiyle, sendikal faaliyet ve grevler yasaklanmış, ücret ve maaş artışları kontrol altında 

tutulmuş, taban fiyat ve destekleme alımlarının miktarı azaltılmış, daraltıcı maliye ve para 

politikaları uygulanarak, kamu giderlerinin kısılması ve para arzının kontrol altına alınması 

hedeflenmiştir. 

             2. 1980-2000 Döneminde Türkiye Ekonomisi ve Politik Gelişmeler 

1983 yılı sonbaharında yapılan seçimde, ekonomide daha fazla liberalleşmeyi ve dışa 

açılmayı savunan ANAP iktidara gelmiştir. 24 Ocak programının mimarı olarak sayılan Özal 

tek başına iktidar olarak hükümeti kurmuştur (I.Özal Hükümeti; 13.12.1983-21.12.1987). 

Özal hükümeti 1984 yılı başından itibaren iki ana hedefe yönelik önlemlere öncelik 

vereceğini belirtmiştir. Birincisi, enflasyonu aşağıya çekmek, ikincisi ödemeler bilançosu 

sorununu çözmek. Devlet müdahalelerinin asgariye indirilip, “serbest piyasa ekonomisi”nin 

erdemlerine bağlı kalarak işleme konulan temel iktisat politikaları ise şunlardır;8 

• Sıkı para politikası ve mevduata pozitif reel faiz verilmesi, 

• Yabancı sermayenin tüm faaliyet alanlarına girişinin serbest bırakılması, 

• KİT’lerin özelleştirilmesine başlanması, 

• Kamu yatırımlarının altyapı alanlarında yoğunlaştırılması, 

• Günlük döviz kuru ilanına geçilmesi 

• Döviz işlemlerinde büyük ölçüde serbestliğe geçilmesi, 

                                                 
7 Nurhan Yentürk, “Short-term Capital Inflows and Their Impact on the Macroeconomic Structure: Turkey in the 
1990s”, Developing Economics, Vol.37, No:1 (Social Science Citation Index), 1999, pp.3. 
8 Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomisi, İmaj Yayınevi, 2001 Ankara, s.29. 
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• İthalatta liberasyona geçilmesi, yasakların ve miktar kısıtlamalarının istisnai 

kılınması, 

• İhracatın çok yönlü teşvikine devam edilmesi, 

• Altın ithalatının ve ihracatının serbest bırakılması, 

• İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açılması ve işlemeye başlaması. 

Yukarıda sıralanan politikaların ortak hedefi “piyasa ekonomisi”ne geçişi 

hızlandırmaktı. Fakat hükümet bu kararları uyum içinde taviz vermeden uygulamayı 

sürdürememiş, bu bağlamda, para arzı kontrol altında tutulamamış, kamu kesimi borçlanma 

gereği özellikle 1987’den sonra çok artmıştır. 1984-1987 arasında büyüme oranı artarken 

enflasyon oranındaki artışta hızlanmıştır. 1988-1991 arası büyüme rakamlarında önemli 

dalgalanmalar oluşmuştur. Bu dönemde faizlerin denetimi ve kontrolü TCMB’ye verilmiştir. 

İç borçlanma, kamu açıklarının kapatılmasında çok önemli bir yer edinmiştir. Hazinenin 

zaman zaman tahvil ve bono satarak açıkları kapatmaya çalışması, faiz ödemelerinin çok 

yüksek boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. Bu durumda kamu maliyesini krize sürükleyecek 

hallere gelmesine sebebiyet verecektir.9 

24 Ocak kararları ile hedeflenenler ve gerçekleştirilenlere bakıldığında ekonomik 

istikrarsızlığın yapısal nedenlerinin ortadan kaldırılmadığını görülmektedir. Özellikle kamu 

kesimi finansman dengesi kurulamamıştır, devletin gelir ve giderleri arasındaki uçurum 

kapatılamamıştır. KİT’lerin özelleştirilmesi istenen seviyede olmamış, devletin üzerinde bir 

yük olmaya devam etmiştir. Kamu giderlerinin artış eğilimi devam etmiş, devlet gelirlerinin 

bu giderlerini karşılamayacak seviyede olması sebebiyle sürekli borçlanma yoluna 

gidilmiştir. Kamu otoritesi borçlanabilme olanağını artırmak için faiz oranlarını yükselterek 

daha fazla borçlanma kâğıdı çıkarmak zorunda kalmıştır. Faiz oranlarının sürekli artışı 

devlet bütçesinde borç anapara ve faiz yükünün dolayısıyla transfer harcamalarının 

yükselmesine ve sonuçta borç-faiz-borç kısır döngüsüne girilmesine sebebiyet vermiştir.10 

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, makroekonomik sıkıntıların politik nedeni 

ise, seçimlerin sıklığı olduğu söylenebilir. Seçimlerin sık yapılması, politikacıların uzun 

dönemli verimli ekonomik politikalar üretip uygulaması yerine, kısa dönemli seçimi bir daha 

                                                 
9 Bülent Tanör vd., Türkiye Ekonomisi Bugünkü Türkiye 1980-1995, Cem Yayınevi, 2000 İstanbul, s.166. 
10 Esra Siverekli Demircan, “Türkiye’de Vergi Politikalarının Siyasi Analizi: Siyasi Değişimin Vergi Kayıp ve 
Kaçaklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme” Mevzuat Dergisi, Sayı:1, 2004,  s.9. 
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kazanmaya yönelik ekonomik politikalar uygulamalarına neden olmaktadır. Türkiye’de 

1980-1990 yılları arasında 5 hükümet görev yapmıştır. 10 yıllık bir süre içerisinde 5 

hükümetin görev yapması makroekonomik istikrarsızlıktaki politik sebeplerden birisi 

olmuştur.11 

Türkiye bu dönemde dış dünyadaki gelişmelerden de etkilenmiştir. Şöyle ki; bu 

dönemde oluşan İran-Irak savaşında tarafsızlığını ilan ederek ticaretini geliştirmiş ve dış 

ticaretini artırmıştır. Ancak 1990’daki Körfez Savaşı’ndan Türk ekonomisi negatif yönde 

etkilenmiştir. Bölgede oluşan kaos ortamı Türkiye’de pahalıya mal olmuştur. Bölgeyle 

ticaret nerdeyse durma noktasına gelmiştir. Petrol boru hattının devre dışı kalması 

maliyetleri artırmıştır. Savaş sonrası oluşan Kuzey Irak’taki otorite boşluğu, Güney Doğuda 

terör olaylarının artmasına sebep olmuş ve Türkiye tüm yönleriyle bu olaylardan olumsuz 

şekilde etkilenmiştir. Terör nedeniyle savunma harcamalarında görülen artış enflasyonu 

azdıran faktörlerden biri olmuştur.12 

Özal, Cumhurbaşkanı olmasıyla Kasım 1989’da Başbakanlıktan ayrılmıştır ve 

Başbakanlığa Yıldırım Akbulut atanmıştır. Ekonomi 1990-1996 yılları arasında 1991 ve 

1994 yılları hariç adeta bir açık pazar haline dönüşüp çok fazla sermaye hareketi girişlerine 

maruz kalmıştır. Bunun sonucu olarak, yerli paranın aşırı değerlenmesi, faiz oranlarının 

artması ve toplam iç talebin artması ekonomiyi olumsuz etkilemiştir. Mevcut durum, banka, 

holding, KİT’lerin yurt dışından borçlanmasına imkân tanımış, elde edilen paralarla yüksek 

faiz-kur döngüsünden yararlanılmaya çalışılmış ve açık pozisyonlar doğmuştur. 1989’dan 

itibaren artmaya başlayan ve 1990’dan sonra daha büyük bir ivmeyle yükselen enflasyon 

oranı, bir taraftan gelir dağılımını bozarken, bir taraftan da kamu gelirlerini eriterek kamu 

açıklarının hızla artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, ekonomideki açıklar, iç ve dış 

borçlar hızla kapatılmaya çalışılmış ve bu pozisyonda 1994 finansal krizinin hazırlayıcısı 

olmuştur. Bu ortamda yükselen kamu açıklarına bağlı olarak artan iç faiz oranları, sıcak para 

girişini hızlandırmış ve TL’nin reel olarak aşırı değer kazanmasına neden olmuştur. Bu 

gelişme iş gücü maliyetindeki reel artışlar, doğrudan ve dolaylı ihracat teşviklerindeki 

azalma ile birleşerek Türk ekonomisinin hızla rekabet gücünü kaybetmesine yol açmıştır. 

                                                 
11 Alpaslan Akçoraoğlu ve Funda Yurdakul, “Siyasal Ekonomi Açısından Büyüme, Enflasyon ve Bütçe Açıkları: 
Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, A. Ü. S. B. F Dergisi, 59/1, 2004,  ss. 1-25 
12 Özge Gökdemir, “Körfez Savaşı Sonrası Türkiye-Irak Ekonomik İlişkileri”, 2007, www.sonbaskı.com 
(11.01.2010), s.2. 
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Sonuçta, yüksek kamu açıklarından kaynaklanan ekonominin iç dengesizlikleri dış dengede 

hızlı bir bozulmaya neden olmuş, ithalat hızla artmış, ihracat yavaşlamış ve dış ticaret açığı 

önemli bir boyuta ulaşmıştır.13 

Hızla bozulan iç ve dış dengeler 1994 yılı başında para, sermaye ve döviz 

piyasalarında ciddi bir krize yol açmıştır.14 

Dönemin koalisyon hükümetinin (50. Hükümet, I. Çiller Hükümeti; 25.06.1993-

05.10.1995) başında yer alan Tansu Çiller 5 Nisan günü basın toplantısıyla “Olağanüstü 

İstikrar Tedbirleri”ni açıklamıştır. Bu programın hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.15 

• Enflasyonu hızla düşürme ve bu bağlamda Fiyat İstikrarının sağlanması, 

• Sürdürülebilir bir kalkınma için yapısal değişikliklerin yapılması, 

• Kamu açıklarının hızla aşağıya çekilmesi, borçlanma ihtiyacının minimum hale 

getirilmesi, 

• KİT’lerin özelleştirilmesi, 

• İhracat artışını hızlandırmak ve ihracat ile ithalat arasındaki en asgari seviyeye 

indirmek. 

 Sıralanan bu amaçlara ulaşmak için ortaya konulan tedbirleri ise aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür:16 

Kamu gelirlerini artıran kamu giderlerini kısan ve kamu borçlanma gereğini azaltan 

önlemler: Savunma hariç diğer tüm harcamalarda tasarrufa gidilmiştir. Ayrıca KİT 

ürünlerine aşırı zam yapılmıştır. Bunun yanı sıra ek vergiler getirilmiş, resim, harçlar 

artırılmıştır. Kamuya ait lojman ve tesislerin satılması söz konusu olmuştur. 

Döviz piyasalarında güven ve denge sağlayacak önlemler: TL’nin değerinin 

düşürülmesi sonucu ihracat artmıştır. Ayrıca, Eximbank ile kredi anlaşmaları yapılmışsa da 

bu etkin bir şekilde gerçekleştirilememiştir. 

Piyasadaki iç dinamikleri düzenlemeye yönelik önlemler: KİT ürünlerine yüksek 

oranlı zamlar yapılarak, bazı ürünlerde yılsonuna kadar fiyat ayarlamasının yapılmayacağı 
                                                 
13 Coşkun Can Aktan, “Turgut Özal: Liberal Reformist mi, Yoksa Liberal Deformist miydi? ”, Yeni Türkiye 
Dergisi, Yıl:5, Sayı:25, 1999,  s.459-462. 
14 Devlet Planlama Teşkilatı, “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)”, Ankara 1996, s.5.  
15 Nurhan Yentürk, Körlerin Yürüyüşü / Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2005 İstanbul, s.129. 
16 Salih Köse, “24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarının Karşılaştırılması”, Planlama Dergisi, 
Özel Sayı, 2002,  s.119. 
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belirtilerek enflasyon beklentisi kırılmak istenmiştir. Memur ve işçilerin maaş ve ücretleri 

durağan hale getirilerek toplam talep azaltılmak istenmiştir. Ayrıca döviz fiyatlarının serbest 

piyasa şartlarında oluşması kararlaştırılmıştır. Döviz talebi ve kur artışlarının önüne 

geçebilmek için faiz oranları yükseltilmiştir. Mevduatın bankalarda kalabilmesi için devlet 

tarafından sigorta edilmiştir. 

Yapısal düzenlemelerin kapsadığı önlemler: Ekonomide kamu gelir-gider dengesinin 

bozulması yapısal bir sıkıntıdır. Kamuda yapılan gereksiz harcamalar, vergi gelirlerinin tam 

anlamıyla elde edilememesi ve kontrolün zayıf olması bu neticeyi ortaya çıkarmıştır. 

Özellikle transfer harcamaları içinde yer alan iç-dış borç faiz ödemelerinin zirveye çıkmış 

olması da bu yapısal sıkıntıyı artırmıştır. Bu sıkıntıları aşmak için vergi reformu, 

özelleştirme, tarımsal destekleme politikaları ve kamu kesiminde istihdam rasyonalizasyonu 

konularında köklü değişiklikleri sağlayacak önlemlerin alınması öngörülmüştür. Ayrıca, 

Sosyal Güvenlik Kurumlarının bozulan mali dengelerinin iyileştirilmesi için önlemler 

öngörülmüştür. 

1994 yılı Türkiye ekonomisinde negatif büyümenin yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu yıl 

patlak veren krizle fiyatlar rekor düzeyde artmıştır. Toptan eşya fiyatlarıyla %150, Tüketici 

Fiyatlarıyla %125’lik bir enflasyon yaşanmıştır. Bu yıl yapılan devalüasyonla TL’nin değer 

kaybetmesi sağlanmış ve ihracat rekor düzeylere ulaşmıştır. 1995 yılının ikinci yarısından 

itibaren ülkenin siyasi belirsizliğe sürüklenmeye başlaması sonucu 24 Aralık’ta erken genel 

seçime gidilmiştir. Bu yüzden yılın son üç ayında seçim ekonomisi uygulanarak kamu 

harcamaları kontrolden çıkmıştır. Bu durumda Merkez Bankası’nın ve Hazine’nin disiplini 

bozulmuş, ülke iç ve dış piyasalarda itibar kaybetmiş ve borçlanmanın maliyeti çok artmıştır. 

Bu yılda yaşanan önemli olaylardan biri 6 Mart 1995’de Avrupa Birliği ile “Gümrük Birliği 

Antlaşmasının” imzalanmasıdır. Yapılan antlaşma piyasalarda geçici de olsa olumlu bir hava 

estirmiş ancak bu durum sürekli hale dönüşmemiştir.17 

24 Aralık 1995’de seçimlerin yapılmasını sağlayan DYP-CHP koalisyonu, bu 

seçimle parlamentoda çoğunluğu kaybetmiştir. Ülke 1996 yılına yeni koalisyon hükümetleri 

arayışı içinde girmiştir. Seçim sonrası uzun süren pazarlıklar sonucunda Anayol 

hükümetinin kurulması ile sorunlar halledilememiş ve koalisyon hükümeti verimli 

                                                 
17 Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002 
İstanbul, s.405. 
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çalışamamıştır. 28 Haziran 1996’da RP ile DYP koalisyon hükümeti Erbakan’ın 

başkanlığında kurulmuştur. Erbakan 18 Ekim’de yaptığı açıklamada “denk bir bütçe 

tasarısı”nı Meclis’e sunduklarını ilan etmiştir. Bu tasarı vergi dışı kamu gelirlerinin 

artırılması esasına dayanmıştır. Yedinci Plan’ın ve Gümrük Birliği’nin birinci uygulama yılı 

olan 1996’da meydana gelen gelişmeler ise şöyle olmuştur;18 

• Türkiye planlananın üzerinde %7,1’lik bir büyüme hızı gerçekleştirmiştir, 

• 1996 yılı sonu itibariyle enflasyon oranı %84,5 olmuştur. Toplam harcamaların 

dizginlenememesi enflasyonu körüklemiştir, 

• Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinden ithal ettiği sanayi mallarına sıfır gümrük 

uygulamıştır, 

• Toplam dış borçların GSMH’ye oranı %44’e inerken, iç borçların GSMH’ye oranı 

%21’e yükselmiştir, 

• Kamu harcamalarında bir önceki yıla göre %130’luk bir artış gerçekleşmiştir. Bu 

harcamaların büyük bir kısmı da iç ve dış borç anapara ve faiz ödemelerinden 

kaynaklanmıştır. 

Özetle, 1996-1998 yılları arası kısa süreli hükümetler döneminin yaşanması 

belirsizliği artırmıştır. Türkiye ekonomisinde 1995 yılında başlayan hızlı büyüme eğilimi, 

1998 yılının Nisan ayına kadar devam etmiştir. Ancak gerek yurt içindeki siyasi belirsizlik, 

gerekse de Güneydoğu Asya ve Rusya Federasyonundaki mali krizler ile bu süreç son 

bulmuştur. Ayrıca bu dönem Mesut Yılmaz’ın başkanlığında kurulan 55. Hükümet dönemi 

gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan bir çözüm getirememiştir. Sonuç olarak 55. Hükümet 

1998 yılının 23 Kasım’ında verilen gensoru ile düşürülmüştür. 

Bundan sonraki süreçte, ülkeyi 18 Nisan 1999’da yapılacak erken genel seçime 

götürecek bir hükümete ihtiyaç vardı. Bu hükümeti de ANAP ve DYP’nin desteği ile Bülent 

Ecevit kurarak 16 Ocak 1999’da güvenoyu almıştır. 56. Hükümetin temel görevi ülkeyi 18 

Nisan 1999’da yapılacak olan erken genel seçimlere götürmekti. 1999 Nisan ayı genel 

seçiminde oluşan üçlü koalisyon hükümeti (ANASOL-M), Bülent Ecevit’in başkanlığında 

kurulmuştur ve 28 Mayıs 1999 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. Kurulan 

57. Hükümet ilk etapta 2000-2002 dönemini kapsayan stand-by öncesinde ekonomiyi 

                                                 
18 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, “Yıllık Rapor: Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Para Politikası”, 
1996 Ankara. 
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düzenleyici ve IMF destekli bir programı yürürlüğe koymuştur. Programda yer alan ana 

başlıkları ise şöyle sıralamak mümkündür;19 

• Enflasyonla mücadelede sıkı para politikası, 

• Kamuya ilişkin maaşların ve devletin tarım kesimine, destekleme fiyat uygulamasıyla 

sağladığı desteğin beklenen enflasyon oranına göre belirlenmesi, 

• Sermayenin güçlendirilmesi ve özellikle bankaların açık pozisyonlarına sınır 

getirilmesiyle bankacılık sisteminin güçlendirilmesi, 

• Sosyal güvenlik açıklarının giderilmesi, 

• Enflasyonla mücadelede özelleştirme gelirlerinden yararlanılması, 

• Genel bütçede faiz dışı fazlanın vergi gelirleri artışına bağlı olarak GSMH’ın %4’ü 

oranında fazla vermesi, 

Türkiye 9 Aralık 1999 tarihinde IMF’ye bir niyet mektubu vermiştir. Bu niyet 

mektubu 22 Aralık 1999 tarihinde IMF tarafından 2000-2002 tarihleri arasında üç yıllık bir 

süreyi içine alacak şekilde uygulaması kabul görmüştür. Bu bağlamda Ocak 2000’de sıkı 

para ve döviz kuru politikası ile bankacılık sektöründe yapısal dönüşümleri içeren 

“Enflasyonu Düşürme Programı” başlatılmıştır. Bu programın temel amaçları ise şöyle 

sıralanabilir;20 

• Tüketici enflasyonunun, yapısal reformlarla desteklenen, birbiriyle tutarlı, güçlü, 

itibarlı ve süreklilik arz eden maliye, gelir, para ve kur politikalarının eş güdümlü 

uygulaması ile 2000 yılı sonunda %25, 2001 yılı sonunda %12 ve 2002 yılı sonunda 

%7’ye indirilmesi, 

• Reel faiz oranlarını makul düzeylere düşürmek, 

• Ekonominin büyüme potansiyelinin artırılması, 

• Ekonomideki kaynakların daha etkin ve adil gelir dağılımının sağlanması. 

Yukarıda sıralanan haliyle bu programın hedefi, enflasyon ve reel faizlerin 

düşürülmesi ve büyümenin sağlanmasıdır. Ancak 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan ülke 

ekonomik olarak 10 milyar dolar kayba uğramıştır. Bu yıkım, ülkenin sanayisine büyük 

zarar vererek, işsizliği büyük boyutlara ulaştırmış ve yılsonunda büyüme oranı -%6,1 olarak 

                                                 
19 Uğur Selçuk Akalın, Üç Dönem Üç Ekonomi, Set Yayınları, 2004 İstanbul, s.201. 
20 Gazi Erçel, “2000 Yılı Enflasyon Düşürme Programı: Kur ve Para Politikası Uygulaması”, T.C.M.B., 1999,  
s.1. 
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gerçekleşmiştir. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım Bolu-Düzce depremlerinin yol açtığı 

ekonomik kayıpları karşılamak için 26 Kasım 1999 tarihinde “Deprem Vergisi Yasası” 

çıkartılmıştır. 

Siyasi istikrarı sağlamayı başaran ANASOL-M hükümeti Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nı 1 Ocak 2001’de yürürlüğe koymuştur. Ancak 2000 yılının Kasım ayında 

oluşan kriz ile hedeflenen politikalar bir türlü uygulanamamıştır. Bu durumun sebebi, 

mevcut hükümetin günlük kararlarla uğraşarak popülist uygulamalar yapmış olmasıydı.21 

IMF’nin güdümünde hazırlanan 1999 yılı sonunda uygulamaya konulan dez-enflasyon 

programının sağlıklı işlememesi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin tetikleyicisi 

olmuştur.22 2000-2002 programının sabitlenmiş kur ve Merkez Bankası’nın net iç varlık 

kısıdına dayalı uygulaması Merkez Bankası’nın borç veren son mercii fonksiyonunu ortadan 

kaldırarak etkinsizleştirmiş, krizi başlatan ve kontrol edilmesini güçleştiren sebep olmuştur. 

Böylece Merkez Bankası piyasalara açık piyasa işlemleri yoluyla müdahale edememiştir. 

Bankacılık sektörünün yeterli döviz fazlasına sahip olmaması, artan cari açık, piyasalarda bir 

panik havası oluşturarak, Türkiye’nin Kasım 2000’de bir likidite krizine sürüklenmesine yol 

açmıştır. Krizin ilk iki gününde (27-28 Kasım) T.C. Merkez Bankası’ndan 3 milyar dolar 

çekilmiştir. Piyasalarda TL sıkıntısı başlayınca Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik repo 

faizi %200’e yükselmiştir. Tamamen bankacılık sisteminin kötü işleyişinden ve cılız 

yapısından kaynaklanan kriz derinleşerek Aralık ayının başına kadar gelmiştir. Sonunda IMF 

tahminlerin üstünde istikrar programına destek kredisi vereceğini ilan etmiştir. IMF’ye yeni 

krediler karşılığında 62 maddelik “3. Ek Niyet Mektubu” verilmesi krizin büyük ölçüde 

aşıldığının işareti sayılmıştır.23 

Özetle, 1996-2000 yılları arası Türkiye Ekonomisi, içten ve dıştan gelen olumsuz 

gelişmeler nedeniyle öngörülen yıllık ortalama büyüme hızına ulaşamamış, ülkede fiyat 

istikrarını sağlama yönünde yapılan mücadele sadece 2000 yılında sonuç vermiş, fiyatları 

aşağıya çekmeyi sağlamada araç olarak kullanılan “kur çıpası” dış ekonomik ilişkilerde 

dengeleri alt üst etmiş, ülkede cari işlemler açığının aşırı oranlarda yükselmesi dış borç 

                                                 
21 Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi, İmaj Yayınevi, 6.Baskı, 2001 Ankara, s.280.  
22 Aslan Eren ve Bora Süslü, “Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye’de Yaşanan Krizlerin Genel Bir 
Değerlendirmesi” Yeni Türkiye, Sayı:41, Yıl:7, 2001, s.670. 
23 Cafer Tayyar Sadıklar, “Türkiye’deki Son Yılın Ekonomik Krizleri Konusunda Bir Değerlendirme”, Yeni 
Türkiye, Özel sayısı, Sayı:41, 2001,  s.35. 
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arama pozisyonunu yaratmış, Gümrük Birliği Antlaşması’nın yapılmasıyla ülke önemli bir 

vergi kaybına uğramıştır. 

             3. 2001 Krizi 

Kasım krizinden üç ay sonra 9 Şubat 2001’de, Milli Güvenlik Kurulu’nda Başbakan 

ile Cumhurbaşkanı arasındaki tartışma ikinci bir spekülatif saldırıyı başlatmıştır ve bu kez 

ortaya döviz krizi çıkmıştır. 21 Şubatta bankalar arası para piyasasında gecelik faiz %6200’e 

kadar çıkmıştır ve ortalama %4019 olmuştur. Merkez Bankasının döviz rezervi 16 Şubat’ta 

27,94 milyar dolar iken 23 Şubat’ta 22,58 milyar dolara inmiştir ve oluşan rezerv kaybı 5,36 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dövize artan bir hücum söz konusu olduğu için TCMB 

21 Şubat gecesi kurun dalgalanmaya bırakıldığını açıklamak zorunda kalmıştır. 19 Şubat’ta 

1 doların piyasa satış kuru 686 bin 500 TL iken 23 Şubat’ta 920 bin TL ve 28 Şubat’ta 960 

bin TL olmuştur, böylelikle kur artışı 10 gün içinde %40’a ulaşmıştır.24 

Şubat 2001 krizi, 28 milyar dolar civarında olan döviz rezervini Mayıs 2001’de 18 

milyar dolara geriletmiş, iç borç stokunun GSMH’ya oranını %68’e çıkartmış, %2 civarında 

olan iç borç faiz ödemeleri/GSMH oranını %22’ye kadar çıkmasına neden olmuştur.25 

Faizlerdeki hızlı yükseliş, kamu ve özel bankaların mali yapılarını bozmuş ve 

programa olan güven iyice sarsılmıştır. Özellikle bankaların likiditeye çok fazla ihtiyaç 

duymaları, ödemelerin yapılamamasına neden olarak, Şubat 2001’de tekrar döviz krizine 

girilmiştir. Bu olay üzerine “Enflasyonu Düşürme Programı” terk edilerek, “Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı” uygulanmaya başlanmıştır. 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile Kemal Derviş’in önderliğinde yeni bir dizi 

istikrar programı uygulanmaya konmuştur. Buradaki amaç, ekonominin istikrara ve rekabet 

gücüne kavuşması ve sürdürülebilir büyüme dinamiğinin tekrar kazanılması için yapısal ve 

kurumsal düzenlemelerin yapılmasıydı. Bu bağlamda, mali sektörle ilgili düzenlemeler, 

devlette şeffaflığı ve kamu finansmanını güçlendirmeye yönelik düzenlemeler, ekonomide 

rekabet ve etkinliği artırmaya yönelik ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin 

önlemler ayrıca reel ekonomiye ilişkin düzenlemeler, kamu harcamalarında kısıntıya 

gidilmesi, kamu gelirlerini artırıcı ve kamu kesimi borç stokunun azaltılmasına yönelik 
                                                 
24 Ercan Uygur, “Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri”, Türkiye Ekonomi Kurumu 
Tartışma Metni, No:1, 2001,  s.1-41. 
25 Ebru Voyvoda ve Erinç Yeldan, “Türkiye Ekonomisi İçin Kriz Sonrası Alternatif Uyum Stratejileri” 
http://www.bilkent.edu.tr (07.01.2010), 2002,  s.2. 
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politikalar gibi düzenlemeler yapılmışsa da 2001 yılında uygulanan GEGP’da başarılı 

olamamıştır.26 Sonuç olarak 2001 yılı ekonomide %-9,4’lük negatif büyüme, %68,5’lik 

enflasyon oranı, %8,4’lük işsizlik oranı, 84,9 milyar dolar iç borç stoku, 38,7 milyar dolar 

dış borç stoku, 31,3 milyar dolarlık ihracat ve 41,4 milyar dolarlık ithalat ile sıkıntılı bir yıl 

olmuştur. 

             4. 2002 Genel Seçimleri ve Sonrası Oluşan Ekonomik Gelişmeler 

Kasım 2002’de yapılan erken genel seçimlerden sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi 

tek başına iktidar olmuştur. Uzunca yıllar koalisyon hükümetleriyle yönetilen Türkiye için 

bir partinin tek başına iktidar olması büyük bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Seçimi 

kazanan AKP, GEGP’nı aynen uygulamıştır. AKP hükümeti, mevcut programı IMF ve 

Dünya Bankası’nın istekleri doğrultusunda aynen uygulamıştır ve hükümet uluslararası 

finans çevrelerinden kayda değer bir destek görmüştür. Diğer taraftan AKP hükümeti AB’ye 

tam üye olabilme amacıyla istenen ekonomik, sosyal ve politik uyum yasalarını da 

çıkarmayı başarmıştır. Bu bağlamda, 2002-2004 yılları arasında GEGP’nı mevcut hükümet 

harfiyen uygulamıştır. 

2002-2007 arası ekonominin gösterdiği performans ve makro ekonomik 

değişkenlerdeki gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir;27 

Bu dönemde (2002-2007), büyüme istikrarlı bir seyir izleyerek devamlı artış 

göstermiştir. 2002’de 180 milyar dolar olan GSMH 2007 yılına gelindiğinde 400 milyar 

dolar seviyesini aşmıştır. 

2002-2007 döneminde, dış ekonomik ilişkilerde de hızlı gelişmeler yaşanmıştır. 

Şöyle ki; 2002’de 36 milyar dolar olan ihracat büyük bir sıçrama göstererek 2007 yılı 

itibariyle 107 milyar dolara kadar çıkmıştır. Buna paralel olarak 2002 yılında 50 milyar dolar 

seviyesinde olan ithalat tutarı 2007 senesine gelince 170 milyar dolar olmuştur. Bu 

bağlamda, cari açık süratle artmış ve dış borç stoku artış eğilimi göstermiştir. 2007 yılında 

cari açık 35 milyar doları, dış borç tutarı ise 200 milyar doları aşmıştır. Bu dönemde dünya 

genelinde yükselen enerji fiyatlarının cari açığın genişlemesine büyük katkısı olmuştur. 

                                                 
26 Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi, 2006 İstanbul, s.397. 
27 Bağımsız Sosyal Bilimciler, “2007 İlkyazında Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış”, 2007 Ankara, ss.19-55. 
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Bu dönemde, Türkiye enflasyonu tek haneli düzeye çekebilmiştir. Sıkı maliye 

politikasının uygulanması, örtük enflasyon hedeflemesi bazlı para politikası uygulamaları ve 

ekonominin tek elden yönetimi sayesinde enflasyon %10’un altında bir seyir izlemiştir. 

2002-2007 arası enflasyon ve büyümede görünen iyimser tablo maalesef işsizlik 

problemine yansımamıştır. Dönem boyunca işsizlik %9,5 ile %11 bandında bir seyir 

izlemiştir. Şöyle ki, 2002 yılında %10,3 olan işsizlik oranı, 2003’de %10,5; 2004’de %10,8; 

2005’de %10,6; 2006’da %10,2 ve 2007’de %10,3 olarak gerçekleşmiştir. 

2002 yılına kadar yapılan (1985-2002) özelleştirmelerde toplam 8 milyar dolar elde 

edilmişken, 2002-2007 arası yapılan özelleştirme tutarı 33 milyar dolara ulaşmıştır. 

Artan borçlanma süreci iç borçlanmada da kendini göstermiştir. 2002 yılında 91,7 

milyar dolar olan iç borç tutarı, 2007 yılına gelindiğinde 219 milyar dolar olmuştur. 

Hükümetin 2002 yılından itibaren kararlılıkla uyguladığı ekonomik ve mali politika-

ların sonucunda gelir ve giderler arasında uyumun gerçekleşmiş olması, bütçede etkinlik ve 

tasarruf artışı sağlamış, vergi gelirlerinde ise yüksek performans sayesinde bütçe gelirlerinde 

olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu çerçevede, merkezi yönetim bütçe giderlerinin 

GSYİH’ya oranı ile faiz giderlerinin bütçe içindeki oranı azaltılmış; bütçe açığının belirgin 

şekilde düşürülmesiyle ve her yıl istikrarlı bir şekilde elde edilen faiz dışı fazla neticesinde 

kamu kesimi borçlanma gereğinde (KKBG) ve kamu borç stokunun GSYİH’ya oranında 

önemli oranda düşüşler sağlanmıştır. 2002 yılında %11,5 olan bütçe açığının GSYİH içinde-

ki payı 2007 yılı sonunda %1,6’ya gerilemiştir. Bu gerilemeye paralel olarak KKBG’nin 

GSYİH içindeki paylarında da düşüşler kaydedilmiş, 2002 yılında %9,8 olan KKBG’nin 

GSYİH içindeki payı 2007 yılında %0,07’ye gerilemiştir. 

Borcun sürdürülebilirliği, borç yükünün makul seviyelere düşürülmesi ve bu düzey-

lerde tutulması, makroekonomik istikrarın sağlanması açısından temel bir unsurdur. Brüt 

borç stokunun dikkate alınması, bir ülkenin borç yükünün değerlendirilmesinde çoğu zaman 

yeterli olmamaktadır. Kamunun taşıdığı borç yükünün daha doğru bir şekilde ölçülebilmesi 

için kamu sektörünün mali yükümlülüklerinin yanı sıra sahip olduğu finansal varlıklarının da 

hesaba katılması gerekir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de borçluluk düzeyinin 

analizlerinde en çok kullanılan göstergeler arasında kamu net borç stoku rakamları ile 

bunların GSYİH’ya oranları yer almaktadır. 2002 yılında %61,4 olan kamu net borç 

stokunun GSYİH’ya oranı, 2007 yılında %29,5 seviyesine gerilemiştir. Özellikle kamunun 
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net dış borcunun GSYİH’ye oranındaki azalış dikkat çekicidir. Bu oran 2002 yılında %38,4 

iken 2007 yılının sonuna gelindiğinde %20,6’ya gerilemiştir.28 2008 yılında %20,3 olan bu 

oran 2009 yılında %23,6; 2010 yılında %23,7 ve 2011’de ise %23,9 olarak gerçekleşmiştir.  

Tüm bu gelişmelere rağmen AKP döneminde uygulama alanı bulan IMF destekli 

ekonomik program, özellikle enflasyon konusunda hedeflenen oranları yakalamış ve kamu 

açıklarında önceki dönemlere göre kayda değer bir azalış görülmüştür. Ancak, bütçe 

açıklarını kapatmaya yönelik uygulanan daraltıcı maliye politikaları reel kesimi olumsuz 

etkilemiştir. Özellikle yatırım harcamalarının azalması istihdamı geriletmiş, bu durumda 

işsizlik oranlarının azalmamasına neden olmuştur.29 2002-2004 arası uygulanan GEGP 

(Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı) kapsamında ve IMF’nin gözetimi altında bütçede 

kısıntılara gidilmiştir ve bütçe disipline edilmiştir. Diğer taraftan AKP hükümeti, özellikle 

2004 yılı sonrası transfer harcamalarında artış sağlamıştır. Sosyal, iktisadi ve mali transfer 

harcamalarında artışlar gözlenmiştir. Doğrudan gelir desteği kapsamında tarım kesimine 

yapılan yardımlar ve diğer sosyal güvenlik harcamaları bu dönemde çok yükselmiştir. 

Ayrıca AKP hükümeti para reformu çerçevesinde 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren mevcut 

paradan 6 sıfır atılmasını sağlayarak Yeni Türk Lirası’na geçişi sağlamıştır. 

2006 yılına gelindiğinde enflasyon ve iç borçlanma oranlarında görülen iyileşme 

harcama kalemlerinde görülememiş ve aynı yılın Haziran ayında döviz kurunun 

dalgalanmasının da etkisiyle ekonomi 2006 yılının ikinci altı aylık bölümünde bir yavaşlama 

sürecine girmiştir. AKP hükümeti her ne kadar geçmiş hükümetlere göre daha reformist bir 

çizgide kalmış ve ekonomik açıdan Türkiye’nin acil ihtiyacı olan bazı yapısal reformlar 

konusunda başarı sağlamış olmakla birlikte özellikle işsizlik problemini çözmede başarı 

sağlayamamıştır. Uygulanan politikalar ve öngörülen hedefler açısından AKP yönetiminin 

ekonomide sınırlı bir başarı sağladığını söylemek mümkündür. 2007 yılı Nisan ayında 

yaşanan gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan belirsizlik süreci ülkeyi 22 

Temmuz seçimlerine götürmüş ve bu seçimde AKP %47 oy alarak 2. kez tek başına iktidar 

olmuştur. 

 

                                                 
28  Maliye Bakanlığı, “ Yıllık Ekonomik Rapor”, 2009. 
29 Hayal Ayça Şimşek, “Türkiye’de 2000 Sonrasında Uygulanan İstikrar Programlarının Kamu Maliyesine 
Etkileri”, Finans Politik-Ekonomik Yorumlar, Cilt:44, Sayı:512, 2007, s.66. 
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5. Küresel Ekonomik Kriz ve 2011 Genel Seçimleri  

2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel ekonomide ortaya çıkan daralmaya 

bağlı olarak Türkiye ekonomisi yavaşlama eğilimine girmiştir. Bu durum özellikle cari 

dönem ekonomik gelişmelere daha duyarlı olan dolaylı vergilerde bir düşüşe yol açmıştır. 

2009 yılında küresel finans krizinin, hem ekonomideki daralma hem de krize karşı alınan 

önlemler nedeniyle bütçe üzerinde olumsuz etkileri görülmüştür. 2008 yılı ortalarında 

başlayan küresel kriz 2009 yılının özellikle ilk yarısında gittikçe derinleşmiştir. 2009 yılının 

sonlarına doğru dünya çapında baş gösteren toparlanma emareleri 2010 yılında güçlenerek 

devam etmiştir. Bununla birlikte toparlanmanın gücü ve hızı ülkeler arasında farklılıklar 

göstermiştir30. 

2001 yılı itibariyle gerçekleştirilen ekonomik programlar ve yapısal değişiklikler 

sayesinde Türkiye ekonomisi, 2002 yılından itibaren 2008 yılına dek büyümede pozitif 

rakamlara ulaşmış, 2009 yılında yaşanılan küresel ekonomik krizde % -4,7 oranında 

küçülmüştür. 2010 yılında ise ülke ekonomisi %8,9 oranında büyüme göstererek Avrupa’nın 

en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. 2011 yılında ise büyüme trendi devam ederek %8,5 

oranında gerçekleşmiştir. 

            2001’den bu yana Türkiye’nin esas meselelerinden biri de artan işsizlik olmuştur. 

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranları, 2007’de %10,6, 2008’de %14,0, 2009’da %13,5, 

2010’da %11,4 ve 2011 yılında ise %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, Türkiye’de 

2008-2009 krizi sırasında işsizlik hızla yükselmiş, 2010 ve 2011 yılında azalma eğilimi içine 

girmiştir. 2006’dan 2007’ye yıllık bazda enflasyon, TÜFE’de %9,7’den %8,4’ye, ÜFE’de ise 

%11,6’dan %5,9’a düşmüş, 2008’de de sırası ile %10,1 ve %8,1 ve 2009’da yıllık enflasyon 

TÜFE’de %6,5, ÜFE’de %5,9 ve 2010’da ise bu oranlar TÜFE’de %6,4, ÜFE’de ise %8,8 

olmuştur. 2011’de ise bu oranlar sırasıyla %10,5 ve %13,3 olarak gerçekleşmiştir. 

 Küresel krizin etkisiyle ekonomide meydana gelen daralma döneminde kamu gelirleri 

hızla düşmüş, kriz öncesinde görece olumlu seyreden bütçe ve borç göstergelerinde belirgin 

bir bozulma yaşanmıştır. 2008 yılında bütçe açığının GSYİH içindeki payı 1,8’e yükselmiştir. 

Bütçe açığındaki artışın finansman ihtiyacını artırmasından dolayı KKBG’nin GSYİH 

içindeki payı %1,6’ya yükselmiştir. Bu süreçte, alınan mali canlandırma önlemlerinin de 

etkisiyle, 2009 yılında bütçe açığı/GSYİH oranı %5,5’e yükselmiştir. Ancak, 2010 yılındaki 

                                                 
30 İ.T.O.,  “Ekonomik rapor 2010”, İstanbul 2010, s. 17. 
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toparlanma süreci ve canlanan iç talep sayesinde; bütçe dengelerindeki bozulma yavaşlamış, 

böylelikle 2010 yılında faiz dışı fazla/GSYİH oranının %0,8’e çıkarılması mümkün olmuştur. 

2011 yılında ise, düşük reel faiz oranlarının katkısıyla negatif artışlar sergileyen faiz 

harcamaları, cari transfer harcamalarının artışında yavaşlama ve güçlü ekonomik seyre paralel 

olarak ithalde ve dahilde alınan KDV, ÖTV gibi vergi gelirlerinde artış, bütçe performansı 

açısından yılın olumlu bir şekilde tamamlanmasına neden olmuştur. Türkiye, 2004 yılından 

bu yana Maastricht Kriteri’ni istikrarlı bir şekilde sağlamaktadır. Milli gelire oran olarak 

kamu borcu 2004 yılında % 59,6 iken, kriz öncesinde %39,8 seviyesine inmiştir. 

Borçlanmanın uzayan vade yapısı, TL cinsi borçlanmalardaki artış ve milli gelire oran olarak 

kamu borç stokundaki azalma, son yıllarda kamu borç göstergelerinde kaydedilen olumlu 

seyrin açık bir göstergesidir31. Diğer taraftan, AB tanımlı borç stokunun GSYİH'ye oranı, 

2002 yılında %73,7 iken, borç stoku/GSYİH oranı 2008’de %39,5’e inmiş 2009’da küresel 

krizin etkisiyle %45,5’e çıkmış, 2010’da %41,6’ya düşmüş ve Maastricht kriterlerini 

karşılamıştır. 2011’de ise bu oran %39,4 olarak gerçekleşmiştir. 

    Gayri safi yurtiçi hasılanın oranı olarak, Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinde 2007 

yılından itibaren belirli oranda artış görülmüştür. 2007 yılında %0,1 olan KKBG/GSYİH 

oranı, 2008’de %1,6; 2009’da %5,1 ve 2010’da ise %2,29 olarak gerçekleşmiştir. 2011 

yılında bu oranın %0,9 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 

 Türkiye ekonomisinde, kriz süreci sonrası faiz oranlarında kademeli olarak 

düşüşler yaşanmış, kriz başlarında yaşanan likidite sıkışıklığı ortadan kalkmış, reel sektöre 

kredi akışında hızlanma gözlenmiştir. Kredilerin bankaların toplam aktiflerindeki payı 

yükseldiği gibi, takipteki alacakların toplam kredilere oranı düşmüştür.  

 İhracat ve ithalat 2010 ve 2011 yılında 2009 yılına göre hızla artmış, bununla 

beraber ithalattaki artış hızı ihracata oranla çok daha fazla olmuştur. Özellikle, kriz 

döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan talep daralması nedeniyle, Türkiye ihracat 

pazarlarını çeşitlendirme stratejisi paralelinde Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yönelik 

ihracatını artırmada başarılı olmuş ve böylece toplam ihracat artışındaki yavaşlamayı 

sınırlandırmıştır. 2009 yılında hızla azalan dış ticaret açığı ve cari açık 2010 ve 2011 

yıllarında ithalattaki artış hızının ihracata oranla çok daha fazla yükselmesi sebebiyle rekor 

seviyelerde artmıştır. 2007 yılında 170,1 milyar $ olan ithalat 2010 yılında 185,5 milyar $ 

                                                 
31 TÜSİAD,  “Türkiye Ekonomisi”, 2011 İstanbul. 
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seviyesine çıkmış, 2011’de ise 241 milyar $ olmuştur. Aynı şekilde 2007 yılında 107,3 milyar 

$ olan ihracat 2010 yılında 113,9 milyar $, 2011 de ise 135 milyar $ seviyesinde 

gerçekleşmiştir. 

 Türkiye’de cari işlemler açığı küresel krizin yatırım ve tüketim talebi üzerindeki 

olumsuz etkisi ve düşen enerji fiyatları nedeniyle hızlı bir düşüş sürecine girmiştir. 2008 

yılında %5,7 olan cari açığın GSYİH içindeki payı, 2009 yılında %2,3’e gerilemiştir. Ancak 

2009 yılının son çeyreğinden itibaren ekonomideki toparlanma süreci ve enerji fiyatlarındaki 

artışa bağlı olarak cari açık tekrar artmaya başlamıştır.  2009 yılı Ocak- Temmuz döneminde 

9,2 milyar dolar olan cari açık 2010 yılının aynı döneminde 35,7 milyar dolara ulaşmıştır. 

2011 yılı cari açık rakamı ise 77,09 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

          İncelenen dönemde, 2011 yılının siyasi açıdan en önemli konusu, hiç kuşkusuz, 12 

Haziran’da gerçekleştirilen genel seçimler olmuştur. AK Parti, girdiği üçüncü genel seçimde 

oylarını %50 seviyesine taşımıştır. Sırasıyla, CHP ikinci ve MHP ise seçimden üçüncü parti 

olarak çıkmıştır. Sonuç olarak, seçim neticelerine bakıldığında, 2002 yılı sonrası yakalanan 

siyasi istikrarın 2011 yılı seçimlerinde de sürdürülmesi Türkiye için ekonomik istikrarın 

sağlanması bağlamında bir şans olduğu söylenebilir. 

             6. Sonuç 

Bu çalışmada, 1970-2011 yıllarını kapsayan süreçte Türkiye’de oluşan ekonomik ve 

politik gelişmelerin seyri incelenmiştir. Türkiye, 1970'li yıllarda teknoloji, makine, yedek 

parça, hammadde ithalatlarında döviz ihtiyacını sadece dış yardımlar, dış borçlar, işçi 

dövizleri ve bazı tarımsal maddelerin ihracıyla karşılayamayıp ciddi bir döviz darboğazına 

girmiştir. 1980'li yıllardan itibaren ihracat seferberliğine başlayıp, Dünya'ya açılmakta büyük 

başarı sergileyen özel sektörün elde ettiği olumlu gelişmeler sayesinde ülke döviz 

darboğazını aşarak yeniden hızlı büyüme sürecine girmiştir. Bu durum yabancı yatırımcılara 

da Türkiye'nin kapılarını açmış, yeni geliştirilen ekonomik modellerle yüklü miktarda dış 

kaynağın ülke ekonomisine girişi sağlanmıştır. Bu kaynakların büyük bir bölümü borç 

şeklinde olup Telekomünikasyondan otoyollara, turizmden kanalizasyona kadar altyapı 

yatırımlarında kullanılmıştır. Bu olumlu gelişmeler kısa bir zaman sonra yerini siyasi 

istikrarsızlıklar, güçsüz hükümetler, başarısız devlet yönetimi ve içinde diğer olumsuzlukları 

barındıran bürokratik engellere bırakmıştır. Özellikle 1985'den itibaren ekonomik ağırlığını 

her geçen gün artırma gayreti içinde olan müteşebbis gücüne rağmen; artan devlet borçları, 
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1978'lerden itibaren yüksek bir platoda seyreden enflasyon, politik yönetimlerin seçimlerde 

oy almaya yönelik popülist ekonomik politikaları, Türkiye ekonomisinin gelişmesine adeta 

sekte vurmuştur. Güneydoğu Asya, Rusya Federasyonundaki mali krizler ve 2008 küresel 

ekonomik kriz ile 1994 ve 2001 yıllarından yaşanan ekonomik bunalımlar Türkiye 

ekonomisinin ciddi sıkıntılarla karşılaşması sonucunu doğurmuştur. Ancak, 2002 seçimleri 

sonucu oluşan tek partili iktidar döneminin başlaması, bunun 2007 ve 2011 genel 

seçimlerinde de devam etmesi siyasi istikrarı sağlamış ve bu durumda ekonomi üzerinde 

sınırlı bir başarıyı beraberinde getirmiştir. 
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SALDIRGANLIK, PSİKOLOJİK ŞİDDET VE DUYGUSAL ZEKÂ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Dr. Yener ÖZEN* 

Öz 
Mobbing, başka bir deyişle iş yerinde duygusal/psikolojik taciz/zorbalık, günümüzde 

iş yaşamında hiç de az rastlanmayan ancak çeşitli nedenlerle su yüzüne çıkmayan bir 
konudur. Ancak, son zamanlarda hem mobbing olaylarının artışı hem de akademik çevrelerin 
ilgisi konuyu gündemde tutmuş ve “en azından” tartışılır hale gelmesine olanak tanımıştır.  
Ancak yine de ülkemizde konuyla ilgili tatmin edici çalışmalar bulunmamaktadır. Oysa bu 
sorununun yalnızca insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını değil, aynı zamanda iş yerindeki 
“ekip ruhunu” ve iş kalitesini de etkilediği ve sonuçta birbirine eklenen bu sorunlar zincirinin 
genel olarak tüm toplumsal hayatı olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Yapılan 
çalışmanın amacı bir iş yeri sendromu olarak da ifade edilen mobbing davranışının 
taraflarının duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olmasının mobbing davranışının oluşumuna 
etkisini belirtmek ve aynı zamanda bu davranışın bertaraf edilmesinde de duygusal zekâ 
boyutlarını bir araç olarak kullanılabileceğini belirtebilmektir.  

Anahtar Kelimeler:  Saldırganlık, Psikolojik Şiddet, Duygusal Zekâ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSION, MOBBING AND  
EMOTIONAL INTELLIGENCE 

Abstract 
 Mobbing, at work, in other words, the emotional / psychological harassment / 

bullying, at all uncommon in business today, but for various reasons, an issue surfaced. 
However, recently the interest in academic circles as well as the increase in mobbing events 
have kept this topic on the agenda, and "at least" allow us to become questionable. There are 
no studies on the subject in our country but still satisfactory. However, this problem is not 
only people's physical and mental health, but also at work "team spirit", and also affects the 
quality of work, and eventually added to each other in this chain of problems in general are 
known to negatively affect the whole social life. Regard of this frame, aim of our study is 
pointing out effect of emotional intelligence between sides in occurrence of mobbing behavior 
which define as a workplace syndrome and indicate that the emotional intelligence 
dimensions can use as armor in cope with mobbing.  

Keywords: Aggression, Mobbing, Emotional Intelligence 
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Giriş 
Saldırganlık (aggression), bir başka kişiye fiziksel veya psikolojik zarar verme 

niyetiyle sözlü veya fiziksel davranışta bulunma şeklinde tanımlanabilir. Saldırganlık, bazen 
eşanlamlı kullanılsa da, şiddet ve düşmanlıktan farklıdır. Araştırmacıların çoğu bu problemi, 
saldırganlık tanımına niyet öğesini ekleyerek çözmüştür. Yani, bütün zarar verme ya da 
incitme eylemleri değil, sadece zarar verme ya da incitme niyeti ile yapılanlar saldırganlık 
olarak görülmektedir. Ancak, eylemin niyetli yapılması da sorunu çok fazla çözmemektedir. 
Bu kez de “kişinin niyetini nasıl bilebiliriz?” sorusu karşımıza çıkmaktadır. Çünkü niyeti, 
direkt olarak gözleyemeyiz, sadece tahmin edebiliriz (Brewer ve Crano, 1994). Her ne kadar 
niyet kavramı ile ilgili problem varsa da, bugün pek çok sosyal psikolog saldırganlığı 
tanımlamada niyet kavramını vazgeçilmez olarak görmektedir. Bu durumda, birbirine benzer 
olsa da birkaç saldırganlık tanımı vermek yararlı olabilir. “Saldırganlık, diğer bir kişiye niyetli 
olarak zarar vermek ya da onu incitmektir (Feldman, 1998;  297)” ya da “saldırganlık, 
diğerini incitme niyetiyle yapılan eylemler ve söylenilen sözlerdir (Brewer ve Crano, 305)”. 
Üçüncü bir tanım ise şöyledir: “Saldırganlık, fiziksel ya da psikolojik acıya yol açmayı 
amaçlayan niyetli davranıştır (Aronson, Wilson ve Akert, 1999: 457)”. 

Yukarıdaki tanımlardan, zarar verme ya da incitme niyetiyle yapılmamış eylemlerin, 
sonuçta karşıdaki kişiye acı vermiş bile olsa saldırganlık sayılmaması gerektiği açıktır. 
Örneğin, diş doktorunun bize acı yaşattığı doğrudur; ancak bu, zarar verme niyeti sonucu 
değil, tam tersine sağlığımızı koruma niyetiyle bize yaşattırılan acıdır ve bu yüzden saldırgan 
bir eylem olarak görülemez ya da kalabalık bir belediye otobüsünde ayağımıza basan ve 
hemen arkasından nazik bir biçimde özür dileyen kişinin davranışını da saldırgan olarak 
yorumlamayız. Diğer yandan, zarar verme ya da incitme niyetiyle yapılmış, ama bir şekilde 
bu niyetin gerçekleşmediği, diğer bir deyişle hedefin ıskalandığı durumlar olabilir. Örneğin, 
karısına kızan alkolik bir adam, elindeki bira şişesini ona fırlatmış ve isabet ettirememiş 
olabilir. Kadının bu olayda incinmemiş olmasına rağmen, adamın şişe atması hâlâ saldırgan 
bir eylem olarak görülmelidir. Saldırganlık ile şiddet kavramları eş anlamlı değildir. 
Saldırganlık aktif, fiziksel bir şiddet olabileceği gibi pasif, sözel ya da başka bir biçimde de 
ortaya çıkabilir. Şiddet anlam bakımından daha özgül ve genellikle “hiçbir şekilde sosyal 
olarak meşru görülmeyen, fiziksel olarak zarar veren saldırıları” ifade etmektedir (Pearton, 
1986: 74). Saldırganlık tanımlarının üçüncüsünde açıkça ortaya konduğu gibi, zarar verme ya 
da incitme fiziksel ya da psikolojik olabilir. Bu noktada saldırganlık ile şiddeti birbirinden 
ayırmak gereklidir. “Şiddet, kasti olarak yapılan ciddi fiziksel incitme eylemleridir (Feldman, 
1998; 297)”. O halde şiddet, psikolojik değil, sadece fizikseldir. Saldırganlık ise aktif, fiziksel 
bir şiddet olabileceği gibi pasif, sözel ya da başka bir biçimde de ortaya çıkabilir. Örneğin, 
sevmediği bir memurun terfi kararnamesini geciktiren bir yönetici ya da sınıf içindeki 
tartışmalarda herhangi bir öğrenciyi sürekli önemsememe tavrı gösteren bir öğretmen 
saldırgan davranış göstermektedir. Bunlar pasif saldırganlık örnekleridir. “Pasif saldırganlık, 
hiçbir faaliyet yapılmamasına rağmen, karşıdakine zarar vermeyi amaçlayan faaliyetsizlik” 
olarak tanımlanmaktadır (Bilgin, 2000: 276).  Saldırganlık nedir; Başka bir canlıya fiziksel ya 
da psikolojik olarak zarar verme niyeti taşıyan davranış şekli olarak tanımlanırken, Şiddet 
nedir; Saldırganlığın aşırı şekli, ciddi fiziksel zarar verme düşüncesi taşıyan eylem olarak 
tanımlanmaktadır (Tiryaki, 2002: 114). 

En genel anlamıyla şiddet, hedefe ulaşmak için kullanılan bir araçtır (Riches, 1998: 
18). Bu araç ilk zamanlarda, kaba kuvvet olarak da adlandırabileceğimiz fiziksel şiddet olarak 
kendini göstermekteyken, zaman içinde evirilerek, karşı tarafın psikolojisine yönelik bir hal 
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almıştır.  Şiddet olgusunun genel anlamdaki bu eğilimini günlük hayatımızda da gözlemlemek 
mümkündür. Zaman içinde fiziksel şiddet, bir sorun alanı olarak önceliği cinsel şiddete (cinsel 
taciz) bırakmış, günümüzde ise psikolojik şiddet (psikolojik taciz) günlük hayatta karşılaşılan 
en önemli sorunlarda biri haline gelmiştir (Güngör, 2008: 1).  İşte, başlangıçta iş yerinde 
varolan rekabetten kaynaklanan psikolojik baskılarla ortaya çıktığı düşünülen, ancak varlığı 
ve boyutunun önemi daha önce fark edilmeyen ve özellikle istifa ederek iş ayrılan çalışanlar 
arasında sık görülen bu olguya, “mobbing” adı verilmektedir (Tınaz, 2008: 7). 

Mob” sözcüğü, İngilizce kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık veya “çete” 
anlamına gelmektedir ve Latince “kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” 
sözcüklerinden türemiştir. “Mob” kökünün İngilizce eylem biçimi olan  “mobbing” ise; 
psikolojik şiddet, kuşatma, taciz ve rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir 
(Zapf ve Knorz 1996). 

Mobbing, işyerinde diğer çalışanlar veya işverenlerden tarafından tekrarlanan 
saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit psikolojik terördür. Kavram, çalışanlara üstleri, astları 
veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü 
muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir (Tınaz, 
2008: 8). 

Batı literatüründe, psikolojik şiddet sürecini tanımlayan pek çok farklı terim 
kullanılmaktadır. Bunlar; mobbing, bullying, bossing (patronaj), intimidation (sindirme), 
emotional abuse (duygusal taciz), work abuse (işyeri tacizi), psychological terror (psikolojik 
terör), workplace trauma (işyeri travması) gibi bireye dönük şiddet tanımlayan kavramlardır. 
Bu terimler birbirinden belirli noktalarda farklılaşsa da aslında aynı veya yakın anlam içeren 
kavramlardır (Ferrari, 2004: 2).  

Mobbing terimi, her ne kadar Leymann (1996: 165) ile tanınıp yaygınlık kazanmışsa 
da, ilk kez Alman bir etolog olan Lorenz tarafından hayvan grup davranışlarını tanımlamak 
için kullanılmıştır. Lorenz, bir grup küçük boy hayvanın daha iri tek bir hayvana karşı birleşip 
saldırmasını ve kaçmaya çalışmasını “mobbing” olarak nitelendirmiştir. Daha sonra İsveçli 
doktor Heinemann, okul çocuklarının sınıflarda ve teneffüs saatlerinde birleşerek, tek bir 
çocuğa karşı yaptıkları zalimce eylemleri tanımlamak için Lorenz’in terimini ödünç almıştır. 
Geleneği devam ettiren Stockholm Üniversitesi Profesörü Leymann, 1980’lerin başında, 
işyerindeki benzer davranışları nitelendirmek için aynı terimi kullanmıştır (Poussard-Minibaş 
ve Çamuroğlu-İdiğ, 2009: 3). 

Leymann (1996,s.165)’de bu olguyu, “psikolojik terör ya da mobbing: İşyerinde, 
sistematik bir şekilde bir ya da daha fazla birey tarafından, daha çok bir kişiye yönelik 
düşmanca ve ahlak dışı davranışları içerir. Birey, mobbing hareketlerine bağlı olarak, çaresiz 
ve savunmasız bir halde kalır. Bu hareketler, çok sık (en az haftada bir) ve uzun bir süre 
içinde (en az altı ay) tekrarlanan bir temelde gerçekleşir. Bu düşmanca davranışların sıklığı 
ve uygulama sürecinin uzunluğu bireyde belirgin bir zihinsel, psikosomatik ve sosyal 
tükenmişliğe neden olur”. Leymann’ın yapmış olduğu bu tanımlamaya kasıt unsurunu da 
ekleyerek yapılacak olan bir tanım psikolojik tacizi (mobbing) tüm yönleriyle kavranması 
açısından tamamlayıcı olacaktır. Yani, psikolojik taciz (mobbing); bir ya da birden fazla 
kişinin, bir kişiyi hedef alarak, kasıtlı olarak sistematik bir biçimde, ahlaki olmayan ve 
düşmanca davranışlarda bulunması ve bu davranışlar sonucunda kişinin savunmasız ve 
çaresiz bir duruma itilmesidir (Güngör, 2008: 11). 
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Verilen tanıma genel olarak bakıldığında sıradan bir çatışma ile mobbing arasındaki 
temel fark; saldırgan davranış, güç dengesizliği olacak, tekrarlama (davranış sıklığı), uzun 
sürekliliktir.  

Mobbingde, saldırgan ve yıpratıcı bir amaç ve en az bir saldırgan davranışın olması 
şarttır. İkinci olarak tekrarlanma ya da sıklıktır; mobbingi tanımlamak için saldırgan 
davranışlar en az hafta da bir ya da daha sık olmalıdır. Üçüncü olarak; tekrarlanan, bir veya 
daha fazla saldırgan davranış belirli bir süre devam etmelidir. Genelde altı ay kadar devam 
etmiş olmasını ölçüt olarak ele alınır. Ve son olarak da; taraflar arasındaki güç dengesizliği, 
merkezi bir rol oynar. Burada sözü edilen güç, hiyerarşik güçten çok diğerini ezmek için 
kullanılan psikolojik güçtür. Yönetici tacizinde hiyerarşik güç buna alet edilir. Mağdurun 
psikolojik gücünü tüketmek veya kullanılmasını engellemek hedeflenir. Bu nedenle mağdur, 
bu eşitsizliği hissettiğinde engellemek veya durdurmak ister (Poussard-Minibaş ve 
Çamuroğlu-İdiğ, 2009: 5-6). 

Mobbinge maruz kalan bireyler gördükleri zararın büyüklüğü ve etkisiyle, artık 
işlerini yapamaz hale gelirler. Çalışma arkadaşları, meslektaşları, üstleri veya astları 
tarafından saygınlık, dürüstlük ve yeterliliklerine yönelik haftalar, aylar hatta yıllar boyu 
süren saldırılara maruz kalarak, kendi istekleriyle veya zorunlu olarak istifa ederler; işten 
çıkarılır veya erken emekliliğe zorlanarak işyerinden uzaklaştırılırlar (Tınaz, 2008: 13). 

Mobbing araştırmaları yeni olmasına karşın; bu olgu, çalışma yaşamının tarihi kadar 
eskidir. Araştırmalar, Türk tarihinde de bazı olayların arkasında mobbing davranışlarının 
etkisi olduğunu göstermektedir. Bu örneklerden biri de Baykal’ın kitabında belirttiği Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde Hüsrev Pasa’nın intiharının arkasında mobbing davranışlarının 
olduğudur. Hüsrev Paşa’nın intiharına yol açan mobbing uygulaması, Hüsrev Paşa’yı olduğu 
gibi Osmanlı İmparatorluğu’nu da etkilemiştir. Kurumsallaşmış bir örgütte mobbingin adalet 
sistemini çökerteceği söylenebilir (Baykal, 2005: 58). 

Browne’ a göre mobbing basit veya aniden gelişen bir personel arası çatışma olarak 
algılanmamalıdır. Aksine doğrudan bir çalışana yönelik, sistemli ve uzun süreli, sonuçları 
psikolojik ve fizyolojik zararlara sebep olabilecek bir davranış biçimidir ( Browne ve Smıth, 
2008: 132).  

Son zamanlarda popüler medya ve akdemiysen dünyası, iş yerindeki olumsuzluklara 
ilişkin bu kavram ile oldukça ilgilenmiştir. Deneysel kanıtların gösterdiği üzere bu davranış 
hali hem kişisel özelliklerden hem de örgütsel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Yapılan bu 
çalışmalar genel olarak açıklayıcı ve teori oluşturucu bir düzeyde kalmakta, böyle bir 
davranışa imkân veren örgüt içi ortamın oluşma sebeplerini analiz etme aşamasında 
yoğunlaşmamaktadır.  

Örgütün yönetim anlayışı, oluşturulan veya eskiden beri var olan örgüt iklimi ve 
bilinçli veya bilinçsiz örgüt içi çatışma yönetimi iş yerinde yıldırma halini etkileyen, hatta 
oluşturan faktörlerdir. Araştırmacılar örgütte etik davranışları ile iş yerinde yıldırma 
hareketleri davranışlarını ile ilgili bir ayrım yapmış; etik davranışlarını örgütsel normları ihlal 
eden davranışlar olarak düşünmüş, yıldırma davranışlarını ise hukuku, adaleti ve sosyal 
ilkelere aykırı davranışlar olarak ifade etmişlerdir. Söylenenler doğrultusunda örgüt iklimi ile 
çalışan davranışlarının ilişkisinin çok yakın olduğunu belirten çalışmalara göre, iş yerinde 
yıldırma davranışı hem etik olmayan hem de sapkınlık boyutunda iş yerini, çalışanları, 
kurumun amacını ve işlerliğini oldukça olumsuz etkileyen bir iklim oluşturmaktadır.  Eğer 
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etiksel açıdan doğru bir iklim oluşturulabilirse kişilerin davranışları bireysel boyuttan, örgütü 
bir bütün olarak düşünen ve örgüt amacını benimseyen örgüt insanları yaratılabilir ve böylece 
örgütsel sosyalizasyon sağlanabilir. Ahlaki bir örgüt ikliminde, oluşturulan kuralların baskısı 
altında kurum prensipleri ve politikaları çalışanları tarafından sıkı bir şekilde takip 
edilmektedir. Eğer bu iklim yaygın ve kurum içinde tam anlamı ile oturtulmuş ise doğru ve 
yanlış ayrımı örgüt kuralları doğrultusunda yapılabilecektir. Bu iklimin oluşturduğu örgütsel 
bağlılık iş yeri yıldırma davranışını engelleyecektir (Bulutlar ve Ünler Öz, 2009: 276-280).   

Leyman’a göre psikolojik taciz kapsamına giren davranışlar beş kategoride 
toplanmaktadır (Leymann, 1996: 170-173); Bireyin kendisini ifade etmesini engelleyen 
saldırılar: Sosyal ilişkilere yapılan saldırılar, bireyin sosyal itibarına saldırılar, bireyin yaşam 
ve iş kalitesine saldırılar, doğrudan sağlığı etkileyen saldırılar. 

İş yeri tacizini bu çalışmalar kapsamında organizasyonda meydana gelen 
çatışmalardan ayrı tutmak gerekir. İş yerinde tacizi mağdur olan kişinin aşağılanıyor olması 
ve tacizcinin bu devamlı sürdürmesi durumudur. Leymann’a göre bireye yönelmiş olumuz 
davranışların mobbing kapsamında değerlendirilebilmesi için “haftada en az bir kez 
gerçekleşmesi” “en az 6 ay boyunca süregelmesi”, “belirli bir hedefe yönelik olması” ve 
“mobbing davranışına maruz kalan mağdurun durumla baş etmekte zorlanıyor olması” 
gerekmektedir (Solmuş, 2005: 2). 

Neil yaptığı çalışmada iş yeri tacizinin oluşumunun ilk aşamasını engeller ile etkin 
savaşamama durumundan kaynaklandığını belirtmiştir. Ona göre bu engellere ve örgütteki 
zorluklara karşı aktif olan savaşanlar mağdur, pasif olanlar ise tacizci konumundadırlar. İkinci 
durum ise kişisel çatışmaların etkisidir. Bu açıdan bakıldığında örgüt içerisinde çatışmalarda 
daha güçlü olan taraf tacizci, daha zayıf olan ise mağdur konumuna düşmektedir (Crawford, 
1997: 221). Son dönemlerde çatışma olgusuna, çatışmanın azı örgütte atalete, durgunluğa, 
verim düşüklüğüne ve yaratıcılığın azalmasına neden olabileceğini savunan etkileşimci 
yaklaşım ile bakılabilmektedir. Bu anlamda belirli düzeylerde çatışmaların olması gerektiği 
düşünülmektedir (Genç, 2007: 272-273). Taciz durumunu oluşturan diğer bir faktör ise örgüt 
içi oluşan gruplar ve örgütün bizzat kendi kültürüdür (Baillien ve Diğerleri, 2009: 8). Buradan 
çıkan sonuç mağdur veya taciz eden olmakta tek faktör olmadığı, bunun yanında iş stresi, 
verimli olma baskısı, ahlaki kuralları ihlal etme, zayıf yöneticilik ve liderlik yetileri, rol 
çatışması ve örgütteki sosyal atmosfer gibi birçok etkenin bulunduğu söylenebilir (Kök, 2006: 
165).   

Organizasyonlar var olduğundan beri hissedilebilen iş yerinde zorbalık olgusu etik bir 
olgudur. Birçok küresel örgütün etik ve moral standartları incelediğimizde ortaya çıkan, her 
örgüt için bu standartların farklılık gösterebileceği olmuştur. Bu anlamda etik değişkenlerin 
örgüt düzeyinde analiz edilmesi örgüt içi zorbalık eylemlerinin incelenmesinde daha etkin bir 
çalışma yapılmasına zemin sağlayacaktır. Bu yorumu destekleyen başka bir iş yeri tacizi 
araştırmasında da Harvey, örgütsel olan bu davranışı aşama aşama tanımlanmaya çalışılmış ve 
ilk olarak da teorik açıdan yaklaştığında mobbing olgusunu normatif ve ahlaki bir zafiyet 
olarak belirtilmiştir. İkinci aşama örgüt içi taciz durumunun oluşumu ve gelişimi, nedenleri, 
taciz aktivitelerini tanımlama çabasıdır. Üçüncü aşamada doğal ortamı yani bu davranışın 
oluştuğu sosyal olamayan ortamı ve bu ortamı tetikleyen çevresel şartları incelemektir 
(Harvey ve Diğerleri, 2009: 29-30).  

İş yerinde psikolojik tacizin etkilerinden kaçmak dünyanın neresinde olursa olsun 
gerçekten de çok zordur. Bu tavır sürekli ve sistemli bir şekilde gerçekleştiği için mağdur 
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savunmasız, yalnız ve psikolojik yardıma muhtaç hale gelebilir. Yüksek stres ve sinir kişinin 
hem sosyal hem de kişisel bozukluklar göstermesine yol açar. Mağdurların iş ve yaşam 
kalitesi gözle görülür bir şekilde etkilenir, sosyal ilişkileri ve en son olarak fiziksel sağlığı 
zarar görür.  

Yıldırım; ülkemizde sağlık sektöründe hemşireler üzerinde yaptığı araştırmanın 
sonucu olarak mobbing davranışının yaş, cinsiyet veya eğitim durumu gözetilmediğini 
söyleyebilmektedir. Çalışmanın bir diğer sonucu olarak da sırası ile en çok başkasını 
küçümseme davranışı, daha sonra sorumlu olunmadığı işlerden suçlanılması ve son olarak 
sürekli kontrol etme davranışı mobbing davranışları olarak hemşireler tarafından ifade 
edilmiştir. Bu davranışlara karşı tepkiler ise genelde yorgunluk ve stres daha sonrası da iştah, 
baş ağrısı gibi fiziksel bozukluklardır. Bu davranışlardan kaçınma yolları olarak da eleştiriye 
maruz kalmamak için daha özenli çalışmayı, daha yoğun çalışıp çalışanlar ile organize 
olmayı, üstü ile yüz yüze bu olumsuz tavrı çözmek için konuşmayı tercih etmektedirler 
(Yıldırım ve Yıldırım, 2006: 1147-1148). Yine hemşireler üzerinde Öztürk’ün; yaptığı bir 
araştırmada görülen bu davranışı sergileyen kişilerin özellikleri üzerine bir diğer sonuç; 
yıldırma eylemi içerisinde bulunan kişilerin kendine güveni olmayan, kıskanç, kuşkucu ve 
gelelikle yönetici pozisyonundaki kişiler oldukları ve bu davranışları üç hafta ile üç yıl 
arasında sistemli ve sürekli bir biçimde gerçekleştiğidir. Buna karşı mobbing mağdurları 
durumlarını çok da fazla açığa vurmak istemeyebilirler. Bazı güçlü mağdurlar ise kendilerinin 
değil yıldırma hareketi içinde bulunan insanların mağdur olduklarını ve onların yardıma 
muhtaç olduklarını düşünmektedirler. Aslında en güçlü silah budur. Bu kişiler taciz 
eyleminde bulunan kişiye yardım etmeyi, organizasyonlarını bu halden kendilerinin 
kurtarabileceklerini bile düşünebilir (Öztürk ve Diğerleri, 2007: 439-443).  

İş hayatında yıldırmayı kolaylaştıran en önemli unsur “sürekli değişen dünyada 
insanın da sık sık yenilebilir olması” anlayışı olduğunu belirtilmelidir. Bu anlamda kapitalist 
kültürün egemen kıldığı yeni toplumsal değerlerin yıldırmayı tetiklediğini ve artan oranda 
fiziksel ve duygusal tahribat yarattığını belirtmek gerekir. Bu değerlerin başlıcalar şunlardır: 
1-Aşırı Rekabet: 2- Aşırı Verimlilik Baskısı, 3-Bencillik ve Egoizm, 4-Bireysellik, 5-Ahlaki 
İlke ve Değer Kaybı, 6-Devamlı Değişim ve Yenilik ( Bayrak, 2001: 231-237). 

Mobbing davranışında kültürün etkili olduğunu kanıtlayan bir çalışmada farklı 
ülkelerde mobbing davranışının, yüksek eğitim seviyesine rağmen daha yüksek seviyelerde 
yaşandığı gözlenmiştir. Bu da yüksek eğitim seviyesindeki, yüksek duygusal zekâya sahip 
olabileceği tahmin edilebilen kimselerin u davranışa daha fazla yönelebileceği ve aynı 
zamanda daha fazla maruz kalabileceğinin bir göstergesi olarak söylenebilir. Eğitim düzeyine 
rağmen zayıf sosyal iklime sahip ve saldırgan kültürlerde çok önemli oranlarda iş yeri taciz 
davranışı sergilenebilmektedir (Agervold, 2007: 163-168).  

Mobbing kurbanlarının, hislerinin ve duygusal kavrayışlarının çok gelişmiş olduğunu 
yapılan birkaç araştırma ile belirtebiliriz. Ülkemizde mobbing terörüne maruz kalanların % 
80’ den fazlası, duygusal zekâ açısından oldukça gelişmiş insanlardır. Duygusal saldırıya 
uğrayanların büyük bir bölümü (% 70) duygu ve his dünyası zengin bayanlardan 
oluşmaktadır. Bu bakımdan konunun daha iyi anlaşılabilmesi duygusal zekâ konusunun daha 
detaylı incelenmesini gerektirir (Çobanoğlu, 2005: 34-35)    
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Duygusal Zekâ Kavramı 
Son yıllarda çok sık duyulan duygusal zekâ ( EQ ) evvelden yok muydu? Elbet ki 

vardı ancak ismi verilmemişti. İnsanlar kalp gözleriyle ruh yanlarıyla birbirlerine ve olaylara 
daha çok bakmaya başladılar. İşte bu nedenle yeni çıkmış gibi oldu. Şöyle bir soru akla 
gelebilir; eskiden insanlar kalpsiz miydi? Bu soruya da yine elbet ki hayır cevabını vereceğiz. 
Yalnız gözden uzak tutmamamız gereken bir gerçek var ki, oda maddi sıkıntılar, teknolojik 
gelişmeler ve insanlığın bitmek bilmeyen istekleri  bu kadar artmamıştı. Ayrıca dünya nüfusu 
bu derece çoğalmamıştı. Tüm bunlar dolayısıyla diğer alana  daha çok ihtiyaç doğdu. Bu 
ihtiyacı ilk gören ve fark eden kişi  Dr Daniel Goleman oldu ve bu kavramı dile getirdi.  

Hayatın Zorluklarıyla Baş Etmek 
Gerçekte bu güçler insanoğlunun hayat zorluklarıyla mücadelesi sırasında daima 

kullandığı güçlerdir. Bilim adamları duygusal zekâyı ( EQ )  artık her zaman ve her yaşta 
geliştirilip ilerletilebilen, öğrenilebilir bir zekâ olarak görmektedirler. Duygusal zekâ, 
muhakeme, mantıksal zekâ (IQ ) için yaşamsal öneme sahiptir. Duygusal güçleri gerektiği 
gibi kullanmasını bilen kişiler, yaşamlarının her alanını kendileri için daha kolay hale 
getirebilirler. Duygusal  zekâ gücünü kullanabilen kişi, duygularını iyi tanır, onları kabullenir 
ve bunları uygun şekilde ifade eder. Ayrıca kendi duygusunu tanımlayabildiği ve tanıdığı için, 
yani farkındalık düzeyi yüksek olduğu için, karşısındaki kişilerin hislerini de iyi anlayarak 
kendisini başkasının yerine koyabilmeyi rahatlıkla başarır. Bu empati yapabilme 
(Diğergamlık) özelliğinden ötürü kişiler arası iletişimde başarılı olur. Çevresindeki kişilerin 
ve kendi hislerinin farkında olan insan, güncel yaşamda karşılaştığı sorunların üstesinden 
rahatlıkla gelebilme potansiyelini arttırmış olur. 

Duyguların Dilini Kullanmak 
Duyguların dili her insanda vardır. Çocuk, yetişkin, yaşlı, özürlü, sağlıklı, sağır ya da 

kör hiç fark etmez her insanın, yaşayan her bireyin duyguları sözel ya da bedensel olarak 
ifade edilmektedir. İnsanların pek çoğu genellikle ne hissettiklerini söylemekte tereddüt 
ederler. Ancak bu söyleyemedikleri hususları; ses tonu, konuşma hızı, bakışlar, yüz ifadesi, 
mimikler ve duruş şekilleriyle gösterirler. Bu nedenle önemli olan birbirimize gözlerimizi 
kapamamaktır. İşte EQ ve IQ seviyesi yüksek olan ve onu dengeli kullanmayı bilen, kimseye 
gözlerini kapatmaz, hiçbir şeyi görmezlikten gelmez. Bu tavır, gerçek insan tavrıdır. Bu 
bağlamda diyebiliriz ki, tüm hayat boyunca asıl önemli olan şey, dengede kalabilmektir. 

Akıl-Gönül Dengesi 
Aslında önemli ve oldukça da zor olan şey, başarının anahtarı olan  “akıl ile gönlü” 

dengede tutmayı gerçekleştirebilmektir. Bilindiği gibi, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” 
şeklinde bir atasözümüz vardır. İşte, aynen buradaki deyişte ifade edildiği  gibi yalnızca akıl 
veya yalnızca gönül kişiyi tam başarıya götürmez. 

Duygusal ve mantıksal zekânın her ikisinin de uygun ve ölçülü biçimde kullanılması  
pek çok sorunla baş etmemizde ve uygun sesi çıkarmamızda bize büyük fayda sağlayacaktır. 
Elbet ki bunda kişisel yeteneklerimizde önemli bir yere sahiptir. Her geçen gün yapılan 
bilimsel çalışmalar sonucunda anlıyoruz ki, yeteneklerimizin kullanım alanı beynimizdir. Bu 
yetenek de  doğuştan  itibaren her insanda  vardır. Önemli olan sadece bununla yetinmemek 
ve geliştirmeye çalışmaktır. Özellikle önceden edinilmiş bilgileri doğru ve dengeli 
değerlendirerek daha sonraki gelişimin temelini oluşturmalıyız.  
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Beynin Kullanılması 
Yapılan tüm araştırmalara rağmen insan beyni pek çok bilinmezi halen koruyor. Bu 

konun farkında olan deneyimli bilim adamları bıkıp usanmadan beynin sırlarını çözmek  için 
çabalıyorlar. 

Elimizde bulunan verilere göre, beynin her iki yarı küresinin dengede olması, sağlıklı 
çalışmayı sağlıyor. Aslında beyin sürekli öğrenmeye hazır durumdadır.  Okuma, araştırma ve 
öğrenme faaliyeti devam ettikçe “ işleyen demir pas tutmaz” gerçeği kendini gösterir. Ancak 
yine  önemli olan ölçüyü kaçırmamak ve dengeyi sağlayabilmektir. Yani bir anlamda 
diyebiliriz ki, bizim iki zihnimiz var. Bunlardan biri düşünen yani akıl gücüyle işin içinde 
olan zihnimiz, diğeri de hisseden, yani gönül gücüyle işin içinde olan zihnimiz. 

Düşünceler duyguların, duygular da düşüncelerin daima içine girerler. İşte en önemli 
an bu andır. Her ikisinin de farkında olup bunları ayrıştırarak neyin faydalı neyin zararlı 
olacağını tespit etmek ve ona göre uygulamaya geçirebilmek hedeflenmelidir. Her duygu bizi 
farklı bir şekilde hareket etmeye hazırlar. Her biri insan hayatında tekrarlanan güçlüklerle baş 
edebilecek şekilde bizi yönlendirir. Yaşayarak edindiğimiz tecrübeler de bize şekil verirler. 

Hedefe Yönelik Düşünme 
Beynin içinde muhakeme dediğimiz, hedefe yönelik düşünme süreci ve karar verme 

dediğimiz cevap seçiminden oluşan sistemler topluluğu vardır. Yani hayatın içinde olma 
amacımız sürekli karşımızda oldukça, geriye her birini uygun parçayla birleştirmek kalıyor. 
Tecrübeler aklımızda, duygular gönlümüzde, seçtiğimiz hedeflerde önümüzde olmalıdır. 

Her insanın hayattaki pazılı farklı farklıdır. Ancak önemli olan gerçekten bakmaya 
kıyılmayacak güzellikte pazıl oluşturmak ve her insanın ona bakarken hem haz duymasını 
hem de örnek almasını sağlayabilmektir. 

Organizasyonun, organizasyondaki çalışanların karşılaşabileceği engel veya zorluk 
olarak adlandırabileceğimiz durumlardan bir tanesi çevrenin, şartların, süreçlerin ve 
teknolojilerin çok hızlı değişmesidir. İşte bu değişim ile zarar görmeden yaşamayı sağlamak 
bu değişimlerin çalışanlar üzerindeki duygusal etkiyi tahmin etmeyi başarmak ile gerçekleşir. 
Liderler belirsizlik ve bunun doğurduğu stres ortamından kendilerini soyutlamak ve 
duygularını iyi yönetmeleri gerektiğinin farkında olmak zorundadırlar.  Kendi tepkilerini 
kontrol etmeli ki daha sonraki aşama olarak örgütteki diğer çalışanların da duygusal 
tepkilerini öngörüp yönetebilsin. Yönetici kendini ve sahip olduğu davranışları tanımalı ve 
bunları çalışanlarını iş yerlerinde tutmak, işlerini sevmelerini, güdülenmeyi sağlamak amacı 
ile kullanmalı, onları beraber çalışmaktan mutluluk duymalarını sağlamalıdır. Bu yönde en 
etkili amaç ise karşılıklı duyguların ve davranışların doğru yönetilmesi ile ilgilidir. Yani 
duygusal zekâsını üst düzeyde kullanabilmelidir (Cherniss ve Goleman, 2001: 3-5). 

Çalışma hayatının kuralları değişmektedir. Artık sadece kişiler üstün zekâlı olmaları 
veya hangi becerilere sahip oldukları değil, aynı zamanda birbirleri ile nasıl ilişki kurdukları 
ve birbirleri ile nasıl anlaştıkları da oldukça önem kazanmıştır. Eğer bir şirkette çalışanlar 
fikirlerini birbirlerine rahatça açabiliyorlarsa, birbirlerini eleştirebiliyor ama bundan kimse 
incinmiyorsa, şirkette işbirliği ve dayanışma duygusu temel anlayış ise, çalışanlar farklı 
girişimlerde bulunabiliyor ve doğru noktalarda destekleniyor ise, yani şirkette biz havası her 
süreçte hâkim ise o şirket kurumsal anlamda da duygusal zekâya sahip diyebiliriz                     
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( Çobanoğlu, 2005: 57–58). Duygusal zekâ olgusunu daha iyi anlayabilmek için boyutlarını 
tanımlamak gerekmektedir. 

Kendi Duygularının Farkında Olma: Kişinin kendi duygularını, ruh halini ve neden 
bu durumda olduğunu anlayabilme becerisini ifade etmektedir. Bu boyut aynı zamanda 
kişinin kendi duygularının başkaları üzerindeki etkilerinin de farkında olmasını belirtmektedir 
( Yüksek ve Özdemir, 2007: 400-401). Öz bilinç olarak da kavramlaştırılan kendi 
duygularının farkında olma kısaca bireyin ruh halinin ve o ruh hali hakkındaki düşüncelerinin 
farkında olabilmesidir. 

Kendi Duygularını Yönetme: Kişinin kendi duygularını ve tepkilerini kontrol altında 
tutabilme, olası kötü durumlar karşısında sakin kalabilme ve başkalarının duygularından 
etkilenmeme becerisini ifade etmektedir. 

Kendini Motive Etme: Kişinin tüm engellere, başarısızlıklara karşın başarıya 
odaklanabilme ve hedefine ulaşmak üzere değişimi kabullenebilme becerisini ifade 
etmektedir. 

Empati: Kişinin karşısındaki bireylerin duygu ve düşüncelerini sözlü veya sözsüz 
iletişimle anlayabilme, ihtiyacı olan kişilere duygusal anlamda destek olabilme ve 
başkalarının duyguları ve davranışları arasındaki bağlantıyı kurabilme becerisidir. 

Sosyal Beceriler: Kişinin başkalarının desteğine ihtiyaç duymadan kendi 
problemleriyle baş edebilme, kendi duygularının işbirliği kurmasına engel olmasını 
engelleyebilme ve gerekli davranışlarla çatışmayı yönetebilme becerisine sahip olmasını ifade 
etmektedir ( Doğan ve Demiral, 2007). 

Duygusal zekânın etkin bir şekilde kullanılması insanların hoşgörü gösterme ve 
kendilerini kısıtlama becerilerini geliştirmektedir. Bu gibi duygusal zekâ yeteneklerinin 
gelişimi örgüt içi davranışların yönetilmesi, örgütsel sadakatin, karşılıklı güven ilişkilerinin ve 
bağlılığın oluşmasını sağlamaktadır. Birçok verimlilik göstergeleri; kazançlar, yenilikler, 
kişisel başarılar, ekip başarıları bu gibi ortamlarda ortaya çıkmaktadır. Böylece sürdürülebilir 
rekabette ayakta kalan işletmeler yaratılabilir, değişime veya yeniden yapılanmaya girmek, 
işletmeler için yıldırma tehditlerinin de ortaya çıkacağı bir zemin yaratmaktan uzaklaşır 
Duygusal zekâ bir sosyal zekâ ürünü olarak insanın kendisinin ve başkalarının duygularının 
anlamayı ve yönetmeyi ifade eder. Düşüncede ve eylemde doğru seçimlerin yapılmasına 
sebep olur. Sürekli geliştirilebilir ve öğrenilebilir bir olgudur. Bu olgunun sağladığı yumuşak 
yetenekler adı altında tabir edilen hoşgörü, empati, sosyal ve sağlıklı ilişki kurma vs. gibi 
yetenekler yöneticiye yıldırma davranışı ile baş etmesine ve diğer meslektaşlarının, 
çalışanlarının veya kendi yöneticilerinin duyguları ile uyumlu düşünmesine yardım eder 
(Sheehan, 1999: 59-63). 

Duygusal Zekâ Kavramının Mobbing Davranışındaki Etkisi 
İş ortamlarında bireye yönelik sistematik olarak yapılan psikolojik şiddetin kökeninde 

duyguların suiistimali önemli bir etkendir. Bu suiistimale duygusal zekâsı yüksek derecede 
olan hassas kişilikler önemli ölçülerde maruz kalabilmektedir. Bir diğer açıdan da bu taciz 
haline karşı koyabilmenin de en önemli araçlarından biri olarak da yüksek duygusal zekâ 
olarak belirtilebilir. Bu bağlamda örgüt yöneticilerine, iş görenlere yönelik psikolojik şiddetin 
nedenlerinin ortadan kaldırılmasında ve iş görenlerin sağlıklı duygu yönetimine sahip 
olmalarında önemli görevler düşmektedir (Töremen ve Çankaya, 2008: 35-42). 
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Eğitim sistemindeki çarpıklardan dolayı her ne kadar insanlar sevdikleri işte 
çalışmıyor olsalar da işinde kendini geliştirme çabası içerisinde olanlar ve genellikle işini 
sevenler psikolojik baskı altındadır. Çünkü bu kişilerin hem eğitim hem de çalışma süresince 
verdikleri emek küçümsenemez. Psikolojik baskı karşısında sessiz direnmesi, kolay kolay pes 
etmemesi, çektiği sıkıntıları kendi içinde saklaması işe duyduğu güven ve işine karşı beslediği 
güçlü bağlılıktandır. İşte sayılan bu çabalar kişinin yüksek duygu yönetimi yeteneğine bağlı 
olarak gelişmektedir. Görüldüğü gibi motivasyonu, yaratıcılığı, duygusal zekâsı ve IQ 
derecesinin yüksekliği ile başlanılan çalışma hayatı süreci insanların gaddarca davranışları 
sonucu olumsuzlukla noktalanmaktadır (Paksoy, 2007). 

İş yerinde duygusal saldırının en önemli nedenlerinden biri de mobbing kurbanlarının 
kendi karakter ve psikolojik yapıları olarak ifade edilmektedir. Bu konuda henüz tatmin edici 
düzeylerde araştırmalar bulunmasa da bilinen şudur ki; duygusal tacize uğrayan kişiler 
duygusal yönden de oldukça zekidirler. Esnek, hassas ve kendi davranışlarını gözden 
geçirebilen, başkalarının davranış ve duygularını yüksek seviyede hissedebilen, yeni fikirler 
üretebilen, farklı bakış açıları ile dünyayı yorumlayabilen insanlar mobbing kurbanı 
olabilmektedirler. Eğitim, dış görünüş, entelektüel birikim açısından parlak kimseler, 
çalışanlar, rekabetçi ve bencil kişilik sahibi kimseler için kolay hedef olabilmektedirler ( 
Çobanoğlu, 2005: 57-58). 

Gelişmiş ülkeler dâhil olmak üzere, dünyanın her yerinde görülebilen iş yerinde 
yıldırma davranışları hakkında çalışanlar bilinçlendirilmeli ve bu durum ile erken dönemde 
mücadele edilmelidir. Çalışma yaşamı ile insanın ruh dünyası arasındaki bağlantının ve 
dengenin iyi kurulması ve örgütsel yaşamın insan merkezli olması gerekmektedir (Yılmaz ve 
Diğerleri, 2008: 354). Somut anlamda şu anda en gerekli olarak görülen önlem; bu davranış 
biçimi ile oluşan psikolojik, fiziksel ve maddi kayıpları telafi etmek adına yasal 
düzenlemelerin yapılması olarak düşünülmektedir. Çalışanların bu konu hakkında bilgi sahibi 
olmaları, gerekirse ahlaki içerikli eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. Çalışanlara bu yüksek 
belirsizlik, değişim ve stres algılamalarının olumlu yönde geliştirilmesi, kişilerin yumuşak 
yetenekler dediğimiz; hoşgörü, duygusal zekâ kullanım yeteneği, empati yapma yeteneklerini 
güçlendirmek önem kazanmaktadır. Bu yumuşak yetenekler diye adlandırdığımız özünde 
duygusal zekâ yeteneği yatan değerlere etkin bir liderlik halinin sergilenebilmesi için liderin 
önemli ölçülerde sahip olması gerekmektedir (Sheehan, 1999: 63-66). Dengeyi sağlayacak 
olan, duygusal zekâsı yüksek, liderlik özelliklerine sahip kişiler, örgütlerdeki grupların 
yapısını ve davranışlarını inceleyerek, davranışları pekiştirmede önemli rol oynarlar. Liderin 
sahip olacağı başkalarının duygularının farkında olma ve yönetebilme, aynı zamanda empati 
gibi duygusal zekânın göstergesi olarak ifade edilebilecek değerler ile, örgüt bünyesindeki 
rahatsızlıklar zamanında belirlenecek, yöneticiler, mobbing davranışları ile ilgili olarak erken 
uyarı belirtilerini izleyecek ve gereken önlemleri alacaklardır. Erken uyarı belirtilerinin 
dikkate alınması, mobbingin getireceği işgücü maliyetlerini azaltır, verimliliği arttırır, moral 
bozukluğunu engelleyerek mobbing mağduru veya mobbingi gözlemleyenlerin 
motivasyonlarını olumlu etkiler (Kırel, 2007: 320-322). 

Örgütlerde kurum kültürünün yerleşmemiş olması, yöneticilerin mobbing konularına 
ilgisizliği, çalışanlara örgütte önem verilmemesi, etik değerlerin zayıflığı, iletişim eksikliği, 
yıkıcı rekabet, mobbing davranışlarını körüklemektedir. Mobbing, örgütlerde bulaşıcı hastalık 
gibidir. Önleyici tedbirler alınmadığında yaygınlaşacak ve tüm topluma zarar verici hale 
gelecektir. Bu durum da örgüte olan güveni dolayısıyla, çalışanların örgüte bağlılığını, 
motivasyonunu, tatminini azaltacak, çalışma ortamını stresli bir hale getirerek, iş verimliliğini 
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düşürecektir. Bireyin kıskançlık, hırs, rekabet, saldırganlık gibi psikopatolojik davranışlar 
göstermesi ve örgütlerin de bu tür kişilere zemin hazırlaması örgütte travmalara yol açacaktır. 
Bu nedenlerle örgütlerin duygusal iklimi kontrolü, duyarlılık eğitimleri ve bunun gibi 
duygusal zekâ alanında kişisel gelişim eğitimlerine önem vermeleri gerekmektedir (Kırel, 
2007: 320-322). 

Tacizciyi psikolojik tacize yönelten nedenlerinden de biri olan duygusal zekâdan 
yoksun olmalarıdır. Korkaklık, nevrotik rahatsızlıklar ve nihayet insani ve etik değerlerden 
uzak olma gibi faktörler de oldukça önemli etkenler olarak söylenebilir. Bunlara ek olarak, 
özellikle ülkemizde, çok zor elde ettiği işini ve mevkiini kaybetme korkusunu da belirtmek 
gerekir. Bu saydığımız genel özellikler dışında saldırganlarının kişilikleri incelendiğinde; aşırı 
kontrolcü ve iktidar açlığı çeken kimseler oldukları görülmektedir. Güvensizlik ve kıskançlık 
duyguları da hat safhadadır. Kendi eksiklerinin tedavisi olarak duygusal saldırı davranışında 
bulunurlar.  

Yukarıda söylenen sava karşı olarak duygusal tacizcilerin duygusal zekâ seviyelerinin 
yüksek olduğu da söylenebilmektedir. Bu düşünce ile olguya bakıldığında, duygusal saldırı 
davranışını gösteren kimselerin algılarının sürekli açık bulunması ve böylece sürekli kuşkucu 
bir yapıya sahip olmaları, her olayı suç ortaklığı ve dost düşman düzlemi içerisinde 
değerlendirmeleri bu sebepten ileri gelebilmektedir. Ancak bu saldırı yapan tarafın bu 
değerlendirmeleri çeşitli kişilik bozukları ile de ilişkilendirilebilir. Bunlar;  

• Sıklıkla çocukluk yaşlarda aşırı baskıcı, ezici ve saldırgan tutumlarla ile 
karşılaşan erkeklerde görülen, kuşkucu, soğuk davranan ve sevgilerini göstermeyen paranoid 
kişilik bozukluğu,  

• Erişkinliğin erken dönemlerinde başlayan, aşırı düzenlilik, mükemmeliyetçilik, 
içsel ve dışsal kontrol üzerine aşırı yoğunlaşma şeklinde izlenen, duyguların gizlenerek 
mantığı çalıştıran aşırı titiz ve mükemmeliyetçi obsesif kişilik bozukluğu, 

• Kendi çıkarları doğrultusunda ve ”ben” merkezli hareket eden, ana teması, 
büyüklük duygusu, başkalarının anlayamama ve başkalarının değerlerine aşırı duyarsızlık 
olan, kendilerinin özellikli olduklarını göstermek için yoğun çaba harcayan bir hal olarak 
narsistik kişilik bozukluğu 

• Sosyal kurallara uymayan, birlikte yaşama anlayışına sahip olamayan, dünyayı 
kendi anlayışı ile gören ve utanmaz sıkılmaz davranışlar sergileyen kişilerdir. Yanlılardan 
ders almayan bu kişiler istediklerini elde etme konusunda engel tanımazlar. Dünyaya 
baktıkları pencere kendi algıları kadar dar bir pencere olan anti-sosyal kişilik bozukluğu 
olarak ifade edilir. (Çobanoğlu, 2005: 34-36). 

Bütün bu rahatsızlıklar tacizi yapan kimselerin kişilik özellikleri olarak söylenebilir. 
Mağdurların tarafından bakıldığında kişilerin, çok yüksek veya çok düşük duygusal zekâya 
hakim olmaları, vicdan unsurlarının hassas olması, daha az rekabetçi davranmaları, daha içe 
dönük ve karakter açısından daha zayıf olmaları psikolojik tacizciler için uygun bir zemindir. 
Bunun yanında örgütün maruz kalacağı belirsizlik, örgütsel değişim, örgütün genelini 
ilgilendiren problemler, yüksek kontrol gereği gibi özellikler de yıldırma davranışı için uygun 
zemine katkıda bulunur. Bu zemini bulan ahlaki açıdan eksik kabul edilen kişiler diğerlerini 
kişisel amaçları doğrultusunda pasif, etkisiz ve işlevsiz hale getirebilmek için düzenli, sürekli 
yani sistemli bir şekilde bu davranışın içinde bulunurlar. Çeşitli kişisel tehditler, konuma veya 
makama yönelik tehditler, bilgiden, dış pazar ilişkilerinden yoksun bırakma, fazla sorumluluk 
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ve iş yükü yükleme, önemsememe, dışlama, sürekli anlamlı anlamsız eleştiriler, yüksek 
kontrol, stres halinin sürekli yaratılması gibi davranışlar mobbing mağdurlarının maruz 
oldukları davranışlardandır ( Farman ve diğerleri, 2006: 313-317). 

Mağdurların açısından bakan bir araştırmada mobbing saldırısına uğrayan çalışanlara, 
size karşı hangi nedenle bu davranışını sürdürdükleri sorulduğunda en fazla verilen cevap 
kurumdan uzaklaştırma niyeti olduğu cevabı alınmıştır. Bu cevap mobbing saldırısının nihai 
amacı olarak söylenebilir. İkinci önemli orandaki cevap ise düşman yapıdaki kişilerin 
diğerlerini de etkileme amaçlı olduğu olarak belirtilmiştir. Organizasyonel sebepler açısından 
bakıldığında da cevaplar örgüt iklimi, yüksek stresi çözülemeyen çatışmalar, pozisyon, 
performans düşüklüğü nedenli olarak verilmiştir. Örgüt içerisinde yüksek iş kontrolü, zaman 
baskısı, belirsizlikler ve örgütsel problemler bu cevapları izlemektedir.  

Zapf’ın yapmış olduğu bir araştırmada mağdur kişilikler (%45) kendilerinin diğer 
kişilerden kendi davranışlarını değerlendirme ve sosyal yetenekleri açısından farklı 
hissetmektedirler. Örneğin kurulan şu cümle buna örnek teşkil edilebilir; “diğerleri kadar hızlı 
çatışmayı fark etmem”. Bu kişilerin çatışma durumlarını değerlendirmemeleri, sürekli bu 
durumdan kaçınmaları, onarı mobbing mağduru olma konumuna daha da yakınlaştırmaktadır. 
Tabii ki her mağdur da bunu yapmaz. Yüksek duygusal zekâsı ile direk çatışmanın içinde 
bulunan kişilerde yüksek düzeyde mağduriyet çekerler ( Zapf, 1999: 70-85).        

Sonuç 
Yeni dünya olarak adlandırdığımız rekabetin hızlı bir şekilde arttığı ve küreselleşme 

ile birlikte bu rekabetin uluslararası bir boyut kazandığı günümüzde hiç şüphesiz örgütler 
işgücü taleplerinde de farklı kriterler geliştirmişlerdir. Bu kriterlerin başında gerek örgüt 
yöneticilerinde gerekse örgüt çalışanlarında yüksek duygusal zekâ yetisi gelmektedir. Yüksek 
duygusal zekâya sahip işgücü, örgütlere öncelikle rekabet avantajı sağlarken aynı zamanda 
örgütlerin, karşılaşabilecekleri değişken şartlara karşı da bağışıklık gücünü artırmıştır.   

Kişisel gelişim bağlamında duygusal donanımı fazla olan çalışanlar ile bu tür 
özellikler açısından kendini geliştirmemiş çalışanlar arasında olumsuz etkileşim veya 
çatışmalar yaşanmakta ve bundan dolayı da iş başarısı ve verimliliği önemli ölçüde 
etkilenmektedir. Tamamen pozitif düşüncelerle ve çok büyük hayallerle başlanılan iş hayatı 
gün geçtikçe örgüt içi aşırı verimlilik baskısı, artan egoizm ve bireysellik duygusu, ahlaki 
değer kayıpları ve sürekli değişim ve yenilik gereği gibi nedenlerden dolayı artan psikolojik 
taciz davranışları sayesinde negatif bir ortam olmaya doğru ilerleyebilmektedir. 

İş yaşamındaki çalışan personelin donanımındaki değişkenlik çalışma hayatı ve iş 
başarısını gerek kişisel gerekse kurum açısından olumsuz etkilemektedir. Sadece çalışma 
ortamının değil, bireysel verimlilik ve bunun sonucunda işyeri verimliliği de önemli ölçüde 
düşmektedir. İşletme yöneticilerini ve kurum çalışanlarını bu derece etkileyen ve henüz yeni 
yeni farklı terimlerle literatüre girmeye başlayan kavram bizim de başlık olarak aldığımız 
İngilizceden dilimize geçmiş olan “mobbing”tir. Psikolojik şiddet, duygusal taciz, yıldırma, 
psikolojik baskı, psikolojik terör, duygusal saldırı anlamına gelmektedir. 

Özellikle günümüzde artan işsizlik oranları, sık görünmeye başlayan ekonomik 
krizlere karşın firmalarda gelişen bir savunma mekanizması olan küçülme eğilimi ve yeni 
kariyer teorilerinin oluşturduğu firma içi rekabet ortamı mobbing davranışlarını ciddi oranda 
artırmıştır. Bu çalışmada biz örgütlerin sahip oldukları yüksek duygusal zekâya sahip 
liderlerin ve çalışanların mobbing sürecinden nasıl etkilendiklerini araştırmaya çalıştık. 
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Yapılan çalışmalarda henüz bu konuda kesin yargılar olmazken bazı örgütlerde yüksek 
duygusal zekâya sahip kişilerin aynı oranda duygusal olmaları sonucu bu süreçten çok fazla 
olumsuz etkilendikleri sonucunu ortaya koymuştur. Bunun yanında kişinin, kendi 
duygularının farkında olması ve duygularını yönetmesi, motivasyonunu sağlaması ve 
duygudaşlık yapabilmesi gibi duygusal zekâ yetileri sayesinde psikolojik saldırıya karşı 
mücadele edebilme yeteneğinin yüksek olması beklenebilir. 
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ÖĞRENCİLERİN GELİR DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

 
Mahmut VURAL1 

ÖZ 
Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin kariyerlerindeki en önemli basamak olan 

üniversite eğitimlerini başarılı şekilde tamamlamaları, dolayısıyla yetişmiş insan kaynağı hem 
kendileri açısından, hemde ülkelerin geleceği açısından topluma kazandırılan en büyük değer 
olarak görülebilir. 

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca genel olarak karşılaştıkları problemler başlıca 
öğretim ile ilgili problemler, barınma, beslenme, sağlık ve diğer problemleridir(Korkmaz, 
Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri, 2000). Detaylı olarak incelendiğinde görülecektir 
ki, bu problemlerin temelinde ekonomik sıkıntılar yer almaktadır. Öğrenci gelir düzeyinin 
mevcut durumu ile yaşanılan sıkıntıların arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı, tespit 
edilmesi durumunda olması gereken gelir düzeyinin miktarı ve edinme yolları bu çalışma ile 
ortaya konulmaktadır. Öğrencinin yaşadığı problemler insandan insana farklılık göstermekle 
birlikte öğrenci olması nedeniyle kendisinden beklenilenin akademik başarısının mümkün 
olabildiği kadar yükseltilmesidir. 

Buradan hareketle çalışmamızda; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerine yönelik anket uygulanarak gelir düzeyleri ile akademik başarıları 
arasındaki anlamlı ilişki araştırılmaya çalışılmış olup, konu ile ilgili yapılacak diğer 
araştırmalara da ışık tutması amaçlanmıştır. Anket uygulaması yardımı ile toplanılan veriler 
SPSS istatistik programının 20. Versiyonu ile analizi yapılmış, hipotezlerin test edilmesinde 
frekans (f) ve yüzde (%), Ki-kare testi ile akademik başarı ve öğrenci geliri arasındaki 
ilişkilerin anlamlı olup olmadığı yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci gelir düzeyi, öğrenci başarısı, akademik başarı, gelir 
düzeyi ile başarı arasında ilişki 

 

                                                 
1 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Uzman Öğr.El., mahmut.vural@yahoo.com.tr  
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A RESEARCH OF THE REALTIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC 
ACHIEVMENT AND INCOMELEVELS OF STUDENTS 

ABSTRACT 
The most important step for youth’s careers whom ween trust our future is to complete 

their university education successfully, therefore the human resource can be seen as the 
maximum value in the community both for them themselves and for their country’s future. 

The main problems that students are facing in general education through out their lives 
are the educational problems, housing, nutrition, health and other problems (Korkmaz, Higher 
Education Youth Problems, 2000). When examined in details, we can distinguish that the 
basis of these problems are the economic problems. (As may be examined in detail, on the 
basis of these problems is the economic problems.) Difficulties experienced in the income 
level of the student with a significant relationship between the current situation is whether the 
income level to determine the amount that should be the case and is revealed by this study to 
obtain routes. 

In addition that problems experienced by the students vary widely from person to 
person, because of being a student they try to raise their academic achievements higher than 
they are expected. (expected him to raise the academic achievement as possible.) 

Starting our work from this point, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Vocational 
School students are being practiced to work for a research of the significant relationship 
between their income levels and academic achievements (of the survey explored a significant 
relationship between academic achievement) and have been working on other research to shed 
light on the subject is aimed. The data was collected with the help of survey research and was 
analized with the 20 th version of SPSS statistic Program, in the test analisys of hypothesis, 
Frequency (f) and percent age (%), it was discussed about the importance of relationship 
between the academic achievement and a studentin come withchi-square test. 

Keywords: Income level of the student, student achievement, academic achievement, 
the relationship between income level and academic achievement. 

 
GİRİŞ 
Üniversiteler yaratıcı düşüncenin ve özgün fikirlerin serpilip geliştiği evrensel 

kurumlardır. Bu sebeple üniversiteler, öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına yön ve şekil 
kazandırma, onları hayata hazırlayarak mesleki ve teknik açıdan kendilerini en üst düzeyde 
yetiştirmelerine yardımcı olma misyonunu üstlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarını 
sadece üniversite eğitimlerini nerede, hangi şartlarda aldıkları değil, bulundukları sosyo-
psikolojik ortamda etkilemektedir. Bu nedenle, öğrencilerin eğitim aşamasında yüksek 
performans elde edebilmeleri amacıyla veliler ve öğretmenler tarafından öğrenciyi rahatsız 
edebilecek tüm etkenlerin minimize edilmesi gerekir. 

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca genel olarak karşılaştıkları problemler başlıca 
öğretim ile ilgili problemler, barınma, beslenme, sağlık ve diğer problemleridir(Korkmaz, 
Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri, 2000). 

Öğrencilerin eğitim ve öğretimde başarılı olabilmeleri için eğitim-öğretim dışındaki 
problemlerin çözüme kavuşturulması derslerine olan ilgilerinin yüksek olmalarını 
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sağlayacaktır. Öğrencilerin çoğunluğunun ailesinden uzakta eğitim alması nedeniyle kişisel 
sorunlarının bizzat kendileri tarafından çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Öğrenci 
sorunları incelendiğinde, büyük bir çoğunluğunun belli bir gelir miktarıyla giderilebileceğini 
akademik yayınlarda belirtilmektedir. Günümüz koşullarında öğrencilerin eğitim-öğretime 
daha yakından ilgi ve istek duymalarını sağlama, kısacası; diğer problemlerin büyük oranla 
çözümlenmiş olması açısından Manas Üniversitesi’ndeki öğrencilerin gelir düzeyleri 
akademik başarılarına oranlanarak aralarındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Çünkü 
eğitim-öğretim hayatında başarılı olanlar iş hayatına da çevresindeki kişilere oranla daha 
avantajlı konumda başlayacaklardır. 

Toplumların refahında eğitimin önemi ve kalitesinin artması şüphesiz ki çok önemlidir. 
Her aşaması önemli olan eğitim düzeylerinin sonuncusu konumunda olan ve bireyin kendi 
kendine yeterliliğinin de, yani tek başına yaşaması nedeniyle yaşamına dair kararların büyük 
çoğunluğunu yine kendisinin aldığı üniversite hayatıdır. 

Üniversite hayatı sadece derslerden oluşmayan, fizyolojik, kültürel ve çeşitli ihtiyaç ve 
beklentilerin bireyce devam ettiği süreçtir. İçinde bulunduğumuz ekonomik sistemde ihtiyaç 
ve beklentilerin belirli kısımları çeşitli kurum ve kuruluşlarca giderilmeye çalışılsa da 
çoğunluğun birey tarafından karşılanması gerekmektedir. Ayrıca gelir düzeyi yüksek olanların 
çeşitli imkânlardan gelir düzeyleri düşük olanlara oranla daha çok yararlandıkları herkesçe 
bilinmektedir. Ör: Üniversitede yabancı dil eğitimini yeterli bulmayan öğrencilerin kendi 
bütçeleriyle dışardaki özel yabancı dil kurslarına katılmaları. Bu da; öğrencinin yabancı dil 
ders geçme notunun diğer öğrencilere oranla daha başarılı olmasına neden olabilmektedir. 

Bu çalışmamızda; Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 
öğrencilerin gelir düzeylerinin akademik başarılarına olan etkisinin ölçülerek ve buna bağlı 
olarak gelir düzeyinin hangi limit aralığında öğrenci başarısı açısından fayda sağladığının 
tespitini yapmak, konu ile ilgili yapılacak diğer araştırmalara da ışık tutması amaçlanmıştır. 

Öğrenci başarısının gelir düzeyinden etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi, 
etkilendiğinin tespit edilmesi halinde öğrencilerin performansını arttıracak düzeyde katkı 
sağlanması için çeşitli burs vb. yardımların temini konularındaki araştırmalara yön vermesi 
açısından önemlidir. Bu çalışma; öğrencilere yapılması istenilen burs türü veya diğer 
yardımların yapılmasında fikir vermesi açısından temel alınabilir. 

 
LİTERATÜR TARAMASI 
Erdoğan Gavcar, Meltem Ülkü, ve Seçil Ekmekçi’nin 2001 yılında ortaklaşa yapmış 

oldukları “Üniversite öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması” 
konulu araştırmanın neticesinde lise öğrencilerinin aile geliri ile akademik başarıları arasında 
ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Lakin üniversite öğrencilerinin ise; tam tersine akademik 
başarı ile gelir düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (Gavcar, Ülkü, & 
Ekmekçi, 2001). 

Uğur Böyük, Nagihan Tanık ve Sibel Saraçoğlu’nun ortaklaşa yapmış oldukları 
“İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli 
Değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu araştırmanın neticesinde; ortaokul öğrencilerinin 
aile gelirleri ile akademik başarıları anlamlı ilişki olduğu, geliri belli seviye üzerinde olan 
öğrencilerin daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır (Böyük, Tanık, & Saraçoğlu, 2011). 
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Anadolu psikiyatri dergisinin 2002 yılında yayınlanan “Üniversite öğrencilerinde 
depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi” konulu araştırmada ise; 
öğrencilerin en çok aile gelir düzeylerinden etkilendikleri ve bunu psikolojik sorun yaptıkları 
sonucu ortaya konulmuştur. 

Güzin Subaşı’nın 2007 yılında yapmış olduğu “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal 
Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler” konulu araştırmasının verilerine göre ailenin gelir 
düzeyinin gençlerin sosyal kaygı düzeylerine ilişkin yordayıcı rolünü belirlemek amacıyla 
yapılan regresyon analizi sonucunda anlamlı etki bulunmamıştır (Özdel, Bostancı, Özdel, & 
Oğuzhanoğlu, 2002). 

Renan Şeker, Derya Çınar ve Abdülkadir Özkaya’nın 2004 yılında ortaklaşa yapmış 
oldukları “Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Düzeyine Etkileri” konulu 
araştırmada ise; ailenin gelir düzeyi ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
sonucu ortaya konulmuştur (Şeker, Çınar, & Özkaya, 2004). 

Elif Güngör’ün 2009 yılında yapmış olduğu “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap 
Okuma Alışkanlığı ile Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 
konulu Yüksek Lisans tezinde; aile gelir düzeyi yüksek öğrencilerin diğer öğrencilere nazaran 
boş zamanlarını daha çok kitap okuyarak değerlendirdiği, ailelerin daha çok çocuklarına kitap 
aldıkları ortaya konmakta, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin de daha çok kitap 
okumaya eğilimli oldukları, evlerinde kitaplık bulundurdukları sonucuna varılmıştır (Güngör, 
2009). 

Rıfkı Henden’in 2006 yılında yapmış olduğu “Üçüncü Yılda Sınavsız Geçiş 
Uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örneği” konulu araştırmada aile gelir düzeyi 
yüksek olan öğrencilerin doğru oranda başarılı olmalarına rağmen, aile gelir düzeyi düşük 
öğrencilerin diğerlerine oranla daha başarılı oldukları sonucu ortaya konmuştur (Henden, 
2006). 

Mustafa Koç, Selahattin Avşaroğlu ve Adem Sezer’in 2004 yılında ortaklaşa yapmış 
oldukları “Üniversite öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Problem Alanları Arasındaki 
İlişki” konulu araştırmalarının sonuçlarına göre; ekonomik düzeyi düşük öğrencilerin 
akademik başarılarının yüksek olduğu ama gelir düzeyi ile akademik başarı arasında çok 
yüksek anlamlı ilişki olmadığı sonucu ortaya konmuştur (Koç, Avşaroğlu, & Sezer, 2004). 

Kürşat Yenilmez ve Ayşegül Duman’ın 2006 yılında yapmış oldukları “İlköğretimde 
Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğrenci Görüşleri” konulu araştırmalarında 
Aylık gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin, gelir düzeyi daha düşük olan öğrencilere oranla 
metot, öğretmen, aile ve ortam faktörlerinden daha fazla etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır 
(Yenilmez & Duman, 2008). 

Ayşe Korkmaz, 2000 yılında yayınladığı “Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri” 
konulu makalesinde üniversite gençlerinin öğretim giderleri ile ilgili problemlerin diğer 
problemlerine ağır bastığı, neticede öğrencinin aile gelir düzeyinin bununla direkt ilişkili 
olduğu görüşü savunmuştur (Korkmaz, Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri, 2011). 

YÖNTEM 
Bu çalışma; Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin akademik genel not ortalamasının 1. 

Sınıf öğrencilerinde henüz belirlenmemesi nedeniyle Manas Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile sınırlı, öğrencilerin beyanatı ve öğrenci başarısı 
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olarak genel akademik ortalamaların dikkate alınması ile sınırlıdır. Literatür, tarama modeli 
kullanılarak konu ile ilgili yayınlanmış akademik makale ve tezler incelenmiştir. Veri toplama 
aracı olarak anket uygulaması kullanılmıştır. Anket uygulaması yardımı ile toplanılan veriler 
SPSS istatistik programının 20. versiyonu ile analiz edilerek hipotezlerin test edilmesinde 
frekans (f) ve yüzde (%) kullanılarak Ki-kare testi ile akademik başarı ve öğrenci geliri 
arasındaki ilişkilerin anlamlı olup olmadığı yorumlanmıştır. 

2011-2012 eğitim ve öğretim yarıyılı Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenci 
sayısı 140 olup, %95 güven aralığı ve %5 hata oranı ile örneklem büyüklüğü 103 olarak 
belirlenmiştir. Hazırlık sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerinin akademik not ortalamalarının henüz 
belirlenmemiş olması nedeniyle anketler 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden toplam 64 kişiye 
uygulanmış, kaydı silinenler, atılanlar ve donduranlar hariç tutulmuştur. 

Bu araştırmada; genel akademik not ortalamasının öğrencinin akademik başarısını 
gösterdiği, öğrencilerin beyanatlarının doğru kabul edileceği, öğrencilerin tüm ihtiyaç ve 
beklentilerinin başkaları tarafından sağlanmadığı varsayılacaktır. 

 
BULGULAR 
Araştırmanın problem cümlesi çerçevesinde çözümlenmesi gereken alt problemler 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

1. Aylık gelir düzeyinin akademik başarıya etkisi nedir? 
2. Aylık gelir miktarının akademik başarıya olan oranı anlamlı mıdır? 
3. Kırgızistan’daki akademik başarı için öğrencinin aylık gelirinin min. Max. ve 

optimum değerleri ne kadardır? 
4. Öğrencinin aylık gelirinin harcama alanlarına göre dağılımı nedir? (Barınma, 

beslenme, eğitim ve eğlence ve diğer giderler) 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun Öğrenci İşleri 
Dairesi Başkanlığı’ndan alınan güncel öğrenci sayıları Tablo 1’deki gibidir. (Kayıt 
donduranlar, başarısız olup kaydı silinenler vb. dâhil edilmiştir.) 

Tablo 1: Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2011-2012 Akademik Yılı Öğrenci 

Sayıları (Güncel Öğrenci Sayıları, 2012) 

 HAZIRLIK 
TOPLAM 

ÖNLİSANS 
TOPLAM 

GENEL 

TOPLAM PROGRAMLAR KIZ ERKEK KIZ ERKEK 

Büro Yönetimi Ve 

Yönetici Assistanlığı 
18 7 25 30 4 34 59 

İnşaat 7 14 21 19 34 53 74 

Muhasebe 17 6 23 34 4 38 61 

Otomotiv 6 19 25 0 15 15 40 

TOPLAM: 48 46 94 83 57 140 234 

 
Anket verilerinin SPSS v20 programıyla elde edilen bulguları aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 2: Öğrencilerin demografik verileri 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde

Cinsiyetiniz? 

? 1 1,6 1,6 1,6

Kız 35 54,7 54,7 56,3

Erkek 28 43,8 43,8 100,0

Toplam 64 100,0 100,0

Yaşınız? 

18,00 2 3,1 4,1 4,1

19,00 3 4,7 6,1 10,2

20,00 24 37,5 49,0 59,2

21,00 13 20,3 26,5 85,7

22,00 7 10,9 14,3 100,0

Toplam 49 76,6 100,0

Eksik Sistem 15 23,4

Toplam 64 100,0

Programınız? 

Büro Yönetimi 13 20,3 20,3 20,3

Muhasebe 19 29,7 29,7 50,0

İnşaat 30 46,9 46,9 96,9

Otomotiv 2 3,1 3,1 100,0

Toplam 64 100,0 100,0

Sınıfınız? 

2. Sınıf 46 71,9 71,9 71,9

3. Sınıf 18 28,1 28,1 100,0

Toplam 64 100,0 100,0

Tablo 2’deki demografik verileri icelediğimizde; öğrencilerin %57,8’inin 20-21 yaş 
aralığında olduğu anlaşılmaktadır.Ankete katılan öğrencilerin en büyük gurubunun % 46,9’u 
inşaat programı olduğu görülmektedir. Anket uygulanan eğitim kurumunda sadece İnşaat 
Programında 3. Sınıf olması diğer programların 2. Sınıftan mezun vermesi nedeniyle bu 
gurubun daha fazla olduğu ve ankete katılan öğrencilerin en büyük gurubunun % 71,9’uu ise 
2.sınıflar olduğu görülmektedir. Benzer bir şekilde anket uygulanan eğitim kurumunda sadece 
İnşaat Programında 3. Sınıf olması diğer programların 2. Sınıftan mezun vermesi nedeniyle 
bu gurubun daha fazla olduğu görülmüştür. 
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Tablo 3: Öğrencilerin doğum yerleri 

Soru1: Doğum yeriniz neresi?

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli  

Çüy 17 26,6 26,6 26,6 

Oş 11 17,2 17,2 43,8 

Talas 4 6,3 6,3 50,0 

Issık-Köl 11 17,2 17,2 67,2 

Narın 5 7,8 7,8 75,0 

Batken 5 7,8 7,8 82,8 

Calal-abad 10 15,6 15,6 98,4 

Diğer 1 1,6 1,6 100,0 

Toplam 64 100,0 100,0  

Tablo 3’da öğrencilerin doğum yerlerine göre frekans dağılımlarını incelediğimizde ise; 
%26,6’sının Çüy bölgesinden geldiği, %1,6’sının yabancı memleketten geldiği, %6,3’nün ise 
Talas bölgesinden geldiği anlaşılmaktadır. 

 
Tablo 4: Öğrencilerin nerede ikamet ettikleri ve ailelerinin ortalama gelir 

düzeyleri 

Soru 2: Nerede ikamet etmektesiniz?

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

Ailemin Yanında 17 26,6 26,6 26,6 

Akrabamın Yanında 18 28,1 28,1 54,7 

Yatakhanede 8 12,5 12,5 67,2 

Kiralık evde (arkadaşlarla) 19 29,7 29,7 96,9 

Kiralık evde (yalnız) 1 1,6 1,6 98,4 

Diğer 1 1,6 1,6 100,0 

Toplam 64 100,0 100,0  

Tablo 4’de öğrencilerin %29,7’si arkadaşları ile beraber kiralık bir evde kalmaktadırlar. 
Ailesi ya da akrabası ile birlikte kalan guruplar toplandığında %54,7 olduğu görülmekte, bu 
durumda öğrencilerin büyük çoğunluğunun kira vermediği sonucunavarılabilir. 
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Tablo 5: Öğrenci ailelerinin aylık ortalama gelir düzeyleri 

Soru 3: Ailenizin ortalama aylık geliri hangi düzeydedir?

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

8000 soma kadar 24 37,5 38,7 38,7 

8000-9500 som 19 29,7 30,6 69,4 

9501-15000 som 9 14,1 14,5 83,9 

15001-30000 som 9 14,1 14,5 98,4 

30001 som veya üzeri 1 1,6 1,6 100,0 

Toplam 62 96,9 100,0  

Eksik Sistem 2 3,1   

Toplam 64 100,0   

Tablo 5’de öğrenci ailelerinin aylık gelirlerinin %67,2’sinin 9500 soma kadar olduğu 
görülmektedir. Bu itibarla velilerin özellikle dar gelirli grupta yer aldığı söylenebilir. 

 
Tablo 6: Öğrencilere aileleri tarafından sunulan aylık harçık miktarı 

Soru 4: Ailenizin harcamanız için size sunduğu harçlık aylık ne kadardır?

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

500 soma kadar 6 9,4 9,7 9,7 

501-1000 som 11 17,2 17,7 27,4 

1001-1500 som 6 9,4 9,7 37,1 

1501-2000 som 18 28,1 29,0 66,1 

2001 ve üzeri 21 32,8 33,9 100,0 

Toplam 62 96,9 100,0  

Eksik Sistem 2 3,1   

Toplam 64 100,0   

Tablo 6’da görüleceği üzere öğrencilerin %60,9’u 1501 som ve üzeri aylık ailesinden 
gelir sağlamaktadır. Daha sonra değinileceği üzere öğrenci aylık gelirinin en büyük gurubunu 
aile yardımı oluşturmaktadır. Bu durumda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
ailelerine büyük oranda bağımlı olduğu söylenenilir. Nitekim ailesi ve akrabasıyla kalan 
öğrenci gurubuda incelemeye dâhil edildiğinde bu durum görüşümüzü daha da 
desteklemektedir. 
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Tablo 7: Öğrencilerin aylık ekstra gelir miktarları 

Bir işte çalışıyorsanız, burs veya yardım alıyorsanız eğer, aylık toplam ne kadardır? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

500 soma kadar 21 32,8 37,5 37,5 

501-1000 som 11 17,2 19,6 57,1 

1001-1500 som 7 10,9 12,5 69,6 

1501-2000 som 6 9,4 10,7 80,4 

2001 ve üzeri 11 17,2 19,6 100,0 

Toplam 56 87,5 100,0  

Eksik Sistem 8 12,5   

Toplam 64 100,0   

Tablo 7’de görüleceği üzere %50’sinin ailesinin yardımları dışında aylık 1000 soma 
kadar ek gelire sahip olduğu tespit edilmektedir. Buradan hareketle bu gelirlerin büyük 
kısmının öğrenci bursları olduğu ifade edilebilir. 

 

Tablo 8: Öğrencilerin aylık toplam gelir miktarları 

Toplam geliriniz (ailenizden, burslardan, yardımlardan ve çalışarak kazandığınız gelir) aylık 

toplam ne kadardır?

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

1000 soma kadar 10 15,6 16,4 16,4 

1001-2000 som 8 12,5 13,1 29,5 

2001-3000 som 17 26,6 27,9 57,4 

3001-4000 som 10 15,6 16,4 73,8 

4001 ve üzeri 16 25,0 26,2 100,0 

Toplam 61 95,3 100,0  

Eksik Sistem 3 4,7   

Toplam 64 100,0   

Tablo 8incelendiğinde dağılımlar arası nispeten bir denge görülmekle birlikte %26,6 
oranında 2001-3000 som aralığında öğrencilerin yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum 
ailesinden 15001 soma kadar yardım alan ve 1000 soma kadar ek gelire sahip (burs olduğu 
düşünülen) öğrenci profili görüşümüzü desteklemektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse 
öğrencilerin aile yardımları ve bursları dışında gelirlerinin olmadığı, aylık ortalama 
gelirlerinin de 2500 som dolaylarında olduğu söylenebilir. 
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Tablo 9: Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları aylık 
gider miktarları 

Barınma ihtiyacını gidermek için yaklaşık aylık toplam ne kadar para harcıyorsunuz (Kira vb.)? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

500 soma kadar 7 10,9 16,3 16,3 

501-1500 som 9 14,1 20,9 37,2 

1501-2500 som 16 25,0 37,2 74,4 

2501-3500 som 8 12,5 18,6 93,0 

3501 ve üzeri 3 4,7 7,0 100,0 

Toplam 43 67,2 100,0  

Eksik Sistem 21 32,8   

Toplam 64 100,0   

Tablo 9’da görüldüğü gibi %25’inin 1501-2500 som gider harcayarak barınma 
ihtiyaçlarını giderdikleri anlaşılmaktadır. 

Tablo 10: Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları aylık 
gider miktarları 

Beslenme ihtiyaçlarını gidermek için aylık yaklaşık ne kadar para harcıyorsunuz? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

1000 soma kadar 18 28,1 28,1 28,1 

1001-1500 som 16 25,0 25,0 53,1 

1501-2000 som 13 20,3 20,3 73,4 

2001-2500 som 10 15,6 15,6 89,1 

2501 ve üzeri 7 10,9 10,9 100,0 

Toplam 64 100,0 100,0  

 
Tablo 10’de görüldüğü gibi grublar arası dağılım nispeten dengeli olup, en büyük 

gurubu %28,1’inin 1000 soma kadar olduğu anlaşılmaktadır. 
Tablo 11: Öğrencilerin kırtasiye ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için 

harcadıkları aylık gider miktarları 

Kurs, Kırtasiye ve ulaşım ihtiyaçlarını gidermek için aylık yaklaşık ne kadar para 
harcıyorsunuz? (Fotokopi, minibüs, Kitap, Defter vb.)

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

500 soma kadar 16 25,0 25,0 25,0 

501-1000 som 21 32,8 32,8 57,8 

1001-1500 som 12 18,8 18,8 76,6 

1501-2000 som 8 12,5 12,5 89,1 
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2001 ve üzeri 7 10,9 10,9 100,0 

Toplam 64 100,0 100,0  

Tablo 11’de görüldüğü üzere %57,8 ile 1000 soma kadar öğrenciler kurs, kırtasiye ve 
ulaşım ihtiyaçlarını gidermek üzere aylık harcama yapmaktadırlar. 

 
Tablo 12: Öğrencilerin eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları 

aylık gider miktarları 

Eğlence ve spor için aylık yaklaşık ne kadar para harcıyorsunuz? (Disco, kafe, sinema, tiyatro, 

spor vb.)

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

500 soma kadar 28 43,8 46,7 46,7 

501-1000 som 19 29,7 31,7 78,3 

1001-1500 som 6 9,4 10,0 88,3 

1501-2000 som 4 6,3 6,7 95,0 

2001 ve üzeri 3 4,7 5,0 100,0 

Toplam 60 93,8 100,0  

Eksik Sistem 4 6,3   

Toplam 64 100,0   

Tablo 12’de görüldüğü gibi öğrenciler %43,8 ile 500 soma kadar harcayan gurup en 
büyük kitleyi oluşturmaktadır. Nispeten gelirleri düşük olduğu söylenebilecek öğrencilerin 
öncelikle temel ihtiyaçları olan barınma ve beslenmeye yoğunlaştıkları görülmektedir. 
Buradan hareketle öğrencilerin deşarj için yeterince gelire sahip olmadığı dolayısıyla 
motivasyonlarının etkilenebileceği söylenebilir. 

 
Tablo 13: Öğrencilerin akademik başarılarının yüksek olması amacıyla aylık 

olarak sahip olmayı öngördükleri gelir miktarları 

Akademik başarınızın yüksek olması amacıyla sizce aylık toplam gelirinizin ne kadar olması 

gerekir?

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

1000 soma kadar 3 4,7 4,8 4,8 

1001-2000 som 1 1,6 1,6 6,5 

2001-3000 som 8 12,5 12,9 19,4 

3001-4000 som 14 21,9 22,6 41,9 

4001 ve üzeri 36 56,3 58,1 100,0 

Toplam 62 96,9 100,0  

Eksik Sistem 2 3,1   

Toplam 64 100,0   
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Tablo 13’deki verilerden anlaşıldığı üzere akademik başarılarının yüksek olması 
amacıyla aylık gelirlerinin ne kadar olması gerektiğine verdikleri cevapta öğrencilerin büyük 
gurubunu teşkil eden %56,3 kısmının 4001 som ve üzerinde olduğu görülmektedir. 

Buradan hareketle öğrencilerin aylık gelirlerine yapılacak 1000-1500 som arası bir 
katkı, beklentilerini karşılayabilecek miktar olduğu düşünülebilir. Bundan sonraki yapılacak 
benzeri çalışmalarda bu sorunun tecihlerinin daha yüksek (ör: 3000 somdan başlatılabilir) 
verilmesinde yarar görüülmektedir. 

 
Tablo 14: Öğrencilerin 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı akademik not ortalamaları 

2009-2010 yıl sonu akademik not ortalamanız kaçtır?

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

2'ye kadar 9 14,1 14,1 14,1 

2,01-2,50 14 21,9 21,9 35,9 

2,51-3 23 35,9 35,9 71,9 

3,01-3,50 15 23,4 23,4 95,3 

3,51-4 3 4,7 4,7 100,0 

Toplam 64 100,0 100,0  

Tablo 14’de nispeten dengeli dağılım görülmekle birlikte ankete katılan öğrencilerin 
ağırlıklı olarak (%35,9) 2,51-3 akademik not ortalamasına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu 
durum öğrenci dağılımının başarım incelenmesinde ortalama öğrenci profilinde olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Tablo 15: Öğrencilerin ekonomik giderlerinin aylık durumlarını etkileyip 
etkilemediklerinine ilişkin görüşleri 

Ekonomik durumunuz akademik başarınızı etkilemekte midir? Etkilediğini 

düşünüyorsanız eğer, sizce ekonomik gelirin arttırılmasına yönelik görüşleriniz 

nelerdir?

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Geçerli  

Evet 17 26,6 73,9 73,9 

Hayır 6 9,4 26,1 100,0 

Toplam 23 35,9 100,0  

Eksik Sistem 41 64,1   

Toplam 64 100,0   

Tablo 15’de görüldüğü üzere öğrenciler aylık ekonomik gelirlerini arttırabilmek 
amacıyla ifade ettikleri görüşler aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir. 

1. Öğle yemeklerinin daha ucuza sunulması 
2. Kantindeki gıdaların ucuzlatılması 
3. Haftalık ders programının yeniden düzenlenmesi ve derslerin bir araya 

sıkıştırılmasıyla boş günlerin sayısının arttırılması, neticede öğrencinin boş vakitlerde 
dışarda hem pratik yapması hemde gelir elde etmesi 

4. Bursların yükseltilmesi 
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5. Derslerin günlük saatinin biraz daha azaltılarak yorgunluğun önüne 
geçilmesi ve bu sayede motivasyonun yükseltilmesi 

6. Öğrencilerin iş bulmalarına yardımcı olunması  
Bu soruya katılımın düşük olması nedeniyle elde edilen veriler güvenilirlik açısından 

düşük olarak görülebilir ancak, diğer aylık gelir ve harcamalara verilen yanıtlara bakıldığında 
realist olduğu gözlemlenen öğrencilerin bu soruda dileklerini açıkça belirtemedikleri 
düşünülmektedir. 

 

Tablo 16: Öğrenci Aylık Gelirleri ve Akademik Not Ortalamaları 

 2,50'ye kadar 2,51-3 3,01 ve üzeri Topla
m 

2000 soma kadar 7 4 7 18

2001-3000 som 6 6 5 17

3001 ve üzeri 7 13 6 26

 Toplam 20 23 18 61

 
Tablo 17: Öğrencilerin aylık gelirleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi 

ölçmeye yönelik Ki-Kare testi 

Chi-SquareTests

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 9,796a 16 ,877 

LikelihoodRatio 11,088 16 ,804 

Linear-by-LinearAssociation ,001 1 ,973 

N of Geçerli Cases 61   

 

 

Tablo 16 incelendiğinde öğrencilerin gelir düzeyleri ile akademik başarıları arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Akademik başarısı düşük (2,50’ye kadar) ve akademik 
başarısı yüksek (3,01 ve üzeri)öğrencilerde gelir artışına bağlı bir farklılık görülmezken, 
ortalama (2,51-3) öğrencilerde % 130 bir artış görülmektedir. Buradan hareketle öğrenci 
gelirindeki artışın ortalama akademik başarılı kısmı etkilediğini ifade edebiliriz. Yapılacak 
genişletilmiş çalışmalarla bu analiz daha hassas sonuçlar verebilir. Çünkü anket uygulanan 
örneklemin akademik not ortalamasının ağırlıklı olarak 2,51-3 (% 35,9) aralığında olması 
nedeniyle daha yüksek başarıma sahip öğrenciler üzerinde tekrarlanmasında yarar 
görülmektedir. Tabloya dair istatiksel veriler Tablo 17’de verilmektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
Yarının iş dünyasında yer alacak ve temel görevleri eğitim olan öğrencilerin akademik 

başarımlarının artırılması gelecek açısından önem teşkil etmektedir.Temel görevi olan eğitimi 
öğretimle yerine getirmeye çalışan öğrencilerin problemlerinin tespiti ve bu problemlerin 
mümkün olan asgari düzeylere indirgenmesinin sayesinde öğretime yoğunlaşacağı, 
dolayısıyla başarımlarının artacağı düşülmektedir. Konu ile ilgili yapılan literatür taramasında 
genellikle Maslow’cu bir yaklaşımla öğrencilerin problemlerinin tespitinde barınma, 
beslenme gibi temel ihtiyaçlar çerçevesinde yaklaşıldığı tespit edilmiştir. Daha insani bir 
açıdan yaklaşılacak olursa sosyo-psikolojik etmenlerinde göz önünde bulundurulmasında 
yarar vardır. Çünkü her açıdan dengeli ve sağlıklı yetişen geleceğin kuşakları iş dünyası 
yanında toplumunda gelişmesinde itici bir güçle ivme kazandıracaktır. 

Bu amaçların incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanan ve daha önce geçerliliği 
denenmiş yerel imkân ve şartlara göre geliştirilmiş anketlerin analizi SPSS İstatitik 
programının 20. versiyonu yardımı ile gerçekleştirilmiştir.2011-2012 eğitim ve öğretim 
yarıyılı Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenci sayısı 140 olup, %95 güven aralığı ve 
%5 hata oranı ile örneklem büyüklüğü 103 olarak belirlenmiştir. Hazırlık sınıfı ve 1. Sınıf 
öğrencilerinin akademik not ortalamalarının henüz belirlenmemiş olması nedeniyle anketler 2. 
ve 3. sınıf öğrencilerinden toplam 64 kişiye uygulanmış, kaydı silinenler, atılanlar ve 
donduranlar hariç tutulmuştur. 

Çalışmada; öğrenci gelirlerinin akademik başarımlarına etkileri kapsamlı gelir-gider 
incelenmesi neticesinde özellikle akademik başarısı ortalama düzeyde gerçekleşen dolayısıyla 
daha sosyal olduğu düşünülen gurubun, akademik başarımları düşük ve yüksek olan guruplara 
oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Örneklem yoğunluğunun akademik başarısının 
ortalama düzeyde ağırlıklı olması nedeniyle sonuçlar etkilenmiş olabilir. Bundan sonra 
yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulmasında fayda görülen bu durum akademik 
başarımlarının 3 ve üzeri olan öğrencilere uygulanmasıyla pekiştirilebilir. 

Öğrenci gelirlerinin arttırılmasının akademik başarımlarına katkı sağlayacağı da yine 
öğrenciler tarafından belirtilmektedir. Öğrenciler bu konuda biraz daha realist bir yaklaşımla 
sadece gelirlerinin arttırılmasına yönelik çözüm önerileri üretmemiş, ayrıca giderlerinin 
azaltılmasına yönelik görüş ve önerilerini de beyan etmişlerdir. 

Öğrenci akademik başarımları ve gelirleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 
gerçekleştirilen bu çalışma, öğrencilerin problemlerinin temelinde büyük oranda ekonomik 
sorunların ya da daha fazla gelirle çözümlenebilecek problemlerin olduğunu tespit etmekte ve 
öğrenci aylık gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri 
geliştirmektedir. Bundan sonra yapılacak akademik çalışmalara temel veri sağlaması ve 
tecrübe edinmeleri umudu taşımaktadır. 
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EK:1 
 

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİLEVİ GELİR DÜZEYLERİ 

İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ÖLÇMEYE YÖNELİK 
ANKET 

Bu veri toplama aracı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin gelir düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup 
olmadığının saptanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Anketlerde adınızı belirtmenize gerek yoktur. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru 
yanıtlar, araştırma bulgularının gerçeğe uygunluk derecesini yükseltecektir.  

Saygılarımızla… 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu 

 
Cinsiyetiniz :  Kız  ˜ Erkek 
Yaşınız : ………… 

Programınız :  Büro Yönetimi ˜ Muhasebe 
 İnşaat  ˜ Otomotiv 

Sınıfınız : ˜ 2. Sınıf     ˜ 3. Sınıf 

Şehriniz : 
................................................................................... 

 
1. Memleketiniz neresi? 

 Çüy     ˜  Oş 
˜ Talas     ˜ Issık-Köl 
˜ Narın     ˜  Batken 
˜ Calal-abad    ˜ Diğer............................ 

2. Nerede ikamet etmektesiniz? 
˜ Ailemin yanında   ˜ Akrabamın yanında 
˜ Yatakhanede    ˜ Kiralık evde (arkadaşlarla) 
˜ Kiralık evde (yalnız olarak)  ˜ Diğer……………………… 

3. Ailenizin ortalama aylık geliri hangi düzeydedir? 
˜ 8000 soma kadar    ˜ 8.000 - 9.500 som 
˜ 9.501 - 15.000 som    ˜ 15.001 - 30.000 som 

˜ 30.001 som veya üzeri 
4. Ailenizin harcamanız için size sunduğu harçlık aylık ne kadardır? 

˜ 500 soma kadar   ˜ 501 - 1000 som arası 
˜ 1001 - 1500 som aras ı  ˜ 1501 - 2000 som aras ı 
˜ 2001 ve üzeri 
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5. Bir işte çalışıyorsanız, burs veya yardım alıyorsanız eğer, aylık toplam ne 
kadardır? 

˜ 500 soma kadar   ˜ 501 - 1000 som arası 
˜ 1001 - 1500 som aras ı  ˜ 1501 - 2000 som aras ı 
˜ 2001 ve üzeri 

6. Toplam geliriniz (ailenizden, burslardan, yardımlardan ve çalışarak kazandığınız 
gelir) aylık toplam ne kadardır? 

˜ 1000 soma kadar   ˜ 1001 - 2000 som arası 
˜ 2001 - 3000 som aras ı  ˜ 3001 - 4000 som aras ı 
˜ 4001 ve üzeri 
 

7. Barınma ihtiyacını gidermek için yaklaşık aylık toplam ne kadar para 
harcıyorsunuz (Kira vb.)? 

˜ 500 soma kadar   ˜ 501 - 1500 som arası 
˜ 1501 - 2500 som aras ı  ˜ 2501 - 3500 som aras ı 
˜ 3501 ve üzeri 

8. Beslenme ihtiyaçlarını gidermek için aylık yaklaşık ne kadar para 
harcıyorsunuz? 

˜ 1000 soma kadar   ˜ 1001 - 1500 som arası 
˜ 1501 - 2000 som aras ı  ˜ 2001 - 2500 som aras ı 
˜ 2501 ve üzeri 

9. Kurs, Kırtasiye ve ulaşım ihtiyaçlarını gidermek için aylık yaklaşık ne kadar 
para harcıyorsunuz? (Fotokopi, minibüs, Kitap, Defter vb.) 

˜ 500 soma kadar   ˜ 501 - 1000 som arası 
˜ 1001 - 1500 som aras ı  ˜ 1501 - 2000 som aras ı 
˜ 2001 ve üzeri 

10. Eğlence ve spor için aylık yaklaşık ne kadar para harcıyorsunuz? (Disco, kafe, 
sinema, tiyatro, spor vb.) 

˜ 500 soma kadar   ˜ 501 - 1000 som arası 
˜ 1001 - 1500 som aras ı  ˜ 1501 - 2000 som aras ı 
˜ 2001 ve üzeri 

11. Akademik başarınızın yüksek olması amacıyla sizce aylık toplam gelirinizin ne 
kadar olması gerekir? 

˜ 1000 soma kadar   ˜ 1001 - 2000 som arası 
˜ 2001 - 3000 som aras ı  ˜ 3001 - 4000 som aras ı 
˜ 4001 ve üzeri 
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12. 2009-2010 yıl sonu akademik not ortalamanız kaçtır? 
˜ 2’ye kadar    ˜ 2,01 - 2,50 
˜ 2,51 - 3    ˜ 3,01 - 3,50 
˜ 3,51 - 4 arası 

13. Ekonomik durumunuz akademik başarınızı etkilemekte midir? Etkilediğini 
düşünüyorsanız eğer, sizce ekonomik gelirin arttırılmasına yönelik görüşleriniz 
nelerdir? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ANKET BİTTİ. CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 
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TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DİNLEME KAZANIMLARININ ÖLÇME 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI 

                                                     
     Dr. Deniz MELANLIOĞLU1                Arş. Gör. Esra KARAKUŞ TAYŞİ2 
Öz 
Ölçme yöntemlerinin genel anlamda Türkçe dersinde özel anlamda ise dinleme/izleme 

becerisini değerlendirmek amacıyla kullanılabilmesi için belirli ölçütlerin bulunması gerekir. 
Bu ölçütlerin, Türkçe dersi için öğretim programında belirtilen amaç ve kazanımlar olduğu 
söylenebilir. Öğrencinin belirtilen dinleme/izleme amaç ve kazanımlarına ne ölçüde ulaştığını 
belirlemek amacıyla ölçme yöntemlerinden yararlanılır. Ölçme sonuçlarıyla ise bir 
değerlendirmede bulunulur. Bu çalışmanın amacı,  İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim 
Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar)’nda dinleme/izleme öğrenme alanına yönelik ifade 
edilen kazanımları ölçme yöntem ve tekniklerine göre tasnif ederek dinleme/izlemede sürecin 
mi sonucun mu veya her ikisinin birden mi değerlendirmeye tabi tutulduğunu tespit etmektir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, dinleme becerisi, öğretim programı, kazanım, 
ölçme ve değerlendirme. 

 

CLASSIFICATION OF LISTENING ACQUISITIONS IN TURKISH 
TEACHING PROGRAMME IN TERMS OF MEASUREMENT AND EVALUATION 

METHODS 
Abstract 
There needs to be some criteria for measurement methods to be used in Turkish 

courses in a general sense and to evaluate listening/monitoring skills in a private sense. It can 
be said that these criteria are the goals and acquisitions determined in Turkish course teaching 
programme. The measurement methods are used in order to determine to what extent the 
student has reached the listening/monitoring goals and acquisitions. An evaluation is carried 
out through measurement results. The goal of this study is to classify the listening/monitoring 
acquisitions in Primary Turkish Teaching Programme and Guideline (6th, 7th, 8th Grades) in 
accordance with measurement evaluation methods and techniques and to determine whether 
the process or the result has been subject to this measurement and evaluation. 

Key words: Turkish education, listening skills, teaching programme, acquisition, 
measurement and evaluation. 

 

 

                                                 
1 Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, denizmelanlioglu@hotmail.com  
2 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, karakusesra@yahoo.com  
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Giriş 
Öğrenmenin meydana gelmesi için etkili bir iletişimin gerçekleşmesi gerekir. İletişim 

sürecinde ise kaynağın, alıcıyla karşılıklı etkileşimi söz konusudur. Bu etkileşimin en üst 

seviyede olması için hem alıcının hem de kaynağın dil becerileri gelişmiş olmalıdır. Dinleme, 

iletişimin ve öğrenmenin en temel yoludur. İletişim sürecinde öğrenmenin gerçekleşebilmesi 

için “kaynak”tan iletilenler “alıcı” tarafından paylaşılır. Alıcının, iletilenlerden hareketle 

yeni yaşantılar kazanabilmesi ise dinleme becerisindeki birikimiyle yakından ilgilidir. Sever 

(2000:9)’e göre kaynak tarafından söze dönüştürülen bilgi, haber, tutum, duygu ve 

düşüncelerin algılanıp anlamlandırılması, kavranması ve yorumlanması birtakım bilgi, beceri 

ve alışkanlıkları gerektirmektedir. Ancak edinilen bu beceriler, öğrencileri dinlediklerini 

anlayan, ayıran, değerlendiren kişiler hâline getirmemektedir. Bu nedenle öğrencileri 

dinlediklerini anlamaya, ayırmaya, eleştirip değerlendirmeye götürecek beceri ve 

alışkanlıkların kazandırılması da dinleme eğitimini gerekli kılar. 

Dinleme, fark edilmeden edinilen ve kullanılan bir beceridir. Birey, “bebeklik çağında 

özellikle kendine yapılan seslenmeler dışında bilinçli bir dinleme becerisine sahip değildir. 

Böyle olmakla birlikte bazı sesleri de dinleyebilir. Çocukluk evresinde çocuk dinlemeye dikkat 

kesildiği bir anda dışarıdan gelen ses, ışık, hareket gibi uyarıcıların etkisiyle dinlemeden 

hemen vazgeçebilir. Dinlerken kendi düşüncelerini ifade etme konusunda da son derece 

sabırsızdır. Büyüdükçe kendi deneyimleriyle dinledikleri arasında ilgi kurmaya ve 

konuşmalara katılmaya başlar. Çocuğun dinleme becerisindeki bu gelişme ve algılama gücü 

on beş / on altı yaşına kadar devam eder  (Özbay, 2009:70).” Bu ifadeler, dinlemenin 

edinilmiş ve geliştirilemeyen bir beceri olduğu yönündeki yanlış kanıların aksine dinlemenin 

geliştirilebilir bir beceri olduğunu ve bu gelişimin on altı yaşına kadar sürdüğünü göstermesi 

bakımından önemlidir.  

Dinleme de diğer beceriler gibi öğrenilir ve öğretilir. Dinlemeyi öğrenmek, okumayı 

öğrenmek kadar önemlidir. Okumak gibi dinlemek de bilgi, beceri, alışkanlık 

gerektirmektedir (Nas, 2003: 179–180). Özdemir (1987, 117), dinlemeyi kulak yoluyla okuma 

şeklinde nitelemektedir. Bu niteleme gösteriyor ki okuma becerisi zamanla ve eğitimle nasıl 

geliştirilebiliyorsa dinleme de eğitimle geliştirilebilir. Aynı zamanda ifadelerde geçen yaş 

sınırı da dikkat çekicidir. Zorunlu eğitim, on beş yaşına kadar olan bir dönemi kapsamaktadır. 

Demek ki eğitimin ilk iki basamağında dinleme eğitimi yeterli düzeyde verildiğinde 
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ilköğretimden mezun olan bir öğrenci, dinlediğini anlamaya yönelik bir problem 

yaşamayacaktır.  

Dinleme becerisinde bir öğrencinin gelişme gösterebilmesi için gerek dinleme 

sürecinde gerekse dinleme sonunda gerekli dönütlerin verilmesi gerekir. Bu dönütler, ölçme 

değerlendirme etkinlikleriyle sağlanabilir. 

 

Ölçme Değerlendirme 

Öğrencilerin belirli bir eğitim sonucu ulaştıkları düzey, ölçme yöntemleri ile 

değerlendirilmektedir. Ölçme bir değişkenin gözlenerek gözlem sonucunun sayı ya da 

sembolle gösterilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Turgut, 1995). Değerlendirme ise ölçme 

sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak sonuca varma sürecidir (Güler, 2011:12). 

Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte değerlendirmede sonuçtan ziyade sürecin 

değerlendirilmesi önem kazanmıştır. Ölçülen özelliğe göre ölçme türü farklılaşmaktadır. 

Kullanılan ölçme türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: Ölçme Türleri 

Doğrudan ölçme Dolaylı ölçme Türetilmiş ölçme 
Ölçülmek istenilen özellik 
doğrudan gözlenebiliyorsa 
bu tür ölçmelere doğrudan 
ölçme denir. 

Bir özelliğin doğrudan ölçülüp 
gözenmesi bir başka özelliğin 
yardımıyla ölçülebiliyorsa bu 
tür ölçmelere dolaylı ölçme 
denir. 

Ölçülmek istenilen özellik 
kendisinden farklı iki ya da daha 
fazla özelliğin arasındaki 
matematiksel bir bağlantıyla 
ölçülebiliyorsa bu tür ölçmelere 
türetilmiş ölçme denir. 

(Güler, 2011: 5). 

 

Eğitimde gözlenmeye veya ölçülmeye çalışılan değişkenler genellikle başarı, ilgi, 

motivasyon, yetenek vb. gibi psikolojik değişkenlerdir. Bu değişkenlerin birçoğunun fiziksel 

nitelikleri bilinmez bu nedenle de tanımlanmaz (Kan, 2009:2). Belirtilen değişkenleri ölçmek 

için çeşitli ölçme yöntemlerinden yararlanılır.  Kullanılan yöntemler ile bunların kullanım 

alanına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
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Tablo 2: Ölçme Yöntemleri 

Ölçme 
Değerlendirme 
Araç ve 
Yöntemleri 
 

Nedir? Yararları Nelerdir? 
Ne Amaçla Kullanılır? 

Öz 
Değerlendirme 

Belli bir konuda bireyin belli 
ölçütler çerçevesinde kendini 
değerlendirmesidir. 

Öğrencilerin kendi öğrenme 
süreçlerine aktif olarak 
katılmalarını, kendilerini 
sürecin bir parçası olarak 
görmelerini sağlar. 
 Ayrıca örgencilerin kendi 
güçlü ve zayıf yönlerini 
tanımalarına, kendilerine 
dışarıdan bakma yetilerinin 
gelişmesine katkıda bulunur 

 
Akran 
Değerlendirme 

Öğrencilerin belli ölçütler 
çerçevesinde birbirlerini 
değerlendirmesidir. 

Öğrencilerin eleştirel 
düşünme becerilerinin 
gelişmesine katkıda bulunur. 

Performans 
Görevleri 

Öğrencilerin sahip oldukları bilgi 
ve becerileri günlük yaşamla da 
ilişkilendirerek ortaya koymalarını 
gerektiren kısa süreli çalışmalardır. 

*İnsanların bilgiyi 
kullanmasını ve gerçek yasam 
durumlarına yakın ürünler 
ortaya koymasını sağlar. 
*Performans değerlendirme 
kaynakları tekrar tekrar 
kullanılabilir. 
*Aynı değerlendirme aracı 
kullanılarak örgencinin zaman 
içindeki gelişimi bir çizelge 
dâhilinde izlenebilir. 
*Üst düzey zihinsel 
becerilerin gelişmesine 
yardımcı olur.  

Proje Görevleri Geniş içerikli, uzun süreli 
performans ödevleridir. 

Öğrenci Ürün 
Dosyaları 

Öğrencinin bir öğrenme alanındaki 
çaba, başarı ve gelişimini 
kanıtlayan, belirli bir zaman 
dilimindeki (bir dönem, bir yıl) 
çalışmalarının, organize edilmiş 
sistemli bir koleksiyonudur. 

Dereceli 
Puanlama 
Anahtarları 

Bir ürünün, çalışmanın, etkinliğin 
ya da cevabın niteliğinin 
değerlendirmesinde kullanılan 
puanlama rehberidir. 

*Öğretmenin öğrencilerden 
beklentilerini somut ve 
anlaşılır hâle getirir. 
*Öğrencilerin kendilerinden 
beklenenin ne olduğunu 
bilmelerini sağlar. 

Derecelendirme 
Ölçekleri 

Ölçülen özelliğe ilişkin 
performansı çeşitli düzeyleriyle 
tanımlayabilen ve ölçütlerin ne 
dereceye kadar karşılandığını 
görmeye olanak sağlayan 
araçlardır. 

* Öğretmenin öğrencilerden 
beklentilerini somut ve 
anlaşılır hâle getirir. 
*Hazırlanması kolaydır. 
*Birçok davranışın 
ölçülmesinde kullanılabilinir. 

Kontrol Öğrenciden beklenen davranışın *Öğrencinin veya öğretmenin 
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Listeleri özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri 
içeren ve öğrenci performansının 
eksik noktalarını belirlemek 
amacıyla kullanılan araçlardır. 

gözlemlerini önceden 
belirlenen ölçütlere göre 
yapmalarına olanak sağlar. 
*Öğrencinin performansı 
hakkında, eksik noktaların 
belirlenip telafi edilmesi 
adına, detaylı bilgiler içerir. 
*Performans ölçütlerini 
belirttiği için beklenen 
davranışın özelliklerine dair 
bilgiler verir. 

Kavram 
Haritaları 

Ünitede veya konuda geçen 
kavramların birbiriyle ilişkilerinin 
yansıtıldığı haritalardır. 

Öğrenmeyi kolaylaştırma, 
öğrenme sürecini kontrol 
etme, kavram yanılgılarını 
ortaya çıkarmak amacıyla 
kullanılır. Kavram haritaları, 
öğrenmeyi anlamlı kılar. 

Açık Uçlu 
Sorular 

Öğrenciden sorunun cevabını 
düşünüp hatırlaması ve bulduğu 
cevabı yazılı olarak ifade etmesini 
gerektiren sorularıdır. 

*Hazırlanması kolaydır. 
*Üst düzey düşünme 
becerilerin ölçülmesinde, 
öğrencilerin kavramları bir 
bütün olarak kavrama 
yeteneklerinin ve yazılı 
anlatım becerilerinin 
ölçülmesinde kullanılır. 

Kısa Cevaplı 
Sorular 

Öğrencilerin bir sayı, bir kelime 
veya bir cümle ile 
cevaplayabilecekleri sorulardır. 

*Hazırlanması ve 
puanlanması kolaydır. 
*Geniş bir kapsam 
örneklenebilir. 

Çoktan Seçmeli 
Sorular 

Bir sorunun cevabını, verilen 
seçenekler arasından bulmayı 
gerektiren sorulardır. 

Kısa sürede çok sayıda 
davranış ve beceri ölçülebilir. 
Puanlanması kolay ve 
objektiftir Daha çok bilgi, 
zihinsel beceriler ve 
yeteneklerin ölçülmesinde 
kullanılır. 

Eşleştirmeli 
Sorular 
 
 
 
 

İki grup hâlinde verilen ve 
birbirleriyle ilgili olan bilgi 
öğelerinin, belli bir açıklamaya 
göre eşleştirilmesini gerektiren 
soru tipleridir. 

Puanlanması kolay ve 
objektiftir 

Doğru Yanlış 
Soruları 

Verilen bir cümlenin, mevcut olan 
bilgilere bağlı olarak doğru mu 
yanlış mı olduğunun belirlenmesini 
gerektiren sorulardır. 

(http://iogm.meb.gov.tr/files/size_ozel/olcme_ve_degerlendirme.pdf) 
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Yukarıda ifade edilen ölçme yöntemleri tek başına kullanılabileceği gibi yapılan 

etkinliğe göre birden fazla ölçme yöntemiyle de değerlendirme yapılabilir. Örneğin 

performans ve proje görevleri ile öğrenci ürün dosyalarına ilişkin yapılan ölçme 

değerlendirme çalışmalarında dereceli puanlama anahtarı, kontrol listeleri, gözlem formları 

öz-grup ve akran değerlendirme formları birlikte kullanılabilir. Öz ve akran değerlendirme 

çalışmalarında yanlı değerlendirmelerin olabileceği dikkate alınarak bu ölçme sonuçları not 

verme amacı güdülmemelidir.  

Ölçme yöntemlerinin genel anlamda Türkçe dersinde özel anlamda ise dinleme/izleme 

becerisini değerlendirmek amacıyla kullanılabilmesi için belirlenen ölçütlerin bulunması 

gerekir. Bu ölçütlerin, Türkçe öğretim programında belirtilen amaç ve kazanımlar olduğu 

söylenebilir. Öğrencinin belirtilen dinleme/izleme amaç ve kazanımlarına ne ölçüde ulaştığını 

belirlemek amacıyla ölçme yöntemlerinden yararlanılır. Ölçme sonuçlarıyla ise bir 

değerlendirmede bulunulur. Bu yapılırken sürecin mi, sonucun mu, yoksa her ikisinin birlikte 

mi değerlendirildiği dikkate alınır.  

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı,  İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. 

Sınıflar)’nda dinleme/izleme öğrenme alanına yönelik ifade edilen kazanımları ölçme 

değerlendirme yöntem ve tekniklerine göre tasnif ederek dinleme/izlemede sürecin mi 

sonucun mu ölçme değerlendirmeye tabi tutulduğunu tespit etmektir.  

Sınırlılıklar 

Çalışma, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. 

Sınıflar)’ndaki dinleme/izleme kazanımları;  literatürde belirtilen ölçme değerlendirme 

yöntem ve teknikleri ile sınırlıdır. 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi ile ilgili 

bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmada İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim 

Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar), dinleme/izleme kazanımları ölçme değerlendirme 

yöntem ve tekniklerine göre incelenmiştir.  
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verileri toplamak için İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. 

Sınıflar)’nda yer alan dinleme/izleme kazanımları ölçme değerlendirme yöntem ve 

tekniklerine göre incelenmiş; ifade edilen kazanımların kapsamı “süreç”, “süreç-sonuç” ve 

“sonuç” şeklinde değerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler betimsel analize 

tabi tutulmuştur. Betimsel analizde kullanılan veriler, önce sistematik ve açık bir şekilde 

betimlenir. Daha sonra bu betimlemeler açıklanır, yorumlanır, neden sonuç ilişkileri üzerinde 

durulur ve sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006:224). Bu doğrultuda çalışma sırasında 

programdaki dinleme/izleme kazanımları incelenip değerlendirilerek eksiklikler 

betimlenmeye çalışılmıştır.  

Bulgular ve Yorumlar 

Dinleme soyut bir beceri olduğu ve dinleme etkinliklerinde öğrenci dönütlerinin esas 

alındığı düşünüldüğünde dinlemede “dolaylı ölçme” türüne göre ölçme çalışmalarının 

yapılacağı söylenebilir. Dinlemede öğrencinin gözlenebilen davranışı oldukça sınırlıdır. 

Aşağıda programda yer alan dinleme/ izleme kazanımları ölçme yöntem ve tekniklerinin yanı 

sıra değerlendirme boyutuyla da sınıflandırılmaktadır. 

Tablo 3: Dinleme/ İzleme Kazanımlarının Sınıflandırılması 

 

Kazanımlar 
 

Sü
re

ç 

1. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. 
2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/ izler. 
3. Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş bildirmek için uygun zamanda söz alır. 
4. Dinleme/ izleme yöntem ve tekniklerini kullanır. 
5. İpuçlarından hareketle dinlediklerine/ izlediklerine yönelik tahminlerde bulunur. 

So
nu

ç 

1. Dinlediklerinin/ izlediklerinin konusunu belirler. 
2. Dinlediklerinin/ izlediklerinin ana fikrini/ ana duygusunu belirler. 
3. Dinlediklerindeki/ izlediklerindeki yardımcı fikirleri/ duyguları belirler. 
4. Dinlediklerindeki/ izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve 

bunlarla ilgili unsurları belirler. 
5. Dinlediklerinde/ izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler. 
6. Dinlediklerinde/ izlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini belirler. 
7. Dinlediklerini/ izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 
8. Dinlediklerine/ izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 
9. Dinlediklerinde/ izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 
10. Dinlediklerinde/ izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 
11. Dinlediklerinin/ izlediklerinin öncesi ve/ veya sonrasına ait kurgular yapar. 
12. Dinlediklerinin/ izlediklerinin başlığı/ adı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya 
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koyar. 
13. Dinlediği/ izlediği metne farklı başlıklar bulur. 
14. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 
15. Dinlediği/ izlediği kişi, konu ya da metnin yazarı/ şairi hakkında bilgi edinir. 
16. Dinlediklerini/ izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 
17. Dinlediklerini/ izlediklerini içerik yönünden değerlendirir. 
18. Dinlediği/ izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden 

değerlendirir. 
19. Dinlediklerinde/ izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 

kullanır. 
20. Dinlediklerinden/ izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük 

oluşturur. 

Sü
re

ç-
 S

on
uç

 

1. Dinlenenin/ izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının 
anlamlarını çıkarır. 

2. Dinlediklerindeki/ izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder. 
3. Görsel/ işitsel unsurlarla dinledikleri/ izledikleri arasında ilgi kurar. 
4. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. 
5. Dinlediklerindeki/ izlediklerindeki örtülü anlamları bulur. 
6. Dinlediklerine/ izlediklerine ilişkin sorular oluşturur. 
7. Dinlediklerine/ izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 
8. Dinlediklerini/ izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 
9. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve 

hayalleri yorumlar. 
 

Yukarıdaki tabloda Türkçe öğretim programında yer alan 34 dinleme kazanımı süreç, 

süreç-sonuç ve sonuç kapsamında sınıflandırılmış ve bu tasnif uzman görüşleri doğrultusunda 

yeniden ele alınarak düzenlenmiştir. Sıralanan kazanımların, dilin anlama becerilerinden biri 

olan dinlemeye yönelik olduğu düşünülmektedir. 

İfade edilen 34 kazanımın “dinleme/izleme kurallarını uygulama”, “dinleneni/ izleneni 

anlama ve çözümleme” ile “dinlediklerini/ izlediklerini değerlendirme” amaçları altında yer 

aldığı görülmektedir. Bu kazanımlardan 20’sinde dinleme becerisinin “sonucu”nun 

değerlendirildiği söylenebilir. Sonucun değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçme 

yöntemleri; açık uçlu, kısa cevaplı, çoktan seçmeli sorular ile doğru yanlış soruları ve kavram 

haritalarıdır.  

Kazanımlardan 9’u süreç-sonuç kapsamında ele alınmaktadır. “Süreç sonuç” için 

kullanılacak ölçme yöntemleri öz ve akran değerlendirme, performans görevleri, öğrenci ürün 

dosyaları, dereceli puanlama anahtarları, kontrol listeleri, açık uçlu, kısa cevaplı, çoktan 

seçmeli ve eşleştirmeli sorular şeklinde sıralanabilir. 
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Programdaki dinleme kazanımlarının 5’i “sürece” yöneliktir. Dinleme sürecinin 

değerlendirilmesinde ölçme yöntemleri içerisinden öz ve akran değerlendirme, performans 

görevleri, öğrenci ürün dosyaları, dereceli puanlama anahtarları, derecelendirme ölçekleri, 

kontrol listeleri, açık uçlu, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli sorulardan faydalanılabilir. 

Türkçe öğretim programında dinleme/izleme becerisi için 42 kazanım cümlesi yer 

almaktadır. Belirtilen kazanımların ancak 34’ü “süreç”, “süreç-sonuç” ve “sonuç” kapsamında 

değerlendirilebilmektedir. Geriye kalan 8 dinleme/ izleme kazanımının ifade edilen bu üç 

aşamaya yerleştirilemediği görülmektedir. Bu nedenle programdaki dinleme/ izleme 

kazanımlarının eş yapılı bir dağılım göstermediği ifade edilebilir.  Dinleme/izleme 

kazanımlarından tasnif edilemeyenler şunlardır:  

“Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine 

dinleyici/ izleyici olarak katılır. 

Şiir, hikâye masal dinletilerine katılır. 

Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve 

ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder. 

Kaset, CD, film vb. kaynaklardan kişisel arşiv oluşturur. 

Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle 

anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 

Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını 

dikkate alarak kullanır. 

Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler/ 

kullanır. 

Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler.” 

Yukarıdaki bu kazanımlar, “söz varlığını zenginleştirme” ve “etkili dinleme/ izleme 

alışkanlığı kazanma” amaçlarına ilişkindir. Özbay (2010:41–42), “söz varlığını 

zenginleştirme” amacı için belirtilen kazanımların anlamadan ziyade anlatmaya yönelik 

olduğunu dile getirmektedir: 

  “ ‘… örnek verir, … kullanır, … cümle içinde kullanır’ ifadeleri anlatıma yöneliktir. 

Bu amacın altında yer alacak kazanımlar anlamaya yönelik olmalıdır. Mesela: 

1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 

2. Dinlediklerinde/ izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini anlar. 
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3. Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler. 

4. aynı kavram alanına giren kelimelerin, anlam farklılıklarını ayırt eder. 

Verilen örneklerdeki cümleler anlamaya yönelik ifadelerdir. Programın dinleme/ 

izleme (anlama) ile ilgili kazanımları arasında yer verilmesi gereken kazanım cümleleri bu 

tipte olmalıdır.” 

Güneş (2011:8) ise bu durumu yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda şu şekilde 

açıklamaktadır: 

“Yapılandırıcı yaklaşıma göre anlama ve üretim (anlatım) becerileri her öğrenme 

alanında geliştirilir. Yani dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu, 

öğrenme alanlarının hepsinde, hem anlama hem de üretim (anlatma) becerileri geliştirilir. 

Eskiden olduğu gibi anlama becerilerini geliştirmek için sadece dinleme ve okumaya değil 

konuşma ve yazmaya da ağırlık verilmektedir. Bu durum üretim (anlatım) becerileri için de 

geçerlidir. Üretim (anlatım) becerileri sadece konuşma ve yazma ile değil dinleme ve okuma 

yoluyla da geliştirilir. Bu anlayıştan hareketle Türkçe (1–5. Sınıflar) Dersi Öğretim 

Programında anlama ve anlatım becerilerini geliştirme her öğrenme alanında ele alınmıştır.  

Öğrencinin bilgileri keşfetmesi ve anlamlandırmasını kolaylaştırmak için programda 

dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanları ile 

kazanımlar sarmal olarak düzenlenmiştir. Sarmal anlayışa, öğrenme öğretme sürecinde de 

önem verilmiştir. Programdaki bütün kazanımların öğrenme öğretme sürecine dağılımı örnek 

olarak gösterilmiştir. Bu dağılımda kazanımların sarmal bir anlayışla nasıl öğretileceği 

verilmiştir.”  

Yukarıda Güneş (2011)’in ilköğretim birinci kademe Türkçe dersi öğretim 

programına ilişkin açıklamalarının, ikinci kademe programına da yansımıştır. Programdaki 

dinleme/izleme kazanımlarının eş yapılı bir görünüm sergilememesi, anlama ve anlatım 

becerilerinin birbirinden ayrı düşünülmemesiyle açıklanabilir 

 

Sonuç 

Dil becerileri içerisinde dinleme, diğerlerine göre daha soyut bir nitelik taşımaktadır. 

Bu da dinlemeye yönelik gerçekleştirilen ölçme değerlendirme çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır. Yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarında karşılaşılan zorluklar 

nedeniyle sonuca odaklanıldığı dikkat çekmektedir. Bu durum, programdaki dinleme/izleme 
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kazanımlarının tasnifinde de kendini göstermektedir. Dinleme eğitiminde öğrencinin başarıya 

ulaşabilmesi için öncelikle sürecin esas alınması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü 

öğrencinin süreçte yaşadığı deneyim, sonucu doğrudan etkilemektedir. Bunun için Türkçe 

dersi öğretim programında yer alan dinleme/ izleme kazanımlarının süreci daha çok ön plana 

çıkaracak şekilde düzenlenmesi ile sürecin değerlendirilebileceği ölçme yöntemlerinin 

kullanım sıklığının artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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AZERBAYCAN DIŞ POLİTİKASINDA ENERJİ FAKTÖRÜ 

 

AGİL MAMMADOV∗ 

Öz 

Bağımsızlıktan günümüze Azerbaycan dış politikasını belli bir teorik yaklaşımlarla açıklamak 
veya öngörülerde bulunmak mümkün iken, bu makalede karşılıklı bağımlılık yaklaşımı 
çerçevesinde Azerbaycan dış politikasında enerji faktörü veya dış politikada enerjinin rolü 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

Azerbaycan dış politikasında güvenliğini sağlamak ve bölgede etkinliğini artırmak için enerji 
faktörünü önemli bir arac olarak kullanmaktadır.  

Azerbaycan dış politikasında enerji faktörünü incelerken, karşılıklı bağımlılık yaklaşımı 
çerçevesinde konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Cumhuriyeti, Enerji, Dış Politika, Karşılıklı Bağımlılık 

1. Giriş 

Uluslararası ilişkiler disiplini ile uğraşanlar ya daha çok güç dengesini temel alan geleneksel 
yaklaşımla, ya da sosyal bilimlerin yeni yöntem ve tekniklerini kullanan davranışçı yaklaşımla 
dış politika olgusunu incelemektedirler. Geleneksel yaklaşım ulusların birbiriyle ilişkilerinin 
tarihi gelişimi üzerinde dururken, davranışçı yaklaşım ise ulusları harekete geçiren temeldeki 
etkenler ve bu hareketlerin yöntem ve hedeflerindeki gelişime ağırlık vermektedirler. Bu 
yaklaşımların hiç biri tek başına uluslararası ilişkiler disiplinini bütün yönleriyle açıklamaya 
yetmemektedir.  Bu yaklaşımların her birinin uluslararası olguların açıklanmasında birbirini 
tamamladığını kabul etmek doğru olur.1 Soğuk Savaşın bitmesi yeni konuların ve yeni aktörlerin 
ortaya çıkması ile artan karşılıklı bağımlılık, uluslararası sistemin analizinde geleneksel devlet 
merkezli yaklaşımın varsayımlarının yetersiz kalmasına yol açmıştır. Uluslararası sistemin temel 
aktörü olan devletlerin yetersiz ve eksik kaldığı konularda devlet dışı aktörlerin bu görevleri 
üstlenmesi karşılıklı bağımlılık yaklaşımını önemli kılmıştır.  

                                                 
∗ Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, honestdiplomat89@gmail.com  
1 Ömer Kürkçüoğlu, Dış Politika Nedir? Türkiye`deki Dünü ve Bugünü, s 311 
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Ekonomik işleyişin dış politikayı artan bir şekilde etkilemesi, dış ekonomik ilişkileri düşük 
yoğunluklu siyasetten yüksek yoğunluklu siyasete taşımıştır. Bu da devletin dış politikadaki 
rolünü, nüfuzunu ve bu nüfuzun sınırlarını tartışır hale getirmiştir. 

Uluslararası ekonomik ilişkiler hükümetlerin giderek artan ve başlıca işleri haline gelmiştir. Bu 
nedenle karşılıklı bağımlılık teorisi uluslararası düzene, özellikle ekonomik düzene büyük bir 
önem atfetmiştir.2   

Dış politika tanımlaması yaparak karşılıklı bağımlılık yaklaşımı çerçevesinde konuyu 
incelenecektir. Çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. İlk önce dış politika tanımlaması yapılarak 
karşılıklı bağımlılık yaklaşımı açıklanmaktadır. Azerbaycan dış politikasının önceliklerini 
dikkate alarak enerji faktörünü karşılıklı bağımlılık yaklaşımı çerçevesinde uygulanışı ve 
sonuçları irdelenecektir. Uygulama kısmında ise BTC, BTE, NABUCCCO, TANAP v.b boru 
hatlarının önemi ve Azerbaycan dış politikasında oynadığı rolü tartışılacaktır. Edinilen bulgular 
sonuç kısmında kısa şekilde özetlenecektir. 

2. Dış Politika ve Karşılıklı Bağımlılık Olgusu 

Dış Politika; bir devletin başka bir devlete veya devletler ya da daha geniş anlamıyla uluslararası 
alana karşı izlediği politikaların toplamı olarak tanımlayabiliriz. 3  Devletler güvenliklerini 
sağlamak için belli araçlara başvurmaktadırlar. Bağımsızlığını yeni kazanan ve askeri gücü zayıf 
olan devletler bu araçlardan bir veya bir kaçına başvurarak egemenliklerini sağlamaya 
çalışmaktadırlar. “Devletlerin askeri gücü az veya zayıf ise diplomasinin hayati önemi 
artmaktadır”.4 Bağımsızlığının ilk yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti de doğal kaynaklarından 
doğan üstünlüğünü diplomasi yoluyla uluslararası sistemde ifade etmeye çalışmıştır. Bu araçları 
etkin bir şekilde kullanarak güvenliğini sağlamak için denge politikası yürütmeye çalışmıştır. 
Yani güçlü bir devlete karşı bir başka güçlü devlete veya devletlere dayanmak hatta müttefiki 
devletleri de bir-birine karşı5 oynayarak amacına ulaşmaya çalışmıştır.  

Bir ülkenin dış poltikası, bir yandan kendi iç koşullarından etkilenirken, bir yandan da söz 
konusu ülkelerin içerisinde yer aldığı uluslararası sistemin, dış dünyanın koşulları tarafından 
belirlenmektedir. Özellikle, günümüzde giderek belirginleşen karşılıklı-bağımlılık olgusu, bu 
konunun önemini daha da arttırmaktadır.6 Bağımlılık, bir devletin dış politikalarının diğer bir 
devlet tarafından belirlene bildiği tek taraflı bir etkileşimi ifade ederken, karşılıklı bağımlılık 
farklı ülkeler arasındaki ilişkilerde gündeme gelen karşılıklı etkileşimi ifade eden bir kavramdır.7 
Karşılıklı bağımlılık üç önemli varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayımları şöyle özetleyebiliriz. 

                                                 
2 Selahaddin Bakan, “Teoriler Işığında Politika”, 21. Yüzyıl Eşiğinde Türk Dış Politikası (Der: İdris Bal), Alfa 
Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, 2001, s. 15. 
3 Kürkçüoğlu, a.g.m. s 311. 
4 Kürkçüoğlu, a.g.m. s 313. 
5 Kürkçüoğlu, a.g.m. s 315. 
6 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul, 1995, s. 521. 
7  Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorileri, (Çatışma,Hegemonya, İşbriliği), Marmara Yayınevi, 5. Baskı, 
Bursa,2008, s.s 406-407. 
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- Devlet uluslararası ilişkilerdeki baskın konumunu çokuluslu şirketler gibi “devlet-dışı” 
aktörlere ve güçlere karşı kaybetmektedir.  

- Artık, uluslararası düzeyde askeri ve stratejik meselelerin tepede “high politics”i, diğer 
ekonomik ve refah meselelerininse daha aşağıda “low politics”i oluşturduğu hiyerarşik bir 
düzen geçerliliğini yitirmektedir.  

- Askeri güçün uluslararası ilişkilerdeki göreli önemi azalmaktadır.8  

Karşılıklı bağımlılık çift taraflı olup bir etkileşimi ifade etmekte olup fiziki güçle orantılı değildir. 
Keohane ve Nye’a göre eğer güç, bir devletin diğer devletin etkileyebilme ve değişiklik 
yapabilme yeteneği ve kapasitesi ise, bu her zaman gerçek güçle paralellik taşımamaktadır. 
Karşılıklı bağımlılık ilişkisi dolayısıyla daha küçük devletlerin daha büyük devletlerin dış politik 
davranışlarında da değişikliğe yol açabildiği gözlenmekte veya aksi durum söz konusu 
olmaktadır. 9 

3. Azerbaycan Dış Politikasının Öncelikleri 

Genel olarak dış politika devlet ve hükümet kavramları ile ilişkilidir ve devletin yetkili organları 
tarafından oluşturulur.10 Dış Politika kararlarının genellikle devlet başkanı, başbakan ve dışişleri 
bakanı üçgeninde alınması tartışmasız kabul edilebilir. Bağımsızlığını yeni kazanan ülkeler 
demokrasinin ve kurumsallaşmanın zayıf olması dolayısıyla dış politika kararlarının alınmasını 
birkaç kişiye havale etmiştir. 70 yıl SSCB kontrolünde kalan Azerbaycan Cumhuriyetinin dış 
politikaya gerek duymaması veya bu ihtiyacın sadece merkeze bilgi vermekle yükümlü olması bu 
kurumun gelişmemesine yol açmıştır. SSCB döneminde merkezden yönetimin isteği üzerine 
çalışmalar yapan dış politika kurumu ve bürokrasisi özgür karar alma becerisini yeterince 
geliştirememiştir. 

Christopher Hill’e göre dış politika, “birbiriyle yarışan ve dış dünyayı ilgilendiren çıkarlar 
arasında öncelikleri belirler ve koordinasyon sağlar”.11 Hill’in dış politika tanımlamasından yola 
çıkarak Azerbaycan dış politikasında enerjinin ne kadar önemli bir yere haiz olduğu söylenebilir. 

18 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti uluslararası sisteme 
adapte olmaya çalışmıştır. Azerbaycan Cumhuriyetinin uluslararası sisteme adaptasyonu 
sürecinde hükümetlerin ortak dış politika önceliklerini şöyle sıralamak mümkündür; 

Ülkenin bağımsızlığının korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması, Dağlık Karabağ sorunun 
çözüme kavuşturulması, uluslararası kurumlara entegrasyonu, pazar ekonomisine geçiş, doğal 
zenginliklerini kullanarak ekonomisinin kalkınması, enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara 
taşınması, Doğu-Batı koridoru üzerinde etkisini artırarak çok yönlü dış politika üretme olarak 

                                                 
8 Mustafa Aydın, Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz, s 98. 
9 Arı, a.g.e. s.s. 407-408. 
10 Nilufer Karacasulu, Dış Politika Nedir?, Türk Dış Politikası (1919-2008), Editör: Haydar Çakmak, Barış Platin 
Yayınevi, Ankara, 2008, s.12. 
11 M. Fatih Tayfur, Dış Politika, Devlet ve Ötesi, Der: Atilla Eralp, İletişim Yayınevi, 2005, s. 78. 
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söylenebilir.12 Azerbaycan dış politikasının temel önceliklerinde Hazar havzası enerji kaynakların 
çıkarılması ve taşınması ülke ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. Hazar Havzası 
kaynaklarının iki devlet tarafından paylaştırılması dönemi artık geride kalmıştı. Yeni dönemde 
bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Hazar denizine kıyıdaş olması ve doğal 
kaynakların çıkarılması, paylaşımı, taşınması bu bölgenin önemini arttırmıştır. Dolaysıyla bölge 
yeni aktörlerin çıkarlarını kesiştiği alan olmuştur. Bölgedeki çıkar mücadelesi yeni boyutlar 
kazanmış ve bağımsızlığını kazanan ülkelerin dış politikalarında ilk sıralara yerleşmiş hatta bu 
ülkelerin dış politika tercihlerini belirlemektedir. Petrol ve doğal gazın bu belirleyici gücü 
Azerbaycan dış politikasının da temelini oluşturmuştur. Petrol ve doğal gazın çıkarılması ve 
taşınması ülkelerin tercihlerinde veya davranışlarının açıklanmasında önemli yer tutmaktadır. 

4. Azerbaycan Dış Politikasında Enerji Faktörü 

Karşılıklı bağımlılığı ekonomik ve siyasi olarak ayırmak mümkün değildir. Çünkü karşılıklı 
bağımlılık ekonomik olarak başlar ve siyasi semeresi kendiliğinden ortaya çıkar. Ülkeleri bir 
birine bağlı kılan diplomatik dostluk anlaşmaları değil, dış ticaret ilişkileridir. Bu ilişkilerin 
muhafazası adına ülkelerin bir birine olan husumetleri azalmaktadır.13 Güçlü devletler dış politika 
kararlarında realizme göre davranış sergilemesi olağan gözükürken ve çıkarlarını maksimize 
etmekteyken,  yeni bağımsız ve azgelişmiş ülkelerin güç peşinde koşması veya çıkarlarını 
maksimize etmekten ziyade karşılıklı bağımlılık ilişkisi ile hareket etmektedirler. 14  Büyük 
devletler çıkarlarını maksimize ederken olumsuz sonuçlara katlanmakta veya bunun bedelini 
ödemekteyken az gelişmiş ülkeler çıkarlarını maksimize etmek yerine paylaşmayı tercih 
etmektedirler ve büyük devletler tarafından öngörüldüğü ölçüde hareket ettiği 
gözlemlenmektedir. Yeni bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti 20 Eylül 1994 
tarihinde Azerbaycan Milli Petrol Şirketi (SOCAR) ve 12 yabancı petrol şirketinden oluşan bir 
konsorsiyum arasında Azerbaycan’ın Azeri, Çırag, Güneşli bölgelerinde petrol üretimini 
kapsayan anlaşma imzalanmıştır. 30 yıllık süre boyunca anılan bölgelere toplam 8 milyar dolarlık 
yatırım yapılması öngörülmüştür.  

5. Projeler: BTC, BTE, NABUCCO, TANAP 

Soğuk Savaş sonrası Türk Cumhuriyetleri petrol ve doğal gazını dünya piyasalarına çıkarmak 
için dört temel alternatifi bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi, Hazar Denizi’nin kuzeyinden 
Rusya aracılığıyla Avrupa ve Atlantiğe, ikincisi doğudan Çin aracılığıyla Pasifik’e, üçüncüsü 
güneyde Afganistan üzerinden Hindistan ve Pakistan yoluyla Hint Okyanusu’na, dördüncüsü ise 
Hazar Denizi’nin güneyinden İran ve Türkiye aracılığıyla Akdeniz’e çıkış olarak özetlenebilir. 
Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev Amerikalı gazetecilere yaptığı bir söyleşide 
Afganistan-Hindistan-Pakistan güzergahından Hint Okyanusu’na açılmayı düşünmediklerini 
belirtmiş ve dolayısıyla sözkonusu güzergahları üçe indirmişti. Yeni bağımsızlığını kazanan 

                                                 
12  Reha Yılmaz, Azerbaycan Dış Siyasetinde Bağımsızlık Sonrası Yıllar ve Karabağ Problemi, Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 2010, s.s. 69-93, s.s 24-25. 
13 Selahaddin Bakan, “Teoriler Işığında Politika”, 21. Yüzyıl Eşiğinde Türk Dış Politikası (Der: İdris Bal), Alfa 
Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, 2001, s.21. 
14 Arı, a.g.e. s.s. 390-391. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 
 

ülkelerin hala bir çok noktada Rusya’ya bağımlı olmaları neticesinde petrol ve doğalgaz 
güzergahının Hazar Denizi’nin kuzeyinden Novorossiysk Limanına buradan da Karadeniz’den 
Boğazlar yoluyla dış dünyaya açılımı veya İran’ın reelpolitik çıkışları ve aktif dış politikasıyla 
hem Rusya ile, hem Türk Cumhuriyetleri ile rasyonel çıkar ilişkilerine girişmesi bu ülkenin de 
bölgede hegemonik çıkarlarının olduğu gözden kaçırılmamalıdır.15  

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla sona eren Soğuk Savaş’ın ardından, devletlerarasındaki 
mücadele ideolojik olmaktan çıkmış ve ekonomik rekabete dönüşmüştür. Bu rekabette ön plana 
çıkan temel unsur enerji unsurudur. Enerji kaynakları açısından ise Kafkaslar ve Orta Asya, Orta 
Doğu’dan sonra büyük güçlerin gözünde son derece önemli bir konuma yerleşmiş bulunmaktadırlar. 
Gerek enerji kaynaklarının üretimi gerekse nakil hatları projeleri, bölgesel devletler ve enerji 
talebindeki küresel devletlerarasında önemli bir rekabet aracı haline gelmiştir. Bu rekabetin en yoğun 
olarak yaşandığı Hazar bölgesinin önümüzdeki 20 yıl içinde ham petrol dış satım potansiyelinin hızla 
artacağı düşünüldüğünde, enerji ihtiyacı her geçen gün artan devletlerin, dikkatlerini Hazar bölgesine 
çevirmelerinin sebebi anlaşılmaktadır.1617 Azerbaycan’ın jeostratejik önemi göz önüne alındığında bu 
bölgede birkaç devletin siyasi ve ekonomik çıkarlarının çatıştığı görülmektedir. Rusya, İran, Türkiye, 
ABD ve Avrupa devletleri yürüttükleri politikalarla Azerbaycan ekonomisinde söz sahibi olmaya, 
buna karşılık, bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan ise ekonomik refahı ve siyasi bağımsızlığını 
pekiştirebilmenin en önemli potansiyeli olan petrol ve doğalgazdan yararlanmaya çalışmaktadır. 
Hazar denizi ve çevresindeki zengin hidrokarbon kaynaklarının Batılı ülkelerle birlikte, büyük petrol 
şirketlerinin de ilgi odağı haline gelmiş olması, Azerbaycan’a, bu amacını gerçekleştirme 
istikametinde belirli oranda kolaylık sağlamaktadır 18. 

Dış politika, bir ülkenin sınırları içinde oluşan bir süreç değildir. Oldukça kompleks resmi ve 
gayri resmi ilişkilerin, ittifakların, çatışmaların ve işbirliklerin oluşturduğu bir sistemdir. Dış 
politika yapıcısı ve uygulayıcısı yetkili kurumlar ve kişiler, bu kombinasyonlar ve sistem 
içerisinde aktif rol alması gerekmektedir.19 Dolayısıyla Hazar bölgesindeki petrol ve doğalgazın 
çıkarılması ve uluslararası piyasalara taşınması için gerekli altyapının oluşturulması, ABD’nin 
bölgede uyguladığı politikanin odak noktasını oluşturmuştur. ABD, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü- 
Tiflis-Erzurum ve Nabucco projelerine en çok destek veren ülkelerin başında gelmektedir. 
ABD’nin Kafkaslar’daki zengin hidrokarbon rezervlerinin Rusya dışındaki güzergahlardan 
uluslararası pazarlara ulaştırılmasını istediği, nükleer enerji ve diger bölgesel sorunlar konusunda 
ters düştüğü İran’ın Nabucco projesi veya diğer projeler yoluyla Avrupa’ya veya Çin’e petrol  ve 

                                                 
15 B. Zakir Avşar, Ferruh Solak, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, Vadi Yayınları, Ankara, 1994, 43-45. 
16 Turan Aslıhan, Hazar Havzasında Enerji Diplomasisi, Bilge Strateji, Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-
Kültürel Araştırmalar Dergisi , Cilt 1, Sayı 2, Bahar 2010, s.2.  
17 Zeliha Vural, Hazar Havzası Enerj Kaynaklarının Uluslararası Politikada Yeri ve Türkiye`ye Etkisi, Atılım 
Üniveristesi,2006, s.5. 
18Elnur Eyvzaov, Azerbaycan ve NATO, Ankara Üniversitesi, 2004. 
19  Ramazan Gözen, “Dış Politika Nedir”, 21.Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası Derleyen: İdris Bal, Alfa 
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2001, s.s 3-8. 
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doğalgaz ihraç etmesini istemediği, Çin’in İran’la artan diplomatik ve politik bağlarını 
engellemeye çalıştığı ifade edilmektedir 20. 

 

5.1. BTC 

1994 yılında 20 Eylülde SOCAR-BP önderliğindeki yabancı petrol şirketleri Azerbaycan petrolünün 
üretimi için 30 yıllık sözleşme imzalamışlardır. Hazar Denizi’nde Azeri, Çırak ve Güneşli 
yataklarının, petrol sahalarının geliştirilmesi için sağlanan sözleşme, 5.4 milyar varil rezervi içerdiği 
tahmin edilmektedir 21. 

BTC boru hattı ilk olarak Ceyhan’a ilk petrolü 28 Mayıs 2006’da ulaşmış ve 4 Haziran 2006’da ise 
tankerlerle yükleme yapılmıştır. Tam kapasite ile çalıştığında yılda 50 milyon ton petrol taşıma 
kapasitesine sahip olan hat, yaklaşık 4 milyar dolara mal olmuştur 22 . Ceyhan terminalinden 
tankerlere yüklenen petrol İtalya, ABD, İsrail, Fransa, İngiltere’ ye ihraç olunmuştur. 2007 yılında 
28,289 milyon ton Azerbaycan petrolü Ceyhan Limanı’ndan dünya pazarlarına çıkarılmıştır. Hattın 
işletmeye alındığı tarihten, 2008 yılı 1 Ocak tarihine kadar ise toplam olarak 35,96 milyon ton petrol 
taşınmıştır23. BTC Petrol Boru Hattı ile Hazar’ın zengin enerji yataklarından yararlanmayı başaran 
Avrupa’nın bölgeye ilişkin bir sonrakı önemli projesi ise Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı’dır24. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin Katılımcıları 

Şirket Ülke Hisse (%)

BP Amoco RLC İngiltere 34,1360 

Unocal ABD 10,0489 

Lukoil Rusya 10,0000 

SOCAR Azerbaycan 10,0000 

Statoil Norveç 8,5633 

                                                 
20Gökhan Özkan, Enerji Arz Güvenliği ve Yeni Büyük Oyun Bağlamında Nabucco projesi, Akademik Araştırmalar 
Dergisi, 2010, Sayı 45, Sayfalar 31-46, s 34. 
21 Veysel Ayhan, İmparatorluk Yolu petrol savaşlarının odağında Ortadoğu, Nobel Yayın Dağıtım,2006,s.363. 
22 Çağdaş Acar, Sevtaç Bülbül, Fevzi Gümrah, Çiğdem Metin, Mahmut Parlaktuna – Petrol ve doğal gaz, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Merkezi, Ankara  2007,s.61. 
23 Meliha Ener, Orhan Ahmedov , Türkiye-Azerbaycan Petrol-Doğalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri ve 
Avrupa Birliği Açısından Önemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2007; 2(2):117-136, s125. 
24 Gökhan Özkan, Enerji Arz Güvenliği ve Yeni Büyük Oyun Bağlamında Nabucco projesi, Akademik Araştırmalar 
Dergisi, 2010, Sayı 45, s.s 31-46. 
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Exxon ABD 8,0006 

TPAO Türkiye 6,7500 

Pennzoil ABD 4,8175 

İtochu Japonya 3,9205 

Ramco İngiltere 2,0825 

Selta Nimir Khaza Sudi Arabistan 1,6800 

Kaynak Tuncay Babali ,Implıcations of the Baku-Tblisi-Ceyhan Main Oil Pipeline 
Project,Perceptions,Winter 2005. 

 

5.2. NABUCCO 

Nabucco; Kafkas, Orta Asya ve Ortadoğu doğalgazının Avrupa’ya iletilmesi ile Avrupa’yı enerji 
alanında Rusya’ya olan bağımlılıktan kurtarma hedefini taşıyan bir AB projesidir 25. Bu proje 
dünyanın en büyük doğal gaz rezervine ve üretimine sahip olan aynı zamanda Avrupa’nın da en 
büyük doğal gaz tedarikçisi olan Rusya’nın projelerine alternatif olarak ileri sürülen br projedir26.  

Hazar Havzası, AB’nin Körfez bölgesine olan bağımlılığını azaltması ve Rusya’ya olan doğal gaz 
bağımlılığının dengelenmesinde büyük yararlar sağlayacak bir kaynak olarak görülmektedir. 

Doğal gazda Avrupa’nın seçenekleri sınırlı ve Hazar Denizi bölgesi doğal gazı Avrupa’nın 
çeşitlendirilmesi için iyi bir fırsat sunmaktadır 27. Avrupa Birliği’nin petrol ihtiyacının % 25’ini, 
doğal gaz talebinin ise %40’ını karşılayan Rusya’nın siyasi kriz yaşadığı Ukrayna ve Gürcistan’a 
karşı doğal gazı bir silah olarak kullanmaktan çekinmemesi, projenin hız kazanmasına etki eden 
gelişmelerdir28. 

AB ve Rus ortakları arasındaki anlaşmazlıkların çıkması ile Nabucco boru hattı, Hazar 
bölgesinden Türk-Gürcü ve Türk-İran sınır ötesi üzerinden Avusturya’ya gaz taşınmasını 
hedeflenmektedir 29. Nitekim Nabucco projesi gelecek yıllarda doğal gaz tüketimi yıllık 700-800 
milyar m³’e çıkacak olan AB’nin artan talebini karşılayacak bir proje görünümündedir 

                                                 
25 Koçaslan Gelengül, Avrupa Birliği’nin Doğalgaz Politikasi Ve Bu Eksende Türkiye’nin Önemi,2011,s.s 248-249. 
26 Katinka Barysch, Should The Nabucco Pipeline Project Be Shelved? Centre For European Reform, Transatlantic 
Academy, 2010,s4. 
27 Nicklas Norling , Gazprom`s Monopoly and Nabucco`s Potentials : Strategic Decisions for Europe, Central Asia – 
Caucasus Institute Silk Road Studies Program, 2007,s 25. 
28 Osman Nuri Aras, Azerbaycan`ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, Derin Yayınları, İstanbul, 2008,s.s 102-104. 
29 Ariel Cohen, Europe`s Strategic Dependence on Russian Energy, The Heritage Foundation, November 5, 2007,s 6.  
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.Avrupa’nın Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Hazar Bölgesi doğal gazını 
Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya’ya getirmeyi öngören 
Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Nabucco), Şirkette eşit olarak 6 ülkenin şirketleri pay 
sahibidir30. 

Bu projeye ilk olarak Hazar havzasından Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı (BTE) ile 
Azerbaycan’ın, daha sonra yapılması düşünülen Trans-Hazar Boru Hattı ile Türkmenistan’ın, onu 
müteakiben Kazakistan’ın, Ortadoğu’dan İran, Irak, Suriye’nin ve Mısır’ın katılması 
öngörüllmektedir. Şubat 2008’de Almanya’dan “RWE” şirketi de altıncı ortak olarak projeye 
dahil olmuştur 31. 

Mevcut şartlarda Azerbaycan-Şahdeniz, Türkmenistan ve diğer Trans-Hazar kaynakları ile İran 
gazının taşınması uzun vadede Irak, Suriye,Mısır gibi diğer çevre kaynaklardan da gaz taşınması 
planlanmaktadır 32. Türkmen gazının projeye dahil edilmesinde Hazar Denizi’nin hukuki statüsü 
sebebiyle bazı engellerle karşılaşılmıştır. İran gazının projeye dahil edilmesine ise, İran ile ABD 
arasında nükleer enerji hususunda yaşanan tartışmalar sebebiyle ABD karşı çıkmaktadır. Bu 
nedenle, Azerbaycan gazının proje için önemi artmıştır33. 

Azerbaycan Nabucco projesinin belirsizliğini dikkate alarak  kendi doğal gazına yönelik “ talebi 
çeşitlendirmek” amacıyla farklı alıcılara da anlaşmalar imzalamakta, bir taraftan da artan iç 
talebini karşılamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede Azerbaycan, doğal gazın bir kısmını 
Gürcistan’a sevketmektedir. Ayrıca, Şah Deniz Sahası’nda 1.7 Milyar Dolar yatırım yapan İran’a 
Şah Deniz-2 den %10 pay vermiştir; 30 Mart 2009 tarihinde de Rusya ile enerji alanında işbirliği 
öngören bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasından once 
SOCAR’ın Başkan Yardımcısı Elshad Nisirov tarafından yapılan açıklama dikkat çekicidir: 4 
Mart 2009 tarihinde organize edilen panelde konuşan Nisirov, doğal gazın satışı konusunda 
Azerbaycan’ın tamamen ticari kaygılarla hareket ettiğini belirterek satışın, en yüksek ücreti 
ödeyen tarafa yapılacağını ifade etmiştir 34. 

 

5.3. BTE 

Avrasya bölgesinin hidrokarbon kaynaklarının dünya piyasasına çıkarılmasında, Azerbaycan ve 
Türkiye işbirliğinin bir başka önemli örneği de Bakü-Tiflis-Erzurum (Uluslararası Güney 

                                                 
30 Evrim Demirci Soranlar, Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Sahip Olduğu Potansiyelin Nabucco 
Projesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 2010,s 42. 
31 Anna Aseeva , Rethinking Europe`s Gas Supplies After the 2009 Russia-Ukraine Crisis, Central Asia-Caucasus 
Institute Silk Road Studies Program, The Chına and Eurasıa Forum Quartely, 2010,s 131. 
32 Üzümcü Adem, Türkiye`nin Enerji Güvenliği ve Dış Politika Yansımaları, Osman Bahadır Dinçer, Habibe Özdal, 
Hacali Necefoğlu, Yeni Dönemde Türk Dış Politikası, Uluslararası 4-cü Türk Dış Politikası Sempozyumu, Şubat-
2010, Cantekin Yayınevi, Sempozyum Bildirisi,s 190. 
33 Gökhan Özkan, Enerji Arz Güvenliği ve Yeni Büyük Oyun Bağlamında Nabucco projesi, Akademik Araştırmalar 
Dergisi, 2010, Sayı 45, Sayfalar 31-46, s 28. 
34 Evrim Demirci Soranlar, Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Sahip Olduğu Potansiyelin Nabucco 
Projesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 2010. 
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Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı) doğal gaz boru hattıdır. Bu boru hattının başlıca amacı Şah deniz 
sahasında üretilen doğalgazın Türkiye ve dünya piyasasına çıkmasıdır 35. 

Azerbaycan’nın jeopolitik önemini artıran bir diğer proje de BTE doğal gaz boru hattı projesidir36 
.  

Bu gazın bir kısmını kullanırken, bir kısmı da Yunanistan’a oradan da İtalya’ya verilecek. 
Yunanistan ile İtalya’ya verilecek doğalgazın miktarı 12 Milyar metreküp olacaktır 37.Kazakistan 
ve Türkmenistan doğalgazının da bu hat üzerinden batıya ulaştırılması amaçlanmaktadır 38. 

Şahdeniz Yatağı’na ilişkin anlaşma 4 Temmuz 1996 tarihinde imzalanmış ve 4 Ekim 1997’de 
onaylanıp, 17 Ekim 1996’da yürürlüğe girmiştir. Proje 30 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu 
anlaşma ile sorumluluk “Şahdeniz Konsorsiyumuna” verilmiştir. Hazar’da Azerbaycan 
sektörünün güney doğusunda yerleşen Şahdeniz yatağı, Bakü’den 70 km uzaklıktatır. Yatak 800 
km kare’lik alanı kapsamaktadır. Projenin yatırım tutarı 4.1 milyar dolardır. Şah Deniz sahası 
100-200 milyon ton petrol ve yaklaşık l trilyon metrekup doğal gaz rezervi içermektedir 39.Bu 
rezervleri çıkarmak ve işlemek amacıyla 1996 yılında kurulan konsorsiyum yedi üyeden meydana 
gelmekteydi.Toplam uzunluğu 970 mk olan boru hattı’nın Azerbaycan’daki bölümü 442, 
Gürcistan’daki bölümü 248, Türkiye’deki bölümü ise 280 km uzunluğundadır. Yılda 30 milyar 
metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattı Bakü’deki terminalden başlayarak 
Türkiye’ye kadar BTC petrol boru hattı ile aynı araziden geçmektedir40. Maliyeti 1.3 milyar 
dolara olan boru hattının başlangıç kapasitesi eklenecek basınç istasyonları ile artırılabilecektir41. 
Doğal gazın 400 milyar metrküpü tasdiklenmiştir.Yılda 60 milyar metreküp doğal gaz 
çıkarılacağı tahmin edilmektedir42.  

Mayıs 1999’da Azerbaycan Şah Deniz bölgesindeki muazzam 700 milyar metreküplük doğal gaz 
keşfinin ardından, burda çıkan doğalgazın bölgenin en büyük ve hızlı büyüyen pazarı Türkiye’ye 
ihraç etmek için hemen müzakerelere başlanmıştır. Bu çerçevede Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkiye maliyeti azalacak olan BTC hattına paralel ikinci bir boru hattı daha yapmak konusunda 
anlaşmışlardır. Güzergah Erzurum’a kadar birebir aynı olacaktır ve Erzurumda doğalgaz boru 
hattı Türk doğalgaz boru hattına eklemlenecektir.43 Şah Deniz’de zengin doğal gaz yataklarının 
bulunması ardından, doğal gazın nasıl ihraç edileceği gündeme geldi. Haydar Aliyev ve 
                                                 
35 Meliha Ener, Orhan Ahmedov , Türkiye-Azerbaycan Petrol-Doğalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri ve 
Avrupa Birliği Açısından Önemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,2007; 2(2):117-136, s 126. 
36 Bülent Aras, Emre Işeri, The Nabucco Natural Gas Pipeline : From Opera to Reality, Seta Policy Brief, 2009,s.s 5-6. 
37 Mustafa Yüksel, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Türkiye ekonomisine Etkileri, Abant İzzet Baysal Univeristesi, 
Bolu,2006,s 18. 
38  Turan Aslihan, Hazar Havzasında Enerji Diplomasisi, Bilge Strateji, Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-
Kültürel Araştırmalar Dergisi , Cilt 1, Sayı 2, Bahar 2010,s 14. 
39 Metin , Meftun Politik ve Bölgesel Güç Hazar, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,2004,s 246. 
40 Osman Nuri Aras, Azerbaycan`ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, Derin Yayınları, İstanbul, 2008,s 98. 
41 Metin , Meftun Politik ve Bölgesel Güç Hazar, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,2004,s247. 
42 Fariz Abasov ,Azerbaycan`ın Petrol Sektörü ve Transit Ticaret Yollarının Dış Ticaretine Etkileri, Dokuz    Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimelr Enstitüsü, 2007,s.s 148-150. 
43 Havva Pınar Özcan, Türkiye`nin ve Avrupa Birliği`nin Hazar Coğrafyasında Kesişen Enerji Politikaları, Gazi 
Universitesi, Ankara,2008,s101. 
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Türkmenbaşı arasındaki görüşmelerde Azerbaycan’ın Trans Hazar hattından yılda 5 milyar 
metreküp doğal gaz ihracı konusunda uzlaşılmasına karşın, Türkmenistan’ın Trans-Hazar’ı 
yapacak şirketin sözleşme süresini uzatmaması, hattın gerçekleşmesini şüpheye soktu. Bu 
gelişmeler Azerbaycan’ın kendi doğal gazını pazarlamak için yeni yol arayışına girmesinde etken 
oldu. Dolayısıyla Trans-Hazar dışında İran ve Gürcistan yoluyla Türkiye’ye nakline imkan 
verecek hatları da dikkate aldı. Ancak İran Rusya ile ortak hareket etmesi Bakü-Tiflis-Erzurum 
yolu ile nakli daha uygun hale getirdi.44 Azerbaycan ile Türkiye arasında Mart 2001 tarihinde 
BTE projesi ile ilgili olarak Hükümetlerarası Sözleşme ve Alım-Satım Sözleşmesi imzalandı 
(Kısacık,2010; s5). 14 Mart 2002’de Tiflis’te yapılan bir törenle Şahdeniz Doğalgazının 
Türkiye’ye ihraç edilebilmesi için bir antlaşma imzalanmıştır. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi 16 Nisan 2002’de final anlaşmasının Londra’da imzalayan yöneticiler ile 
resmen onaylanmıştır. 45 Şah Deniz yatağından doğal gaz nakline ilişkin Bakü-Tiflis-Erzurum 
(BTE) doğal gaz boru hattının inşasına 2004 yılı içerisinde başlandı 46.  

Şahdeniz’den çıkarılacak gazın satışı ile ilgili olarak 2004’te 4 anlaşma imzalanmıştır. Yılda 6.3 
milyar metreküp gazın satılması için ilk anlaşma “Botaş”la imzalanmış, bir anlaşma Azerbaycan 
devleti ile iki anlaşma ise Gürcistan’la imzalanmıştır. Anlaşmalara göre, Türkiye’ye yılda 1.5 
milyar metreküp doğalgaz, Gürcistana ise 800 mln metrüküp doğalgaz satılacaktır. Şahdeniz 
projesi çerçevesinde her ay yaklaşık 100 milyon dolar harcanmaktadır. Şahdeniz dünyanın en 
büyük 10 petrol-gaz projesinden biri olmuştur 47 . Azeri gazının Gürcistan’dan Türkiye’ye 
taşınması için petrol devi Socar ile Botaş arasında imzalanan 15 yıllık gaz alım anlaşmasına göre 
2 ila 6.6 milyar metreküp/yıllık alım ve nakil öngörülmektedir. Projenin fizibilite çalışması bir 
Fransız şirketi olan Sofregas tarafından çalışmıştır. Azerbaycan ve Türkiye arasında doğal gaz 
ihracına ilişkin olarak Mart-2001’de yapılan anlaşmaya göre, 2004’de Türkiye’ye“Şahdeniz” 
yatağından çıkarılacak 2 milyar metreküp hacminde, 2005’de 3 milyar metreküp, 2006’da 5 
milyar metreküp ve 2007-2008 yıllarında 6.6 milyar metreküp olmak üzere 5 yıl içerisinde 
toplam 23.2 milyar metreküp doğal gaz ihracı planlanmıştır. 48 İnşaatın 2005 yılının 4.ncü 
çeyreğinde tamamlanması, 2006 yılı kışında ise doğal gazın ihracına başlanması planlandı 49. 
BTE’nin doldurulması için ilk aşamada Azeri yatağından çıkartılan doğal gazdan yararlanıldı. 
Boru hattı ile nihayet Temmuz-2007’de doğal gaz ihraç edilmeye başlandı. BTE doğal gaz boru 
hattı projesinin Gürcistan kısmı 2006 yılından itibaren çalışmaya başlarken hattın Türkiye 
kısmındaki inşanın uzanması nedeniyle Şah Deniz doğal gazı Erzurum’a 3 Temmuz 2007’de 
ulaşabildi. Böylece Türkiye BTE hattı ile Azerbaycan doğal gazını, Rusya’dan çok daha ucuza 

                                                 
44 Osman Nuri Aras, Azerbaycan`ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, Derin Yayınları, İstanbul, 2008,s.s 95,96. 
45 Havva Pınar Özcan,Türkiye`nin ve Avrupa Birliği`nin Hazar Coğrafyasında Kesişen Enerji Politikaları, Gazi 
Universitesi, Ankara,2008,s101. 
46  Zeliha Vural, Hazar Havzası Enerj Kaynaklarının Uluslararası Politikada Yeri ve Türkiye`ye Etkisi, Atılım 
Üniveristesi,2006, s.52. 
47 Abasov, a.g.e. s.s.151-152. 
48 Sabri Zafer Doyuran, Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Türk Dış Politikasına Etkileri, Kadir Has Universitesi, 
İstanbul,2005,s 87. 
49  Mustafa Yüksel, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri,Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi,Bolu,2006,s18. 
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temin etmeye başlamış oldu.50 Türkiye 2007 Aralık ayı itibariyle, BTE hattıyla Azerbaycan’dan 
1,279 milyar m³  doğal gaz almıştır. 2008 yılında Şah deniz sahasından 8 milyar m³, 2020 
yılındaysa 20-22 milyar m³ doğalgaz üretimi öngörülmektedir. 51 Türkiye bu hat ile öncelikli ve 
ağırlıklı olan doğu-batı enerji koridorlarının yanı sıra dünya enerji istikrarına çok önemli katkı 
sağlayacak kuzeygüneybatı doğrultulu yeni bir koridorda işbirliğine açık politikalar 
geliştirmektedir. 52 Doğal gaz sektöründe şimdiki durumda faaliyetdeki tek hatt olan Bakü-Tiflis-
Erzurum boru hattı Gürcistan ve Türkiye’ye 8 milyar küp metre gaz taşınmaktadır. 2009 yılında 
şu rakamlar doğal gaz ticaretinin %1’i olarak hesaplanmaktadır 53. 

BTE Gürcistan üzerinden hala çık sınırlı miktarda gönderilmektedir 54. Tıpkı BTC gibi BTE de 
son derece stratejik bir yatırımdır. Bu sayede BTC’de olduğu gibi üç bölgesel ülke ve yatırımcı 
şirketlerin ülkeleri arasındaki ilişkiler iyileşmektedir. Azerbaycan başta olmak üzere tüm 
katılımcı ülke ekonomilerine destek veren BTE, aynı zamanda bölgesel entegrasyona da imkan 
sağlamaktadır. Hattın geçtiği bölgelerde uluslararası yatırımlar artacaktır. Üç ülke arasındaki 
karşılıklı ticari ilişkilerde de gelişme beklenmektedir. Türkiye açısından bakıldığında ise Hazar 
Bölgesi’ne adeta ikinci bir bağ atılmış olacaktır. Bu boru hatlarını demir yolları, kara ve hava 
yolları izleyecek, ekonomik ilişkiler hatlar ile güçlenecektir. Hem Türkiye’nin, hem de Hazar 
Havzası’nın gaz konusunda Rusya’ya olan bağımlılığı da bir nebze olsun hafifleyecektir. Türkiye 
tüketici olarak yeni kaynaklara kavuşmuş, Hazar ülkeleri de çıkış kapısı olarak yeni bir alternatife 
kavuşacaklardır. Türkmenistan ve Kazakistan’ın da hatta bağlanması BTE ve Türkiye’nin 
önemini bir kez daha arttıracaktır. Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun oluşturulması daha da 
kolaylaşacak ve Avrupa pazarlarına Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu enerjilerinin Türkiye 
üzerinden ulaşımı daha kolay bir hale gelecektir.55 Azerbaycan doğal gaz sanayisine öncülüğü 
“Şahdeniz” yatağı yapmaktadır. Şahdeniz dünyanın denizde çalışan en büyük gaz 
yataklarındandır. Burada kanıtlanmış rezervler 1.2 milyar metreküp gaz olması tahmin 
edilmektedir. Anlaşma imzalandıktan günümüze  “Şahdenizden” 28 milyar metre küp gaz 
üretilmiştir. “Şahdeniz” projesinin ikinci aşaması ilk doğal gazın çıkarılması 2017 yılında 
beklenmektedir56.  

 

 

 

                                                 
50 Osman Nuri Aras, Azerbaycan`ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, Derin Yayınları, İstanbul, 2008,s 97. 
51 Meliha Ener, Orhan Ahmedov , Türkiye-Azerbaycan Petrol-Doğalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri ve 
Avrupa Birliği Açısından Önemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,2007; 2(2):117-136, s 126. 
52  Zeliha Vural, Hazar Havzası Enerj Kaynaklarının Uluslararası Politikada Yeri ve Türkiye`ye Etkisi, Atılım 
Üniveristesi,2006, s.s 52.53. 
53 Fariz İsmailzade ve Howard Glen,Oil, Democracy and Geopolitics, Center For Strategic Studies, Baku,2012,s89. 
54 Anna Aseeva , Rethinking Europe`s Gas Supplies After the 2009 Russia-Ukraine Crisis, Central Asia-Caucasus 
Institute Silk Road Studies Program, The Chına and Eurasıa Forum Quartely, 2010,s128. 
55 Sedat Laçiner, Hazar Enerji Kaynakları ve Enerji Siyaset İlişkisi,Cilt1,OAKA, No:1, s.s36-66,2006,s 60. 
56  Hacızade E.M, Paşayev E.T,Neft Qaz Sənayesində Yeni Bazar Mekanizmalarının Formalaşdırılması 
İstiqamətləri,Bakı,2000,s 169. 
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5.4. TANAP 

Trans-Anadolu boru hatti projesi çercivesinde Azerbaycan Cumhurbaşkani İlham Aliyev ve 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan arasında hükümetlerarası anlaşma imzalandı. Türkiye 
hükümeti ile Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hatti şirketi arasinda ev sahibi ülke anlaşması ise 
Taner Yıldız ve SOCAR’ın Başkanı Rövneg Abdullayev tarafindan imzalandı. Azerbaycan 
Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiyeden BOTAŞ ve TPAO’nun ortaklığı 26 Aralık 2001 
yılında ilk rızası gerçekleştirilen TANAP anlaşması 7 milyar dolar yatırımıyla hayata geçirilecek. 
Projenin ilk etapı 2018 yılında tamamlanacak. TANAP için oluşturulan konsorsiyum SOCAR, 
BOTAŞ ve TPAO ilk ortaklar olacaklardır. Proje çerçevesinde Türkiye iki şirketi ile birlikte 
hisselerinin hacmi  %20’i olacaktır. Projenin %80’i ise SOCAR’a aittir. Bu boru hattı gazın 
Azerbaycan’dan çıkmakla Gürcistan’dan geçip Türkiye üzerinden satılmasını öngörüyor. 
Erdoğan yaptığı açıklamada, TANAP projesinin hayata geçmesi Doğu-Batı enerji koridorunun 
yaratan tüm bu projeler bölgede güvenlik ve barışın gelişmesine, aynı zamanda ekonomik 
atılımın sağlanması yolunda stratejik atımlardır. Boru hattının ilk aşamada yıllık yayın yeteneği 
16 milyar metreküp, 6 milyar metreküp gaz Türkiye’ye, kalan bölüm ise Avrupa’ya nakil 
edilecektir. Projenin sadece Türkiye ve Azerbaycana ait olduğuna işaret eden Aliyev, Bu proje 
sadece Türkiye-Azerbaycan projesidir. Bu projeye kendi gücümüz, paramız ve teknik 
imkanlarımızla yürütüceğiz. Bu projenin gerçekleşmesi sonucunda Türkiye’ye daha fazla gaz 
sevk edeceğiz ve Türkiye üzerinden Avrupa’nın enerji arzını karşılayacağız. TANAP projesi 
büyük miktarda gaz sevkiyatını öngörüyor şeklinde konuştu.  

2006 yılında BTC, 2007 yılında BTE Avrupa’nın enerji haritasını büyük ölçüde değiştirdi. Bugün 
de tarihi öneme haiz TANAP projesine start veriyoruz  

http://www.diyadinnet.com/HABER-31835-tanap-projesi-resmi-anla%C5%9Fmas%C4%B1-
imzaland%C4%B1 27.06.2012. 

TANAP projesi için öngörülen 4 aşamanın ilki 2018’te ilk gaz akışıyla gerçekleşecek. 2020’de 
yıllık 16 milyar metrüp olacak kapasitenin, 2023’te 23’e, 2026’da ise yılda 31 milyar metreküp 
seviyesine kadar ulaşması hedefleniyor. Türkiye Ulusal İletişim Hattının batı girişini besleyerek, 
batı bölgesi arz güvenliğini kuvvetlendirecek proje gelecekte Türkmen gazının Türkiye ve 
Avusturya’ya iletimi için alternatif bir hat olma özelliği de taşıyor. İki ülke açısından çok büyük 
startejik öneme sahip olan TANAP, Türkiye ve Avrupa için uygun fiyat ile tanımlanmış, 
doğalgaz kapasitesiyle arz güvenliğini desteklerken, Azerbaycan’ın sahip olduğu doğalgaz 
kaynaklarının yeni pazarlara ulaştırılması gibi büyük kazanımları da beraberinde getiriyor. 

Giriş noktası Türkiye sınırı olan 56 inçlik (2.54 santim) hattın, Avrupa’ya çıkış noktalarını 
Yunanistan veya Bulgaristan sınırları, Türkiye için çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi 
olacak  

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1092348&Categor
yID=80 01.07.2012 

http://www.haberler.com/tanap-projesi-anlasmasi-imzalandi-3738250-haberi/ 01.07.2012.  
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Sonuç  

Azerbaycan cumhuriyeti bağımsızlıktan günümüze birkaç tane önemli projelerde aktif rol 
üstlenmiştir. Bu projelerde aldığı yükümlülüğü diğer ülkelerle dengeli bir biçimde yürütmeyi 
temel hedefi olarak görmüştür. Komşularının tepkisini çekmemek için ise denge politikası 
izleyerek diğer devletlerle karşılıklı bağımlılık çerçevesinde hareket alanı veya serbestisi 
yaratmaya çalışmıştır. Bağımsızlıktan günümüze yapılan tüm önemli anlaşmalarda Azerbaycan 
bölgesel ve küresel güçlerin çıkarlarını hep dikkate almak zorunda iken, günümüzde yeni 
anlaşması yapılan Tanap projesi ülkenin uluslararası arenada çıkarlarını koruması açısından da 
önemli proje olarak değerlendire biliriz. Tanap projesi de doğalgaz kapasitesiyle arz güvenliğini 
desteklerken, Azerbaycan’ın sahip olduğu doğalgaz kaynaklarının yeni pazarlara ulaştırılması 
gibi büyük kazanımları da beraberinde getiriyor. Azerbaycan’ın devlet bütcesini de dikkate 
alarsak bu projenin hayata geçirilmesi için hiçbir sorun olmadığını da görebiliriz. Bu proje 
Avrupanın Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltacağı için, Azerbaycan Doğu-Batı enerji 
koridorunda önemli ülke konumunu önümüzdeki birkaç yılda da devam ettdirecek.  
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THE ROLE OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN BOSNIA-
HERCEGOVINA: THE CASE OF BRCKO DISTRICT 

      
N.ASLI ŞİRİN ÖNER∗   AMRA DEDEİC-KIRBAÇ∗∗ 

 Abstract 
In today’s world, the humanitarian interventions are not sufficient in preventing civil 

wars and violations of human rights. In order to have a sustainable peace, it is necessary to 
constitute democratic institutions. The new method of the International Community’s peace 
implamentation is State Building. One of the paradigmatic exemples of the method of third-
party State Building with all of its successes and weaknesses is Bosnia and Herzegovina. 
Within the framework of international administration in Bosnia, namely the Office of the 
High Representative (OHR), there is even a more specific example of the third-party State 
Building. This is the separate administration for the Brcko District. Brcko District was 
established as a multi-ethnic, democratic unit of local self-governance but under the exclusive 
soverignity of Bosnia and Herzegovina. It was formally inaugurated in March 2000. The 
supervisor of the Brcko District enjoyed more Powers compared to that of the Hihg 
Representative. Overall, the third-party State Building implemented in the Brcko District has 
borne satisfying results. In this paper, the results of the State Building are elaborated by 
focusing on the special status of the Brcko District. 

Key words: International Community, State Building, Brcko District 

 
ULUSLARARASI TOPLUMUN BOSNA-HERSEK’TEKİ ROLÜ: BRCKO DİSTRİCT 

ÖRNEĞİ 
Öz 

Günümüzde dünyada, iç savaşları ve insan hakları ihlallerini önlemek için insanî 
yardımlar yeterli değildir. Devamlı barışı sağlamak için demokratik kurumları kurmak şarttır. 
Uluslararası Toplumun barışı sağlamak için kullandığı yeni metodun adı ‘State Building’dir. 
Tüm başarısıyla ve zaaflarıyla ‘üçüncü taraf’ ‘Sate Building’ metodunun paradigmatik örneği 
Bosna-Hersek’tir. Uluslararası Yönetim (Yüksek Temsilci Ofisi (OHR)) çerçevesinde üçlü 
taraf ‘State Building’ uygulamasının çok özel bir örneği Brcko Distrikt’tir. Eski Brcko 
Belediyesi, Bosna-Hersek’in egemenliğinin altında multi-etnik, demokratik ve kendi mahalli 
hükûmeti ile kurulan ayrı bir birimdir yani Brcko Distrikt olarak kurulmuştur. Brcko Distrikt, 
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2000 yılının Mart ayında resmen yürürlüğe girmiştir. Brcko Distrikt’te Supervizorun yetkileri 
Yüksek Temsilci’ninkinden daha fazlaydı. Üçlü taraf ‘State Building’ uygulaması Brcko 
Distrikt’te memnuniyet verici sonuçlar vermişti. Bu makalede, Brcko Distrikt’in özel 
statüsüne odaklanarak ‘State Building’in uygulanmasının sonuçları incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Uluslararası toplum, State Building,  Brcko Distrikt    

 

In the 20th century, there has been a dramatic increase in the number of ethnic/civil 
conflicts, especially the armed ones.  Accordingly, the International Community is engaged 
in humanitarian interventions. Yet these interventions are not sufficient in preventing 
ethnic/civil strifes and violations of human rights carried out during the strifes, and the result 
is conflict-ridden territories. Therefore, in the aftermath of civil wars, the International 
Community is engaged in a more difficult task: to build sustainable peace.  An important 
element of achieving sustainable peace is the formation of a functioning state having 
democratic institutions. In that regard, the International Community has developed a new 
method for peace building: State Building. 

State Building by third parties is a relatively recent practice. Particularly in the post-
Cold war era, it is used in the international administration of conflict-ridden territories such 
as Kosovo, East Timor, Afghanistan, and Bosnia-Hercegovina (BİH). Bosnia is one of the 
paradigmatic examples of third-party State Building. The international administration was 
established as part of the peace process that concluded in the signing of the Dayton Peace 
Accords (DPA). Within the framework of international administration in Bosnia, namely the 
Office of the High Representative (OHR), there is even a more specific example of the third-
party State Building. This is the separate administration for the Brcko District (BD). 
Formally inaugurated in 2000, the Brcko District would be a multi-ethnic, democratic unit of 
local self-governance.  

The third-party State Building implemented in the BD has borne various results. The 
aim of this paper is to elaborate the results of the State Building in the Bosnian case by 
concentrating on the special status of the BD. In the first part of the paper, the role of the 
international community in BiH is addressed with a focus on the international administration 
as an example of State Building. The second part is about Bosnia’s self-governing unit: the 
Brcko District. What kind of an administration do we come across in the BD? What are the 
positive and negative aspects of the administration in the BD? These are some of the 
questions that we seek an answer in this paper. 

The International Community During the Bosnian War 
Not long after the war started in Bosnia in April 1992, the international community took 

action and the UN Protection Force (UNPROFOR) was deployed in the country in June. The 
public opinion became more and more aware of the atrocities and the misery of the civilians 
who were subject to Serb shelling in Sarajevo and other cities.  As a result an outcry for 
action grew in the international arena in the late summer, and the British government, as 
holder of the European Community (EC)  presidency, called for a conference. It was held in 
London at the end of August. At the end of the Conference, International Conference on the 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

3 

 

Former Yugoslavia (ICFY) was established as a successor to the EC Conference on 
Yugoslavia that had been formed a year earlier.  

In late October came the first detailed proposal for a settlement of the Bosnian conflict 
from the co-chairmen of the ICFY. The proposal was ‘a “solution” arrived by taking the 
demands of the Serbs, Croats and Muslims and trying to find some geometrical mid-way 
point between them’ (Malcolm, 1994: 247).  According to the Vance-Owen Plan (VOP), the 
shell of the unitary state would be preserved yet the basis of the internal distribution of 
territory would be ethnicity. Substantial powers would be in the hands of ten provinces, 
referred to as ‘cantons’. 

One feature of the Plan would contribute to the eruption of all-out war between the 
Croat and Muslim forces. As Malcolm (1994) emphasises, the Plan gave the impression that 
the boundaries shown on the map were not yet final. This situation incited competition 
between the two forces for the parts of central Bosnia where neither Muslims nor Croats 
constituted a majority. The Muslim-Croat alliance going on since the early times of war 
finally collapsed with this competition for territory. Not long after the collapse of the 
Muslim-Croat alliance came the demise of the VOP in the spring 1993. Following its 
demise, the UN Security Council decided to establish safe areas. The Bosnian Muslims were 
against the idea because they believed that the West would reward the Serb aggression by 
doing that. Moreover, they would be forced to live in these enclaves in their own country. 
Nevertheless, the UN Security Council declared Sarajevo, Tuzla, Bihac, Srebrenica, Zepa 
and Gorazde ‘safe areas’ on 4 June 1993 (Resolution 836). The UNPROFOR would be 
responsible for their protection. The establishment of safe areas was one of the ‘fatal errors 
of the West’ (Unfinished Peace, 1996: 72) because the UNPROFOR failed to protect them 
and they became targets for Serb aggression. 

In July 1993, a new plan was developed by the ICFY mediators. It was different from 
the previous plans since it reflected neither the integrity of the Bosnian state nor the pre-war 
distribution of population. The new plan, drafted by Owen and Stoltenberg, who had 
replaced Vance, would have given the Serbs 53%, the Muslims 30% and the Croats 17% of 
the territory. The Muslims were placed in an extremely disadvantageous position, and 
unsurprisingly, the Bosnian government rejected the Owen-Stoltenberg Plan. In the 
following months different versions of the plan were discussed but none of the sides was 
happy with it. 

The winter of 1993-4 witnessed a development that would change the course of the war. 
The Markala marketplace massacre in Sarajevo, taking place in early February 1994 and 
leaving about seventy civilians dead,1 ignited a public outcry for action. The West had to do 
something immediately to bring the war to an end. NATO issued an ultimatum ordering ‘the 
Serbs to cease their attacks on Sarajevo and to withdraw their heavy weapons from an 
exclusion zone around the city or face NATO air attack’ (Burg and Shoup, 2000: 287). 
Likewise, the Bosnian government forces were warned not to launch any attacks from 
within the city.  

                                                            

1  It was not possible to specify who was responsible for the massacre as a result of the investigations. Either side 
– the Muslim or the Serb forces – could have launched the shell (Burg and Shoup, 2000). 
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On the other hand, the USA had been trying to achieve a separate settlement between 
the Muslims and Croats so that the fighting could come to an end in central Bosnia. The 
foreign ministers of Croatia and the Bosnian government had already met under the auspices 
of the ICFY mediators in early January. Izetbegovic and Tudjman had had a meeting as 
well. It was a futile effort. Yet, within time, both sides had come to the point of gaining 
more from a cease-fire and an end to the fighting between them. Accordingly, the Croats 
agreed to a US-brokered plan which called for forming a joint Muslim-Croat federation in 
the territories they held then. The talks that started in Germany on February 18 finally led to 
agreement on a cease-fire between the two sides (22 February 1994). On March 1, an 
agreement to create a Bosniak (Muslim)-Croat Federation was signed in Washington. As 
Burg and Shoup (2000: 294) note, the agreement was a signal that the Croats had – at least 
formally – given up demanding the partition of Bosnia into three entities because, as stated 
in the Washington Agreement, the Bosniak-Croat Federation was to be a single entity 
composed of cantons.2 Mostar was to be placed under EU administration.  

After the signing of the Washington Agreement, a shift was observed in multilateral 
diplomacy. On the one hand, the Clinton administration was furious at the lack of progress 
in the ICFY negotiations and the UN opposition to the use of force against the Serb forces. 
On the other hand, the domestic political pressure about lifting arms embargo and using 
force increased every day. So the Clinton administration was pushed towards advocating 
use of force to bring the Bosnian war to an end. The ICFY, as the actor in favour of finding 
a diplomatic solution to the conflict, proposed the establishment of a Contact Group 
composed of the US, Russian, French, German and British representatives. The Contact 
Group was formed in late April. 

The establishment of the Contact Group was something new because it changed the 
character of the international effort to achieve a settlement. Instead of direct, multilateral 
negotiations among the warring parties, there would be separate meetings between the 
Contact Group representatives and the parties. But even these meetings gave them the 
opportunity to present their demands. As the meetings proceeded, it was understood that the 
main issues the Contact Group faced and the positions of the warring parties regarding those 
issues were slightly different from those that had developed over the course of 1993 and 
early 1994. The positions of the great powers did not change much, either. The USA was 
still in favour of exerting military pressure on the Bosnian Serbs while the Russians were 
strongly opposed to the idea. 

The Contact Group drafted a plan even though USA was reluctant about it.  It was 
delivered as an ultimatum in the form of a map. The territories assigned to the Croats and 
Muslims were expanded. According to the division formed by the map, the Bosniak-Croat 
federation was to get 51 % of the territory while the remaining 49 % would be left to the 
Bosnian Serbs. The Bosnian government accepted the plan because there was no doubt that 
the Serbs would reject it. Indeed, the Bosnian Serb Assembly voted against the Contact 
Group Plan/Map. Like its predecessors, the Contact Group plan was doomed to fail.  

                                                            

2  The agreements were never fully implemented but by bringing an end to the fighting between the two sides, a 
common military effort was established against the Serb forces (Burg and Shoup, 2000: 298).   
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At the end of 1994, an armistice agreement was signed between the Armija BiH and 
the Army of Republika Srpska (VRS-Serb forces under the command of General R. 
Mladic). The cease-fire was quickly broken in the Bihac area, but elsewhere in Bosnia the 
quantity of fighting decreased considerably. However, the armistice lasted for only four 
months. After it was broken, there was an intensification of fighting in many parts of the 
country. Towards the end of May 1995, over 350 UNPROFOR troops, many of them 
French, were seized as hostages as a response to NATO’s bombing of Serb headquarters 
and ammunition depots in Pale. 

After its soldiers were taken as hostages, France urged creation of a ‘Rapid Reaction 
Force’. The French proposal was supported by most of the West European countries and the 
UN. It was time to react. The force was to be composed of 10,000 soldiers; French, British, 
Dutch, Belgian, and German contingents would be in the Rapid Reaction Force. While the 
Rapid Reaction Force was being brought together, the VRS started massing around the ‘safe 
area’ Srebrenica. 

On 24 June 1995 came the Serb threat to demilitarise Srebrenica, yet it was not taken 
seriously by UNPROFOR. In less than two weeks, the VRS laid siege on the enclave and 
started bombarding, and the Dutch battalion responsible for protecting Srebrenica asked for 
NATO planes to be held ready for air strikes. However, the commander’s request was 
turned down by the overall UN commander based in Zagreb, because the UN ‘believed that 
the Serbs only wanted to take a small part of the enclave in the south’ (Kumar, 1997: 88). 
On 8 July, the VRS forced the Dutch battalion to withdraw, and the next day as thousands 
of displaced civilians from surrounding villages and towns took refuge in the enclave, the 
VRS seized thirty UNPROFOR troops as hostages.  

Albeit limited to tanks or artillery seen firing, air strikes were finally ordered on 11 
July, and the Serb forces threatened to kill the hostages. So, the Dutch government asked 
NATO to suspend air strikes. Srebrenica fell in a couple of hours. Serb forces marched into 
the town the next day, and thousands of Muslim males, who had been under detention since 
the fall of Srebrenica, were ‘taken on buses to what proved to be a number of killing 
grounds’ (Gallagher, 2003: 159). After having watched the fall of the town, the Dutch 
battalion finally left Srebrenica on 13 July. After the fall of Srebrenica, the Serb forces 
passed onto their second target, Zepa. The town fell in eleven days (25 July 1995). The US 
was extremely angry at what was going on in Bosnia, and the Senate voted for the US to 
unilaterally withdraw from the arms embargo.  

In early August, the course of war changed as the Croatian Army launched a full-scale 
offensive against the Krajina region which was under Serb control. But the real trigger came 
at the end of the month. The Markala marketplace in Sarajevo was shelled for the second 
time and 38 civilians were killed. The massacre took place at a time when the Western 
policymakers had already decided on the use of air force against the Serbs. Two days after 
the Markala marketplace massacre, the NATO began its air campaign ‘Operation Deliberate 
Force’. The Republika Srpska Assembly announced that it had accepted the US proposal 
and agreed to negotiate. The proposal included the creation of a union between the Bosniak-
Croat federation and the Republika Srpska. NATO continued its air campaign until 
September 12. In the meantime, an accord on ‘basic constitutional principles’ was produced. 
It called for mutual recognition of the existing borders of former Yugoslav republics and the 
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Bosnian state to comprise two ‘entities’: the Muslim-Croat Federation and a Republika 
Srpska.  

The talks on the future political structure of Bosnia finally started among the three 
parties in Dayton, Ohio on 1 November. Everything was same in the sense that the 
difficulties and disagreements that had characterised the earlier efforts to broker a settlement 
were still in place. Negotiation was not easy because of differing interests of the parties. The 
Croats wanted the state power to be in the hands of the Muslim-Croat while the Bosnian 
Serbs preferred a strengthened Serb republic. The only party in favour of a unified Bosnian 
state was the Muslim side. These political differences marked the whole talks in Dayton.  

The negotiations finally bore results and the peace agreement was initialled among the 
sides, namely the Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the 
Federal Republic of Yugoslavia, on 21 November 1995. According to the agreement, 
Srebrenica and Zepa were to remain in the RS while Gorazde and a connecting corridor to 
Sarajevo would be under the Bosniac-Croat Federation control. The cease-fire and division 
of Bosnia-Hercegovina were to be guaranteed by an international force under the command 
of NATO. With the Dayton Peace Accords, the bloodshed that had been continuing for more 
than three years was finally brought to an end. After paying the price of Yugoslavia’s 
disintegration in a severe and bloody way, Bosnia was on the world stage as a product of the 
DPA. 

State-Building in Bosnia-Hercegovina After Dayton Peace Accords 
As noted in the introduction, after the signing of the DPA, third-party state-building 

began in Bosnia. The international administration was established as part of the peace 
process.  The warring sides remained intact after the fightings stopped, and the international 
community, in the form of a high representative, was given the authority to “monitor” the 
implementation of the peace settlement in Bosnia-Hercegovina; to “promote” compliance 
with the DPA; and to “report” periodically on their progress (Caplan, 2004). The new state 
that emerged on the international arena was the creation of the international community.  

The framework drawn with the DPA paved the way for a strong presence of the 
international community in BiH. Many organisations and agencies contributed to the 
reconstruction of the country in various fields. Among those the Office of the High 
Representative (OHR) has a special place because, as the guarantor for the implementation 
of the civilian aspects of the DPA, it has a direct role in the administration of the country. 
Others such as the OSCE and the EU assisted BiH in its recovery as well yet, for the 
purposes of the current study, only the place and role of the OHR is elaborated. 

In the DPA, the Office of the High Representative (OHR) is designated as the ad hoc 
international agency responsible for overseeing the implementation of the civilian aspects of 
the Peace Agreement. At the same time, the High Representative (HR) is supposed to be a 
coordinator of the activities of the civilian organisations and agencies in BiH. Since the DPA 
was signed, six people have worked for as the HR.3  

                                                            

3 The HRs, who have been in office, are as follows: C. Bildt (December 1995-June 1997), C. Westendorp (June 
1997-July 1999), W. Petritsch (August 1999-May 2002), P. Ashdown (May 2002-January 2006). The fifth one, 
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The HR, as Caplan (2004) notes, has a chief state-building function and the mandate is 
clearly stated in Article 2 of the Annex 10 of the DPA (the Agreement on Civilian 
Implementation). Among the duties of the HR, monitoring the implementation of the peace 
settlement; maintaining close contact with the parties to the Agreement, to promote their full 
compliance with all civilian aspects of the Agreement; and coordinating the activities of the 
civilian organisations and agencies in BiH to ensure the efficient implementation of the 
civilian aspects of the DPA come to fore (The Mandate of the OHR, http://www.ohr.int/ohr-
info/gen-info/default.asp?content_id=38612).  

Initially the HR had a comparatively weak mandate reflecting the conditions obtained 
at the end of the war. First of all, none of the parties to the war was satisfied with the 
constitutional arrangements stated in the DPA. Secondly, the USA was afraid of a situation 
in which a strong role for the HR and other civilian agencies responsible for implementing 
the DPA would involve NATO-led IFOR in efforts to support the authority of the HR. So 
the functions of the HR were deliberately limited. Moreover, the HR had to follow a state-
building agenda that was based on a Dayton-mandated constitution which established weak 
and unstable state-level governmental structures (Caplan, 2004).  

The authority of the HR was strengthened as a result of a reinterpretation of his 
powers by the successor to the ICFY, namely the Peace Implementation Council (PIC). PIC 
is “the ad hoc international body that comprises 55 states and organisations and has 
effective oversight responsibility for the international administration of Bosnia” (ibid: 56). It 
was established in Peace Implementation Conference held in London before the official 
signing of the DPA in December 1995. It operates with the support of the UNSC4 and plays 
a key role in the OHR’s involvement in BiH’s political life due to the fact that first it funds 
the OHR5 and secondly both the mandate and focus of the OHR have been determined in 
accordance with the requirements of the PIC.  

The PIC meetings are quite important in the peace implementation process in BiH 
because crucial decisions are taken regarding the mandate of the OHR. For example, the PIC 
Bonn meeting in December 19976 is significant because the HR was authorised by the PIC 

                                                                                                                                                                              

C. Schwarz-Schilling, took over from Ashdown in January 2006. His tenure in office was supposed to end in 
June 2008 with the planned phase-out of the OHR from BiH. Yet, Schwarz-Schilling failed to achieve progress 
in the constitutional and police reform. Therefore, he was replaced by a Slovak diplomat, Miroslav Lajcak, who 
started his new job on July 2, 2007. Lajcak was succeeded by an Austrian diplomat Dr. Valentin Inzko who has 
been working as the HR since March 2009. 
4  PIC consists of 55 countries and agencies that support the peace process in BiH in various ways. Among the 
PIC members and participants, the USA, Turkey, the Russian Federation, Nordic countries, the ex- Yugoslav 
republics and other Balkan countries, the West European countries such as Germany, France, the UK, Arab 
countries such as Saudi Arabia and Oman, and some of the international and regional organisations such as the 
IMF, NATO, OSCE, UN and the Wold Bank prevail. Apart from the members and participants, there are 
observers in PIC as well (The Peace Implementation Council and its Steering Board. 
www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=38563) 
5  As of today, the EU has the biggest share in the OHR budget with 53 %. It is followed by the USA with 22 %, 
Japan with 10 %, Russia with 4 %, Canada with 3.03 %, OIC with 2.5 % and the others with 5.47 % (Status, 
Staff and Funding of the OHR. www.ohr.int/ohr-info/gen-info/default.asp?content_id=38608).    
6  Before the Bonn meeting the PIC met in Sintra, Portugal in May 1997. In this meeting, the international 
commitment to a united and multiethnic Bosnia was underlined and the PIC took a tough position on issues that 
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‘to remove from office public officials who violate legal commitments and the DPA, and to 
impose laws as he sees fit if Bosnia and Herzegovina’s legislative bodies fail to do so’.7 
These are called the ‘Bonn powers’ and some of the HRs have used them.8 Despite the broad 
powers of the HR regarding the governing of BiH, the concept of domestic responsibility is 
important because both the governmental officials and the citizens are called on to take 
responsibility for the peace process and take part in resolving the problems that BiH is faced 
with. 

As noted above, an essential part of the peace process in BiH is the international 
administration. The framework of international administration is basically the Office of the 
High Representative (OHR). Yet there is even a more specific example of the third-party 
State Building. This is the separate administration for the Brcko District (BD). In the rest of 
the paper, the past of the BD is analysed as well its present situation and future. 

Brcko District: Yesterday, Today and Tomorrow 
Brcko District BiH is a specific local community, self-governing administrative unit 

under sovereignty of Bosnia and Herzegovina. It is formally part of BiH entities, the 
Federation of Bosnia and Herzegovina, and the Republika Srpska. Brčko is town located in 
the north east of Bosnia and Herzegovina. Brcko has international border with Croatia and 
there is a river bridge border crossing in the centre of town. The border with Serbia is about 
25 miles to the east. Brcko as a border town always had a special multiethnic character.  

According to 1991 census opstina Brčko (SRBiH municipality, including both the town 
and outlying villages and rural areas) had a population of just under 90,000, of which 44 per 
cent were Bosniac (Bosnian Muslim), 25 per cent Croat and 21 per cent Serb. When the 
municipal elections were held in November 1990, a multi-ethnic successor to the 
Communist Party came top. The so-called 'League of Communists Party of Democratic 
Change' (later to become the Social Democratic Party SDP) won 27 per cent of the votes, the 
most of any party. However, nationalism had already so infected the Bosnian body politic 
that they could find no coalition partner. The three nationalist parties, the SDA, HDZ and 
SDS won 26 per cent, 22 per cent and 14 per cent of the vote respectively, and in parallel 
with the government at the SRBiH level, formed a ruling coalition in the Brčko area (Kadrić, 
1999).  

The war in Brčko began in May 1992. Bosniacs and Croats who lived in Brcko and who 
had not fled the town were forcibly expelled or killed. Concentration camps were 
established by Serb forces, specialy in Brčko port. Luka Brcko was the one of the most 
horrible concentration camps in Brcko. According to the reports of prisoners the terrible 
things, tortures, mass rape and killing of Bosniacs hed happend there. When the war formaly 

                                                                                                                                                                              

affect Bosnia’s current and would-be residents. One of those issues was the need to amend the property laws that 
constituted a big obstacle in the path of return (Cousens, 2001).  
7  (The Mandate of the OHR. www.ohr.int/ohr-info/gen-info/default.asp?content_id=38612) 
8  As set out in the Conclusions of the PIC Meeting, ‘The Council [PIC] welcomes the High Representative's 
intention to use his final authority in theatre regarding interpretation of the Agreement on the Civilian 
Implementation of the Peace Settlement in order to facilitate the resolution of difficulties by making binding 
decisions, as he judges necessary …’ (PIC Bonn Conclusions. www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=5182). 
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was finished the devastation in Bosnia and Herzegovina and in particual Brcko was almost 
complete. Surrounding villages, most of buildings in the town were destroyed. All mosques 
in Brcko were destroyed by Serb forces. Most of Bosniacs and Croats who lived in Brcko 
before the war were displaced and thousends of them were killed. The whole situation that 
was happening in Bosnia and Herzegovina like genocide, killing and torturing people in 
concentrations camps, bombing towns in Bosnia and Herzegovina affected the US 
administration to act. And the US administration forced the parties to sign a peace 
agreement. The agreement that was signed was a complex document, with 13 annexes, all of 
which were drafted by American lawyers from the US State Department. 

According to the DPA, Bosnia and Herzegovina ('Bosna i Herzegovina’, or 'BiH') 
would become a sovereign state with the same international boundaries as the pre-war 
borders of the SRBiH. But it partitioned the country into two 'Entities', the RS and the FBiH, 
roughly along the ceasefire line (with some horse-trading). There would be a central 
government of BiH, but its authorities would be weak, and within strictly delimited spheres; 
the bulk of legal powers would lie with the Entity governments within those territories, over 
which they would have exclusive control. A new constitution for Bosnia and Herzegovina, 
agreed at Dayton, reflected these arrangements. For the domestic politicians, Dayton was 
just a waypoint in continuing the straggle, not an end point. Brcko, becouse of its location 
became a problem in negotiations. The parties could not agree which Entity the Brčko would 
be part of. The RS insisted on Brčko being within its Entity, because otherwise RS territory 
would be split in two and it could never become a credible independent state. The solution 
was to postpone resolution of the Brčko issue to binding arbitration at a later date. High 
Representative for Bosnia after an arbitration process took the decision of establishing of 
Brčko Distrct. The Brčko District was formed of the entire territory of the former Brčko 
municipality, of which 48% (including Brčko city) was in the Republika Srpska, while 52% 
was in the Federation of Bosnia and Herzegovina. After the war, the EU has maintained a 
diplomatic peace-keeping presence in the area. 

Article V: Arbitration for the Brčko Area 
1. The Parties agree to binding arbitration of the disputed portion of the Inter-Entity 
Boundary Line in the Brčko area indicated on the map attached at the Appendix.  
2. No later than six months after the entry into force of this Agreement, the Federation 
shall appoint one arbitrator, and the Republika Srpska shall appoint one arbitrator. A 
thirdarbitrator shall be selected by agreement of the Parties'appointees within thirty 
days thereafter. If they do not agree, the third arbitrator shall be appointed by the 
President of the International Court of justice. The third arbitrator shall serve as 
presiding officer of the arbitral tribunal. 
3. Unless otherwise agreed by the Parties, the proceedings shall be conducted in 
accordance with UNICTRAL20 rules. The arbitrators shall apply relevant legal and 
equitable principles. 
4. Unless otherwise agreed, the area indicated in paragraph 1 above shall continue to 
be administered as currently. 
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5. The arbitrators shall issue their decision no later than one year from the entry into 
force of this Agreement. The decision shall be final and binding, and the Parties shall 
implement it without delay. (Parish, 2010: 70-71) 

 

The parties were the Entities, not states, and the issue in dispute was control by the 
Entities within the Brčko area. The final decision about Brcko’s status was made by tribunal 
on 5th March 1999. The decision was made in form of ‘’Final Award’’.It was tryed to create 
a special unit which would be outside the political control of the both Entities and which 
woul be under oversight of Supervisor. The Final Award contained an annex that would set 
out details of the District's new institutional structure, including provisions on the Police, 
Judiciary, public properly, elections, education and the legal system. The Final Award 
promised that the annex would be subject to amendment after receiving representations from 
the parties. The basic concept is to create a single, unitary multi-ethnic democratic 
government to exercise, throughout the pre-war Brčko opština, those powers previously 
exercised by the two entities and the three municipal governments. The District would be 
what has come to be known in international law as a corpus separatum, a unit of territory 
legally and administratively completely separate from its two larger Entity neighbours. 
(Parish, 2010:70-71) 

The Final Award unified the former Brcko opstina (municipality) in a neutral and multi-
ethnic ‘‘Brcko District of Bosnia and Herzegovina’’. At the heart of the award was the 
unification of the pre-war Brcko municipality, to which each entity delegated all of its 
powers of governance (Final Award, paragraph 9 in OHR, 2000:284). This decision meant 
that Brcko would nominally be part of both Entities, their territory uniquely overlapping, 
while the Bosnian state-level institutions would protect the interests of the District itself. 
This solution meant that the Entities would both ‘gain’ territory even as they ‘lost’ 
administrative authority (ICG: 7). This consolation was not enough to stop the resignation of 
Milorad Dodik in protest at what was perceived by many in the RS as the division of Serb 
territory in Bosnia. Serb discontent was exacerbated by the NATO air strikes in the Federal 
Republic of Yugoslavia (FRY) in late March 1999 at the culmination of the Kosovo crisis. 
(Jeffrey, 2006:12) 

The Constitution of Bosnia and Herzegovina provided that there would be only two 
Entities; thus in the Final Award Owen himself was at pains to emphasise, rather 
unconvincingly, that the District he was creating would not be a third Entity. The role of the 
Supervisor, and that of the BrckoOHR more broadly, has been to implement the Final 
Award (indeed, in September 2002 the OHR Brcko office, formerly ‘OHR-North’, changed 
its name to ‘The Office of the FinalAward’). The legal structure initially created for the 
District, created by the first Supervisor and his staff, reflected this anticipation: domestic 
legal instruments would never refer to the Final Award and orders of the Supervisor, the 
presumption seemingly being that the international legal aspects of the District could simply 
be 'lifted off the domestic legal regime at some subsequent stage once the decision to 
terminate supervision had been made. But the anticipation underlying this theory - that the 
District could outlast the Supervisor — was perhaps one of the weaker points of the Final 
Award. 
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Brcko Distrikt became an internationalised teritorry. The interesting point is although it 
became an internationalised territory we can say that in the early period great success was 
made in Brcko District. Acoording to Parish, the reason for this may have been that the 
Supervisor and his office were already established and recognised, the Supervisor's authority 
and reputation were acknowledged and through the Supervisor's mediation all three sides 
were already in dialogue and cooperating. Moreover the genuinely local actors from all three 
sides the people who were from Brčko before the war wanted to reconstruct the society in 
which they had previously lived. The three municipal administrations existing in the Brčko 
area were forcibly integrated. Significant budgetary and revenue reforms were also 
introduced that have proved an essential component of the District's financial 
selfsustainability. The first budget for the District was adopted in April 2001, and was 
balanced the first balanced budget in Bosnia and Herzegovina in living memory. A new 
budget law, adopted in November 2001, provided for the budgetary independence of the 
judiciary, yet another novelty and essential for preserving judicial independence. A District 
Revenue Agency was inaugurated, an independent executive institution responsible both for 
revenue collection and treasury functions, and with a compliance function to ensure 
transparent expenditure of District funds by government departments. A single bank account 
was used to collect and disburse public revenues, in contrast to a series of 'special purpose' 
accounts prevalent in the communist era that facilitated the mysterious spiriting away of 
public funds. Finally, Entity control over public revenues collected within the District was 
eliminated by abolishing the Entity payment bureaux. Brcko District became some sorts of 
laboratory for international development experts, keen to put their theories of neo-
institutional economics into practice in a receptive microcosmic environment. (Parish, 2010)  

All these reforms were adopted and accepted remarkably well at the time New District 
court buildings were constructed under a USAlD project, at the American courthouses. 
Senior public officials were appointed by the Supervisor, including a mayor, vice-mayor and 
heads of government departments (OHR 2000b); an Assembly of 29 councillors with 
members from the full spectrum of local political parties (OHR 2000c) and all judges and 
prosecutors (OHR 2001a). An informal 'ethnic key' was introduced, under which jobs at all 
levels would be distributed in the ratio 2:2:1 (Bosniac:Serb:Croat). It is worth noting in 
passing that the system produced gross over-representation for Croats, who are estimated to 
amount to only 10 per cent of the post-war population of the District. Under the 1991 
census, there were more Croats than Serbs 24 per cent compared to 21 per cent. However, 
few Croats who were expelled from or fled their homes in the Brčko area returned.  

The Supervisor first chose the mayor, a moderate ex-communist Serb called Siniša 
Kisić. It was agreed that the first mayor had to be a Serb, so the international community 
perceived, to ease transition from the Serb dominance of Brčko town to multi-ethnicity. 
After that, appointment of other senior positions was fairly straight forward. B. Farrand 
appointed Mirsad Djapo the first president of the District Assembly. Djapo was a capable 
Bosniac politician who would subsequendy become Brčko's first elected mayor. The Deputy 
Mayor was therefore to be a Croat, Ivan Krndelj, the former Chief of Police in Seonjaci. The 
heads of departments were subsequently divided up between the ethnic groups accordingly, 
to secure a fair balance of power. It is important to emphasise that the entire system was 
initially based upon dictatorship by the Supervisor. All positions of political power and 
authority depended upon the gift of the Supervisor and could be (and on occasion were) 
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revoked by him.  Farrand picked individuals whom he thought would cooperate and make 
the system work. Bill Farrand left in May 2000. The second Supervisor was Ambassador 
Gary Matthews, who stayed for only nine months from June 2000 to March 2001. After 
Matthews's departure, there was an interregnum of six weeks during which the long-standing 
German Deputy Head of BFAO, Gerhard Sontheim, acted in lieu. Sontheim, a former 
German military officer, joined the Supervisor's office in August 2000 and has worked in the 
role without interruption until the time of writing. He served as acting Supervisor twice, 
between Matthews and Clarke, from March to April 2001; and between Clarke and Johnson, 
from September 2003 to January 2004. The third Supervisor, Ambassador Henry L. Clarke, 
was appointed and served from April 2001 to September 2003. Clarke was a retired US 
diplomat. Throughout the course of the mandates of Matthews and Clarke there was 
consistendy high economic growth in the District, in marked contrast to the rest of the 
country. Ther atmosphere was goood and it encouraged many investors who thought that the 
District offered a degree of legal certainty, investment security, relative lack of corruption 
and high quality of interlocutors within the international community that were lacking 
elsewhere. Clarke, who had significant State Department experience in transition economies, 
initiated a programme of privatisation of former state-owned enterprises in the Brčko area. 
Virtually all such companies had stopped operating during the war and had not started again 
since, so they were little more than asset sales of whatever had not been damaged beyond 
repair (or stolen) during the war. These sales followed a significantly different model from 
privatisations elsewhere in the country, which failed to produce economic revitalisation 
because they merely consolidated political control of public companies (Strategija Razvoja 
Brcko Distrikta za period 2000-2005).  

The educational reforms in Brčko had an important goal: to integrate the classes. In the 
first academic year following the new law, only the youngest class of children in each 
primary school (i.e. the class of children new to the school) would be integrated. In this way, 
school classes already constituted would not be disrupted and the onset of multi-ethnic 
classrooms would be gradual (Lessons From Education Reform in Brcko; A report prepared 
by the OSCE Mission to BiH Education Department, October 2007). 

The other important thing that was positive were duties. Duties were also lower than 
anywhere else in the country. In this period Brčko became the principal crossing of choice 
for commercial vehicles in northern Bosnia, and the District collected customs revenues for 
its coffers far disproportionate to its size. As much as one third of all the oil imported into 
Bosnia and Herzegovina came through Brčko, and regular tailbacks of oil trucks at the 
border post became a common Brčko eyesore. By the time of Clarke's departure in 
September 2003 Brčko was the wealthiest place in Bosnia and Herzegovina, by a significant 
degree. It had the highest average wage in Bosnia and Herzegovina, of 690 Bosnian Marks, 
or KM (approximately 350 Euros) per month net, although this was due principally to civil 
servants' salaries being much higher than elsewhere in the country. The average monthly 
wage in the Federation at this time was 512 KM; in the RS 385 KM; in Sarajevo Canton 650 
KM. The Mayor of Brčko remains the highest paid civil servant in the country; in 2007 his 
salary was 5,427 KM (approximately 2,800 Euros) per month net, more than the members of 
the tripartite State Presidency or the Chairman of the state Council of Ministers. The District 
also had the lowest official rate of unemployment in the country at around 45 per cent 
(although true unemployment rates are hard to calculate because of false benefits claims). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

13 

 

Economic growth in the District created a huge budget for District institutions: 
approximately 170 million KM for the calendar year 2003, roughly the same as the budget 
for the same period for Tuzla Canton, an area in which approximately seven times as many 
people live. Public sector wage inflation in Brčko District, together with a large District 
budget to distribute to interested political groups, had been a deliberate policy to 'buy' multi-
ethnic cooperation. It was also intended to reduce corruption on the theory that well-paid 
people do not need to take bribes, although as the subsequent chapters show, this theory was 
not born out in practice. Although many complained about the bloated civil service in excess 
of 3,000 people, at around 3 per cent of the population this was somewhat lower than the 
Bosnian average (around 5 per cent), itself not untypical of transition economies, or even on 
the low side (ESI 2004b).  

What distinguished District institutions, and created incentives for public sector 
cooperation, were high salaries and a large government budget. In conclusion, Brčko was an 
astonishing success, testament to what skilled and committed international community 
officials can do in a small area, unencumbered by democratic institutions (there had been no 
elections since the District was established) and without external political interference. 
Brcko district was at that time the most atracctive place tol ive in in whole Bosnia and 
Herzewgovina.  

In 2006, under the Supervisory Order all "Entity legislation in Brčko District and the 
IEBL" were abolished. The ruling made by the Brčko Supervisor Susan Johnson abolishes 
all Entity Laws in the District also abolishes the Entity Border Line. The ruling makes the 
Laws of the District and the Laws of the State of Bosnia and Herzegovina (including the 
laws of the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina) paramount within the District. 

In its final years (from mid-2006), the turning-down and closure of OHR in general and 
Brčko supervision in particular were characterised by bewildering incompetence on the part 
of the international community. There was the stop-start approach towards closure of the 
mission: a mere eight months passed between Schwarz-Schilling announcing its closure 
(June 2006) and conducting a sudden volte-face announcing its extension (February 2007). 
Right up until January 2007 the decision to extend OHR'smandate was still not being 
seriously entertained. In the end, the extensio ndecision was last minute and ill thought 
through. Rumours about the closure of OHR had circulated from 2005, and repeated 
extensions of its mandate created directionless leadership and prevented the office from 
being effective. Because there was a three-year period in which everyone anticipated its 
imminent closure, domestic politicians started ignoring it, confident that they could unwind 
whatever it imposed once it had shut its doors for good. Its staff was perpetually on the look-
out for new jobs and lost faith in its goals. A succession of High Representatives meant 
repeated changes in leadership direction and long learning processes as each one arrived. It 
took about nine months for any new international official to learn enough about Bosnia to be 
stripped of initial optimism and confidence in the country's future. Because foreign 
governments had lost interest in Bosnia, the diplomats in charge of the projects within 
Bosnia became second-rate; the best people were not sent, and those who were had no clear 
instructions. Constitutional amendments relating to Brčko District were eventually enacted 
in March 2009, but they fell far short of that necessary to secure the District's future. (Parish, 
2010)  
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Achieving little more than recognising its existence, they left the District's legal status 
wide open, declining to address the 'transfer of competences controversy' and neglecting to 
provide the District with representation in state institutions. Sensing for some time that the 
end was near, domestic District politicians had started informally discussing partition of 
Brčko, and areas of Bosniac, Serb and Croat dominance were emerging in different parts of 
the town. By the beginning of the September 2007 school year, in an ominous indication of 
the District's future, schools were starting voluntarily to re-segregate themselves, with only 
12 per cent of primary school children attending a school in which the majority ethnic group 
in that school did not outnumber all other pupils combined by a ratio of 2:1 or more. This 
had been achieved in part by a proliferation of small schools in mono-ethnic villages and in 
part by the introduction of a policy allowing parents to choose to send their children to any 
school they wished within the District, leading to self-segregation within the schools in 
multi-ethnic areas. By mid-2008, local politicians started talking openly of Brčko being 
absorbed either into the RS or into Tuzla canton (Dnevni list 2008), something unthinkable 
even a year previously. The office dropped into free fall with no direction and no valuable 
role. Local people still respected the institution, but local officials all but ignored it and were 
busy fighting out their ethnic vendettas and pursuing their own corruption agendas virtually 
unchecked. OHR Brčko staffs were still drawing their salaries, but they were just waiting for 
the final axe to fall. This mirrored the picture of OHR in the country as a whole. In 
appearance still pushing police reform as a precondition for Bosnia's signature of an SAA 
with the European Union, the mission was achieving nothing and became increasingly 
irrelevant.  PIC meeting on 23 May 2012, it was decided to suspend, not terminate, the 
mandate of Brcko International Supervisor. Brcko Arbitral Tribunal, together with the 
suspended Brcko Supervision, will still continue to exist. 

The District's best hope for a successful future is the possibility that it can fit into a 
newly agreed constitutional order for Bosnia and Herzegovina, as a local region or a federal 
unit. It must therefore survive in its current legal limbo and politically unstable form until 
such time as national politicians representing all three ethnic groups may reach a 'post-
Dayton' deal on the constitutional future of the country. It is far from certain that Brčko can 
survive that long without a Supervisor. If the District remains wealthy, and local political 
compromises can continue to be ironed out between domestic politicians, it is conceivable. 
But it is hard to foresee such a rosy scenario when it is unrealistic to anticipate it elsewhere 
in the country.  

The October 2008 elections results were against the coalition. State institutions 
comprise a coalition of nationalist parties with no common points on their political agendas, 
and are notoriously dysfunctional as a result; without continuing intense international 
scrutiny, it is hard not to see District institutions going the same way. What we can hope is 
that Brčko remains low priority for the state and the Entities, so that for the time being they 
leave it alone. If it happens so, local politicians might continue compromising with one 
another in a rough and ready pragmatic way. But if one or another national political leader 
decides that fomenting unrest in Brčko is in his own political interests, and directs the local 
Brčko politicians under his influence to create friction, Brčko could quickly collapse 
irrespective of the levels of competence and pragmatism otherwise exhibited by local 
politicians when unsupervised.  
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Any move by senior RS politicians to push for RS independence would probably create 
renewed armed conflict in Brčko. Protecting the reforms of Brcko, and building on them, 
will require close articulation with strengthened state-level Bosnian institutions. 
Strengthening the Bosnian state is a strategic objective of the High Representative and 
constitutes a significant part of the requirements for Bosnia’s accession to the EU. It is the 
nature of this relationship between Brcko and the Bosnian state (and the state and the EU) 
that will determine whether Brcko becomes a model of peace-building for the next 10 years 
after Dayton, or an anomalous territory which has only succeeded through intense 
international intervention and the suspension of antagonistic politics (Jeffrey, 2005:21).What 
we can say in the end is that Brcko District was a center for different state building programs 
run by foreign governments, particularly the United States. 

Conclusion 
As the war came to an end in Bosnia, a new state entered the international arena as an 

example of third-party state building. The state structure established with the DPA is 
complex indeed. The Bosnian state has two entities, one self-governing unit (Brcko District), 
and three constitutions. One of the entities is a federation and the other entity acts as if it is 
an independent state. The role of the international community is quite important. Although 
the OHR is an ad hoc agency formed to oversee the implementation of the civilian aspects 
of the DPA, it plays a key role in governing of the country because it is the High 
Representative who has the last word regarding several issues. The plan was to terminate the 
OHR in mid-2008, but it has not still taken place. The HR is a same time the EU Special 
Representative. If the OHR is terminated, the tasks will be transferred to the EUSR. This 
means that the international community will continue to be present in Bosnia in the near 
future.  

Brcko District is even a more specific example of third-party state building. It has a 
single and unitary Government working under the auspices of an international supervisor. So 
the District became an internationalised teritorry. Interestingly, albeit being an 
internationalised territory we can say that in the early period great success was achieved in 
Brcko District. Taking this success into consideration, if the Brcko District gains real 
support and engagement of the International Community, local politicians including the 
politicians of two Entities, it can be again a role model for the whole county. But the most 
important thing is to strengthen the state of Bosnia and Herzegovina because a strong Bosnia 
and Herzegovina means a strong Brcko. 
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TÜRKİYE’DE YAĞIŞIN EŞİTSİZLİK ENDEKSLERİYLE ANALİZİ VE 
MEKÂNSAL DAĞILIŞI 

 

      
Dr. Muhammed BAHADIR *     Dr. Mustafa YAKAR** 

ÖZ 
Bu çalışma ile çeşitli eşitsizlik dağılım endeksleri kullanılarak Türkiye’de yağışın 

bölgelere dağılımı analiz edilmiştir. Çalışmada, eşitsizlik endekslerinden Gini ve Hoover 
endeksleri kullanılmış, Lorenz eğrisi yöntemiyle yıl içinde zamana bağlı yağışın dağılışı 
ortaya konulmuştur. Araştırmada, uzun yıllara ait aylık yağış değerleri yerine günlük yağış 
miktarları kullanılmıştır. Yağış miktarının kısa zaman dilimlerinde büyük farklılıklar 
göstermesi, dağılımdaki dengesizliğin boyutlarının daha doğru olarak ortaya konulabilmesi 
için günlük değerlerin kullanılması ile mümkün olacağını göstermektedir. Uzun yıllara ait 
günlük ortalama yağış değerlerinin yıl içindeki dağılım eşitsizliği Gini ve Hoover 
endeksleriyle analiz edilmiştir. Yağış eşitsizliğinin de Türkiye’nin kuzeyinden-güneyine ve 
güneydoğusuna doğru kademeli olarak arttığı görülmüştür. Bu artış yağışsız gün sayısı 
dağılımı ile doğru orantılı olarak değişmiştir. Yağış eşitsizlik endeksleri sonuçlarına göre 
yapılan hiyerarşik kümeleme analizine göre Türkiye’de net olarak 4 ana yağış rejim tipinin 
ayrılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eşitsizlik Endeksi, Yağış Rejimi, Yağış, Türkiye.   
 

ANALYSIS AND SPATIAL DISTRIBUTION OF PRECIPITION INDICES OF 
INEQUALITY IN TURKEY 

ABSTRACT 
In this study a variety of inequality distribution indices been used to analyze the 

distribution of rainfall according to regions in Turkey. The Gini and Hoover indices were used 
in the study and the distribution of temporal rainfall was determined with the Lorenz curve 
method. The research of many years of daily rainfall was used instead of monthly rainfall 
data. It was evident that the dimensions of the disparity of the distribution would be more 
correctly revealed by using daily values since the amount of rainfall is very different within 
short time frames. The yearly distribution disparity of long year daily average precipitation 
values was analyzed with the Gini and Hoover indices. It was observed that precipitation 
inequality increased gradually north-south and south-east in Turkey. This increase changes in 
direct proportion with the distribution of dry days. According to the results of the hierarchical 
clustering analysis of rainfall it was concluded that 4 main rain regime types can clearly be 
distinguished in Turkey.  

Key Word: Inequality İndices, Rain Regime, Rain, Turkey   
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GİRİŞ 
Yeryüzünde yağışın dağılışı, yoğunluğu, şiddeti ve miktarı zamansal ve mekânsal 

boyutta önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Yağıştaki bu farklılıklar, Türkiye’de de hava 
kütlerinin geliş yönleri, etki derecesi, cephesel faaliyetler ve orografik etkenlere bağlı olarak 
kısa mesafelerde büyük değişime yol açacak boyutta kendini göstermektedir. Türkiye, Orta 
Kuşakta yer alan dört mevsimin yaşandığı ülkelerden biri olup, bu konumuna bağlı olarak yıl 
içinde farklı hava kütlelerinin etkisi altında kalmaktadır. Dolayısıyla hava kütleleri ve 
cephelerin geliş sıklıklarında mevsimsel olarak değişimler görülmektedir. Bu durum yağış 
miktarı ve dağılışı üzerinde etkili olur. Bunun yanında hava kütleleri, yerşekillerinin yükseltisi 
ve uzanış doğrultusu ile zemin koşullarından etkilenerek termik - dinamik değişime uğrarlar, 
dolayısıyla yağış miktarı ve dağılışı üzerinde etkili olurlar. Özellikle kış devresinde etki 
sahasına girdiği kuzeyden gelen soğuk hava cephesi ile güneyden gelen sıcak hava 
kütlelerinin etkileşim alanında kalmaktadır. Oluşan bu cephesel faaliyetler kış mevsiminde 
yağışın fazla olmasını sağlamaktadır. 

Türkiye’de genel olarak kışın, ekim ayı sonundan mayısa kadar olan dönemde farklı 
bölgelerden Akdeniz havzasına ulaşan hava kütleleri ve bunlara bağlı cephe sistemleri yağış 
ve sıcaklık koşulları üzerinde etkili olur. Bu dönemde Orta ve Doğu Avrupa’dan Doğu 
Akdeniz havzasına inen soğuk karakterli Maritim Polar (mP) ve Kontinental Polar (cP) hava 
kütleleri ile güneyden gelen daha sıcak karakterli Maritim Tropikal (mT) ve Kontinental 
Tropikal (cT) hava kütleleri etkili olur. Bu hava kütleleri ile bağlı cephe sistemleri, 
Türkiye’nin batısında ve kıyı bölgelerinde genel olarak yağışlı, ılık dönemlerle, serin-soğuk 
ve yağışsız dönemlerin birbirini izlemesine neden olur. Buna karşılık, Doğu ve İç Anadolu 
bölgeleri kışın uzun bir süre Hazar havzasından kaynaklanan soğuk karakterli kontinental 
polar hava kütlesinin etkisi altında kalır.  Bu durum iç bölgelerde kış yağışlarının azlığına 
neden olur (Çiçek ve Ataol, 2009).   

Yaz devresinde ise güneyden Arabistan üzerinden sokulan tropikal ve güneybatı 
kesiminden sokulan Karasal Tropikal (cT) hava kütlelerinin varlığına bağlı olarak kurak ve 
yağışların az olduğu bir devre ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yaz devresinde, Atlas Okyanusu 
üzerinden gelen Maritim Tropikal hava kütlelerinin etkisi altında kalmaktadır. Bunun yanı 
sıra Anadolunun kuzeyinde ve güneyinde yükseklikleri 3000 metreyi aşan dağlar nemli hava 
kütlerinin karşılaşma zonlarında yağışın yüksek olmasına, iç kesimlerde ise yağışın az 
olmasına büyük etki yapmaktadır.  

Yeryüzünde farklı nedenlerden dolayı yağış mekânsal dağılışındaki değişimler, 
yağışın homojen dağılmamasına neden olmaktadır. Daha önce de vurgulandığı gibi hava 
kütlelerinin etki derecesi ve sıklığı, yükselti, bakı, yarılma derecesi, su kütlelerine uzaklık ve 
yakınlık gibi etkenler yağış miktarının kısa mesafelerde değişmesine neden olmaktadır.   

Türkiye’de etkili olan hava kütlelerine bağlı olarak kıyı bölgeleri en fazla yağış alan 
yerleri oluşturmaktadır. Buna karşılık, Türkiye’nin merkezi kesimleri yağışın az olduğu 
sahalardır. Özellikle Karadeniz kıyı kuşağında yağış değerleri 1200 mm’nin üzerinde iken, 
kıyı ardı yörelerde bu değer 500-600 mm civarına kadar düşmektedir. Diğer yağışlı bir 
bölgeyi ise Güneybatı Anadolu kıyıları oluştururken, bu kesimlerde yıllık toplam yağış 
değerleri 1000 mm civarındadır. Anadolunun merkezi kesimlerinde ise yağış değerleri 400 
mm civarına gerilemekte hatta bazı depresyon tabanlarında 300 mm’nin altına inmektedir. 
Buna karşılık Rize ve çevresinde bazı yıllar 2500 mm civarında yağış düştüğü de olmaktadır. 
Bunun yanı sıra Rize’nin sadece 200 km güneyinde yer alan Çoruh vadisinde yağış değerleri 
350 mm civarına düşmektedir. Bu durum ülkede çok kısa mesafelerde yağışın mekânsal 
dağılımındaki eşitsizliğin ne kadar ciddi boyutlarda farklılıklar gösterdiğini ortaya 
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koymaktadır. Türkiye’de yağışın bölgelere ve hatta lokal olarak aynı il sınırları içerisinde dahi 
200-300 mm gibi kurak ve yarıkurak bölgelerdeki yıllık toplam yağış miktarından fazla 
değiştiği de görülmektedir. Araştırmada sözkonusu bu eşitsiz dağılımın mekânsal analizi için 
öngörülen Gini ve Hoover eşit(siz)lilik indekslerine göre dağılış analizleri yapılarak mekânsal 
dağılış haritaları üretilmiştir. 

Türkiye’de yağışın dağılışı incelendiğinde en yüksek yağışların Doğu Karadeniz 
kıyılarında olduğu (Rize’de yaklaşık 2500 mm), en az ise ülkemizin iç ve bazı lokal 
sahalarında olduğu görülmektedir. Bu alanlar Iğdır, Malatya-Darende, Tuz Gölü ve çevresi ile 
Konya-Karapınar olarak sayılabilir. Bu kesimlerde ortalama uzun yıllık yağış değerleri 250-
300 mm’ler arasında değişmektedir. 

Türkiye’de yağışın mekânsal dağılışı, yağışlı devrelerin özellikleri, yıl içindeki dağılışı 
ve yıllar arasındaki değişim eğilimleri ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Sözkonusu bu 
çalışmalarda, yıllık ve aylık ortalama toplam yağış miktarları kullanıldığı gibi, günlük yağış 
miktarlarından da yararlanılmıştır. Bu çalışmaların birkaçında yağışın mevsimlere dağılış 
oranları ve miktarları üzerinde durularak yağış rejimleri belirlenmiş ve iklim bölgeleri ile 
ilişkilendirilerek yağış rejimi bölgeleri oluşturulmuştur. Ayrıca ülkemizde yağışın zamansal 
değişimleri üzerine de araştırmalar yapılmıştır (Erlat, 1997: Türkeş 1996, 1998, 1999, 2002, 
2003, 2005, 2006 ve 2007: Şen and Habib, 2001: Koç, 2001: Tatlı vd., 2004).  

Dünyada yağışın mekânsal dağılışı ve yağışın yıl içindeki değişimlerine göre 
belirlenmiş 7 ana yağış rejiminden sözedilmektedir. Bu yağış rejimleri, Ekvatoral Yağış rejimi 
(Düzenli bir yağış rejimi), Tropikal yağış rejimi (yaz devresinin yağışlı olduğu yağış rejimi), 
Subtropikal çöl rejimi (yağış miktarı çök düşük ve çok dengesizdir), Akdeniz Yağış rejimi 
(yağışın kış devresinde yoğunlaştığı yağış rejimidir), Muson Yağış rejimi (Güneydoğu 
Asya’da yaz devresinde yoğun yağışların olduğu yağış rejimi), Okyanusal Yağış Rejimi 
(kıtaların batı kıyılarında yağışın yıl bozunca düzenli olarak görüldüğü yağış rejimi) ve 
Karasal yağış rejimi (karaların iç kısımlarında bahar ve yazın yağışların olduğu kışın ise kurak 
geçtiği yağış rejimi) şeklinde ayrılmıştır (Atalay, 2010). 

Bununla birlikte Türkiye’de yağışın yıl içine ve şiddetine göre yapılan sınıflamalara 
göre, günlük maksimum yağışlar ve yağışlı gün sayılarının birlikte kullanıldığı yöntemlerden 
oluşan sınıflandırmalarda bir günde düşen yağış miktarı ve şiddeti dikkate alınarak yağış 
rejim bölgeleri oluşturulmuştur. Erlat (1997), çalışmasında, Türkiye’de günlük yağış şiddetini 
dikkate alarak, 7 yağış rejim bölgesi belirlemiştir. 10 mm’ye kadar hafif, 10.1 ile 25 mm orta 
şiddette, 25.1-50 mm arasındaki yağışlar hafif sağnak, 50.1 ile 100 mm arasındaki günlük 
yağışlar şiddetli sağanak, 100.1 mm fazla olan günlük yağışlar ise çok şiddetli sağnak yağışlar 
olarak kabul edilmiş, istasyonlara göre yağış rejim tipleri oluşturulmuştur. Buna göre; 
Karadeniz Yağış Rejimi Bölgesi, her mevsim yağışlı olup en yüksek aylık ortalama yağışlar 
kış ve sonbahar mevsimlerinde görülmektedir. Marmara Yağış Rejimi Bölgesi de her mevsim 
yağışlı olmasına rağmen, yaz yağışları Karadeniz Yağış Rejimine göre daha az olmaktadır. 
Akdeniz Yağış Rejimi Bölgesi’nde ise, kış mevsimde yağışlar toplanmıştır. Buna karşılık yaz 
mevsiminde yağışlar minimum seviyeye düşmektedir. Karasallığın arttığı, Karasal Akdeniz 
Yağış Rejimi Bölgesi’nde, kış mevsimi en yağışlı devre olmakla birlikte, ilkbaharda yağış 
miktarları azalmış ve yaz mevsiminde şiddetli bir kurak devre ortaya çıkmıştır. Akdeniz 
Bölgesi’nden İç Anadolu Bölgesi’ne geçiş alanlarındaki yağış rejiminde en yağışlı devre kış 
mevsimi iken, ilkbahar mevsiminde ve özellikle Mayıs ayında yağış miktarı artmaktadır. İç 
Anadolu Yağış Rejimi Bölgesi’nde özellikle yağışlı mevsimler artan karasallığa bağlı olarak 
kış ve ilkbahar mevsiminde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’nin merkezi ile doğu ve güneydoğu 
kesimlerde görülmekte olan Karasal Yağış Rejimi’nde, ilkbahar mevsim sonu ile yaz 
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başlangıcında yağış en fazla olmaktadır (Erlat, 1997). Türkiye’de aylık değişme oranlarına 
göre yağış rejim tiplerini belirlemeye yönelik çalışmasında Temuçin,  10 farklı yağış rejimi 
bölgesi sınıflandırmıştır (Temuçin, 1990).   

Türkiye’de iklim değişkenliği ve yıllık toplam yağışların mekânsal dağılışının 
incelediği diğer çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalardan Türkiye iklimi ve yağış 
değerleri üzerine birçok çalışması olan Türkeş (1996, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006 ve 
2007)  konuya değişik boyutlarda katkı sağlamıştır. Türkiye’nin yıllık yağış değerlerinde 
alansal ve zamansal dağılım açısından değişmelerin olduğunu, yıllık yağış miktarlarında 
azalmanın Akdeniz Bölgesi için belirgin olduğunu ve iklimin kuraklık eğilimi gösterdiğini 
ifade etmiştir (Türkeş, 1996; 1998). Yıllık ve mevsimlik yağış değerleri ile yıllık kuraklık 
indisine göre yağış dizilerdeki değişimleri dikkate alarak gerçekleştirdiği çalışmalarında, 
Türkiye’de çölleşmeye eğilimli olabilecek alanları belirlemiş ve iç bölgeler ile Güneydoğu 
Anadolu’da belirli alanlarda etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır (Türkeş, 1999; 2003). 
Türkiye’de yıllık ve mevsimlik normalleştirilmiş yağış anomalisi dizilerindeki ısrar ve 
dönemsellik bileşenlerini incelediği çalışmasında Türkeş vd., kış yağışlarında istasyonların 
1/3’ünde istatistiksek anlamlı dizisel ilişki, 17 istasyonun yıllar arası değişebilirliğinde de 
pozitif ilişkinin olduğunu ifade etmişlerdir (Türkeş vd., 2002). Ayrıca, Türkeş ile birlikte 
Erlat’ın (2003, 2005, 2006) yapmış olduğu ortak çalışmalarda, atmosferik koşullardaki 
değişim ile yağış değişkenliği arasındaki ilişkilere değinilmiştir. Türkiye’deki yağış toplamı 
ve yoğunluğu dizilerindeki zamansal ve alansal değişimi üzerine yapılan bir diğer çalışmada, 
özellikle kış yağışlarında anlamlı azalmaların olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Türkeş vd., 
2007).  

Türkiye’deki yağış özelliklerini içeren genel ve yerel çalışmalar incelendiğinde; 
Türkiye ikliminin temel öğeleri belirlemiş, yağış ve sıcaklık dağılımı üzerine sentezlemeler 
yapılmıştır. Bunlardan birisinde, Şen ve Habib (2001), enterpolasyon tekniğinin yağıştaki 
uygulamasını örneklemiş, en yağışlı alanların Karadeniz kıyı kuşağı olduğu ve hemen her ay 
yağışlı geçtiği, Akdeniz kıyı kuşağının yazı hariç yağışlı olduğu, diğer bölgelerde ise 
kuraklığın etkili olduğu ve yağışın daha az olduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırmada, en 
yakın komşuluk analizine göre Türkiye’de aylara göre yağış dağılış haritaları hazırlanarak, 
yağışın yıl içindeki dağılışı belirlenmiştir. (Şen ve Habib, 2001). Farklı bir çalışmada, 
Türkiye’de kıyı bölgelerinin (Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz) yağış rejiminin 
geniş ölçekli basınç sistemlerinin ve yüksek atmosfer dolaşımının etkisi altındaki cephesel 
faaliyetlere bağlı olduğunu ve cephesel faaliyetlerinin frekansının yüksek olduğu yıllarda 
yağış miktarının arttığı ifade edilmektedir (Tatlı vd., 2004).   
  Türkiye’de yağışın dağılışı ve rejimleri üzerine son yıllarda yapılan çalışmalardan biri 
de, Sarış vd., (2010) tarafından yapılan, Türkiye’nin yağış rejimi bölgelerini belirlemeye 
yönelik araştırmadır. Çalışmada hiyerarşik ve logaritmik cluster analizleri kullanılmış, 5 yağış 
rejimi bölgesi sınıfı ayırılmıştır. Genel olarak üç yağış rejiminin ortaya çıktığı çalışmada, kıyı, 
geçiş ve karasal yağış rejimlerinin alt türleri olarak 5 yağış rejim tipinden söz edilmektedir 
(Sarış vd., 2010).     

Konu ile ilgili daha önceki çalışmalar incelendiğinde, Türkiye’de yağışların büyük 
çoğunluğunun kış mevsiminde düştüğü, karasallığa ve yükseltiye bağlı olarak yağışın yıl 
içindeki dağılışında ilkbahar ve yaz mevsimi başlarında yağışta artışların olduğu görülmüştür. 
Özellikle, Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyıları ile Marmara Denizi çevrelerinde Akdeniz 
ikliminin etkilerine bağlı olarak yağışlar kış mevsiminde yoğunlaşmaktadır. Karadeniz 
Bölgesi ise her mevsim yağışlı olmakla birlikte, sonbahar ve kış mevsimlerinde yağış daha 
fazla görülmektedir. İç kesimlerde, karasal yağış rejimi etkili olmakta ve yağışlar ilkbahar 
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mevsimine kaymaktadır. Yağışın dağılışındaki bu değişkenlik ve özellikler dikkate alınarak 
Türkiye’de yağış rejimi bölgeleri oluşturulmuştur (Çizelge 1). 
  
Çizelge 1. Türkiye yağış rejim bölgeleri ve temel özellikleri 

Yağış Rejim Bölgesi En Yağışlı Dönem Sıcaklık Durumu 

Karadeniz Sonbahar-Her Mevsim Yağışlı Ilıman 

Marmara Geçiş Kış-Her Mevsim Yağışlı Ilıman 

Akdeniz Kış- Kurak Yaz Sıcak 

Karasal Akdeniz Kış- Orta Derece Kurak Yaz Yazlar Sıcak- Kışlar Soğuk 

Akdeniz Geçiş Orta Yağışlı Kış Sıcak 

Karasal İç Anadolu İlkbahar Soğuk 

Karasal Doğu Anadolu İlkbahar Çok Soğuk 

Kaynak: Türkeş vd., 2007’den düzenlenmiştir. 
 
Bu çalışmada ise, yağışın yıl içindeki günlük dağılışının homojen olup olmadığının 

endekslerle belirlenerek sayısal bir analizle ifade edilmiş olunacaktır. Özellikle yağışın 
zamansal dağılımının eşitsizliği tespit edilerek, bu eşitsizliğin mekânsal boyutlarının 
belirlenmesi, bölgeler arasındaki yağış dengesizliklerinin ortaya konulması açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Böylece yağışın yıl içindeki günlük dağılımındaki eşitsizlikten 
hareketle yağış rejim bölgesi ayırımı denemesine gidilmiştir. Sonuçta yeni yağış rejimi 
bölgelerinin belirlenmesi ve alansal olarak ifade edilmesi uygulamalı klimatoloji açısından 
önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmanın, yeni bir yaklaşım modeli ile ele alınması konuya 
yeni bir boyut kazandıracaktır.    
 Yağışın yeryüzüne dağılışında alansal değişimlerle beraber dönemsel değişimler de 
oldukça büyük önem taşımaktadır. Yağış miktarının ay, yıl veya yıllar arasında dağılımı 
farklılık göstermektedir. Normalde bir ayda düşen yağış bazen bir günde, hatta birkaç saat 
içinde düşebilmektedir. Dolayısıyla yağışın yıl içindeki dağılımı bir istasyondan diğerine 
değişerek farklı yağış rejimlerini meydana getirmektedir.  

Araştırma, Türkiye’de il merkezlerine göre günlük toplam yağışın yıl içindeki 
dağılımının eşitsizliğini Gini ve Hoover endeksi ile Lorenz eğrisi yöntemleriyle belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle, yağış miktarının yıl içindeki zamana göre dağılım 
dengesizliğinin düzeyi tespit edilmiş olacaktır. Ayrıca elde edilen endeks sonuçlarının yağış 
rejimlerini sınıflandırılmada kullanılabilirliği test edilerek Türkiye’de yağış rejimi 
sınıflamasında yeni bir yöntem denemesi yapılmış olunacaktır. Yağış rejimi sınıflaması 
istasyonların Gini ve Hoover değerlerinin hiyerarşik kümeleme analizi ile yapılacaktır. 
Kümeleme analizi sonucunda Türkiye’de yağış rejimi tiplendirilerek mekânsal dağılımı 
haritalanarak ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

VERİ ve YÖNTEM 
Araştırmada, Türkiye’de il merkezlerine ait meteoroloji istasyonlarının 1975-2009 

arasında yıllara göre günlük toplam yağış değerleri kullanılmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü’nden (DMİGM) her yılın (yıl yıl) günlerine göre alınan veriler önce uzun 
yılların günlük ortalaması olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle 1975-2009 
arasındaki her yılın her gününe ait değerler ortalaması alınarak günlük tek bir yıl verisine 
dönüştürülmüştür. Böylece her istasyon için yılın her gününe ait tek bir veri sütunu 
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oluşturulmuştur. Bu düzenlemeyle her bir istasyonun yılın kaç gününde yağış aldığı 
belirlenebildiği gibi Gini ve Hoover endeksinin hesaplanabilmesi de mümkün hale gelmiştir. 
 Araştırmada bültenlerde verilen uzun yıllara ait aylık yağış değerleri yerine günlük 
yağış miktarları tercih edilmiştir. Çünkü yağışın ay içinde günlere dağılımı farklılık arz 
ettiğinden, dağılımdaki dengesizliğin boyutlarının daha doğru bir şekilde belirlenmesi ancak 
günlük değerlerin kullanılması ile mümkündür. İstasyon seçiminde ise, günlük yağış 
değerlerinin daha uzun bir süre ve daha düzenli tutulmuş olan il merkezleriyle 
sınırlandırılması uygun olduğu bulunmuştur.  Elbette istasyon sayısı artırılarak yöresel, 
bölgesel veya ülke ölçeğinde bu analizler yapılarak daha ayrıntılı sonuçlara ulaşılabilir. Bir 
yöntem denemesinin yapılmaya çalışıldığı bu çalışmada, il merkezlerine ait istasyonların 
verilerinin Türkiye’de genel hatlarıyla yağış rejim dağılımındaki farklılıkları göstermede 
yeterli olacağı öngörülmüştür. 

Sosyal bilimlerde çeşitli konularda kullanılan eşitsizlik endekslerinden Gini ve Hoover 
endeksi bu araştırmada yağışın yıl içindeki dağılımını analiz etmede kullanılmıştır. Özellikle 
gelirin nüfusa dağılımında yaygın olarak kullanılan Gini endeksi, nüfusun alana dağılım 
eşit(siz)liğini belirlemede de kullanılabilmekte ve dağılımın eşitlikten uzaklaşma/yakınlaşma 
düzeyini vermektedir (Yakar, 2010). Gini endeksi, eşitsizliklerin ölçümünde çok geniş bir 
uygulama alanı bulunmaktadır (Çiftçi ve Tekin, 2008). Türkiye’de gelir dışındaki konulardan 
yaygın kullanım alanı henüz oluşmamış olmakla birlikte bölgeler arası gelir farklılıkları, 
cinsiyete dayalı eşitsizlikler, enerji ve çevre gibi konularda uygulamaları bulunmaktadır 
(Çiftçi ve Tekin, 2008). 

Gini endeksi katsayısı, Lorenz eğrisinden elde edilmektedir. Buna göre mutlak eşitlik 
doğrusu altında kalan dik üçgenin alanının, Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusu arasındaki 
alanın birbirine oranlaması ile ölçülür (Yakar, 2010). Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer 
alır. Elde edilen sonuç, 0’a yaklaşıyorsa eşitsizliğin azaldığı, 1’e yaklaşıyorsa arttığı anlamına 
gelmektedir.  

Bu çalışmada yağışın yıl içindeki dağılımının zamansal olarak ne kadar eşit(siz) 
dağıldığını belirlemek amacıyla kullanılan Gini endeksi, bu yönüyle yağışın rejiminin tek bir 
değerle özetini verebilecek düzeydedir. Böylelikle endeks sonucuna göre yağış rejimi 
tiplemesine gidilebileceği düşünülmektedir.    

Yağışa uyarlamış Gini endeksi katsayısı şu formülle hesaplanmaktadır (Rowland, 
2003): 
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Xi= i ilinin kümülatif zaman oranı dağılımı 
Yi= i ilinin günlük kümülatif yağış oranı dağılımı 
n= gün sayısı 
     
Edgard Hoover (1941) tarafından eyaletler arasında nüfusun yeniden dağılımının 

incelenmesinde kullanılan Hoover endeksi, nüfus toplanma endeksi (population concentration 
index) olarak da bilinmektedir (Plane ve Rogerson, 1994). Bu araştırmada yağışa uyarlanan 
Hoover endeksi sonucunda 0 ile 100 arasında bir değer elde edilmektedir. Eğer endeks 0 veya 
0’a yakın bir değer çıkarsa yağışın yıl içinde tüm zamanlara eşit bir şekilde dağıldığı anlamına 
gelirken, 100 veya 100’e yakın bir değer çıkarsa bu defa yağışın yılın kısa bir döneminde 
düştüğü yani eşitsiz dağıldığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla endeks değerinin artması 
yağışın gittikçe düzesizleştiğini de ortaya koymaktadır. Hoover endeksi bu yönüyle Gini 
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endeksi gibi Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşma/yaklaşma değerini 
vermektedir (Yakar, 2010).  

Endeksin yağışa uyarlanmış şekli şu formülle hesaplanmaktadır (Plane ve Rogerson, 
1994):   

)2(50)(
1
∑
=

−=
r

i
ii yxHHoover

 xi= i istasyonunun yıl içindeki kümülatif zaman oranı 

yi= i istasyonunun yıl içindeki günlük kümülatif yağış oranı     
 

Dağılımın eşit(siz)liğini gösterimini veren yöntemlerden birisi de Lorenz eğrisidir.   
Lorenz tarafından 1905 yılında geliştirilen Lorenz eğrisi, yatay eksende (X) zamanın 0 ile 100 
arasında oransal dağılımını, dikey eksende (Y) ise yağışın yine 0 ile 100 arasında oransal 
dağılımını eşit uzunlukta bir kare üzerinde göstermektedir. Buna göre yağışın yüzdelik 
dilimlerine göre dağılımının zamanın hangi yüzdelik dilimlerine karşılık geldiği ortaya 
konmaktadır. Eğer yağışın yüzdelik dilimleri zamanın aynı yüzdelik dilimine karşılık 
geliyorsa bunun anlamı, yağış zamana eşit bir şekilde dağılmıştır. Bu durumda şekilde yağış 
ve zamanın çakıştığı noktaların aynı uzaklıkta olduğu bir doğru elde edilir ki, buna “mutlak 
eşitlik doğrusu” denilir (Şekil 1). Bu şekilde bir dağılım gerçekleşmesi istenilen veya 
öngörülen en ideal durum olup, gerçekte mümkün olmayan bir dağılımı gösterir. Genellikle 
zamanın geniş bir kısmında düşük oranda yağış düşmektedir. Bu durumda şekilde elde edilen 
noktaların dağılımı, mutlak eşitlik doğrusunun altında bir eğri oluşturur ki, bu eğriye “Lorenz 
Eğrisi” adı verilir (Şekil 1). Lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusuna yaklaştığı ölçüde 
eşitsizliğin azaldığı; uzaklaştığı oranda eşitsizliğin arttığı anlamına gelmektedir (Aktan ve 
Vural, 2002). Nüfusun alana dağılımında önemli ve anlamlı sonuçlar sağlayan Lorenz eğrisi 
(Yakar, 2010) yağışın yıl içindeki dağılım analizinde de kullanılabilir görünmektedir. Ayrıca 
yağışın yıl içindeki dağılımının dengesizliği şekilsel olarak sunma imkânı vermektedir. 
Lorenz eğrisi aynı zamanda yağış rejim tipi hakkında fikir verdiği gibi yağışsız dönemin 
süresi de görülebilmektedir. Eğer bir istasyonun her yılki günlük yağışların yıl içindeki 
dağılımına ait Lorenz eğrisi çizilirse, bu durumda yağışın yıllara göre dağılım seyrinin 
eşitlikten yaklaşma/uzaklaşma eğilimi de ortaya çıkarılabileceği başka çalışmalarda 
yapılabilir.     
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  Şekil 1. Lorenz Eğrisi.  

 

ANALİZ VE BULGULAR 
Türkiye’de yağışın yıl içinde mevsimlik, aylık, günlük hatta saatlik olarak değişik 

zaman ölçeklerinde değerlendirildiğinde eşit/homojen bir dağılım göstermediği bilinen bir 
durumdur. Bu sadece yağışın gerçekleşip gerçekleşmemesi için değil, düşen yağış miktarının 
yıl içindeki toplam payı açısından da geçerlidir. Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri gibi 
planeter faktörlerle birlikte coğrafi unsurlara da bağlı gerçekleşen dağılım, yağış rejimlerini 
belirlemektedir.  

Uzun yıllar günlük yağış değerlerinden elde edilen günlük ortalama yağışların zaman 
olarak günlere dağılımının homojen olup olmama düzeyi yapılan analizlerle (Gini, Hoover ve 
Lorenz eğrisi) ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucu yağışsız geçen günler 
yanında düşen yağışın yıllık toplam yağıştaki payının da dikkate alındığı analizler sonucunda 
Türkiye’de yağışın yıl içindeki dağılım eşitsizliği boyutları mekânsal dağılımıyla birlikte 
ortaya çıkarılmıştır. 

Yağış yıl içindeki dağılım eşitsizliği analiz sonuçlarına geçmeden önce bu eşitsizlikte 
büyük rol oynayan yağışsız gün sayılarının dağılımına bakmak gerekir.  

Uzun yıllık dönemlere göre elde edilen yağışsız gün sayısı dikkate alındığında 
Türkiye’de lokal alanlarda büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır (Şekil 1). Nitekim Karadeniz 
kıyı kuşağında uzun yıllar günlük ortalamalarda yağışsız gün bulunmazken, kuzeyden güneye 
doğru yağışsız gün sayısının giderek belirgin bir şekilde arttığı görülmüştür. Yağışsız gün 
sayısının en yüksek değerlerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şanlıurfa, Mardin, 
Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde (75-95 gün) erişilmiştir. Akdeniz ve Ege 
kıyılarında yağışsız gün sayısı (28-76 gün) azalmakla birlikte önemini korumaktadır. 
Karadeniz kıyı kuşağının hemen güneyinden itibaren giderek artan yağışsız gün sayısı İç ve 
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde 1 ile 28 gün arasında değişmektedir. En dikkat çekici nokta ise İç 
Batı Anadolu Bölümü’nde (Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar) yağışsız gün 
sayısının daha az olmasıdır. Sonuç olarak yağışsız gün sayınsın dağılımında kuzeyden güneye 
doğru kademeli bir artış görülür ki, bu durum yağışın yıl içindeki dağılımın eşitsizliğini de 
büyük ölçüde belirlemektedir. Nitekim uzun yıllar günlük ortalama yağış değerlerinin 
zamansal (günlere) dağılımına göre hesaplanan Gini endeksi değerleriyle yağışsız gün sayıları 
dağılımı arasında pozitif güçlü bir korelasyonun (+ 0,90) bulunmuştur.     

 
Şekil 1. Türkiye’de Yağışsız Gün Sayısı Dağılımı. 

 

Uzun yıllara ait günlük yağış değerlerinin yıl içindeki dağılımının eşit(siz)liği Gini 
endeksiyle belirlenmiştir. Endeks değeri 0 ile 1 arasında değişmekte olup, endeksin 1’e 
yaklaştığında eşitsizliğin arttığı, 0 yaklaştığında azaldığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle 
endeks değeri 1’e yaklaştıkça yıllık toplam yağışın oransal olarak yılın daha kısa bir 
zamanında düştüğü, 0’a yaklaştığında yağışın yıl içine daha eşit olarak dağılmaktadır.  

Yapılan analiz sonucunda Gini endeksi değerlerinin Türkiye’de 0.26 (Giresun) ile 0.60 
(Antalya) arasında değiştiği ortaya çıkmıştır. En yüksek değerlere Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinin güney kesimleri ile Akdeniz ve Ege kıyılarında erişilirken, en düşük değerlere ise 
Doğu ve Batı Karadeniz Bölümü kıyılarında karşılaşılmaktadır (Şekil 2). Gini endeksi 
değerlerinin Türkiye’deki dağılımı bazı girinti ve çıkıntılar oluşturmakla birlikte enleme göre 
genel olarak güneyden kuzeye doğru kademeli olarak azalmaktadır. Güney ve güneydoğudan 
kuzeye doğru azalan yağış dağılım eşitsizliğinin bu dağılışı, yağışsız gün sayısı dağılımı ile 
benzerlik göstermektedir (Şekil 1-2).      
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Şekil 2. Türkiye’de Gini Endeksine Göre Yağışın Dağılım Eşitsizliği. 

 

Hoover endeksi de Gini endeksi gibi dağılımdaki eşitsizliği belirlemede kullanılmakta 
ve benzer sonuçlar vermektedir. Sadece endeks değerleri 0 ile 100 arasında değişmektedir. 
Hoover endeksinde de 0’a yaklaşıldığında yağış yıl içinde daha eşit/dengeli dağılırken, 100’e 
yaklaşıldığında daha dengesiz ve eşitsiz dağılmaktadır.  

Hoover endeksi değeri ise, 19.16 (Giresun) ile 46.62 (Antalya) arasında değişmektedir. 
Hoover endeksinin gerek en düşük ve en yüksek değerleri alan yerler gerekse endeks 
değerlerinin dağılış haritası Gini endeksininkine benzerlik göstermektedir (Şekil 2-3). Endeks 
değerleri Karadeniz Bölgesi’nde düşük çıkmış, en yüksek endeks değerlerine ise Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde ulaşılmıştır. Bu duruma göre yağışın yıl içinde en eşit dağıldığı bölgeler 
Karadeniz kıyı kuşağı ve Karadeniz Bölgesi olurken, güneye doğru inildikçe yağışın yıl 
içindeki dağılışında dengesizliklerin arttığı ortaya çıkmıştır. Özellikle Akdeniz kıyısı ve 
Güneydoğu Anadolu’da hâkim olan Akdeniz Yağış Rejimini ortaya çıkaran etkilere bağlı 
olarak yağışsız dönemin uzun sürmesi, yağışın yıl içindeki dağılım eşit(siz)liğini etkilemiştir. 
İç ve doğu bölgelerde ise yağışın yıl içindeki dağılışı geçiş bölgeleri dışında farklı bir özellik 
ortaya çıkarmış, ayrı bir tipi oluşturmuştur. İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun merkezi 
kesimleri ve Trakya’nın güneybatı kesimleri endeks değerlerinin ortalamaya yakın olduğu 
yerleri oluşturmuştur. 
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Şekil 3. Türkiye’de Hoover Endeksine Göre Yağışın Dağılım Eşitsizliği. 

 

 Yağışın zamana göre dağılımı eşitsizliğinin yıl içindeki gidişini Lorenz eğrisi ile 
izlemek mümkündür. Zira Lorenz eğrisi, uzun yıllar günlük yağış ortalama değerlerinin 
toplamdaki payının kümülatif değerleriyle zamanın kümülatif değerinin çakışma noktalarının 
bileşiminden elde edilmektedir. Başka bir ifadeyle yağışın yüzdelik değerleri ile zamanın 
yüzdelik değerleri arasındaki dağılımı belirlenmektedir. Sonuçta eşitsizliğin artmasına bağlı 
olarak oluşan eğrinin içbükey kavisi artmaktadır. 

Gini endeksi değerlerine göre Türkiye’de bazı istasyonların yağış dağılım eşitsizliği 
Lorenz eğrisinde daha belirgin bir şekilde izlenebilmektedir (Şekil 4). Gini ve Hoover endeksi 
değerlerine göre en düşük değerlere sahip olan Giresun, Rize ve Bolu istasyonlarına ait 
Lorenz eğrilerinin, “Mutlak Eşitlik Doğrusu”na en yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuç söz 
konusu istasyonların Türkiye’de yağışın en eşit şekilde dağıldığı yerler olduğunu 
göstermektedir. Bununla birlikte yağışın yıl içindeki dağılım eşitsizliğinin boyutlarını şekilde 
gözlemek mümkündür. Nitekim bu istasyonlarda yılın % 50’sinde toplam yağışın ancak % 
30’u düşmektedir. Yağışın % 50’si ise yaklaşık yılın % 70’inde gerçekleşiyor olması 
eşitsizliği ortaya koymaktadır (Şekil 4). 

Eşitsizlik endekslerinin orta düzeyde değer gösterdiği Iğdır, Niğde ve Van 
istasyonlarına ait Lorenz eğrilerinin ise “Mutlak Eşitlik Doğrusu’ndan daha uzaklaştığı dikkat 
çekmektedir (Şekil 4). Bu istasyonlarda yılın % 50’sinde yıllık toplam yağışın % 20’si 
düşerken, yağışın % 50’si ise yılın % 75’inde düşmektedir. Yine bu istasyonlarda yılın % 
90’ında yağışın yaklaşık % 70’inin gerçekleşiyor olması Karadeniz kıyısındaki istasyonlara 
göre eşitsizliği gözler önüne koymaktadır.  

Yağışın en eşitsiz dağıldığı Antalya, Mersin ve Mardin istasyonlarının Lorenz eğrileri 
“Mutlak Eşitlik Doğrusu”na en uzakta kaldığı görülmektedir (Şekil 4). Nitekim bu 
istasyonlarda yılın % 50’sinde yağışın ancak % 10’u düşerken, yağışın % 50’si yılın yaklaşık 
% 80’inde gerçekleşmektedir. Hatta yılın % 90’ında yağışın yaklaşık % 60’ının meydana 
geliyor olması yağışın yıl içinde kısa bir zamana sıkıştığını göstermektedir. Sonuçta yılın 
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uzun bir zamanında kuraklık hakim olmakta, buna karşın yağışın çok kısa bir zamanda 
meydana gelmektedir ki, bu durum Akdeniz yağış rejiminin karakteristiğini oluşturmaktadır.      
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Şekil 4. Gini Endeksi Değerlerine Göre Seçilen Bazı İstasyonların Lorenz Eğrisi.  

Yağışın dağılım eşitsizliğini belirlemede kullandığımız Gini ve Hoover endeksleri ile 
yağışsız gün sayısı arasındaki ilişkinin modellemesine uygun regresyon tekniğinin 
belirlenmesinde hata kareler ortalaması tekniğinden faydalanılmıştır. Hata kareler ortalaması 
en küçük olan model en uygun model olarak belirlenmiştir. Kurulan regresyon modelleri ve 
bu modellerde yer alan katsayılar istatiksel olarak % 95 güvenirlikle anlamlı olarak 
bulunmuştur. İlgili regresyon modellerine ait R2 değerlerine bakıldığında yağışsız gün sayıları 
dağılımının Gini ve Hoover endeksi değerlerinin % 87’sini açıkladığı görülmektedir (Şekil 5).    
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Şekil 5. Gini ve Hoover Endeksi ile Yağışsız Gün Sayıları Arasındaki Regresyon Modelleri.  

Türkiye’de yağışın dağılımı eşitsizlik endeksi değerlerinin dağılımını sınıflandırarak 
bölgelere ayırımına gidebilmek için “Ward Metodu”na göre “Hiyerarşik Cluster Analizi” 
yapılmıştır. Gini endeksi değerlerine göre yapılan analiz sonucu Türkiye’deki yağış rejimi 
bölgelerine büyük ölçüde benzer şekilde 4 grup belirlenmiştir. Bunlardan birincisi, 
Türkiye’nin Karadeniz kıyıları boyunca Artvin’den Kırklareli’ne kadar olan şerit boyunca 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

13 
 

kıyı ile Kuzey Anadolu Dağ sırasının kuzey yamaçları boyunca 100 km’lik genişlikteki 
alandır (Şekil 6). Karadeniz Yağış Rejimi bölgesi içinde kalan bu alanın en belirgin özelliği 
uzun yıllar günlük yağış ortalamalarında yağışsız günün bulunmamasıdır. Bir başka ifade ile 
uzun yıllar günlük ortalamalarda yılın her gününde mutlaka az da olsa yağış görülmüştür. 
Dolayısıyla yağışın yıl içindeki dağılışı düzenli olup, eşitsizlik değeri oldukça düşük düzeyde 
gerçekleşmiştir. Fakat günlük düşen yağış miktarlarının toplam yağış içindeki payının farklı 
olmasına bağlı olarak eşitsizlik endeks değeri 0 olarak da gerçekleşmemiştir. Karadeniz 
bölgesinin bu kesiminde Gini ve Hoover endeksleri incelendiğinde en düşük değerlere sahip 
olması yağışın yıl içinde en dengeli dağıldığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu grupta 
kalan istasyonlar arasında Türkiye’de yağış miktarının en fazla olduğu istasyon konumundaki 
Rize’de Gini endeksi en düşük değer gösterirken (0,267849385), en yüksek ise Kastamonu’da 
(0,310757901) olmuştur (Şekil 7). Bu durumda artan karasallığa bağlı olarak Kastamonu’da 
uzun yıllar günlük yağış ortalamasının Rize’ye göre daha dengesiz dağıldığı anlamına 
gelmektedir. Bu grupta kalan istasyonlar Karadeniz Yağış Rejimi’ni karakterize etmektedirler.  

İkinci grubu oluşturan istasyonlar ise, Gini ve Hoover endeks değerlerinin arttığı ve 
Karadeniz Kıyı Ardı yörelerini ve İç Batı Anadolu’nun yüksek kesimlerini kapsamaktadır. Bu 
sahalar doğuda Kars ve Ardahan’dan başlayarak batıda Bursa’ya kadar, kuzeyde ise Kuzey 
Anadolu Fay Zonu içerisinde yer alan oluğun içerisinde ve yakın çevresindeki istasyonlar ile 
güneyde İç Anadolu bozkırlarına kadar devam eden alanlarda görülmektedir. Bu sahada kalan 
istasyonlarda uzun yıllar günlük ortalama yağış değerlerinde yağışsız geçen gün sayısı 1 ile 20 
gün arasında değişmekte ve yağışın yıl içindeki dağılışında eşitsizlik derecesi artmaktadır. Bir 
başka ifadeyle yağışsız geçen gün sayısının artışı doğru orantılı olarak yağış dağılımında 
eşitsizliği artırmıştır. Bu ikinci gruptaki istasyonlar, Karadeniz kıyısından iç kesimlere 
geçişteki Kıyı Ardı Yörelerin Yağış Rejimi sahasına karşılık gelmektedir. 

 

 
Şekil 6. Türkiye’de eşitsizlik endekslerine göre yağış rejim bölgeleri. 
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Yapılan analiz sonucu üçüncü grupta kalan istasyonlar, eşitsizlik endeksi değerlerinin 
arttığı ve yağışsız gün sayılarının 20 günün üzerine çıktığı İç Anadolu ve Doğu Anadolu 
Bölgeleri’ni kapsayan Karasal Yağış Rejim Tipi sahalarını oluşturmaktadır. Bu alanlar, 
kuzeyde Eskişehir’den Ağrı’ya çizilecek hattın güneyi ile güneyde ise Denizli’den Elazığ’a ve 
oradan da Van’a çizilecek bir hat arasında kalan Anadolu’nun karasal iç bölgelerini 
kapsamaktadır. Bu bölgede Gini endeks değerleri 0,4 değerinin üzerine çıkmıştır. 

Son olarak dördüncü grupta kalan istasyonlar, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyıları ile 
Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin, Orta Fırat Bölümü’nü kapsayan ve Akdeniz Yağış 
Rejimi’nin görüldüğü sahalardır. Batı’da Çanakkale’den, batı ve güney kıyılarımız boyunca 
doğuda Mardin’e kadar uzanan kuşak boyunca ortaya çıkan yağış rejimidir. Bu kesimlerde 
uzun yıllık ortalamalara göre yağışsız gün sayısı 60 gün ve üzerine çıkmaktadır. Dolayısıyla 
yağışın içinde en eşitsiz/düzensiz dağıldığı yerler bu grupta yer alan sahalar olup, düşen 
yağışın yılın belli bir zamanında toplanmaktadır. Bu sonuç, Akdeniz Yağış Rejimi’ni 
oluşturan faktörlere bağlı olarak meydana gelmekte olup, bu yağış rejiminin karakteristik 
özelliğini oluşturmaktadır. 
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Şekil 7. Türkiye’de Yağışın Gini Eşitsizliği Endeksine Göre Kümeleme Analizi.  
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SONUÇ 
 
Türkiye, bulunduğu konumu gereği farklı karakterdeki hava kütlelerinin yıl içindeki 

değişen etkileri yanında coğrafi özelliklerinin kısa mesafelerde gösterdiği değişikliğe bağlı 
olarak yağış miktarı ve rejimleri önemli farklılıklar içerir. Yıllık yağış miktarları 300-2000 
mm. arasında değişen yerler olduğu gibi, uzun yıllar günlük ortalamalara göre 3 aydan fazla 
hiç yağış almayan yerler de bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de gerek yağış miktarı 
gerekse yıl içindeki dağılımı itibariyle yağışın yıl içindeki dağılım eşitsizliği kendini 
göstermektedir.  

Bu araştırmada, Türkiye’de uzun yıllar günlük ortalama yağış değerlerinin toplam 
içerisindeki oranlarının yıl içindeki dağılımı esasa alınarak yağış dağılım eşit(siz)liği çeşitli 
eşitsizlik ölçme yöntemleriyle (Gini ve Hoover endeksi ve Lorenz eğrisi) belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

Uzun yıllara ait günlük ortalama değerlerin yıl içindeki dağılım eşitsizliği Gini ve 
Hoover endeksleriyle analiz edildiğinde, eşitsizliğin Türkiye’nin kuzeyinden güney ve 
güneydoğusuna doğru kademeli olarak arttığı görülmüştür. Bu artış yağışsız gün sayısı 
dağılımı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Nitekim yağışsız gün sayısının en az veya hiç 
olmadığı Karadeniz Bölgesi’nde eşitsizlik endeks değerlerinin en az olduğu, buna karşın 
Türkiye’nin güney ve güneydoğusunda eşitsizliğin en yüksek değerlerine eriştiği görülmüştür. 
Uzun yıllara ait günlük ortalama yağış değerlerine göre Türkiye’nin güney kesimlerinde 
yağışsız gün sayısının 60 günün üzerinde olması eşitsizliğin yüksek olmasını belirlemiştir. 
Yağışsız gün sayıları ile eşitsizlik endeksleri arasındaki pozitif güçlü bir korelasyon (0.90) 
bulunmuştur. Ayrıca yağışsız gün sayıları ile eşitsizlik endeksleri arasında kurulan regresyon 
modelleri yağışın eşitsizliğini büyük ölçüde (% 87) açıklamaktadır.  

Yağış eşitsizliği yapılan endeks değerleriyle sayısal olarak ortaya konulabildiği gibi 
eşitsizliğin yıl içindeki gidişi de Lorenz eğrisi ile belirlenmiştir. Buna göre Türkiye’nin 
kuzeyinde eşitsizliğin en az olduğu istasyonlarda yılın % 50’sinde yağışın % 30’u düşerken, 
yağışın % 50’si yılın % 70’inde düştüğü görülmüştür. Buna karşın eşitsizliğin en fazla olduğu 
istasyonlardan birisi olan Antalya’da yılın % 50’sinde yağışın % 10’undan daha azı düşerken, 
yağışın % 50’si yılın ancak % 80’inden daha fazla bir zamanda gerçekleşmektedir.  

Yağışın dağılım eşitsizliği endeks değerleri istasyonlar arasındaki benzer ve 
farklılıkları belirlemek amacıyla hiyerarşik cluster analiz yapılmıştır. Eşitsizlik endeksleri ve 
yağışsız gün sayıları açısından aynı özellikteki illerin aynı grupta yer aldığı görülmüştür. 
Küme uzaklıkları değerlerine göre en uzakta birinci aşamada iki grup oluşurken, daha düşük 
uzaklık değerleri dikkate alındığında ikinci aşamada dört grup oluşmuştur. Kümeleme analizi 
sonucu oluşan bu gruplamalar içerisinde kalan istasyonların oluşturduğu alanlar bu 
alanlardaki yağış rejim tipleriyle büyük ölçüde örtüştüğü görülmüştür.  

İl merkezlerindeki istasyonlar esas alınarak yapılan bu araştırma daha fazla sayıda 
istasyonun dâhil edilmesiyle daha detay sonuçlara ulaşılabileceği kesindir. Ayrıca bölgesel ve 
yerel ölçeklerde bu yöntemler kullanılarak yağış dağılım eşitsizlikleri belirlenebilir. Böylece 
Türkiye’de başta doğal ortam özellikleri olmak üzere sosyo-ekonomik yapıyı da derinden 
etkileyen yağış dağılımı, eşitsizlik endeksleri yöntemleriyle sayısal boyutta analiz edilerek 
ortaya çıkarılabilmektedir.             
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YÖNETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞ AÇILARININ 
BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI 

 

                
 
  Agah Sinan ÜNSAR*,        Hüsniye ALPERTONGA** 
Öz 

Uzun dönemli karlar,  profesyonel yöneticiliğin ve sendikaların gelişmesi,  iş görenlerin 
verimli çalışmaya motive edilmesi işletmelerde kurumsal sosyal sorumluluğun artış nedenleri 
olarak sayılabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temelinde, işletmelerin toplumdan 
aldığını topluma verme felsefesi ile birlikte, topluma ve kendi çalışanlarına karşı olan 
sorumluluklarını yerine getirme ve bu yolla da itibar ve güven kazanma anlayışı yer almaktadır. 
Bu makalede yöneticilerin kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili düşünce ve bakış açıları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda hazırlanan anket formu ilgili yöneticilere uygulanmış, 
elde edilen sonuçlar istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek elde edilen sonuçlar açıklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Yönetim, Ekonomi, Güven. 

EVALUATION OF SOME VARIABLES OF MANAGERS PERSPECTIVES 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A CASE STUDY 

 
Abstract 

 Long-term profits, professional management and development of trade unions, business 
enterprises are motivated to work effectively in those who see corporate social responsibility can 
be considered as reasons for the increase. On the basis of the concept of corporate social 
responsibility, together with its philosophy to businesses from society to society, society and 
fulfill their responsibilities to their employees, and thus earn the respect and confidence is the 
understanding. This article related to corporate social responsibility of  managers is to determine 
the ideas and perspevtives. In this context, the managers prepared a questionnaire was applied to 
the results obtained by evaluating the results obtained with statistical methods are explained. 

Key Words:  Social responsibility, Management, Economy, Trust. 
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 GİRİŞ 
 İşletmelerin globalleşen Dünya’da mevcudiyetlerini sürdürmeleri, ürettikleri veya 
sundukları hizmetleri pazarlamalarına ve bunun sonucunda kar elde etmelerine değil 
çevrelerindeki kişi ve kurumların toplumsal ve sosyal beklentilerini karşılamalarına bağlı olduğu 
söylenebilir. Kişi veya kurumların beklentilerine cevap veren işletmeler toplumun gözünde daha 
saygın bir imaja sahip olacakları için, işletme sahip ve yöneticilerinin sosyal sorumlulukla ilgili 
projelere önem vermeleri gerektiği söylenebilir. Son yıllarda işletmelerin kurumsal sosyal 
sorumluluk konusuna önem vermeye başladıkları ve çeşitli uygulamalara ve bu konuda strateji 
geliştirme yoluna gittikleri söylenebilir. Böylece işletmenin ekonomik amaçlarını toplumun istek 
ve beklentileriyle uyumlaştıran işletmelerin daha başarılı olacağı söylenebilir. Aşağıda açıklanan 
araştırmada gıda, tekstil ve ulaşım sektörü içinde yer alan işletmelerde yöneticilik yapan kişilerin 
kurumsal sosyal sorumluluğa bakışı ve konuyla ilgili düşünce ve bakış açıları belirlenmeye 
çalışılmıştır. Makalede öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili teorik çerçeve 
oluşturulmuş ardından gerçekleştirilen araştırmanın metodolojisi belirtilmiş ve ulaşılan sonuçlar 
açıklanmıştır. 

 

 I. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMIYLA İLGİLİ TEORİK  
                 ÇERÇEVE 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramıyla ilgili bir çok tanım bulunmaktadır. Bunlardan 
biri; bir işletmenin toplum üstündeki her türlü zararlı durumu asgari seviyeye çekeceği ya da 
tamamen yok edeceği ve uzun vadeli faydalı durumları en üst düzeye yükselteceğini taahhüt 
etmesi olarak tanımlanmaktadır. Yani işletmeler  topluma zarar vermeyi azaltırken faydalı olmayı 
artırmaktadırlar (Aktan ve Börü:2007:13). Diğer bir tanım ise; işadamlarının toplum tarafından 
istenilen değer ve amaçları izleyerek bu yönde karar alması ve işletmenin idare edilmesi yönünde 
bağlı oldukları zorunlulukladır. Böylece işletmelerin toplumun değerlerine saygı duyarak bu 
konuda çalışmalar yapması önem kazanmıştır (Kelgökmen,2010:306). İşletmenin ahlaki değerleri 
göz önünde bulundurarak hukuki ve ekonomik koşullar çerçevesinde işletme içi ve işletme dışı 
kişi ve grupların isteklerine uygun bir biçimde faaliyetlerini devam etmesini sağlayan sorumluluk 
duygusu olarak da bir başka tanımda bu şekilde ifade edilmiştir. Bu tanımda etik değerlerin 
dikkate alınarak sosyal sorumluluk çalışmalarının gerçekleştiği söylenebilir (Nalbant,2005:194).  

Toplumun, işletmelerden sosyal sorumlulukla ilgili talep veya beklentileri Amerika’da 20. 
yüzyılın başlarında başlamıştır. Söz konusu yıllarda işletmeler ekonomik hayatta aşırı büyüme ve 
güçlü olmayı hedefliyorlardı. Ayrıca antirekabetçi ve antisosyal davranışlar sergiledikleri için 
suçlanıyorlardı. O yıllarda çıkarılan yasa ve düzenlemelerle işletmelerin bu güçleri ve 
davranışları sınırlandırılmaya çalışılmıştır. 20. yüzyılın başında başlayan oluşum şirketlerin 
serbestçe davranmalarına yol açmış ve akabinde hukuki düzenlemelerle olumsuzluklar 
giderilmeye çalışılmıştır (Dalyan, 2007:46).  

Müşteriler için sadece malın veya hizmetin kalitesi ya da fiyatı onu satın almak için 
yeterli olmamakta, ayrıca satın aldıkları hizmet veya malı üreten işletmelerin topluma ve çevreye 
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gönüllü olarak yaptıkları katkılarda değerli olmaktadır. Böylece müşterilerin, işletmelerden 
sadece nitelikli mamul üretmelerinin yanında topluma çeşitli yönlerden katkı yapma beklentisi 
içine girdikleri söylenebilir (Kaya, 2007:97).  

Sosyal sorumluluk, işletme kararları ve alınan bu kararların toplum üzerinde oluşturacağı 
etkilerle ilişkilidir. Görüldüğü üzere alınan işletme kararlarının hayata geçirilmesi toplum 
üzerinde doğrudan veya dolaylı etkiler yaratmaktadır  (Karalar v.d.,2005:79). Kurumsal sosyal 
sorumluluk içerik olarak halkı, çalışanları, müşterileri, ulusal ve uluslararası toplumu 
kapsamaktadır (Kayalar ve Özmutaf,2007:110). Özellikle son yıllarda Türkiye’nin ekonomisinin 
dışarı açılmasıyla birlikte işletmelerin sosyal sorumluluk konularına yurt dışındaki ülkelerde de 
özen göstermesi ve hayata geçirmesi gerektiği söylenebilir. Bir başka deyişle Türk işletmelerin 
yurt dışında başarılı olması faaliyette bulundukları ülkelerde sosyal sorumluluk konularına 
gereken önemi ve hassasiyeti göstermelerine bağlıdır denilebilir (Ertürk,2009:27).  

Sosyal sorumluluk, ekonomik hedefleri gerçekleştirirken toplumsal hedefleri de dikkate 
almayı gerektirir. En ideali ise sosyal ve ekonomik hedefler arasında bir denge oluşturmaktır. 
Böylece işletmenin ekonomik hedeflerine topluma ve çevreye zarar vermeden ulaşacağı 
söylenebilir (Özgen ve Yalçın,2006:78).   

Günümüz ekonomik hayatında işletmelerin gerçekleştirmesi gereken dört temel 
sorumluluk bulunmaktadır. Bunlar; 1. Kanunlara uymak, 2. Karlı ve verimli olmak, 3. Toplumsal 
norm ve beklentilere uygun hareket etmek ve 4. Toplumsal problemlerin çözümü için gönüllü 
çalışmak. Bunlar sırasıyla hukuki, ekonomik, etik ve sosyal olmak üzere 4 temel başlıkta 
toplanabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk doğrudan etik ve sosyal konuları kapsarken dolaylı 
olarak tümünü kapsamaktadır (Argüden, 2007:37). 

 Etik zorunluluklar, kaynaklara sahip olma, daha iyi bir çevre oluşturma, toplumun 
beklentileri, güç dengesi ve sorumluluk, hissedarların çıkarları, olumlu imaj, devlet müdahalesini 
azaltma, uzun dönemli karlar, profesyonel yöneticiliğin ve sendikaların gelişmesi, iş görenlerin 
verimli çalışmaya motive edilmesi işletmelerde kurumsal sosyal sorumluluğun artış nedenleri 
olarak söylenebilir (Kelgökmen; 2010:307, Şimşek v.d.,2008:458-459).  

Bazı işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip olmadıkları için çevreye zarar 
vermekte, güvensiz ürünler satmakta ve aldatıcı reklamlar yayınlamaktadırlar. Bu uygulamalar 
yüzünden devlet bir çok yasal düzenleme yapmak ve işletmelerin uygulamalarını kontrol etmek 
durumunda kalmaktadır. Bu nedenle işletmelerin bu konuda bilinçlenmeleri için gerek çabanın 
gösterilmesi gerektiği söylenebilir (Ülgen ve Mirze,2006:456). Kurumsal sosyal sorumluluk 
anlayışının temelinde, işletmelerin toplumdan aldığını topluma verme felsefesi ile birlikte, 
topluma ve kendi çalışanlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirme ve bu yolla da itibar ve 
güven kazanma anlayışı yer almaktadır. Böylece toplumdan aldığını çeşitli projelerle topluma 
kazandıran işletmelerin toplum gözünde itibarlarının arttığı söylenebilir (Özgen,2007:2). 

İşletmelerin sosyal taleplere yönelik tepkileri üç evre içinde oluşmaktadır. Bazı 
işletmelerin sosyal problemlere tepkisi veya ilgisi sadece yasa ve kurallar yüzündendir. Bu evre 
sosyal yükümlülük evresidir. Bazı işletmeler ise zorunlu olmadıkları halde önemli kamusal 
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problemlere gönüllü bir şekilde yapıcı çözümler getirirler. Bu ise sosyal sorumluluk evresidir. 
Son evre olan sosyal duyarlılık evresinde ise işletmeler önemli kamusal olayların çözümünde 
yapılan çalışmalara öncülük ederek kamuoyunda olumlu bir imaj oluşturmaya çalışırlar 
(Mirze,2010:392-393). 

 İşletmeler, sivil veya yerel toplum kuruluşları gibi farklı düzeydeki yönetimlerle yapıcı iş 
birlikleri ve açık iletişim içinde bulunarak güçlü bir sosyal sorumluluk stratejisi geliştirmeleri 
gerekir. Bunun için yöneticiler ile toplum kuruluşları ararsında güçlü bir bağ ve iletişim 
kurulması gerektiği söylenebilir (Akdemir, 2009:120).  

 
II. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
Araştırmanın amacı, gıda, tekstil ve ulaşım sektörü içinde yer alan firmalarda görev yapan 

yöneticilerin kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili düşünce ve bakış açılarını belirlemektir. Bu 
çerçevede orta kademe yöneticiler üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Firmaların günümüzde 
ayakta kalabilmeleri sadece mal veya hizmet satıp kar etmelerine değil sosyal sorumluğa 
verdikleri öneme de bağlıdır. Sosyal sorumluluğa önem veren ve bunu faaliyette bulundukları 
topluma yaptıkları uygulamalarla yansıtan işletmeler müşterilerin gözünde daha çok değer 
kazanırlar. Günümüz tüketicilerinin geçmişe oranla sosyal sorumluluk konularına daha ilgili ve 
duyarlı olduğu söylenebilir. Toplumsal sorunları gören ve bunlara yönelik proje geliştirip çözüm 
üreten firmalar ekonomik amaçlarına daha kolay ulaşabilmektedirler. Anketi yanıtlayan 
yöneticilerin anketteki soru ve ifadeleri doğru algıladıkları ve yanıtladıkları varsayılmıştır. 
Araştırmanın gerçekleşmesinde anket ve ilk elden verilere dayalı anlık araştırma yöntemi 
uygulanmıştır. Ankette yöneticilerin kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili olan ifadelere olan bakış 
açıları ve tutumları sorgulanmıştır.  Ankete cevap veren yöneticilerin demografik özelliklerini 
belirleyen soruların yanı sıra, Atlığ tarafından geliştirilen ve 28 maddeden oluşan “Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Ölçeği” kullanılmıştır (Atlığ,2006:86-87). Anket ifadelerinde tamamen 
katılıyorumdan, tamamen katılmıyoruma uzanan 5’li likert tipi yanıtlar yer almıştır. Araştırmanın 
evrenini Tekirdağ’da faaliyette bulunan tüm gıda, tekstil ve ulaşım işletmelerinin yöneticileri, 
örneklemini ise Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren adı geçen sektör 
firmalarının yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırma anketi firmalara gidilerek yüz yüze görüşme 
yöntemiyle doldurulmuştur. Anketlerin değerlendirilmesi esnasında bazı nedenlerle (eksik 
doldurma ve yanlış doldurma) anket formlarının bir bölümü değerlendirme dışı bırakılmış ve 88 
yöneticinin cevapladığı anketler değerlendirilemeye alınmıştır. Daha sonra SPSS paket programı 
kullanılarak anketlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Elde edilen verilere parametrik ve 
nonparametrik istatistik analiz teknikleri kullanılmıştır. Verilerin niteliğine bağlı olarak, 
farklılıkları analize yönelik olarak parametrik ve nonparametrik analiz tekniklerinden 
yararlanılmıştır.  (Altunışık v.d., 2007:171). Değerlendirmelerde ise istatistiksel anlamlılık oranı 
p<0.05 değeri olarak kabul edilmiştir. 
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II.A. FAKTÖR ANALİZİ VE ALT BOYUTLARA AİT BULGULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ     
Ankette yer alan kurumsal sosyal sorumluluk anket ifadelerine faktör analizi yapılmış ve 

sonuç olarak 6 adet alt boyut belirlenmiştir. Bulunan alt boyutlara anket ifadeleriyle ilgili alt 
boyut isimleri verilmiştir. Tablo 1’de alt boyutların isimleri ve ait oldukları anket ifadelerinin 
madde numaraları gösterilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk ölçeği ifadelerinin KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin) değeri 0.68 olarak bulunmuştur. Bu değerin örnekleme yeterliliği için uygun 
olduğu söylenebilir. 

        Tablo 1 : Anket İfadelerinin Alt Boyutlara Göre Dağılımı 

 ALT BOYUT Anketteki İfade Numaraları 
1 Kar Önceliği 1,2,3,4,5 

2 İşletme İmajı 20,21,22 

3 Toplumsal Değerler ve Çevre 13,14,15,16 

4 Toplumsal Sorunlar ve Ahlak 23,24,25 
5 İşletme Menfaati 8,9,10 
6 Sosyal Duyarlılık 18,19 

Ankette yer alan ifadelerin alt boyutlarının cronbach alpha değerleri yapılan güvenirlik 
analizleri neticesinde belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda rakamsal değer olarak gösterilmiştir. 
Tablo 2 incelediğinde 6 alt boyutun alpha değerleri 70’in üzerinde çıkmıştır. Bu rakamsal 
değerler faktör alt boyutlarının istatistik anlam bakımından güvenilir olduğunu göstermektedir. 

          Tablo 2: Alt Boyutların Cronbach Alpha Değerleri 

 ALT BOYUT Cronbach Alpha Değeri
1 Kar Önceliği 92.3 

2 İşletme İmajı 85.9 

3 Toplumsal Değerler ve Çevre 79.5 
4 Toplumsal Sorunlar ve Ahlak 77.9 
5 İşletme Menfaati 76.4 
6 Sosyal Duyarlılık 77.8 

II.B. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUM 
Aşağıdaki bölümlerde araştırmaya katılan yöneticilerin sosyo-demografik özellikleri, 

araştırma hipotezleri hipotezlerin testleri ve sonuçları açıklanmıştır. 
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ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 
Araştırmaya katılan çalışanların bazı sosyo demografik özellikleri Tablo 3’de 

gösterilmiştir. Tablo 3’de görüldüğü gibi çalışanların, cinsiyet bakımından %80.7’sinin erkek,  
%19.3’ünün kadın olduğu (çoğu erkek yöneticidir), öğrenim düzeyi açısından %38.6’sının lise, 
%19.3’ünün ön lisans,  %37.5’inin lisans ve %4.5’inin ise yüksek lisans mezunu olduğu (çoğu 
lise ve lisans düzeyinde eğitimlidir), yaş grubu bakımından %50’sinin 25-35, %33’ünün 36-45 ve 
%17’sinin ise 46 yaş ve üzeri  yaş aralığında olduğu (çoğu 25-35 yaş grubundadır), medeni 
durum bakımından %59.1’inin evli %40.9’unun ise bekar olduğu (çoğu evlidir),  çalışma yılı 
(kıdem) bakımından, %44.3’ünün 1-9, %30.7’sinin 10-19, %25’inin ise 20 yıl ve üzeri çalışma 
yılına sahip oldukları (çoğu 1-9 yıl kıdeme sahiptir), yetiştiği yer bakımından %5.6’sının 
köy/belde ve bucakta,  %20.5’inin ilçede, %59.1’inin ilde ve %14.8’inin ise büyük şehirde  
yetiştikleri (çoğu ilde yetişmiştir), Toplam Gelir (T.L.) bakımından ise, %’33’ünün 1000-2999, 
%43.2’sinin 3000-5999 ve %23.9’unun ise 6000 TL ve üzeri gelire sahip oldukları (çoğu 3000-
5999 TL gelire sahiptir) belirlenmiştir.  

Tablo 3: Çalışanların Sosyo-Demografik Özellikleri  

  
N % 

Cinsiyet Kadın 17 19.3 
Erkek 71 80.7 

Öğrenim Düzeyi 

Lise 34 38.6 
Ön lisans 17 19.3 

Lisans 33 37.5 
Y.Lisans 4 4.5 

Yaşı 
25-35 44 50 
36-45 29 33 

46 ve üstü  15 17 

Medeni  durumu Evli 52 59.1 
Bekar 36 40.9 

Çalışma Yılı (Kıdem) 
1-9 39 44.3 

10-19 27 30.7 
20 ve üstü 22 25 

Yetiştiği Yer 

Köy/Belde ve 
Bucak 5 5.6 

İlçe 18 20.5 
İl  52 59.1 

Büyük Şehir 13 14.8 

Toplam Gelir 
(T.L.) 

1000-2999 29 33 
3000-5999 38 43.2 

6000 ve üstü 21 23.9 
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ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 
 Araştırma konusuyla ilgili olarak 5 adet hipotez geliştirilmiş olup, hipotezler aşağıda 
sıralanmıştır. 

1. Hipotez: 
H0: Yöneticilerin Cinsiyetleri İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık Yoktur. 
 H1: Yöneticilerin Cinsiyetleri İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık Vardır. 
2. Hipotez:  
H0: Yöneticilerin Yaş Grupları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık Yoktur. 
H1: Yöneticilerin Yaş Grupları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık Vardır. 
3. Hipotez: 
H0: Yöneticilerin Öğrenim Durumları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları 

Arasında Anlamlı Bir Farklılık Yoktur 
 H1: Yöneticilerin Öğrenim Durumları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları 

Arasında Anlamlı Bir Farklılık Vardır. 
4. Hipotez:  
H0: Yöneticilerin Çalışma Yılları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık Yoktur 
H1: Yöneticilerin Çalışma Yılları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık Vardır 
5. Hipotez:  
H0: Yöneticilerin Baba Eğitimleri  İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık Yoktur. 
H1: Yöneticilerin Baba Eğitimleri  İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 

Anlamlı Bir Farklılık Vardır. 
 

 ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİNİN TESTİ 
Araştırmaya katılan yöneticilerin “kurumsal sosyal sorumluluk” ile ilgili düşünce ve bakış 

açılarını belirlemeye yönelik olarak geliştirilen hipotezler aşağıda çeşitli istatistik yöntemlerle 
test edilmiş ve elde edilen sonuçlar tablolar yardımıyla açıklanmış ve yorumlanmıştır. 
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1. Hipotez; “Yöneticilerin Cinsiyetleri İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları 
Arasında Anlamlı Bir Farklılık Yoktur/Vardır” ifadesini test etmek amacıyla verilere t testi 
yapılmıştır. Yapılan test sonucu Kurumsal Sosyal Sorumluğun alt boyutlarından “kar önceliği” ve 
“işletme imajı” nın P değerleri 0.05’ten küçük olduğu anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Böylece 
H0 hipotezi reddedilmiş, H1 hipotezi: “Yöneticilerin Cinsiyetleri İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa 
Bakış Açıları Arasında Anlamlı Bir Farklılık Vardır” kabul edilmiştir. Yani yöneticilerin kadın 
veya erkek olması ile kurumsal sosyal sorumluluğa özellikle kar önceliği ve işletme imajı alt 
boyutlarında farklı baktıkları veya düşündükleri görülmüştür.  

Tablo 4: Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre t testi sonuçları.  
 

  

 2. Hipotez; “Yöneticilerin Yaş Grupları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları 
Arasında Anlamlı Bir Farklılık Yoktur/Vardır” ifadesini test etmek amacıyla verilere anova testi 
yapılmıştır. Yapılan test sonucu Kurumsal Sosyal Sorumluğun alt boyutlarından “işletme imajı”  
ile “işletme menfaati” nin değerleri 0.05’ten küçük olduğu ve anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  

Böylece H0  hipotezi red edilmiş,  H1 hipotezi: “Yöneticilerin yaş Grupları İle Kurumsal 
Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında Anlamlı Bir Farklılık Vardır” kabul edilmiştir. 
Farklılığın hangi yaş grubundan kaynaklandığını belirmek amacıyla Tukey testi yapılmıştır. 
Yapılan Tukey testi sonucunda 46 yaş ve üzeri yaş grubunda olan yöneticilerin 36-45 yaş 
grubundakilere oranla “işletme imajı” alt boyutunda  farklı  düşündükleri görülmüştür. Yine aynı 
şekilde  46 yaş ve üzeri yaş grubunda olan yöneticilerin 36-45 yaş grubundakilere oranla “işletme 
menfaati” alt boyutunda farklı baktıkları veya düşündükleri görülmüştür.  Yaşın artması kişilerin 
bakış açılarını olgunlaştıran veya farklı kılan bir değişken olarak görülebilir. 

Alt 
Boyutlar 

Cinsiyet N Ort. ± SS t P 

Kar 
Önceliği 

 

Kadın 17 3.32 ± 1.01 
2.228 

 
0.02 

Erkek 71 2.61 ± 1.21 

İşletme 
İmajı 

Kadın 17 3.74 ± 0.70 
2.638 

 
0.01 

Erkek 71 2.93 ± 1.20 
Toplumsal 
Değerler 
ve Çevre 

Kadın 17 2.26 ± 0.52 
-1.344 

 
0.18 

Erkek 71 2.61 ± 1.05 
Toplumsal 
Sorunlar 
ve Ahlak 

Kadın 17 2,67 ± 0.79 
0.016 

 
0,98 

Erkek 71 2.66 ± 1.12 

İşletme 
Menfaati 

Kadın 17 3.23 ± 0.98 
1.234 

 
0.22 

Erkek 71 2.89 ± 1.02 

Sosyal 
Duyarlılık 

Kadın 17 2,52± 0.95 
0.516 

 
0,60 

Erkek 71 2.38 ± 1.09 
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   Tablo 5: Yöneticilerin Yaş Gruplarına Göre Anova testi sonuçları.  
  

  

 

 

 3. Hipotez; “Yöneticilerin Öğrenim Durumları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış 
Açıları Arasında Anlamlı Bir Farklılık Yoktur/Vardır” ifadesini test etmek amacıyla verilere 
anova testi  yapılmıştır. Test sonucu Kurumsal Sosyal Sorumluğun alt boyutlarından “kar 
önceliği”, “toplumsal değerler ve çevre” ile “işletme menfaati”nin değerleri 0.05’ten küçük 
olduğu anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Böylece H0  hipotezi red edilmiş,  H1 hipotezi: 
“Yöneticilerin Öğrenim durumları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları Arasında 
Anlamlı Bir Farklılık Vardır” kabul edilmiştir.  
 Farklılığın hangi öğrenim grubundan kaynaklandığını belirmek amacıyla Tukey testi 
yapılmıştır. Yapılan Tukey testi sonucunda lisans mezunu yöneticilerin lise mezunu yöneticilere 
nazaran “kar önceliği” alt boyutunda  farklı baktıkları veya düşündükleri görülmüştür. Ön lisans 

Alt 
Boyutlar 

Aylık 
Gelir(TL) 

N Ort. ± SS  F P 

Kar 
Önceliği 

 

25-35 44 2.79 ± 1.19  
0,148 

 
0,86 36-45 29 2.68 ±  1.30 

46 ve üstü 15 2.89 ± 1.10 

İşletme 
İmajı 

25-35 44 3.22 ± 1.14 5.464 
 
 

0,00 
 
 

36-45 29 2.58 ± 1.15 

46 ve üstü 15 3.68 ± 0.90 

Toplumsal 
Değerler 
ve Çevre 

25-35 44 2.52 ± 1.09 

1.019 0,36 36-45 29 2.72 ± 0.89 

46 ve üstü 15 2.28 ±  0.74 
Toplumsal 
Sorunlar 
ve Ahlak 

25-35 44 2.65 ± 1.08  
0,175 

 
 

 
0,84 

 
 

36-45 29 2.59 ±  1.12 

46 ve üstü 15 2.80 ± 0.95 
 

İşletme 
Menfaati 

25-35 44 2.88 ± 1.06 3.648 
 
 

0,03 
 
 

36-45 29 2.75 ± 0.99 

46 ve üstü 15 3.57 ± 0.67 
Sosyal 

Duyarlılık 
25-35 44 2.46 ± 1.09 0.125 

 
 

0,88 
 
 

36-45 29 2.34 ± 1.17 

46 ve üstü 15 2.36 ± 0.76 
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mezunlarının lise mezunlarına oranla “Toplumsal Değerler ve Çevre” alt boyutunda  farklı 
baktıkları veya düşündükleri görülmüştür. Ortalama değerlere bakıldığında yüksek lisans mezunu 
yöneticilerin lisans mezunu yöneticilere oranla “işletme menfaati” alt boyutunda farklı 
düşündükleri görülmüştür. Tahsil seviyesinin yüksekliği bakış açısını farklı kılan bir değişken 
olarak değerlendirilebilir. 

Tablo 6: Yöneticilerin Öğrenim Durumlarına Göre Anova testi sonuçları.  
 

Alt Boyutlar Lise 
Ort. ± SS 

Ön Lisans
Ort. ± SS 

Lisans 
Ort. ± SS 

Y.Lisans 
Ort. ± SS 

F P 

Kar Önceliği 
 

2.31±1.14 2.54±1.25 3.26±1.08 3.24±1.13 4.25 0.00 

İşletme İmajı 2.93±1.23 2.80±1.18 3.33±1.09 3.75±0.83 1.47 0.22 
Toplumsal 
Değerler ve 

Çevre 

2.28±0.91 3.02±1.26 2.64±0.84 2.00±0.20 2.85 0.04 

Toplumsal 
Sorunlar ve 

Ahlak 

2.86±1.22 2.37±1.09 2.60±0.92 2.66±0.27 1.84 0.47 

İşletme 
Menfaati 

2.81±1.06 2.54±1.07 3.21±0.88 3.91±0.16 3.23 0.02 

Sosyal 
Duyarlılık 

2.16±0.87 2.85±1.29 2.48±1.09 2.00±0.81 1.90 0.13 

  

 4. Hipotez; “Yöneticilerin Çalışma Yılları İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları 
Arasında Anlamlı Bir Farklılık Yoktur/Vardır” ifadesini test etmek amacıyla verilere anova testi  
yapılmıştır. Yapılan test sonucu Kurumsal Sosyal Sorumluğun alt boyutlarından “işletme imajı” 
ve “işletme menfaati”’nin değerleri 0.05’ten küçük olduğu anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Böylece H0  hipotezi red edilmiş,  H1 hipotezi: “Yöneticilerin Çalışma Yılları İle Kurumsal Sosyal 
Sorumluğa Bakış Açıları Arasında Anlamlı Bir Farklılık Vardır” kabul edilmiştir.  
 Farklılığın hangi çalışma yıllarına sahip yöneticilerden öğrenim grubundan 
kaynaklandığını belirmek amacıyla Tukey testi yapılmıştır. Yapılan Tukey testi sonucunda 20 yaş 
ve üzeri gruba dahil yöneticilerin 10-19 yaş grubu yöneticilere oranla “işletme imajı” alt 
boyutunda farklı düşündükleri görülmüştür. Öte yandan, ortalama değerlere bakıldığında, 20 yaş 
ve üzeri gruba dahil yöneticilerin 10-19 yaş grubu yöneticilere oranla “işletme menfaati” alt 
boyutunda farklı düşündükleri görülmüştür. Çalışma yılının (kıdemin) yüksekliği bakış açısını 
farklı kılan veya olgunlaştıran bir değişken olarak görülebilir.  
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  Tablo 7: Yöneticilerin Çalışma Yıllarına Göre Anova testi sonuçları.  

Alt Boyutlar 0-9 Yıl 
Ort. ± SS 

10-19 Yıl 
Ort. ± SS 

20 Yıl ve 
üzeri 

Ort. ± SS 

F P 

Kar Önceliği 
 

2.75±1.23 2.67±1.33 2.86±1.03  0.14 0.86 

İşletme İmajı 3.19±1.19 2.56±1.10 3.56±0.99 5.06 0.00 
Toplumsal 
Değerler ve 

Çevre 

2.49±1.12 2.82±0.92 2.31±0.69 1.75 0.17 

Toplumsal 
Sorunlar ve 

Ahlak 

2.71±1.17 2.61±1.08 2.63±0.87 0.06 0.93 

İşletme Menfaati 2.79±1.05 2.83±1.10 3.40±0.70 2.96 0.06 
Sosyal 

Duyarlılık 
2.35±1.18 2.46±1.12 2.43±0.76 0.08 0.92 

 

 5.  Hipotez; “Yöneticilerin Baba Eğitimleri İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış Açıları 
Arasında Anlamlı Bir Farklılık Yoktur/Vardır” ifadesini test etmek amacıyla verilere anova testi  
yapılmıştır. Yapılan test sonucu Kurumsal Sosyal Sorumluğun alt boyutlarından “kar önceliği” 
nin değeri 0.05’ten küçük olduğu anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Böylece H0 hipotezi red 
edilmiş,  H1 hipotezi: “Yöneticilerin Baba Eğitimleri İle Kurumsal Sosyal Sorumluğa Bakış 
Açıları Arasında Anlamlı Bir Farklılık Vardır” kabul edilmiştir.  
 Farklılığın yöneticilerin babalarının sahip olduğu hangi eğitim düzeylerinden 
kaynaklandığını belirmek amacıyla Tukey testi yapılmıştır. Yapılan Tukey testi sonucunda 
babaları üniversite mezunu olan yöneticilerin, babaları lise ve okur-yazar olmayan yöneticilere 
oranla farklı düşündükleri belirlenmiştir. Bu sonuç; eğitim seviyesi yüksekliğinin bakış açısını 
farklı kılan bir değişken olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla babaları üniversite mezunu olan 
yöneticilerin kurumsal sosyal sorumluluğa duyarlı oldukları ve farklı düşündükleri söylenebilir. 
Bir başka ifadeye yüksek tahsilli bir babanın olduğu ailede yetişen yöneticilerin sosyal 
sorumluluk duygularının daha farklı geliştiği düşünülebilir.  
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Tablo 8: Yöneticilerin Baba Eğitimlerine Göre Anova testi sonuçları.  

Alt Boyutlar Okur-
Yazar 
Değil 

Ort. ± SS 

İlk-Orta 
Ort. ± SS 

Lise 
Ort. ± SS 

Üniversite
Ort. ± SS 

F P 

Kar Önceliği 
 

2.11±0.95 2.88±1.27 2.34±0.96 3.57±1.11 5.18 0.00 

İşletme İmajı 2.88±1.22 3.29±1.25 2.86±1.21 3.16±0.83 0.79 0.49 
Toplumsal 
Değerler ve 

Çevre 

2.44±0.86 2.47±0.91 2.63±1.15 2.64±0.92 0.21 0.88 

Toplumsal 
Sorunlar ve 

Ahlak 

3.18±1.14 2.52±1.04 2.60±1.07 2.77±1.04 1.00 0.39 

İşletme 
Menfaati 

3.25±1.09 2.86±1.00 2.76±1.06 3.35±0.86 1.53 0.21 

Sosyal 
Duyarlılık 

1.72±0.79 2.51±1.04 2.35±1.18 2.65±0.92 1.71 0.17 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Gıda, tekstil ve ulaşım sektörü içinde yer alan firmalarda görev yapan yöneticilerin 

kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili düşünce ve bakış açılarını belirlemeye yönelik yapılan 
araştırma sonucunda; kadın yöneticilerin erkeklere göre kar önceliğine ve işletme imajına önem 
verdikleri görülmüştür. Kadın yöneticilerin toplum içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekleştirerek çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı oldukları ve çözüm üretebildikleri 
söylenebilir. Ayrıca kadın yöneticilerin sosyal sorumlulukla ilgili yapılan çalışmalara kar 
sağlamaya göre daha önem verdikleri belirlenmiştir. 

46 ve üzeri yaşa sahip yöneticilerin işletme imajı ve işletme menfaati boyutunda farklı 
düşündükleri gözlemlenmiştir. Buna göre söz konusu yaşa sahip yöneticilerin işletme imajına ve 
işletme menfaatine önem verdikleri söylenebilir. Böylece orta yaş ve üzeri yöneticilerin sosyal 
sorumluluğa daha fazla değer verdikleri görülmüştür.  

Lise mezunu olan yöneticilerin kar önceliği ile toplumsal değerler ve çevre boyutlarında 
farklı düşündükleri bulunmuştur. Lise mezunu yöneticiler faaliyette bulundukları çevreye ve 
toplumsal değerlere önem verdikleri söylenebilir. Öte yandan yüksek lisans yapmış yöneticilerin 
işletme menfaati boyunda farklı düşündükleri belirlenmiştir. 

20 ve üzeri çalışma yılına sahip yöneticilerin işletme imajı ve işletme menfaati 
boyutlarında farklı düşündükleri görülmüştür. Kıdemli yöneticilerin işletmenin tek amacının 
karlarını maksimize etmek olmadığı, toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak gerektiğini 
düşündükleri söylenebilir. 
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Babaları üniversite mezunu olan yöneticilerin kar önceliğinde farklı düşündükleri 
belirlenmiştir. Yöneticilerin sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamaların işletmeye fayda 
vereceğini düşündükleri söylenebilir.  

Araştırma anketinde yöneticilerin işletmelerinde sosyal sorumluluk ile ilgili çalışmalar 
yapıp yapmadıkları ile ilgili sorular olmadığı için  bu konu tespit edilememiştir. Fakat konuyla 
ilgili olarak ileride  çalışma yapacak araştırmacılara bu konuyla ilgili soruları anketlerine dahil 
etmeleri önerimiz olarak sunulabilir. 
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AŞIK YANGÛNÎ’NİN SON DÖNEM ŞİİRLERİNDE İŞLEDİĞİ ANA KONULAR  

 

 Yrd. Doç. Dr. Yavuz KÖKTAN1 

ÖZ   

1918 yılında Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyünde doğan Aşık 

Yanguni’nin kısa hayat hikayesi ve son dönem şiirleri çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Aşık Yanguni ile ilgili olarak Bekir Karadeniz’in yazmış olduğu Artvinli Halk Şairleri 

adlı kitaptaki bölümden başka daha önce bilimsel anlamda bir çalışma yapılmamış olması 

nedeniyle aşığı ve şiirlerini tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yapılmıştır.  

Çalışma tamamıyla alan araştırmasına dayalı olarak yapılmıştır. Araştırmada 

metodolojik açıdan görüşme tekniği kullanılmıştır. Aşık Yanguni’nin oğlu Erol Tokdemir ile 

yapılan görüşmelerden hareketle verilere ulaşılmıştır. Artvin’de dünyaya gelen, 1950’den 

sonra Sakarya’ya gelen aşık ömrünün son dönemlerinde hastalıklarla uğraşmakta ve bunun 

neticesinde şiirlerinde bu durumun etkisi görülmektedir.  

Alan araştırması sonucunda tespit edilen şiirleri konuları açısından incelenmiştir. Şekil 

açısından da genellemelere gidilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aşık Yanguni, Aşık Yanguni’nin hayatı, Aşık Yanguni’nin 

eserleri, Artvinli aşıklar, Sakarya’da yaşayan aşıklar.   

 
MAIN COMMITED SUBJECTS OF AŞIK YANGUNİ’S LAS PERIOD POEMS 
ABSTRACT 

This study’s topik is Aşık Yanguni’s brief  life history and his last period poems who 

was born in Kocabey village which is related to Artvin’s Şavşat township . 
                                                 
1 Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ykoktan@sakarya.edu.tr  
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There  hasn’t been made any scientific studies yet so this study was made to introduce 

the aşık and his poems.  

This study was made based on the fieldwork completely. Face-to-face interview 

method was used in this study.  Datas was reached.after the interview with Mc. Yaguni Erol 

Tokdemir. Poet,  who was born  in Artvin and came to Sakarya after 1950 is engaged in 

illnesses and as a result of this efect of theses illnesses are seen.  

Poems which are founded in consequence of fielwork was analysed according to 

topics. Generalization was done for it’s shape.   

Key Words: Aşık Yanguni, Aşık Yanguni’s life, Aşık Yanguni’s creations, Aşıks in 

Artvin, Aşıkş who live in Sakarya 

 

1. GİRİŞ 

Asıl adı Gülpaşa Tokdemir olan Aşık Yanguni 1918 yılında Artvin’in Şavşat ilçesine 

bağlı Kocabey köyünde eski adıyla Kuçen’de dünyaya gelmiştir. 

Erol Tokdemir ile yapılan görüşmelerden hareketle elde edilen  bilgilere göre Gülpaşa 

Tokdemir’in kısa hayat hikayesi şu şekildedir:   

Babası çiftçilikle uğraşan Gülpaşa, yedi yaşında köy dışındaki bir okula başlamış, üç 

sene devam ettikten sonra okuldan ayrılmıştır. Öğrendiği bu okuma yazma ile günümüze 

kadar gelen şiirlerini yazmıştır.  

Aşıklığın geleneğe bağlı unsurları arasında yer alan rüyada bade içme motifi Gülpaşa 

Tokdemir’de de görülür. Bir gün öğlen vakti tarlanın kenarında bir ağacın altında uyurken bir 

rüya görür. Rüyasında sevdiği kız Gülpaşa Tokdemir’e içmesi için bir bardak şerbet verir. 

Tam içeceği zaman köyden bir başkası koluna çarpar ve şerbeti içemez. Bunun üzerine “Âşık 

ömür boyu yanacaksın” diye bir ses duyar ve Gülpaşa Tokdemir rüyasında yanmaya başlar. 

Bu rüyadan kan ter içinde uyanır ve içine kor düştüğünü söyler ve Yanguni kelimesini  

mahlas olarak seçer. (Karadeniz, 2002) 

1950 yılından sonra Sakarya’nın Mesudiye Köyü’ne göç eden Aşık Yanguni, 

Sakarya’ya geldikten sonra şiirlerinde sıla özlemi çokça yer almaya başlamıştır.  
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 Aşıklar arasında tanınan ve sevilen biri olan Aşık Yanguni pek çok aşıklar bayramına 

katılmış ve çeşitli dallarda ödüller almıştır. 

28 Nisan 2002 yılında Aşık Yanguni uzun süren rahatsızlıklarının sonucunda vefat 

etmiş  ve Sakarya’nın Mesudiye köyünde toprağa verilmiştir.   

2. AŞIK YANGUNİ’NİN SON DÖNEM ŞİİRLERİ 

Ömrünün son dönemlerinde hastalıklarla uğraşan Aşık Yanguni bu dönem yazmış 

olduğu şiirleri çeşitli şiir defterlerinde toplamıştır. Fakirin, Geziyor gibi isimler verdiği şiir 

defterlerinden hareketle bu eserlerinde sıla özlemi, çocuklarına ve torunlarına duyduğu sevgi, 

kader, fakirlik, hastalık, ölüm gibi konuları daha sık işlemiştir.  

 Şiirlerinin isimlerini ayak seslerine göre veren Aşık Yanguni vatan özlemini Ne Bilir 

adlı şiirinde çok net olarak ortaya koyar. 

Benim gibi dertlilerin derdini 

Başa gelip çekmeyenler ne bilir 

Terk edenler vatanını yurdunu 

Hasret yaşı dökmeyenler ne bilir 

 

Vatanını terk edip gidenlerin yaşadıkları üzüntüyü, döktükleri gözyaşlarını “Hasret 

yaşı dökmeyenler ne bilir” dizesiyle güzel bir şekilde ifade etmiştir. 

Az Kaldı adlı şiirinde de vatan hasretiyle yandığını şu şekilde ifade etmiştir. 

Vatan hasretinden yandım kavruldum 

Kömür oldum kül olmaya az kaldı 

Aklım gitti şaşırmışım bunaldım 

İsak gibi deli olmaya az kaldı 

 

Özlem duygusunu sadece vatan için değil çocuklarına da duyan Yanguni Özledim adlı 

şiirinde bu özlemi serzeniş duygusu ile birlikte ifade etmeye çalışmıştır. 
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Yine yavrularım düştü yadıma 

Hasret oldum cümlenizi özledim 

Siz gelmeseniz kim gelecek yardıma 

Gözüm arar tümünüzü özledim 

Tükendi ahbabım tükendi eşim 

Kalmadı bir tane bir meslektaşım 

Hasretle yoğrulmuş yiyecek aşım 

Oğlu gelini kızı özledim 

 

Yine bahar geldi kuşlar sevinir 

Babalar hükmünde yavrular yürür 

Çiçeklendi her yan meyveler verir 

Türlü çeşit hürmetinizi özledim 

 

Düşünürüm ince ince elerim 

Geçmişte hatıra bu yazılarım 

Ben Aşık Yanguni siz kuzularım 

Elinizi dilinizi özledim 

 

Kadere de isyan eden Yanguni çektiği sıkıntıları kaderimin belası diyerek şu şekilde 

ifade etmiştir. 

Ne yapsan yıkılmaz hicran kalesi 

Her çektiğim kaderimin belası 

Bitmez oldu Yanguni’ni çilesi 

Kandan urgan bükmeyenler ne bilir 

Zaman zaman insanlara öğütler de veren Yanguni Uzak Ol adlı şiirinde çok net 

ifadelerle bunu ortaya koymuştur. 

Eğer bir nasihat istersen benden 

Kendisini övenlerden uzak ol 

Ağzı bozuk karaktersiz insandan 

Küfür edip sövenlerden uzak ol 
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İster erkek olsun isterse kari 

Herkesi yaratan cenabı bari 

Fakiri yetimi hem garipleri 

Düşkünleri dövenlerden uzak ol 

 

Aşık Yanguni ahlaksıza yanaşmaz 

Ne kadar kaynasa da kabından taşmaz 

Ahlaki kamiller yolundan şaşmaz 

Doğru yolu bırakanlardan uzak ol 

 

Son dönem şiirlerinde işlediği bir başka konu ise fakirlik olmuştur. Fakirin yaşadığı 

sıkıntı onun dörtlüklerinde çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. Yeri Fakirin adlı şiirinde 

fakirlerin yaşadıkları sıkıntıları anlatmaya çalışmıştır. 

 

Fakir insan bir meclise gidende 

Kapının ardıdır yeri fakirin 

Herkes sevdiğiyle sohbet edanda 

Orda bir hayaldır yari fakirin 

 

Fakir aşem dese dağın ardına 

Ağustos’ta ona kopar fırtına 

Biri iner biri biner sırtına 

Soyulur belinde deri fakirin 

 

Bayram kalır ham elbise giyemez 

Yıllar geçer isteğini yiyemez 

Boyun verir yüküm ağır diyemez 

Tükenir takati feri fakirin 
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Neylerdin adlı şiirinde de kimsenin fakirlere yardım etmediğinden şikayetlenir. 

Fakir olsan kimse elini tutmazdı 

Saltanatsız bülbüllerin ötmezdi 

Zulmetseydi ettikleri bitmezdi 

Mebadetin çürüteydi neylerdin 

 

Yine Neylerdin adlı şiirinde ise Allah’ın verdiklerine şükretmemiz gerektiğini her 

yönüyle anlatmaya çalışmıştır. 

 

Şükür etki seni insan yaratmış 

Eğer hayvan yarataydı neylerdin 

Etrafını rızkı ile donatmış 

Her rızkını dar etseydi neylerdin 

 

Bahçe vermiş çiçek vermiş gül vermiş 

Gezip dolaş yürüyerek yol vermiş 

Hikmetinden ayak vermiş el vermiş 

Yılan gibi sürüteydi neylerdin 

 

Fakir olsan kimse elini tutmazdı 

Saltanatsız bülbüllerin ötmezdi 

Zulmetseydi ettikleri bitmezdi 

Mebadetin çürüteydi neylerdin 

 

Aşık Yanguni bu halleri fikretmiş 

Gece gündüz verdiğine şükretmiş 

Türlü türlü Kevser sular akıtmış 

Her tarafı kurutaydı ne eylerdin 

 

Ömrünün son dönemlerini hastalıklarla geçiren Aşık Yanguni Başucumda adlı şiirinde 

hastalık sürecinde torunlarına karşı duyduğu sevgiyi dile getirmektedir. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

7 
 

 

Hastayım herkesi arıyor gözüm 

Üç torunum başucumda geziyor 

Hani oğullarım haniya kızım 

Üç torunum başucumda geziyor 

 

Beşik zati bebeklerin başıdır 

Burcu Zeynep meleklerin aşıdır 

Bunlar dedesinin gözü kaşıdır 

Üç torunum başucumda geziyor 

 

Allah’ın verdiği on beş torun var 

Birde Berlin’de var on altı eder 

Bunların kıymeti dünyaya değer 

Üç torunum başucumda geziyor 

Dert Beni adlı şiirinde de dertlerinin, hastalığının kendisini yavaş yavaş ölüme 

götürdüğünü ifade etmektedir. 

Bu hayat değil zahirden oktur 

Bende huzursuzluk denizden çoktur 

Ne yapsam derdimin çaresi yoktur 

Göre göre götürecek dert beni 

 

Felek beni saldı derman sizlerde 

Benim emeklerim hiç oldu nerde 

Kapı penceresiz karanlık yerde 

Göre göre yatıracak dert beni 

 

Aşık Yanguni’yim ne oldu ne olacak 

Vadesi bitince bir gün olacak 

Arayanlar beni nerde bulacak 

Çekip alıyor yitirecek dert beni 
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Ömrünün son dönemlerinde rahat bir yaşam sürebilmek için Rahat Yaşıyım adlı 

şiirinde Allah’a dua eden Yanguni bu isteğini şu şekilde ortaya koymuştur. 

 

Mevzuhat sahibi şahların şahı 

Fırsat ver ki bende rahat yaşıyım 

Her şeye kadirsin emri ilahi 

Fırsat ver ki yarab rahat yaşıyım 

 

Bülbül gibi ötüyorum ahuzar 

Bilemem ki kaderimde neler var 

Senden başka yoktur büyük hükümdar 

Fırsat ver ki bende rahat yaşıyım 

 

Biçare Yanguni kendi haline 

Gam meşakat yüklemiştir dalına 

Senden başka kim el atar elime 

Fırsat ver ki yarab rahat yaşıyım 

 

Yarabbi adlı şiirinde de artık takatinin kalmadığını, vatanına karşı duyduğu hasreti, 

yaşadığı yerin özelliklerini medet Allah’ım diyerek anlatmaya çalışmıştır. 

 

Rahatlık tükendi takatim bitti 

Medet Allah medet senden yarabbi 

Vatanın hasreti burnumda tüttü 

Medet Allah medet senden yarabbi 

 

Biçareyim vatanıma varamam 

Çabalarım muradıma eremem 

Doğduğum yerleri daha göremem 

Medet Allah medet senden yarabbi 
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Bir deprem bölgesi Adapazarı 

Ne kışı bellidir ne de baharı 

Garip bülbül gibi eylerim zari 

Medet Allah medet senden yarabbi 

 

Yesir gibi düştün Yanguni Paşa 

Kimsenin muradı varamaz başa 

Zikreder Mevla’yı unutmam haşa 

Medet Allah medet senden yarabbi 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Şiirlerinde sade bir dil kullanan Aşık Yanguni’nin şiirleri şekil açısından 

incelendiğinde nazım biçimi olarak çoğunlukla koşma nazım biçimini kullandığı 

görülmektedir. 11’li hece ölçüsüyle yazmış olduğu şiirlerinin kafiye düzeni de “ abab- cccb-

dddb” şeklindedir. Şiirlerinde çoğunlukla yarım ve tam kafiyeyi kullanmaktadır. 

Küçük yaşlardan itibaren şiirler söyleyen ve amcasının verdiği bağlama ile aşıklık 

geleneği içine giren Aşık Yanguni halk hikayesi, şiirleri ve katıldığı pek çok aşık 

etkinlikleriyle bu geleneğin temsilcilerinden olmuştur. Şiirlerinde sevgi, din, ata, bayrak, 

öğretmen, sıla özlemi gibi konuları sıklıkla işleyen Yanguni son dönem şiirlerinde ise 

çalışmamızda belirttiğimiz gibi çocuklarına, torunlarına duyduğu sevgi, dertleri, vatan özlemi 

gibi konuları daha fazla işlemiştir. 

Hayatı hakkında bilgi ve şiirlerinden örnekler vererek Aşık Yanguni’yi tanıtma 

çabasıyla yapılan bu çalışma Aşık Yanguni ile ilgili başka çalışmaların da yapılması 

gerekliliğini ortaya koymuştur.  

 

KAYNAKÇA 

Karadeniz, Bekir (2002). Artvinli Halk Şairleri. Ankara: AKYD Yayınları. 

Tokdemir, Erol. Mülakat. Şubat 2013. Sakarya 
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L’ATTITUDE DES APPRENANTS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 
ENVERS LA PRODUCTION ECRITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Veda ASLIM-YETİŞ* 
Résumé 
Depuis les dernières années, le rôle que jouent les attitudes des apprenants de langue étrangère 
envers la production écrite constitue un sujet important des recherches réalisées en didactique 
des langues. Dans cette étude notre objectif est de montrer si l’attitude des apprenants de 
langue étrangère envers la production écrite est un facteur influençant leur réussite en écriture. 
Pour ceci, 35 apprenants de français langue étrangère ont rédigé une rédaction dont les scores 
ont constitué leurs points de réussite d’expression écrite et ont répondu à une échelle 
d’attitude composée de 40 items. Les résultats montrent qu’il existe une relation entre les 
attitudes des apprenants envers l’expression écrite et leur réussite dans cette discipline : les 
apprenants à l’attitude favorable ont de meilleurs résultats que les apprenants à l’attitude 
défavorable.    
Mots clés : français langue étrangère, production écrite, attitude. 
 

FRANSIZCA YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM DERSİNE 
KARŞI TUTUMLARI  

Öz 
Son yıllarda, yabancı dil öğrencilerinin yazılı anlatıma karşı tutumlarının rolü yabancı dil 
öğretimi alanında yapılan araştırmaların önemli bir konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmada 
amacımız öğrencilerin yazılı anlatıma karşı tutumlarının yazma başarılarının üzerindeki 
etkisini görmektir. Bu doğrultuda 35 Fransızca yabancı dil öğrencilerinden, yazılı anlatım 
başarı puanlarını oluşturmak amacıyla bir metin yazmaları ve de 40 ifadeden oluşan bit tutum 
ölçeğine cevap vermeleri istendi. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin başarıları ile yazılı anlatım 
dersine karşı tutamları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir: olumlu tutum sergileyen 
öğrencilerin yazılı anlatım notlarının olumsuz tutum sergileyen öğrencilerinkinden çok daha 
yüksek olduğu görüşmüştür.        
Anahtar kelimeler: Fransızca yabancı dil, yazılı anlatım, tutum.   
 

FRENCH FOREIGN LANGUAGE STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD WRITING 
 

Abstract 
In recent years, the role of learners' attitudes toward foreign language writing is an important 
topic of research conducted in language teaching. In this study we aim to show whether 

                                                            
* Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 
vaslim@anadolu.edu.tr  
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foreign language learners’ attitudes toward writing is a factor influencing their success in 
writing. For this, 35 French as a foreign language learners wrote an essay whose scores have 
made their points of success in writing and responded to an attitude scale consisting of 40 
items. The results show a relationship between learners’ attitude toward writing and their 
success in this discipline: the learners having a positive attitude have better results than 
learners with a negative attitude.     
Key Words:  French as a foreign language, writing, attitude. 
 
1. INTRODUCTION 
 
Pour beaucoup d’apprenants de langue étrangère/langue 2 (LE/L2), écrire dans la langue cible 
est une tâche difficile, laborieuse à l’encontre de tout raisonnement qui entendrait cette tâche 
comme étant plus facile à réaliser en langue étrangère. En effet, il serait aisé de penser que ces 
apprenants acquièrent, gèrent plus facilement ce travail rédactionnel vu qu’ils possèdent déjà 
une base, un savoir-faire de l’écrit dans leur langue maternelle et vu que la production écrite 
(=expression écrite) en L2 fait appel au même processus de production, à savoir la 
planification, la mise en texte et la révision. Les apprenants devraient donc être conscients des 
compétences, des savoir-faire qu’implique écrire et ceci devrait les conduire à concevoir la 
production écrite comme étant une activité simple, facile à réaliser.   
Or, comme le signale Alarcon (2001, p.4), « il ne faut pas oublier qu’il existe une différence 
dans la manière d’aborder l’étude de l’écriture en langue maternelle et en langue étrangère. Le 
natif connaît déjà sa langue quand il entre à l’école, il possède une compétence qui lui est très 
utile. ». Au contraire, le non-natif se trouve face à un système d’une langue inconnue, se sent 
par conséquent pour la plupart du temps démuni et sa tâche s’annonce plus ardue.  
De plus, selon Wolff (1996, p.110), même si l’apprenant de langue étrangère rencontre les 
mêmes problèmes que le locuteur natif, ce premier se trouve face à des difficultés 
supplémentaires en expression écrite :  
- Difficultés linguistiques, notamment sur le plan lexical ;  
- Difficultés à mettre en œuvre dans la langue seconde des stratégies de production textuelle 
pratiquement automatisées en langue 1 (L1) ; 
- Difficultés d’ordre socio-culturel, chaque langue ayant ses caractéristiques rhétoriques 
propre, que l’apprenant ne connaît pas.   
 
Bien que ces difficultés supplémentaires aient été étudiées et approuvées par de nombreux 
chercheurs qui ont suggéré des solutions en vue de venir en aide aux apprenants, depuis les 
dernières années, les recherches sur l’écriture en L2 ont pris un nouvel essor et se sont 
davantage focalisées sur le rôle de la motivation en expression écrite. Les engagements dans 
l’apprentissage ne dépendraient pas seulement des habiletés cognitives des apprenants mais 
aussi de leur volonté à participer (Tardif, 1997, p.92). Ainsi Hayes, en 1996 (traduction 
française 1998), a révisé le modèle du processus d’écriture qu’il avait élaboré avec Flower en 
1986, et y a inclus la variable motivationnelle ; Graham (2006), lui, suppose que la motivation 
prédit la performance en écriture et, de façon plus générale, les recherches supportent que « la 
motivation aide à façonner le développement de l’écriture » (ibid., p.467), ou en d’autres 
termes, que la motivation forge l’habileté à écrire.   
La motivation qui se définit comme « un besoin ou un désir qui sert à dynamiser le 
comportement ou à l’orienter vers un but. » serait liée avec le concept d’attitude. En effet 
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Gardner (1985, cité par Dörnyei, 2001, p.49), qui voit la motivation comme « la différence 
individuelle affective majeure contribuant à la réalisation de l’apprentissage d’une autre 
langue » (Masgoret et Gardner, 2003, p.174), explique que les attitudes ont une influence 
directe sur la motivation. De Serres et Lafontaine (2005, p.185) affirment que « Les études 
menées en L2 montrent clairement que les attitudes exercent une influence sur les 
comportements des individus, de même que sur leur motivation. ». Quant à Masgoret et 
Gardner (2003, p.172), eux, disent que les apprenants qui ont une attitude positive envers 
l’apprentissage sont des apprenants qui sont motivés et ouverts à apprendre. Ainsi, une 
attitude positive ou négative de l’apprenant peut l’entraîner à la motivation ou à la 
démotivation : ce qu’il aimera faire ou pas faire en classe sera déterminé en fonction de 
l’attitude/des attitudes qu’il adopte. 
En ce qui concerne le concept d’attitude, Martin et Briggs (1986, p.100) affirment que les 
définitions de ce concept varient largement et Fisher (cité par ibid.) ajoute que parmi les 
concepts de la psychologie sociale l’attitude est celle qui comporte le plus de définitions. 
Cependant, les chercheurs s’accordent sur le fait que l’attitude est une disposition apprise, et 
donc pas innée, qui mène l’individu à agir d’une certaine façon envers un objet, une situation 
ou une personne. Ainsi, Fishbein et Ajzen (1975, p.6 cités par Long, 2007, p.3) disent que 
l’attitude est « une prédisposition apprise pour agir d’une manière constamment favorable ou 
défavorable à un objet donné. » ; Grisé et Trottier (2002, p.18) qui délimitent davantage ce 
concept au contexte scolaire la définissent « comme étant l’habitude qu’à l’élève d’adopter 
régulièrement un même ensemble ou pattern de comportements dans des situations dont les 
caractéristiques sont similaires ». Mais c’est Morissette (2000, p.228) qui donne une 
définition plus détaillée :  

« Une attitude est une disposition intérieure de la personne qui se traduit par des 
réactions émotives modérées qui sont apprises puis ressenties chaque fois que cette 
personne est en présence d’un objet, d’une idée ou d’une activité. Ces réactions 
émotives la portent à s’approcher ou à s’éloigner de cet objet, à lui être favorable ou 
défavorable. »             

Dans le contexte de cette étude qui vise à montrer si l’attitude des apprenants de langue 
étrangère envers la production écrite est un facteur influençant leur réussite en écriture, 
lorsque nous appliquons cette définition à la relation apprenant-expression écrite (en langue 
étrangère), l’attitude est pour nous une disposition intérieure de l’apprenant de langue qui se 
traduit par des réactions émotives modérées qui sont apprises puis ressenties chaque fois que 
l’apprenant est en présence de l’activité d’expression écrite dans la langue cible. Ces réactions 
émotives portent cet apprenant à s’approcher ou à s’éloigner de l’expression écrite, à être 
favorable ou défavorable envers l’expression écrite.  
Dans cette optique, avec un échantillon constitué d’apprenants de français langue étrangère 
(FLE), nous chercherons réponses aux questions suivantes : 

1- Quelle est l’attitude des apprenants de FLE envers l’expression écrite ? 
2- Leur attitude envers l’expression écrite influence-t-il leur réussite envers cette 

compétence ? Y a-t-il une relation entre les attitudes des apprenants envers 
l’expression écrite et les scores/points obtenus dans cette discipline ?     
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2. METHODOLOGIE  
2.1. ECHANTILLON  
 
Notre échantillon se compose de 35 apprenants Turcs de français langue étrangère ayant tous 
suivi des cours d’expression écrite FLE.  
2.2. DEROULEMENT DE L’EXPERIENCE  
Dans le but de répondre aux questions de recherches, nous avons tout d’abord demandé aux 
35 apprenants de rédiger en classe un texte en français de 40 lignes environ. Le sujet de la 
rédaction était : « Que pensez-vous à propos d’aller étudier à l’étranger ? Etes-vous Pour ou 
Contre ? ». Les apprenants avaient en tout une heure.  
Par la suite, nous leur avons demandé de remplir une échelle d’attitude conçue pour la 
production écrite en langue étrangère. Cette échelle (annexe 1) élaborée en turc (langue 
maternelle de l’échantillon) par Inal (2006) a été administrée à tous les apprenants après qu’ils 
aient terminé leur rédaction. Parmi les 40 items qui composent l’échelle, 23 sont exprimés de 
façon positive et 17 de façon négative. Cette échelle de type Likert à 5 échelles s’interprète 
selon une pondération de 1 point à 5 points où la valeur de « Je ne suis pas du tout d’accord» 
est de 1 point ; celle de « Je ne suis pas d’accord » de 2 points ; celle de « Je ne sais pas » de 
3 ; celle de « Je suis d’accord » de 4 et celle de « Je suis tout-à-fait d’accord » de 5 points. 
Cependant, comme invoqué plus haut, certains items étant mentionnées négativement, elles 
sont évaluées selon une pondération inverse. C’est-à-dire que la réponse « Je ne suis pas du 
tout d’accord » a une valeur de 5 points ; la réponse « Je ne suis pas d’accord » a une valeur 
de 4 points et ainsi de suite. Précisons que la consistance interne de l’échelle a été calculée par 
Inal (2006, p.171) en tant que .9440 et que les points pouvant être obtenus à partir de l’échelle 
se situent entre 86 et 200 points.  
En dernier lieu, afin de procéder à une notation objective, nous avons demandé à deux 
examinateurs de corriger les 35 copies en utilisant une grille d’évaluation (annexe 2) notée sur 
20 et avons calculé la moyenne des scores obtenus par l’intermédiaire de ces deux correcteurs. 
Ces scores sont présentés dans le tableau 1.    
 

Tableau 1 
 Scores sur 20 obtenus à la rédaction  

 
Apprenants Correcteur 1 Correcteur 2 Moyenne 

M01 15 13 14 
M02 17,5 17,5 17,5 
M03 13 15 14 
M04 10 10,5 10,25 
M05 15 14 14,5 
M06 7,5 7 7,25 
M07 7,5 5,5 6,5 
M08 13,5 15 14,25 
M09 16,5 17 16,75 
M10 5 7,5 6,25 
M11 3,5 7,5 5,5 
M12 14 16 15 
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M13 10 11 10,5 
M14 3 5,5 4,25 
M15 7 7 7 
M16 16 15 15,5 
M17 16 17 16,5 
M18 6 9 7,5 
M19 10 10 10 
M20 8,5 11,5 10 
M21 17 15 16 
M22 7 8 7,5 
M23 10 11 10,5 
M24 5,5 7,5 6,5 
M25 7,5 8,5 8 
M26 14 13 13,5 
M27 5 6,5 5,75 
M28 5,5 6,5 6 
M29 6 7,5 6,75 
M30 17,5 16,5 17 
M31 7,5 6 6,75 
M32 8 10 9 
M33 5,5 7,5 6,5 
M34 13,5 12,5 13 
M35 14,5 15,5 15 

 
 
3. ANALYSE DES DONNEES  
Pour analyser les données concernant l’attitude des apprenants envers le cours d’expression 
écrite FLE, nous avons procédé à des calculs de pourcentage, de moyenne, d’écart type, à des 
analyses corrélationnelles en prenant en compte un seuil de signification (noté α) de 0,01 ; ce 
qui signifie que les résultats statistiques observés ont moins de 1% de chances d’être obtenus 
par hasard. 
Afin de répondre à la première question de recherche (« Quelle est l’attitude des apprenants 
de FLE envers l’expression écrite ? »), nous avons analysé les réponses données aux items de 
l’échelle d’attitude et avons regroupé les 35 apprenants sous trois catégories : attitude 
négative envers la production écrite – attitude neutre – attitude positive. Afin de réaliser cette 
catégorisation nous avons eu recours au calcul suivant :   
 
Pour identifier les apprenants à l’attitude négative :  

Moyenne générale – Ecart type = Tout score des apprenants en dessous de ce résultat.     
 
Pour identifier les apprenants à l’attitude positive :  
 Moyenne générale + Ecart type = Tout score des apprenants au-dessus de ce résultat. 
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Pour identifier les apprenants à l’attitude neutre :  
 Tous les scores entre (Moyenne générale – Ecart type) et (Moyenne générale + Ecart 
type) 
En appliquant ces calculs, voici les résultats obtenus : 

Pour l’attitude négative : 121 – 35= 86. 
Pour l’attitude positive : 121 + 35= 156. 
Pour l’attitude neutre : tous les scores entre 87 et 155.  

 
Ainsi, les apprenants ayant obtenu un score entre 40 (score minimum pouvant être obtenu à 
partir de l’échelle) et 86 seront catégorisés en tant qu’apprenants présentant une attitude 
négative envers la production écrite ; ceux ayant obtenu un score entre 87 et 155, en tant 
qu’apprenants présentant une attitude neutre ; ceux ayant obtenu un score entre 156 et 200 
(score maximum), en tant qu’apprenants présentant une attitude positive envers la production 
écrite. Rappelons que selon l’échelle d’attitude utilisée, les points pouvant être obtenus par les 
interrogés se situaient entre 40 et 200 points et que plus l’apprenant obtient un point proche à 
200, plus cela signifie qu’il présente une attitude positive envers la production écrite. Le 
tableau 2 présente la catégorisation des 35 apprenants en fonction du calcul effectué.  
 

Tableau 2 
La catégorisation des apprenants selon leur attitude envers la production écrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Nombre d’apprenants : 35           Attitude négative : 40-86 
Moyenne : 94,83             Attitude neutre: 87-155 
Ecart type : 23,37           Attitude positive : 156-200 

Attitude  
négative 

Attitude neutre Attitude  
positive 

Nombre 
d’apprenants 

Points  
obtenus 

Nombre 
d’apprenants 

Points  
obtenus 

Nombre 
d’apprenants 

Points 
obtenus 

1 73 1 92 2 157 
2 76 1 93 2 158 
1 83 1 94 1 94 
4 85 1 95 1 164 
2 86 1 100 1 165 

 1 102 1 170 
 1 103 1 176 
 1 113 1 186 
 2 116  
 1 135  
 1 136  
 1 145  
 1 149  
 1 152  
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Selon le tableau 2, parmi les 35 apprenants constituant notre échantillon, 8 apprenants ont une 
attitude négative envers la production écrite, 15 sont neutres et 10 présentent une attitude 
positive. Donc, alors que 15 apprenants son totalement indifférents face à l’activité 
d’expression écrite, 10 y sont favorables et 10 défavorables, ou en d’autres mots, 10 aiment 
l’expression écrite et 10 autres non.          
 
 
Pour répondre à notre seconde question de recherche (« Y a-t-il une relation entre les attitudes 
des apprenants envers l’expression écrite et les scores obtenus dans cette discipline ? »), nous 
avons comparé les points de l’épreuve de rédaction (=point de réussite) et les points de 
l’échelle d’attitude (tableau 3).         
 
 

Tableau 3 
La comparaison des points d’attitude des apprenants et de leur point de réussite 

 
  Point 

d’attitude 
Point de 
réussite 

 
Point d’attitude 

R 1 0,855 
P . 0,000 
N 35 35 

 
Point de 
réussite 

R 0,855 1 
P 0,000 . 
N 35 35 

 
Les données présentées dans le tableau 3 montre, qu’entre les points d’attitude et de réussite 
(scores obtenus à la rédaction), le coefficient de corrélation linéaire est de R=0,826 et que la 
signification statistique est de P=0,000. Ainsi, P étant inférieur à α (=0,01). Nous pouvons 
dire qu’il existe une différence statistiquement significative. En d’autres termes, les attitudes 
des apprenants envers l’expression écrite influence leur réussite envers cette compétence : 
plus leur attitude est favorable envers l’expression écrite, mieux ils réussissent en expression 
écrite ou moins leur attitude est favorable envers l’expression écrite, moins ils réussissent en 
expression écrite  
 
Pour étayer cette conclusion, nous avons présenté dans le tableau 4 les points obtenus à 
l’échelle d’attitude par les 10 apprenants présentant une attitude positive et les 10 apprenants 
présentant une attitude négative envers l’expression écrite FLE et leur point/score de réussite 
à l’épreuve de rédaction.  
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Tableau 4 
Les points de réussite et les points d’attitude des apprenants favorables et défavorables envers 

la production écrite  
 

Les apprenants favorables Les apprenants défavorables  
Apprenant 

n0 
Point 

d’attitude 
sur 200 

Point de 
réussite 
sur 20 

Apprenant 
n0 

Point 
d’attitude 
sur 200 

Point de 
réussite 
sur 20 

M01 157 14 M06 85 7,25 
M02 158 17,5 M10 85 6,25 
M09 159 16,75 M11 85 5,5 
M12 157 15 M14 86 4,25 
M16 158 15,5 M24 76 6,5 
M17 176 16,5 M25 76 8 
M26 170 13,5 M27 86 5,75 
M30 164 17 M28 85 6 
M34 186 13 M29 83 6,75 
M35 165 15 M31 73 6,75 

 
 
Selon ce tableau, les apprenants ayant une attitude positive envers l’expression écrite ont des 
scores meilleurs que les apprenants à l’attitude négative. Alors que le plus haut point de 
réussite obtenu par ces derniers est 8/20 (M25), le plus bas point de réussite obtenu par les 
premiers est de 13/20 (M34). Chez les apprenants favorables, les scores vacillent entre 13/20 
et 17’5/20 (M02) ; chez les apprenants défavorables entre 4,25/20 (M14) et 8/20. Les 
apprenants à l’attitude positive présentent donc des points très élevés comme par exemple : 
M02=17,5 ; M30=17 ; M09=16,75 ; M17=16,5 ; M16=15,5. Les points des apprenants à 
l’attitude négative sont très bas : M14=4,25 ; M11=5,5 ; M28=6 ; M10=6,25 ; M24=6,5 ; 
M27=5,75.   
Ainsi, nous pouvons effectivement affirmer que l’attitude des apprenants envers l’expression 
écrite influence leur réussite dans cette discipline.    
 
En dernier lieu, principalement afin de rappeler qu’il existait aussi des apprenants (15) neutres 
envers l’expression écrite FLE, nous avons observé les points d’attitude et les points de 
réussite de ces apprenants (tableau 5). Retenons que nous avons considéré dans ce travail tout 
score inférieur à 11 obtenu à l’épreuve de rédaction (notée sur 20) comme étant mauvais.      
Ainsi parmi ces 15 individus, seuls 4 ont des points de réussite élevés (M3, M5, M8 et M21) 
et les 11 autres des points moins élevés vacillant entre 6,5 et 10,5. Ce qui signifie que la 
grande majorité des apprenants à l’attitude neutre présentent une réussite peu brillante en 
expression écrite également.  
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Tableau 5 
Les points de réussite et les points d’attitude des apprenants neutres envers la production 

écrite  
 

Les apprenants neutres
Apprenant 

n0 
Point d’attitude 

sur 200 
Point de réussite 

sur 20 
M03 102 14 
M04 103 10,25 
M05 116 14,5 
M07 116 6,5 
M08 152 14,25 
M13 149 10,5 
M15 93 7 
M18 92 7,5 
M19 113 10 
M20 136 10 
M21 145 16 
M22 100 7,5 
M23 135 10,5 
M32 95 9 
M33 94 6,5 

 
 

4. CONCLUSION 
Parmi les 35 apprenants de français langue étrangère ayant participé à l’étude, 10 ont présenté 
une attitude positive envers l’expression écrite ce qui signifierait que seuls ces 10 apprenants 
sont motivés, ouverts à apprendre, plus performants et dynamiques (Masgoret et Gardner, 
2003 ; De Serres et Lafontaine, 2005 ; Long, 2007) en expression écrite, chose qui se 
confirme d’ailleurs par leurs points de réussite. En effet, les points de réussite, calculés à 
partir d’une rédaction que tous les participants devaient écrire, montrent que les apprenants à 
l’attitude positive obtiennent des points élevés et ceux à l’attitude négative (10 également) des 
points très bas. Pour ce qui est des apprenants présentant une attitude neutre (15), notons que 
seulement 4 de ces apprenants ont quand même eu des points de réussite élevés mais que les 
11 autres ont présenté des résultats bien minimes. Ainsi, en fonction des mauvais points de 
réussite des 21 apprenants négatives et neutres et des bons résultats des 10 apprenants 
positives, il est effectivement possible d’affirmer qu’une attitude positive est davantage 
entrain à assurer une meilleure réussite, un meilleur apprentissage, une meilleure performance 
en écriture. 
Mais, sachant que les attitudes ne sont pas statiques, stables et qu’elles peuvent donc changer, 
se transformer, nous pensons que les enseignants peuvent venir en aide aux apprenants à 
l’attitude négative en leur proposant, par exemple, des matériaux, des techniques 
d’enseignement/apprentissage assurant plus de motivation, de participation, rendant le cours 
plus amusant, attirant, plus ludique vu que (voir annexe 1) :  
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- 60% des apprenants de FLE ne trouvent pas amusant le cours d’expression écrite (item 1) ;  
- 42,8% des apprenants trouvent ennuyant le cours d’expression écrite (item 5) ;  
- 34,3% se sentent tendus en cours d’expression écrite (item 8) ;  
- 54,3% n’aiment pas le cours d’expression écrite (item 23) ; 
- 57,1% ne se sentent pas à l’aise en cours d’expression écrite (item 25) ; 
- 54,3% ont sommeil en cours d’expression écrite (item 30) ; 
- 54,3% pensent qu’ils prendraient plus de plaisir à la vie de l’école si le cours d’expression 
écrite n’existait pas (item 18) ;  
- 88,6% aiment écrire seulement à propos de thèmes qu’ils trouvent intéressant (item 14).  
 
Par ailleurs, parce que 27,1% des apprenants se sentent tendus lors des examens d’expression 
écrite (item 10), 45,7% pensent qu’ils seraient meilleurs s’il n’y aurait pas d’examens 
d’expression écrite (item 21) et parce que 37,2% disent avoir peur des examens d’expression 
écrite (item 36), les enseignants pourraient suivre les conseils donnés par les chercheurs à 
propos des techniques permettant de réduire l’anxiété face aux tests, aux examens telles 
utiliser des technique et formats d’examens auxquels les apprenants sont habitués (Young, 
1991, p.430 ; Onwegbuzie et al., 1999,  p.220 ; Aydın, 2007), informer les apprenants sur les 
objectifs des examens, leurs contenus, leurs système de notation (Aydın, 2007), préparer des 
examens dont le contenu reflète le contenu des leçons (Young, 1991, p.433), proposer une 
limite de temps adéquate aux nombres de questions posées (Aydın, 2009, p.130).  
 
Ainsi, en identifiant, à l’aide d’une échelle d’attitude, les apprenants à l’attitude négative 
envers l’expression écrite, il serait important et bénéfique d’essayer de chercher les moyens 
permettant de développer en eux des attitudes plus positives à travers le processus 
d’apprentissage, de les entraîner à agir de manière plus favorable envers ce savoir-faire 
langagier, de les rendre plus motivés pour que des apprentissages se réalisent. Ceci est, certes, 
aussi bien valable pour l’expression écrite que les autres compétences langagières: il existe 
aussi des échelles d’attitude élaborées pour la compréhension écrite, la production et la 
compréhension orales.      
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ANNEXE 1 
 

YAZILI ANLATIM DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUM ÖLÇEĞİ 
(Öğrencilere Türkçe uygulanmıştır) 

 
Aşağıdaki anket soruları Fransızca Yazılı Anlatım becerisine yönelik tutumunuzu belirlemek 
amacıyla hazırlandı. Hiç bir ifadeyi boş bırakmayınız.  
Anketi cevaplandırdığınız içi teşekkür ederim.  

Yrd. Doç. Dr. Veda ASLIM-YETİŞ 
 
UYGUN KUTUCUĞA ÇARPI (X) İŞARETİ KOYUNUZ. 
1: Kesinlikle Katılmıyorum 
2: Katılmıyorum 
3: Fikrim Yok 
4: Katılıyorum 
5: Kesinlikle Katılıyorum 
 

MADDELER 1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

1) Yazılı Anlatım dersini eğlenceli bulurum. 2,9 57,1 2,9 31,4 5,7 
2) Yazılı Anlatım dersinin dil öğrenmede önemli olduğuna 
inanırım. 

5,7 5,7 5,7 25,7 57,1 

3) Yazılı Anlatım derslerinde kendime olan güvenimin 
arttığını hissederim. 

8,6 40 8,6 31,4 11,4 

4) Yazılı Anlatım dersinin dışında kompozisyon 
yazmaktan hoşlanmam. 

5,7 25,7 5,7 25,7 37,1 

5) Yazılı Anlatım dersini sıkıcı bulurum. 11,4 31,4 2,9 34,3 20 
6) Boş zamanlarımda kompozisyon yazmanın yabancı 
dilimi geliştireceğine inanırım. 

0 11,4 31,4 25,7 31,4 

7) Yazılı Anlatım dersinde kendimi ifade ettiğime 
inanırım. 

0 48,6 8,6 31,4 11,4 

8) Yazılı Anlatım derslerinde kendimi gergin hissederim. 14,3 20 5,7 45,7 14,3 
9) Yazılı Anlatım dersinin saatleri azaltılsa notlarımın 
yükseleceğine inanırım. 

20 28,6 14,3 25,7 11,4 

10) Yazılı Anlatım sınavlarında kendimi gergin 
hissederim. 

17,1 20 2,9 42,9 17,1 

11)Başka derslere çalışmak yerine kompozisyon yazmayı 
tercih ederim. 

45,7 20 11,4 17,1 5,7 

12) Yazılı Anlatım dersinde sıkıntılarımı unuturum.  34,3 34,3 14,3 14,3 2,9 
13) Zorunlu olduğum için Yazılı Anlatım derslerine 
girmekten zevk almam. 

11,4 14,3 5,7 57,1 11,4 

14) Yazılı Anlatım dersinde, ilginç bulduğum konuları 
yazmaktan hoşlanırım. 

0 5,7 5,7 48,6 40 

15) Kompozisyon yazacağım zaman kendimi gergin 
hissederim. 

11,4 17,1 11,4 42,9 17,1 
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MADDELER 1 
%

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

16) Boş zamanlarımda kompozisyon yazmaktan 
hoşlanırım. 

22,9 40 5,7 20 11,4 

17) Yazılı Anlatım dersinde kendimi yorgun hissederim.  11,4 28,6 14,3 40 5,7 
18) Yazılı Anlatım dersi olmasa okul hayatımdan zevk 
alırım. 

20 34,3 22,9 22,9 0 

19) Yazılı Anlatım dersinin bana yararı olacağına 
inanmam. 

48,6 17,1 2,9 28,6 2,9 

20) İnsanların kompozisyon yazmayı sevebileceklerine 
inanmam. 

28,6 20 17,1 28,6 5,7 

21) Yazılı Anlatım sınavları olmasa daha başarılı 
olacağıma inanırım. 

20 25,7 11,4 31,4 11,4 

22) Kompozisyonla ilgili kitapları okumayı sevmem. 5,7 22,9 17,1 51,4 2,9 
23) Yazılı Anlatım dersini severim. 14,3 40 8,6 25,7 11,4 
24) Yazılı Anlatım dersinde kendimi önemli hissederim. 14,3 37,1 22,9 17,1 8,6 
25) Yazılı Anlatım dersinde kendimi rahat hissederim. 17,1 40 14,3 28,6 0 
26) Kompozisyon yazma konusunda arkadaşlarıma yardım 
etmek hoşuma gider.  

14,3 22,9 14,3 34,3 14,3 

27) Dersin dışında kompozisyon konularıyla konuşmaktan 
hoşlanmam.  

8,6 11,4 14,3 57,1 8,6 

28) Yazılı Anlatım dersinin zor olduğuna inanırım. 5,7 14,3 14,3 48,6 17,1 
29) Yazılı Anlatım dersinde ön sıralarda oturmaktan keyif 
alırım.  

11,4 42,9 22,9 14,3 8,6 

30) Yazılı Anlatım dersinde uykumun geldiğini fark 
ederim. 

11,1 42,9 14,3 22,9 8,6 

31) Kompozisyon yazarken sakinleşirim.  8,6 42,9 17,1 22,9 8,6 
32) Öğretmenlikte Yazılı Anlatım dersinin yararını 
göreceğime inanırım.  

0 5,7 28,6 20 45,7 

33)Kompozisyon yarışmalarına gönüllü katılmaktan gurur 
duyarım. 

28,6 28,6 28,6 5,7 8,6 

34) Kompozisyon yazdığımda kendimi mutlu hissederim. 22,9 31,4 14,3 22,9 8,6 
35) Öğretmenin kompozisyonumu beğenmesi hoşuma 
gider. 

0 2,9 0 22,9 74,3 

36) Yazılı Anlatım dersinin sınavlarında korkarım. 14,3 22,9 5,7 37,1 20 
37) Kompozisyon yazmamı gerektiren işimin olmasını 
istemem. 

17,1 28,6 8,6 20 25,7 

38) Yazılı Anlatım dersinin öğretmeni olmak isterim. 17,1 25,7 11,4 20 25,7 
39) Yazılı Anlatım dersinde konuşulanları dikkatle 
dinlerim. 

5,7 22,9 14,3 37,1 20 

40) Yazılı Anlatım dersini geliştirecek yayınları takip 
etmekten zevk alırım.  

17,1 40 31,4 5,7 5,7 
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ANNEXE 2 
 

GRILLE D’EVALUATION POUR LA PRODUCTION ECRITE 
 

Compréhension et Respect de la consigne 0 0,5 1         
Lexique 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
Correction morphosyntaxique (pronoms, déterminants, 
place et accord de l’adjectif, relatifs...) 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4   

Orthographe 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4   
Ordre des mots dans la phrase 0 0,5 1         
Ponctuation 0 0,5 1         
Cohérence du texte 0 0,5 1 1,5 2       
Longueur du texte 0 0,5 1         
Originalité 0 0,5 1         
                                       Total des points           /20            
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Новый туркменский алфавит: некоторые вопросы его разработки и принятия 
(из личного опыта) 

 
Мурадгелди СОЕГОВ* 

                 (Ашхабад/Туркменистан) 
 

Akad. (Ord.) Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov 
 

      Резюме: Автор на собственном опыте работы рассказывает об отдельных сторонах 
принятия на Меджлисе (Парламенте) Туркменистана нового туркменского алфавита на 
латинской графической основе, раскрывает значимые детали и подробности его 
разработки в 1992-1993 годах. 
 
      Ключевые слова: проект нового алфавита, парламент страны, доклад, дебаты, указ, 
постановление. 
ÖZET 
 

YENİ TÜRKMEN ALFABESİ: DÜZENLENME VE KABULU 
İLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR (ŞAHSÎ TECRÜBE ESASINDA) 

 
 

         Latin harıflarından oluşan yeni Türkmen Alfabesinin düzenlenme ve kabulu ile ilgili 1992-
1993 yıllarında Türkmenistan İlimler Akademisi’nin, o dönemdeki Hocamurat Baylıyev 
adındaki Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nde ve Türkmenistan’ın Meclisi’nde (Parlamento) 
gerçekleşen çalışmalar,  yeni Türkmen Alfabesinin resmî kabulunun 20. yıldönemi 
münasebetiyle yazarın şahsî tecrübesi kullanarak kaleme alının makalenin söz konusudur.   
 
       Summary: The author on his own experience tells us about some aspects of adoption at the 
Majlis (Parliament) of Turkmenistan the new Turkmen alphabet based on Latin graphics, reveals 
important details and the details of its development in 1992-1993. 
 
       Key Words: design of a new alphabet, the country’s parliament, the report, the debate over, 
the decree, judgment. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* Главный научный сотрудник Национального института рукописей Академии наук Туркменистана, 
академик, профессор, доктор филологических наук. msoyegov@gmail.com  
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       Первый проект нового туркменского алфавита на латинской графической основе, 
предложенный группой ученых академического Института языкознания во главе с его 
директором – Мурадгелди Соеговым, появился на страницах правительственной газеты 
«Туркменистан» от 19 августа 1992 года, который затем был перепечатан другими 
центральными периодическими изданиями. Проект нового алфавита был снабжен 
пояснительной запиской, и он сравнивался в составленной с этой целью специальной 
таблице с  буквами действующего алфавита на кириллице, а также графическими знаками 
туркмено-латинской азбуки, использованной в Туркменистане в тридцатые годы ХХ 
столетия [См.: Т 1992]. В последующем отдельными лицами (Аман Ханбердыев, 
Дурдымухаммет Курбанов и другие) были предложены несколько иных вариантов 
будущего туркменского алфавита, которые по существу не отличались от алфавита 
английского языка, и, следовательно, не учитывали и не могли учитывать звуковые 
особенности туркменского языка на письме. 
        Президент Туркменистана Сапармурат Атаевич Ниязов (1940-2006, названный в 
последующем Сапармуратом Туркменбаши Великим за заслуги как лидера нации в 
ответственном периоде общественного развития и  главы независимого туркменского 
государства) 21 января 1993 года в Президиуме АН Туркменистана провел расширенное 
заседание по алфавиту с участием всех заинтересованных лиц. На этом заседании автор 
настоящих строк выступил с обоснованием проекта алфавита, предложенного через 
периодическую печать еще 19 августа 1992 года. После всестороннего обсуждения 
Президент страны на этом же заседании создал и утвердил Правительственную комиссию 
по рассмотрению предложений по новому алфавиту туркменского языка в составе 28 
человек (Председатель комиссии С.А. Ниязов, заместитель Председателя М. Соегов и 
другие) [См.: Комиссия 1993: 7-10]. 
         Члены указанной Правительственной комиссии в составе М. Соегова, П. Азимова, С. 
Куренова, А. Оразова, С. Гуджикова, Х. Мухиева и Б. Ходжаева 12 февраля 1993 года 
выступили в газетах «Туркменистан» и «Туркменская искра» со статей «О проекте нового 
туркменского алфавита» [Ти 1993],  который существенно отличался от предложенного в 
августе 1992 года проекта. Это объясняется тем, что в новом проекте составители 
постарались учесть почти все требования «компьютерщиков» (в частности, Батыра 
Балышевича Овезова и других). Как показала дальнейшая двухмесячная совместная 
работа над проектом алфавита, эти старания составителей по данному направлению были 
напрасными и не дали положительных результатов в деле выработки окончательного 
проекта.       
       Меджлис (Парламент) Туркменистана на своей восемнадцатой сессии двенадцатого 
созыва, прошедшей 12 апреля 1993 года в Ашхабаде, заслушав и обсудив доклад автора 
настоящих строк, директора тогдашнего Института языкознания им. Х. Байлиева 
Академии наук Туркменистана, принял постановление об утверждении Указа Президента 
государства о новом алфавите туркменского языка [Хабар 1993]. Ниже приводится текст 
тогдашнего доклада автора в русском переводе согласно с изданным стенографическим 
отчетом сессии туркменского Парламента. Ибо в основном докладе, а также в 
выступлениях депутатов Меджлиса Туркменистана в ходе обсуждения своеобразным 
образом фокусировались многие стороны истории разработки нового туркменского 
алфавита, а также внедрения его в языковую практику в будущем (кроме того, указанный 
сборник был издан ротапринтным способом в машинописи тиражом всего 200 
экземпляров, и в настоящее время имеется лишь в центральных библиотеках страны, а за 
пределами Туркменистана вообще отсутствует):  
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       «Председательствует тов. Мурадов С.Н., Председатель Меджлиса Туркменистана. 
         Председательствующий: – Уважаемые товарищи депутаты!.. Первым предлагается 
рассмотреть вопрос о проекте Указа Президента Туркменистана С.А. Ниязова о новом 
алфавите туркменского языка. Я вам его зачитаю (Зачитывается проект Указа на 
государственном и русском языках). Переходим к рассмотрению.  
         Слово для доклада по данному вопросу предоставляется директору Института 
языкознания им. Х. Байлиева Академии наук Туркменистана М. Соегову. 
 
         М. Соегов: – Уважаемые депутаты! Одним из направлений развития нашего 
государства являются вопросы, связанные с нашим родным языком. С приобретением 
независимости туркменский язык получил широкие возможности для дальнейшего 
совершенствования. Испокон веков туркменский язык служил развитию туркменского 
народа и занимал определенное место в истории общества. 
         Сегодня туркменскому языку придан статус государственного и это право 
закреплено в специальной статье Конституции Туркменистана. 
         В соответствии с законом «О языке» и государственной программой по 
претворению его в жизнь по сравнению с предыдущими годами несколько улучшилось 
качество преподавания туркменского языка в различных учебных заведениях. В целях 
коренного улучшения изучения научных, практических проблем, связанных с развитием и 
функционированием туркменского языка, согласно Указу Президента С.А. Ниязова в 
составе АН Туркменистана был создан как самостоятельное научное учреждение 
Институт языкознания им. Х. Байлиева. 
        Обращая свои взоры на последнее тысячелетие нашей истории, мы убеждаемся в 
том, что письменность туркменского языка в основном опиралась на арабский, 
латинский алфавиты и кириллицу.  
         Нынешний алфавит туркменского языка на основе кириллицы был принят в 1940 
году. Можно сказать, что за истекшие 53 года этот алфавит в целом отвечал 
требованиям своей эпохи, 
         Идея перехода к предлагаемому туркменскому алфавиту на основе латинской 
графики выдвинута самой жизнью. Она продиктована независимостью и даст мощный 
толчок в развитии суверенитета государства, возможности углублять взаимовыгодные 
контакты. Туркменистан вольется в ряд развитых стран. 
        Уважаемые депутаты, предлагаемый новый алфавит туркменского языка 
рассмотрен на заседании правительственной комиссии, затем обнародован в средствах 
массовой информации. За истекшие полтора года работы над проектом алфавита 
поступило много предложений, замечаний. Существенные из них были учтены при 
доработке окончательного варианта. 
        На наш взгляд, данный проект учитывает особенности туркменской письменности, 
что поможет в изучении других языков, использующих латинскую графику, обеспечит 
вхождение нашего государства в мировую информационную систему, широкое внедрение 
компьютеров и технических средств, улучшит издательскую и типографическую 
деятельность. 
         По поручению Президента С.А. Ниязова члены правительственной комиссии по 
подготовке проекта алфавита, руководители комитетов Меджлиса побывали на 
местах, встречались с депутатами, хякимами велаятов и этрапов, арчынами, 
работниками просвещения, опытными учителями. В целом новый алфавит туркменского 
языка воспринят с одобрением, было высказано пожелание разработать методические 
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пособия по обучению новой письменности. К решению этой задачи специалисты уже 
приступили. Конечно, переход к новому алфавиту потребует от государства 
значительных материальных и финансовых средств. Кроме того, каждый из нас должен 
по-новому подходить к этой проблеме, освобождаясь от старого мышления, 
стереотипов, формировавших годами» [Сессия 1993: 231-234].   
 
       Докладчик завершает свою речь, обращаясь  к депутатам Меджлиса с просьбой 
поддержать Указ Президента страны о новом алфавите туркменского языка. 
Председательствующий зачитывает подготовленный ранее проект Постановления 
Меджлиса Туркменистана об одобрении представленного Указа Президента страны по 
данному вопросу.  
      Депутаты приступают к обсуждению рассматриваемого вопроса. Первым слово 
представляется депутату Пиримкули Танрыкулиеву, который в целом поддержав Указ 
Президента и Постановление Меджлиса о новом туркменском алфавите, говорит об 
отсутствии, как это было, например, с Законом «О языке», механизма их реализации. 
Председательствующий – Председатель Меджлиса Туркменистана С.Н. Мурадов дает 
следующее разъяснение этому замечанию депутата: Механизм определен самим Указом. 
«Безусловно, что в ходе решения данной проблемы возникнет множество вопросов. В 
течение трех лет до перехода на новый алфавит Президент, Меджлис, правительство, 
соответствующие ведомства будут вести работу по успешному осуществлению реформы в 
указанной области» [Сессия 1993: 234-235].   
         Слово берет депутат Худайберды Дурдыев, который отмечает, что «предложенный 
проект нового туркменского алфавита на основе латинской графики учитывает как 
тенденции развития мировых процессов в области информационной технологии, так и 
особенности туркменской фонетики». Далее он говорит: «В целом поддерживаю новую 
графику туркменского языка, но, вместе с тем, отдельные буквы, в частности ‘ш’ и ‘ж’, 
усложнены. Здесь надо было исходить из алфавита, основанного на латинской графике, 
существовавшей до 1940 года» [Сессия 1993: 235-236].    
         Затем к обсуждению подключился  депутат Агаджан Гельдиевич Бабаев и рассказал, 
что проект нового алфавита разрабатывался более года, он неоднократно рассматривался 
на заседаниях АН Туркменистана, самой комиссии, Президиума Меджлиса. Депутат 
также отмечал, что последний вариант чуть отличается от первичного. Некоторые буквы, 
появившиеся в нем, отсутствуют в компьютерах. Предлагая вопрос о принятии нового 
алфавита поставить на голосование, он отметил, что «на новый алфавит намечено 
переходить с 1 января 1996 года. Указ не вечен. Если народ одобрит, с течением времени, 
возможно, изменятся некоторые буквы или отдельные понятия будут изложены по-
другому» [Сессия 1993: 236].   
        Завершив дебаты, Председатель Меджлиса Туркменистана Сахет Непесович Мурадов 
вновь приглашает на трибуну докладчика М. Соегова и просит прокомментировать 
отдельные мысли, прозвучавшие  в выступлениях депутатов, в частности Х. Дурдыева. 
 
         М. Соегов: –   В течение года по этому вопросу прошли дискуссии. В ходе 
обсуждения на страницах газет и журналов были высказаны разные мнения, 
предложения. 
         Как вы знаете, алфавит на латинской графике до 1940 года существовал в 
республике 12 лет. Среди населения Туркменистана есть отдельные представители 
старшего поколения, знающие этот алфавит. Конечно, если бы мы взяли за основу 
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целиком прежний алфавит, то его было легче и быстрее усвоить. Однако время 
изменилось, прошло более полвека, мир стал другим. В 1928 году вместе с нами все 
тюркские народы перешли на латинскую графику. В частности, в Турции тогда был 
такой же алфавит. За истекшие годы Турция внесла в его свои коррективы. Два года 
назад Азербайджан восстановил свой алфавит с внесением некоторых изменений. 
        Сейчас во многих странах мира используется компьютерная техника, этот процесс 
со временем будет расширяться. Поэтому при создании нового туркменского алфавита 
мы учли два обстоятельства: с одной стороны требования языка, с другой – 
возможности использования компьютерной техники. 
        В этом зале находится депутат Б.Б. Овезов, который непосредственно занимался 
компьютеризацией алфавита. Он даст соответствующий комментарий. 
         Нынешний вариант алфавита, представленный комиссией, предлагается взять за 
основу, что даст возможность в дальнейшем войти в мировую информационную 
систему. Как суверенное государство мы должны научиться использовать информацию 
о происходящем в мире [Сессия 1993: 237-238].   
 
         После выступления депутата Батыра Балышевича Овезова, который подробно 
рассказал о компьютерной основе нового туркменского алфавита, Меджлис 
Туркменистана, завершив прения полностью, единогласно принял Постановление об 
одобрении Указа Президента Туркменистана С.А. Ниязова о новом алфавите 
туркменского языка [Сессия 1993: 238-239], которое на следующий день, 13 апреля 1993 
года, напечатали все газеты государства.  
        Указ Президента Туркменистана по данному вопросу кроме преамбулы состоит из 
четырех пунктов, а именно: принять новый туркменский алфавит в образце, 
предложенном Правительственной комиссией (1), внедрить его в жизнь, начиная с 1 
января 1996 года (2), разработать программу на 1993-1996 годы по подготовке переводу 
туркменской письменности на новый алфавит (3), создать государственный комитет по 
организацию перехода на новый алфавит (4) [Перман 1993].  
       Государственный организационный комитет по руководству работой перехода на 
новый алфавит туркменского языка был создан незамедлительно 23 апреля 1993 года под 
председательством Президента Туркменистана С.А. Ниязова, в состав которого входил 
всего 15 человек, в том числе автор настоящих строк [Комитет 1993].  Государственная 
программа по внедрению нового туркменского алфавита в жизнь, состоящая из 
намеченных мер на последующие три года, разрабатывалась в Институте языкознания им. 
Х. Байлиева Академии наук Туркменистана (директор М. Соегов) и была принята 
Постановлением Президента за № 1380 от 25 июня 1993 года [Программа 1993].         
           В конце своих записей хотим привести выдержку из статьи русскоязычного 
турецкого ученого доктора философии Зеки Пекташа (работает проректором по научной 
работе Международного туркменско-турецкого университета), опубликованной в 2009 
году:  «В соответствии с требованиями нового алфавита М. Соегов разработал ряд 
дополнений и уточнений к существующим орфографическим нормам, которые после 
обсуждения в институте и утверждения Кабинетом министров Туркменистана, приобрели 
законную силу. Ученый-языковед в сотрудничестве с методистами создал на туркменском 
и русском языках  учебные пособия под названием “Новый туркменский алфавит” для 
взрослого населения, которые выдержали два издания, а также “Мою азбуку” для 
подготовительной группы детских садов и  “Букварь” для первого класса школ, который 
почти ежегодно переиздается и используется по настоящее время. Школьные учебники по 
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туркменскому языку для 5 и 6 классов, созданные   М. Соеговым в соавторстве с другими 
языковедами, выдержали несколько изданий и служили в школах полезным пособием до 
создания новых учебников в 2008 году. М. Соегов в 1995 году руководил и принял  
непосредственное участие в работе небольшого коллектива ученых по подготовке 
практических пособий – трехязычных словарей по написанию туркменских имен и 
фамилий, а также географических названий Туркменистана на родном (новый алфавит), 
английском и русском языках, которыми пользуются по настоящее время при заполнении 
паспортов граждан страны, свидетельств о заключении брака, рождении ребенка и других 
документов. Им былo подготовлено (в соавторстве) пособие по переводу 
делопроизводства на государственный язык в учреждениях, предприятиях и организациях. 
За заслуги в деле перевода  туркменской письменности с кириллицы на латиницу Указом 
Президента страны М. Соегов в 1993 году был награжден медалью “Гайрат” – одной из 
первых государственных наград Независимого Туркменистана» [Пекташ 2009, с. 14].  
        Таким образом, современный алфавит туркменского языка, полный переход к 
которому осуществлялся  в начале 2000 года, после внесения последующих изменений, 
состоит из 30 букв, имеющих следующие начертания и последовательность: Aa (а), Bb (б), 
Çç (ч), Dd (д), Ee (э). Ää (аэ). Ff (ф), Gg (г), Hh (х), Ii (и), Jj (дж), Žž (ж), Kk (л), Ll (л), Mm 
(м), Nn (н), Ňň (нг), Oo (о), Öö (оэ), Pp (п), Rr (р), Ss (с), Şş (ш), Tt (т), Uu (у), Üü (уэ), Ww 
(в), Yy (ы), Ýý (й), Zz (з).      
        В заключении следует также отметить, что эти и некоторые другие вопросы в 
несколько иной последовательности и изложении нами ранее были обнародованы на 
туркменском языке со страниц языкового журнала Анкарского университета (Турция) и 
периодического сборника, выпускаемого Международным туркменско-турецким 
университетом в Ашхабаде [См.: Söýegow 1995: 93-95; Söýegow 2008: 63-68], в связи с 
первой, а затем пятнадцатой годовщиной принятия нового туркменского алфавита. 
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THE IMPACT OF SEPTEMBER 11TH, 2001 ON THE STUDY OF ISLAM IN 
CANADIAN AND AMERICAN GRADUATE HIGHER EDUCATION 

 
Mehmet Kamil COŞKUN∗ 

ABSTRACT 
The attacks of September 11th, 2001 remain the defining event of our young 

century. Perhaps nothing indicates the scale of their significance more than our 
continued inability, more than ten years later, to reach general consensus over the 
purpose of the attacks or their likely ramifications for global politics. This article 
examines a small sampling of the voluminous academic studies that appeared 
subsequent the attacks in New York and Washington on September 11, 2001. The 
examined theses and dissertations are submitted to the universities in Canada and the 
U.S. and they include works about Islam and Muslims. All of them were written within 
a decade of the events and all refer both to Islam and the attacks of September 11th, 
2001. 

Key Words: Attacks of September 11, Study of Islam 

11 EYLÜL 2001 OLAYLARININ KANADA VE AMERİKA 
ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İSLAMLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA 

ETKİSİ 
ÖZ 

11 Eylül saldırıları genç yüzyılımızın tanımlayıcı olayı olarak kalmaktadır. Belki de 
saldırıların amacına dair genel bir fikir birliğine ulaşmak ya da saldırıların küresel 
politikalardaki olası etkilerinin amaçlarına ulaşmak için, saldırılardan sonraki 10 yıldan 
fazla bir zaman bile,  hiçbir şey bizim süregelmekte olan beceriksizliğimizden daha 
fazla saldırıların önem derecelerini göstermez. Bu makale 11 Eylül 2001’de Washington 
ve Newyork’taki saldırılardan sonra gözüken hacimli akademik çalışmaların küçük bir 
örneklemini incelemektedir. İncelenen tezler ve doktora çalışmaları Kanada ve 
Amerika’daki üniversitelere gönderilmiştir ve bu tezler ve doktora çalışmaları İslam ve 
Müslümanlar hakkındaki çalışmaları içermektedirler. Tez ve doktora çalışmalarının 
hepsi olayların gerçekleştiği 10 yıllık dönem içerisinde yazılmıştır ve bu çalışmaların 
tümü İslam ve 11 Eylül 2011 saldırılarına dikkat çekmektedir.   

                                                 

∗ Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, kamilcoskun@gmail.com 
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Introduction 
The attacks of September 11th, 2001 remain the defining event of our young 

century. Perhaps nothing indicates the scale of their significance more than our 
continued inability, more than ten years later, to reach general consensus over the 
purpose of the attacks or their likely ramifications for global politics. With so much at 
stake, it is perhaps inevitable that even the attacks themselves have come under a cloud 
of confusion, with a large percentage of Americans and even larger percentages of 
people outside the United States expressing uncertainty over what exactly happened on 
September 11th and who was responsible. 

On the morning of Tuesday September 11, 2001, 19 al Qaeda operatives 
perpetrated the largest and most lethal act of terrorism in American history. In a well-
planned and carefully coordinated suicide mission, they hijacked four commercial 
airliners, two of which flew into both towers of the World Trade Center. The third 
crashed into the Pentagon, while the fourth did so in a field in southern Pennsylvania on 
its way to Washington, D.C. These attacks instantly killed nearly three thousand people, 
incurred tens of billions of dollars in damages and brought about dramatic changes in 
both American foreign policy and the international political order. Internationally, the 
consequences of the 9/11 attacks are most clearly represented by the continuing wars in 
Afghanistan and Iraq but extend far beyond these two conflicts to include heightened 
tensions with Iran, growing political instability in Pakistan, tensions in the NATO 
alliance, deteriorating relations with Russia and a host of counterterrorism operations 
throughout the Muslim and Western worlds. Domestically, the attacks of September 
11th and the events that have ensued have had a profound impact on many facets of 
American political, economic and social life and on individuals and communities 
throughout the nation (Bradford, 2009). 

Whatever objectives the attackers may have intended to advance and whatever 
long-term consequences prove to be, the attacks have created a trauma in Western 
society and caused an increase in Islamophobia among many Westerners. The 
immediate reaction of the press following the attacks that focused the blame on Islam 
even before any official statement had been released points to some pre-existing 
sentiment of suspicion among the public that made it so easy for such accusations to be 
accepted as fact. In the days, weeks, and months after September 11, many individuals 
in the United States who share a common ethnic and/or religious background with the 
hijackers became the targets of hostility. Arabs and Muslims (as well as South Asians, 
Latinos, Sikhs, Hindus, and other individuals who were mistakenly perceived to be 
Arab or Muslim) suffered threats, harassment, discrimination, racial and religious 
profiling, property damage, and verbal and physical assault (Bradford, 2009). It is as if 
the hostility and hatred of the Christian Middle Ages had once again resurfaced. 
Muslims, especially those in the West, were put on the defensive and have been the 
target of discrimination, distrust, and mockery since. They were perceived as the enemy 
mastermind behind the terrorist acts of 9/11, which were unsettling for everyone, 
including Muslims (Shihab, 2011). American Muslims, who were on their way to what 
seemed to be a successful integration into the American political process, all of a 
sudden became suspect. The community no longer dreams of new victories, as 
defending and preserving the existing achievements and assets such as the nearly 2000 
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mosques, Islamic centers, Islamic schools and charities has become an uphill task. The 
Muslim community not only lost developmental momentum but its hard-earned 
goodwill also has dissipated. 

Contrary to the aforementioned, if anything positive could come out of the 
tragedy of 9/11, it would be that the tragedy opened the eyes of many Westerners 
toward Islam, and, without realizing it, has raised curiosity about its teachings (Shihab, 
2011). There have been reports of increased sales of the Qur'an and literature on Islam, 
for example, and some mosques and prominent Muslim community leaders have 
reported a surge in converts to Islam since 9/11 (Bradford, 2009). There has been an 
upsurge of interest in and fascination with the Arab-Muslim world among the general 
public. Programs in Middle Eastern studies were created or expanded; enrollments in 
Arabic language courses increased four hundred percent between 1998 to 2006, far 
more than any other language (MLA, 2006); and the demand for Islamic and Arabic 
scholars has grown faster than appropriate PhDs can be produced (Doran, 2008). 
Pundits, policymakers and the general public called upon educational institutions to 
help foster a greater understanding of the Middle East and Muslim world. Colleges and 
universities struggled to respond to a growing demand for instruction in Arabic, Persian 
and Turkish as well as in the teachings of Islam.  

To date, observers from the West and Islam in particular have attempted to 
thoroughly and objectively study the reasons behind why 9/11 occurred. One year after 
the event, clearer and rational thinking was beginning to come forth. The fundamental 
question, or the remaining puzzle to be solved, is what encouraged the perpetrators, 
people of sufficient intelligence and finances, to commit their terrorist act? The puzzle 
appears to be a question concerning the relationship between the religion of the 
perpetrators, Islam, and the act of terror (Shihab, 2011: 13).  

In this sense, the present study is a contribution towards better understanding the 
method and content of theses and dissertations focused on the subjects mentioned 
above. It aims to find out to what degree those academic productions reveal broader 
social trends - in this regard islamophobia, stereotypes, misconceptions - or live up to 
the academic standards of increasing understanding of human phenomena above 
ideological partisanship.  

Research objective 
This research examines the impact that 9/11 has had on academic discourse in 

American and Canadian universities. The focus of this research is on the ways in which 
insecurity - both in terms of the insecurities experienced by members of dominant and 
minority cultures - in the aftermath of September 11 has changed the way that 
academics engage, understand and frame Islam or Muslims in the post 9/11 period in 
their research report. With this in mind, the overarching research question becomes: 
How do particular academic communities, within multicultural states such as the United 
States of America and Canada respond to specific tensions or conflicts that arise from 
religiously-based insecurities felt by the  relevant society? The overarching question 
defines the nature of the research I undertook and the rationale for doing so. The 
following sub-questions also helped guide this research: 
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(1) How did the September 11 attacks influence the academic environment in 
Canada, specifically in terms of both the production of knowledge from graduate studies 
(M.A. and Ph.D.s) as well as changes in institutional structures?  

(2) What are the research fields and topics of the theses and dissertations that 
focused on Islam and Muslims and submitted to American and Canadian universities 
after 9/11? 

(3) In what academic departments at Canadian universities were theses and/or 
dissertations concerning Islam or Muslims most concentrated, after the events of 
September 11, 2001?  

(4) What are the specific discourse features of the theses and dissertations written 
on topics related to Islam and submitted particularly to religious / Islamic studies 
departments at American and Canadian universities? 

Methodology 
The research used a mixed-methods approach, blending quantitative and 

qualitative analyses to examine a small (but representative) sample of M.A. theses and 
doctoral dissertations that appeared within a decade after the events and referred both to 
Islam and the attacks of September 11th, 2001.  

The quantitative component involved using ProQuest and the Library& Archives 
Canada (LAC) search engines, reachable via password and user name provided by the 
University of Montreal. The assumption was made that there may be theses and 
dissertations that may not be reachable through ProQuest and LAC; therefore, the 
relevant catalogues of the libraries of the universities were also screened. Islam, 
September 11, 9/11, Muslim, Quran were used as keywords during the search.   

The qualitative component of the research involved both document analysis and 
interviews. After locating and downloading relevant theses and dissertations, I analyzed 
their abstracts, tables of content, introductions and conclusions as per the parameters 
established by the research questions. Institutional history data was obtained by 
reviewing official websites, as well as through in-depth, semi-structured interviews with 
Islamic Studies scholars at Canadian universities.  

Research process 
The first phase of the research involved searching the catalogues of several 

universities in Central-Eastern Canada: University of Montreal, McGill University, 
University of Concordia, University of Quebec, University of Ottawa, Carleton 
University, University of Toronto and York University.  

Due to insufficient sample size in the originally planned review of Canadian 
theses and dissertations the scope of the research was widened. Therefore, the study 
used the Pro-Quest database search engine to review theses and dissertations from all 
Canadian and American universities.  In addition, visits to the University of Calgary, 
the University of Alberta, the University of British Colombia, and the University of 
Victoria were included, expanding the initial research focused on Eastern-Central 
Canada to include Western Canada as well. 

The quantitative findings (i.e. number of theses and dissertations on Islam or 
Muslims and the number of departments offering Islamic studies programs) are based 
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on a sample of Canadian universities only. This is in contrast to the qualitative findings, 
which are based on the analysis of theses and dissertations from Canadian and 
American universities.  

The findings are presented in the following order in this paper. In the first part the 
results of a statistical analysis of theses and dissertations about Islam and Muslims 
submitted to Canadian universities are presented. Since there are a good number of 
studies investigating the socio-political, socio-economical and socio-cultural effects of 
the 9/11 attacks on Islamic and Western societies, the second part, presents the findings 
from the qualitative analysis of theses and dissertations in the sample. The third part of 
the study presents the findings from discourse analysis of theses and dissertations in the 
sample that focused on the relationship of Islam and violence. 

Quantitative findings 
According to the results of the abstract online search, done by utilizing ProQuest 

and LAC search engine, a total of 105 Canadian graduate school theses and 
dissertations were directly related to the September 11 terrorist attacks.  Most of these 
studies were conducted in departments of political science, mass media, sociology, 
modern history and educational theory.  

The numbers of theses and dissertations whose keywords include “Islam” were 
375 and these studies were carried out in departments of women studies, ethnic studies, 
health science, religious studies, Islamic studies, international relations and military 
studies. 

One result from this research shows that, after September 11th, 2001 no 
considerable increase occurred in the number of the graduate theses whose topic was 
about Islam compared to that of previous decade. The numbers in the decade preceding 
9/11 were 97 (70 M.A. and 27 Ph. D.) and 92 (65 M.A. and 27 Ph. D.). 

Content and lexical analyses 
When considering those post-2001 master’s theses and doctoral dissertations 

focused on Islam and Muslims that were submitted to non-religious / Islamic Studies 
departments, it was observed that most of them were not directly related to Islam proper 
(i.e. scriptures, history).  They were rather, connected to the following topics:  

The perception of Islam and Muslims in the Western media  

The September 11 attacks have greatly increased the discussion in the news media 
about religion, specifically Islam. The mysticism that surrounds Islam in the West has 
created a demand for academic research on the topic of its discussion within news 
media. The lack of knowledge about Islam and Muslims has set the stage for the 
negative, stereotypical and homogenizing chatter in the American media. Many 
researchers (Welch, 2003; Brookshire, 2004; Alsultany, 2005; McCafferty, 2006; 
Murray, 2010) believed that it is important to critically analyze the discourse about 
minorities in news media because of the influence they have over the way public 
opinion is created and shaped. In these types of theses and dissertations, written within 
the first year of the aftermath of September 11, the researchers examined how Islam and 
Muslims were represented on two or three TV channels and newspapers in the Western 
Media. 
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The phenomena of conversion to Islam  
Given the considerable number of conversions to Islam in the period after 

September 11, the study found that researchers at the level of master and Ph. D. had 
used qualitative techniques to analyze the personal stories and experiences of these 
converts. Such studies (Mansson, 2002; Maslim, 2008; Bowen, 2009; Cullinane, 2009; 
Robinson 2010) investigated the reasons for conversion to Islam as well as perceived 
religious support and emotional functioning. For example, Robinson (2010) attempted 
to answer the following questions: (1) Why have Americans converted to Islam 
subsequent to 9/11? (2) What were their perceptions of Islam and Muslims before 
converting? (3) What were some of the changes they made in their life while converting 
to Islam? (4) How was their life different after converting to Islam? Findings show that 
the reasons of conversion are based on theological/moral values, as well as personal and 
social factors. Dissatisfaction with their former faith orientation and the desire to 
solidify identity were also frequently endorsed. Active reasons for conversion, which 
include theological/moral and personal factors, were found to be more important and 
popular than passive ones, i.e., social reasons. Passive reasons also related to the 
experience of depression and the turning to religion, and in this case, Islam, as a means 
of alleviating depression symptoms. Conversely, perceived religious support was related 
to better emotional functioning (Robinson, 2010). 

The political mobilization of Muslims after September 11  
September 11 has created a stressful atmosphere where Muslims have had to 

struggle against different traditional and new forces. They have been caught between 
traditional patriarchy, a sense of victimization, and a hosting community adopting anti-
Muslim policies. They have been trying to cope with the new changes in the American 
community, to create solidarity among the Muslim community, and to redefine their 
roles in a way that enables them to accommodate or resist the segregationist policies 
aimed at isolating the Muslim community from the American melting pot. In theses and 
dissertations focused on this issue (Elhalawany, 2003; Windmueller, 2005; Sarebanha, 
2007; Ashour, 2008; Alkhaolany, 2010) the researchers found that Muslims started 
engaging in political organizations and activities with the impulse of self-introduction 
and defense of the faith after the September 11. According to these researchers, the 
years which followed brought about an increasingly mobilized, better organized group 
of Muslim Americans who made a decision to become more active members of 
American society through participating in the political system, something very difficult 
if not impossible in their native countries (Sarebanha, 2007). For example, the election 
of the first Muslim congressman to the House of Representatives and use of the Quran 
for taking oath as an affirmation required by the U.S. constitution reflect the increased 
political activity and recognition of Muslims in America.  

The schools founded by Muslims and their activities  
Islamic schools in the West have been criticized by some media outlets for 

teaching religious intolerance and promoting hatred in the minds of their students. It has 
been alleged that their programs do not fully embrace the ideals of citizenship, 
pluralism, and democracy. Their critics also claim that these institutions adopt imported 
curricula that encourage violence against non-Muslims (Elannani, 2007). In studies 
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about this subject, the schools established in North America by Muslims and the 
activities of Muslim theological schools (Madrasa) in various Islamic countries were 
scrutinized (Chanicka, 2007; Elannani, 2007; Jones, 2007; Memon, 2009). They present 
an objective and deep understanding of Muslim schooling in the West. An important 
contribution towards this understanding is to find out the extent to which the 
educational experience of Islamic schools reflects the ideals of democracy, pluralism, 
and the common good of society (Elannani, 2009). In addition, these studies sought to 
reveal the diversity and complexity of Islamic schools and the various interpretations by 
Muslim educators of the nature and practice of Islamic education in the American 
context. They attempt to achieve two overarching objectives: firstly to trace the 
historical growth of Islamic schools in North America and secondly, to explore the 
ideological and philosophical values that have shaped the vision of these schools 
(Memon, 2009). To do this, curricula of the schools and the profiles of the teachers of 
these schools were studied. Most of these studies concluded that Muslim schools are 
one more chapter in the history of religious diversity and pluralism in America. Muslim 
schools bring together many immigrants from different countries of the world and 
connect families, students, and teachers to a common religious identity and a common 
aspiration to be full members of a modern society and citizens in a democracy. 
According to the researchers these schools represent a special blend of practical 
educational achievement and spiritual enrichment in an atmosphere that is tolerant and 
open to the larger society. 

The effects of September 11 on Muslims  
The impact of stereotyping and prejudice on Muslim individuals and communities 

in Western society, after 9/11, was examined using qualitative research techniques. 
These studies (Johnson, 2004; Peek, 2005, Bradford, 2009; Bryan, 2009; Gaffari, 2009; 
Robertson, 2009; Humphreys, 2010; Radomski, 2010) examine the ways in which 
members of the American Muslim population have been affected by the attacks of 9/11 
and the events that have ensued thereafter. Specifically, they examine how increased 
suspicion as well as heightened prejudice and discrimination have impacted patterns of 
self-identification and attitudes regarding civic and political engagement among 
members of the Muslim population. The researchers analyzed the individual stories of 
persons within Muslim communities by determining certain experimental groups (e.g. 
female, student, working class and etc.) through pre-defined questionnaires. The studies 
combined comprehensive literature reviews, interviews with individuals and the 
surveying of Muslim organizations in order to study the methods Muslims use to cope 
with backlash and the role community organizations play in helping them to cope.  

The governmental policies of pre- and post-September 11  

Since September 11th, 2001, much of the international relations discourse has 
focused on analyses of Muslim communities. Some scholars have been critical of the 
focus on religion, and specifically Islam within the international relations literature and 
have suggested that there are more nuanced explanations for why communities abroad 
might think ill of the United States. Theses and dissertations, especially those conducted 
in political science  departments, dealt with the policies of the western countries over 
Islamic countries in a critical manner to understand, inform, influence and engage 
citizens abroad to help further U.S. foreign policy goals. In these (Watson, 2005; 
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Lerson, 2006; Brown, 2010; Lean, 2010) studies, Western foreign policy was suggested 
as the cause of the September 11th attacks. As for the policies employed after September 
11, they have been criticized on the basis that they involved unrestrained and 
disproportionate use of power. For instance Muedini (2006) examines the impact of 
U.S. domestic anti-terrorism security policies following the attacks of September 11th, 
2001 on the feelings of safety and identity amongst Muslims in America, and in turn 
overall Muslim identity in relation to the international system. Cutberthson (2005) 
examines U.S. responsibility in terms of creating the conditions that led to 9/11. In 
doing so, he explores two primary themes: First, the Soviet-Afghan war in general, with 
particular attention paid to the role of the United States their allies in the resistance, 
such as Saudi Arabia.  Second, Cutberthson (2005) looks at the rise of militant 
Islamism, showing how and why the war in Afghanistan was the catalyst, which 
facilitated its growth throughout the 1990s. He argues that the act of 9/11 is simply 
"blowback" for U.S. policy toward Afghanistan and the Islamic world in general.  

Arab perspectives on 9/11 and the representation of “the West” in Arab media 
In this type of theses, researchers (Samy, 2004) have studied editorial type 

samples of writings from Arab newspapers as well as samples from TV discussion 
panels to determine Arab ideologies and opinions in response to the attacks against 
America on September 11, 2001, and to expose the understanding of the incident and 
the image of the West among Arab nations. Coen (2009) seeks to address the empirical 
question that lies at the crux of this debate: Are negative perceptions of America in the 
Middle East driven primarily by American policies or values? Utilizing a multi-method 
approach that considers evidence from large-n survey data, face-to-face interviews and 
a quasi-experimental focus group study, he conducted an in-depth case study of 
Egyptian perceptions of the United States. His findings challenge the "Clash of 
Civilizations" approach to anti-Americanism, as Egyptian perceptions of America 
appear to be rooted overwhelmingly in policy-driven rather than civilization variables 
(Coen, 2009). 

In addition to the above categories and corresponding to the main objective of this 
research, when the theses focused particularly on Islam (i.e. scriptures and history of 
Islam), it was found that such studies dominantly explored the relationship between 
Islam and violence. Specifically, a common thread shared across the studies included in 
the sample was the question of whether or not religious violence is primarily the 
product of beliefs, doctrine and scripture, or whether or not religious violence is the 
result of other factors such as cultural, political, social and economic circumstances 
(Gregg, 2004). 

The relationship between Islam and violence  
In the wake of September 11th, policy analysts, journalists, and academics have 

tried to make sense of the rise of militant Islam, particularly its role as a motivating and 
legitimating force for violence against the West. Religion, particularly Islam, was 
therefore a favorite explanation of what had happened and the stream of articles and 
television programs grew, claiming to lay bare the Islamic roots of terrorism. The 
religious ideology behind terrorism that virtually everyone would come to hear about 
was jihad, described as the Islamic concept of holy war against the infidel. The 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

          ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
         Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

9 
 

unwritten assumption was that there is something about Islam that makes it bloodier and 
more violence-prone than other religions (Gregg, 2004). For example, much attention 
has been paid to Islam’s doctrine of jihad, or holy war, as the source of Islam’s 
bellicosity (The New York Times, 2001). Likewise, scholars and journalists have 
pointed to Islam’s doctrine of martyrization as another source that promotes violence 
within the faith (The New York Times, 2001). Still others have suggested that Islam is a 
repressive if not backwards religion that is incapable of adapting to modernity, 
evidenced by women dressed in veils and the degree of social, economic and political 
chaos in countries that are predominantly Muslim. According to such a perspective, 
therefore, September 11th was an act of frustration against the premier country of 
modernity, the U.S. (Lewis, 2002).  Moreover, some have insisted that unless and until 
the Islamic world is radically reformed, the extreme danger of terrorism in our so-called 
age of jihadism will remain (Asad, 2007).  

Regardless of the evidence cited, Islam has been on trial since September 11th, 
with the charge that there is something uniquely violent about its beliefs, doctrines, and 
practices (Gregg, 2004). In the following section, the findings from the discourse 
analysis of theses and dissertations in the sample that focused on the relationship 
between Islam and violence is presented.  

To begin, the study found that a constructive, positive and descriptive approach 
was used in the graduate theses submitted to religious / Islamic Studies with respect to 
the relationship between Islam and violence. The studies included in the sample mostly 
sought to investigate the assertion above (that there is something about Islam that makes 
it bloodier) and to find out whether Islam can be rightly argued to be the predominant 
ideological bridge justifying the use of violence and terror acts (Aiken, 2005). 
Researchers focused on a range of tactics and topics to investigate the relationship 
between Islam and violence: by analyzing verses of the Qur’an, the life of the prophet 
Muhammad and the history of Islam as whole (Boyer, 2010; Cutler, 2008; Miraly, 
2006); by examining cases of terrorism, violence, and war, in which Islam appears to be 
a significant factor, and comparing them to examples of Christian, Jewish, Buddhist and 
Hindu bellicosity (Gregg, 2004; Aiken, 2005); and, by providing insight into 
understanding the ideological foundation of Islamist terror figures through exhaustive 
analysis of the influential individuals and circumstances which led to the radicalization 
of such figures (Carey, 2008).  

Researchers in the sample put forth a range of arguments concerning the 
relationship between Islam and violence, for example, that all the world’s major 
religions (Islam, Judaism, Christianity, Hinduism and Buddhism) have gone through 
periods of violence as a means of attaining specific goal (Gregg, 2004); that terrorism is 
more clearly attributed to grievance felt by a particular Islamic community as a result of 
concentrated structural weaknesses within the regions they reside and appears less 
driven by religion than assumed (Aiken, 2005); that religious violence is the result of 
specific interpretations of a religion's beliefs and scriptures, not the religions per se, and 
that violent interpretations of a religion are the product of individuals -usually religious 
leaders- who are grounded in specific circumstances (Gregg, 2004). Although some 
verses in the Qur’an appear to promote violence, on closer inspection it becomes clear 
that the Qur’an limits, not licenses, violence. So the justification of violence or of 
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exclusivism is a symptom of politicking and denies the Qur’an’s actual message, which 
is one that stresses the peaceful, pluralistic interaction required for human well-being 
(Miraly, 2006).  

However, the conclusions of some theses and dissertations were not as benign as 
those mentioned above. For example, Cutler (2008) argues that the theological doctrine 
of Islam is inherently violent on the basis of his historical analysis of Qur’anic 
revelation and the actions or inaction of Muslims during that period. In essence, Cutler’s 
argument proposes that radical jihadists or extremists take action as a result of an 
interpretation of the Qur'an in its proper context: thus, “they are not radicals, they are 
purists” (Cutler, 2008). Cutler has come to this conclusion by taking into consideration 
the progressive nature of Islam and the doctrine of abrogation. His study demonstrates 
four instances of progression in Islam:  

Personal progression, historical progression, the corresponding progression in 
Qur'anic revelation, and the doctrine of abrogation. Pious Muslims experience a 
personal progression in their spiritual lives from the uncertainties of their salvation 
(fitrah, the natural state without moral deficit) to the participation in supererogatory acts 
such as jihad, which guarantee a favorable eschatological outcome. Muhammad's 
ministry evolved from a weak, persecuted group of religious believers emphasizing a 
prohibition on violence to a dominant force in Medina with a proclivity towards 
unrestrained and open-ended prescriptions of violence. The Qur'anic revelations 
corresponding with this historical paradigm evolved, as the early Meccan Suras 
emphasized tolerance while the later Medinan Suras emphasized intolerance. These 
three instances of progression bolster the claim for the fourth: the doctrine of 
abrogation—the utter epitome of progressive Islam. It is through this doctrine 
(grounded in the Qur'an) that earlier verses emphasizing peace were abrogated by later 
verses emphasizing violence. This doctrine recognizes the need for revelation to adapt 
to changing circumstances. In order for an expanding Muslim empire in Medina to 
survive, the abrogation of earlier Meccan revelations was necessary, as injunctions 
associated with the prohibition of violence (early Meccan Suras) would not enable the 
simultaneous expansion and protection guaranteed by the injunctions associated with 
violence late Medinan Suras (Cutler, 2008: 90-91)  

The notion that the interpretation of the religion triggers the violence, a common 
idea expressed by the researchers under examination in this study, was exemplified by 
establishing parallelism between historical context and the Qur’anic messages (Carey, 
2008; Gregg, 2004; Boyer, 2010). According to Carey (2008), the emergence of 
radicalization and extremism is usually based on the interpretations of Qur’anic verses 
by some of the educated class of Muslim legal scholars, called Ulama. Therefore in 
order to understand the conditions under which these violent interpretations of a religion 
occur, one needs to identify, first, who is interpreting the religion and by what authority; 
second, the social, political and economic circumstances surrounding these violent 
interpretations; and third, the believability of these interpretations by members of 
religious communities (Gregg, 2004). At this juncture in order to shed light on the 
relationships among religion, interpretation of religion, violence, and authority in Islam 
the example of Ibn Taymiyya, considered by many to be the true “Grandfather of 
Jihad”, and events along with the effect of his era’s socio-politic environment 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

          ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
         Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

11 
 

transformed Muslim individuals from modest and conservative into a Muslim 
extremists. After providing insight into the social and political conditions of 13th century 
Carey (2008) concludes that “because the Mongols continued to practice Yasa code and 
deviate from Shariah law, Ibn Taymiyya issued an unorthodox fatwa setting a precedent 
claiming the invaders were living in sin and consequently not Muslims” (Esposito, 
2002: 46). Therefore, true believers had a duty to revolt against the Asian trespassers 
and to remove them from the lands of Islam (Laqueur, 2004). From the day the Sheikh 
of Islam issued it, this famous fatwa has been debated among religious authorities 
(Carey, 2008). 

Radicalization was theorized by some of the researchers in the sample as being 
not only a product of particular Qur’anic interpretations; rather, one must also consider 
the role of believers as well as the interpretations of ulama since “belief affects behavior 
and rhetoric has the potential to bring about action” (Boyer, 2010). When the rhetoric of 
ulama promotes violence, as in the case of the ideology of Islamism, and accepted as 
truth by believers, then this could be an important stimulator of violence (Boyer, 2010). 
This is what Osama bin Laden, Hizbut-Tahrir and his contemporaries have been 
constantly striving to do at any cost (Carey, 2008). 

In order to bring out the distortion of ulama in their interpretations of the religion 
and in particular the religious ideology behind terrorism (i.e. jihad), Mahallati (2006) 
examined the history of the wars at the time of prophet Muhammad, noting that 
classical and contemporary interpreters of the Qur’an did not take adequate 
consideration of this history in their analyses. As a result, it was concluded that, the 
Qur’an does not sanction unprovoked and primary offensive wars; that the main causes 
of legitimate wars are the breach of contracts and defensive / deterrent exigencies; that 
reciprocation in war is limited to the removal of an actual threat; that in situations of 
conflict outbreak, it is the leadership of the warring party, and not its subordinates, that 
must be subject to punishment; that faith by itself cannot be the motivation of physical 
conflict and finally that peace is essential in the scripture.  

The attacks of September 11th and the overwhelming counter-attacks by some of 
the western states on some Islamic states, as well as the endless Palestinian-Israeli 
disputes, are the result of the misunderstandings and misconceptions that Islam and the 
West have of each other (Naji, 2006). In order to build a bridge between the West and 
Islam, the communication channels should be kept open among politicians so as to 
prevent misunderstandings. At this reasoning Naji’s (2006) study could be evaluated as 
a single brick. His dissertation seeks to show how the world's various legal traditions 
can benefit from each other. It attempts to do so by introducing the Islamic system of 
diyah (the compensation made obligatory as a result of an offense which shall be paid to 
the victim or his heirs) and showing how it can interplay with and impact on the 
interpretation of international law (Naji, 2006).  

Boyer’s (2010) urge on Muslim Reformers to provide a positive alternative to 
Islamism could also be considered as an attempt to endeavor of build a bridge between 
two civilizations. Since bellicose interpretations of the faith by themselves are not 
enough to cause religious violence; rather, it is necessary for these interpretations to be 
accepted as true by practitioners (Gregg, 2004), Muslim reformers have to reach out to 
Muslim youth in the United States and Europe to provide a positive alternative to 
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Islamism and engage them before they are recruited by organizations like Hizbu-t 
Tahrir that communicate a narrative that places the blame of Islam’s struggles at the feet 
of the West (Boyer, 2010). Beside this, a remarkable virtue of Islam, called Hilm (the 
ability to restrain oneself and to control one's nature from anger or hasty action) should 
be applied by Muslims, as well by Westerners, to neutralize the influence of 
interpretations and rhetoric used by radical circles directed towards violence (Mahallati, 
2006).  

Conclusion  
In the beginning, the study intended to include only those theses and dissertations 

regarding Islam (as well its history, scriptures, and interpretations) completed at 
Canadian Universities after September 11, 2001. But since the qualitative data was not 
sufficient to make a robust academic evaluation the scope of the study was expanded to 
include relevant graduate work on Islam and Muslims completed at American 
universities in the same period.   

The most important effect that the September 11 attacks had on Canadian 
Universities is the increase of the number of departments offering degrees in Islamic 
studies. On the basis of institutional history and interview data, we can conclude that 75 
% of the departments of the Islamic studies were opened after September 11, 2001 and 
that 9/11 was one of the reasons for this change. Many of the departments offering 
degrees in Islamic studies were established post-9/11. Furthermore, the participants 
interviewed for this study indicated that the attacks were one of the justifications for the 
establishment of these new departments. 

Though September 11 was perceived as a religiously-motivated terrorist attack 
(i.e., islamic terrorism), the majority of theses produced since then have been conducted 
by students in departments of political sciences, mass media, sociology, modern history, 
and educational theory, rather than departments of religious / Islamic studies. There 
were many master’s theses and Ph.D. dissertations on topics related to the socio-
cultural, socio-political and psychosocial effects of September 11 on western and 
Islamic societies. This group of theses and dissertations analyzed a range of topics 
including the representation of Muslims in the western media, the increase of 
conversions to Islam, the psychological and social changes in people’s lives, the 
victimization of different social groups (i.e., as the students, the women and the 
immigrants) after the terrorist attacks. It was observed that the researchers used a 
neutral and descriptive language for their interpretations. 

Though the number of studies on Islam, Islamic history, Islamic sources and 
Islamic interpretations did not quantitatively increase after 9/11, the content review 
revealed that the focus of these studies converged on the relationship between Islam and 
violence. The researchers, who tried to be constructive, positive and descriptive, 
concluded that when the Qur’anic scripts and the history of Islam were taken as a 
whole, Islam basically rejects violence and promotes peace. Moreover, these studies 
noted that the Islamic interpretations endorsing violence were reductive exegeses of the 
Qur’anic messages and the historical sources of Islam.  

On the basis of the above results, it now appears that only one of the five 
hypotheses identified at the beginning of this study was correct: That after September 
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11, 2001, parallel to the increased curiosity amongst the Western public about Islam, 
there was growth in the number of academic units offering Islamic studies.   
Suggestions 

Surprising was the seemingly weak interest amongst Canadian departments of 
religious/Islamic studies to try to use research and scholarship on the core of Islam (i.e. 
its history, scriptures, and interpretations) to counter the negative media representations 
and commentary on Islam and Muslims.  Future qualitative and comparative research is 
recommended to better understand the nature and dynamics of religious / Islamic 
studies departments, particularly in relation to wider socio-cultural and political trends. 
Also, it will be important to analyze graduate studies that did not deal with Islam 
directly and categorized under 7 sub-titles within this paper, in terms of methodology, 
procedure and conclusions separately on the basis of their categories; to bring out which 
category was discussed at what frequency, how and why.  
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FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
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ÖZ 

Hızlı gelişen teknoloji, artan rekabet koşulları ve küreselleşen ekonomik şartlar ile 
birlikte şirketler varlıklarını sürdürebilmek için maliyetlerini düşürmeye, kaliteli ürün ve 
hizmet üretmeye, ürün çeşitlerini geliştirerek pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yönetim bilgi sistemi ürünlerinden birisi 
olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemi firmalara bu koşulları gerçekleştirebilmek 
için önemli avantajlar sağlamaktadır. ERP firmaların geleceğine yönelik çalışmalarını 
yönlendirebilmek adına geliştirilen bir yönetim bilgi sistemi olarak değerlendirilirken, diğer 
taraftan tüm iş süreçlerini entegre eden bir yazılım sistemi olarak da tanımlanabilmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de ERP sistemi kullanan iki otomotiv firmasında,  ERP 
sisteminin uygulanması sırasında etkili olan kritik başarı faktörlerinin analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: ERP, Kritik Başarı Faktörleri, Faktör Analizi, Temel Bileşenler. 

 
A RESEARCH DEVOTED TO THE DETERMINATION OF CRITICAL SUCCESS 

FACTORS IN THE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 
 
ABSTRACT 

Companies are trying to cut the costs, produce high quality products and service and 
increase their market share by increasing their product range in order to survive in the fast 
developing technology, competition conditions and the global economical environment. One 
of the management information systems, Enterprise Resource Planning (ERP), occurred 
parallel with the technological developments, provides important advantages to the firms. On 
one hand, ERP is considered as the information system developed for evaluation of the future 
studies of firms; on the other hand, it can be described as the software system that integrates 
all the work processes.  
  In this study, it was aimed to analyze the critical success factors, in the two automotive firms 
using ERP in Turkey. 
 
Key Words: ERP, Critical Success Factors, Factor Analysis, Principle Components.   
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1.GİRİŞ  

Bilgi çağının yaşandığı, insan, bilgi ve etkin yönetimin önem kazandığı, değişimin 

kaçınılmaz olduğu ve hatta değişimi kontrol etmenin giderek zorlaştığı rekabet ortamında 

artık sadece üretim firmalar için en önemli amaç olmaktan çıkmıştır. Hız, kalite, azalan 

maliyetler ve verimlilik, koşulsuz müşteri memnuniyeti gibi faktörler daha fazla önem 

kazanmıştır. İşletmeler bu faktörlerin baskısıyla iş süreçlerini geliştirmek ve değiştirmek için 

de, daha fazla bilgi ve iletişim gereksinimi duymaya başlamışlardır. Bu gereksinimi 

karşılamak için çok hızlı bir şekilde yeni bilgi teknolojileri ortaya çıkmaktadır.  

Dünya çapında yaygın olarak kullanılan bilgi teknolojilerinden birisi de kurumsal 

kaynak planlamasıdır. ERP olarak adlandırılan sistem, rekabetin arttığı, müşteri odaklı 

çalışmanın önem kazandığı günümüzde kaynakların verimli kullanılması ve iş akışlarının 

entegrasyonu bakımından önem arz eden bir sistemdir. ERP ile şirketler daha fazla bilgiye, 

daha hızlı, zamanında ve daha düşük maliyetlerle ulaşabilmektedirler. /  

Bu çalışmada ERP tanımı ve kapsamı, ERP’nin literatürde belirlenen temel kritik 

başarı faktörlerine değinilmiştir. Son olarak aynı sektörde yer alan iki ERP sistemi kullanıcısı 

firmanın ERP sistemi uygulanması sırasındaki kritik başarı faktörlerini incelenmesine yönelik 

yapılan anket çalışmasının analizi ve bu anket sonuçlarının faktör analizi ile değerlendirilmesi 

yer almaktadır. Çalışma, araştırmadan elde edilen sonuçların özetlenmesi ve öneriler ile sona 

ermektedir.  

2.KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)  

Günümüzde firmalar rekabette başarılı olmak, değişen iş koşullarını önceden tahmin 

edebilmek ve bunlara hızlı yanıt verebilmek  için işin tüm cephelerini güçlü ve esnek bir 

biçimde destekleyen sağlam bilgi sistemlerine gereksinim duymaktadırlar. Bu sistemler 

firmalara iş uygulamalarından ve örgütsel yapılardan lojistik, proje yönetimi, finans, servis, 

dağıtım, nakliye ve imalata kadar her cephede değişimlere uyum sağlama yeteneği 

kazandırmaktadır. Bunları ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)’yla yapmak olanaklıdır.1 

ERP’ nin ne olduğu konusuna akademik bağlamda üzerinde anlaşılmış genel kavramlar 

                                                 

1 Murat Başkak ve Hamza Çetişli, (2003), “Kurumsal Kaynak Planlama: Başarılı Sistem Kurulumu İçin Kritik 
Etmenlerin Analizi”, IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Denizli, s. 1.  
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bulunmasına karşın, tanımı üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Kurumsal Kaynak 

Planlaması kavramı için değişik açılardan bakarak farklı tanımlar yapmak mümkün olsa da en 

genel şekilde, bir firmada süregelen tüm bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan ticari yazılım 

paketleri olarak tanımlanabilir.2 ERP, firmanın stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda 

müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan 

tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, 

koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.3  

3. ERP UYGULAMALARINDA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ  

ERP sistemlerinin başarılı olup olmamasında büyük önem taşıyan kritik başarı 

faktörleri böyle bir sisteme olan ihtiyacın ortaya çıkmasından sistemin kurulmasına ve çalışan 

sistemin değerlemesine kadar geçen aşamalarda yer almaktadır.  ERP uygulamalarındaki 

kritik başarı faktörlerinden başlıcaları olarak üst yönetim desteği, etkin proje yönetimi, iş 

süreçlerinin yeniden yapılandırılması, danışman kullanımı, sistem mimarisinin belirlenmesi, 

değişim yönetimi, yazılım-donanım uygunluğu, birimlerarası iletişim ve işbirliği, kullanıcı 

eğitimi, hedeflerin açıkça belirlenmesi alınmış olup aşağıda özetlenmiştir 

3.1. Üst Yönetimin Desteği   

Üst yönetimin desteği, ERP sistemi uygulamasının, firmanın tüm birimlerinde 

yayılması için proje sorumluluğunun en üst düzeyde, gerektiğinde yazılı olarak 

üstlenilmesidir. Bu proje yaşam döngüsündeki önemli faktörlerden biridir. Üst yönetim, 

bilişim teknolojilerinin yapabilirliklerini ve firma açısından gerekçelerini doğru olarak 

anlamalı ve tüm çalışanlara başarılı bir şekilde anlatabilmelidir.4 Üst yönetim, ERP’nin 

başarısını artırmak için uygulamaya sıkı sıkıya bağlanmalıdır.5  

                                                 

2 Hüseyin Yılmaz, (2006), “Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm 
Önerileri Bir İşletmede Uygulaması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, s.2. 

3 Esra Yıldırım, (2008), “Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle 
Seçilmesi- Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, s. 2. 

4 Erkan Bayraktar ve Mehmet EFE, (2000), “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yaşam Döngüsü ve Kritik 
Başarı Faktörleri”, ASOMEDYA. 

5 Erkut Düzakın ve Selma SEVİNÇ, (2002), “Kurumsal Kaynak Planlaması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Dergisi, Cilt 21, 2002, Bursa. 
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3.2. Etkin Proje Yönetimi  

 ERP kurulumu oldukça riskli ve maliyetli bir süreçtir.  Proje yönetimi yaklaşımına 

göre proje planlaması ve kontrolü, proje büyüklüğünü de içeren proje karakterlerinin, 

teknolojik deneyim ve BT gelişim grubunun deneyim ile istikrarının bir işlevidir. ERP 

projelerinin büyük, karmaşık ve riskli olmasından dolayı etkin proje yönetimi sürecinin 

başarılı olabilmesi için sürekli olarak ERP sisteminin yönetilmesi ve izlenmesi gerekmektedir.  

Bu noktada proje yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır.   Bir projeyi başarıyla yönetebilmek 

için proje yöneticilerinin hem stratejik hem de taktiksel faaliyetlerde yeterli olması 

gerekmektedir.  

3.3. İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması  

İş süreçlerinin yeniden yapılandırılmasında temel hedef, kurumsal içeriğin tam 

doğrulukla yönetilebilmesi ve kullanılabilmesi için bir alt yapı oluşturmaktır.6  Süreçlerin 

yeniden tasarımı, sektördeki bilinen en iyi tecrübelerin ERP sistemi aracığıyla firmaya 

aktarılmasına sebep olur.  Bu aynı zamanda ERP sistemi aracılığıyla eski iş yapış biçimlerinin 

değiştirilerek yeni iş süreçlerinin uygulamaya konması anlamına gelmektedir.  ERP 

kurulumlarında karşılaşılan sorunlardan biri de, iş süreçleri ve kurumun bilgi 

gereksinimlerinin yazılımın özellikleriyle örtüşmemesidir.  Firmalar iş süreçlerini yeniden 

tasarlamadıkça, ERP sitemlerinin tek başına firma performansını artıramayacağı ifade 

edilmektedir.7  

3.4. Danışman Kullanımı  

ERP piyasası çok büyük ve çok hızlı bir şekilde geliştiği için, bilgili ve yetenekli dış 

danışman sayısında bir eksiklik olmuştur ve bu eksiklik hemen giderilebilecek bir eksiklik 

değildir.  Doğru kişileri bulma ve bu kişileri uygulama boyunca koruma, büyük önem 

taşımaktadır. ERP uygulaması, işlevsel, teknik ve kişisel beceriler gibi birden fazla beceriyi 

gerekli kılmaktadır. Fakat bütün bu istenen özelliklere sahip çok fazla danışman 

bulunmamaktadır.  Bu durum, becerikli danışmanlar için ödenen ücretleri yükseltmektedir. 

                                                 

6 IBM Kurumsal İçerik Yönetimi ile Yenilikçi Çözümler, http://www05.ibm.com/tr/events/YZ_ sunumlar 
/pdf/IBM_Kurumsal_Icerik_Yonetimi_ile_Yenilikci_Cozumler.pdf, (15.05.2010). 

7 Bayraktar ve Efe, a.g.e., s.81. 
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Bazı alanlarda çok popüler olan bir danışman, bir firmanın aradığı özel bir alanda yetersiz 

bilgiye sahip olabilir. Becerikli bir danışman firma ve işçileri hala çok fazla talep 

görmektedir.  ERP uygulamasının başarısı veya başarısızlığı, bu talebin nasıl karşılandığına 

bağlıdır.8  

3.5. Sistem Mimarisinin Belirlenmesi  

Sistem gereksinimlerine cevap verebilecek ve değişen iş ve süreçleri destekleyecek 

olan mimarinin seçilmesi, ERP uygulamalarında başarıyı etkileyen önemli bir faktördür. 

Kurulum aşamasından önce anahtar mimarinin merkezi veya dağınık sistem yapılarından 

hangisini destekleyeceğine karar verilmeli ve bu durumun ERP sistemi ile uyumluluğu 

mutlaka değerlendirilmelidir. Çünkü kurulacak ERP sisteminin mimari planlaması, doğrudan 

ERP tedarikçilerine bırakılamayacak kadar önemlidir  

3.6. Değişim Yönetimi  

ERP kurulumu yapan firmaların en çok önem verdiği konuların başında değişim 

yönetimi gelmektedir.  Değişim yönetimi, değişimi tahmin ederek doğru kaynaklarla doğru 

zamanda süreçleri kontrol altına alma anlamına gelir.9  Değişim yönetimi proje aşamasında 

başlamakta ve tüm döngü boyunca devam etmektedir. ERP sisteminin başarısı için önemlidir.  

Firmanın insanları, organizasyonu ve kültür değişimini içeren kültür ve yapısal değişikliği 

yönetilmelidir.10  

3.7. Yazılım-Donanım Uygunluğu  

Uygun yazılıma karar verilmesi ile birlikte firma ihtiyaçlarını en iyi düzeyde 

karşılayacak sürüm ve modüllerin belirlenmesi ve ilk aşamada uygulanacak modüllerin 

tasarlanması gerekmektedir.  Bu kararlar, ERP proje uygulamasının başlangıcında verilmesi 

gereken kritik kararlardır.  Çünkü yanlış yazılım seçimi, firmayı gereksiz zaman kaybına, 

maliyetlere ve yüksek risklere sürükler. Uygun yazılım paketinin seçilmesi, firmanın mevcut 

                                                 

8 Düzakın ve Sevinç, a.g.e., s.20 
9Rıdvan Tülünay, “Değişimi Nasıl Yönetiriz”, http://www.ias.com.tr/enterprise/articles/20100119-degisimi-

yonetmek.html, (15.05.2010). 
10 A. Simge Akdoğan, (2006), “Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Kurumlarında Tedarik Zinciri Süreçlerini 

Etkileyen Problemlerin Analizi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s. 17. 
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durum ve ihtiyaçları, sektörel uygulama deneyimleri, firma ölçeği gibi kriterler analiz edilerek 

yapılmalıdır.11  

3.8. Birimlerarası İletişim ve İşbirliği  

Her bölüm birbirleri arasındaki bilgi paylaşımını en ileri ve kolay biçimde 

yapabilmelidir. Ayrıca yetki verilen her bölüm diğer bölümlerin çalışmalarını da takip 

edebilecek, gerektiğinde gerekli yönlendirmeleri yapabilecek şekilde olmalıdır.  Başarılı ERP 

sistemi, ortak hedeflerin bireysel çıkarların üzerinde tutulduğu; çalışanlar, yöneticiler ve iş 

ortakları arasındaki güven ortamının tam olduğu; işbirliği ve takım ruhu anlayışını 

gerektirmektedir. ERP sistemlerinin farklı işlevleri bütünleştirmeye yönelik girişimleri ve 

mevcut işlevler arasındaki kopukluklar nedeniyle, işbirliği ve katılımcılık kritik bir etkendir. 

Bu yüzden ERP sisteminin hedeflerine ulaşmasında, güçlü bir koordinasyon gerekmektedir.12  

3.9. Kullanıcı Eğitimi  

 ERP sisteminin uygulanmasını kolaylaştırmak için kullanıcı eğitiminin rolü oldukça 

önemlidir. Firmalar ERP sistemiyle birlikte değişen is süreçlerine uyum sağlamak için sürekli 

olarak çalışanlarına eğitim olanakları sağlamalı ve onların sistem kullanımına yönelik 

becerilerini arttırmalıdır. Çalışanlara sistem kullanımına yönelik gerekli bilgi ve tecrübe 

tedarikçi firmanın sistem uzmanları tarafından kazandırılmalıdır.13  

3.10. Hedeflerin Açıkça Belirlenmesi  

Açık bir iş planı ve vizyon, projenin yönlendirilmesinde gerekli olan önemli 

noktalardır. Bir iş planı, stratejik ve somut faydaları, kaynakları, maliyetleri, riskleri ve zaman 

olgusu içermektedir. Hedefler ve faydalar belirlendikten sonra yani bir iş planı yapıldıktan 

sonra bu projeyi çalıştırmak daha kolay olacaktır. Proje hedefi, iş ihtiyaçlarına bağımlı 

                                                 

11 Bayraktar ve Efe, a.g.e., s.80. 
12 Bayraktar ve Efe, s 82. 
13 Toni M. Somers, Klara Nelson, (2001), “The Impact of Critical Success Factors across the Stages of 

Enterprise Resource Planning Implementations”, Proceedings of the 34th Hawaii International 
Conference on System Sciences, p.2. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

7 
 

olmalıdır. Birçok firma açık bir plan yapmadığı için proje alanını belirlemede problemlerle 

karşı karşıya gelmektedir.14  

4.ARAŞTIRMADA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL ANALİZLER  

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS for 

Windows 13.0 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken güvenilirlik analizi 

ve faktör analizi kullanılmıştır.  

4.1 Faktör Analizi  

Faktör analizi aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak 

ölçmeyi ve az sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir.  Faktör analizi, 

bir faktörleştirme ya da ortak faktör adı verilen yeni kavramları (değişkenleri) ortaya çıkarma 

ya da birimlerin faktör yük değerini kullanarak kavramların işlevsel tanımlarını elde etme 

süreci olarak da tanımlanmaktadır. Faktör analizi, birbiriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya 

getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) 

bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir.15  

Faktör analizi, değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyerek, değişkenlerin 

daha anlamlı ve özet bir şekilde sunulmasını sağlar. Faktör analizinde ilk aşama gözlenen 

değişken değerleri arasında korelasyonların hesaplanarak orjinal değişkenlerin bir korelasyon 

matrisi haline getirilmesidir. Korelasyon matrisinden faktörlerin türetilerek, döndürülmemiş 

faktör matrisinin elde edilmesi analizin ikinci aşamasını oluşturur. Bu aşamada, herhangi bir 

veri grubuna faktör analizinin uygulanması için faktör türetme tekniklerinden birinin ele 

alınması gerekir. Çeşitli faktör türetme teknikleri vardır fakat en yaygın kullanılanı Temel 

Bileşenler Analiz tekniğidir.16 Bu analiz ile orijinal değişkenlerin doğrusal bileşiminden 

                                                 

14 M. Lynne Markus and Cornelis Tanis, (2000), “The enterprise systems experience: From adoption to success, 
Framing the Domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past”, Ed. Zmud R. W., 
Pinnaflex Educational Resources, Inc, Cincinnati, OH.,pp. 173-207. 

15 Şener Büyüköztürk, (2005), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara, s. 123. 
16 Nuran Bayram, (2004), Sosyal Bilimlerde SPSS Veri Analizi, Ezgi Kitabevi, Bursa, s.131. 
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oluşan ve aralarındaki korelasyonu sıfır olan yani birbirleriyle ilişkisiz daha az sayıda yeni 

değişken kümesinin (faktörlerin) varlığı araştırılır.17  

4.2. Güvenilirlik Analizi  

Faktör analizi Sosyal Bilimlerde yapı geçerliliğini test etmek için yapılan bir analizdir.  

Faktör analizi sonrasında her bir alt boyutun güvenilirliğinin sayısal olarak bulunması 

gerekmektedir. Güvenilirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki 

tutarlılık olarak tanımlanabilir. Güvenilirlik, testin ölçmek istediği özelliği ne derece doğru 

ölçtüğü ile ilgilidir.18  

5. ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ BULGULAR VE YORUMLAR  

5.1.ERP Sisteminin Kritik Başarı Faktörleri Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik ve Faktör 

Analizi  

Cronbach’s Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme kriteri 

şu şekilde olmaktadır; 19 

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.  

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.  

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.  

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.  

Bu araştırmada kullanılan ERP sisteminin kritik başarı faktörleri anket ölçeği 

güvenilirlik analizi Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Kritik Başarı Faktörleri Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi  

Cronbach’s Alfa N 

,788 30 

                                                 

17 Zeki Çakmak ve Gülnur Keçek, (2006), “The Comparision and Classification of European Union and 
Candidate in Terms of Education Indicators with The Process European Union”, The Changes and 
Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU 
Negotations, 16-18 March, Kütahya, s. 1012. 

18 Büyüköztürk, a.g.e., s. 169. 
19 Kazım Özdamar, (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir, s.663. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

9 
 

Araştırmamızda kullanılan 30 soruluk ERP sisteminin kritik başarı faktörleri anket 

ölçeği için güvenilirlik % 78,8 olarak bulunmuştur. Buna göre anket ölçeğinin değerlendirme 

kriterine göre yüksek derecede güvenilir olduğunu söyleyebiliriz . 

Otomotiv sektöründe hizmet veren iki firmada ERP sisteminin kritik başarı 

faktörlerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu araştırmada bu firmalarda görev yapan 120 

kişiye uygulanan anketteki ERP sisteminin kritik başarı faktörlerine ilişkin 30 değişken 

yapılan faktör analizi sonucunda 7 faktöre indirgenmiştir. 

Tablo 2.Faktör Analizi Sonuçları  

Faktörler Faktör 
Yükleri

Varyans 
yüzdesi 

Özdeğer

 
Faktör 1: ERP Uygulama Süreci  18,851 5,655 

D28 
Uygulama öncesi ve sonrası performans 
ölçümü dahil, sağlıklı bir ERP yatırım 
getirisine odaklanma 

,962 
  

D26 Proje takvimi hazırlanması ,959   
D3 İş süreçlerinin yapılandırılması ,955   
D17 Gerekli Kaynakların Tahsisi ,944   

D30 İş planları ve bunlara bağlı performans 
ölçütlerinin açıkça belirlenmiş olması ,941   

D25 Hedeflerin açıkça belirlenmesi ,936   
 
Faktör 2: Yönetim Tutumu 

 17,083 5,125 

D27 Görev ve sorumluluk atama ,918   
D15 Değişim yönetimi ,898   

D22 
Projenin firma içinde devamlılığının 
sağlayacak kişinin belirlenmesi (proje 
şampiyonu seçimi) 

,877 
  

D13 
Uygulama yöneticisinin üst yönetimin 
beklentilerini belirleyip bunları 
karşılayabilmesi 

,827 
  

D1 Üst yönetim desteği ,759   
D2 Etkin proje yönetimi ,735   
 
Faktör 3: ERP Verileri 

 14,016 4,205 

D6 Verilerin analiz edilmesi ,977   
D12 Performans değerlendirme ve izleme ,967   
D29 Verilerin güvenilirliği ,960   
D16 Raporlamanın önemi ,957   
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Tablo 2 incelendiğinde, her bir faktörde kümelenen değişkenlerin (soruların) ortak 

özellikleri dikkate alınarak faktörlere uygun isimler verilmeye çalışılmıştır.  

Faktör 1: ERP sisteminin kritik başarı faktörlerinden birincisi, toplam varyansın 

%18,851’ini açıklamakta ve altı değişken ile ifade edilmektedir. Faktöre en yüksek katkıyı 

sağlayan bu değişkenler incelendiğinde ERP sisteminin uygulama süreci özellikleri ile ilgili 

sorulardan oluştuğu görülmektedir.  Bu nedenle Faktör 1’e “ERP Uygulama Süreci” ismini 

verebiliriz.  

Faktör 2: ERP sisteminin kritik başarı faktörlerinden ikincisi, toplam varyansın 

%17,083’ünü açıklamakta ve altı değişken ile ifade edilmektedir. Bu faktörü oluşturan 

değişkenler incelendiğinde ERP uygulama sürecinde yönetimin yaptıkları, proje yönetimi ve 

üst yönetim desteği gibi sorular yer aldığından dolayı Faktör 2’ye “Yönetim Tutumu” ismini 

verebiliriz.  

 
Faktör 4:  Örgüt Davranışı 

 12,140 3,642 

D11 Bölümlerarası işbirliği ,974   
D7 Bölümlerarası iletişim ,971   
D20 Moral motivasyon ,970   
D24 Örgüt Kültürü ,959   
 
Faktör 5: ERP Sistem Seçimi 

 11,277 3,383 

D14 ERP sistem mimarisinin seçimi ,962   
D4 Yazılım ve donanım uygunluğu ,953   

D23 Özgünlük ve en az uyarlama arasındaki 
denge ,926   

D21 Yazılım testi ve sorun giderme ,918   
 
Faktör 6: ERP Sistemi Tedarikçisi

 8,605 2,581 

D19 Tedarikçinin önerdiği ERP kurulum 
araçlarının kullanımı ,966   

D9 Satıcı-müşteri ortaklığı ,957   
D10 Sistem satıcısının desteğinin sürekliliği ,938   
 
Faktör 7: ERP Kullanıcıları 

 6,713 2,014 

D18 Danışman kullanımı ,947   
D5 Kullanıcı eğitimi ,944   
D8 ERP kullanıcı katılımı ,942   
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Faktör 3: ERP sisteminin kritik başarı faktörlerinden üçüncüsü, toplam varyansın % 

14,016’sını açıklamakta ve dört değişken ile ifade edilmektedir. Bu faktörü oluşturan 

değişkenlere baktığımız zaman ERP sürecinde elde edilen veriler, bu verilere yönelik 

raporlama ve bu süreçteki performans değerleme ve izleme ile ilgili ifadelerin yer aldığını 

görmekteyiz. Bu nedenle Faktör 3’e “ERP verileri” ismini verebiliriz.  

Faktör 4: ERP sisteminin kritik başarı faktörlerinden dördüncüsü, toplam varyansın 

%12,140’ını açıklamakta ve dört değişken ile ifade edilmektedir. Bu faktörü oluşturan 

değişkenlere baktığımız zaman ERP sürecinde bölümlerarasındaki işbirliği, iletişim, bu 

süreçte çalışanların moral motivasyonları ve örgüt kültürü ile ilgili ifadelerden oluştuğunu 

görmekteyiz. Bu nedenle Faktör 4’e “Örgüt Davranışı” ismini verebiliriz.  

Faktör 5: ERP sisteminin kritik başarı faktörlerinden beşincisi, toplam varyansın 

%11,277’sini açıklamakta ve dört değişken ile ifade edilmektedir. Bu faktörü oluşturan 

değişkenleri incelediğimiz zaman ERP sürecinde sistem seçimi ile ilgili ifadelerin yer aldığını 

görmekteyiz. Bu nedenle Faktör 5’e “ERP Sistem Seçimi” ismini verebiliriz. Faktör 6: ERP 

sisteminin kritik başarı faktörlerinden altıncısı, toplam varyansın %8,605’ini açıklamakta ve 

üç değişken ile ifade edilmektedir. Bu değişkeni oluşturan değişkenler incelendiğinde ERP 

servis sağlayıcı yani tedarikçiyle ilgili ifadelerin yer aldığını görmekteyiz. Bu nedenle Faktör 

6’ya “ERP Sistemi Tedarikçisi” ismini verebiliriz.  

Faktör 7: ERP sisteminin kritik başarı faktörlerinden yedincisi, toplam varyansın 

%6,713’ünü açıklamakta ve üç değişken ile ifade edilmektedir. Bu faktörü oluşturan 

değişkenlere baktığımız zaman ERP kullanıcılarına yönelik ifadelerin yer aldığını 

görmekteyiz. Bu nedenle Faktör 7’ye “ERP Kullanıcıları” ismini verebiliriz.  

5.2.ERP Sisteminin Kritik Başarı Faktörleri ile İlgili Sorulara Verilen Cevapların 

Başarı İçin Öneminin Değerlendirilmesi  

Araştırma kapsamındaki firmalarda çalışanların ERP sisteminin kritik başarı 

faktörlerinin belirlenmesine yönelik ifadelerinin ortalama değerleri aşağıdaki Tablo 3’te 

sunulmuştur.  
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Tablo 3: Kritik Başarı Faktörleri İle İlgili Sorulara Verilen Cevapların Ortalamaları  

 N X¯ 
1. Faktör: ERP Uygulama Süreci  
28. Uygulama öncesi ve sonrası performans ölçümü dahil, sağlıklı 
bir ERP yatırım getirisine odaklanma  120 3,75 

26.Proje takvimi hazırlanması  120 3,75 
3. İş süreçlerinin yapılandırılması  120 3,75 
17. Gerekli Kaynakların Tahsisi  120 3,75 
30. İş planları ve bunlara bağlı performans ölçütlerinin açıkça 
belirlenmiş olması  120 3,75 

25. Hedeflerin  açıkça belirlenmesi  120 3,71 
2. Faktör: Yönetim Tutumu  
27. Görev ve sorumluluk atama  120 4,35 
15. Değişim yönetimi  120 4,34 
22. Projenin firma içinde devamlılığını sağlayacak kişinin 
belirlenmesi (proje şampiyonu seçimi)  120 4,31 

13. Uygulama yöneticisinin üst yönetimin beklentilerini belirleyip 
bunları karşılayabilmesi  120 4,31 

1. Üst yönetim desteği  120 4,30 
2. Etkin proje yönetimi   120 4,24 
3.Faktör: ERP verileri  
6.   Verilerin analiz edilmesi  120 3,70 
12. Performans değerlendirme ve izleme  120 3,70 
29. Verilerin güvenilirliği  120 3,66 
16. Raporlamanın önemi  120 3,70 
4. Faktör: Örgüt Davranışı  
11.Bölümlerarası işbirliği  120 3,65 
7. Bölümlerarası iletişim  120 3,64 
20. Moral motivasyon  120 3,64 
24. Örgüt Kültürü  120 3,65 
5. Faktör: ERP Sistem Seçimi  
14. ERP sistem mimarisinin seçimi  120 3,96 
4. Yazılım ve donanım uygunluğu  120 3,99 
23. Özgünlük ve en az uyarlama arasındaki denge  120 3,99 
21. Yazılım testi ve sorun giderme  120 3,98 
6. Faktör: ERP Sistemi Tedarikçisi  
19. Tedarikçinin önerdiği ERP kurulum araçlarının kullanımı  120 3,41 
 9. Satıcı-müşteri ortaklığı  120 3,40 
10. Sistem satıcısının desteğinin sürekliliği  120 3,45 
7. Faktör: ERP Kullanıcıları  
18. Danışman kullanımı  120 4,33 
5. Kullanıcı eğitimi  120 4,32 
 8 ERP kullanıcı katılımı  120 4,30 
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Araştırmaya katılan çalışanlar 1. Faktör olan ERP uygulama süreci ile ilgili kritik 

başarı faktörlerinin ERP sisteminin başarısı için önemli olduklarını düşünmektedirler. 

“Uygulama öncesi ve sonrası performans ölçümü dahil, sağlıklı bir ERP yatırım getirisine 

odaklanma” ifadesine verilen cevapların ortalaması 3,75’tir. Araştırmaya katılan çalışanlar bu 

ifadenin başarı için önemli olduğunu düşünmektedirler.  ERP sisteminin başarısı için 

uygulama öncesi ve sonrasını içine alan sürecin yönetimi çok önemlidir.  Bu süreçte açıkça 

belirlenmiş proje hedefleri, kritik adımlar, sağlıklı bir bilgi akışı, iyi bir proje 

dokümantasyonu bu koordinasyonun sağlanmasında ve ERP uygulamalarının başarısında 

önemlidir. Eğer firmanın sahip olduğu sistem firmanın sistemden beklentilerini 

karşılayabiliyorsa ve firmanın gelecekteki vizyonuna cevap verebilecek nitelikte değilse ve 

firmanın işletme maliyeti yüksekse ERP sistemine geçmenin firmaya bir getirisi olmayacaktır. 

ERP sisteminden beklenen faydanın elde edilmesi bu sürecin iyi yönetilmesine bağlıdır.  

ERP uygulama sürecinin bir diğer adımı olan “Proje takvimi hazırlanması” ifadesine 

yine çalışanlar 3,75 ortalama ile katılım göstermiş ve başarı için önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Projeyi basitleştirme ve önceliklerin belirlenmesi için detaylı bir proje 

takvimine ihtiyaç duyulur. Hazırlanan bu proje takviminde ERP sisteminin başarısı için 

gereken tüm detaylar belirtilmelidir. Ayrıca proje takvimi, proje tamamlanma süresinin 

tahminini yapmak açısından da oldukça önemlidir. Araştırmaya katılan çalışanlar ERP 

uygulama sürecinin kritik başarı faktörlerinden olan “İş süreçlerinin yapılandırılması” 

ifadesine de yine 3,75 ortalama ile katılım göstererek başarı için önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. İş süreçlerinin yeniden yapılandırılmasında temel hedef, kurumsal içeriğin tam 

doğrulukla yönetilebilmesi ve kullanılabilmesi için bir alt yapı oluşturmaktır. Bu da ERP 

sisteminin başarılı olabilmesi açısından en önemli adımlardan biridir. Kurumlar iş süreçlerini 

yeniden tasarlamadıkça, ERP sistemlerinin tek başına kurum performansını artıramayacağını 

söyleyebiliriz. “Gerekli Kaynakların Tahsisi” ifadesine yine katılımcıların çoğu 3,75 ortalama 

ile katılmış ve başarı için önemli olduğunu vurgulamışlardır. “İş planları ve bunlara bağlı 

performans ölçütlerinin açıkça belirlenmiş olması” ifadesine de katılımcılar 3,75 ortalama ile 

başarı için önemli olduğunu belirtmişlerdir. ‘Hedeflerin açıkça belirlenmesi’ ifadesine de 3,71 

ortalama ile katılım göstermiş ve sistemin başarısı için önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

Araştırmaya katılan çalışanlar 2. Faktör olan yönetim tutumuna ait ifadelerin tümüne 

“başarı için çok önemlidir” yanıtını vermişlerdir. Buradan da ERP sistemi sürecinde yönetim 
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tutumunun çok önemli olduğu sonucuna varabiliriz. 2. Faktör değişkenlerinden olan “Görev 

ve sorumluluk atama” ifadesine katılımcıların büyük çoğunluğu 4,35 gibi bir ortalamayla 

katıldıklarını ve başarı için çok önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Görev ve sorumluluk 

atama, üst yönetimin en önemli görevlerinden birini oluşturmaktadır. Açıkça belirlenen görev 

ve sorumluluklar firmada rol belirsizliğinin önüne geçerek ortaya çıkabilecek karışıklara 

engel olacaktır. Görev ve sorumlulukları belli olan çalışanlar da işlerini en iyi şekilde yerine 

getirerek ERP sisteminden beklenen fayda sağlanacaktır.  “Değişim yönetimi” de üst yönetim 

tarafından gerçekleştirilmeli ve çalışanlar bu değişim yönetimine adapte edilmelidir. 

Çalışanlar bu ifadeye 4,34 ortalamayla “başarı için çok önemlidir” yanıtını vermişlerdir. 

Değişim yönetimi, değişimi tahmin ederek doğru kaynaklarla doğru zamanda süreçleri 

kontrol altına alma anlamına gelmektedir. Değişim yönetimi proje aşamasında başlamakta ve 

tüm döngü boyunca devam etmektedir. ERP başarısı için önemlidir.  

“Projenin firma içinde devamlılığının sağlayacak kişinin belirlenmesi (proje 

şampiyonu seçimi)” ifadesine de yine çalışanların büyük çoğunluğu 4,31 ortalamayla “başarı 

için çok önemlidir” yanıtını vermişlerdir. Projenin firma içinde kabulünün ve devamlılığının 

sağlanması için proje liderinin mutlaka bir şampiyon olması gerekmektedir. “Uygulama 

yöneticisinin üst yönetimin beklentilerini belirleyip bunları karşılayabilmesi” ifadesine de 

yine katılımcıların büyük çoğunluğu 4,31 ortalamayla “başarı için çok önemlidir” yanıtını 

vermişlerdir. “Üst yönetim desteği” ifadesine de yine katılımcılar 4,30 gibi bir ortalamayla 

katıldıklarını belirtmiş ve bunun başarı için çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Üst 

yönetim desteği proje yaşam döngüsündeki önemli faktörlerden biridir. Üst yönetim, bilişim 

teknolojilerinin yapabilirliklerini ve firma açısından gerekçelerini doğru olarak anlamalı ve 

tüm çalışanlara başarılı bir şekilde anlatabilmelidir. Ayrıca üst yönetim desteğini almak 

projenin amaçlarına ulaşmasında ve bu amaçların firmanın stratejik hedefleriyle 

birleştirilmesinde çok önem taşımaktadır. “Etkin proje yönetimi” ifadesine ise yine 

katılımcılar 4,24 ortalamayla “başarı için çok önemlidir” yanıtını vermişlerdir.  

 ERP kurulumu oldukça riskli ve maliyetli bir süreçtir. ERP projelerinin büyük, 

karmaşık ve riskli olmasından dolayı etkin proje yönetimi sürecinin başarılı olabilmesi için 

sürekli olarak ERP sisteminin yönetilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Proje yönetimi 

projenin, planlama, organizasyon, bilgi sistemleri tedariği, işgören seçimi ile yazılım 

yerleşiminin izlenmesi ve yönetimi kısımlarını içermektedir.  Etkin proje yönetiminin amacı, 
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sistem gereksinimlerini belirleyerek, bir projeyi en uygun biçimde yönetmek ve kaliteli 

ürünler ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda etkin proje yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmaya katılan çalışanlar 3. Faktör olan ERP verileri ile ilgili ifadelerin yine 

çoğuna başarı için önemlidir yanıtını vermişlerdir. “Verilerin analiz edilmesi” ifadesine 

çalışanlar 3,70 ortalamayla başarı için önemlidir yanıtını vermişlerdir. ERP sistemlerinin 

etkin olabilmesinin temel gereksinimi, eksiksiz ve doğru verinin varlığıdır. Bu açıdan 

verilerin analiz edilmesi çok önemlidir. Eğer firma yeni sisteme kadar resmi olmayan bir 

sistemle çalışıyorsa kritik veri kaçınılmaz olarak kayıp, zamanı geçmiş veya doğru olmayan 

bir veri olacaktır.  Doğru olmayan veri de yeni sistemin yanlış bir şekilde planlanmasına bu 

da sistem uygulamasının başarısız olmasına neden olacaktır. “Performans değerlendirme ve 

izleme” ifadesine yine 3,70 ortalamayla “başarı için önemlidir” yanıtını vermişlerdir. ERP 

sisteminde performans değerlendirme ve izleme de başarı için gereken unsurlardan biridir. 

Proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı mutlaka ölçülmeli ve izlenmelidir. Proje yönetimi bazlı 

kriterler ile proje tarihi, harcamalar ve kalite ölçülürken, fonksiyonel kriterler ile üretim 

ölçülmelidir.  

“Verilerin güvenilirliği” ifadesine yine çalışanların çoğu 3,66 gibi bir ortalamayla 

“başarı için önemlidir” yanıtını vermişlerdir. Sistemden beklenen sonuçların elde edilmesi 

doğru verilerin girilmesiyle elde edilmektedir. Sisteme girilen yanlış veriler birtakım olumsuz 

sonuçlara neden olabilmektedir. Bu açıdan başarı için en önemli unsurlardan birisi verilerin 

güvenilir olmasıdır. “Raporlamanın önemi” ifadesine çalışanların yine büyük çoğunluğu 

katıldıklarını belirtmiş ve başarı için önemlidir yanıtını vermişlerdir. Raporlama, verilere hızlı 

ulaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Raporlama, sistemde oluşabilecek hataların 

azaltılması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle seçilecek ERP yazılımın 

standardında gelişmiş raporlama özelliğinin olup olmadığı, var ise bunun fonksiyonelliği ve 

ek raporlama ihtiyaçlarının giderilmesi için geliştirme yapılıp yapılamayacağı bilinmesi 

gereken konulardır.  

Araştırmaya katılan çalışanlar 4. Faktör olan örgüt davranışı ile ilgili ifadelere 

çoğunlukla katılım göstermişler ve başarı için önemlidir yanıtını vermişlerdir. “Bölümlerarası 

işbirliği” ifadesine 3,65 ve “Bölümlerarası iletişim” ifadesine de 3,64 ortalamayla başarı için 

önemlidir yanıtını vermişlerdir. ERP sistemi, bölümlerarasında işbirliği sağlayan ve tüm 

bölümleri bütünleştiren bir yapıya sahiptir. İletişim kanallarının sağlıklı oluşturulmasıyla bilgi 
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akışının sağlanması karşılaşılabilecek pek çok sorunun çözümünde kolaylaştırıcı bir etkiye 

sahiptir. Başarılı ERP kurulumları, ortak hedeflerin bireysel çıkarların üzerinde tutulduğu; 

çalışanlar, yöneticiler ve iş ortaklan arasındaki güven ortamının tam olduğu; işbirliği ve takım 

ruhu anlayışını gerektirmektedir.  ERP sistemlerinin farklı fonksiyonları bütünleştirmeye 

yönelik girişimleri ve mevcut fonksiyonlar arasındaki kopukluklar nedeniyle, işbirliği ve 

katılımcılık kritik bir etkendir. Bu yüzden ERP sisteminin hedeflerine ulaşmasında, güçlü bir 

koordinasyon gerekir. “Moral motivasyon” ifadesine de katılımcılar 3,64 ortalamayla başarı 

için önemlidir yanıtını vermişlerdir. ERP kullanıcılarının moral ve motivasyonları ERP 

sisteminin başarısı açısından çok önemlidir. “Örgüt Kültürü” ifadesine ise çalışanlar 3,65 

ortalamayla yine büyük çoğunluğu katılım göstererek başarı için önemli olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

ERP sistem seçimi ile ilgili olan 5. Faktöre araştırmaya katılan çalışanlar yine 

çoğunlukla başarı için önemlidir yanıtını vermişlerdir.  ERP sistem mimarisinin seçimi ile 

ilgili ifadeye 3,96 ortalamayla başarı için önemlidir yanıtını vermişlerdir. Sistem 

gereksinimlerine cevap verebilecek ve değişen iş ve süreçleri destekleyecek olan mimarinin 

seçilmesi ERP uygulamalarında başarıyı etkileyen önemli bir faktördür. Sistem mimarisinin 

seçimi ile ERP sisteminin uyumluluğu mutlaka dikkate alınmalıdır. Araştırmaya katılan 

çalışanlar “Yazılım ve donanım uygunluğu” ifadesine 3,99 ortalamayla başarı için önemlidir 

yanıtını vermişlerdir.  Uygun yazılıma karar verilmesi ile birlikte kurum ihtiyaçlarını en iyi 

düzeyde karşılayacak sürüm ve modüllerin belirlenmesi ve ilk aşamada uygulanacak 

modüllerin tasarlanması gerekmektedir. Bu kararlar, ERP proje uygulamasının başlangıcında 

verilmesi gereken kritik kararlardır. Çünkü yanlış yazılım seçimi, kurumu gereksiz zaman 

kaybına, maliyetlere ve yüksek risklere sürükler.  

Araştırmaya katılan çalışanlar “Özgünlük ve en az uyarlama arasındaki denge” 

ifadesine yine 3,99 ortalamayla başarı için önemlidir yanıtını vermişlerdir. “Yazılım testi ve 

sorun giderme” ifadesine ise katılımcılar 3,98 ortalamayla yine başarı için önemlidir yanıtını 

vermişlerdir.  Yeni sistemin tüm yapısı uygulamadan önce incelenmelidir. Bu uygulamanın 

tüm safhalarında ortaya çıkabilecek problemler yüzünden yeniden tasarım yapılması 

gerekliliğini ortadan kaldırır. ERP sisteminin mevcut yasa, yönetmelikler ve güvenlik 

protokolleri ile birlikte diğer yazılımlarla da birlikte kullanılabilir olması gereklidir. ERP 

sistemi uygulayacak işletmelerin yönetim kademesi ve proje takımı satıcı ve danışmanlar ile 
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çok yakın ilişkiler içinde çalışması gereklidir. Hızlı cevap, sabır ve problem çözme becerileri 

başarıyı getirir. Sistem ihtiyaçlarının tanımlanması ve listelenmesi gereklidir. Veri ve bilginin 

temizlenmesi veya aktarılmasında uygun teknik ve araçların kullanılması da başka bir 

zorunluluktur.  

ERP tedarikçisi ile ilgili olan 6. Faktöre araştırmaya katılan çalışanlar başarı için 

önemlidir yanıtını vermişlerdir. “Tedarikçinin önerdiği ERP kurulum araçlarının kullanımı” 

ifadesine katılımcılar 3,41 ortalamayla başarı için önemlidir yanıtını vermişlerdir. “Satıcı-

müşteri ortaklığı” ifadesine yine katılımcılar 3,40 ortalamayla başarı için önemlidir yanıtını 

vermişlerdir. Sistem satıcısının desteğinin sürekliliği 3,45 ortalama ile başarı için önemlidir 

yanıtını vermişlerdir. Tedarikçinin yapısı son derece önemlidir. Tedarikçi firma içerisinde 

firmanın bir bölümü gibi çalışacak ve çözümü işbirliği içerisinde ayağa kaldıracak olan tek 

taraftır. ERP projelerindeki başarısızlığının altında yatan temel etkenlerin başında, tedarikçi 

desteğinin yetersizliği gelmektedir. Zaman içerisinde ihtiyaç duyulacak destek ve hizmetlerin 

de önemi son derece fazladır. Tedarikçi firmanın ne tür destek programlarına sahip olduğu, bu 

desteğin ve hizmetlerin hangi kanallardan verildiği ve hangi yöntem ile sunulduğu önemli 

konulardır. Bu açıdan sistem satıcısının yani tedarikçinin desteğinin sürekliliği ERP 

sisteminin başarısı açısından önemlidir.  

ERP kullanıcıları ile ilgili olan 7. Faktör ise araştırmaya katılan çalışanların büyük 

çoğunluğu başarı için çok önemlidir yanıtını vermişlerdir. “Danışman kullanımı” ifadesine 

4,33 ortalama ile başarı için çok önemlidir yanıtını vermişlerdir. Birçok firma ERP 

sistemlerinin kurulum sürecini kolaylaştırmak için danışmanlara ihtiyaç duymaktadır. 

Danışmanlar, belirli endüstriyel alanlarda deneyime ve çeşitli modüller hakkında geniş 

kapsamda bilgiye sahibi olmalıdır. Danışmanların, doğru kişileri doğru noktalarda eğitmesi 

sağlanmalıdır. Danışmanlar, gereksinim analizinin yapılmasında, uygun bir çözüm 

önerilmesinde ve ERP sistemi kurulumun yönetilmesindeki adımların çoğunda yer alırlar ve 

bu da sistem başarısı açısından büyük taşır. “Kullanıcı eğitimi” ifadesine 4,32 ortalama ile 

başarı için çok önemlidir yanıtını vermişlerdir. Kullanıcı eğitiminin yetersizliği ERP 

uygulamalarının başarısızlık nedenidir. İntranet aracılığı ile yapılan bilgisayar temelli 

eğitimler ERP uygulamasını kolaylaştıran bir faktördür. İşin değişen gereksinimlerini 

karşılamak ve çalışan yeteneklerini arttırmak için eğitimin sürekliliği sağlanmalıdır. “ERP 
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kullanıcı katılımı” ile ilgili ifadeye ise 4,30 ortalamayla katılım göstermiş ve başarı için çok 

önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yapılan bu araştırmada, otomotiv sektöründe hizmet veren iki firmada ERP sistemi 

kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi, önemli faktörlerin ortaya çıkarılması ve çalışanların 

başarıya yönelik düşünceleri incelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle ERP sisteminin başarısını 

etkileyen kritik başarı faktörlerine ilişkin sorulara yapılan faktör analizi sonucunda; en önemli 

faktörün toplam varyansın % 18,851’ini açıklayan ERP uygulama süreci olduğunu 

söyleyebiliriz, ikinci sırada toplam varyansın % 17,083’ünü açıklayan yönetim tutumu, 

üçüncü sırada toplam varyansın % 14,016’sını açıklayan ERP verileri, dördüncü sırada 

toplam varyansın % 12,140’ını açıklayan örgüt davranışı, beşinci sırada toplam varyansın % 

11,277’sini açıklayan ERP sistem seçimi, altıncı sırada toplam varyansın % 8,605’ini 

açıklayan ERP tedarikçisi ve yedinci sırada ise toplam varyansın % 6,713’ünü açıklayan ERP 

kullanıcıları isimli faktörler belirlenmiştir.  

Yapılan faktör analizi sonucunda belirlenen ERP uygulanması sırasında önemli olan 

kritik başarı faktörlerine kullanıcılar açısından başarı değerlendirmesi incelendiğinde ilk 

sırayı yönetim tutumu, ikinci sırayı ERP kullanıcıları, üçüncü sırayı ERP sistem seçimi, 

dördüncü sırayı ERP uygulama süreci, beşinci sırayı ERP verileri, altıncı sırayı örgüt 

davranışı ve yedinci sırayı ERP sistem tedarikçisi almıştır. Bu araştırmada, firmaların ERP 

sürecine geçiş aşamasından uygulama aşamasının sonrasını da içine alan süreçte sistemin 

başarılı olmasını sağlayacak kritik başarı faktörleri ortaya konulmak istenmiştir. Araştırmadan 

elde edilen sonuçlara dayanarak aşağıdaki önerileri sunmamız mümkündür.  

ERP sistemi değerlendirilirken öncelikle iyi bir planlama yapılmalı, firmanın 

ihtiyaçları iyi analiz edilmeli ve bu sonuçlara göre karar aşamasına gidilmelidir. Bundan 

sonraki aşama ise uygulama başarısının sağlanabilmesi için kritik başarı faktörlerinin etkin 

değerlendirilmesi olmalıdır. Çünkü sistemden beklenen başarının sağlanabilmesi ve bunun 

firma performansına yansıyabilmesi için öncelikle başarıyı sağlayacak faktörler iyi analiz 

edilmelidir. Ayrıca yüksek yatırımlı bir uygulama olan ERP sistemleri için kurulumun her 

aşamasında üst yönetim desteği de en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır.  
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ERP sistemleri disiplinli bir kurulum sürecini gerektirmektedir. Kurulum süreci, 

kurulum ekibinin oluşturması, firmanın ihtiyaçlarının belirlenmesi, kuruluma yönelik 

bütçeleme, yazılımın seçilmesi gibi aşamaların ardından sistemin kurulmasına kadar devam 

eden her bir adımı ciddiyet gerektiren önemli aşamalardan oluşmaktadır. Bu sürecin 

işletilmesi, ERP sisteminin başarısı ve ERP yazılımından beklentilerin elde edilebilmesi 

açısından oldukça önemlidir.  
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ROUSSEAU’NUN DİN ANLAYIŞI VE EMİLE ROMANINDAKİ ÇOCUK DİN 
EĞİTİMİ 

 

Seydi Battal BERTLEK∗ 

ÖZ 

                   Rousseau 18. Yüzyıla damgasını vuran, eserleri ve düşünceleri ile topluma yön 
veren en önemli filozoflardan birisidir. Bu araştırma Rousseau’nun din anlayışı çerçevesiyle 
birlikte Emile adlı romanındaki çocuk din eğitimi üzerine yapılmıştır. Rousseau’nun dini 
görüşleri benimsemesinde aile ve çevresinin, yetişme ortamının etkili olmasından dolayı ilk 
paragraflarda bu konulardan da bahsedilmiştir. Kalvinist olarak doğmuş olan Rousseau genç 
bir adam olarak Katolikliğe dönmüş ve daha sonra da doğanın mükemmel düzeni ve 
uyumunun farkına varmasına bağlı olarak Tanrı’nın varlığının kanıtı olarak görmesinden 
dolayı “doğal din” taraftarı, vahye dayalı dini reddeden deist görüşleri benimsemiştir. 
Tanrı’nın varlığını sistem içindeki uyum ve düzende görmüştür. 

                    Rousseau Emile adlı romanında “Saovia’lı Rahip Yardımcısının Düşünce Ve 
Kanılarını Açıklaması” bölümünde din ile ilgili görüşlerini ve çocuk din eğitimini 
açıklamıştır.  Burada, Rousseau çocuklara 15 yaşına kadar din eğitimi verilmemesi 
düşüncesini savunmaktadır. Anlamayacak durumda olanlara gerçeği anlatmaktan sakınılması 
gerektiğini çünkü anlatıldığı takdirde gerçeğin yerine yanlışı koymalarına yol açmış 
olunabileceğini ileri sürmektedir. Rousseau doğada bir düzen olduğundan, varlıkların 
birbirleri ile ilişkili olduklarından,  doğanın düzenini sağlayan bir Varlığın olduğundan ve tüm 
bunların kendi kendine oluşmadığından bahseder. O’na göre bu dünyanın mutlaka bir 
yaratıcısı vardır. Dünyanın oluşması için her şeye gücü yeten mutlak bir iradenin zorunlu 
olduğunu belirtir. Rousseau eserinde din olgusunu anlatırken, doğayı inceleyip, buradan onun 
yaratıcısını aramaya girişmiştir. Rousseau insanın doğada aklını kullanarak Tanrı’yı 
bulabileceğini, hissedebileceğini, bunun mümkün olduğunu belirtir. Doğayı tüm gözlere açık 
bir kitap olarak görür. 

Anahtar Kelimeler: Rousseau, Emile, Din Eğitimi, Çocuk Din Eğitimi 

 

 

                                                            
∗ Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, sbertlek@hotmail.com 
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ROUSSEAU’S SENSE OF RELIGION AND RELIGIOUS EDUCATION OF 
CHILDREN IN EMILE 

ABSTRACT 

Rousseau who marked 18th century and directed the society with his own works and 
thoughts is one of the most significant philosophers. This search was carried out on child 
religious education in the novel named as Emile within the framework of Rousseau’s sense of 
religion. Because of the fact that family and his environment as well as habitat have an effect 
on of Rousseau’s adaptation of religious opinions; these subjects were mentioned in the first 
paragraphs. Born as a Calvinist, Rousseau returned to Catholicism and after discovering the 
nature’s perfect order and harmony, seeing the existence of God as evidence, he adopted deist 
views refusing the religion based on revelation in favor of “natural religion”. He noticed the 
existence of God in the order and harmony of the system. 

 Rousseau expressed his feelings about religion and child religious education in the 
section of “Views and Opinions of Saovian Vicar” in the novel named as Emile. Here 
Rousseau advocated the view that children shouldn’t be taught of religious subjects up to 15. 
The novel claims that the truth needs to be avoided because, if explained, they may be 
confused about what is right and wrong. Rousseau mentions that there is an order in the 
nature, all the living creatures have a relationship with each other, a Creator exists providing 
that nature’s order and all those things aren’t self-created. According to him, this world has a 
creator. An absolute wisdom being able to cope with everything is obligatory. While 
Rousseau was explaining the religion fact in his work, he attempted to search the creator by 
examining the nature. Rousseau states that the human shall find and feel God by using his 
own mind and mentions about its possibility. He sees the nature as an open book. 
 

Key Words: Rousseau, Emile, Religious Education, Child Religious Education. 

 

18 yy. dünyada etkileri çok fazla görülen Fransız devrimi ile son bulan bir çağdır. Bu 

yüzyılda yaşayan filozof ve düşünürler hem Fransa’da hem dünyada “Aydınlanma Çağı” 

olarak adlandırılan bir dönemin mimarları olmuşlardır. Rousseau da düşünceleri ve eserleri ile 

bu çağda toplumu etkileyen, yönlendiren ve aydınlatan en önemli düşünürlerden birisi 

olmuştur. Bu araştırmada; Rousseau’nun dine bakış açısı ve çocuğa din eğitimi verilmesi ile 

ilgili düşüncelerine yer verilmiştir. Rousseau’nun bu konulardaki görüşlerini benimsemesinde 

yaşadığı ailevi ve çevresel ortamın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle hayatından 

kısaca bahsedilmiştir.     

              Rousseau 28 Haziran 1712 yılında Cenevre’de doğmuştur. Kalvinist inancına göre 

vaftiz edilmiştir. Annesi doğumundan birkaç gün sonra ölen Rousseau’yu 10 yaşlarında da 
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babası terk eder. Rousseau hiç örgün eğitim almamıştır fakat babası ona doğa ve kitap sevgisi 

aşılamıştır.Dayısı bir müddet birlikte kaldığı Rousseau’yu kuzeni ile birlikte bir din adamına 

teslim eder. Oradan da öksüzler yurduna yerleştirilen Rousseau 16 yaşında Katolik mezhebine 

geçer. 1742 yılında evlenir ve beş çocuğunun masraflarını karşılayamadığı için çocuklarını 

yetimhaneye bırakmak zorunda kalır. 1778 yılında yalnızlık ve yoksulluk içinde ölür. 

Kalvinist olarak doğmuş olan Rousseau genç bir adam olarak Katolikliğe dönmüş ve daha 

sonra da doğanın mükemmel düzeni ve uyumunun farkına varmasına bağlı olarak Tanrı’nın 

varlığının kanıtı olarak görmesinden dolayı “doğal din” taraftarı vahye dayalı dini reddeden 

deist görüşleri benimsemiştir. Gençlerin toplum tarafından onlara addedilen yabancılaşma, 

önyargı ve rekabet duygusundan çok ilk olarak doğal çevrenin karşılarına çıkardığı zorlukları 

ve baskılara karşı direnmelerini sağlayarak onların doğal duygularını ve gelişen erdem 

özelliklerini korumayı amaç edinmiş bir eğitim gündemini detayları ile birlikte hazırlamıştır 

(French, 2005). 

             Rousseau Tanrı’nın varlığını sistem içindeki uyumda, düzende gösterip ve bunu da 

kanıt olarak sunarak deist düşünürlerin yolunu benimsemiştir. Deizm öncesinde, olayları 

gelenekselleştirme ve sonrasında da otorite için işlevsel kılma öngörülmekteydi. Bu görüşe 

göre, otorite ve gelenek akıl yetisine ket vuran en önemli etkenlerdendir. Dolayısıyla, otorite 

ve gelenekçi zihniyet, yapılan her türlü iş insanların mutluluğunun önünde bir engel olarak 

görülmekteydi. Deizmle birlikte akıl bağımsız hale gelmiştir. Deist düşüncede Tanrı inkar 

edilmez ancak; sembolik olarak var olmalıdır ve etkili bir fonksiyonu yoktur. 

 Rousseau Tanrı’nın dünyanın tamamında ve insanlığın “insanın düşüşü”  üzerinde hüküm 

süren hakimiyetini ilk erdemlilik, toplumsal yozlaşmanın etkin anlatımı ile birleştirerek 

Hıristiyanlık ve deist görüşlerin izini sürmüştür ve büyüme ve yenilenmenin önemini 

belirtmiştir. Hıristiyanlığın ilk günah kavramını reddetmiş ve “insanın düşünü (Hz. Adem ve 

Havva’nın işlediği günah)” insan doğasına değil insanlık tarihine bağlamıştır. Bu yaradılış ve 

Düşüş temaları ile birlikte Rousseau toplumsal yabancılaşmaya karşı çok sert bir eleştiriye 

başlamış ve hala insanlığın başlıca erdemliliğini ve potansiyelini yitirmediği konusundaki 

umudunu dile getirmiştir (French, 2005). 
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             Aydınlanma çağındaki düşünürler o dönemin katı kurallarına ve yaptırımlarına 

rağmen dinin bazı yönlerini eleştirmeye cüret etmişler ve dogmalara karşı fikir beyan 

etmişlerdir. Rousseau da Emile adlı eserinde uzun bir biçimde bu konu ile ilgili görüşlerini 

belirtmiştir. Bu eserinde, “Saovia’lı Rahip Yardımcısının Düşünce Ve Kanılarını Açıklaması” 

bölümünde üç farklı dini görüş ileri sunar. Bunlar; papazın dini, bireyin dini ve devletin 

dinidir. O’na göre insanlar Yüce Varlık’a, doğal dine inanmalıdırlar. Yani; akılcılığın ön 

plana çıktığı, bireylerin yüreğinde hissettiği, onayladığı dindir. Kendisinin, Emile eserindeki 

“deist” görüşlerinden dolayı parlamento hakkında soruşturma açtırır. Kilise O’na karşı cephe 

alır ve cezaya çarptırılır. Meydanda toplatılan eserleri yakılır ve Fransa’yı terk etmek zorunda 

kalır. 

Rousseau çocuklara 15 yaşına kadar din eğitimi verilmemesi düşüncesini 

savunmaktadır. Çünkü O insanın yalnızca anlaması değil, inanması olanaksız gizler vardır, 

bunları çocuklara öğretmekle, onlara erkenden yalan söylemeyi öğretmek dışında bir şey 

kazanıldığını düşünmüyorum, demektedir (Emile, 355). 

Çocukların ve birçok yetişkinin dinsel inancını bir coğrafya konusuna benzetmektedir. 

Mekke’de doğanın Müslüman, Roma’da doğanın Hristiyan olduğunu, ikisinin yerlerinin 

değişmiş varsayıldığında, her biri ötekinin söylediğini doğrulardı. Bir çocuk Tanrı’ya 

inandığını söylerse, Tanrıya değil, ona Tanrı denen bir şeyin var olduğunu söyleyen Pierre’e 

ya da Jaques’e inanırdı (Emile, 356). Rousseau bu söyleminde çocukların doğduğu yerin 

mensup olduğu dinine inandıklarını, benimsediklerini ifade etmektedir.  

Rousseau “Anlamayacak durumda olanlara gerçeği anlatmaktan sakınalım. Çünkü  

anlatırsak gerçeğin yerine yanlışı koymalarına yol açmış oluruz” (Emile, 357) diyerek Tanrı 

hakkında yanlış, kötü hakaretvari fikir edinmek yerine hiçbir fikre sahip olmamayı daha iyi 

görmektedir. Çocukların zihnine biçimsiz, düzensiz ve algılayamayacakları şekilde verilen 

Tanrı görüntülerinin ileride hayatları boyunca aynı görüntü olarak hatırlanacağından 

bahsetmektedir. O, çocuğa kendi kendine öğrenemeyeceği bir şeyin öğretilmemesi 

felsefesinden hareketle, çocuğa dini eğitim verilmesi yerine onun aklını kullanarak bulacağı 

dine yönelmesini ve bu konuda serbest bırakılmasını salık verir.  
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Rousseau eserinde Savoia’lı rahip yardımcısının düşünce ve kanılarını açıklamasını şu 

şekilde betimlemiştir: “Doğa güçlerinin birbirleri üzerindeki etki ve tepkilerini gözlemlediğim 

ölçüde, sonuçlardan sonuçlara gidildiğinde her zaman ilk neden olarak her zaman bir iradeye 

varılması gerektiğini görüyorum. Çünkü nedenlerin sonsuza dek gittiğini varsayarsam, o 

zaman hiçbir şey varsaymamış olurum. Kısacası, başka bir hareketle meydana gelmeyen bir 

hareket ancak kendiliğinden, iradeli bir eylemden doğabilir; cansız cisimler yalnızca hareketle 

davranırlar ve iradesiz hiçbir gerçek yoktur. İşte benim ilk ilkem. Dolayısıyla, bir iradenin 

evreni hareket ettirdiğine ve doğayı canlandırdığına inanıyorum. İşte bu ilk dogmam ve ilk 

inancım (Emile, 380) diyerek şöyle devam etmektedir: “Hareket eden bir madde bana bir 

iradenin varlığını gösteriyorsa, belli yasalara göre hareket eden madde de bana bir 

zekanınvarlığını gösterir. Bu benim ikinci inancım. Yalnızca gürleyen göklerde, bizi 

aydınlatan yıldızda, yalnızca bende değil, otlayan koyunda, uçan kuşta, düşen taşta, rüzgarın 

alıp götürdüğü yaprakta da görüyorum.” Yani, Rousseau’ya göre bu dünyanın mutlaka bir 

yaratıcısı vardır. Dünyanın oluşması için her şeye gücü yeten mutlak bir iradenin zorunlu 

olduğunu belirtir.  

Rousseau doğada bir düzen olduğundan, varlıkların birbirleri ile ilişkili olduklarından,  

doğanın düzenini sağlayan bir Varlığın olduğundan ve tüm bunların kendi kendine 

oluşmadığından bahseder. Evren kendiliğinden, atomların ve moleküllerin birleşmesi sonucu 

olmuştur diyenlere karşı şu soruyu sorar. Eğer organize olmuş cisimler rastlantıyla binbir 

şekilde birleşip değişmez bir hal almışlarsa, önce ağızsız mideler, başsız ayaklar, kolsuz eller 

kendilerini koruyamadıkları için sonradan yok olan türlü türlü gelişmemiş organlar oluşmuşsa 

neden bu şekilsiz örneklerden hiç biri artık gözümüze çarpmıyor? Neden doğa kendisinin de 

uymadığı yasalar yaratmıştır? Bu sorulardan sonra bu konu ile ilgili olarak şöyle 

der:“Rastgele seçilmiş matbaa harflerinin Aeneis destanını tümüyle düzenli bir şekilde 

meydana getirdiğini birileri gelip bana söylese bu yalanı doğrulamak için bir adım bile atmaya 

tenezzül etmezdim (Emile, 383). Dolayısıyla, dünyanın güç ve bilge bir irade tarafından idare 

edildiğine inanıyorum.”  Kısacası, evreni hareket ettiren ve şeyleri düzenleyen bu Varlık’a 

Tanrı adını verir. Fakat, Tanrı’nın niteliği üzerinde düşünmeyi gereksiz bulur. 

Rousseau’ya göre Tanrı tam iyidir ve her şeyi bilendir. Tanrı evvelsiz ve sonsuzdur. O 

kötülük yapmaz ve insana verdiği özgürlüğü kötüye kullanarak insanın kötülük yapmasını 
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istemez, ama kötülük yapmasını da engellemez. O kötülüklerin Tanrı’dan değil insanların 

yetilerini kötüye kullanmasından kaynaklandığını söyler. “Tinsel kötülük hiç kuşkusuz bizim 

işimizdir; maddesel kötülüğü ise, bize onu algılanabilir duruma getiren kötülüklerimiz 

olmasaydı, tanıyamayacaktık şeklinde belirtir” (Emile, 392). 

Rousseau din felsefesinde de doğallığı ön plana çıkarmaktadır. Bunu şu şekilde ifade 

etmektedir:“Tanrı’ya zihnime verdiği aydınlığa ve yüreğime esinlediği duygulara göre kulluk 

etmekle neden suçlu olayım ki? … Tanrı’nın şanı için, toplumun iyiliği için ve kendi yararım 

için doğa yasasının gereklerine neler eklenebileceğini ve benim mezhebimin bir sonucu 

olmayacak yeni bir mezhepten nasıl bir erdem ortaya çıkartacağınızı bana gösterin” (Emile, 

415). Tanrı’nın her şeyi insanların gözleri önüne serdiğini, her şeyi vicdanlarımıza 

söylediğini, insanların artık bizlere söyleyecek bir şeylerinin bulunmadığından bahseder. 

Söylediklerini ancak, Tanrı’yı ona insani tutkular yükleyerek aşağılamaktan başka bir şeye 

yaramadığını belirtmektedir. Hatta, O yüce Varlık’la ilgili temel bilgileri aydınlatma yerine, 

bazı özel dogmalarla bu bilgileri karmaşık ve anlaşılmaz hale getirmektedirler, 

düşüncesindedir.  

           Rousseau ibadet konusunda vahye gerek olmadığını savunmaktadır. İnsanların nasıl 

ibadet etmeleri gerektiğini bilmeleri için vahye gerek duyulduğunun söylenmesi üzerine de, 

insanların ortaya koydukları tuhaf ibadet usullerinin çeşitliliğinin vahiylerin fantezisinden ileri 

geldiğini belirtir. O her ulusun Tanrı’yı kendilerine göre konuşturduğunu, yalnızca Tanrı’nın 

insanların yüreğine söyledikleri dinlenmiş olsaydı, o zaman dünyada bir dinden başka din 

olmazdı, der (Emile, 415). Aslında, Rousseau doğanın vahyin yerini aldığını bu görevi 

üstlendiğini anlatmak istemektedir. Doğaya ayrı bir yücelik vermektedir. Doğa her yerdedir. 

İnsanların onu göremiyorum, bilmiyorum demesi imkansızdır. Ve doğa, düşünen ve aklı olan 

herkese Tanrı’yı tanıtır ve mesajlarını iletir düşüncesindedir. Doğayı kutsal bir kitaba 

benzeterek,bu kitabın herkesin anlayabileceği dilde açık olduğunu belirtir. 

Ayrıca, din ile dinsel törenin birbirlerine karıştırılmamasını ister. Ona göre:“Tanrı’nın 

istediği ibadet yüreğin ibadetidir; bu da içtenlikle olduğunda her zaman tek biçimlidir”            

(Emile, 415). Tanrı’nın rahibin giysisine, söylediği sözcüklerin düzenine, diz çökmelerine 

karışmasını çok çılgınca bulmaktadır. Rousseau her dinin ögelerini ancak doğal dinde 

bulduğunu söyler. Ayrıca, hiçbir şeyin babaların, papazların otoritesine bırakılmaması 
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gerektiğini, dünyaya gelişimizden başlayarak onların bize öğrettikleri her şeyi vicdanın ve 

aklın incelemesine sunulmasını gerekli görür.  

Rousseau çocuğun dinini seçmede özgür olması gerektiğini belirtir. Birbirini reddeden 

ve birbirine ters düşen çeşitli dinlerin olduğunu, elbette bir tekinin iyi olduğunu söyler. Ve bu 

dinleri tanımak için birinin incelenmesinin yetmeyeceği, hepsinin incelenmesi gerektiğini 

anlatır. Bu konuda şöyle der: Bir din hakkında iyi bir yargıya varmak için onu müritlerinin 

kitaplarında incelemek yerine, bu insanların içlerinde öğrenmek gerekir; ikisi çok farklıdır. 

Herkesin gelenekleri, düşünceleri, adetleri, önyargıları vardır ki, bunlar inancın özünü 

oluşturur ve bu inanç hakkında düşünce yürütmek için bunlara katılmak gerekir (Emile, 427). 

Rousseau insanın doğada aklını kullanarak Tanrı’yı bulabileceğini, hissedebileceğini, 

bunun mümkün olduğunu belirtir. Doğayı tüm gözlere açık bir kitap olarak görür. Bu konuda 

şöyle yazmıştır:“İşte, bu büyük ve yüce kitaptan öğreniyorum onun tanrısal yaratıcısına ibadet 

etmeyi, tapmayı. Hiç kimse bu kitabı okumadığı için bağışlanamaz, çünkü bu kitap tüm 

insanlara tüm zihinlerin anlayabileceği bir dille sesleniyor. Issız bir adada doğmuş olsaydım, 

daha önce dünyanın bir köşesinde olup bitenleri hiçbir zaman öğrenmemiş olsaydım, aklımı 

çalıştırıp geliştirerek, Tanrı’nın bana vermiş olduğu dolaysız yetileri iyi kullanarak 

kendiliğinden O’nu tanımayı, sevmeyi O’nun yapıtlarını sevmeyi, O’nun istediği iyiliği 

istemeyi ve O’nu hoşnut kılmak için dünyadaki tüm görevlerini yerine getirmeyi öğrenirdim” 

(Emile, 434).Rousseau oğluna ruhunu sadece bir Tanrı’nın var olmasını her zaman isteyecek 

durumda bıraktığı takdirde O’nun varlığından hiç kuşku duymayacağını söyler. İnsanların 

dine karşı görevlerinin kurumlardan bağımsız olması gerektiğini, adaletli bir yüreğin, 

Tanrı’nın gerçek tapınağı olduğunu belirtir. Her dinde insanların Tanrı’yı her şeyden çok 

sevmeleri gerekliliğini, insanları da en az kendisi kadar sevmek zorunda olduğunu ve bunların 

özetle dinin gereği olduğunu yazar. Aynı zamanda, ahlaksal görevleri dışlayan hiçbir dinin 

olmadığını, içten ibadetin Tanrı’ya karşı ilk görevlerden olduğunu, inanç olmadan hiçbir 

erdemin var olmayacağını söyler. 

O tanrı ile insanlar arasında bir aracıyı kabul etmez ve şöyle sorar:“Tanrı’nın bir insanı 

kutsal iradelerinin aracı yapacak kadar küçülmeye tenezzül ettiğini varsayalım. Tüm 

insanlığın bu elçinin sesine, O’nun böyle olduğu bildirilmeden boyun eğmesi mantıklı ve 

doğru mudur?” 
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Rousseau eserinde din olgusunu anlatırken, doğayı inceleyip, buradan onun 

yaratıcısını aramaya girişmiştir. Doğadaki ağaçları, taşları, denizleri, varlıkları buna aracı 

olarak kullanmıştır. Bu noktaya gelinceye kadar çocuğun çok fazla yeni şeyle etkilendiğini ve 

onun yüreğine ve onun yüreğine seslenmek için çok olanağın oluştuğunu belirtir. Ve şöyle 

söyler: “İşte çocuk yalnızca bu yüzden gerçek çıkarlarını iyi olmakta, insanların bakışlarından 

uzakta ve yasaların zoru olmaksızın iyilik yapmakta, Tanrı ile arasında adaletli olmakta, 

yaşamın zararına bile olsa görevini yerine getirmekte, yalnızca herkesin düzen sevgisi için 

değil – ki buna herkes her zaman öz sevgisini yeğler- varlığının yaratıcısına olan sevgisi için 

yüreğinde erdemi taşımakta görür” (Emile, 445). Yaratıcıya olan sevgisininözsaygıyla 

karışarak vicdan rahatlığıyla yüce Varlık’a tapmayı, bu yaşamı iyi kullandıktan sonra da öteki 

yaşamda vadedilen sonsuz mutluluğun tadına varılır, der. Şayet, bu düşüncelerin dışına 

çıkıldığı takdirde insanlar arasında adaletsizlik, ikiyüzlülük ve yalancılığın oluşacağını söyler.   

Romanda, Emile “bilmediği bir mutluluk için kalbin hala özgür fakat heyecanlı, 

rahatsız, hırslı” olduğu aşamadır. Kalbi bu mutluluğun peşindedir. Bu uyarlamaya girerken 

Emile’nin çağıdır ve aynı zamanda “İnanç Bağlılığı”nı dinleyen Rousseau’nun da çağıdır. 

Hiçbir şey henüz akıl tarafından oyuna getirilmemiştir. Şayet bu şekilde olursa, o zaman 

“anlamsız bir mutluluk simgesine” dönüşür. Mutluluğun anlamsız simgesi cinsel birleşmedir. 

“İnanç Bağlılığının” amacı mutluluğun gerçek simgesini vermektir. Öğretici; dolandırıcılık 

yaparak çocuk üzerindeki amacından vazgeçmeden önce mevut bazı üstün kısıtlamaları 

istemektedir. Çocuk, Tanrının her zaman izlediğini bildiği vakit, o zaman öğretici ona bir 

arkadaş gibi davranabilir ve nesil gerçeğini belirtmekle kalmaz aynı zamanda onunla baş 

ettiği tüm yolları da açığa vurur. Burada yer alan yorumlama “İnanç Bağlılığı” ve 

Emile’ninSophie ve Rousseau’nun siyasi felsefesi ile olan hikaye arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarmaktadır. Kutsal Kitaplar gittiyse, yeni bir İsa, yeni bir Kilise, ve yeni bir Teslis (Baba, 

Oğul, Kutsal Ruh) gerekli olmaktadır. Kitap V’i yaratan hikaye ve siyasi felsefede Emile yeni 

İsa, toplum yeni Kilise ve Rousseau Baba, Emile Oğul, Sophia veya akıl Ruh; yeni bir 

yaradılış olmaktadır (Alberg, 2007). 
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SONUÇ 

            Rousseau’ya göre Tanrı vardır, başlangıçsızdır, sonsuzdur, her şeyi bilendir, iyidir ve 

kötülük yapmaz. Tanrı doğayla kendisini insanlara hissettirmektedir. O’na tapınma için 

kendisine bir şeylerin öğretilmesine gereksinim duymadığını belirtir ve aracıları kabul etmez. 

İnsanların akıllarını kullanarak doğa vasıtasıyla Tanrı’ya ulaşabileceğini belirtir.   

            Çocuklara on beş yaşına kadar dini eğitim verilmesinin uygun olmamasının sebebi 

olarak çocukların küçük yaşlarda soyut kavramları anlamasının mümkün olamayacağı ve bu 

şekilde sadece ezbercilik ve yalana alıştırıldığını savunmaktadır. Rousseau genel olarak 

eğitim konusunda çocuklara en iyi eğitmen olarak doğayı ve en iyi model olarak da nesneleri 

görmektedir. Çocukların yaşayarak, doğada kendi kendilerine gözlem yaparak büyümelerinin 

onları taklitlerden uzaklaştıracağı ve korkusuz ve bilinçli yetişmelerine yardımcı olacağını 

söylemektedir. Onlara her şeyi öğretmek yerine, çocukları yanlış şeyleri öğrenmeye karşı 

korumayı, yüreklerini kötülüğe karşı korumayı önermektedir. Ruh gibi soyut kavramların 

anlaşılması için somut kavramların, doğanın öncelikle iyi analiz edilmesi ve anlaşılması 

gerektiği düşüncesindedir. 

             Rousseau çocuğa düşünmeyi, aklını kullanmayı ve doğayı anlayabilmeyi öğrettikten 

sonra dinini seçme konusunda serbest bırakılmasını uygun görmektedir. O, birden fazla din 

olduğunu ve seçerken birinin değil hepsinin incelenmesi gerekliliğine inanmaktadır.  
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İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ AVRASYA BORSALARI İLE 
ENTEGRASYONU 

 

                  
 
Öğr. Gör. Mustafa Can SAMIRKAŞ*         Doç. Dr. Hatice DÜZAKIN** 

 
ÖZ 

Bu çalışmada İMKB’nin (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Avrasya ülkeleri hisse 

senedi piyasaları; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, 

Kazakistan, Pakistan, Romanya ve Ürdün, ile uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi 

araştırılmıştır. Piyasalar arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile analiz 

edilmiştir. Türkiye ile Mısır hisse senedi piyasası arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki 

bulunmuş olup, Türkiye ile BAE, Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, 

Romanya ve Ürdün hisse senedi piyasası arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Türkiye 

ile entegre olmayan, diğer bir ifadeyle uzun dönemde Türkiye ile eşbütün hareket etmeyen bu 

piyasalardan biriyle portföy çeşitlendirmesi yapma imkanı bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İMKB, Eşbütünleşme, Hisse senedi piyasası, Avrasya, Avrasya Borsalar 

Federasyonu, Johansen Eşbütünleşme Testi 

INTEGRATION OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE AND EURASIAN STOCK 
EXCHANGES 

 
ABSTRACT 

In this study, long term cointegration relation between ISE (Istanbul Stock Exchange) 

and Euro-Asia (Eurasia) countries’ stock markets;  United Arab Emirates (UAE), Egypt, 

Bahrain, Bulgaria, Croatia, Kazakhstan, Pakistan, Romania and Jordan is examined. The long 
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term cointegration relation is analysed by Johansen Cointegration test. While there exist a 

significant long term relation between Turkish stock market  and Egypt stock market there do 

not exist a significant relation between Turkish stock market and UAE, Bahrain, Bulgaria, 

Croatia, Kazakhstan, Pakistan, Romania and Jordan stock markets. There is opportunity for 

portfolio diversification with non-integrated markets. 

Keywords: ISE, Cointegration, Stock Markest, Eurasia, Federation of Euro-Asian Stock 

Exchanges, Johansen Cointegration Test 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde sermaye hareketlerinin 

önündeki engellerin hızlı bir şekilde kalkmaya başlaması, finansal piyasalar üzerindeki devlet 

müdahalelerinin azalması, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve yeni finansal 

ürünlerin geliştirilmesi sermayenin küresel bazda hareket etmesine neden olmuştur. Sermaye 

piyasalarına ihraç edilen menkul kıymetler için pazar; ihraç edilen ülkenin dışındaki ülkeleri 

de kapsamakta, bu durum menkul kıymetlerin dünya çapında daha fazla ve daha kolay alınıp-

satılmasına sebep olmaktadır. Bu gelişmeler farklı ülkelerin sermaye piyasalarının 

entegrasyon derecesinde artışa neden olduğu gibi, ulusal hisse senedi piyasaları arasında ortak 

bir trend olup olmadığını inceleyen çalışma sayısında da bir artış yaratmıştır (Yılancı ve 

Öztürk, 2010: 262). 

Yatırımcılar, yatırımlarını temelde iki kıstas üzerinde değerlendirmekte olup, bu temel 

kıstasları risk ve getiri olarak nitelendirmek mümkündür. Ulusal hisse senedi piyasalarının 

getirileri arasındaki düşük korelasyon, yatırımcılara uluslararası çeşitlendirme yoluyla 

risklerini minimize etme imkanı sağlamaktadır (Çıtak ve Gözbaşı, 2007: 250). Fakat ulusal 

piyasayla bütünleşen diğer bir deyişle uzun vadede benzer hareket eğilimi gösteren piyasalara 

yapılan yatırımlarda, çeşitlendirmeden beklenen risk azaltıcı etki söz konusu olmayacaktır. Bu 

bağlamda uluslararası portföy çeşitlendirmesinde piyasaların bütünleşik olup olmadığı önem 

arz eden bir konu haline gelmiştir.  

Sermaye piyasası entegrasyonu araştırmalarının temel noktası, sermaye piyasalarının 

piyasalarının neden farklı beklenen getiriler sundukları sorusudur. Bu sorunun yanıtı şüphesiz 
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ülkelerin sermaye piyasalarının farklı risk yapılarına sahip olmasıdır. Uluslararası piyasalarda 

farklı piyasalardaki risk düzeyleri birbirinin aynı olan varlıkların aynı zamanda benzer 

beklenen getiriye sahip olması halinde bu piyasaların tamamen entegre olduğu kabul edilir. 

Entegre olan dünya sermaye piyasalarında riskli varlıklara karşı ortak bir getiri söz 

konusudur. Öte yandan entegre olmayan bir piyasada riskin kaynakları farklı olduğundan, 

elde edilecek getiri de entegre piyasalarınkinden farklı olacaktır (Bozoklu ve Saydam, 2010: 

418). 

Uluslararası yatırımcılar için yatırım yapılabilecek ülkelerin borsalarının ne yönde 

hareket edeceği portföy çeşitlendirmesi yapılabilmesi açısından önemli ve gerekli bir bilgidir. 

Farklı ülke borsalarının arasındaki ilişki hangi piyasaya, ne zaman ve ne kadar yatırım 

yapılacağı açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte çeşitli ülkelerin borsaları 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesi arbitraj yapma olasılığının ortaya çıkarılması açısından da 

önem taşımaktadır(Vuran, 2010: 166). 

Yatırım kararlarını risk ve getiri kıstasına göre aldığı kabul edilen yatırımcılar, 

uluslararası portföy çeşitlendirmesi yaparken, ek olarak birçok farklı kıstası da göz önünde 

bulundurarak karar verebilmektedirler. Bunlara; ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülkelerin ana 

ülkeyle ticari, siyasi ve ekonomik ilişkileri, kültürel yakınlıkları, coğrafi yakınlıkları gibi 

kıstaslar örnek olarak verilebilmektedir. Türkiye’de bulunduğu coğrafya, kültürel, siyasi, 

ticari ve ekonomik konumundan dolayı birçok ülke ile yakın etkileşim içinde bulunmaktadır. 

Bu bağlamda birçok önemli organizasyona üyeliği bulunmaktadır. Bu önemli 

organizasyonlardan birisinin Avrasya Borsalar Birliği olduğunu söylemek mümkündür.    

Avrasya Borsalar Birliği (FEAS) Türkiye’nin öncülüğünde; faaliyet alanlarında adil, 

etkin ve şeffaf piyasa oluşumunun önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla 1995 

yılında 12 kurucu üye ile kurulmuş olup, günümüzde 34 üye ve 14 bağlı kuruluş olmak üzere 

toplam 48 üyeye ulaşmıştır (http://www.feas.org, 14.06.2012). 2009 yılından itibaren Dow 

Jones, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrasya Borsalar Birliğine üye 15 ülkeyi kapsayan 

Dow Jones Avrasya Borsalar Federasyonu Bileşik Endeksini (Dow Jones FEAS Composite 

Index) hesaplamaya başlamıştır. 2011 yılında yine Türkiye’nin de içinde bulunduğu 11 

ülkenin 50 hissesinden oluşan Dow Jones FEAS Titans 50 Endeksini  (The Dow Jones FEAS 
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Titans 50 Equal Weighted Index ) hesaplamaya başlamıştır (http://www.djindexes.com, Fact 

Sheet, 22.05.2012). Dow Jones tarafından yayınlanan ve Avrasya Borsalar Birliği borsalarını 

konu alan bu iki endeks, uluslararası kuruluşlarının Avrasya borsalarına ilgi duymaya 

başlandığını göstermektedir. Bu nedenle Türkiye’nin coğrafi yakınlığı olan, bununla birlikte 

hem ticari hem de finansal açıdan yakından ilişkide bulunduğu Avrasya ülkeleri çalışma 

kapsamına alınmıştır. Çalışmada Dow Jones Avrasya Borsalar Federasyonu Bileşik 

Endeksinde bulunan 9 ülke ile Türkiye menkul kıymetler borsasının entegrasyonu sınanmıştır.  

2. LİTERATÜR 

Eşbütünleşme analizi yapılan çalışmaların birçoğu iktisat temelli olup, ağırlıklı olarak 

makroekonomik göstergelerin uzun vadede ortak hareket etme düzeylerini araştıran 

çalışmalardır. Finans literatüründe ise; yine makroekonomik göstergelerin sermaye 

piyasalarıyla, döviz kuru ve emtia fiyatlarıyla uzun vadede ortak hareket etme düzeylerinin 

incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Bunun yayında portföy çeşitlendirmesi kapsamında 

ülke sermaye piyasalarının diğer ülke sermaye piyasalarıyla uzun vadede ortak hareket etme 

düzeylerini analiz eden çalışmalar bulunmaktadır. 

Ülke sermaye piyasasının diğer sermaye piyasalarıyla eşbütün hareket etme düzeylerini 

inceleyen çalışmalar ağırlıklı olarak, seçilen birkaç ülkenin kıyaslanması (BRIC ülkeleri, G7 

ülkeleri, Doğu ve Orta Avrupa Ülkeleri gibi), bölgesel düzeyde (Avrupa, Asya ülkeleri gibi), 

birlik kapsamında (AB, NAFTA gibi), gelişim düzeyleri (gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan 

ülkeler gibi) dikkate alınarak ülkelerin sermaye piyasalarının eşbütünlüğü sınanmıştır. 

Türkiye çalışmaları da benzer spesifikasyonlar dikkate alınarak yapılmış olup, Türkiye 

sermaye piyasasının AB sermaye piyasaları, gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarıyla, 

BRIC ülkeleri sermaye piyasaları ile eşbütünleşme düzeyini dikkate alan çalışmalar 

yapılmıştır. 

Kasa’nın (1992), Johansen eşbütünleşime analizini kullanarak ABD, Japonya, İngiltere, 

Almanya ve Kanada hisse senedi borsaları arasındaki uzun dönemdeki ortak stokastik trendi 

araştıran çalışması, piyasa entegrasyonu konusunda yapılan öncü çalışmalardandır. 1974-1990 

yılları arasında aylık ve çeyrek yıllık veriler kullanılarak yapılan çalışmada, söz konusu 

borsalarda uzun dönemli eşbütün ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Ahlgren ve Antell (2002) çalışmalarında, gecikme uzunluğu spesifikasyonunu da göz 

önünde bulundurarak, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsveç, İngiltere ve ABD hisse senedi 

piyasalarının eşbütünleşme düzeylerini test etmişlerdir. Aylık ve 3 aylık veriler kullanmış 

olup, aylık verilerde en az bir eşbütünleşme vektörü bulunurken, üç aylık verilerde herhangi 

bir eşbütünleşme vektörü bulamamışlardır. 

Chang ve Tzeng (2009) çalışmalarında ABD’nin büyük ticari partnerleri olan Kanada, 

Japonya, Almanya ve Meksika arasında uzun dönemde portföy çeşitlendirmesinin faydası 

olup olmayacağını, 2000-2008 yılları arasında günlük veriler kullanarak, eşbütünleşme analizi 

ile sınamışlardır. Çalışmada Meksika hariç ABD’nin diğer ülkelerle ikili eşbütünleşmenin 

olmadığını tespit etmişler, bu durumda diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uzun dönemde 

yapılan portföy çeşitlendirmesinin faydalı olacağı sonucuna varmışlardır.  

Tevdovski ve Risteski (2010) seçilmiş Orta (Merkez) ve Doğu Avrupa borsalarının 

aralarında 02.01.2005-20.12.2008 periyodunda bütünleşme olup olmadığını yine Johansen 

Metodolojisine göre sınamışlardır. Seçilen borsa gruplarının Avrupa’nın önde gelen borsa 

endeksi olan FTSE ile çok taraflı entegrasyonunun olduğunu tespit etmişlerdir.  

Brown (2010) çalışmasında ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC Ülkeleri) 

borsalarının endeks getirilerinin eş hareket etme düzeyini incelemiş ve ABD ile Çin Borsaları 

arasında anlamlı bir eşbütünleşme olduğu sonucunu bulmuştur.  

Herrera ve Ortiz (2010) çalışmalarında NAFTA ülkeleri hisse senedi piyasalarının 

dünya hisse senedi piyasalarıyla eşbütünleşmesini sınamışlardır. NAFTA hisse senedi 

piyasalarının dünya hisse senedi piyasalarıyla kısmi olarak ayrıldığı ve zamana bağlı 

entegrasyon olduğu sonucuna varmışlardır.  

Assidenou (2011) ise OECD grubu, Pasifik grubu ve Doğu Asya grubu olmak üzere 

büyük hisse senedi piyasalarının entegre olup olmadığını test etmiştir. Bu bağlamda Asya 

majör endekslerinin eşbütünleşik olduğunu tespit etmiş ve bazı bölgesel piyasaların 

uluslararası yatırımcılara açık olmamasına karşın, yabancı piyasalardaki değişimlerden 

etkilendiklerini ortaya koymuştur. 
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Literatürde Türkiye sermaye piyasasının, uluslararası sermaye piyasaları ile 

entegrasyonunu konu alan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birisi Ceylan’ın 

(2006), G-7 ülkeleri olan Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya, ABD ve İtalya 

menkul kıymet borsalarının İMKB100 endeksi üzerindeki etkilerini araştırdığı çalışmadır. 

Çalışma kapsamında 1994 ile 2001 kriz dönemleri arasında İMKB’nin G-7 ülkelerinin 

menkul kıymet borsalarıyla etkileşiminin azaldığını fakat 11 Eylül’den sonra artan 

küreselleşmeyle birlikte etkileşimin arttığını belirtmiştir. 

 Çıtak ve Gözbaşı (2007) çalışmalarında, Ocak 1986-Temmuz 2006 döneminde İMKB 

ile gelişmiş A.B.D, Almanya, İngiltere, Japonya ve gelişmekte olan Hindistan ve Malezya 

borsaları arasındaki uzun vadeli bütünleşme ilişkisini incelenmişlerdir. Bunun yanında İMKB 

ile ülkelerin temel endekslerindeki bütünleşmeyi 1986-2006 dönemi üç alt döneme ayırarak 

incelemişlerdir. Ocak 1986-Temmuz 2006 döneminde İMKB ile İngiltere, ABD, Almanya ve 

Hindistan temel endeksleri arasında bütünleşme olduğu, alt dönemlerde ise İMKB ile analize 

dahil olan hiçbir ülkenin temel endeksi arasında eş bütünleşme ilişkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir.  

Korkmaz ve Çevik’in (2008), çalışmaları yapılan kapsamlı çalışmalardan birisidir. 

Çalışma kapsamında Ocak 1995 ile Aralık 2007 periyodunda Türkiye menkul kıymet borsası 

ile 12 gelişmiş ve 22 gelişmekte olan ülkenin menkul kıymet borsaları arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisini incelemişler ve Türkiye menkul kıymet borsasının yedi gelişmiş ve 

beş gelişmekte olan ülke menkul kıymet borsalarıyla eşbütünleşik olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

 Doğan ve Yalçın’ın (2008), çalışmalarında İMKB ve dört ana sektörünün üç büyük yurt 

dışı borsası (DOW, FTSE ve NIKKEI) ile uzun dönem asimetrik denge ilişkisini Enders ve 

Siklos asimetrik eşbütünleşme ve asimetrik hata düzeltme modeli çerçevesinde 

incelemişlerdir. İMKB’nin, DOW ve NIKKEI borsalarındaki pozitif gelişmelere daha duyarlı 

olduğu, bununla birlikte, İMKB fiyatlarının FTSE’den gelen negatif haberlere daha duyarlı 

olduğu, bu haberlerin etkisinin pozitif haberlerin etkisine göre daha hızlı düzelttiğini tespit 

etmişlerdir.   
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Kargın’ın (2008) çalışmasında; uluslararası çeşitlendirme fırsatları açısından Türkiye 

ile, Avrupa, Amerika ve Asya/Pasifik ülkeleri arasındaki finansal entegrasyon düzeyini 

araştırmıştır. Araştırma bulgularına göre İMKB’nin üç piyasa dışındaki (Brezilya, Meksika ve 

Mısır) diğer piyasalar ile uzun dönemde birlikte hareket etmediği, dolayısıyla finansal 

entegrasyonun henüz sağlanmadığını tespit etmiştir.   

Bozoklu ve Saydam (2010) çalışmalarında BRIC ülkeleri (Brezilya, Çin, Hindistan, 

Rusya) ile Türkiye sermaye piyasalarının birbirlerine ne oranda entegre olduğunu, parametrik 

ve parametrik olmayan eşbütünleşme testleriyle analiz edilmişlerdir. Bu ülkelerin sermaye 

piyasalarının entegre olduğu ve uluslararası portföy çeşitlendirmesi açısından uzun dönem kâr 

imkânının olmadığını belirtmişlerdir.  

Gözbaşı (2010) çalışmasında Aralık 1995-Aralık 2008 dönemi için İMKB ile 

gelişmekte olan yedi ülkenin (Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Malezya, Macaristan ve 

Mısır) hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimi incelemiştir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda İMKB ile Brezilya, Hindistan ve Mısır borsaları arasındaki uzun dönemli 

ilişkinin,olduğu, kısa dönemde ise söz konusu üç ülkenin yanı sıra İMKB ile Meksika ve 

Macaristan borsaları arasında etkileşimin olduğunu belirtmiştir. 

Yılancı ve Öztürk (2010) çalışmalarında Türkiye ile beş büyük ticaret ortağının hisse 

senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi Ocak 1995-Aralık 2009 dönemi arasında incelemişlerdir. 

Elde edilen sonuçlar İMKB 100 ile FTSE 100, SP 500 ve AEX endeksleri arasında uzun 

dönemli bir ilişki olmadığını göstermiştir.  

Çelik ve Boztosun (2010), çalışmalarında, Türkiye hisse senedi piyasası(İMKB 100) ile 

Asya Ülkeleri hisse senedi piyasaları; Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endenezya, 

Malezya, Japonya, Kore, Tayvan, Singapur’un endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişki 

araştırmışlardır. Çalışma sonucunda; Türkiye ile Singapur, Malezya, Tayvan ve Kore 

borsaları arasında 1998–2009 döneminde uzun dönemli anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, 

Türkiye borsası ile Japonya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Avustralya ve Endonezya borsaları 

arasında ise belirtilen dönem için anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  
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Boztosun ve Çelik’in (2011), çalışmalarında Türkiye hisse senedi piyasasının (İMKB 

100) Avrupa ülkeleri hisse senedi piyasaları (Avusturya:ATX, Belçika:BEL-20, 

Fransa:CAC40, Almanya:DAX, Hollanda:AEX General, Norveç:OSE All Share, İspanya: 

Madrid General, İsveç: Stockholm General, İsviçre:Swiss Market, İngiltere: FTSE 100) 

arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye’nin 

Avrupa borsalarından Norveç, Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere ile eşbütünleşme 

ilişkisi mevcut olmasına rağmen Türkiye ile Fransa, Avusturya, İsviçre, İsveç ve İspanya 

arasında 2002-2009 döneminde anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olmadığını tespit 

etmişlerdir. 

Bulut ve Özdemir (2012) çalışmalarında 05.01.2001-30.12.2010 dönemi için İMKB ve 

Dow Jones Industrial arasındaki ilişkiyi araştırılmışlardır. Eşbütünleşme analizinin 

sonuçlarına göre, seriler uzun dönemde birlikte hareket ettiği, yani eşbütünleşik olduğunu 

belirtilmişlerdir. 

3. VERİ VE KULLANILAN YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye hisse senedi piyasaları ile Avrasya ülke borsaları arasında ikili 

temelde bütünleşme olup olmadığını incelemek için eşbütünleşme analizi yapılarak, ülkelerin 

entegrasyonu  E-Views 6 paket programı kullanılarak sınanmıştır. Veriler Morgan Stanley’s 

Capital International’ın (MSCI) resmi internet sitesinden temin edilmiştir. 

3.1. VERİ SETİ 

Çalışmada veri seti olarak Dow Jones Avrasya Borsalar Federasyonu Bileşik 

Endeksinde bulunan ve Tablo 1’de, endeksteki ağırlıklarıyla gösterilen ülke endeksleri 

seçilmiştir.  
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Tablo 1: Dow Jones Avrasya Borsalar Federasyonu Bileşik Endeksinde Bulunan Ülkeler ve 
Endeksteki Ağırlıkları 
Ülke Oran Ülke Oran 

Türkiye 51,19% Hırvatistan 2,63% 

Mısır 13,06% Romanya 1,70% 

Pakistan 7,96% Filistin 0,85% 

Ürdün 5,45% Sırbistan 0,38% 

BAE 5,05% Makedonya 0,24% 

Umman 4,29% Bulgaristan 0,24% 

Kazakistan 3,42% Bosna Hersek 0,21% 

Bahreyn 3,32%    
Kaynak: http://www.feas.org, 14.06.2012 

Her ne kadar endekse dahil edilen ve Tablo 1’de belirtilen ülke sayısı 15 olsa da, Filistin 

ve Makedonya’nın verileri temin edilemediğinden ve Bosna Hersek için temin edilen verinin 

yetersizliğinden dolayı çalışmada Filistin, Makedonya ve Bosna Hersek hariç Dow Jones 

Avrasya Borsalar Federasyonu Bileşik Endeksinde bulunan 11 ülke ile Türkiye endeksi için 

durağanlık testi yapılmıştır.  Bu serilerden bütünleşme derecesi Türkiye serisiyle aynı olan 9 

ülke endeksi Johansen eşbütünleşme testine konu edilmiştir.  

Ülkelerin sermaye piyasalarının aylık getirileri MSCI’dan oluşturulan ülke endeksleri 
baz alınarak ABD Doları cinsinden elde edilmiştir. Analiz için her bir ülke ve Türkiye için 
veri bulunabilen en erken tarihten Nisan 2012’ye kadar olan zaman aralığına ait veriler 
seçilmiştir. Her ikili seri için oluşturulmuş veri periyodu Tablo 2 belirtilmiştir. 

 
Tablo 2: Veri Periyodu 
Ülke Başlangıç Dönemi Bitiş Dönemi 

Türkiye-Mısır Aralık 94 Nisan 12 

Türkiye-Pakistan Aralık 92 Nisan 12 

Türkiye-Ürdün Aralık 87 Nisan 12 

Türkiye-BAE Mayıs 05 Nisan 12 

Türkiye-Umman Mayıs 05 Nisan 12 

Türkiye-Kazakistan Kasım 05 Nisan 12 

Türkiye-Bahreyn Mayıs 05 Nisan 12 

Türkiye-Hırvatistan Mayıs 02 Nisan 12 

Türkiye-Romanya Kasım 05 Nisan 12 

Türkiye-Sırbistan Mayıs 08 Nisan 12 

Türkiye-Bulgaristan Mayıs 05 Nisan 12 
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Türkiye verisi 1987 yılından itibaren yayınlandığından ele alınan en erken yıl 1987 

yılıdır ve Türkiye-Ürdün serisi bu tarihten itibaren başlamıştır. Tablo 2’de özetlendiği üzere, 

Pakistan’ın 1992, Mısır’ın 1994, Hırvatistan’ın 2002, BAE, Umman, Kazakistan, Bahreyn 

Romanya ve Bulgaristan’nın 2005, Sırbistan’ın ise 2008 yılından itibaren verileri 

yayınlanmaya başlandığı için başlangıç yılları bu tarihler seçilmiştir.  

Ülkelerin sermaye piyasaları arasındaki eşbütünleşme derecelerinin tespit edilmesi 

amacıyla Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) 

birim kök testi yapılmış, aynı dereceden bütünleşik olan seriler için uzun dönemli 

eşbütünleşme ilişkisi Johansen eşbütünleşme analizi ile sınanmıştır. Uygun gecikme 

uzunluğunun tespitinde VAR analizinden yararlanılmıştır. 

 

3.2. DURAĞANLIK TESTİ 

Yapılan çalışmalarda zaman serilerinin durağan olup olmadıklarını belirlemeye yönelik 

olarak grafik çizimleri ve istatistiki yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Her bir ülke 

endeksleriyle Türkiye endeksi birlikte düzey değer grafikleri, Grafik 1’de verilmiştir. 

Grafik 1: Ülke Endeksleri Düzey Değer Grafikleri 
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Grafik 1’de belirtilen ve görsel olarak analize alınan ülke borsaları ile Türkiye 

borsasının ortak bir seyir yada farklı bir seyir izlediği söylenebilmektedir. Ancak bunu 

istatistiki olarak ileri sürebilmek için Johensen Eşbütünleşme Testinin yapılması 

gerekmektedir. Johensen Eşbütünleşme Testini uygulayabilmek için serilerin aynı dereceden 

bütünleşik olma koşulu bulunmaktadır. Bu amaçla öncelikle serilerin durağanlıkları, ADF 

Birimkök Testi ile araştırılmıştır. Burada Türkiye ve diğer ülkelerin ikili serilerinde başlangıç 

ve bitiş tarihleri değişkenlik gösterdiğinden Türkiye serisi, her ülke için ayrıca durağanlık 

testine tabi tutulmuştur. ADF birim kök testi sonucunda Tablo 3’deki verilere ulaşılmıştır.  
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Tablo 3: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
  Level (Düzey) 1. Dereceden Fark 

Ülke Intercept Prob   
Trend and  
Intercept Prob   Intercept Prob   

Trend and  
Intercept Prob   

BAE -10.7071 0.4239 I(1) -2.435126 0.3592 I(1) -7.0736 0.0000* I(0) -7.063522 0.0000* I(0) 
TÜRKİYE -2.46794 0.1270 I(1) -2.375506 0.3895 I(1) -8.61992 0.0000* I(0) -8.594629 0.0000* I(0) 
             
BAHREYN -0.74849 0.8278 I(1) -2.234406 0.4643 I(1) -5.36146 0.0000* I(0) -5.331853 0.0002* I(0) 
TÜRKİYE -2.46794 0.1270 I(1) -2.375506 0.3895 I(1) -8.61992 0.0000* I(0) -8.594629 0.0000* I(0) 
             
BULGARİSTAN -1300801 0.6257 I(1) -2.893644 0.1702 I(1) -5.47491 0.0000* I(0) -5.487676 0.0001* I(0) 
TÜRKİYE -2.46794 0.1270 I(1) -2.375506 0.3895 I(1) -8.61992 0.0000* I(0) -8.594629 0.0000* I(0) 
             
HIRVATİSTAN -1.54574 0.5071 I(1) -1.246077 0.8957 I(1) -9.57695 0.0000* I(0) -9.59351 0.0000* I(0) 
TÜRKİYE -1.86972 0.3456 I(1) -1.863095 0.6673 I(1) -11.5313 0.0000* I(0) -11.61679 0.0000* I(0) 
             
KAZAKİSTAN -1951564 0.3074 I(1) -2.433966 0.3596 I(1) -9.71226 0.0000* I(0) -9.617125 0.0000* I(0) 
TÜRKİYE -2.10533 0.2432 I(1) -2.093401 0.541 I(1) -8.28078 0.0000* I(0) -8.224633 0.0000* I(0) 
             
MISIR -1.07869 0.7243 I(1) -1.438211 0.847 I(1) -11.1216 0.0000* I(0) -11.0972 0.0000* I(0) 
TÜRKİYE -2.04456 0.2677 I(1) -2.795312 0.2007 I(1) -14.4874 0.0000* I(0) -14.45952 0.0000* I(0) 
             
PAKİSTAN -1.78352 0.3881 I(1) -1.816362 0.6938 I(1) -14.7381 0.0000* I(0) -14.71159 0.0000* I(0) 
TÜRKİYE -2.26965 0.1828 I(1) -3.11311 0.1057 I(1) -14.5294 0.0000* I(0) -14.50494 0.0000* I(0) 
             
ROMANYA -1.61037 0.4724 I(1) -2.358142 0.3981 I(1) -6.88807 0.0000* I(0) -6.848871 0.0000* I(0) 
TÜRKİYE -2.10533 0.2432 I(1) -2.093401 0.541 I(1) -8.28078 0.0000* I(0) -8.224633 0.0000* I(0) 
             
SIRBİSTAN -4.05008 0.0027* I(0) -2.734117 0.2283 I(1) -4.8475 0.0002* I(0) -4.947319 0.0012* I(0) 
TÜRKİYE -1.53566 0.5070 I(1) -1.895526 0.641 I(1) -5.74484 0.0000* I(0) -4.750566 0.0021* I(0) 
             
UMMAN -2.90077 0.0496** I(0) -3.11364 0.1102 I(1) -3.92291 0.0029* I(0) -3.898291 0.0165** I(0) 
TÜRKİYE -2.46794 0.1270 I(1) -2.375506 0.3895 I(1) -8.61992 0.0000* I(0) -8.594629 0.0000* I(0) 
             
ÜRDÜN -1.1755 0.6858 I(1) -1.609987 0.787 I(1) -13.9133 0.0000* I(0) -13.88964 0.0000* I(0) 
TÜRKİYE -1.95006 0.3091 I(1) -3.081969 0.1126 I(1) -15.6703 0.0000* I(0) -15.64413 0.0000* I(0) 
Not: Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi sonuçları, değişkenlerin düzey değerlerinin birim kök içerdiklerini 
göstermektedir. Shwarz Bilgi Ölçütü (SIC)’ne göre maksimum gecikme uzunluğu 11 olarak alınmıştır. 
Değişkenlerin birinci farkları, ADF test sonuçlarına göre*’da %1 düzeyinde, **’da %5 düzeyinde birim kök 
içermemektedir. 

 
Tablo 3’deki veriler dikkate alınırsa, Sırbistan ve Umman hariç serilerin düzeyde birim 

kök içerdikleri, diğer bir deyişle düzeyde ve %95 güven aralığında durağan olmadıkları 

görülmektedir.  Birinci farklarının alınması durumunda ise seriler durağanlaşmaktadır. 

Sırbistan ve Umman serileri düzeyde, I(0)’da durağan iken Türkiye serisinin birinci 

farklarının yani I(1)’de durağan olduğu görülmekte olup, bütünleşme dereceleri farklı 

olduğundan Sırbistan ve Umman serileri için Johansen eşbütünleşme testi 

uygulanamamaktadır. Bunun yanında diğer ülkelerle Türkiye serisinin aynı derecede (I(1) 

düzeyinde) bütünleşik olduğu tespit edilmiştir. 
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3.2. EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ 

Yapılan durağanlık testi sonucu Türkiye ile BAE, Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, 

Kazakistan, Mısır, Pakistan, Romanya, Ürdün serilerinin aynı derecede (I(1)) bütünleşik 

olduğu tespit edilmiştir. Uygun gecikme uzunluğunun seçilmesi esnasında AIC (Akaike), SIC 

(Schwarz) ve HQ (Hannan Quin) bilgi kriterlerinden faydalanılmıştır. Tablo 4’deki sonuçlar 

elde edilmiştir.  

Tablo 4: Optimal Gecikme Uzunlukları 
  AIC SIC HQ 
Türkiye-BAE 2 1 1 
Türkiye-Bahreyn 3 2 2 
Türkiye-Bulgaristan 4 2 2 
Türkiye-Hırvatistan 1 1 1 
Türkiye-Kazakistan 2 1 1 
Türkiye-Mısır 2 1 2 
Türkiye-Pakistan 1 1 1 
Türkiye-Romanya 4 1 1 
Türkiye-Ürdün 2 1 2 
Not: Uygun gecikme uzunluğu olarak seçilen veriler koyu renkle belirtilmiştir.  

Tablo 4’te görülen en küçük kritik değeri sağlayan gecikme uzunluğu, uygun gecikme 

uzunluğu olarak seçilmiştir. Örneğin Türkiye ile BAE serileri için oluşturulan modelde uygun 

gecikme uzunluğu SIC ve HQ bilgi kriterine göre belirlenmiş ve 1 olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye-Pakistan ve Türkiye-Hırvatistan için kurulan modelde ise tüm bilgi kriterleri aynı 

gecikme uzunluğunu işaret etmiş ve bu modellerde uygun gecikme uzunluğu 1 olarak kabul 

edilmiştir.  

Tüm değişkenlerin birinci dereceden entegre olması, durağan olmayan zaman serilerinin 

arasındaki eşbütünleşme ilişkisini belirlemeye yarayan,  eşbütünleşme testinin 

uygulayabilmesine imkân vermektedir. Değişkenler arasında eşbütünleşme var ise uzun 

dönemli ilişki olduğunu, eğer eşbütünleşme yok ise uzun dönemli ilişki olmadığını söylemek 

mümkündür(İşcan, 2010: 615). Çalışmada Johansen tarafından geliştirilen VAR temelli 

eşbütünleşme testi yöntemi kullanılmış ve sonuçlar Tablo 5’teki gibi özetlenmiştir.   
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Tablo 5: Johensen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

  

Trace (İz) 
İstatistiği 

0,05 Kritik 
Değer Olasılık

Maksimum Eigen 
(Maksimum 

Özdeğer) İstatistiği 

0,05 
Kritik 
Değer 

Olasılık

Türkiye-BAE  13.55255 15.49471 0.0961 10.54033 14.2646 0.1788
Türkiye-Bahreyn  12.8291 15.49471 0.1212 12.21003 14.2646 0.103
Türkiye-Bulgaristan  10.13503 15.49471 0.2705 9.909552 14.2646 0.2179
Türkiye-Hırvatistan  10.44937 15.49471 0.2477 5.729207 14.2646 0.6482
Türkiye-Kazakistan  9.8394404 15.49471 0.2933 5.637888 14.2646 0.66
Türkiye-Mısır  18.92240** 15.49471 0.0146 17.90009** 14.2646 0.0127
Türkiye-Pakistan  9.718601 15.49471 0.303 6.477682 14.2646 0.5527
Türkiye-Romanya  8.642737 15.49471 0.3995 6.481147 14.2646 0.5523
Türkiye-Ürdün  8.867683 15.49471 0.2043 7.256369 14.2646 0.4593

 “**”  %5 güvenilirlik seviyelerindeki eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu anlamına gelmektedir. 

Hesaplanan ve Tablo 5’de belirtilen Trace ve Maksimum Eigen istatistiklerinin kritik 

değerlerle karşılaştırılması %5 anlam düzeyinde, Türkiye ile Mısır arasında eşbütünleşik 

vektörün bulunduğunu göstermektedir. Türkiye ile Mısır için herhangi bir eşbütünleşik 

vektörün bulunmadığını ifade eden sıfır hipotezi Trace ve Maksimum Eigen tarafından 

reddedilmektedir. Türkiye-BAE, Türkiye-Bahreyn, Türkiye-Bulgaristan, Türkiye-Hırvatistan, 

Türkiye-Kazakistan, Türkiye-Pakistan, Türkiye-Romanya ve Türkiye-Ürdün için hesaplanan 

test istatistikleri ilgili kritik değerden küçük olduğu için sıfır hipotezi reddedilememiştir. 

Diğer bir değişle Eşbütünleşme testi sonucunda Türkiye ile Mısır arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Türkiye ile Mısır’ın uzun dönemde eşbütün hareket 

gösterdiğini ifade etmektedir. Türkiye ile diğer ülkelerin ise uzun dönemde eşbütün hareket 

etmedikleri tespit edilmiştir.  

SONUÇ 

Yatırım kararlarını risk ve getiri kıstasına göre aldığı kabul edilen yatırımcılar, daha az 

risk üstlenerek ulusal piyasayla eşit yada daha fazla getiri elde etme amacıyla uluslararası 

piyasalara yatırım yapma imkanını sahiptirler. Uluslararası portföy çeşitlendirmesi açısından 

hangi ülkelerin piyasalarına ne ölçüde yatırım yapılacağı, gerek yatırımcılar gerekse 

araştırmacılar açısından önemli konu haline gelmiştir.  
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Yatırım yapılacak ülke piyasası ile ulusal piyasa arasında yüksek korelasyon bulunması 

durumunda benzer risk grubundaki varlıkların, benzer getiriye sahip olması beklenmektedir. 

Bu bağlamda uluslararası çeşitlendirmeden beklenen risk azaltıcı etki ortaya çıkmayacaktır. 

Diğer taraftan ulusal piyasaya düşük korelasyonlu ülke piyasalarıyla oluşturulacak bir 

portföyde çeşitlendirmeden dolayı riskin azalması beklenmektedir.  

Dünyada sermaye hareketlerinin ve ticaretin önündeki bariyerlerin, artan 

küreselleşmeyle birlikte hızlı bir şekilde yok olduğu düşünülürse, ülkelerin sermaye piyasaları 

arasındaki ilişkilerin dinamik bir yapıda olduğu ve gelecekte piyasaların entegrasyon 

derecelerinin artabileceğini söylemek mümkündür. Bu süreç içinde yatırımcılar kendi 

ülkeleriyle entegre olmayan piyasalara yatırım yaparak portföy çeşitlendirmesi yapma 

imkanına sahip olacak, artan yatırımlar ve borsalardaki gelişmeler bu borsaları dünya 

borsalarına yakınlaştıracak, bu borsaların da zamanla diğer piyasalarla entegre olması 

muhtemel olacaktır. Bu açıdan bakıldığında dünyada gelişmiş birçok borsanın birbirleriyle 

entegre olmaya başladığı görülmektedir. Uluslararası yatırımcılar için gelişmekte olan yeni 

borsalar portföy çeşitlendirmesi açısından cazip hale gelmeye başlamıştır. Uluslararası 

yatırımcılar için cazip hale gelen borsalar arasında Avrasya borsalarının da olduğunu 

söylemek mümkündür. Türkiye endeksine yatırım yapacak bir yatırımcı için portföy 

çeşitlendirmesi yaparken portföye hangi Avrasya ülkesi endeksinin dahil edilmesinin fayda 

sağlayacağı bu çalışma kapsamında sınanmıştır.  

Çalışmada Türkiye ile seçilmiş Avrasya ülkelerinin uzun dönemde ortak hareket etme 

eğilimi Johansen eşbütünleşme analizi ile sınanmış ve Türkiye ile BAE,  Bahreyn, 

Bulgaristan, Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya ve Ürdün arasında incelenen 

dönemler için anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  Çalışmaya konu edilen ülkelerden 

sadece Mısır ile uzun dönemli ortak hareket etme eğilimi tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkiye ile bütünleşik olduğu tespit edilen Mısır borsası ile yapılan portföyün toplam riski 

azaltması veya riske göre getiriyi arttırması beklenmemektedir. Türkiye ile ortak hareket etme 

eğilimi olmayan, diğer bir ifadeyle uzun dönemde Türkiye ile eşbütün hareket etmeyen BAE, 

Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya ve Ürdün borsalarından 

birisi ile portföy çeşitlendirmesi yapma imkanı bulunmaktadır.  
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TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM 
SEKTÖRÜNDEKİ İSTİHDAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE SEKTÖRDEKİ 

KARİYER BEKLENTİLERİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM 
İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ) 1 

 

                           
                        Yusuf AYMANKUY2                  Şimal AYMANKUY3 

ÖZ 
Bu araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin (Balıkesir 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda halen öğrenim görmekte 
olan) turizm sektöründeki istihdam ile ilgili görüşlerini ve turizm sektörüne yönelik kariyer 
beklentilerini tespit etmektir. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu’nda halen öğrenim gören 328 öğrenciye anket uygulaması yapılmıştır. Anket ile 
elde edilen veriler SPSS programında araştırma amacına uygun istatistik veri analiz teknikleri 
kullanılarak analiz edilmiş ve bu analizler sonucunda 6 faktör oluşmuştur. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin turizm sektöründeki istihdamın özellikleri ile ilgili görüşleri ve sektörde kariyer 
beklentilerine yönelik belirlenen faktörler ile kontrol değişkenleri arasındaki ilişkiler analiz 
edilmiş ve gerek turizm eğitimi, gerekse sektör için üzerinde düşünülmesi gereken önemli 
sonuçlara ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Lisans Turizm Eğitimi, Turizm Sektöründe Kariyer, 
Turizmde İstihdam 

VIEWS REGARDING EMPLOYMENT IN TOURISM SECTOR AND CAREER 
PROSPECTS OF THE STUDENTS RECEIVING TOURISM MANAGEMENT 

EDUCATION (THE CASE OF BALIKESİR UNIVERSITY, COLLEGE OF 
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT)  

 
ABSTRACT 
The aim of this study is to determine the views of students who receive tourism education at 
the level of bachelor degree (who are currently receiving education at Balıkesir University, 
College of Tourism and Hotel Management) upon employment in tourism sector and their 
expectations towards tourism sector. A survey study was carried out with 328 students who 
stil receive education at Balıkesir University, College of Tourism and Hotel Management. 
Data obtained with the survey form were analyzed by using statistical data analysis 
techniques suitable for SPSS program and 6 factors were created as a result of these analyses. 
                                                            
1 Bu çalışma 12. Ulusal Turizm Kongresinde sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. 
2  Yrd. Doç. Dr.; Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 
aymankuy@balikesir.edu.tr  
3 Yrd. Doç. Dr.; Balıkesir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
sayman@balikesir.edu.tr 
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Relations between the views of students who participated in the study upon the properties of 
employment in tourism sector and the factors determined according to their carrer prospects 
in the sector and control variables were analyzed and important results to be considered were 
obtained both for tourism education and for the sector.  
Keywords: Tourism Education, Tourism Education at the Bachelor Degree, Career in 
Tourism Sector, Employment in Tourism 
 

1. GİRİŞ 

Turizm, dünyadaki diğer ülkeler için olduğu gibi, Türkiye için de, gerek 2011 yılı 
itibariyle gerçekleştirdiği 31.456.076 kişilik yabancı ziyaretçi girişi ve 23,020 milyar $’lık  
(www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr) gelir ve yarattığı istihdam ile, gerekse diğer sektörler için 
meydana getirdiği ekonomik katkılar ve gerekse sosyal boyutlarıyla önemli bir sektördür. 
Ayrıca gelecekte de gelişme potansiyeli en fazla olan bir kaç sektörden biridir.  

Ülkelerin, gelecekte gelişmişlik düzeyleri ile ilgili konumlarını belirleyecek faktörlerin 
başında şüphesiz eğitimin gelmesi (Gündüzalp, 1992) gibi, turizm sektörünün de gelişerek, 
ülke ekonomilerine olumlu katkılar yapmaları için de turizm eğitimi,  sektörün üzerinde 
önemle durması gereken konuların başında gelmektedir. 

Hizmet sektöründe, çalışan personelin yaptığı işe karşı olumlu mesleki tutumları 
olmadan, müşteri memnuniyeti ve sadakati elde etmek zordur. Çünkü müşteriler ve çalışanlar 
birbirlerinden fiziksel ve psikolojik olarak kolayca etkilenirler. Bu nedenle hizmet sürecinde 
çalışanların tutumu, performansı ve davranışı; hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve 
sadakatinin temel belirleyicisidir (Jiang ve Tribe, 2009). 

Yoğun rekabetin yaşandığı uluslararası turizm pazarında, toplumsal düzeyde turizm 
bilincinin oluşturulması ve yeterli nitelikteki personelin varlığı hedeflenmektedir (Güzel, 
2006).  Turizm sektöründe istihdam edilen personel, turistik talebin ihtiyaç ve beklentilerini 
tatmin edici düzeylerde karşılayabildiği sürece sektörde büyüme ve gelişme devam edecektir. 
Bu da ancak gerçekçi ve kaliteli bir eğitimle sağlanabilir (Kocaoğlu, 2002). İş gücünün 
etkinliği, verimliliği ve mesleki başarısı, alınan eğitimin bir sonucudur (Küçükaltan, 1998). 
Eğitilmiş ve üstün nitelik kazanmış bir personelin, her sektörde olduğu gibi turizmde de; 
hizmet kalitesinin yükselmesinde, dolayısıyla iş hacminin büyümesinde, zaman, malzeme, 
para ve iş gücü tasarrufunda, verimliliğin yükselmesinde, işletme değerinin artmasında önemli 
faydalar sağladığı bir gerçektir (Timur, 1992).  

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, müşterilerine en iyi ve kaliteli hizmeti 
sunarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmak isterler. Mümkün olan en kaliteli 
hizmette, iş gücünden, ekonomik ve sosyal açıdan optimum bir biçimde yararlanılarak 
sağlanacağından, kullanılan iş gücünün; istenilen düzeyde ve yeterli bir mesleki eğitim almış 
olması (Timur, 1992; Emir, Pelit ve Arslan, 2010), sektörde çalışma isteği duyması ve müşteri 
isteklerini yerine getirme eğilimi içerisinde bulunması (Tavgermen, 2000) önem taşımaktadır.   

Türkiye’de 2011 yılı ÖSYM kontenjan ve ek kontenjan kılavuzuna göre 43 
üniversitedeki 32 yüksekokul ve 15 fakültedeki bölümlerde lisans düzeyinde turizm eğitimi 
verilmesine, 2011-2012 öğretim yılında örgün ve ikinci öğretimde birinci sınıfa aldığı toplam 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

3 

 

6560 öğrenci kontenjanına rağmen (ÖSYM, 2011 ve ÖSYM, 2011b), hala turizm 
sektöründeki en önemli sorunlardan biri turizm eğitimi almış, nitelikli iş gücü eksikliğidir. 
Türkiye’de orta ve yükseköğretim düzeylerinde turizm eğitimlerini tamamlamış kalifiye iş 
gücü olmasına rağmen,  sektör bu iş gücünden yeterince faydalanamamaktadır (Hacıoğlu vd., 
2008). Yapılan araştırmalar, lisans düzeyinde turizm eğitimlerini başarı ile bitirenlerin önemli 
bir bölümünün turizm sektöründe çalışmadıklarını göstermektedir (Birdir, 2002; Unur, 
Duman ve Tepeci, 2004; Öztürk ve Pelit, 2008).  

Turizm sektörünün önemli bir sayıda turizm eğitimi almış iş gücüne ihtiyacı varken, 
diğer taraftan turizm eğitimi almış iş gücünün önemli bir kısmının sektörde çalışmaması 
(Unur, Duman ve Tepeci, 2004) ve/veya çalışmayı tercih etmemesi belki de sektörün üzerinde 
önemle durması gereken konulardan en önemlisidir ve bu durum gelecek dönemde sektörde 
sıkıntılar yaratabilir (Birdir, 2002).  

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Eğitim, yaşamın her anını etkileyen, ayrıca meslek ve statü için de önemli olan bir 
süreçtir. Dahası, eğitim ile iş ve gelir arasındaki ilişki de gayet açıktır. Çalışmalar, eğitimli 
personelin daha az eğitimli personelden daha çok kazandığını, bu farkın, eğitimli ve bilgili iş 
gücüne talep arttıkça daha da büyüyeceğini ve eğitim için katlanılan fedakarlıkların kısa 
sürede kendini amorti edeceğini ortaya koymaktadır (Barrows ve Powers, 2009). 

Mesleki turizm eğitimi; turizm sektöründeki tüm işletmelerin ihtiyaç duydukları teorik 
ve pratik, bilgi ve becerilere sahip personeli yetiştirmeyi, personele işlerini daha iyi 
yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sistemli bir şekilde kazandırmayı sağlayan bir 
süreçtir (Aymankuy ve Aymankuy, 2002). Turizm eğitimi, turizm sektöründe çalışanlara 
etkinlik ve anlam kazandıran bir unsurdur (Çelik, 2006). Turizm sektöründe işgücü dinamiktir 
ve sektörde istihdamın sağlanmasında iş gücü, işverenler ve eğitim kurumlarının birlikteliği 
önemlidir (Riley, Ladkin ve Szivas, 2002). 

Mesleki turizm eğitiminin temel amaçlarından belki de en önemlilerinden biri, turizm 
sektöründe çalışacak nitelikli işgücü teminini sağlamaktır. Ancak aşağıdaki araştırma 
bulgularının da ortaya koyduğu gibi turizm eğitimi alanların büyük çoğunluğu turizm 
sektöründe çalışmamaktadır.  Ağaoğlu (1991), turizm sektöründe istihdam edilen lisans ve ön 
lisans düzeyinde turizm eğitimi almış personelin  % 22,3 olduğunu tespit etmiştir. Milli 
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 
tarafından 1999-2000 eğitim-öğretim yılında yapılan araştırmada da konaklama işletmelerinde 
çalışanların yaklaşık % 74’ünün, restoran işletmelerinde çalışanların % 80’inin ve seyahat 
işletmelerinde çalışanların da % 76’sının örgün turizm eğitimi almadıkları tespit edilmiştir. 
TUGEV tarafından 1999 yılında yapılan araştırmada da turizm sektörünün istihdam etmesi 
gereken eğitimli personel oranları; % 37’si ön lisans ve lisans mezunu, % 15’i yüksek lisans 
mezunu, % 25’i teknik lise ve % 23’ü lise mezunu olarak belirlenmiştir (Yağcı, 2001). 
Kuşluvan’a (2000) göre turizm eğitimi almış mezunların % 80’inin turizm sektörü dışında 
çalışmayı düşünmesinin, turizm eğitiminin üzerinde kafa yorulması gereken konularından 
biridir. Mısırlı (2002) tarafından yapılan bir araştırmada da yıldızlı 105 konaklama tesisindeki 
412 orta kademe yöneticisinin yarıdan fazlasının herhangi bir düzeyde turizm eğitimi 
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almadığı belirlenmiştir (Çimen, 2006). Aksu ve Köksal (2005) ise, yaptıkları çalışmada 
öğrencilerin sektöre karşı tutumlarının çoğunlukla olumsuz olduğunu ortaya koymuşlardır.   

İlgili araştırmalarda bireylerin turizm sektörüne ve turizm sektöründeki kariyere 
bakışlarına olumsuz etki eden faktörler olarak; sektördeki pek çok işin mevsimlik, yarı 
zamanlı olması ve bunun da sürekli iş sağlama imkanından kişiyi mahrum bırakması, yetersiz 
sosyal güvence imkanları, stresli çalışma ortamı, turizm sektöründe çalışmanın toplumun bazı 
kesimleri tarafından saygınlığı düşük işler olarak algılanması, düzensiz ve uzun çalışma 
saatleri, sektörün kişisel, sosyal ve aile yaşamını sınırlaması, ücretlerin düşüklüğü, terfi 
imkanlarının kısıtlılığı, iş gören devir hızının yüksekliği, yetkinlik bazlı yetkilendirmede 
yaşanan güçlükler vb. sayılmaktadır (Öztürk ve Pelit, 2008; Jiang ve Tribe, 2009). Turizm 
sektöründe yapılan işler, genelde yarı vasıflı ve vasıfsız işler (Wood, 1992), bir başka ifadeyle 
düşük beceri gerektiren işler olarak ifade edilir (Lucas, 2004). Macaristan, Polonya, İspanya, 
Birleşik Krallık ve Yugoslavya’yı kapsayan bir çalışmada pek çok insanın turizm sektöründe 
çalışmak istemesine karşın, otel ve restoran müdürlüğü ile turist rehberliği dışındaki işlerin, 
yüksek statülü olarak düşünülmediği belirtilmektedir (Unur, Duman ve Tepeci, 2004).  

Walmsley (2004), önceki araştırmalar doğrultusunda turizm sektöründeki mesleklerin 
genel özelliklerini; “düşük ücretli, düşük yetenek gerektiren, önemsiz ve basit işler olarak 
görülmesine yol açan olumsuz imaja sahip, kötü yönetime maruz kalınan, part-time, 
mevsimsel (sezonluk), göçmen işi ve kariyer yapısından yoksun” olarak ifade etmiştir. 

  Hem seyahat, hem de konaklama endüstrisi, gençleri ve kadınları daha fazla istihdam 
etmektedir. Literatürde turizm, kadınların ve erkek öğrencilerin boş olduklarında ve/veya 
tatillerde iş dünyasına ilk kez girdikleri bir sektör olarak ifade edilmektedir. Turizm sektörü, 
esnek çalışma saatleri dolayısıyla kadınlar için uygun çalışma imkanları sunmaktadır. 
Sektörde kadınlar çoğunlukla düşük ücretlerle çalıştıklarından dolayı, işverenlerin 
maliyetlerini düşürmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca turizm işletmelerinde işlerin 
standardize edilmesi ve rutinleşmesi de sektörde vasıfsızlaşmaya yol açmıştır (Lucas, 2004). 

İngiltere’de kadının turizm sektörü (konaklama, eğlence, seyahat) iş gücü içindeki 
payı %58 civarındayken  (Nickson, 2007), konaklama endüstrisindeki istihdamın %60’ını 
kadınlardan ve 1/3’ü 16-24 arası gençlerden oluşmaktadır  (Allan, Bamber ve Timo, 2000).   
Gençler de turizm sektöründe iş gücü için önemli bir gruptur. Örneğin, İngiltere’nin turizm 
sektöründeki işgücünün %37’si 24 yaşından, %58’i ise 34 yaşından küçüktür. Öğrenciler de 
turizm sektörüne yönelik işgücü piyasasında giderek daha önemli bir segment haline 
gelmiştir. Öğrenciler düşük ücretlerle ve esnek saatler ile çalışmaya hazırdırlar. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2001 yılında turizm ve otelcilik sektörüne yönelik 
yayınlanan raporda küresel olarak turizm sektöründe, marjinal çalışanlar olarak adlandırılan; 
kadınların, gençlerin, düzensiz (günlük) ve geçici (part-time) çalışanların sayılarının oldukça 
yüksek olduğunu ortaya konulmuştur (Nickson, 2007). 

Öğrenciler, küresel genç iş gücünün önemli ve büyüyen bir segmentidir. 
Avustralya’daki fast food çalışanlarının yaklaşık dörtte üçü 18 yaşında altındadır (Allan, 
Bamber ve Timo, 2000). Danimarka’da turizm çalışanlarının dörtte biri tam zamanlı öğretim 
gören öğrencilerdir (Hjalager ve Andersen, 2000). Ayrıca, İngiltere’de çalışan gençlerin 
yaklaşık yarısı öğrencilerdir. Ancak bu oran turizm sektöründe % 70’lerin üzerine 
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çıkmaktadır. Sektörde genç iş gücünün yüksek orandaki varlığı, gençlerin iş gücü 
piyasasındaki hareketli yapıları iş gücü devrini arttırır ve bu da sektördeki düşük sendika 
yoğunluğunun önemli bir nedenidir (Lucas, 2004). 

Jiang ve Tribe (2009) tarafından yapılan çalışmada turizm sektöründeki işler, 
öğrenciler tarafından kısa ömürlü olarak düşünülmekte ve gençlik yılları sektörde çalışmak 
için en uygun zaman olarak görülmektedir. Öğrencilerin neredeyse tamamı turizm 
sektöründeki işleri gelecek vaat eden bir iş olarak algılamamakta ve sektörde kalıcı bir kariyer 
yapmayı istememektedirler. Öğrenciler turizm sektöründe çalışmayı sermaye oluşturmak ve 
diğer işletmelere transfer olabilmek için düşünmektedirler. Turizm eğitimi alan öğrenciler, 
ayrıca, turizm sektöründe çalışanların sosyal saygınlıklarının diğer sektörlerde çalışan bireyler 
kadar yüksek olmadığını düşünmektedirler. 

Yapılan bir araştırmada da, turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili okullardan mezun olan 
öğrencilerin % 30,6’sının 5 yıl içerisinde sektörü terk ettikleri ifade edilirken, bir başka 
araştırmada turizm ve otel işletmeciliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin 1/5’inin 
mezuniyetlerinin ilk yılında, 1/3’ünün ise izleyen 5 yıl içerisinde sektörü terk ettikleri tespit 
edilmiştir (Birdir, 2002). Turizm sektörü uzun süreli kariyer imkanı sağlayan bir sektör olarak 
algılanmamakta, çalışanlar ilerleyen yaşlarında başka sektörlere yönelmektedirler. (Unur, 
Duman ve Tepeci,2004; Özdipçiner ve Kalınkara, 2005; Çimen, 2006). Ayrıca öğrencilerin, 
turizm sektöründeki işlerin düşük ücret, uzun çalışma saatleri gibi temel özelliklerinin 
farkında olmalarının, iş doyumları ve motivasyonları üzerinde olumsuz etki yarattığını ve 
onları sektörden ayrılmaya yönelttiği tespit edilmiştir (Jiang ve Tribe, 2009).   

Turizm sektöründe kariyer yapmaya yönelik olarak yapılan çalışmalarda kariyer 
seçimini etkileyen çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Sektörde kariyer kararlarında kişisel ve 
genel kariyer faktörlerinden her ikisi de sosyal etkenlerden önemli ölçüde etkilenmektedirler. 
Ayrıca işle ilgili algıların yanı sıra, sektörün özellikleri de kariyer kararının verilmesinde 
önemlidir. Uluslararası bir bakış açısıyla bu alanda çalışan bilim adamlarınca turizm 
sektöründeki birincil sorunun sektörde yüksek eğitimli personel çalıştırılamaması olduğu 
ifade edilmektedir (Walsh ve Taylor, 2007; Rheede, Tromp ve Blomme, 2009).  Oysa iyi 
eğitimli, tecrübeli, istekli ve donanımlı işgücü özellikle turizm sektörü için büyük önem 
taşımaktadır (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000).  Bir sektörün algılanan doğası, o sektörün kariyer 
açısından çekici olup olmadığını belirleyen önemli bir faktör olarak ifade edilmektedir.  

Turizm sektöründe sendikal hareketler, diğer birçok sektöre göre çok daha az etkiye 
sahipken, asgari ücret önemli bir etkiye sahiptir. Akşamları, hafta sonları ve tatil 
zamanlarında çalışmak zorunda olmak gibi içsel ve büyük ölçüde kaçınılmaz zorluklar, 
sektörü itici kılarak sektörden uzaklaşmaya yol açabilmektedir (Boella ve Turner, 2005).  

Casado (1992) tarafından yapılan bir araştırmada da turizm profesyonelleri, okul 
yetkililerinin öğrencilere gerçek iş yaşamı ile ilgili yeterli bilgi vermedikleri için, öğrencilerin 
yüksek beklentilerle sektöre giriş yaptıklarını, dolayısıyla da sektöre katıldıktan sonra yüksek 
bir iş gücü devrinin yaşandığını ifade etmişlerdir (Kim, Hallab ve Lee, 2009). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalarda turizm sektöründe çalışanların, 
makul bir maaş, fazla mesai çalışma düzeni ve ilave bazı haklar ile sektörde çalışmayı kabul 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

6 

 

edebilecekleri, ancak işverenlerinden de hızlı yükselmelerine imkan sağlamalarını 
beklediklerini ifade etmişlerdir (Kim, Hallab ve Lee, 2009). Diğer sektörlerde olduğu gibi 
turizm sektöründe de ücretler ve diğer sosyal haklardan, eğitim ve mesleki gelişim için 
fırsatlara kadar pek çok değişken ve kendilerine işletme içerisinde yer bulup bulamayacakları 
endişeleri, iş gücü içerisindeki birçok personel için önemlidir (Hayes ve Ninemeier, 2009).  

Turizm ve otelcilik sektörünün imajını iyileştirmek için yıllar içerisinde olumlu 
gelişmeler olmasına rağmen, yine de gelecekte iş gücüne katılacak pek çok kişi otel ve 
restoran işlerini bir kariyer seçeneği olarak görmemektedirler. Bu büyük olasılıkla yukarıda 
belirtilmeye çalışılan unsurlardan kaynaklanmaktadır (Kinkead, 2007). 

3. UYGULAMA ARAŞTIRMASI 

3.1. Araştırmanın amacı ve önemi 

Araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan Balıkesir 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin turizm 
sektöründeki istihdamın özellikleri ile ilgili görüşlerini ve turizm sektörüne yönelik kariyer 
beklentilerini tespit etmektir. Sektörün ihtiyacı olan turizm eğitimini alan öğrencilerin 
sektörle ilgili genel düşünceleri ve sektörde kariyer hedefleyip hedeflemedikleri, eğitimden ve 
eğitilmiş iş gücü sorununun varlığından bahsedilen sektör ve eğitim kurumları için önemlidir.   

3.2. Evren, örneklem ve veri toplama yöntemi 

Araştırmanın evreni, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu’nda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 1691 öğrenciden 
oluşmaktadır. Bu öğrencilerden kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 350’sine anket 
uygulanmış ve yapılan kontrollerde bunlardan 328’i değerlendirilmeye uygun bulunmuştur. 
Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anketler yüz yüze 
görüşme yöntemi ile öğrencilere uygulanmıştır. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci 
bölümde katılımcıların bazı demografik özelliklerini ve kontrol değişkenlerini (Cinsiyet, 
mezun olduğu lise, lisans eğitimine girişteki tercih sıralaması, halen okuduğu sınıfı ve 
bölümü, staj yapıp yapmadığı ve lisans turizm eğitiminin kendi tercihi olup olmaması) 
belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, turizm sektöründeki istihdama 
yönelik değerlendirmeleri içeren 5’li Likert ölçeğinde hazırlanmış 22 ifade yer almaktadır. 
Anket, ilgili gruba uygulanmadan önce anketteki ifadelerin araştırma amacına uygunluğunu 
ve içerik açısından kontrolünü yapmak amacıyla 40 öğrenciye yüz yüze görüşerek bir pilot 
anket çalışması uygulanmış ve geri bildirimler doğrultusunda anket yeniden gözden 
geçirilerek son şeklini almıştır. 

3.3. Verilerin analizi 

Araştırmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde istatistiksel analizler için 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programından 
faydalanılmıştır. Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar 
(Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart Sapma) kullanılmıştır. Hipotez testleri olarak Non-
Parametrik testlerden Kruskal Wallis H-Testi ve Mann Whitney U testleri yapılmıştır. 
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Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak 
değerlendirilmiştir.  

Bir araştırmanın güvenirliği, yani bir ölçüm sürecinde ölçüm işleminin 
tekrarlanabilirliği ya da tekrarlardaki tutarlılık önemlidir (Alpar, 2010). Bu yüzden ölçeğinin 
güvenirliği test edilmiş ve genel güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa) α=0,894 olarak 
bulunmuştur. Alfa katsayısı 0,00-0,39 ise ölçek güvenilir değil, 0,40-0,59 ise ölçeğin 
güvenirliği düşük, 0,60-0,79 ise ölçek oldukça güvenilir, 0,80-1,00 ise ölçek yüksek 
güvenirliğe sahip olarak değerlendirilir (Alpar, 2010). Analiz sonucunda bulunan α=0,894 
dikkate alındığında ölçek yüksek güvenirliğe sahip olarak ifade edilir. Yapılan örneklem 
yeterlilik (KMO) ve Barlett analizi sonucunda, KMO oranı α=0,828, Barlett değerinin ise 
0,05 den küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir olduğu görülmüştür. Faktör analizi 
sonucunda toplam varyansı % 55,48 olan 6 faktör oluşmuştur. Araştırmanın geneli ve 
faktörler itibariyle sonuçlar aşağıda Tablo 1. de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdam İle İlgili 
Görüşleri ve Kariyer Beklentileri Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler / İfadeler Faktör Yükleri Varyans Cronbach's Alpha 
Faktör 1: İş bulma ve çalışma koşulları 
Turizm sektöründe sürekli (tüm yıl boyunca) çalışılabilecek bir iş kolaylıkla 
bulunur. 
Turizm sektöründe çalışmak, diğer sektörlerde çalışmaktan daha yorucu 
değildir. 
Turizm sektöründe çalışma saatleri düzenlidir. 
Turizm sektöründe sosyal güvence imkanları yeterlidir. 
Turizm sektöründe barınma ve yeme-içme koşulları uygun ve yeterlidir. 
Turizm sektöründe çalışmak eğlenceli ve zevklidir. 
Faktör 2: Ücretler 
Turizm sektöründe ücretler diğer sektörlere göre aynı düzeyde ya da daha 
yüksektir. 
Turizm sektöründe ücretler yeterli ve tatminkardır. 
Turizm sektöründe prim, bahşiş vb. ek ücretler yeterli ve tatminkardır. 
Faktör 3: Toplumun turizmde istihdam algısı  
Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren bu okulu kazandığımda çevreden 
olumlu tepkiler aldım. 
Turizm sektöründe çalışmanın toplumda bir saygınlığı vardır. 
Turizm, toplumda önemli ve itibarlı bir sektör olarak görülmektedir. 
Lisans düzeyinde turizm eğitimi almış biri olarak turizm sektöründe çalışmak 
toplumsal saygınlığımı arttırır. 
Faktör 4: Kariyer beklentileri 
Mezuniyet sonrası turizm sektöründe çalışmayı düşünüyorum. 
Turizm sektörü uzun yıllar çalışmak için uygun bir sektördür. 
Turizm sektöründe yönetici pozisyonuna geleceğime inanıyorum. 
Faktör 5: İstihdamın cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı 
Turizm sektörü erkeklerin çalışması için uygun bir sektördür. 
Turizm sektörü bayanların çalışması için uygun bir sektördür. 
Turizm sektöründe çalışan biri ile evlenmek isterim. 
Faktör 6: İstihdam için lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı 
Turizm sektöründe çalışmak için lisans düzeyinde turizm eğitimi almak 
gereklidir. 
Turizm sektöründe yönetici pozisyonunda görev yapabilmek için lisans 
düzeyinde turizm eğitimi almak gereklidir. 
Lisans düzeyinde turizm eğitimi almak turizm sektöründe çalışmamı 
kolaylaştırı 
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Toplam Varyans % 55,48    
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 Aşağıda Tablo. 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan lisans düzeyinde turizm 
eğitimi alan öğrencilerin % 44,5’i kadın, % 55,5 ‘i erkektir. % 39,3’ü klasik (düz) lise, % 
34,2’si Anadolu/Turizm lisesi (otelcilik, seyahat acenteciliği, mutfak vb. ) mezunudur. % 
48,8’i öğrenim gördükleri bölümleri 1-5 tercihleri arasında tercih etmişlerdir. % 34,2 
konaklama işletmeciliği, % 44,8’i seyahat işletmeciliği, % 21’ ise turizm rehberliği 
bölümünde öğrenim görmektedirler.  % 24,4’ü 1. sınıf, % 22,’si 2. sınıf, % 22,2’si 3. sınıf ve 
% 31,4’ü 4. sınıfta öğrencisidirler. % 55,5’i lisans eğitimi süresince staj yapmış,  %  44,5’i ise 
staj yapmamıştır.  Lisans turizm eğitimini % 80,5’i kendi isteğiyle, % 19,5’i kendi isteği 
dışında tercih etmiştir.  

Tablo 2. Kontrol Değişkenleriyle İlgili Bulgular 

Cinsiyet  Frekans %  Lise Türü Frekans % 
Kadın  146 44,5 Anadolu/Turizm  112 34,2 
Erkek 182 55,5 Klasik (Düz) 129 39,3 
TOPLAM 328 100 Teknik/Meslek 19 5,8 
Tercih Sırası Frekans % Diğer  68 20,7 
1 – 5 160 48,8 TOPLAM 328 100 
6 – 10  75 22,9 Sınıfı Frekans %
11 - 15 44 13,4 1 80 24,4 
15’ten sonra 49 14,9 2 72 22,0 
TOPLAM 328 100 3 73 22,2 
Staj  Durumu Frekans % 4 103 31,4 
Staj yaptım 182 55,5 TOPLAM 328 100 
Staj yapmadım 146 44,5 Bölüm Frekans %
TOPLAM 328 100 Konaklama 

İşletmeciliği 
112 34,2 

Tercih Durumu Frekans % Seyahat İşletmeciliği 147 44,8 
Kendi isteğimle 264 80,5 Turizm Rehberliği 69 21,0 
Kendi isteğim 
dışında 

64 19,5 TOPLAM 328 100 

TOPLAM 328 100    
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamın Özellikleri 
İle İlgili Görüşleri ve Kariyer Beklentilerine Yönelik Aritmetik Ortalamalar  

 Faktörler / İfadeler 
 

N Min. Max. Ort. S.s 

Faktör 1: İş bulma ve çalışma koşulları 
Turizm sektöründe sürekli (tüm yıl boyunca) çalışılabilecek bir iş kolaylıkla bulunur. 

328 
328 

1,000 
1,000 

5,000 
5,000 

2,675 
2,674 

0,560 
0,999 

Turizm sektöründe çalışmak, diğer sektörlerde çalışmaktan daha yorucu değildir. 328 1,000 5,000 2,110 0,942 
Turizm sektöründe çalışma saatleri düzenlidir. 328 1,000 5,000 1,784 0,816 
Turizm sektöründe sosyal güvence imkanları yeterlidir. 328 1,000 5,000 2,521 0,970 
Turizm sektöründe barınma ve yeme-içme koşulları uygun ve yeterlidir. 328 1,000 5,000 3,021 1,062 
Turizm sektöründe çalışmak eğlenceli ve zevklidir. 
Faktör 2: Ücretler 
Turizm sektöründe ücretler diğer sektörlere göre aynı düzeyde ya da daha yüksektir. 
Turizm sektöründe ücretler yeterli ve tatminkardır. 
Turizm sektöründe prim, bahşiş vb. ek ücretler yeterli ve tatminkardır. 
Faktör 3: Toplumun turizmde istihdam algısı  
Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren bu okulu kazandığımda çevreden olumlu tepkiler 
aldım. 
Turizm sektöründe çalışmanın toplumda bir saygınlığı vardır. 
Turizm, toplumda önemli ve itibarlı bir sektör olarak görülmektedir. 
Lisans düzeyinde turizm eğitimi almış biri olarak turizm sektöründe çalışmak toplumsal 
saygınlığımı arttırır. 
Faktör 4: Kariyer beklentileri 
Mezuniyet sonrası turizm sektöründe çalışmayı düşünüyorum. 
Turizm sektörü uzun yıllar çalışmak için uygun bir sektördür. 
Turizm sektöründe yönetici pozisyonuna geleceğime inanıyorum. 
Faktör 5: İstihdamın cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı 
Turizm sektörü erkeklerin çalışması için uygun bir sektördür. 
Turizm sektörü bayanların çalışması için uygun bir sektördür. 
Turizm sektöründe çalışan biri ile evlenmek isterim. 
Faktör 6: İstihdam için lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı 
Turizm sektöründe çalışmak için lisans düzeyinde turizm eğitimi almak gereklidir. 
Turizm sektöründe yönetici pozisyonunda görev yapabilmek için lisans düzeyinde turizm 
eğitimi almak gereklidir. 
Lisans düzeyinde turizm eğitimi almak turizm sektöründe çalışmamı kolaylaştırır. 
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Tablo 3’de araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki istihdamın özellikleri 
ile ilgili görüşleri ve kariyer beklentilerine yönelik ifadelerin ortalamaları görülmektedir. İş 
bulma ve çalışma koşulları ile ilgili ifadelerden en yüksek katılım 3,936 ile “turizm 
sektöründe çalışmak zevkli ve eğlencelidir” ifadesi olurken, “turizm sektöründe çalışma 
saatleri düzenlidir” ifadesi 1,784 ile en düşük katılım ortalamasına sahiptir.  

Turizm sektöründeki ücretler ile ilgili ifadelerden en yüksek katılım 3.095 ile “Turizm 
sektöründe ücretler diğer sektörlere göre aynı düzeyde ya da daha yüksektir” ifadesi olurken, 
en düşük katılım 2,683 ile “turizm sektöründe ücretler yeterli ve tatminkardır” ifadesinde 
ortaya çıkmıştır.  

Toplumun turizmde istihdam algısı ile ilgili ifadelerden en yüksek katılım 3,494 ile 
“Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren bu okulu kazandığımda çevreden olumlu tepkiler 
aldım” ifadesinde, en düşük katılım da 2,753 ile “turizm sektöründe çalışmanın toplumda bir 
saygınlığı vardır” ifadesinde gerçekleşmiştir.  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin sektörde kariyer beklentileri ile ilgili ifadeler 
incelendiğinde “turizm sektöründe yönetici pozisyonuna geleceğime inanıyorum” ifadesi 
3,677 ile en yüksek katılımı, “turizm sektörü uzun yıllar çalışmak için uygun bir sektördür” 
ifadesi de 2,732 ile en düşük katılımı sağlamıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sektördeki istihdamın cinsiyeti ve sektörden biri ile 
evlilik algısı ile ilgili ifadelerden 3,845 ile en yüksek katılım “turizm sektörü erkeklerin 
çalışması için uygun bir sektördür” ifadesinde, 2,470 ile en düşük katılım ise “turizm 
sektöründe çalışan biri ile evlenmek isterim” ifadesinde gerçekleşmiştir.  

Sektörde istihdam için lisans turizm eğitiminin gerekliliği algısı ile ilgili ifadelerden 
“turizm sektöründe yönetici pozisyonunda görev yapabilmek için lisans düzeyinde turizm 
eğitimi almak gereklidir” ifadesi 4,165 ile en yüksek katılımı, “turizm sektöründe çalışmak 
için lisans düzeyinde turizm eğitimi almak gereklidir” ifadesi de 3,479 ile en düşük katılımı 
sağlamıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin, turizm sektöründeki istihdamın özellikleri ile ilgili 
görüşleri ve kariyer beklentilerine yönelik bakışlarını belirleme yönelik faktörler ile kontrol 
değişkenleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiş ve aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir. 

Cinsiyet değişkeni ile faktörler arasındaki ilişki/farklılaşma 

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin “toplumun turizmde istihdam 
algısı” faktörü puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney 
U=11489,00; p=0,034<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, erkek öğrencilerin 
“toplumun turizmde istihdam algısı” ile ilgili puanları, bayan öğrencilerin puanlarından 
yüksektir.  

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörüne yönelik “kariyer 
beklentileri” faktörü puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney 
U=11135,00; p=0,011<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, erkek öğrencilerin turizm 
sektörüne yönelik “kariyer beklentileri” puanları, bayan öğrencilerin sektördeki “kariyer 
beklentileri” puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründeki “istihdamın 
cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı” faktörünün cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi 
sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann 
Whitney U=11591,00; p=0,045<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, erkek öğrencilerin 
“istihdamın cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı” puanları, bayan öğrencilerin 
puanlarından yüksektir. 
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Mezun oldukları lise türü değişkeni ile faktörler arasındaki ilişki/farklılaşma 

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin faktörlere verdikleri yanıtların 
puan ortalamaları ile mezun oldukları lise türü değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 
göre; 6 faktör için de grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05).  

Öğrenim gördükleri lisans turizm eğitimi programının tercihleri arasındaki sıra 
değişkeni ile faktörler arasındaki ilişki/farklılaşma 

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin faktörlere verdikleri yanıtların 
puan ortalamaları ile öğrenim gördüğü lisans turizm eğitimi programının tercihleri arasındaki 
sıra değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 6 faktör için de grup ortalamaları arasındaki 
fark anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05). 

Öğrenim gördükleri lisans turizm eğitimi programındaki bölüm değişkeni ile 
faktörler arasındaki ilişki/farklılaşma 

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin faktörlere verdikleri yanıtların 
puan ortalamaları ile öğrenin gördüğü lisans turizm eğitimi programındaki bölüm değişkeni 
açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 
Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 6 faktör için de grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 
bulunmamıştır. (p>0,05). 

Öğrenim gördükleri lisans turizm eğitimi programındaki sınıf değişkeni ile faktörler 
arasındaki ilişki/farklılaşma 

Aşağıda tablo 4’te de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların “İş bulma ve çalışma 
koşulları” faktörü puan ortalamalarının sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=68,263; p=0,000<0,05). Farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna 
göre; 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin turizm sektöründe “iş bulma ve çalışma koşulları” 
puanı, 2. sınıfta turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde “iş bulma ve çalışma koşulları” 
puanından yüksektir (Mann Whitney U=1567,000; p=0,000<0,05). 1. sınıfta öğrenim gören 
öğrencilerin sektörde “iş bulma ve çalışma koşulları” puanı, 3. sınıfta turizm eğitimi alan 
öğrencilerin sektörde “iş bulma ve çalışma koşulları” puanından yüksektir (Mann Whitney 
U=1678,500; p=0,000<0,05). 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin sektörde “iş bulma ve 
çalışma koşulları” puanı, 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin “iş bulma ve çalışma koşulları” 
puanından yüksektir (Mann Whitney U=1315,000; p=0,000<0,05). 2. sınıftaki öğrencilerin 
sektörde “iş bulma ve çalışma koşulları” puanı, 4. sınıftaki öğrencilerin sektörde “iş bulma ve 
çalışma koşulları” puanından yüksektir (Mann Whitney U=2582,500; p=0,001<0,05). 3. 
sınıfta öğrenim gören öğrencilerin sektörde “iş bulma ve çalışma koşulları” puanı, 4. sınıftaki 
öğrencilerin sektörde “iş bulma ve çalışma koşulları” puanından yüksektir (Mann Whitney 
U=2630,500; p=0,001<0,05).  
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Değişkeni ile Faktörler 
İtibariyle Verdikleri Yanıtlar Arasındaki İlişki/Farklılaşma 

   Grup N Ort Ss KW p 
 

 İş bulma ve çalışma koşulları 

1. sınıf 80 3,035 0,421 68,263 0,000 

2. sınıf 72 2,662 0,486 

3. sınıf 73 2,694 0,587 

4. sınıf 103 2,388 0,525 

 
Ücretler 
 

1. sınıf 80 3,204 0,633 17,585 0,001 

2. sınıf 72 3,009 0,867 

3. sınıf 73 2,831 0,864 

4. sınıf 103 2,738 0,856 

 

Toplumun turizmde istihdam algısı 
 

1. sınıf 80 3,481 0,793 40,220 0,000 

2. sınıf 72 3,194 0,769 

3. sınıf 73 2,836 0,782 

4. sınıf 103 2,740 0,828 

 

Kariyer beklentileri 
 

1. sınıf 80 3,908 0,715 62,989 0,000 

2. sınıf 72 3,398 0,833 

3. sınıf 73 3,114 0,857 

4. sınıf 103 2,887 0,906 

 

İstihdamın cinsiyeti ve sektörden biri 
ile evlilik algısı 
 

1. sınıf 80 3,538 0,661 38,900 0,000 

2. sınıf 72 3,083 0,691 

3. sınıf 73 3,146 0,664 

4. sınıf 103 2,900 0,777 

  

İstihdam için lisans turizm eğitimi 
gerekliliği algısı 
 

1. sınıf 80 4,204 0,788 17,595 0,001 

2. sınıf 72 4,120 0,856 

3. sınıf 73 3,831 0,946 

4. sınıf 103 3,576 1,190 

 

Yukarıda tablo 4’te de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin turizm 
sektöründeki “ücretler” faktörü puanı ortalamalarının sınıf değişkeni açısından anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 
sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=17,585; 
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p=0,001<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U 
testi uygulanmıştır. Buna göre; 1. sınıftaki öğrencilerin sektördeki “ücretler” ile ilgili puanı, 3. 
sınıftaki öğrencilerin “ücretler” puanından yüksektir (Mann Whitney U=2141,500; 
p=0,004<0,05). 1. sınıftaki öğrencilerin sektördeki “ücretler” ile ilgili puanı, 4. sınıftaki 
öğrencilerin “ücretler” puanından yüksektir (Mann Whitney U=2682,500; p=0,000<0,05). 2. 
Sınıftaki öğrencilerin sektördeki “ücretler” puanı, 4. Sınıftaki öğrencilerin Turizm “ücretler” 
puanından yüksektir (Mann Whitney U=3047,000; p=0,043<0,05).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin “toplumun turizmde istihdam algısı” faktörü puan 
ortalamalarının sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=40,220; p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan 
kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; 1. 
Sınıftaki öğrencilerin  “toplumun turizmde istihdam algısı” ile ilgili puanı, 2. sınıftaki 
öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney U=2213,500; p=0,013<0,05). 1. sınıftaki 
öğrencilerin  “toplumun turizmde istihdam algısı ve bakışı” ile ilgili puanı, 3. sınıftaki 
öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney U=1613,500; p=0,000<0,05). 1. sınıftaki 
öğrencilerin  “toplumun turizmde istihdam algısı ve bakışı” ile ilgili puanı,  4. sınıftaki 
öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney U=2145,500; p=0,000<0,05). 2. sınıftaki 
öğrencilerin  “toplumun turizmde istihdam algısı ve bakışı” ile ilgili puanı, 3. sınıftaki 
öğrencilerin Turizm sektörüne toplumsal bakış puanından yüksektir (Mann Whitney 
U=1953,000; p=0,007<0,05). 2. sınıftaki öğrencilerin  “toplumun turizmde istihdam algısı ve 
bakışı” ile ilgili puanı, 4. Sınıftaki öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney 
U=2631,000; p=0,001<0,05).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektörüne yönelik “kariyer beklentileri” 
faktörü puan ortalamalarının sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=62,989; p=0,000<0,05). Farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna 
göre; 1. sınıftaki öğrencilerin sektöre yönelik “kariyer beklentileri” puan ortalaması, 2. 
sınıftaki öğrencilerin “kariyer beklentileri” puanından yüksektir (Mann Whitney U=1820,500; 
p=0,000<0,05). 1. sınıftaki öğrencilerin sektöre yönelik “kariyer beklentileri” puanı, 3. 
sınıftaki öğrencilerin “kariyer beklentileri” puanından yüksektir (Mann Whitney U=1375,000; 
p=0,000<0,05). 1. Sınıftaki öğrencilerin sektöre yönelik “kariyer beklentileri” puanı, 4. 
sınıftaki öğrencilerin sektöre yönelik “kariyer beklentileri” puanından yüksektir (Mann 
Whitney U=1551,000; p=0,000<0,05). 2. sınıftaki öğrencilerin sektöre yönelik “kariyer 
beklentileri” puanı, 4. sınıftaki öğrencilerin sektöre yönelik “kariyer beklentileri” puanından 
yüksektir (Mann Whitney U=2460,500; p=0,000<0,05).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki “istihdamın cinsiyeti ve 
sektörden biri ile evlilik algısı” faktörü puan ortalamalarının sınıf değişkeni açısından anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 
sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=38,900; 
p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U 
testi uygulanmıştır. Buna göre; 1. sınıftaki öğrencilerin turizm sektöründeki “istihdamın 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

14 

 

cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı” faktörü puan ortalaması, 2. sınıftaki öğrencilerin 
puanından yüksektir (Mann Whitney U=1772,500; p=0,000<0,05). 1. sınıftaki öğrencilerin 
turizm sektöründeki “istihdamın cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı” faktörü puan 
ortalaması, 3. sınıftaki öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney U=1883,000; 
p=0,000<0,05). 1. sınıftaki öğrencilerin turizm sektöründeki “istihdamın cinsiyeti ve 
sektörden biri ile evlilik algısı” faktörü puan ortalaması,  4. sınıftaki öğrencilerin puanından 
da yüksektir (Mann Whitney U=2068,500; p=0,000<0,05). 3. sınıftaki öğrencilerin turizm 
sektöründeki “istihdamın cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı” faktörü puan ortalaması,  
4. sınıftaki öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney U=2961,500; p=0,015<0,05). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “istihdam için lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı” 
faktörü puan ortalamalarının sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=17,595; p=0,001<0,05). Farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna 
göre; 1. sınıftaki öğrencilerin “istihdam için lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı” puan 
ortalaması, 3. sınıftaki öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney U=2221,000; 
p=0,010<0,05). 1. sınıftaki öğrencilerin “istihdam için lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı” 
puan ortalaması, 4. sınıftaki öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney U=2861,000; 
p=0,000<0,05). 2. sınıftaki öğrencilerin “istihdam için lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı” 
puan ortalaması, 3. sınıftaki öğrencilerin puanından yüksektir (Mann Whitney U=2130,500; 
p=0,046<0,05). 2. sınıftaki öğrencilerin “istihdam için lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı” 
puan ortalaması, 4. sınıftaki öğrencilerin puanından daha yüksektir (Mann Whitney 
U=2737,500; p=0,003<0,05). 

Halen devam eden lisans turizm eğitimi süresince staj yapıp yapmama durumu 
değişkeni ile faktörler arasındaki ilişki/farklılaşma 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründe “iş bulma ve çalışma koşulları” 
faktörü puan ortalamalarının, lisans eğitimi süresince staj yapıp yapmama durumu 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 
Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur (Mann Whitney U=8024,00; p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, 
lisans eğitimi süresince henüz staj yapmamış öğrencilerin turizm sektöründe “iş bulma ve 
çalışma koşulları” puanları, halen devam lisans eğitimleri süresince staj yapmış öğrencilerin 
“iş bulma ve çalışma koşulları” puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin sektördeki “ücretler” faktörü puanı ortalamalarının, 
lisans eğitimi süresince staj yapıp yapmama durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney 
U=10304,00; p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, lisans eğitimi süresince 
henüz staj yapmamış öğrencilerin sektördeki “ücretler” puanları, halen devam eden lisans 
eğitimleri süresince staj yapmış öğrencilerin “ücretler” puanlarından yüksektir.  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin “toplumun turizmde istihdam algısı” faktörü puan 
ortalamalarının, lisans eğitimi süresince staj yapıp yapmama durumu değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U 
testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(Mann Whitney U=8962,50; p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, lisans eğitimi 
süresince henüz staj yapmamış öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili “toplumun turizmde 
istihdam algısı ve bakışı”  puanları, halen devam eden lisans eğitimleri süresince staj yapmış 
öğrencilerin puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektörüne yönelik “kariyer beklentileri” 
faktörü puan ortalamalarının, lisans eğitimi süresince staj yapıp yapmama durumu 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 
Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur (Mann Whitney U=9000,00; p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, 
lisans eğitimi süresince henüz staj yapmamış öğrencilerin sektöre yönelik “kariyer 
beklentileri” puanları, halen devam eden lisans eğitimleri süresince staj yapmış öğrencilerin 
“kariyer beklentileri” puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin sektöre yönelik “istihdamın cinsiyeti ve sektörden 
biri ile evlilik algısı” faktörü puan ortalamalarının, lisans eğitimi süresince staj yapıp 
yapmama durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=9516,50; p=0,000<0,05). 
Ortalamalar arasındaki farka göre, lisans eğitimi süresince henüz staj yapmamış öğrencilerin 
sektördeki “istihdamın cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı” faktörü puanları, halen 
devam eden lisans eğitimleri süresince staj yapmış öğrencilerin puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin sektörde “istihdam için lisans turizm eğitimi 
gerekliliği algısı” faktörü puan ortalamalarının, lisans eğitimi süresince staj yapıp yapmama 
durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=11464,50; p=0,031<0,05). Ortalamalar arasındaki 
farka göre, lisans eğitimi süresince henüz staj yapmamış öğrencilerin sektörde “istihdam için 
lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı” faktörü puanları halen devam eden lisans eğitimleri 
süresince staj yapmış öğrencilerin puanlarından yüksektir. 

Lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih edip etmeme durumu değişkeni ile 
faktörler arasındaki ilişki/farklılaşma 

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründe “iş bulma ve çalışma koşulları” 
faktörü puan ortalamalarının, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih edip etmeme 
durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=5882,00; p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki 
farka göre, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih eden öğrencilerin “iş bulma ve 
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çalışma koşulları” faktörü puanları, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih etmeyen 
öğrencilerin puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin sektördeki “ücretler” faktörü için verdikleri puan 
ortalamalarının, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih edip etmeme durumu 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 
Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur (Mann Whitney U=6340,00; p=0,002<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, 
lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih eden öğrencilerin “ücretler” faktörü puanları, 
lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih etmeyen öğrencilerin puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin “toplumun turizmde istihdam algısı” faktörü için 
verdikleri puan ortalamalarının, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih edip etmeme 
durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=4558,50; p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki 
farka göre, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih eden öğrencilerin “toplumun turizmde 
istihdam algısı ve bakışı”  faktörü ile ilgili puanları, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle 
tercih etmeyen öğrencilerin puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektörüne yönelik “kariyer beklentileri” 
faktörü ile ilgili verdikleri puan ortalamalarının, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih 
edip etmeme durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=4468,50; p=0,000<0,05). 
Ortalamalar arasındaki farka göre, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih eden 
öğrencilerin “kariyer beklentileri” faktörü ile ilgili puanları, lisans turizm eğitimini kendi 
isteğiyle tercih etmeyen öğrencilerin puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin sektöre yönelik “istihdamın cinsiyeti ve sektörden 
biri ile evlilik algısı” faktörü puan ortalamalarının, lisans turizm eğitimini kendi isteğinle 
tercih edip etmeme durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=6158,50; p=0,001<0,05). 
Ortalamalar arasındaki farka göre, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih eden 
öğrencilerin “istihdamın cinsiyeti ve sektörden biri ile evlilik algısı” faktörü ile ilgili puanları, 
lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih etmeyen öğrencilerin puanlarından yüksektir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin sektörde “istihdam için lisans turizm eğitimi 
gerekliliği algısı” faktörü puan ortalamalarının, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih 
edip etmeme durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=5959,50; p=0,000<0,05). 
Ortalamalar arasındaki farka göre, lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih eden 
öğrencilerin, “istihdam için lisans turizm eğitimi gerekliliği algısı” faktörü ile ilgili puanları, 
lisans turizm eğitimini kendi isteğiyle tercih etmeyen öğrencilerin puanlarından yüksektir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kariyer seçimini etkileyen çok çeşitli faktörler olmasına rağmen, lisans düzeyinde 
yükseköğretim alan bir bireyin, eğitimini ve öğretimini aldığı alanda kariyer yapma 
yönündeki eğilimi ve eğitim aldığı sektör ile ilgili değerlendirmeleri önemlidir. Üniversiteler, 
bireylerin kariyer tercihlerinde ve yönlendirmelerinde önemli etkiye sahip kurumlardır. 
Üniversite eğitimi almakta olan öğrencilerin öğrenim gördüklere bölümlere tercih yaparak 
gelmeleri, aslında ilgili alanda kariyer yapma ile ilgili bir ön kabul olarak değerlendirilse de 
(Öztürk ve Pelit, 2008), gerek diğer sektörlerde gerekse turizm sektöründe mezuniyet sonrası 
başka alanlarda kariyer yapma eğilimleriyle sıklıkla karşılaşıldığı görülmektedir.  

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sektördeki istihdama bakışlarını ve 
sektörde kariyer beklentilerini belirlemeye yönelik bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

Anket kapsamında incelenen öğrencilerin turizm sektöründe iş bulma ve çalışma 
koşulları ile ilgili değerlendirmelerinde; turizm sektöründeki çalışma saatlerinin düzensiz, 
sektörde çalışmanın diğer sektörlere göre daha yorucu,  sosyal güvence imkanlarının yetersiz, 
tüm yıl boyunca çalışılabilecek bir iş bulmanın kolay olmadığı ifade edilirken, sektörde 
çalışmak eğlenceli ve zevkli olarak görülmektedir. 

Anket kapsamında incelenen öğrencilerin turizm sektöründeki ücretler ile ilgili 
değerlendirmelerinde, sektördeki ücret seviyesi diğer sektördeki ücretler ile aynı düzeyde 
algılanmaktadır ve sektördeki ücretler ile prim, bahşiş gibi ek ücretler yeterli ve tatmin edici 
görülmemektedir. 

Anket kapsamında incelenen öğrencilerin turizm sektörüne toplumun bakışı ile ilgili 
değerlendirmelerinde, turizmin toplumda önemli ve itibarlı bir sektör olarak görülmediği, 
sektörde çalışmanın da toplumda saygınlığının olmadığı belirtilirken, lisans düzeyinde turizm 
eğitiminin bireye toplumsal itibar kazandırdığı/kazandıracağı ifade edilmiştir.  

Anket kapsamında incelenen öğrencilerin turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri 
ile ilgili değerlendirmelerinde, mezuniyet sonrası sektörde çalışmayı düşündükleri ancak, 
sektörün uzun yıllar çalışmak için uygun olmadığını belirtilmiştir. Bu sonuç bir süre sonra 
lisans turizm eğitimi almış iş gücünün sektörden ayrılacağının, sektördeki işlerin bir kariyer 
basamağı olarak görüldüğünün bir göstergesidir. Ayrıca öğrencilerin sektörde yönetici 
pozisyonuna gelecekleri ile ilgili inançları da olumlu bir sonuçtur. 

Anket kapsamında incelenen öğrenciler uluslar arası literatürün aksine (Allan, Bamber 
ve Timo, 2000; Lucas, 2004) turizm sektörünün bayanlara nazaran erkekler için daha uygun 
bir sektör olduğunu ifade ederken, turizm sektöründe çalışan biriyle evlilik düşünmemeleri 
üzerinde durulması gereken bir başka konudur. Sektörün kişisel, sosyal ve aile yaşamını 
sınırlaması bunun önemli bir nedeni olabilir (Jiang ve Tribe, 2009). 

Anket kapsamındaki öğrenciler, sektörde yönetici pozisyonuna gelebilmek için lisans 
düzeyinde turizm eğitimi almanın gerekliliğine inanmaktadırlar. Bu da öğrencilerin sektörde 
bir meslek yasasına ihtiyaç duymalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir. 
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Lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan erkek öğrencilerin sektördeki kariyer 
beklentileri, bayan öğrencilere oranla daha yüksek olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenin 
gördükleri sınıf düzeyi artıkça, sektöre bakışlarının olumsuza doğru yöneldiği ve kariyer 
beklentilerinin de azaldığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca henüz staj yapmamış öğrenciler, staj yapmış öğrencilere göre sektöre ve 
sektörde kariyere daha olumlu bakmaktadırlar. Öğrencileri sektörü tanımasına ve sektöre 
adapte etmeye yönelik olan stajların, öğrencileri sektörden uzaklaştırdığı anlaşılmaktadır. 

Lisans turizm eğitimini kendi isteği ile tercih eden öğrenciler de turizm sektörüne ve 
sektörde kariyere daha olumlu yaklaşmaktadırlar.  

Staj, turizm eğitiminde kritik öneme sahiptir ve öğrencilerin üniversite ortamından 
çalışma ortamına geçiş sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Staj, öğrenciye gerçek iş 
ortamında kariyer imkanlarını incelemek ve belirli bir iş ve/veya işyeri ile olası uyumu 
keşfetmek için fırsat sağlar. Staj sadece turizm sektörüne yardımcı ek iş gücü olarak eğitimli 
bireyler sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu sektörde geleceğin yöneticileri için bir zemin 
de oluşturmalıdır (Beggs, Ross ve Goodwin, 2008). Ancak araştırmada yukarıda da ortaya 
konulan sonuç göstermektedir ki, öğrenciler sektörde staj vb. uygulamalarla çalıştıkça, 
sektörü tanımakta, zorlu ve olumsuz çalışma koşulları ve diğer faktörler öğrencileri sektörde 
kariyer yapmaktan uzaklaştırmaktadır. 

Araştırmada dikkate değer bir diğer sonuçta, lisans turizm eğitimini kendi isteği ile 
tercih eden öğrencilerin turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri, kendi isteği ile tercih 
etmeyenlere göre daha yüksek olduğudur. 

Yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi gören öğrencilerin sektördeki kariyer 
beklentilerini ve tercihlerini anlamak, sektör ve yükseköğretim kurumları için oldukça 
önemlidir. Bu durum işverenlerin memnun, verimli ve sadık iş gücü oluşturmalarına, böylece 
işletme performanslarını arttırmalarına ve maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olacaktır. 
Diğer taraftan yükseköğretim kurumları da öğrencilerin kariyer beklentilerini tespit ederek ve 
bu konuda sektörü bilgilendirerek, sektördeki olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlayarak, 
eğitimli, kalifiye iş gücünün sektörde kariyer yapmaktan uzaklaşmasının önüne 
geçebilecektir. Lisans düzeyinde turizm eğitimi almış işgücünün sektörde istihdamdan 
uzaklaşması, hem ülke kaynaklarından yeterince etkin ve verimli yararlanılamaması, hem de 
Türk turizm sektörünün sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edilebilmesini zorlaştırıcı 
sonuçları da beraberinde getirecektir. 
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TÜRKİYE’DE MERKEZ SAĞ PARTİLERİN KENTSEL TOPRAK POLİTİKALARI: 

TURGUT ÖZAL DÖNEMİ ANAVATAN PARTİSİ (ANAP) ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

Yahya DEMİRKANOĞLU∗       Hakan ÖZDEMİR∗∗ 

ÖZ 

 Bu çalışmada 12 Eylül 1980 Askeri İhtilali’nden sonra iki kez art arda iktidara gelen 

bir merkez sağ partisi olan ANAP’ın Turgut ÖZAL dönemindeki kentsel toprak politikasının 

ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmada, tarihsel ve betimsel araştırma 

metotları birlikte kullanılmıştır. Çalışmada, Türk siyasal hayatında merkez sağın tarihsel 

serüveni ve ANAP hakkında bilgi verildikten sonra, kentleşme süreci, kentsel toprak ve 

kentsel toprak politikasına değinilerek, Turgut ÖZAL döneminde ANAP’ın kentsel toprak 

politikası ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar, Özal döneminde ANAP’ın popülist 

politikalarla liberal bir ekonomi anlayışına ve yeni sağ politikasına paralel olarak yaptığı yasal 

düzenlemelerle toplumsal faydadan ve sağlıklı bir kentleşmeden uzak bir kentsel toprak 

politikası izlediğini, kentsel toprak politikaları araçlarından etkin olarak yararlanmadığını 

göstermektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Merkez Sağ, ANAP, Kentleşme, Kentsel Toprak Politikası. 

 

URBAN LAND POLICIES OF CENTER RIGHT PARTIES IN TURKEY: 

EXAMPLE OF ANAVATAN PARTY (ANAP) TURGUT ÖZAL ERA 

 

ABSTRACT   

In this study it was aimed to present Turgut ÖZAL era urban land policy of ANAP 

which is a central right party and came to power two times succesively following September 

12, 1980 Military Coup. In this study conducted with this aims, historical and depictive 
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research methods are used together. In study, first of all information about ANAP and 

historical adventure of right center in Turkish political life was given, process of urbanization, 

urban land and urban land policy were mentioned, urban land policy of ANAP in Turgut 

ÖZAL era was presented. Findings show that Özal era ANAP and pursued an urban land 

policy which is far from social benefit and healthy urbanization with legal regulations in 

parallel with a sense of liberal economy with populist policies and new right policy, could not 

efficiently benefit from the means of urban land policies.  

Keywords: Central Right, ANAP, Urbanization, Urban Land Policy. 

 

 1. GİRİŞ 

 12 Eylül 1980 Askeri İhtilali’nin ardından kurulan, ekonomide ve politikada devlet 

belirleyiciliğinin yerine serbest piyasa ekonomisini önceleyen, dört farklı siyasi eğilimi 

bünyesinde barındıran ANAP, 1983 ve 1987 genel seçimlerinde tek başına iktidara gelen, 

merkez sağda yer alan bir siyasi parti olarak, 1980 sonrasında yaşanan hızlı kentleşme 

sürecinde önemi artan kentsel toprakları, kamunun ihtiyaçlarına ve sağlıklı bir kentleşmenin 

gereklerine uygun olarak yönetmekten uzak bir kentsel toprak politikası izlemiştir.  

 Türkiye’deki merkez sağ partilerden olan ANAP’ın Turgut Özal döneminde 

uyguladığı kentsel toprak politikasının ortaya konmasının amaçlandığı bu çalışmada, tarihsel 

ve betimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma şu şekilde organize edilmiştir: 

Takip eden bölümde Türk siyasal hayatında merkez sağ ve ANAP hakkında tarihsel bilgilere 

değinilecektir. Üçüncü bölümde kentleşme süreciyle kentsel toprakların ilişkisi ve kentsel 

toprak politikaları hakkında bilgi verilecektir. Dördüncü bölümde Turgut Özal döneminde 

ANAP’ın kentsel toprak politikaları ortaya konacaktır ve çalışma sonuç bölümüyle 

tamamlanacaktır.  

 

 2. TÜRK SİYASAL HAYATINDA MERKEZ SAĞ VE ANAP 

 Tarihsel kökeni Fransız Devrimi’ne kadar giden sağ ve sol ayrımı ortaya çıktığı 

dönemde; sağ, muhafazakâr ve monarşiden yana iken; sol ise devrimci-eşitlikçi değerlerle ön 

plana çıkmıştır. Modern siyasette ise, sağ-sol ayrımının çok daha karmaşık bir niteliğe 

büründüğü görülmektedir. Kimi zaman muhafazakâr yönü ağır basan sağ, değişimlerin 

lokomotifi görevini üstlenmiş; kimi zaman da devrimci niteliği ağır basan sol değişime karşı 
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direnç göstermiş olup; sol eşitliği ön plana çıkarmış, sağ ise eşitlik fikrine sıcak bakmayıp, 

eşitliğin gerçekleştirilemeyeceği inancını taşımıştır. Bu farklı görüşler ideolojilerin ekonomi 

politikalarına da yansımıştır. Sol ideolojinin uç noktasında yer alan Komünizm devletin 

düzenleyici roller üstlendiği bir ekonomik sistem öngörürken, muhafazakârlar serbest piyasa 

ekonomisini önceleyen bir sisteme vurgu yapmaktadır (Türköne, 2009: 136). En solda yer 

alan Komünizm ne kadar sola yakınsa Faşizm de o derece sağa yakındır ki, bu durumda orta 

karar düşünceyi ifade etmek amacıyla daha somut tanımlamalara ihtiyaç duyulmakta olup, 

bunu karşılamak için de sağ ve sol “merkez” ön ekiyle birlikte kullanılmaktadır. Bu noktada 

merkez, aşırılıklara uzak ve her şeyi dengede tutma, orta yolu bulma gayreti içerisindedir. 

Merkez sağın temel niteliklerine bakıldığında; yerelle evresele geçiş arasında bir köprü kuran 

merkez sağda, bu birlikteliğin en yakın şekilde, onlardan kopmadan, toplumun tabanına 

inerek gerçekleştirilmeye çalışıldığı, dayanak noktalarının milliyetçilik, muhafazakârlık ve 

liberal ekonomi politikaları olduğu, bu politikaların birbiriyle harmanlanıp toplumsal 

temelden çok fazla uzaklaşılmadan savunulmaya çalışıldığı görülmektedir (Süzer, 2010: 104-

105).  

 Merkez Sağın Türkiye’deki serüveni ise, İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş 

döneminin yarattığı politik ve ekonomik koşullarla bağlantılıdır (Mert, 2007: 35). II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra dünyadaki siyasi dengeler, ABD önderliğinde Batı Blok’u ve SSCB 

önderliğinde Doğu Blok’u şeklinde ikiye bölündüğünden, Dönemin Cumhurbaşkanı olan 

İsmet İnönü, Batı Bloku’na katılmak için birtakım politik açılımlarda bulunmak zorunda 

kalmıştır (Şeyhanlıoğlu, 2001: 108). Dış politik zeminde ilerlemeye gayret eden İnönü, 

ülkedeki rejimin tek partili diktatörlük görünümünde olduğu yönündeki eleştiriler karşısında, 

yükselen Sovyet tehlikesi önünde, yeni ittifak arayışları içinde olan Türkiye’nin çok partili 

siyasi hayata geçmesi yönündeki girişimlere destek vermiştir (Sunay, 2010: 171). Ülkede 

daha önceki girişimlerde başarısız olunan ve CHP’nin kabul etmesinin oldukça güç olduğu 

çok partili hayata geçiş için gerekli ortam, gerek tek parti dönemindeki otoriter tutumdan 

dolayı belirginleşen hoşnutsuzluk, gerekse Batılı ülkelerin tek parti iktidarlarına pek sıcak 

bakmaması gibi tek parti rejimini derinden sarsan etmenlerle birleşince çok partili hayata 

geçiş denemeleri hızlanmaya başlamıştır. CHP içinde de 1945’te Toprak Reformu Kanunu ile 

bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te yaşanan tartışmalarla bir muhalefet kanadı yükselmeye 

başlamış, daha sonra da bu kanat tarafından verilen Dörtlü Takrir ile Parti içinde kopmalar baş 
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göstermiştir. Bu dönemde İnönü’nün de desteğinin alınmasıyla Demokrat Parti (DP) 

kurularak fiili anlamda çok partili hayata geçilmiştir (Özdemir, 2012a: 205). Türkiye’de 

Merkez Sağ çizginin miladı olarak kabul edilen DP, kurulduğu 7 Ocak 1946 tarihi ile 14 

Mayıs 1950 tarihleri arasında bir muhalefet partisi iken, bu tarihten 27 Mayıs 1960 Askeri 

İhtilali’ne kadar da iktidar partisi olarak Türk siyasal hayatında faaliyet göstermiştir 

(Şeyhanlıoğlu, 2011: 171). 27 Mayıs 1960 Askeri İhtilali’yle kapatılan DP’den sonra, 1961’de 

Türk siyasal hayatında önemli bir noktada bulunan ve merkez sağ hareketin en başta gelen 

partilerinden olan Adalet Partisi (AP) kurulmuştur. AP, 1960-1980 yılları arasında buhranlı 

dönemlerde tek başına veya koalisyonlarla iktidara gelen ve muhafazakâr seçmenin destek 

verdiği en önde gelen sağ parti kimliğini kazanmıştır (Uzun, 2010: 271). 27 Mayıs 1960 

Askeri İhtilali’yle tarihe karışan DP’den sonra merkez sağda kurulan bir diğer parti de, Adnan 

Menderes’e muhalif olan ve 1955’te Hürriyet Partisi’ni kuran Ekrem Alican’ın önderliğindeki 

Yeni Türkiye Partisi (YTP)’dir (Ahmad, 2011: 164).   

12 Eylül 1980 Askeri İhtilali’yle demokrasinin tekrar askıya alınmasıyla, bütün siyasi 

partiler kapatılmıştır. 1983 yılında tekrar siyasi faaliyetlerin serbest bırakılmasıyla, merkez 

sağda kurulan ilk parti, emekli Orgeneral Turgut Sunalp’ın başkanlığında 1983 yılında 

kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)’dir (Şener, 2006). MDP’den sonra merkez sağda 

kurulan ve bu çalışmanın konusunu oluşturan parti ANAP’tır. Ancak ANAP’ın siyasi 

geçmişinin Türkiye’de merkez sağın tarihsel gelişim sürecinin ana hatlarıyla ele alınmasından 

sonra incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Merkez sağda MDP ve ANAP’tan 

sonra kurulan üçüncü parti, Büyük Türkiye Partisi (BTP)’dir. Emekli General Ali Fethi 

Esener’in başkanlığında 1983’te kurulan parti, 31 Mayıs 1983 günü MGK’nın 79 Sayılı 

kararıyla kapatılmıştır (Çavuşoğlu, 2009a: 172).  

 BTP’nin kapatılmasından sonra, 23 Haziran 1983’te DP-AP çizgisinin devamı olarak 

Doğru Yol Partisi (DYP) kurulmuştur. 6 Eylül 1987’de siyasi yasakların kalkması üzerine 

Süleyman Demirel Partinin genel başkanlığına seçilmiştir. Böylece Türk siyasal hayatında ilk 

kez ANAP ile birlikte iki büyük merkez sağ parti yer almıştır. 1983’teki genel seçimlere 

katılamayan DYP, merkez sağın lideri olabilmek için iktidar partisi olan ANAP ile mücadele 

etmekten kaçınmamıştır (Çavuşoğlu, 2009b: 271-272). 22 Haziran 2001’de Anayasa 

Mahkemesi’nin kararıyla Fazilet Partisi (FP)’nin kapatılması üzerine, Milli Görüş Hareketi 

içindeki “gelenekçi” kanadın öncülüğünde kurulan Saadet Partisi (SP)’ne dahil olmayan 
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“yenilikçi” kanat, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında örgütlenerek yeni bir parti olan 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’ni 2001’de kurmuştur (Tekin, 2011: 228). Başta FP’liler 

olmak üzere, ANAP, DYP ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri, eski 

politikacılar, mahalli idareciler, iş ve işveren kuruluşlarının katılımıyla kurulan AKP, Milli 

Görüş kimliğinden sıyrıldığını ifade etmekte olup (Özdemir, 2012a: 206), kendini merkez 

sağda yer alan bir parti olarak tanımlamaktadır. Siyasi çizgisini ise, Türkiye’de merkez sağ 

çerçevesinin bugün geldiği noktanın çok iyi bir tarifi olan “muhafazakâr-demokrat” 

kimliğiyle ifade etmiştir (Mert, 2007: 116-117).  

 Bu çalışmanın konusunu teşkil eden ANAP, 12 Eylül 1980 Askeri İhtilali’nin 

ardından, 20 Mayıs 1983’te, 24 Ocak 1980 Kararları olarak adlandırılan ekonomik önlemler 

paketini hazırlayan, 12 Eylül döneminde bir süre ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcılığı 

görevini üstlenen Turgut Özal tarafından kurulmuştur. Özal’ın çevresinde örgütlenmiş, büyük 

ölçüde kişiselleşmiş bir parti görünümüne sahip olan ANAP’ın (Mutlusu, 2010: 375) lideri 

olan Özal’ın kişilik özellikleri “Yeni Sağ”ın hegemonik gücünü kullanmasında kendisine 

büyük ölçüde yardımcı olmuştur. ANAP’ın hâlâ Özal’la özdeş tutulması da lider merkezli 

“Yeni Sağ” parti retoriğine işaret etmekte olup (Safi, 2005: 178), ANAP merkez sağ çizgi 

içerisinde yer almıştır. Merkez sağ çizgide Adnan Menderes ve Süleyman Demirel’den sonra 

ANAP lideri Turgut Özal üçüncü büyük lider olarak yerini almıştır (Çavuşoğlu, 2009b: 271). 

Türk siyasal hayatında, 1983 genel seçim sonuçları ile başlayan sürece ANAP ve lideri Turgut 

Özal damgasını vurmuştur. Bu dönemde ülkemizde birçok değişiklik görülmüştür. 1980 

öncesinde toplumda, ekonomide ve politikada varolan ‘devlet belirleyiciliği’, 24 Ocak 1980 

Kararları’nın mimarı olan Özal’la bozulmuştur. Özal, sağ ve sol kavramlarını o güne kadar 

anlaşıldığı biçimiyle reddetmiş ve kurduğu partinin hemen her görüşü kapsamasına özen 

göstermiştir (Taşdemir, 2005: 176). Şöyle ki ANAP; “mukaddesatçı sağ”, “milliyetçi sağ”, 

“liberal sağ” ve “sosyal demokrasi” olmak üzere dört farklı siyasi eğilimi birleştirme 

iddiasında olup, bu özelliği ANAP’ın bir geçiş dönemi partisi olma özelliğini fazlasıyla 

açıklamaktadır (Arslan, 2007: 3).  

 1983 genel seçimlerinin ülkemizdeki mutlak galibi sağ kanattır. Siyasi yelpazenin 

sağında bulunan partiler bu seçimlerde toplamda %68.41 oranında oy alarak, 400 sandalyeli 

Meclis’te, 282 milletvekili çıkarmışlardır (Arslan, 2007: 5). Merkez sağın önemli 

partilerinden olan ANAP, 6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlerde %45.14 oy oranıyla 212 
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milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmiştir. 25 Mart 1984’te yapılan yerel seçimlerde 

%41.5 oy oranıyla ANAP yine birinci parti konumunu korumayı başarmıştır. 28 Eylül 

1986’da yapılan ara seçimlerde, ancak oyların %32’sini almış olup, 29 Kasım 1987’de 

yapılan genel seçimlerde de oylarını bir önceki genel seçime göre düşürmesine (%36.31) 

rağmen, 450 sandalyeli mecliste 292 milletvekili çıkararak yine tek başına iktidar olmuştur 

(Anavatan Partisi, 2012). 

 Her iki genel seçimin sonunda tek başına iktidara gelen ANAP merkez sağda yer alan 

ve muhafazakârlığı benimseyip, muhafazakârlık yerine milli ve manevi değerler kavramını 

kullanarak görüşlerini açıklayan diğer partilerden farklı olarak, tüzük ve programında 

muhafazakârlığı tanımlama çalışmalarına ilk başlayan partidir (Çavuşoğlu, 2009a: 173). 

Ayrıca askeri ihtilalin yarattığı siyasal boşluğu iyi değerlendiren Özal, merkez sağın kentlerde 

tutunamama krizini aşmasını sağladığı gibi, dünyada iktisadi ve politik açıdan egemen olan 

aktörlerle kurduğu ittifakın nimetlerini de iyi kullanarak, yeni bir merkez sağ yaratmayı 

başarmıştır (Taşkın, 2009: 164). Demokrasinin olduğu yerde, serbest piyasanın olacağını ve 

serbest piyasa ekonomisi anlayışıyla demokrasinin birbirini tamamladığı görüşünü 

benimseyen Özal’la (Çınar, 2001: 7), politik örgütlenmede ve Türk ekonomisinin gidişatında 

birbirinden değişik anlayışlar gündeme gelmiştir. Özal döneminde ANAP, bu çerçevede dışa 

açılmacı ve ihracata dayalı bir ekonomik büyüme stratejisi ve devletin ekonomiden el çekmesi 

gerektiğine dayanan bir ekonomi politikası ile toplum-devlet ilişkisinin çoğulcu ve 

demokratik bir içeriğe kavuşturulması amacını güden bir politika izlemiştir. Bu politikanın 

sonucu olarak, Özal’ın Batı’nın gerçek değerleri olarak “serbest fikir özgürlüğü” ve “serbest 

piyasanın değerleri” 1980’li yılların sonlarında belirgin ölçüde kabul görmüştür. Özal’dan 

sonra 1990’lı yıllarla birlikte, özel sektör ile kamu sektörünün birliği, başka bir ifadeyle devlet 

ile toplumun organik birliği arzulanmaktadır. Sağcısı ve solcusu ile tüm toplumsal kesimler ve 

burjuvazi, daha sivil toplumcu ve katılımcı bir ülke izini sürmeye başlamıştır. Liberal-

demokratik nitelik taşıyan bu iz, merkez sağ ve sol politikacılar, bazı Sosyalist çevreler, kentli 

orta sınıflar, sivil toplumcu İslami çevreler tarafından kabul görmeye başlamıştır (Çaylak, 

1999: 476, 486).  

 Özal döneminde ANAP, başından beri liberal ekonomi politikaları ile milliyetçi ve 

dindar muhafazakâr ideolojileri sentezleme üzerine kurulu olan merkez sağ siyaset 

zemininden uzaklaşmamış, liberalizmle milliyetçiliği kaynaştırarak dinamik ve dışa açık bir 
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şehirli toplum ideolojisine dayanmış, merkez sağın bu sentez veya denklemini yeniden 

tazelemiştir (Mert, 2007: 7).  

  Ancak 1980’den sonra reformcu bir siyasetçi olarak isim yapan Özal, bu dönemde 

hızlı bir dönüşüm geçirmiş ve popülist bir yaklaşımı benimsemeye başlamıştır. Bu arada 

1989’da partisinin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Özal, kendisinden sonra Partide hiçbir 

etkisi olmayan TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’u Genel Başkanlığa taşımıştır. Genel 

Başkan Akbulut olmasına rağmen Partideki bütün kararlarda Özal’ın ve ailesinin etkisi 

oldukça fazlaydı. Akbulut’un 18 aylık etkisiz liderliğinden sonra, Haziran 1991’de yapılan 

Olağan Kongre’de Mesul Yılmaz Genel Başkanlığa seçilmiştir. Yılmaz döneminde ise, 

Özal’ın Parti içindeki etkisinin gittikçe azalmaya başladığı görülmüştür (Yılmaz, 2008: 13). 

  

3. KENTLEŞME SÜRECİ, KENTSEL TOPRAK VE KENTSEL TOPRAK 

POLİTİKALARI  

 Sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve 

kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplumda artan oranda örgütleşmeye, uzmanlaşmaya 

ve insanlar arası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere neden olan nüfus birikim süreci 

(Keleş, 1998: 80) olarak ifade edilebilen kentleşme ile kentlerdeki nüfus artmıştır. Artan 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde barınma, sağlık, eğitim, ulaşım, spor, sanayi, 

ticaret ve yönetim gibi sosyal ve ekonomik etkinlik olanaklarının artması gerekmektedir. 

Sağlıklı bir kentleşmenin gerçekleştirilebilmesi ve sıralanan bu kentsel işlevlerin yerine 

getirilebilmesi için gereksinim duyulan ilk ve en önemli öğe kentsel topraktır (Köycü, 2004: 

1). Kentsel işlevlerin gereği gibi yerine getirilmesinde gözetilen ivedilik, kamu kesiminin 

toprağa olan gereksinimini artırdığı gibi, bu alanda faaliyette bulunan özel kesimin artan kent 

toprağı istemi toprağın değerini sürekli olarak yükseltmektedir. Ayrıca bir arazi parçasının 

önce tarımsal kullanıştan kentsel kullanışa dönüştürülmesi, akabinde altyapısının 

hazırlanması,  yol, otopark ve yeşil alan gibi birtakım kamusal hizmetlerle öteki tesislere 

kavuşturulması da kentsel toprakların değerini yeniden artırmaktadır (Yeşil, 2008: 30). 

Kentsel toprağın son derece sınırlı, çoğaltılamayan ve taşınamayan bir mal olması gibi 

özellikleri onu elinde bulunduranlara tekel niteliğinde bir ayrıcalık ve üstünlük kazandırır 

(Keleş, 2004: 600). Bu öneminden ve özelliklerinden dolayı sahiplerine yönelik olarak, kentte 

bulunma ve faaliyet gösterme, kentteki diğer faaliyetlere erişebilme, edinilmiş ve edinilmek 
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istenen sosyal statünün mekâna yansıttığı kent bölümünde bulunma, güvenceli servet 

biriktirme, haksız ve yorulmadan kazanç sağlama gibi işlevler göstermektedir (Kartal, 1977: 

29-30).  

Bu noktada karşımıza kentsel rant olgusu çıkmaktadır. Kentsel toprakta rant yaratan 

mekanizmaları; kentsel toprak spekülasyonu (arsa spekülasyonu), merkezi ve yerel 

yönetimlerin politika ve uygulamaları ile kent planlaması şeklinde üçe ayırmak mümkündür 

(Önal, 2002: 51). İlerde oluşabilecek değer artışlarından yararlanabilmek amacıyla, bireylerin 

ellerindeki arsaları boş bekletmeleri ve bu amaçla arsa satın almaları (Keleş, 2004: 601) 

anlamına gelen kentsel toprak spekülasyonunun kaynağını, kentin büyümesiyle birlikte 

kentsel topraklarda ortaya çıkan hızlı değer artışları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, 

enflasyonist baskıların ve diğer üretim girişimlerinde riskin yüksek düzeyde olduğu ülkelerde 

kentsel toprak spekülasyonu yaygınlık kazanmakta (Ertürk, 1995: 167) olup, sağlıklı ve 

düzenli bir kentleşmeyi engellemektedir. Şöyle ki, kentsel toprağın spekülasyon sonucu aşırı 

değer kazanması, bu toprakların oldukça küçük parsellere ayrılarak satılmasına, toprağın her 

metrekaresinin inşaat için kullanılmasına yol açmaktadır. Bu durum da yüksek yoğunluklu, 

düşük standartlı ve gerekli sosyal donatı alanlarından mahrum bir kentleşmeyi beraberinde 

getirmektedir (Yeşil, 2008: 38).  

Toprak kullanım ve değerlerinin sadece fiyat mekanizması tarafından saptanması 

durumunda, toplumsal olarak talep edilmekle birlikte, daha az kârlı olduğu veya kârlı 

olmadığı için, park, bahçe, yol gibi kamunun kullanımına açık alanlar için toprak kullanımı 

gibi bazı ihtiyaçların piyasa tarafından ihmal edilebileceği noktasından hareketle bu alana 

devlet müdahalesi haklı ve gerekli görülmektedir (Evans, 1988: 39). Çünkü özel kesim 

tarafından kârlı görülmeyen işler rağbet görmemekte ve bunlar geri plana itilmektedir. Ancak 

kamu kesiminin toplumsal fayda ilkesinden hareketle, özel kesim tarafından üstlenilmeyen 

bazı yatırımları göğüslemesi gerekmektedir. Bu da merkezi yönetim ve yerel yönetimlerce 

bazı alanlarda müdahale ve yatırımları kaçınılmaz kılmaktadır. Kamu kesimince yapılan bu 

yatırımların ise pozitif dışsallık boyutu ağır basmaktadır. Başka bir ifadeyle, kamu yatırımları 

genellikle yakınındaki emlakın değerini artırıcı bir etki yaratmaktadır. Bu süreç, hem toprak 

kullanım biçimlerinde hem de toprak değerlerinde değişime yol açmaktadır. Kamu 

yatırımlarından taşan bu kârlılık etkisi, geliştiricilerin ve spekülatörlerin ellerinde tuttukları 

toprak parçalarının değerlerinin artmasına neden olmaktadır (Önal, 2002: 56).  
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Kentlerin büyümesine ve gelişmesine yön verme, kentleri düzenleme amacı bulunan 

kent planlaması, bu amaca erişebilmek için kentsel toprakları ve kentsel toprak değerlerini 

doğrudan etkileyecek kararlar üretmektedir. Yerel planlar yaparak ve imar denetim gücünü 

kullanarak toprak arzını sınırlayan yerel yönetimlerin bu uygulamaları sonucunda toprak 

değerleri yükselmektedir. Toprak değerleri üzerindeki bu etkisinden dolayı planlama, bir 

bütün olarak toplumdan çok, müteahhitlere ve yatırımcılara yarar sağlamaktadır. Bu durum, 

planlama sisteminin toprak spekülasyonuyla yakından bağlantılı olduğunun kanıtı olarak 

değerlendirilmekte ve planlama sisteminin gelir ve refah bölüşümündeki eşitsizlikle kaynak 

kullanımındaki etkinsizliğin artmasına neden olduğu ileri sürülebilmektedir (Evans, 1998: 53; 

Köycü, 2004: 58). 

Bu noktada kentleşme sürecine bağlı olarak gereksinim duyulan ve kentlerde önemli 

rant alanları olarak görülen kentsel topraklar üzerindeki bireysel iyelik ile toplum ve kamu 

yararını bağdaştırmaya, bireysel arsaların toplum yararına aykırı kullanımını önlemeye, arsa 

sunusunu artırarak dar gelirli geniş kitlelerin barınma sorununu çözmeye çalışan çağdaş 

kentsel toprak politikalarına önemli roller düşmektedir. Kentsel toprak politikaları da birtakım 

araçlar vasıtasıyla sürdürülmektedir. Kentsel toprakların kamusal amaçlara uygun şekilde 

kullanımını sağlamanın en önemli ve geçerli yollarından biri şüphesiz vergilemedir. Kent 

topraklarının elverişli düzeyde kullanılabilmesi, öncelikli olarak imar sınırları içerisindeki yol, 

su, kanalizasyon, elektrik, otobüs, okul, hastane, park gibi hizmet ve olanaklardan 

yararlanmaya elverişli durumdaki arsaların uzun süre boş kalmamasını gerektirmektedir. Bu 

koşullar altında boş duran arsaların vergilendirilmesi, yönetimlerin elinde bulunan ilk 

argümandır (Keleş, 2004: 606). Vergileme temelli ikinci araç, kent imarının yerini ve türünü 

etkileyecek bir verginin konmasıdır. Böyle bir verginin konmasıyla kent sınırları içinde, 

istenilen yerlerdeki bir arazinin kullanma şekli arzulanan amaçlara uygun hale getirilir. 

Yatırımların yoğun olduğu bölgelerde bu verginin oranı yüksek, daha az tercih edilen 

bölgelerde ise düşük olur. Bu politika kentsel gelişmenin arzulanan biçimde ve yönde 

gerçekleşmesi için kullanılabilecek önemli bir araçtır. Bir başka vergileme aracı ise, 

gayrimenkullerin el değiştirmesi durumunda alınan vergidir. Bu vergiyle de kent arsalarının 

gereğinden fazla el değiştirmesi ve fiyatların artması önlenebilmektedir. Vergileme 

politikasının “emlak vergisi tahakkuk ettirilmesi” biçimi de bir diğer araç olarak sayılabilir 

(Yavuz ve diğerleri, 1973: 45-46). İlerde baş gösterecek olan kent toprağı sıkıntısının ortaya 
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çıkaracağı sorunları önlemede kullanılabilecek önemli kentsel toprak politikası araçlarından 

biri de kent topraklarının kamu yönetimlerince satın alınmasıdır (Köycü, 2004: 21). Ayrıca 

iyelik hakkının kamu kesimine geçmesini öngörmemekle birlikte, kamu ve toplum yararına 

kullanılmasını amaçlayan araçlar da kentsel toprak politikasında önemli yere sahiptir. Bu 

araçlardan biri de kent arsalarının el değiştirmesinin önlenmesidir. Bu ise arsa fiyatlarının 

denetlenmesi ve dondurulması yoluyla gerçekleşmektedir (Keleş, 2004: 612). Bu yöntem de 

millileştirmeden sonra, faydalanmak isteyenlere arsaların uzun süreli kiralara verilmesi ile 

belli bir tarihe göre fiyatları dondurmak şeklinde uygulanabilmektedir. Millileştirmeden 

sonra, yararlanmak isteyenlere arsaların uzun süreli kiralara verilmesi yönteminde, toprağın 

mülkiyeti ile üzerindeki yapının mülkiyeti birbirinden ayrı şeyler olarak düşünülmektedir. 

Toprağın mülkiyeti kamunun olacak, bu toprağa inşaat yapmak isteyenler de burayı ilgili 

kamu idaresinden belli ve uzun bir süre için kiralayacaktır. İsrail bunun en başarılı örneğini 

vermiştir. Belli bir tarihe göre fiyatları dondurmak ise, kira denetimi amaçlı bir uygulama 

olup, Norveç ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanmıştır (Yavuz, 1962: 155-156). 

  

4. TURGUT ÖZAL DÖNEMİNDE ANAP’IN KENTSEL TOPRAK 

POLİTİKALARI  

İstatistiklere bakıldığında 1980 sonrası dönemde genel nüfusun giderek arttığı, 

nüfusun kentlerdeki oranının da daha önceki dönemlerin aksine kırdaki oranından fazla 

olduğu, başka bir ifadeyle kır-kent dağılımının kent lehine olacak şekilde farklılaştığı 

söylenebilir (Özdemir, 2012b: 7). Bu farklılaşmanın arkasında kentsel alanlarda ağırlıklı 

olarak konuşlanan eğitim, sağlık, ulaşım hizmetleri, kamu kesiminin uyguladığı ekonomi 

politikaları nedeniyle kırla kent yerleşimleri arasında ara engellerin oluşması ve aşamalı 

olarak göçün başlaması, ülkede göç veren bölgelerdeki kentsel yapıların kırsal nitelik arz 

etmesi (Peker, 1999: 297) gibi nedenlerin yanı sıra, 1980’li yıllardan sonraki dönemde tarım 

ve hayvancılık politikalarında yapılan olumsuz değişikliklerden dolayı Türk tarımında görülen 

gerileme gibi etkenler yatmaktadır (Usumi, 1999: 39-42). 24 Ocak 1980 Kararları’ndan sonra 

ülkede uygulanan neo-liberal politikalarla tarımın serbest piyasa koşullarına bırakılması 

sonucu tarımsal girdi fiyatları ve faizlerinde artış, buna bağlı olarak tarımın iç ticaret haddinde 

düşüşler görülmüştür. Sonuç olarak tarım kesiminin içinde bulunduğu bu olumsuz tablo 

köyden kente göçü artırmıştır (Önal, 2002: 92). Ayrıca 1980’li yıllarda Türkiye’nin Doğu ve 
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Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görülmeye başlanan terör ve güvenlik nedeniyle, gerekli 

maddi birikimden yoksun, kentle tanışıklık düzeyi yok denecek kadar az olan büyük bir nüfus 

kitlesi gönülsüz olarak yer değiştirmek zorunda kalmıştır (Özdemir, 2012b: 14). Bu 

gelişmelerin sonucu olarak, 1980 sonrasında Türkiye’de kentleşmede artış görülmüştür. 

1980’li yılların ilk yarısında kentleşme ciddi bir tırmanışa geçmiş, hatta Cumhuriyet tarihinde 

ilk kez kırsal nüfus %5 civarında azalmış, bunun paralelinde gecekondulaşma oranı da 

yükselmiştir. Çünkü bu dönemde kentleşmeye etki eden itici, iletici ve çekici etmenlerin hepsi 

en üst düzeyde etki göstermiştir. Bu noktada hükümetlerce uygulanan popülist politikalar da 

katalizör görevi görmüştür. 1980’lerin ikinci yarısından sonra da çevrece de korunması 

gereken mahallerde kaçak yapılar belirmeye başlamıştır (Çalışkan, 2006: 59). 

Dünyada 1980’lerde kentlerde ekonomik, sosyo-kültürel, mekânsal ve politik açıdan 

birçok değişim yaşanmakla birlikte, kentlerin gelişim ve dönüşüm dinamiklerinde de önemli 

farklılaşmalar ortaya çıkmaya başlamıştır (Uzun, 2006: 31). 1980’li yıllar Türkiye için de yeni 

bir dönemin başlangıcıydı. 24 Ocak 1980 Kararları’yla önceki dönemin içe dönük kalkınma 

politikalarının yerini neo-liberal politikalara bırakmasıyla, Türkiye ekonomisi dünya sermaye 

akışlarına kapılarını açmıştır (İslam, 2006: 47). 24 Ocak 1980 Kararları’nın mimarı olan Özal, 

iktidara geldiğinde liberal bir ekonomi politikası benimsemiş ve yeni sağ olarak adlandırılan 

politik söylemine paralel olarak bir dizi yasa çıkarmıştır. 1980’li yıllarda kentsel alanlarda 

yaşanan dönüşüm süreci başlangıçta, liberal politikaların uygulamaya konduğu ANAP 

Hükümeti tarafından çıkarılan gecekondu affı yasaları ve bu yasalar çerçevesinde uygulanan 

Islah İmar Planları ile başlamış, daha sonraları da “özellikli” bölgeler için geliştirilen “özel 

projeler” ile ivme kazanmıştır (Sönmez, 2006: 121). Özal döneminde kentleşme olgusunu 

derinden sarsan ve sağlıklı bir kentleşmeye büyük sekte vuran gelişmelerden birisi, 1984 

yılında çıkarılan 2981 Sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 

Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun”dur (Gecekondu Affı Yasası). Bu yasayla gecekonduya af getirmenin ötesinde çok 

katlı olmayan gecekondu bölgelerinin ıslah imar planlarıyla apartmanlaşmasına yol açılmak 

istenmiş ve gecekondu yapanlara kentsel ranttan pay alma imkânı yaratılmıştır. Gecekondu 

affının böyle bir nitelik değiştirmesi kentlerin imarlı bölgelerindeki kaçak yapıların affını da 

beraberinde getirmiş olup, böylece imar planlaması anlamını büyük ölçüde yitirmiştir (Tekeli, 

1991: 23). 1980 sonrasında iktidara gelen ANAP iktidarı, gecekonduluya gecekondunun 
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değişim değeri olduğunun, diğer bir ifadeyle gecekondu mahallelerinin kentin gelişme alanları 

olma potansiyeli taşıdığının ipuçlarını vermiştir. Çıkarılan bu yasa da gecekondu alanlarının 

iyileştirilmesinden ziyade, apartmanlaştırılması için getirilmiştir. 1980 sonrasında 

gecekondulular için kentte tutunmanın neredeyse tek yolu kentsel rantlar olarak algılanmaya 

başlanmıştır. Bu algılamanın kökeninde de 1984 yılında çıkarılan 2981 Sayılı Kanun 

yatmaktadır (Bozkulak, 2005: 241-243). Çünkü bu kanunla gecekondu arazisi üzerinde dört 

kata kadar bina yapılmasına izin verilerek, gecekonduluya formel konut piyasasında rant yolu 

açılmış; gecekondu arazisi önemli düzeyde kazanç getiren ticari bir metaya dönüşmüştür. 

Ayrıca Özal’ın gecekonduları formel konut piyasası içine çekmek için yaptığı yasal 

düzenlemelerin sonucunda ortaya çıkan yasal rantın yanında, gecekondu alanları üzerinden 

enformel piyasada işleyen büyük rantlar belirmeye başlamış ve olayın aktörleri olarak arazi 

mafyası/gecekondu mafyası gündeme gelmiştir (Erman, 2004).  

Özal Hükümetleri Dönemi’nde kentsel topraklarla ilgili olarak çıkarılan bir diğer 

önemli yasa, 1985 tarihli 3194 Sayılı “İmar Kanunu”dur. Bu yasa da 1980 sonrasında 

uygulanan yeni sağ politikalarının bir uzantısı olup, yasayla Türk yönetim sisteminde ortaya 

çıkan eğilimlerden biri olarak daha önceden tümüyle merkezi yönetimin elinde olan imar 

planlama yetkileri belediyelere devredilmiş, başka bir ifadeyle imar planlaması desantralize 

edilmiştir. Bu yasayla merkezi yönetimin imar planları üzerindeki onaylama yetkisi 

kaldırılarak, belediye sınırları içindeki yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının 

belediyeler tarafından yapılması hükme bağlanmıştır (Aydınlı, 2003: 73). Bu yasayla yerel 

yönetimlerin öneminin artmasının yanı sıra, kentsel rantların dağıtımı konusunda da yerel 

yönetimlere yeni roller yüklenmiştir. Planlama, planı onaylama ve uygulama tekelini elinde 

bulunduran belediyeler, sahip olduğu bu güç nedeniyle yerel yaşamın merkezi haline 

gelmiştir. Bu yönüyle belediyeler, kentsel toprak rantının biçimsel oluşum ve bölüşümünde, 

devlet topraklarını özel mülkiyet havuzuna ekleyerek, özel malları ile ortak mallarını rant 

büyüklüğü üzerinde doğrudan belirleyici olacak şekilde kullanarak ve kentsel düzenleme 

kararları doğrultusunda harcama yaparak sermaye birikim sürecine çok sayıda ve gür kanallar 

açmak suretiyle ortaya çıkmaktadır (Güler, 2006: 336).  

 Özal döneminde daha sonradan çıkarılan yasalarla da, bir kentsel rant alanı olarak 

gecekondunun önemi artmıştır. Şöyle ki 1986 yılında çıkarılan 3290 Sayılı “2981 Sayılı 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
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Hakkında Kanun”la müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı 

yapanlara, yapı ruhsatı verilmesinin yolu açıldığı gibi, daha önce imar mevzuatına aykırı 

olarak ruhsat verilip de, bu ruhsata ve eklerine göre inşa edilen veya inşa halindeki yapılarla, 

her ne sebeple olursa olsun kullanma izni iptal edilen yapılara ruhsat ve kullanma izinlerinin 

verilmesinin yolu açılmıştır. Ayrıca bu yasayla köy muhtarlarından alınan her türlü izin, 

ruhsat ve iskân da yasa kapsamına alınmış olup, ruhsatlı ve iskânlı yapılar sayılmaktadır (md. 

9).  

Bu yasanın akabinde çıkarılan 3366 Sayılı “3290 Sayılı Kanun ile 2981 Sayılı 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ile ıslah imar planı ya da 

kadastro planları ile belirlenen alanlarda doğrudan tapu verilmesi öngörülerek, gecekondu 

affının kapsamı daha da genişletilmiştir. 1988 yılında kabul edilen 3414 Sayılı Kanun’la da 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun gecekonduyu sınırlayan, bir çeşit denetim getiren bazı 

maddeleri değiştirilerek, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan gecekondularla ilgili 

işlemlerde yetki sahibi olan anakent ve valiliklerin yetkileri tümüyle ilçe belediyelerine 

devredilmiştir. Ayrıca bu yasayla 775 sayılı yasanın, kendilerine arsa ya da konut tahsis 

edilenlerin yirmi yıl süre ile bunu satmak ya da devretmek hakkını kısıtlayan 34. Maddesi de 

yürürlükten kaldırılmış olup, bunun sonucunda gecekonducular arsa ya da konutlarını satarak 

ya da müteahhitlere kat karşılığı vererek rant sağlamışlar ya da gecekondu inşa etmeye devam 

etmişlerdir. Bu yasal düzenlemelerle güçlenen yerel yönetimlerin özellikle 1985’ten sonra 

ürettikleri spekülatif imar kararları ekseninde oluşturdukları imar planları ve yine yerel 

yönetimlerin denetimsiz imar yetkileri giderek kaçak ya da yasak arsa ve arazi rantını 

yükseltme adına oluşturulmuş bir kent formunu meydana getirmiştir (Özden, 2006: 220).  

Özal döneminde ANAP Hükümetleri tarafından çıkarılan gecekondu affı yasaları ve 

bu yasaların sağladığı yeni imar haklarıyla, bir yandan küçük ölçekli sermayenin kentsel 

alanda önü açılırken diğer yandan da gecekondu nüfusu olarak adlandırılan düzensiz konut 

alanlarında yaşayan ferlerin yeni sağ projesine eklemlenmeleri amaçlanmış ve bu büyük 

ölçüde gerçekleşmiştir. Bu amaçla uygulamaya konan ıslah imar planları belli düzeyde 

başarıya ulaşmış, birçok büyük kentteki gecekondu alanları bu yolla düzenli konut alanlarına 

dönüşmüştür. Ancak kazanılan tecrübeler, her gecekondu alanının dönüşüm sürecinde eşit 

şansa sahip olmadığını göstermektedir. Gecekondu alanlarının imarlı kent parçalarına olan 
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yakınlığı bu süreçte belirleyici rol oynamış ve birçok gecekondu alanı ıslah imar planı 

yapılmış olmasına rağmen dönüşememiştir (Sönmez, 2006: 122).  

 Çalışmanın ikinci bölümünde de belirtildiği gibi, Özal 1980’den sonra hızlı bir 

dönüşüm geçirmiş ve popülist bir yaklaşımı benimsemeye başlamıştır. Gecekondu afları da 

bunun açık bir göstergesidir. Özal Dönemi ANAP Hükümetleri’nin iktidara geldiği yılların 

koşulları da, ANAP’ın izleyeceği kentsel toprak politikalarının seyrini yakından etkilemiştir. 

Güneydoğu sorununun şiddetlendiği yıllarda iktidara gelen Turgut Özal dönemi ANAP 

hükümetleri döneminde, devletin gecekondulaşmaya gizil destek verdiği de iddia 

edilmektedir. Bu dönemde başlayan terör ve güvenlik sorunundan dolayı önce mezradan 

yakın bir kente oradan ise uzaktaki daha büyük ve iş olanaklarının görece yoğun olduğu bir 

kente doğru yapılan göçe, devletin, ülkenin geçirdiği özel şartları göz önünde bulundurarak 

gizil destek verdiği söylenmektedir. Hatta 12 Eylül 1980 Askeri İhtilalinden sonra gündeme 

gelen, ANAP iktidarları tarafından teşvik edilen “devlet-gecekondulaşma ilişkisi”nin üçüncü 

sacayağında devletin kimi politik nedenlerle “bazı belirlenmiş” gecekondu mahallerini ya da 

bunların hemen yanı başında gecekondulaşmayı açık teşvikine de dikkat çekilmektedir (Dural 

ve Yaş, 2007: 29). 

  

 5. SONUÇ 

 Dayanak noktaları milliyetçilik, muhafazakârlık ve liberal ekonomi politikaları olan 

merkez sağın ülkemizdeki tarihi serüveni 1946’da kurulan DP ile başlamış olup, 27 Mayıs 

1960 Askeri İhtilali’nden sonra AP ve YTP ile 12 Eylül 1980 Askeri İhtilali’nden sonra da 

MDP, ANAP ve DYP ile devam etmiş ve 2001’de kurulan AKP ile günümüze kadar 

sürmüştür. Bu çalışmanın konusunu teşkil eden ANAP, ülkemizin kapılarını serbest piyasa 

ekonomisine açan 24 Ocak 1980 Kararları’nın mimarı ve merkez sağda Menderes ve 

Demirel’den sonra gelen 3. büyük lider olan Özal taraftan kurulan, dışa açılımcı, liberal 

ekonomi politikasını benimseyen, milliyetçi dindar muhafazakâr ideolojilere dayanan bir 

siyasi partidir.  

 ANAP’ın iktidara geldiği 1980’li yıllarda kır-kent yerleşimlerinde konuşlanan 

kamusal hizmetlerin düzeyleri arasındaki uçurum, uygulanan neo-liberal politikalarla tarımda 

izlenen yanlış politikalar, Güney Doğu ve Doğu Anadolu’da görülmeye başlanan terör ve 

güvenlik sorunları nedeniyle kırdan kente doğru yoğun bir nüfus akışı gerçekleşmiş olup, bu 
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da beraberinde hızlı bir kentleşmeyi getirmiştir. Kentleşmeyle artan sosyal ve ekonomik 

etkinlik gereksinimlerinin giderilebilmesi ve sağlıklı bir kentleşmenin gerçekleştirilmesi için, 

ihtiyaç duyulan en önemli öğe kentsel topraklardır. Ancak son derece sınırlı, çoğaltılamayan 

ve taşınamayan bir mal olan kentsel topraklar, onun iyeliğini elinde bulunduranlara bir 

ayrıcalık ve üstünlük, başka bir ifadeyle bir rant sağlama aracına dönüşmüştür. Burada 

karşımıza kentsel toprak spekülasyonu, merkezi ve yerel yönetimlerin politika ve 

uygulamaları ve kent planlaması şeklinde ifade edilen, rant yaratıcı mekanizmalar 

çıkmaktadır.  

 Neo-liberal ekonomi politikalarını benimseyen ANAP’ın Özal’lı yıllarında, kentsel 

topraklar toplumun yararına aykırı olarak dar gelirli kesimlerden ziyade sınırlı sayıda kişiyi 

önceleyen bir kentsel toprak politikasıyla yönetilerek önemli rant alanlarına dönüşmüştür. İlk 

kez 1984’te çıkarılan ve daha sonraki yıllarda da kapsamı gittikçe genişletilen gecekondu 

aflarıyla, birtakım siyasi nedenlerden dolayı gizil ve açık olarak gecekondulaşmanın 

teşvikiyle, gecekondular kentsel ranttan pay almanın başlıca araçlarından birine dönüşmüş ve 

imar planlaması büyük ölçüde etkisini yitirmiştir. 1985’te çıkarılan İmar Kanunu’yla kentsel 

rantların dağıtımında yerel yönetimlere yeni roller yüklenmiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan 

düzenlemelerle de kentsel toprak konusunda yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin 

yetkileri artırılmıştır. Yetkileri artan belediyelerin ürettikleri spekülatif imar kararlarıyla ve 

denetimsiz imar yetkileri kaçak/yasak arsa ve arazi rantını yükseltmiştir.  

 Kısaca, Özal döneminde ANAP, popülist bir yaklaşım içinde liberal ekonomi 

anlayışına ve yeni sağ politikasına paralel olarak yaptığı yasal düzenlemelerle, toplumsal 

faydadan ve sağlıklı bir kentleşmeden uzak bir kentsel toprak politikası izlemiştir. Çıkarılan af 

yasalarıyla kentsel toprak spekülasyonu artmış, yerel yönetimlerin yetkileri artırılarak kaçak 

ve yasak yapılaşmadan doğan rant yükselmiş, imar mevzuatı esnetilerek gecekondular ve 

kaçak yapılar teşvik edilmiştir. Ayrıca kentsel toprak politikaları araçlarından olan vergileme, 

kent topraklarının kamu yönetimlerince satın alınması, kent arsalarının el değiştirilmesinin 

önlenmesi gibi araçlar etkin olarak kullanılmamıştır. 
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OY VERME YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA ADAY MERKEZLİ SEÇMEN 

TERCİHİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA 

 

                                                                      
Hasan Güllüpunari            Ersin Dikerii            Emre S. Aslaniii 

 

ÖZ 

Sosyolojik, ideolojik ve rasyonel tercih yaklaşımları seçmenin oy verme davranışındaki 

önemli etkenlerdendir. Seçmenler tercihlerini yaparken ya içinde bulunduğu toplumsal 

etmenin etkisinde kalarak, ya sahip olduğu siyasal görüşe bağlı kalarak ya da konu ve hizmet 

gibi somut gerekçelere dayandırılabilecek etmenler ekseninde hareket etmektedirler. Ayrıca 

seçmen davranışları bakımından bu yaklaşımların etkisi net bir şekilde ayrılmış değildir. 

Seçmenin tercihinde bu yaklaşımlardan biri veya bir kaçı etkili olabilmektedir. Ancak bir 

seçmenin tercihinde bunlardan birinin baskın bir şekilde öne çıktığı söylenebilir.  

Bu çalışma oy verme yaklaşımlarının seçmenlerin sandıkta oy verme davranışlarını 

nasıl etkilediği konusunu ele almaktadır. Bu amaçla Gümüşhane ilinde 2011 Milletvekili 

Genel Seçimleri öncesinde deneysel bir araştırma yapılmıştır. Gerçek oy verme şartlarında, 

araştırmaya katılanların hazırlanan iki farklı oy pusulasında birbirinden bağımsız olarak oy 

kullanması şeklinde yapılan çalışmada, genel olarak rasyonel eğilimli seçmenlerin diğer 

seçmenlere göre daha yüksek oranlarda aday merkezli oy kullandığı sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Oy Verme Yaklaşımları, Oy Pusulası, Siyasal 

Parti, Seçmen, Aday 
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AN AMPIRICAL RESEARCH CONCERNING VOTING FOCUSED CANDIDATE AS 

PART OF VOTING APPROACHES 

ABSTRACT 

Approach of sociological, ideological and rationalistic preference is one of the 

important factors in terms of voting. Voters prefer with effect of society or political view or 

concrete reasons like issue and service in their voting. In addition to, effect of these 

approaches in terms of elector behaviors is not transparently determined. One or few of these 

approaches can be effective in voters’ preference. But, it can be pointed out that one of those 

is overwhelming in electors’ preference. 

In this paper, it is dealed with how voting approaches are affect voters’ behaviors in 

voting box. For this reason, it is done an empirical research priory 2011 parliamentary 

election in Gümüşhane. In this study, participants to survey voted one by one in two different 

ballot papers. Generally, it is concluded that rational electors vote higher than other electors to 

candidate in the study. 

Key Words: Political Communication, Voting Approaches, Ballot Paper, Political 

Party, Voter, Candidate  

 

GİRİŞ 

Demokrasideki gelişmenin bir sonucu olarak her bir vatandaşa yasalarla verilen seçme 

ve seçilme hakkı onu daha değerli bir birey haline getirmektedir. Herkesin hukuktan önce eşit 

olmasını talep eden demokratik (Arnhart, 2008: 351) sistemde bir tarafta yönetime talip olan 

aday ile diğer tarafta ona yönetebilme yetisini veren seçmenin düşüncelerinin yansıdığı seçim 

ortamları önemli bir fonksiyona sahiptir.  

Seçimler iktidarın belirlenmesi ve seçmenlerin kimler tarafından yönetilmeyi istediğinin 

ortaya konması bakımından önemlidir. Bu süreçte seçmenin karar verme sürecini etkileyen 

faktörler önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla yönetime talip olan siyasi 

parti, lider veya kişiler seçmenlerin desteğini alabilmek için, kampanya çalışmalarında 

seçmenin karar verme süreçlerine odaklanmaktadırlar.  

Seçmenlerin karar verme süreçleri ve oy verme davranışları ile ilgili olarak yapılan 

çalışmalar, seçmenlerin temelde üç yaklaşımdan etkilenerek karar verdiklerini göstermektedir. 
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Bu yaklaşımlar çoğu yazarın ele aldığı biçimde sosyolojik, psikolojik ve rasyonel tercih 

yaklaşımı şeklinde ifade edilebilir (Kalender, 2005: 39).  

Sosyolojik yaklaşım bir yapıyı öne çıkarır. Bireylerin davranışları onların statüleri, 

kültürel buyruklar, kurallar, değerler, toplumsal yaptırımlar, rol beklentileri ve genel sistemin 

isteklerinden etkilenmektedir (Denton ve Woodward, 1985:26). Dolayısıyla sosyal ortamda 

birlikte yaşayan ve birbirleriyle çeşitli etkileşimlerde bulunan insanların birbirlerinin 

karakteristik özelliklerinden, sosyo-ekonomik statüsünden, dini ilişkilerinden, aile yapısından 

ve benzeri sosyal yaşama konu olan durumlarından etkilendiği ve politik tercihlerinin bu 

ilişkilerin etkisiyle oluştuğu söylenebilir.  

Psikolojik yaklaşım, güdüleri, tutumları, gizli kompleksleri ve genel psikolojik süreçleri 

kapsamaktadır (Denton ve Woodward, 1985: 26). Diğer bir ifadeyle kişinin oy kullanma 

yaşına gelene kadar ve sonraki süreçlerde edindiği deneyimlerinin ve kişilik yapısının onun 

politik karar verme sürecinde sempati, sevgi bağı vb. duyguların ortaya çıkmasını sağladığı ve 

tercihini bu faktörlerin etkisi ile yaptığı bir sürecin ifadesi olarak belirtilebilir. Rasyonel 

yaklaşımda ise seçmen geleceği değil geçmişi değerlendirerek oy kullanmaktadır. Özellikle 

iktidar partilerinin geçmişte yaptıklarının seçmenler tarafından genel bir değerlendirmesi söz 

konusudur. Seçmenlerin kararları yapılan icraatların olumlu ve olumsuz değerlendirilmesi ile 

yakından ilgilidir (Özkan, 2004: 116). Diğer bir anlatımla seçmenler çıkarları doğrultusunda 

oy verme eğilimindedirler.   

Bu çalışma oy verme yaklaşımları bağlamında oy pusulalarının seçmen davranışı 

üzerindeki etkisini ele almaktadır. Oy pusulalarının seçmen davranışları üzerindeki etkileri ile 

ilgili yapılan birçok araştırmada genel olarak oy pusulalarının seçmen davranışları üzerinde 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan araştırmalar oy pusulasının, aday fotoğrafının 

kullanılması (Johns ve Shephard, 2011: 653), seçimin türü (yerel ya da genel) (Kimball ve 

Kropf, 2005, 527), adayların oy pusulasındaki sıralaması (Brook ve Upton, 1974: 414; Upton 

ve Brook, 1975: 280; Wood vd. 2011: 2390) ve seçmenin doğru oy kullanması (Kimball ve 

Kropf, 2005, 526; Leigh ve Susilo, 2009: 69) gibi etmenler çerçevesinde seçmen davranışları 

üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.  

Sosyolojik, psikolojik, rasyonel vb. seçmen yönelimlerinin aday merkezli oy verme 

davranışı bakımından oy pusulası tasarımına bağlı olarak nasıl bir fark oluşturduğu bu 

çalışmanın temel konusunudur. Diğer bir anlatımla seçmenin oy verme davranışında siyasal 
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partinin çok önemli bir etken olduğu Türkiye seçim sisteminde aday odaklı oy kullanma 

durumunun oy verme yaklaşımları bakımından nasıl gerçekleştiği üzerinde durulmaktadır. 

Dolayısıyla bu çalışma sosyolojik, psikolojik, rasyonel vb yönelimli seçmen tiplerinin 

tasarlanan farklı oy pusulalarına bağlı olarak bilinçli oy kullanım düzeylerini ortaya 

koymaktadır.  

1. Oy Pusulasının Seçmenin Kararı Üzerindeki Etkisi 

Türkçe sözlükte seçimlerde adaylara veya partilere ait özel şekilleri içeren, üzerinde oya 

ait işaret konulan resmi belge veya diğer bir adıyla oy kâğıdı (tdk.gov.tr) olarak tanımlanan oy 

pusulası, seçmenin seçim görevini yerine getirebilmesini sağlayan bir araç olarak da ifade 

edilebilir. Bir kişinin kullandığı oyu kayıt altına almayı (oxforddictionaries.com) sağlayan oy 

pusulası, gerek tasarımıyla gerekse aday ve parti isimlerinin sıralanış biçimiyle seçmenlerin 

karar verme süreçlerine etkide bulunmaktadır. Bu nedenle oy pusulaları ve seçmenlerin karar 

verme süreçleri arasında yakın bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Bu noktada Amerika 

Birleşik Devletlerinde beş eyalette 250 ilde valilik seçimleri üzerine gerçekleştirilen bir 

araştırmada seçmenin doğru bir şekilde oy kullanıp-kullanamayacağını belirlemede oy 

pusulası tasarımının önemli bir faktör olduğu görülmüştür (Kimball ve Kropf, 2005: 526).   

Yine altı ismin yer aldığı oy pusulası üzerinde yapılan başka bir araştırmada ikinci 

sırada yer alan aday isminin diğerlerine göre daha avantajlı olduğu fakat ilk sırada yer alan 

isimin aynı avantaja sahip olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan oy pusulasının en altında ismi 

bulunan adayın ise dezavantajlı olduğu sonucuna varılmıştır (Upton ve Brook, 1975: 280). Bu 

durum oy pusulası tasarımının seçmenin karar verme davranışındaki etkenlerden biri 

olduğunu göstermektedir. Çünkü benzer sonuç 1973 yılında İngiltere’de yapılan bir 

araştırmada da ortaya çıkmıştır. Yine Brook ve Upton’un gerçekleştirmiş olduğu araştırmada 

oy pusulasında adayın isminin yazıldığı yerin adayın aldığı oy sayısı bakımından etkili 

alabileceği görülmüştür. Bu araştırmaya göre, oy pusulasında alt sıralara yerleştirilmiş her 

partinin adayı dezavantajlı duruma düşmektedir (Brook ve Upton, 1974: 414). Bu durum oy 

pusulasındaki sıralamanın seçmen tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak dikkate alındığı 

şeklinde yorumlanabilir.  

Reynolds ve Steenbergen tarafından 402 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen 

bir araştırmada, yine oy pusulası tasarımının seçmen davranışına etkisi deneysel bir 

çalışmayla ortaya konmuştur. Söz konusu çalışmada, oy pusulası tasarımının oy kullanım 
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kolaylığı sağlamada önemli bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak oy 

pusulalarının oy verme davranışı açısından siyasal bir şekilde oluşturulmuş işaretler taşıdığını 

doğrulayan birçok anekdotsal kanıt bulunmuştur (Reynolds ve Steenbergen, 2006: 589). Bu 

bakımdan oy pusulaları seçmenin oy verme davranışını üzerinde siyasal bir yönlendirme 

etkisine sahip olabilmektedir. Bunun yanında oy pusulası etkisinin seçim türüne göre 

farklılaşabileceği de söylenebilir. Yapılan bir araştırmada oy pusulası tasarımının valilik 

seçimleri gibi alt seçimlerde daha güçlü bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (Kimball ve 

Kropf, 2005, 527).  

2. Seçmenin Karar Verme Yaklaşımları 

Bireylerde karar verme sürecini etkileyen;  belirlilik, belirsizlik ve risk adı altında üç tür 

çevre durumları bulunmaktadır. Karar vermek için gerekli olan tüm alternatiflerin sonuçları, 

tam ve kesin olarak bilindiğinde belirlilik durumu ortaya çıkmaktadır. Belirsizlik altında karar 

vermede,  alternatif sonuçlar hakkında kesin ve tam bir bilgi bulunmamaktadır. Son olarak 

risk altında karar verme durumunda ise, ne belirlilik durumunda olduğu gibi tam ve kesin bir 

bilgi, ne de belirsizlik durumundaki gibi kesin bir bilgisizlik söz konusudur. Bu bağlamda 

seçmen tercihleri açısından baktığımızda, seçmenlerin belirsizlik ve risk durumunda karar 

vermeye daha yakın olduğu söylenebilir. Çünkü hangi partinin veya adayın seçimleri 

kazanacağı kesin olarak bilinmemekle beraber, hangi tür uygulamaların yapılacağı da ancak 

partiler iktidar olduktan sonra görülebilecektir. Böyle bir durumda, seçmenlerin karar verme 

süreçleri etkilenecek ve rasyonel seçmen belirsiz ve risk durumunun en aza indirilmesi için 

harekete geçecektir  (Kalender. 2005: 31-32). 

Seçmenin karar sürecinde belirsizlik ve risk durumunun giderilmesi için çeşitli 

alternatiflere sahip olması gerekir. Diğer bir ifadeyle kararın oluşabilmesi için tüm ve değişik 

alternatiflerin bir arada bulunması ve bunlar arasından uygun biri ya da birkaçını seçilmesi 

gerekir. Ayrıca alınacak kararın bireyin amacına yönelik olması ve rasyonel olmasına da 

dikkat edilmelidir (Özkan, 2004: 172). 

Seçmenlerin karar vermesini etkileyen çevre, kişilik, alternatifler, değerler sistemi gibi 

önemli etmenler bulunmaktadır. Kişinin eğitim ve gelir durumu, beklentileri, hedefleri, 

ahlaki, dini ve insani değerleri (Çobanoğlu, 2007:141-142), aile ve sosyal geçmişi, parti 

bağlılığı ve adayın imajı (Damlapınar ve Balcı, 2005: 58), kararsız seçmen sayımsının artışı, 

birbirine benzer siyasal partilerin var olması, adayların ön plana çıkarak seçmenlerin algısında 
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çekiciliğe sahip olmaları gibi bir çok öğe seçmenin siyasal tercihlerinin oluşumunda ve karar 

verme süreçlerinde etkili olabilmektedir (Balcı, 2003: 144). Bütün bu etmenlerin daha 

sistematik bir şekilde ortaya konabilmesi için seçmenin oy verme yaklaşımlarının ele alınması 

gerekmektedir. Seçmenlerin oy verme davranışını etkileyen yaklaşımlar sosyolojik, psikolojik 

ve rasyonel tercih olarak üç şekilde sınıflandırılabilir (Kalender, 2005:39; Scarbrough: 1984: 

1-3). 

2.1. Sosyolojik Yaklaşım 

Sosyal etki, bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya 

kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemi olarak 

tanımlanmaktadır (Sakallı, 2001:14). Bireyler ya sosyal kurallara bağlı sosyal etkinin altında 

kalarak ya da bilgiye bağlı sosyal etkinin altında kalarak diğer kişilere uymaktadırlar (Sakallı, 

2001:47). 

Sosyolojik yaklaşım; seçmenlerin daha çok din, sosyo-ekonomik statü, yaşadığı yer, 

mensubu olduğu grup vb. faktörleri ön plana çıkartan yaklaşımdır. Yani bu yaklaşımın temel 

konusu seçmenden ziyade, seçmenin mensubu olduğu gruplar ve partilerdir (Aktaran: 

Kalander, 2005: 40). 

Seçmen davranışlarının yöneliminde sosyolojik ve psikolojik faktörlerin önemini 

vurgulayan iki tür yaklaşım (Colombia ve Michigan Okulu) vardır. Bu yaklaşımlardan biri 

olan Colombia Okulu’na göre; siyasal tercihlerin belirlenmesinde (bölünmeler) önemli bir rol 

oynamaktadır. Seçmenlerin dinsel, etnik ve mesleki durumları, sosyal bölünmelerin temel 

kaynağını oluşturmaktadır. Ayrıca bu yaklaşımda, seçim kampanyalarının seçmenlerin politik 

tercihler üzerinde etkisinin ciddi olmadığı vurgulanmaktadır (Çinko, 2006: 109). Lazarsfeld 

ve arkadaşları (1968: 137-142) farklı sosyal gruplardan insanları dahil ederek yapmış 

oldukları bir araştırmada, seçmen tercihlerinde sosyolojik yaklaşımla ilgili şu sonuçlara 

ulaşmışlardır:  

• Birlikte yaşayan ya da çalışan insanların aynı aday için oy kullanmaları muhtemeldir. 

Hayır kurumları, dernekler, dini kuruluşlar, spor kulüplerinin yanı sıra aile ve 

huzurevi gibi kurumlarda bu yaklaşım doğrudan görülebilir. 

• Belli karakteristik özelliklere sahip insanlar aynı gruplarda yer alabilirler. İnsanlar 

büyük oranda kendilerinden genç ya da yaşlı insanlardan ziyade kendi yaşıtlarıyla bir 

arada olmak ya da kendilerini bu insanlarla ilişkilendirmek eğilimindedirler. 
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• Sosyo-ekonomik statü, dini ilişkiler ve çok katmanlı sosyal yaşam alanları, politik 

eğilimlerin belirlenmesinde etkilidir. Ortak dini inanışlar, insanları sadece kilisede 

bir araya toplamanın dışında evlilik ilişkileri ve istihdam yaratmada da etkilidir. 

• Aile önemli tercihlerin belirlenmesinde önemli bir gruptur. Çünkü diğer sosyal 

gruplardan daha sık ve ortak iletişim kurulur. Politik eğiliminde karı-koca arasındaki 

ilişkiye baktığımızda erkek hâkimiyeti bulunmaktadır. Yani, kadının siyasal 

tercihinde erkeğin baskısı söz konusu olabilmektedir. Baba ve kızı arasında ya da kız 

ve erkek kardeşler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, politik konularda benzer erkek 

hâkimiyeti bulunmaktadır. 

Altı yaşından sonra okul, kitle iletişim araçları ve arkadaş çevresi bireyin hayatında rol 

oynamaya başlamaktadır. Fakat ailenin etkisi önemini sürdürmeye devam etmektedir (Powell 

ve Cowart, 2003: 21).  Aile gibi sosyal gruplar,  kişilerin üyesi oldukları gruplar hakkında 

görüşlerinin şekillenmesinde yol gösterici ve bilgilendirici bir etkide bulunmaktadır 

(Scarbrough: 1984: 3).  

Siyasi tercihlerin belirlenmesinde ya da bir adaya oy vermede ailenin önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Eşler aynı adaya veya birbirlerinin tercihlerine çok yakın oy kullanabilirler. 

Çocukların tercihleri, anne ve babalarının tercihleriyle büyük ölçüde benzer olmaktayken, 

eşler arasında olduğu gibi yakın bir ilişki söz konusu olmayabilir (Barut, 2005: 315). Aydın 

ve Özbek’in (2004: 150) Kocaeli ilinde yaptıkları bir araştırmada seçmen tercihlerinde sadece 

ailenin etkisi incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, seçmenlerin oy verme 

davranışında ailelerinden etkilenme düzeyleri cinsiyetlerine, yaş gruplarına, eğitim 

düzeylerine, çalışma durumlarına, medeni durumlarına, anne-babayla birlikte yaşayıp yaşama 

durumlarına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, seçmenlerin hane halkı sayısı, gelir 

düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Aynı araştırmada, aile kurumu 

bireyin siyasi parti tercihinde önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır (2004: 165). 

Başka bir araştırma Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 350 seçmenin katılımı ile yapılmıştır. 

Burada eğitim düzeyleri düşük olan bireylerin oy verme sürecinde aile, eş ve parti liderinin 

karizmatikliğinden etkilendikleri görülmüştür (sbe.dumlupinar.edu.tr). Seçmen tercihini 

etkileyen faktörlere yönelik Elazığ ilinde yapılan bir diğer araştırmada ise, seçmenlerin 

siyasal tercihlerinin belirlenmesinde yakın çevresinin (aile ve kanaat önderlerinin) etkisi 

olduğu sonucuna varılmıştır (Doğan ve Göker, 2010: 183).  
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2.2. Psikolojik Yaklaşım 

Seçmen tercihini etkileyen bir diğer yaklaşım olan psikolojik ya da literatürdeki yaygın 

ismiyle partiyle özdeşleme, kişinin herhangi bir partiye karşı psikolojik bağlılık duymasını 

ifade etmektedir (Kalender, 2005:46). Michigan ekolüne göre de, çoğu seçmenin bir siyasal 

partiye yönelik geçmişe dayalı psikolojik sevgi bağı vardır (Çinko, 2006: 110). Psikolojik 

süreçler, kişilerin siyasal tutumlarının gelişmesini ve siyasal olaylara ilişkin düşünme 

biçimlerini etkilemektedir (Milburn, 1998: 274). Seçmenler aynı anda hem muhafazakar hem 

de demokrat olduğunu söyleyebilir. Bu tür tutumlar modern siyasal kampanyalarda siyasal 

sosyalleşmenin anlaşılmasının önemini ortaya koymaktadır. Çünkü siyasal sosyalizasyon, 

siyasal tutumların oluşmasında önemli bir role sahiptir (Powell ve Cowart, 2003: 19).  

Psikolojik yaklaşıma göre, kişi yasal olarak oy kullanma yaşına ulaşana dek siyasal 

işlere yakınlık duymakta, yönelmekte ve buna bağlı olarak kendi sosyal çevresini 

oluşturmaktadır. Campbell ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmalar, seçmenlerin parti 

tercihlerinde çocukluk dönemlerinin etkili olduğunu, anne ve babasının etkisi altında kaldığını 

göstermektedir. (Kalender, 2005: 47). Diğer bir ifadeyle bir çocuk okul çağına ulaşmadan 

önce genellikle diğer etki kaynaklarından daha çok aile çevresinin etkisi altında kalmaktadır 

(Powell ve Cowart, 2003: 21). Kişinin küçük yaşlarda maruz kaldığı siyasal etki, onun 

ilerleyen dönemlerdeki siyasal tercihlerinde psikolojik bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.  

Diğer taraftan, adayların imajları da psikolojik karar verme sürecinde etkili olmaktadır. 

Adayın imajı, sosyal değer değişkeniyle çok yakından ilişkilidir ve adayların siyasal parti 

üyeliğinde etkili bir faktördür. Örneğin Clinton’un başarılı kampanyasının büyük bir kısmında 

bir aday olarak Clinton’un kendisinin pozitif bir insan olması önemli bir etken olmuştur  

(Newman, 1994: 72). Bu nedenle adaylar kişisel imajlarına önem vermişler ve kendilerini 

rakiplerinden farklılaştırmak zorunda (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997: 23) kalmışlardır.  

2.3. Rasyonel Yaklaşım 

Anthony Downs'ın "An Economic Theory of Democracy" isimli çalışmasında ortaya 

koyduğu parti rekabeti ve oy kullanma kavramından hareketle "rasyonel yaklaşım" modeli 

geliştirilmiştir (Scarbrough: 1984:3). Rasyonel tercih ya da diğer bir ifade ile ekonomik tercih 

yaklaşımı, seçmenin kendi çıkarları doğrultusunda en iyi hizmeti verebilecek bir aday ve 

partiyi değerlendirerek buna göre oy verme eğiliminde olmasıdır. Bu yaklaşımda seçmenin 

amaç ve istekleri ön planda tutulmaktadır (Kalender, 2005: 50-51).  
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Bilim ve teknolojinin gelişmesi, dünya nüfusunun büyük bölümünün şehirlerde 

yaşamaya başlaması, bilgiye ulaşma ve yayma bakımından gelişen değişmeler, üretim ve 

tüketim biçimlerindeki değişimler gibi birçok nedene bağlı olarak seçmenlerin giderek 

bireyselleştikleri söylenebilir. Oy verme davranışı bakımından bireyselleşen seçmenin 

bütünüyle olmasa da sosyolojik ve psikolojik faktörlerin etkisinden kurtulduğu ve tercihlerini 

daha çok ekonomik ve hizmet odaklı olarak yaptığı söylenebilir. Bu bakımdan Seçmenler 

karar vermede, bir adayın projelerinden ve seçim vaatlerinden de büyük oranda 

etkilenmektedirler. Adayın ve rakiplerinin plan ve projeleri seçmenin karar verme ihtimali 

bakımından etkin bir referans kaynağı olarak görülebilmektir (Negiz ve Akyıldız, 2012: 182).  

2.4. Diğer Yaklaşımlar 

Seçmen tercihi bakımından sosyolojik, psikolojik ve rasyonel yaklaşımların yanında 

“konuya oy verme” ve “ideolojik oy verme” kavramları da literatürde ele alının diğer 

yaklaşımlardır.   

2.4.1. Konuya Oy Verme Yaklaşımı 

Adayın ya da partilerin ülke ve bölge sorunlarına karşı söylemleri ve tutumları, seçmen 

tercihi bakımından önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle gündemdeki bir 

konunun veya konuların seçim kampanyasında kullanılış şekli ve bu konularla ilgili adayın 

söylem ve tutumları farklı siyasal birikime sahip seçmenler üzerinde etkili olabilmektedir 

(Güllüpunar, 2010: 83). Dolayısıyla seçmenler konuya oy verme yaklaşımında, gündemdeki 

konuları değerlendirerek bu doğrultuda oy kullanmaktadır (Kalender, 2005: 57). 

Seçmenlerin seçim süresi boyunca ya da öncesinde verdikleri kararlar veya tercihler, 

siyasi partilerin propaganda adı altında yaptıkları faaliyetler ve çalışmaların etkisi altında 

kalabilmektedir. Siyasi partiler bu propaganda faaliyeti ve çalışmaları ile seçmenleri kendi 

partilerine oy verme yönünde çaba sarf etmektedirler (Baltacı ve Eke, 2012: 115). Bu faaliyet 

ve çalışmalar seçim konusunun seçmenin karar sürecinde yer edebilmesi için etkin bir unsur 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

Isparta şehir merkezinde yapılan bir araştırma (Baltacı ve Eke, 2012:125), seçmenlerin 

çoğunun siyasal propaganda araçlarının kendileri üzerinde etkili olmadığı düşüncesine sahip 

olduğunu göstermektedir. Aynı araştırmada yasal propaganda faaliyetlerinin kararlı seçmenler 

üzerinde çok etkili olmadığı, ancak kararsız seçmenler üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen diğer önemli bir sonuç ise, kararlı seçmenlerin %70 gibi 
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büyük bir kısmı “seçim süreci içerisinde siyasal partiler tarafından çeşitli araçlarla yapılan 

propagandalar siyasal tercihimi etkiler” görüşüne katılmamakla beraber, kararsız seçmenlerin 

%52’si siyasal propagandaların kendilerini etkilemediği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu 

araştırma sonucunda kararsız seçmenlerin kararlı seçmenlere göre seçim kampanyalarından 

daha büyük bir oranda etkilendikleri söylenebilir.  

Siyasal partilerin yaptığı propaganda çalışmaları ve söylemlerine konu olan mesajlar 

seçmen gündemine uygun olarak belirlendiği zaman seçmenlerin siyasal tutum ve 

tercihlerinin oluşmasında etkili olabilmektedir. Seçmenler, bu mesajları alarak çeşitli 

konularda siyasal kanaatleri ve bireysel tutumlarını oluşturabilmektedirler (Barut, 2005: 315). 

Yapılan bir araştırmada eğitim düzeyi yükseldikçe seçim kampanyası etkisinin azaldığı ve 

bireylerin parti seçiminde öncekili olarak parti programına göre karar verdikleri görülmüştür 

(sbe.dumlupinar.edu.tr.) 

2.4.2. İdeolojiye Oy Verme Yaklaşımı 

Seçmenler güçlü ideolojik bağ kurdukları partiler doğrultusunda oy 

kullanabilmektedirler. Başka bir ifade ile siyasal tercihler bakımından ideolojik eğilimlerin 

önemli etkileri olduğu söylenebilir (Güllüpunar, 2010: 81). Örneğin, Kırıkkale il merkezinde 

yapılan bir araştırmada, çeşitli parti üyelerine üyesi oldukları partiyi neden seçtikleri sorusu 

sorulduğunda, parti üyelerinin %21.3’ü liderin etkisi, %18.2’si siyasi görüş, %18.2’si ideoloji, 

%14.5’i parti kadrosu, %14.1’i hedefleri, %10.8’i çalışma programı, %6.8’i dini görüşü 

cevabını vermişlerdir (Aktaran, Uztuğ, 1999: 77). Sonuçlar parti programı ve kadrosu gibi 

faktörlerin ideoloji ve siyasal görüş gibi faktörlere göre seçmen tercihi bakımından daha az 

bir etki yaptığını göstermektedir. Bu durum, ideolojik tercihlerin seçmen tercihi bakımından 

etkin bir faktör olduğunu göstermektedir.   

Diğer yandan seçmen tercihinde ideolojik etkinin düşük olduğu da söylenebilir. Seçmen 

tercihleri ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalar seçmenlerin oy verirken ideolojilerinin etkisinde 

kalıp kalmadığı doğrultusunda yapılmıştır. Bu araştırmalarda elde edilen cevapların 

ideolojinin oy verme davranışına etkisi konusunda  “Hayır, çok nadiren veya çok az” gibi 

cevaplar olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmalar, seçmen tercihinde önemli bir 

etkisinin olmadığını göstermiştir (Scarbrough: 1984: 4). Seçmen tercihini etkileyen faktörlere 

yönelik Elazığ ilinde yapılan bir diğer araştırmada, seçmenlerin oy verirken aday ve parti 

ikileminde hem adayı hem de partiyi değerlendirmekte ve bununla birlikte parti lideri ve 
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partinin siyasi ideolojisini de önemli bir etken olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır (Doğan 

ve Göker, 2010: 183). Kütahya Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen araştırmada ise, evli olan 

bireylerin bekâr olanlara oranla daha fazla muhafazakar olduğu görülmüştür 

(sbe.dumlupinar.edu.tr). Başka bir ifade ile evli olan bireylerin bekârlara göre daha fazla 

ideolojik bir etki altında olabileceği söylenebilir.  

Seçmen tercihinde ideolojik etki, seçmenin eğitim düzeyi, yetişme tarzı vb. birçok 

özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Yapılan araştırmalar, oy verme 

davranışında adayın kişilik ve seçim konusu ile ilgili aldığı pozisyonun seçmen davranışları 

üzerindeki kısa dönemli etkenler; parti kimliği ya da ideolojisi gibi unsurların ise uzun 

dönemli etkenler olduğunu göstermiştir (Aktaran: Hacker vd. 2000: 227-228). Bu bakımdan 

sahip olunan ideolojinin, baştan sona bütün seçim konularının, gündemlerinin ve olaylarının 

seçmen tarafından algılanma şeklinde önemli bir etken olduğu söylenebilir.   

3. Yöntem 

Seçmenin oy verme yaklaşımları bağlamında seçim sandığındaki oy verme davranışını 

ele almak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma Gümüşhane il merkezinde 12 Haziran 2011 

Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Haziran 2011’in ilk haftasında yapılmıştır.  

Araştırma, gerçek ve hatalı olmak üzere iki oy pusulasında araştırmaya katılanların 

gerçek seçim şartlarında oy kullandığı deneysel bir çalışmadır. Deneklere herhangi bir 

yönlendirme olmaması için hazırlanan gerçek ve hatalı oy pusulaları teker-teker verilmiş ve 

deneğin yalnız olması sağlanmıştır. Her oy pusulası deneğin oy verme işleminden sonra seçim 

zarfına konmuştur. Ayrıca oy verme işleminden sonra araştırmaya katılanların demografik 

özelliklerinin ve bu çalışmada bağımsız değişkenlerden biri olan araştırmaya katılanların oy 

verme yaklaşımları bağlamındaki bakış açılarının tespiti amacıyla mini bir anket çalışması 

yapılmıştır. Araştırma basit rastlantısal örneklem yöntemi ile 200 deneğin katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Ancak değerlendirme aşamasında yanlış oy kullanımına bağlı güvenilirlik 

gerekçesiyle 18 seçim zarfı iptal edilerek 182 uygulama analize alınmıştır. 

Gümüşhane iki milletvekili seçme hakkına sahiptir. Bu bakımdan bir önceki seçimde 

seçim barajını geçen ve 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili kontenjanları için 

tam aday listesi açıklayan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti), Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) araştırmada ele alınmıştır.   
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Çalışmada iki ayrı oy pusulası kullanılmıştır. Birinci oy pusulası 5819 sayılı 

Milletvekili Seçim Kanunu’nda belirtilen usullere göre hazırlanmıştır. Hazırlanan gerçek oy 

pusulasında partinin özel işareti, partinin kısaltılmış adı, partinin açık yazılmış adı, parti genel 

başkanı adı ve milletvekili adaylarının adlarının olduğu liste verilmiştir. İkinci oy pusulası 

hatalı oy pusulasıdır. Hatalı oy pusulasında ise aday merkezli oy kullanımının tespiti 

açısından aday listeleri dışındaki diğer bütün unsurlar gerçek oy pusulasında olduğu gibi 

tasarlandı. Adaylar ise yanlış parti sütunlarında listelendi. Analiz için kodlama yapılırken 

hangi sütunun hangi partiye ait olduğunu belirlemek açısından aday listeleri esas alındı. 

Bununla birlikte birinci oy pusulası ile ikinci oy pusulasında yönlendirme olmaması açısından 

siyasal partilerin sıralaması da değiştirildi. Daha sonra hazırlanan oy pusulalarının ve mini 

anket formunun 40 kişinin katılımı ile öntesti ve gerekli düzeltmeleri yapılarak uygulamaya 

geçildi.   

Araştırmada elde edilen verilerin SPSS 15.0 programı kullanılarak elektronik ortamda 

analizi yapılmıştır. Bu kapsamda tanımlayıcı istatistik ve ki-kare analiz yöntemleri 

kullanılmıştır.   

Çalışmanın araştırma soruları şu şekilde tanımlanmıştır: 

• Seçmenin karar verme sürecinde hangi oy verme yaklaşımı daha etkilidir?   

• Seçmenin rasyonel oy verme eğilimi aday merkezli oy verme davranışını nasıl 

etkilemektedir?  

• Seçmenin sosyolojik oy verme eğilimi aday merkezli oy verme davranışını nasıl 

etkilemektedir?  

• Seçmenin ideolojik oy verme eğilimi aday merkezli oy verme davranışını nasıl 

etkilemektedir? 

4. Bulgular ve Yorum 

4.1. Araştırmaya Katılanlar Hakkında İstatistikî Bilgiler 

Kadınların % 28.9, erkeklerin ise % 71.1 oranında katımı ile gerçekleştirilen 

araştırmada deneklerin % 25.7’si 18-27 yaş, %25.1’i 28-35 yaş, % 24’ü 36-47 yaş ve % 25.1’i 

48-86 yaş grubundadır. Araştırmaya katılanların eğitim durum ele alındığında: ilköğretim % 

27.4, ortaöğretim % 30.7, üniversite % 31.8 ve lisansüstü % 10.1 olarak gerçekleşmiştir. 

Deneklerin gelir durumları ise 1-800 TL arası % 23.8, 801-1300 TL arası % 25.2, 1301-1900 

TL arası % 25.9 ve 1901-6000 TL arası % 25.2’dir.   
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2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verecekleri sorulduğunda 

araştırmaya katılanların % 53.1’i Ak Parti’ye, % 12.8’i CHP’ye, % 27.9’u MHP’ye ve % 

6.2’si diğer partilere oy vereceğini belirtmiştir. Bu sonuçların gerçek seçim sonuçlarına yakın 

olduğu söylenebilir. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerindeki Gümüşhane Merkez sonuçları 

Ak Parti % 61.3, MHP % 23.3 ve CHP % 9.46 olarak gerçekleşmiştir.  

4.2. Araştırmaya Katılan Deneklerin Karar Verme Sürecinde Oy Verme 

Yaklaşımları Açısından Analizi 

Elde edilen verilere göre araştırmaya katılanların oy verme davranışları üzerinde parti 

ve ülke menfaatlerinin çok yüksek bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Buna karşın parti 

ideolojisi ise oldukça düşük bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla seçmenler partilerini oy verme 

davranışı bakımından önemsemekte; ancak bu durum ideolojik bir bakış açısından 

kaynaklanmamaktadır.  

Tablo 1. Seçmenin Karar Sürecinde Oy Verme Yaklaşımları  
YARGILAR S E.D E.Y O S.S 

Oy tercihimde ailem ve sosyal çevrem önemlidir 181 1 5 3.00 1.563 

Oy tercihimde siyasal partim önemlidir 180 1 5 4.19 1.147 

Oy tercihimde ülkemin menfaatleri önemlidir 180 1 5 4.72 0,841 

Oy tercihimde kendi menfaatim önemlidir 179 1 5 2.78 1.511 

Oy tercihimde partimi ideolojisi önemlidir 180 1 5 1.98 1.414 

 

Araştırmada seçmenin oy verme yaklaşımlarına bakış açısının tespiti amacıyla likert 

ölçeği ile en düşük 1.00 ve en yüksek 5.00 puanını ifade eden yanıtlar alınmıştır. Bu yanıtlar, 

siyasal eğilim önermelerinin ortalama değerleri ile tanımlanması açısından temel ölçeğin 

derecelendirilmesinde kullanılabilir. Yanıtların 1.00 ile 5.00 arasında olması ve oy verme 

davranışı bakımından bir etki indeksinin oluşturulması nedeniyle 4/5 = .80 puan aralığında 

1.00’dan başlayarak derecelendirme yapılmıştır. Bu nedenle 1.00 - 1.80 arası ‘çok düşük etki 

düzeyi’, 1.81 - 2.60 arası ‘düşük etki düzeyi’, 2.61 - 3.40 arası ‘orta etki düzeyi’, 3.41 - 4.20 

arası ‘yüksek etki düzeyi’ ve 4.21 – 5.00 arası ‘çok yüksek etki düzeyi’ olarak 

derecelendirilebilir. Buna göre, “oy tercihimde ülkemin menfaatleri önemlidir” önermesi 

araştırmaya katılanların oy verme davranışları açısından çok yüksek (4.78) etki düzeyine 

sahiptir. Diğer önermeler açısından bakıldığında ise “oy tercihimde siyasal partim önemlidir”  
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önermesi yüksek  (4.19) etki düzeyine, “oy tercihimde ailem ve sosyal çevrem önemlidir” 

önermesi orta (3.00) etki düzeyine, “oy tercihimde kendi menfaatlerim önemlidir” önermesi 

orta (2.78) etki düzeyine ve “oy tercihimde partimin ideolojisi önemlidir” önermesi düşük 

(1.98) etki düzeyine sahiptir (Tablo 1).  

4.3. Seçmenlerin Siyasi Eğilimleri Bakımından Oy Verme Davranışı 

Çalışmanın bu bölümünde yukarıda ele alınan ve seçmenin oy verme davranışını 

etkileyen oy verme yaklaşımları ile gerçek ve hatalı oy pusulasında oy verme davranışları 

üzerine yapılan deneysel araştırmanın sonuçları ki-kare analizi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan 

analizlerde genel olarak oy verme davranışında aile ve sosyal çevresi, partisini ve partisinin 

ideolojisini önemli bir etken olarak görmeyen seçmenlerin hatalı oy pusulasında aday 

merkezli oy kullandıkları görülmüştür. Buna karşın oy verme davranışında ülke 

menfaatlerinin ve bireysel menfaatlerin önemli olduğunu söyleyen seçmenlerin bu faktörlerin 

önemli olmadığını söyleyen seçmenlere göre daha fazla aday merkezli oy kullandıkları 

söylenebilir. Dolayısıyla rasyonel oy verme yaklaşımına sahip seçmenlerin aday merkezli oy 

verme eğilimlerinin daha yüksek olduğu ifada edilebilir.  

Oy tercihimde ailem ve sosyal çevrem önemli değil diyen seçmenler ile gerçek ve hatalı 

oy pusulasında oy kullanma davranışı bakımından anlamlı (p=.000) ve orta düzeyde bir ilişki 

(c=.680) bulunmuştur. Gerçek oy pusulasında Ak Parti’ye oy verenlerin % 22’si, hatalı oy 

pusulasında tekrar Ak Parti’ye oy verirken; CHP’ye oy verenlerin % 9.1’i ve MHP’ye oy 

verenlerin % 16.7’si, tekrar aynı partiye oy vermiştir. Bununla birlikte, oy tercihinde ailesi ve 

sosyal çevresini önemli bulan seçmenler ile gerçek ve hatalı oy pusulalarında oy kullanımı 

bakımından anlamlı (p=000) ve yüksek düzeyde (c=754) bir ilişki bulunmuştur. Ailesini ve 

sosyal çevresini önemli bulan ve gerçek oy pusulasında Ak Parti’ye oy veren seçmenlerin % 

11.6’sı, hatalı oy pusulasında tekrar Ak Parti’ye, CHP’ye oy verenlerin % 0’ı, tekrar CHP’ye 

ve MHP’ye oy verenlerin % 10.3’ü, tekrar MHP’ye oy verdiği görülmüştür (Tablo 2). Bu 

sonuçlar oy verme davranışında aile ve sosyal çevresini etkili bulmayanların daha yüksek bir 

oranda aday merkezli olarak oy verdiklerini göstermektedir.  
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Tablo 2. Oy Verme Davranışında Aile ve Sosyal Çevre Etkisi. 
Oy tercihimde ailem ve sosyal çevrem önemli Hatalı Oy Pusulası  

Katılmıyorum Gerçek 
 Oy  
Pusulası 

 Ak Parti CHP MHP Toplam 

Ak Parti % 22 % 2 % 76 % 100 

CHP % 90.9 % 9.1 % 0 % 100 

MHP % 11.1 % 72.2 % 16.7 % 100 

X2= 67.943;   sd= 4;   c=. 680;   p=.000 

Katılıyorum Gerçek 
Oy  
Pusulası  

 Ak Parti CHP MHP Toplam 

Ak Parti % 11.6 % 0 % 88.4 % 100 

CHP % 100 % 0 % 0 % 100 

MHP % 0 % 89.7 % 10.3 % 100 

X2= 103.076;   sd= 4;   c=.754;   p=.000 

 

“Oy verme davranışımda partim önemlidir” yargısına hem katılan hem de katılmayan 

seçmenler ile gerçek ve hatalı oy pusulalarında oy kullanma davranışları arasında anlamlı 

(p<.050) ve katılmayanlar açısından orta (c=621), katılanlar açısından ise yüksek (c=.742) 

düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Gerçek pusulada Ak Parti’ye oy veren ve oy tercihimde 

partim önemli değil diyen seçmenlerin % 30’u, hatalı oy pusulasında tekrar Ak Parti’ye oy 

verirken; CHP’ye oy verenlerin % 0’ı ve MHP’ye oy verenlerin ise % 28.6’sı, hatalı pusulada 

tekrar kendi partilerine oy vermişlerdir. Oy tercihinde partisinin önemli olduğunu söyleyen 

seçmenlerin gerçek pusulada Ak Parti’ye oy verenlerinin % 15.1’i, CHP’ye oy verenlerinin % 

7.1’i ve MHP’ye oy verenlerinin ise % 10’u, hatalı pusulada tekrar kendi partilerine oy 

vermişlerdir (Tablo 3). Dolayısıyla Ak Parti ve MHP açısından oy tercihinde partisinin 

önemli olmadığını söyleyenlerin aday merkezli oy verme davranışına sahip olduğu 

söylenebilir. CHP açısından böyle bir sonucun gerçekleşmemiş olması ise, araştırmada 

CHP’ye verilen oy oranlarının oldukça düşük olmasından kaynaklanabilir. Diğer bir ifadeyle 

oy oranlarındaki düşük oran analiz açısından yeterli bir dağılımı ortaya çıkarmamıştır. 
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Tablo 3. Oy Verme Davranışında Parti Etkisi. 
Oy tercihimde partim önemlidir Hatalı Oy Pusulası  

Katılmıyorum Gerçek 
 Oy  
Pusulası 

 Ak Parti CHP MHP Toplam 
Ak Parti % 30 % 10 % 60 % 100 
CHP % 100 % 0 % 0 % 100 
MHP % 14.3 % 57.1 % 28.6 % 100 

X2= 13.208;   sd= 4;   c=. 621;   p=.010 
Katılıyorum Gerçek  

Oy  
Pusulası  

 Ak Parti CHP MHP Toplam 
Ak Parti % 15.1 % 0 % 84.9 % 100 
CHP % 92.9 % 7.1 % 0 % 100 
MHP % 0 % 90 % 10 % 100 

X2= 171.837;   sd= 4;   c=.742;   p=.000 
 

Oy verme davranışlarında ortalama bakımından araştırmaya katılanların en yüksek 

oranda etki altında kaldıklarını söyledikleri “ oy tercihimde ülkemin menfaatleri önemlidir” 

önermesi ile gerçek ve hatalı oy pusulasında oy verme davranışı bakımından anlamlı (p=.000) 

ve yüksek düzeyde bir ilişki (c>700) bulunmuştur. Gerçek ve hatalı oy pusulası verileri 

karşılaştırıldığında: oy tercihinde ülkemin menfaatleri önemli değil diyen seçmenlerin hiç biri 

her üç parti açısından da hatalı oy pusulasında kendi partilerine oy vermemişlerdir. Buna 

karşın oy tercihinde ülke menfaatlerini önemli bulan ve gerçek oy pusulasında Ak Parti’ye oy 

veren seçmenlerin % 16.8’i, CHP’ye oy verenlerin % 5.6’sı ve MHP’ye oy verenlerin % 

14.3’ü hatalı oy pusulasında tekrar kendi partilerine oy vermişlerdir (Tablo 4). Bu sonuçlar 

ülke menfaatlerini önemli bulan adayların daha bilinçli bir şekilde oy kullandıklarını ortaya 

koymaktadır. Çünkü hatalı oy pusulasında logo, parti ismi ve genel başkan ismi gibi unsurlara 

rağmen milletvekili adaylarının listesini doğru olarak işaretlemişlerdir.      

Tablo 4. Oy Verme Davranışında Ülke Menfaatleri Etkisi. 
Oy tercihimde ülkemin menfaatleri önemlidir Hatalı Oy Pusulası  

Katılmıyorum Gerçek 
 Oy  
Pusulası 

 Ak Parti CHP MHP Toplam 
Ak Parti % 0 % 0 % 100 % 100 
CHP % 100 % 0 % 0 % 100 
MHP % 0 % 100 % 0 % 100 

X2= 14.000;   sd= 4;   c=.816;   p=.007 
Katılıyorum Gerçek 

Oy  
Pusulası  

 Ak Parti CHP MHP Toplam 
Ak Parti % 16.8 % 1.1 % 82.1 % 100 
CHP % 94.4 % 5.6 % 0 % 100 
MHP % 4.1 % 81.6 % 14.3 % 100 

X2=175.330;   sd= 4;   c=.721;   p=.000 
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Seçmenin bireysel menfaatlerine verdiği önem ile gerçek ve hatalı oy pusulalarındaki oy 

verme davranışları karşılaştırıldığında: aralarında anlamlı (p<.050) ve yüksek (c>.700) bir 

ilişki olduğu görülmektedir. Oy tercihinde bireysel menfaatlerinin önemli olmadığını düşünen 

ve gerçek oy pusulasında Ak Parti’ye oy veren seçmenlerin % 9.8’i, CHP’ye oy veren 

seçmenlerin % 10’u ve MHP’ye oy veren seçmenlerin % 6.9’u hatalı oy pusulasında tekrar 

kendi partilerine oy vermişlerdir. Buna karşın oy tercihinde kendi menfaatlerini önemli bulan 

ve gerçek oy pusulasında Ak Parti’ye oy veren seçmenlerin % 20.9’u, CHP’ye oy veren 

seçmenlerin % 0’ı ve MHP’ye oy veren seçmenlerin % 11.1’i hatalı oy pusulasında tekrar 

kendi partilerine oy vermişlerdir (Tablo 5).  Ak parti ve MHP bakımından kendi menfaatlerini 

önemli bulan seçmenlerin daha yüksek bir oranda aday merkezli oy kullandıkları 

görülmektedir. Dolayısıyla genel olarak kendi menfaatlerini önemli bulanların daha ağırlıklı 

olarak aday merkezli oy kullandıkları söylenebilir.  

Tablo 5. Oy Verme Davranışında Bireysel Menfaat Etkisi. 
Oy tercihimde kendi menfaatim önemlidir Hatalı Oy Pusulası  

Katılmıyorum Gerçek 
 Oy  
Pusulası 

 Ak Parti CHP MHP Toplam 
Ak Parti % 9.8 % 0  % 90.3 % 100 
CHP % 90 % 10 % 0 % 100 
MHP % 6.9 % 86.2 % 6.9 % 100 

X2= 101.413;   sd= 4;   c=.748;   p=.000 
Katılıyorum Gerçek 

Oy  
Pusulası  

 Ak Parti CHP MHP Toplam 
Ak Parti % 20.9 % 2.3 % 76.7 % 100 
CHP % 100 % 0 % 0 % 100 
MHP % 0 % 88.9 % 11.1 % 100 

X2=58.855;   sd= 4;   c=.723;   p=.000 
 

Seçmenlerin oy tercihleri açısından parti ideolojisi ile doğru ve hatalı oy pusulasında oy 

verme davranışı bakımından anlamlı (p=.000) ve ideolojiyi önemli bulma bakımından yüksek 

(c=.746), ideolojinin önemsiz olması bakımından ise orta (c=.669) düzeyde bir ilişki 

bulunmaktadır. Oy tercihinde parti ideolojisini önemli bulmayan ve gerçek oy pusulasında Ak 

Parti’ye oy veren seçmenlerin % 13.7’si, CHP’ye oy verenlerin % 6.3’ü ve MHP’ye oy 

verenlerin % 14.3’ü hatalı oy pusulasında tekrar aynı partiye oy vermişlerdir. İdeolojiyi 

önemli bir etken olarak görenlere bakıldığında ise: gerçek oy pusulasında Ak Parti’ye oy 

verenlerin % 25’i hatalı oy pusulasında tekrar aynı partiye oy verirken; CHP ve MHP’ye oy 

verenlerin hiç biri tekrar aynı partiye oy vermemiştir (Tablo 6). İdeolojiyi önemsiz bulan 

MHP ve CHP seçmenin önemli bulanlara göre daha yüksek bir oranda aday merkezli oy 

kullandıkları görülürken; Ak Parti açısından tersi bir durum ortaya çıkmıştır. İki parti 
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açısından ideolojiyi önemli bulmayanların daha yüksek bir oranda aday merkezli oy verme 

davranışı göstermesi, seçmenlerin genel olarak daha rasyonel bir tercihte bulunduğu şeklinde 

yorumlanabilir.  

Tablo 6. Oy Verme Davranışında İdeoloji Etkisi. 
Oy tercihimde partimin ideolojisi önemlidir Hatalı Oy Pusulası  

Katılmıyorum Gerçek 
 Oy  
Pusulası 

 Ak Parti CHP MHP Toplam 
Ak Parti % 13.7 % 0 % 86.3 % 100 
CHP % 93.8 % 6.3 % 0 % 100 
MHP % 0 % 85.7 % 14.3 % 100 

X2= 164.189;   sd= 4;   c=.746;   p=.000 
Katılıyorum Gerçek  

Oy  
Pusulası  

 Ak Parti CHP MHP Toplam 
Ak Parti % 25.0 % 4.2 % 70.8 % 100 
CHP % 100 % 0 % 0 % 100 
MHP % 25 % 75 % 0 % 100 

X2= 28.409;   sd= 4;   c=.669;   p=.000 
 

Seçmenin oy tercihinde sosyal çevrenin ve ailenin, partinin, ülke menfaatlerinin, 

bireysel menfaatlerin ve parti ideolojisinin etkisi bağlamında aday merkezli oy verme 

davranışı bakımından ortaya çıkan sonuçlar, bireyselliği ön planda olan seçmenlerin 

genellikle aday merkezli oy kullandıklarını göstermektedir. Ancak bu oranın yüzdelik olarak 

düşük seviyede olduğu söylenebilir. Dolayısıyla seçmenlerin önemli bir bölümü parti 

merkezli oy verme davranışında bulunmaktadır.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmanın teorik bölümünde ele alındığı gibi seçmenin oy verme davranışında farklı 

yaklaşımlar söz konusudur. Seçmenler tercihte bulunurken sosyolojik, ideolojik ve rasyonel 

faktörlerin etkisinde kalarak hareket edebilmektedirler. Dolayısıyla seçmenlerin oy verme 

davranışlarındaki öncelikleri farklılaşabilmektedir. Bazı seçmenler açısından parti çok önemli 

bir unsurken, bazı seçmenler açısından yapılan hizmetler daha önemli bir etkendir.  

Bu çalışma, oy verme yaklaşımlarına bağlı olarak seçmenlerin seçim sandığında oy 

kullanma davranışı bakımından bir farkın olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan 

çalışmada parti ve aday merkezli davranış arasındaki fark deneysel bir araştırma ile ortaya 

konmuştur. Sonuçlar rasyonel tercihte bulunma eğiliminde seçmenlerin daya yüksek bir 

oranda aday merkezli oy verme davranışına sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu oran, 

düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Dolayısıyla seçmenlerin önemli bir bölümünün parti 

ağırlıklı oy kullandığı, aday merkezli oy kullanan düşük orandaki seçmenin ise ağırlıklı olarak 

rasyonel tercih yaklaşımına sahip olduğu söylenebilir.  
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Araştırmada seçmenin oy verme davranışına en yüksek oranda etki eden unsurun ülke 

menfaatleri olduğu görülmüştür. Öte yandan seçmenin siyasal eğilimleri ile ilgili yargılarda 

gerçekleşen ortalamalar seçmenin oy verme davranışında siyasal partinin önemli olduğunu 

ancak parti ideolojisinin çok daha az önemde olduğunu göstermiştir. Diğer bir anlatımla 

seçmenler parti ağırlıklı oy kullanma eğiliminde oldukları halde, bu süreçte ideolojinin etkisi 

oldukça düşüktür. 

Araştırmada seçmenlerin oy verme davranışında en büyük etken ülke menfaatleri, ikinci 

büyük etken ise parti olarak gerçekleşmiştir. Bu durum seçmenlerde parti bağlılığının 

olduğunu göstermektedir. Ancak parti bağlılığının rasyonel tercihlere göre şekillendiği de 

ifade edilebilir. Çünkü rasyonel temele oturtulabilecek ülke menfaatlerinin yüksek bir 

ortalamaya sahip olması, ama aynı zamanda parti ağırlıklı oy kullanma oranının daha yüksek 

olması ve oy verme davranışında ideolojinin en düşük etken olarak gerçekleşmesi parti 

bağlılığının rasyonel bir temelde olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Çalışmada araştırmanın uygulanma aşamasında resmi iznin alınamaması ve ekonomik 

yetersizlikler gibi nedenlerle araştırmaya katılanların oy verme yaklaşımlarına bakış açıları 

sınırlı sayıdaki yargılar ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda 

seçmenin oy verme yaklaşımları bakımından oluşturulacak önermeler grubu ile elde edilecek 

sonuçların faktörlere ayrılması ve bu faktörlerin seçmenin sandıktaki oy verme davranışı 

açısından etkisinin ele alınması konunun daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konmasına katkıda 

bulunabilir.  
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EKONOMİK KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

 
Muhittin ADIGÜZEL1 

 
Öz 

Küreselleşme yaşamın her alanını kapsayan bir şekilde hızla artmakta ve 
yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, 1980’lerden sonra küresel ekonomiye hızla entegre olan 
Türkiye ekonomisi üzerinde Ekonomik Küreselleşmenin ve bu bağlamda bileşenleri olan; 
Finansal küreselleşme, Ticaretin küreselleşmesi ve Yatırımların/Üretimin küreselleşmesinin 
etkileri olmuştur. Dış ticaret, finans ve DYY alanlarındaki serbestleşme ve küresel ekonomiye 
ventegrasyon bu alanlarda önemli değişimler getirmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Türkiye ekonomisi 
 
THE EFFECTS OF THE TURKISH ECONOMY OF ECONOMIC GLOBALIZATION  
 
Abstract 

Globalization is rapidly growing and covering every field of life. In this frame, Turkey is 
rapidly integrating global economy after the 1980. In this context, the financial globalization, 
the globalization of trade and investment / production which are components of Economic 
globalization have  impacts on Turkish Economy. Liberalization in areas of foreign trade, 
finance and FDI and integration into the global economy has brought significant changes in 
these areas. 
 
Key Words; Globalisation, Economy of Turkey 

 

1.Giriş 

Birinci endüstri devrimi ile başlayan ve günümüze kadar süren son iki yüz yıllık 
periyotta; ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik yapılar önemli değişiklikler geçirmiştir. Bu 
süreçte, başta teknolojik gelişmeler olmak üzere birçok faktörün etkisi ile ve özellikle 
1980’lerden sonra giderek yoğunlaşan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel bütünleşme 
süreci yaşanmış ve yaşanmaktadır. Başlangıcı, içeriği, çeşitleri ile ilgili farklı görüşler 
olmakla birlikte iki dünya savaşı arasındaki dönem dışında başta ekonomi olmak üzere hemen 
her alanda giderek artan bütünleşme olgusu ve süreci ‘küreselleşme’ olarak tanımlanmaktadır. 

Küreselleşme; ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bütünleşmenin gelişmesi 
ve bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılmasını ifade 

                                                            
1 Yrd.Doç.Dr.İstanbul Ticaret Üniversitesi,Ticari Bilimler Fakültesi,Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi/ 
madiguzel@ticaret.edu.tr  
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etmektedir.Çok yönlü bir olgu olarak küreselleşmenin; ekonomik, politik, ideolojik ve 
kültürel boyutları vardır. Küreselleşme hemen her alanda iç içe girmiş olarak yaşanan bir 
süreç olmakla birlikte kategorize edilirken genelde; ekonomik küreselleşme, kültürel 
küreselleşme ve politik küreselleşme olarak üçe ayrılmaktadır. 

Bu bağlamda Küreselleşme; “Küreselleşme; temel dinamikleri teknolojik itme ve 
neo-liberal ideolojik çekme olan dünya bazındaki bütünleşme sürecinde; mesafenin, 
mekânın, zamanın daralması ile birlikte ekonomide, teknolojide, siyasette, kültür ve 
sosyal olaylarda dünya çapında asimetrik karşılıklı bağımlılığın ve organik 
bütünleşmenin artmasıdır” şeklinde tanımlanabilir (Adıgüzel,2011a). 

Küreselleşme dünya ekonomisinin yapısı, işleyişi ve içsel bağlarında önemli değişimlere 
neden olmakta, ekonomilerin daha yoğun entegrasyonunu ve birbirlerine olan bağımlılıklarını 
artırmaktadır. Genel olarak mal, hizmet, sermaye, finans piyasaları ve daha dar kapsamlı 
olarakta emek piyasaları dünya çapında daha bütünleşmiş bir hale gelmektedir.  

Teknoloji, iletişim ve ulaşım alanlarındaki gelişmeler ve uluslararası sermaye 
hareketlerine getirilmiş olan sınırlamaların kaldırılması sonucunda uluslararası mali piyasalar, 
adeta birbiriyle bütünleşmiş tek bir pazar halini almış ve dünyanın dört bir yanından 
katılımcıların yer aldığı, 24 saat aralıksız işlem yapılan bir arena haline dönüşmüştür 
(Alp,2007). 

Bu bağlamda 1980’den sonra giderek yoğunlaşan şekilde küresel ekonomiye entegre olan 
Türkiye Ekonomisi üzerinde, genelde tüm küreselleşme kategorilerinin özelde ekonomik 
küreselleşmenin belirleyici etkileri olduğu bilinmektedir. Ekonomi Politikalarının 
belirlenmesi ve küresel ekonomiye doğru şekilde entegre olunabilmesi açısından bu etkilerin 
ortaya konulması ve irdelenmesi önem arzetmektedir. Bu çalışmanın amacı bu bağlamda 
ekonomik küreselleşmenin Türkiye Ekonomisi üzerindeki etkilerini irdelemektir. Çalışmamız 
dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü olan bu bölümden sonra ikinci bölümde ekonomik 
küreselleşme konusu özetle ortaya konulacak üçüncü bölümde ekonomik küreselleşmenin 
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri incelenecektir. Dördüncü ve son bölümde sonuç ve 
değerlendirmeler yer alacaktır.  

2.Ekonomik Küreselleşme 

Ekonomik faaliyetlerin uluslararası nitelik taşıması yeni bir olgu değildir. Bazı mallar 
yüzyıllar boyunca uluslararası ticarette önem taşımıştır. 1913’ten önce ve gerçekte 
günümüzden sadece yaklaşık otuz yıl öncesine değin, uluslararası ekonomik bütünleşme 
kendini, büyük ölçüde, bağımsız firmalar arasında mal ve hizmetlerin ticareti yoluyla ve 
uluslararası yatırım sermayesi hareketleri yoluyla gösteren, yüzeysel bütünleşmeydi. Dünya 
bu yana çarpıcı ve devrim niteliğinde değişiklikler yaşanmaktadır.  

Bugünki küreselleşme, bilgi toplumu/bilgi ekonomisi ile etkileşim içerisinde küresel 
ölçekte ve yeni ekonomisinde 1950’lerden biçimler içinde bir karşılıklı bağımlı olan yeni bir 
farklı sistem ve dünyanın yaratılmasıyla ilgilidir. Günümüzde, öncelikle Ulus-ötesi şirketlerce 
örgütlenen ‘malların ve hizmetlerin üretimi düzeyine dek yayılan ve buna ek olarak, görünür 
ve görünmez ticareti arttıran derin bütünleşmenin’ giderek yaygınlaştığı bir dünyada 
yaşamaktayız. Bu nedenle, ulusal ekonomiler arasındaki bağlar ulus ötesi şirketler ve bu 
şirketlerin kurduğu ağlar içindeki faaliyetlerin eklediği sınır-ötesi değerden giderek artan 
ölçüde etkilenmektedir (UNCTAD,1993;113). Ancak işleyen küreselleştirici güçler olsa da 
tümüyle küreselleşmiş bir dünya ekonomisinde değiliz.  
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Dar anlamda ekonomik küreselleşmeyi ifade eden Küreselleşme, yeni teknolojilerin ve 
ekonomik liberalleşmenin sağladığı olanaklarla dünyada ekonomik küresel bütünleşmeyi büyük 
ölçüde gerçekleştirmiştir. Ulusal sınırlar, eskiye göre çok daha az kısıtlayıcıdır. Ticari ve 
teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, kısıtlamaların azalmasında önemli rol oynamıştır. 
Ülkeler, karşılıklı veya çok taraflı olarak gümrük vergilerini azaltmakta ve 
kaldırmaktadır.1980’lerden itibaren özelleştirme yoluyla birçok alandaki devlet tekellerinin 
kaldırılması küreselleşmiş şirketler yaratmıştır. 

Ekonominin küreselleşmesi, sermaye hareketlerinin neredeyse bütünüyle 
kuralsızlaştırılması, parasal alışverişlerin, reel ekonomi alışverişleri üstündeki aşırı (elli ile 
yüz katı arasında değişen bir oranda) egemenliği, yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
gelişmesi, işletmelerin köklü biçimde yeniden tasarlanması (re-engineering) ulusal 
ekonomilerin sınırlarını akıcı, nesnel olarak tanımlanamaz ve bu nedenle denetlenemez 
durumlara dönüştürmüştür. Bu süreçlerin etkisiyle devletin; her türlü kaynağın, ürünler, 
hammaddeler, kişiler, teknik bilgiler, sermayeler vb. giriş ve çıkışındaki akışları 
değerlendirme ve düzenleme egemenliği çeşitli alanlarda kesin bir azalmaya uğramıştır. 
Örneğin, günümüzde hiçbir devletin artık, günlük olarak, dünyanın en sanayileşmiş yedi 
ülkesinin (G-7’ler) bütün merkez bankalarının rezervlerinin altı-yedi katına kadar çıkan 
elektronik para alışverişlerini denetleme gücü yoktur. Nitekim, burada 1999’daki toplam 300-
350 milyar dolarlık rezervlere karşı yaklaşık 2 trilyon dolarlık günlük ticari işlem söz 
konusudur (Gallino,2007:28).  

Bu bağlamda ekonomik küreselleşme; ülke ekonomilerini birbirinden ayıran gümrük 
duvarları, tarifeler, kotalar ve sermaye kısıtlamaları gibi engellerin giderek azaltılması ile 
malların, hizmetlerin, işgücünün ve sermayenin ülkeler arasında daha hızlı ve daha kolay 
dolaşabilir hale gelerek dünyanın ekonomik olarak bütünleşmesini ifade etmektedir. 
Küreselleşen dünyada firmalar yalnızca iç piyasaya değil, dünya pazarına dönük üretim 
yapmakta; maliyet avantajı olan bölgelere üretimin çeşitli aşamalarını taşımakta; esnek 
üretim, esnek zamanlı çalışma, sıfır hatalı üretim, tam zamanında teslim, müşteri 
memnuniyeti, satış sonrası hizmetler, daha uzun garanti süresi, ürün iadesi hakkı, sanal 
ortamda yardımlaşma ve evden üretime katılma gibi yeni yöntemler ekseninde üretim, 
dağıtım ve pazarlama işlevlerini yeniden organize etmektedirler (Acar,2004;2-3). Diğer bir 
tanımla; “Ekonomik küreselleşme, Çok Uluslu Şirketlerin sınırlar ötesi değer zincirleri ile 
belirginleşen üretim faktörleri, ara mallar ve nihai mal piyasalarının artan seviyede 
entegrasyonunun öncülük ettiği prosesler setidir”(Prakash,2001;119). 

Ekonomik Küreselleşme, ayrı ulusal ekonomilerin bütünleştiği bir dünya ekonomisinin 
içine dönüşümün süreci ve artan ekonomik entegrasyon prosesi olarakta tanımlanabilir 
(Kleinert,2004;1). Richard Lipsey, küreselleşen ekonomiyi “hem finansal hem de birçok 
bireysel ülkenin, ekonomilerinin üretim ve finansal sektörlerinin artan şekilde bütünleşmesi” 
olarak tarif etmektedir (Bradford,2004). 

Küreselleşmenin günümüzde öne çıkan formu kapitalist-neoliberal karakterli ekonomik 
küreselleşmedir. Ancak küreselleşmenin diğer boyutları da giderek yoğunlaşmakta ve 
yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda küreselleşmeyi, her birinin ayrı özellikleri ve sorunları olan 
üç ayrı kategoriye ayırabiliriz (Modelski,2008;75-80);  

1. Ekonomik küreselleşme 
2. Kültürel küreselleşme 
3. Politik küreselleşme 
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Stıglitz’e göre; salt ekonomi üzerindeki etkileri ele alındığında, küreselleşmenin üç farklı 
avantajı olduğu görülür. Artık bir ülkenin mallarına olan talep kendi piyasaları ile sınırlı 
değildir, bir ülkenin yatırımları kendi iç tasarruflarıyla kısıtlı kalmamaktadır ve bir ülkenin 
üreticileri en gelişmiş teknolojilere (belli bir fiyat karşılığında) erişim olanağına sahiptir. 
Fakat bu fırsatlara karşılık bazı riskler de vardır: Gelişmiş ülkeler çeşitli tarife dışı engellerle 
gelişmekte olan ülke mallarının kendi pazarlarına girişine izin vermemektedir. Küresel finans 
piyasalarındaki finansal akımlar, reel ekonominin gereklerinin kat kat üstüne çıkmıştır. Kısa 
vadeli sermaye hareketleri ülkeleri çok büyük istikrarsızlıklarla karşı karşıya 
bırakabilmektedir. Pek çok ülke de, özelleştirme sürecinde yabancıların varolan kuruluşları 
satın almasının doğrudan yabancı yatırım olduğu yanılgısına düşülmüştür. Pek çok örnekte, 
yabancıların alım yapmaları servet yaratmaktan ziyade şirketlerin varlıklarının ucuza satın 
alınması ve daha sonra hızlı kâr edinmek için satılmasını (asset stripping) amaçlamaktadır. 
Böyle bir durumla karşılaşan ülkeler uzun vadede zenginleşmez, aksine fakirleşir. Çok iyi 
eğitimli işgücünün hareketli olması, gelişmekte olan ülkeler için eşitsizlikleri daha da 
artıracak ya da bu nitelikli işgücünü kaybedeceklerdir (Stıglitz,2009;288).  

Ekonomik küreselleşmenin ulusal ekonomiler ve küresel ekonomide sayısız etkileri 
olmakta ve olacaktır. Bu etkilere göre küreselleşme sürecinin kazananları olduğu gibi 
kaybedenleride olmakta; küreselleşme, ekonomik büyüme için çok kuvvetli, olumlu bir güç 
olabilirken diğer taraftan kaybetmenin sebebide olabilmektedir. 1980’lerden günümüze, 
giderek daha hızlanan ve yoğunlaşan bu küreselleşme olgusu ve süreci, ülkeler için fırsatların 
yanı sıra tehditlerde taşımaktadır. 

A. Giddens’e göre; Ekonomik küreselleşme yapıcı olduğu kadar yıkıcı yönleri de 
olan/olabilen bir süreçtir. Bu nedenle azgelişmiş ülkeleri de zaman zaman olumsuz yönleriyle 
etkilenmekte ve etkileyebilecektir. Bir ekonomiyi tekelleşmeye sürükleyebileceği gibi, ranta 
bağımlı ya da savunmasız hale de getirilebilir. Ekonomik küreselleşme için basitçe iyi ya da 
kötü demek mümkün değildir. Küreselleşme basit bir tasvir için çok karmaşık bir olgudur. 
Yükselen küresel piyasa ekonomisinin dışında kalan hiçbir ekonomi şimdiye kadar başarılı 
olmamıştır. Küresel ekonominin dışında kalıp başarılı olabilen bir ülke olmamıştır. Böyle bir 
şey mümkün değildir. Ancak küresel ekonomiye katılma şartlarınızı sorgulayabilirsiniz 
(Giddens,2000). 

Ekonomik küreselleşme temel olarak üç farklı aşamada gerçekleşmektedir. Bu 
aşamalardan birincisi ticari serbestlik, ikincisi yatırımlarda serbestlik, üçüncüsü finansal 
serbestliktir. Bu bağlamda ekonomik küreselleşme olgusu 3’e ayrılmaktadır (O'loughlin, 
vd,2004;156-157). 

1. Finansal küreselleşme 
2. Ticaretin küreselleşmesi 
3. Yatırımın ve üretimin küreselleşmesi 

2.1.Ticaretin Küreselleşmesi 
Ekonomik küreselleşme denilince ilk akla gelen uluslararası ticaretteki artış ve 

gelişmedir. Ülkelerin küresel ekonomi ile bütünleşmeleri ve küreselleşme derecesi, dışa 
açıklık endeksi olarak adlandırılan dış ticaretlerinin (ithalat ve ihracat toplamı) GSMH’larına 
oranı ile ölçülmektedir (Dorman,2000;46). 

 Ticaretteki bu artışın önemli nedenleri olarak (Adıgüzel,2011a); Gümrük tarifelerindeki 
indirimler ve tarife dışı engellerdeki azalmalar,Taşıma maliyetlerindeki büyük 
düşüşler,Endüstri içi ticaretin artması,Dışarıdan tedariğin (outsourcing) artması,Toplumların 
zevk ve tüketim kalıplarındaki benzerliğin artması,Çok Uluslu Şirketlerin küresel pazarlama 
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stratejileri ve faaliyetleri,Çok Uluslu Şirketlerin firma içi ticaretlerin artması,Bölgesel 
bütünleşmelerin artması, GATT/WTO kurumlarının kurulması ile dünya ticaret sisteminde 
sağlanan gelişmeler,1980’lerden sonra ve özellikle demirperdenin yıkılışıyla hükümetlerin 
liberal ekonomik politik tercihlerindeki artış,Bankacılık sisteminde ve dış ticaretin 
finansmanındaki gelişmeler, Dünyadaki mal ve hizmet standardizasyonundaki gelişmeler, Hızlı 
teknolojik gelişmeler sonucunda ürün ömür devir sürelerinin kısalması ve bu kapsamda 
teknolojik yarışın artması,Uluslararası turizmdeki artış,Yabancı sermaye yatırımlarında ve 
uluslararası teknoloji ticaretindeki artışlar,Teknolojik gelişmeler ve ekonomik nedenlerle 
üretim süreçlerinin parçalanması sonucunda üretimi uluslararasılaşması sayılabilir. 

2.2.Yatırımların Küreselleşmesi 
Yatırımların küreselleşmesi ile kastedilen Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) olup bir 

diğer yönüyle üretimin küreselleşmesini ifade etmektedir. DYY, “bir şirketin üretimini, kurulu 
bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde 
üretim tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini satın almasıdır.” Üretimin küreselleşmesi 
ise “şirketlerin sınır ötesi sabit sermaye yatırımını, sınır ötesi iştirak, fason imalat anlaşmaları 
ve başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi ülkeleri dışında yaymaları” 
olarak tanımlanmaktadır. (DPT,1995;10) 

Günümüz dünya ekonomisinde Ç.U.Ş'in toplam yurtiçi (ana merkez) ve yurt dışı üre-
timleri dünya GSYİH'sının yaklaşık beşte birini oluşturmakta ve bu şirketlerin kendi iç ticareti 
miktarları da dünya ticaretinin üçte biri dolaylarındadır. 1980 yılından itibaren DYY’nda 
sürekli ve dünya hâsılasının çok üstünde bir artış söz konusudur. 1982 yılında Dünyada 59 
milyar dolar olan DYY girişleri 2010 yılında 1290 milyar dolar, 2011 yılında  1509 milyar 
dolara ulaşmıştır. DYY girişleri yıllık ortalama olarak 1986 - 1990 arasında % 21,7; 1991 - 
1995 yılları arasında % 21,8; 1990 - 2000 yılları arasında % 40 oranında artmıştır. Dünyadaki 
DYY Dışsal stokları da 1982 yılında 600 milyar dolar iken 2010 yılı itibarıyla 19,1 trilyon 
dolar seviyesine ulaşmıştır (WIR,2011). 

2.3.Finansal Küreselleşme 
Sermaye piyasaları küresel anlamda karşılıklı bağımlıdır ve sermaye, tarihte ilk kez 

gerçek zamanlı çalışan, küresel anlamda bütünleşmiş mali piyasalarda, gece-gündüz 
yönlendirilir. Tüm dünyada, elektronik devrelerde saniyeler içinde milyarlarca dolar 
değerinde iş gerçekleşir. Yeni enformasyon sistemleri ile iletişim teknolojileri sermayeye, 
ekonomiler arasında çok kısa süre içinde dolaşma olanağı sağlar. Sermaye, tasarruf ve 
yatırımlar dünya ölçeğindedir (Went,2001;80-81).  

Bu bağlamda “finansal küreselleşme, sermayenin uluslararası sınırları aşarak çeşitli 
ülkelerdeki bankacılık ve finans piyasalarında rahatça dolaşması, küresel çapta kâr fırsatları 
kollaması, gittiği ülkede herhangi bir olumsuz havanın esmesi durumunda ise hızlıca burayı 
terk ederek daha güvenli limanlara sığınması demektir. Finansal küreselleşme, doğrudan 
yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve kısa vadeli banka ödünçlerini içeren sıcak para 
hareketleri şeklinde kendisini göstermektedir.”(Öztürk,2007;251). Dikkat edilirse finansal 
küreselleşme, küreselleşmenin hem bir parçası hem de küreselleşmeyi hızlandıran önemli bir 
unsuru oluşturmaktadır. Nitekim finansal piyasaların bütünleşmesi ve sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesi sonucunda faiz ve kur dalgalanmalarına imkân tanınması üretimin 
küreselleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Finansal küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve kısa vadeli 
banka ödünçlerini içeren sıcak para hareketleri şeklinde kendisini göstermektedir. Finansal 
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serbestleşme politikaları, dış finansal serbestleşme ve iç finansal serbestleşme olmak üzere 
ikiye ayrılabilir. Bir ülkenin yabancı ülkelerle olan finansal alışverişinin liberalleştirilmesi 
olan dış finansal serbestleşme ile yurt sakinleri dış piyasalardan serbestçe borçlanabilmekte, 
yabancılar ise iç mali piyasalarda serbestçe yatırım yapabilmekte, ülkede yerleşikler dışarıya 
serbestçe sermaye transfer edebilmekte ve varlık edinebilmekte, yabancılar ise yanı şekilde iç 
piyasadan borçlanabilmekte, ülke yerleşikleri yabancı paralar üzerinden serbestçe bütün 
işlemleri yapabilmektedirler (Akyüz,1993; 150-151).  

İç finansal serbestleşme; “ulusal para cinsinden yapılan tüm işlemlerdeki sınırlayıcı 
faktörlerin kaldırılması veya finansal piyasayı etkileyecek oranda azaltılmasını ifade 
eder.”(Keyder,1996;265). İç finansal serbestleşme ile nominal ve faiz oranlarının tamamen 
serbest piyasa koşullarında belirlenmesi sağlanmaktadır. İç finansal serbestleştirme aynı 
zamanda bankacılık sektörünün yabancı sermayeye açılmasınıda beraberinde getirmektedir 
(Chussudovsky, 1999;76-77). 

3.Ekonomik Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri 
 Ekonomik küreselleşme olgusunun başlangıcı dünyada ekonomik ilişkilerin başlangıcı 
ile yaşıttır. Ancak günümüz küreselleşme dalgası 1950’lerde başlamış teknolojik ve siyasi 
gelişmelerin etkisiyle 1970-1980’lerde giderek artan bir yoğunluk kazanmıştır. Bu sürece 
parelel olarak Türk ekonomiside  1980 yılından itibaren ithal ikamesine dayalı ekonomik 
politikaları bir kenara bırakarak, serbest piyasa ekonomisiyle dışa açılmayı hedeflemiştir. Bu 
bağlamda bu çalışmamızda küreselleşmenin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri 1980 
sonrası dönem olarak irdelenmiştir. Bu etkiler ekonomik küreselleşmenin yukarıda yapılan 
sınıflandırılması  çerçevesinde incelenmiştir. 

3.1.Ticaretin Küreselleşmesi 
Ticaretin küreselleşmesini ölçmekte kullanılan en popüler yöntemlerden biri ithalat ve ihracat 
değerlerinin toplamının gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) bölünmesidir. Formül olarak; 
Ticari açıklık derecesi = [(ihracat + ithalat)/GSYH]x100 formülü ile hesaplanmaktadır 
(Aizenman,2008;373;Aizenman vd,2008; Quinn, ve Toyoda, 2008;1418). Aşağıdaki Tablo-
1’de Türkiye ekonomisi için seçilmiş yıllarda bu oran görülmektedir. 

1985'te Türkiye'nin ürettiği milli gelir 66.4 milyar dolar, ihracatı ise 7, 958 milyar dolar 
ile milli gelirinin yüzde 12’ine karşılık gelirken,  2011 yılında ihracat 134,906 milyar dolar 
milli gelir  772,298 milyar dolar olmuş, ihracatın milli gelire oranı yüzde 17,46 olarak 
gerçekleşmiştir. 1985 yılında ithalat  11,343 milyar dolar ile milli gelirin yüzde 17,08’i, 2011 
yılında ithalat 240,841 milyar dolar ile milli gelirin yüzde 31,18’i olmuştur. 
 

Tablo-1. Türkiye ekonomisi için seçilmiş yıllarda 
Dış Ticaret/Milli Gelir Oranı (%) 

    

 

Dış Ticaret 
Hacmi 
(Milyar 
Dolar)

GSMH 
(Milyar Dolar)

Dış Ticaret 
Hacmi/ 
Milli Gelir 
Oranı (%)

1989 27,416 108,63 25,23 
1990 35,261 152,31 23,15 
1991 34,640 153,57 22,55 
1992 37,585 160,21 22,21 
1993 44,773 181,81 24,62 
1994 41,375 130,91 31,60 
1995 57,346 171,88 33,36 
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1996 66,850 184,58 36,21 
1997 74,819 194,10 38,54 
1998 72,194 205,83 35,07 
1999 67,258 187,35 35,89 
2000  82,276 201,500 40,83 
2002 87,612         180.3 48,59 
2005 190,250 483,9 39,31 
2008                       333,990            742,1                  45,00   
2009                       243,070            616,7                  39,41                  .

2010                       299,427            731,6                  40,92 
2011                       375,747           772,298               48,65                  .

   

 
Tablo TCMB verileri kullanılarak tarafımızca oluşturulmuştur. 
 

Tablo-1’de de görüldüğü gibi Türkiye ekonomisi 1980 sonrasında dış ticaret yoluyla 
giderek artan oranda bir entegrasyonsüreci geçirmektedir.1989 yılında Dış Ticaretin Milli 
Gelire Oranı %25, 1991 yılında %22 iken entegrasyondaki artışa paralel şekilde artarak 2002 
ve 2011 yıllarında %48’lere ulaşmıştır. 

Türk ekonomisinde 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte ihracata dönük /dışa açık büyüme 
ekonomi politikalarının temel öğesi yapılmıştır. Böylece ekonomik yapı içe dönük, gümrük 
vergileriyle korunan bir tüketim sanayiden, dışa dönük üretim mallarına ağırlık veren 
uluslararası pazarlarda rekabeti esas alan bir şekle dönüşmüştür (Kazgan,1998;333). Avrupa 
Birliği ile Gümrük Birliği’nin 1996 yılı başında yürürlüğe girmesi, küresel gelişmeler, 2001 
Krizi ve sonrasında uygulanan yapısal reform programları, ülkemizde başta dış ticaret olmak 
üzere pek çok alanda temel bir dönüşüme yol açmıştır.  

1980 yılında 10,820 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, 2011 yılında 375,747  milyar 
dolar olmuştur. Dış ticaret hacminin GSMH’ya oranı ise 1980 yılında % 16,29  iken, 2011 
yılında % 48,65 olarak gerçekleşmiştir. 1980 yılında, cari dolar fiyatlarıyla 2,910 milyar dolar 
olan toplam ihracat, 2002 sonrası donemde ivme kazanarak 2012 yılında 153,4 milyar dolara 
ulaşmıştır. Bu olumlu gelişmenin yanında ithalatın da hızla artması ile 1980 yılında 7,909 
milyar dolar olan ithalat 2011 yılında 240,841 milyar dolar olmuştur. 

1980 sonrası dönemde, tarım ve madencilik ürünleri ihracatı çok sınırlı bir artış 
gösterirken, imalat sanayi ürünleri ihracatında önemli bir yükseliş gözlenmiştir. Bu dönemde 
özellikle yatırım malı üreten sektörlerde hızlı ihracat büyümesi gerçekleşmiştir. Otomotiv 
sektörü gibi belirli bazı sektörler uluslararası piyasalarla başarı ile entegre olmuştur. Bununla 
birlikte, ihracatın Türkiye GSYİH’na oranı benzer gelir seviyesine sahip olan ülkelerle 
karşılaştırıldığında halen nispeten düşüktür (TEPAV,2007). 

Küresel ekonomiye entegrasyonu ve ekonominin dışa açıklığındaki seyri göstermesi 
açısından İhracat/Üretim Oranları önemli bir göstergedir. Tablo-2’de görüldüğü gibi  1997 
yılında imalat sanayi genelinde ihracat/üretim oranı, yüzde 15.46 ;2001 yılında yüzde 26.67 
ve 2007 yılında yüzde 39.60 olmuştur. İhracat/Üretim Oranı, Genellikle tüketim malları 
üreten sektörler grubunda, 1997 yılında yüzde 24.84 iken giderek artarak 2007 yılında ise 
yüzde 44.52 olmuştur. Genellikle ara malları üreten sektörlerde 1997 yılında yüzde 10.41 
iken, 2007 yılında ise yüzde 24.87’ye ulaşmıştır. Genellikle yatırım malları üreten 
sektörlerinde 1997 yılında yüzde 13.02 iken, bu oran 2001 yılında yüzde 44.77’ye, 2007 
yılında ise yüzde 62.23’e yükselmiştir.  
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Tablo-2 : İmalat Sanayi Sektörleri itibariyle ihracat / üretim oranları 
 1997   2000   2001   2002   2005   2006   2007 

İmalat Sanayi    0.1546  0.1990  0.2667  0.2841  0.3326  0.3722  0.3960 
A.Genellikle Tüketim Malları  0.2484  0.2667  0.3161  0.3443  0.4272  0.4295  0.4452 
B.Genellikle Ara Malları   0.1041  0.1273  0.1675  0.1753  0.2146  0.2360  0.2487 
C.Genellikle Yatırım Mallar  0.1302  0.2503  0.4477  0.4544  0.5466  0.5690  0.6223 

 

Kaynak:YÜKSELER, Zafer ve Ercan TÜRKAN, 2008:30’daki Tablo-4’ten özetlenmiştir. 

Türkiye’nin ihracat yapısı dünya ticaretindeki “dinamik ürünler” sınıflamasıyla tam 
olarak örtüşmemektedir. Dünya ticareti içerisindeki payı zaman içerisinde artış gösteren 
ürünler olarak tanımlanan dinamik ürünler sınıflamasında yer alan ürünlerin büyük bir 
çoğunluğu ileri teknoloji içeren ürünlerdir. Gelirdeki artış, teknoloji yoğun ürünlere olan 
talebi, düşük teknoloji ürünlerine olan talepten daha fazla arttırmaktadır. Bu nedenle, 
teknoloji yoğun sanayiler büyüme sanayileri olarak da tanımlanmaktadır (Taymaz 2001:77, 
DPT:DKPDTÖİKR). 

Diğer taraftan  bir sektördeki İthalat/arz oranı, o sektörde toplam arzın ne kadarının 
ithalat tarafından oluşturulduğunu (karşılandığını) göstermektedir. Bu oran hem o sektörün 
dışa bağımlılığını hem küresel ekonomi ile entegrasyonuna bir göstergedir. 

Tablo-3’de görüldüğü gibi  ithalat/arz oranı; imalat sanayi genelinde 1997 yılında yüzde 
24.76; 2001 yılında yüzde 25.38 ve 2007 yılında yüzde 39.27 olmuştur. Bu oran; genellikle 
tüketim malları üreten sektörlerde, ithalat/arz oranı 1997 yılında yüzde 9.67 iken, 2007 yılında 
yüzde 19.45’e, Genellikle ara malları üreten sektörlerde 1997 yılında yüzde 26.45 ve 2007 
yılında yüzde 43.32 ve genellikle yatırım malları üreten sektörlerde 1997 yılında yüzde 42.45 
ve 2007 yılında yüzde 53.06’ya yükselmiştir. 

Tablo-3: Sektörler itibariyle ithalat / arz oranları 
          1997     2000      2001     2002      2005     2006    2007 

İmalat Sanayi        0.2476   0.2946  0.2538  0.2730  0.3733  0.3804  0.3949 
A.Genellikle Tük. Malları    0.0967   0.0989  0.0920  0.1102  0.1662  0.1767  0.1945 
B.Genellikle Ara Malları       0.2645   0.3346  0.3051  0.3434  0.4127  0.4236  0.4332 
C.Genellikle Yatırım Mal.      0.4245   0.4870  0.4556  0.4328  0.5188  0.5171  0.5306 

Kaynak: YÜKSELER, Zafer ve Ercan TÜRKAN, 2008:42’deki Tablo-11’den özetlenmiştir  

Dış Ticaret Açığı 
Özellikle 2001 yılından itibaren Türkiye’nin hem mal ihracatında hem de mal ithalatında 

çok ciddi bir artış trendi gözlenmekle birlikte, aralarındaki fark mutlak olarak ithalat lehine 
hızla artmıştır (Grafik-1). Ticaret açığındaki artış ulusal gelirdeki artıştan fazla olduğu için 
hem cari açıkta hem de cari açığın ulusal gelire oranında ciddi bir kötüleşme gözlenmiştir. 
İthalat, ihracattan biraz daha hızlı arttığı için, ihracatın ithalatı karşılama oranı bu dönemde 
düşmüştür. 2010 yılında ihracatta %11,6'lık artışa karşılık, ithalatın %31,7 oranında artması 
sonucunda ihracatın ithalatı karşılama oranı %72,5'ten %61,4'e gerilemiştir. 2011 yılında bu 
oran yüzde 56 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK,2011). 

İthalat ve ihracattaki bu gelişmeler sonucunda 1996 yılında 20,4 milyar dolar açık veren 
dış ticaret dengesi, krizin yaşandığı 2001 yılında 10,1 milyar dolara kadar gerilemiş, ancak 
ekonominin tekrar büyüme sürecine girmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte hızlı bir 
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yükselme trendine girerek 2007 yılında 62,8 milyar dolara yükselmiştir. Dış ticaret açığının 
ihracat ve dış ticaret hacmine oranları incelendiğinde, dış ticaret dengesinin kriz sonrası 
dönemde giderek bozulduğu görülmektedir. Dış ticaret açığının dış ticaret hacmi içerisindeki 
payı, 2001 yılında yüzde 13,8 iken, bu oran duzenli bir artışla 2006 yılında yüzde 24’e kadar 
yükselmiş, ancak 2007 yılında yüzde 22,7’ye gerilemiştir. 2011 yılında dış ticaret açığı yıllık 
105,934 milyar dolara yükselmiştir. Bu nedenle, cari işlemler açığında da 2011 yılında yeni bir 
rekor kırılmıştır (TÜİK). 

  Grafik-1. Dış Ticaret Açığı 

 
Kaynak,TCMB,2012a, s.5 
İhracat ve İthalatta Ülke Yoğunlaşma Oranları ve Çeşitlenme  

Türkiye’nin küresel ekonomi ile olan bağları artmaktadır. Dış ticarette hala Türkiye’nin 
en önemli ticaret ortağı olan AB ülkelerinin ağırlığı azalırken bazı Orta Doğu, Asya ülkeleri 
ile diğer Avrupa ülkeleri önem kazanmaktadır. Türkiye’nin gelişmiş ülkelere olan ihracatı 
2000 yılında toplam ihracatının yüzde 71’i iken bu oran 2008 yılında yüzde 50’ye kadar 
düşmüştür. Bu dönemde, Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracat yüzde 54’ten 43’e, ABD’ye 
yaptığı ihracat ise yüzde 11’den 3’e kadar düşmüştür. Türkiye özellikle Irak, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Romanya, Kazakistan, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna, Rusya ve İran gibi 
ülkelere olan ihracatını son derece hızlı bir biçimde arttırmıştır (Subaşat,2010;19). İmalat 
sanayi ihracatında hem pazar hem de ürün portföyü olarak çeşitlenme yaşanmaktadır. 
Türkiye’nin 2008 yılında, bir milyar dolardan fazla ihracatta bulunduğu ülke sayısı 30; 500 
milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında ihracat yaptığı ülke sayısı 19’dur. Türkiye’nin 
ihracatta sektör ve ülke bazında çeşitlemeye gittiği görülmektedir (DTM). 

OrtaDoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesine yapılan ihracatın payı dikkat çekici 
oranda yükselmiştir (Grafik-2). ODKA bölgesine yapılan ihracat ise ağırlıklı olarak, demir-
çelik, canlı hayvanlar ve gıda maddeleri, mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli makine ve 
cihazlar ile makine-teçhizattan oluşmaktadır(TCMB,2012a).  

 
 
 
 
 
 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

10 
 

Grafik-2.İhracatta Seçilmiş Bölge Payları-Altın Hariç % 

 
Kaynak: TCMB,2012a,s.6 

İthalatımızın bölgelere ve ülkelere göre dağılımı değerlendirildiğinde ise (Yükseler ve 
Türkan,2008);  

• İthalatımız içinde “AB 15” ülkelerinin payı 1996-2000 döneminde ortalama olarak 
yüzde 52 civarında iken, 2007 yılında yüzde 34’e gerilemiştir. Bu oranlar başta ABD 
olmak üzere “Amerika” ülkelerinde de benzeri bir eğilim göstermiş ve sırasıyla yüzde 
9,9, yüzde 7,2 ve yüzde 6,9 olmuştur.  

• Asya ülkelerinden yapılan ithalatta önemli artışlar yaşanmaktadır. 1996 yılında 
seçilmiş Asya ülkelerinin ithalat pazarımızdaki yeri yüzde 16,8 iken, bu oran 2007 
yılında 19,5 puan artarak yüzde 36,3’e yükselmiştir. ithalat pazarımız belirgin bir 
şekilde AB 15 ve ABD’den, Asya ve AB-10 ülkelerine kaymaktadır.   

• 2007 yılındaki 62.8 milyar dolarlık toplam dış ticaret açığının 49,2 milyar doları Asya 
I ve Asya II ülke gruplarından kaynaklanmaktadır. 1996 yılında Asya ülkelerinin 
toplam dış ticaret açığı içerisindeki payı yüzde 16,8 iken, bu katkı gümrük birliğini 
takip eden 1997-2000 döneminde ortalama olarak yüzde 33, 2001-2003 döneminde 
yüzde 57, 2004 yılında yüzde 64, 2005 yılında yüzde 69, 2006 yılında yüzde 70 ve 2007 
yılında ise yüzde 78’e yükselmiştir. Asya ülkelerinin enerji ve altın dışı ithalat 
pazarlarımız içindeki payı 2007 yılında yuzde 33’e yükselmiştir.  

Cari açık Türkiye ekonomisinin sürekli temel sorunlarından birisi olmuş ve olmaya 
devam etmektedir. Türkiye’de 2000’li yıllarda cari açığın hızlanarak arttığı görülmektedir. 
Cari işlemler açığı, Türkiye ekonomisinin halen en önemli kırılganlık noktasını 
oluşturmaktadır. Cari açık 2000 yılında 9,9 milyar dolar, 2002 yılında 1,5 milyar dolar 
düzeyinde olan cari açık, 2004’te 15,6 milyar dolara, 2011’de de 78,7 milyar dolara 
yükselmiştir. 2011 yılında Cari açığın GSMH’ya oranı % 9,9’lara ulaşmıştır  (Grafik-3). Cari 
açık artık yapısal bir karaktere bürünmüş ve kalıcı bir hale gelmiştir. Bunda ihracatın yüzde 
80’ini oluşturan imalat sektörünün ithalat bağımlılığı önemli bir rol oynamaktadır.  Türkiye 
ihraç etmek için ithal etmektedir.  
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Grafik-3.Cari İşlemler Dengesi  ve GSMH’ya Oranı (Milyar Dolar ve %) 

 
Kaynak:TCMB 
 
Diğer taraftan, ekonominin verileri incelendiğinde Türkiye’nin hizmet ihracatının, 

ithalatını aştığı görülmektedir. Dış yardımlar ve işçi gelirlerinin yer aldığı Cari transferler 
pozitif bakiye vermektedir. Dış yatırım gelirlerinin bulunduğu Gelir dengesi, sürekli negatif 
bir seyir izlemektedir. Yani Türkiye’nin yurt dışına yaptığı kâr ve faiz transferleri, Türkiye’ye 
yapılan transferlerden sürekli olarak büyük gözükmektedir. 

Türkiye’de sermaye hesabındaki fazla, 2001 yılından sonra hızla artmış ve bu artış hem 
artan cari açığı kapatmış hem de rezervleri arttırmıştır. Sermaye hesabındaki bu artış, 
Türkiye’nin uyguladığı yüksek reel faiz politikasının bir sonucudur. Türkiye’de cari açığın 
finansmanında sermaye hesabındaki fazla, portföy yatırımları, doğrudan yabancı yatırımlar ve 
dış borçlar önemli rol oynamaktadır (Voyvada ve Yeldan,2005). Türkiye’deki enerji 
tüketiminin yaklaşık %70’inin ithal edildiği Türkiye ekonomisinin cari işlemler dengesinde 
petrol fiyatlarının belirleyiciliği büyüktür. Ancak enerji giderleri dışarıda bırakıldığında da 
2000’li yıllarda cari açıkta hızlı bir artış gözlenmektedir.  

GATT/WTO kapsamında yapılan birçok anlaşmanın bağlayıcı kuralları tüm üyeler gibi 
Türkiye içinde belli kısıtlamalar getirmektedir. Ancak hükümetlerin yurtiçi endüstrileri, 
üreticileri, firmaları istisnalar dışında sübvansiyonunu yasaklayan GATT/DTÖ Anlaşmaları 
küresel rekabet ortamını doğrudan etkilemekte ve şekillendirmektedir. 

3.2. Üretimin küreselleşmesi 

Üretimin küreselleşmesi bağlamındaTürkiye için Doğrudan Yabancı Yatırımlarının 
(DYY) girişlerinin artırılması bir çok nedenle önem taşımaktadır. Türkiye ekonomisinin temel 
sorunlarından başında iç tasarrufların yetersiz olması gelmektedir. Diğer yandan yatırımlar için 
gerekli makine-ekipman ve ara malı ithal zorunluluğu da ödemler dengesini olumsuz 
etkilemektedir. Ülkemizin DYY performansının yükselmesi hem ekonomik büyümeye katkıda 
bulunacak, hem de yapısal olarak artan cari açığın finansmanını kolaylaştıracak, dolayısıyla 
imalat sanayiinde reform sürecinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır (DPT 9.K.Planı). 

2000’li yıllarda hükümetlerin Türkiye imalat sanayinin rekabetçi bir biçimde küresel 
ekonomiye eklemlenmesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlara (DYY’ye) merkezi bir rol 
atfettikleri görülmektedir. Bu amaçla girişilen mevzuat düzenlemelerinin en önemlisi Haziran 
2003 tarih ve 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’dur. “Yatırım Serbestliği” ve 
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“Ulusal Muamele” ilkeleri üzerine kurulmuş olan bu kanun, yabancı sermaye yatırımlarına şu 
avantajları/güvenceleri getirmektedir: (i) doğrudan kamulaştırmaya karşı koruma, (ii) yabancı 
kilit personel istihdamında kolaylıklar, (iii) uluslararası tahkim, (iv) gayrimenkul indirimi 
teminatı, (v) mevzuat değişikliklerinin yol açabileceği kayıplara karşı koruma, (vi) serbest 
çıkış hakkı (Türel,2008 ) 

1980 yılına kadar Türkiye’ye sadece 35 milyon dolarlık DYY girişi gerçekleşmiştir 
(Soydal,2006). Tablo-4’de görüldüğü gibi 2003 yılından itibaren bazı uygulamalar, teşvikler, 
istikrarın çekiciliği, banka satış ve birleşmeleri, Özelleştirmeler ile birlikte 2005 yılında 
doğrudan yabancı sermaye girişinde artış gerçekleşmiştir. Türkiye’ye giren DYY, 1990-2000 
arasında yaklaşık 1,5 kat artarken, 2000-2007 döneminde 22 kat yükselmiştir. DYY toplam 
tutarı 1991-2000 dönemindeki 5,5 milyar ABD Doları seviyesinden 2002-2008 döneminde 
67,5 milyar ABD Doları seviyesine çıkmıştır. Önemli ölçüde artışın sağlandığı 2005-2008 
döneminde de doğrudan yabancı sermaye girişleri beklendiği şekilde gerçek sabit sermaye 
yatırımlarına değil, genellikle özelleştirme ve sahip değiştirme şeklinde ve mali aracı 
kuruluşlar sektörüne yönelmiştir.  

 
Tablo-4. DYY’lerin Yıllar İtibariyle Türkiye ve Dünya’daki Gelişimi 

Dünya’da DYY      Türkiye için DYY 
Yıl      Girişleri(Milyar$)         Girişleri(Milyar$) 
2000   1401    1,0 
2001   825    3,4 
2002   628    1,1 
2003   566    1,7 
2004   732    2,8 
2005   983    10,0 
2006   1462    20,2 
2007   1969    22,0 
2008   1744    19,5 
2009   1180    8,4 
2010   1290    9,0 
2011*   1509    15,9 

 
Kaynak: UNCTAD 2011 

 
2002 yılında 17.6 milyar dolar DYY stoku ile dünyada 46.ncı sırada bulunan Türkiye, 

2006 yılına gelindiğinde 79.1 milyar dolar ile 27.nci sıraya yükselmiştir. 2010 yılı itibarıyla 
dünya toplam yurtiçi uluslararası yatırım stoku 19,1 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. ABD 
(3,5 trilyon dolar), Hong Kong (1,1 trilyon dolar) ve İngiltere (1,1 trilyon dolar) en fazla 
yatırım stokuna sahip ülkeler arasında ilk üç sırayı almaktadır. Türkiye ise 181,9 milyar dolar 
stoku ile 2009 yılına göre dünya genelinde 20 basamak yükselerek 23. sırada yer almıştır 
(WIR,2011). 2005 yılı ve ertesindeki ciddi artışta özelleştirme politikalarının ve bazı büyük 
bankaların satışından elde edilen gelirin çok büyük bir rolü vardır.  

Türkiye'deki 1980-2007 arasındaki Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Sektörlere Göre 
Dağılımı Tablo-5’de yer almaktadır. Tablo-5’de görüldüğü gibi DYY’nın büyük çoğunlukla 
hizmet sektörüne yöneldiği görülmektedir. DYY nın en çok olduğu 2007 yılında yapılan 
toplam 19.137 milyon dolarlık DYYlarının 14.012 milyon doları, 2006 yılındaki 17.639 
milyon dolar DYYnin 15.533 milyon doları hizmetler sektörüne yapılmıştır. Bu yıllarda 
bankacılık ve haberleşme sektörlerindeki özelleştirme ve yabancı bankaların yerli bankaları 
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satın almaları söz konusu olmuştur. Teknoloji transferinin sağlanmasında önemli rolü olan 
imalat sanayiindeki DYY oldukça düşük seviyelerde kalmakta olup 2010 yılındaki payı %13, 
3, 2011 yılında % 21 olmuştur (TCMB ve DTM). 

Tablo- 5. Türkiye'ye Yapılan Doğrudan Yabancı Sermaye  
   Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (%) 

                                1980-2000        2001-2007 
Tarım                           1.5                       0.3        
Madencilik                   0.9                      1.2 
İmalat Sanayi               54.4                    17.5 
Hizmetler                     43.1                    81.0 

Kaynak: TCMB ve DTM verileri 

Yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde yaptıkları DYY’ nda 2005'le birlikte görülen 
hareketlenme paralelinde, yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışında doğrudan sermaye 
yatırımlarında da 2005'le birlikte 1 milyon dolar sınırı aşılmış, 2008'de 2,6 milyar dolarla en 
üst noktaya çıkılmış ve 2010'da ise 1,8 milyar dolara gerilemiştir. Türkiye’nin  yurtdışı DYY 
stok miktarı 2007 yılında 12,2 milyar dolar iken 2012 yılı ortalarında 29,5 milyar dolara 
ulaşmıştır (TCMB ve DTM).  

Diğer taraftan, sektörler itibariyle üretim içinde yabancı sermayeli kuruluşların payları 
incelendiğinde, yabancı sermayeli firmaların sanayi sektörü genelinde giderek üretime 
katkılarının arttığı görülmektedir. Nitekim, yabancı sermayeli firmaların üretim içindeki payı 
1995 yılında yüzde 19.5 iken, bu pay 6,8 puanlık bir artışla 2004 yılında yüzde 26.3’e 
yükselmiştir. Özellikle, otomotiv sanayiinde endüstri-içi ticaret ile yabancı sermaye 
hakimiyeti arasında çok belirgin bir ilişki olduğu gözlenmektedir.(Yükseler ve 
Türkan,2008;16) 

Yabancı sermayeli firmaların yüksek-, orta- ve düşük-teknoloji sanayilerindeki piyasa payına 
bakıldığında, 1980’lerin ortalarından itibaren, yabancı yatırımların özellikle yüksek- ve orta-
teknoloji sanayilerinde hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. 1990’ların sonlarına doğru bu iki 
sanayi grubunda yabancı sermayeli firmaların piyasa payı % 45’e ulaşmıştır. Düşük-teknoloji 
sanayilerine fazla ilgi göstermeyen yabancı firmaların piyasa payı tüm dönem boyunca % 10’lar 
düzeyinde kalmıştır (Taymaz ve  Suiçmez, 2005;41). 

Türkiye'de ilk Özelleştirme 1985 yılında yapılmıştır. 1985-2010 arasında özelleştirme 
gelirleri toplamı 41,8 milyar dolara ulaşmıştır. Halen özelleştirme kapsamında 23 kuruluş 
vardır. Bunun yanısıra özelleştirme kapsamında 446 taşınmaz, 78 tesis, 3 liman, 8 otoyol, 2 
boğaz köprüsü ile şans oyunları lisans hakkı yer almaktadır (DPT,2011). 

İmalat Sanayi 
Türkiye’de uluslararası bağlantıları güçlü, ihracata dayalı üretim yapan geniş bir imalat 

sanayii tabanı bulunmaktadır. İmalat sanayii, Türkiye’nin küresel ekonomiyle entegrasyonunu 
sağlayan lokomotif sektör konumundadır. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde imalat sanayi 
ürünlerinin payı, 1980’deki yüzde 37 iken, 2011’de yüzde 93’e ulaşmıştır (DPT,2011).  

Ticaret hacminin büyümesinin ötesinde, Türk imalat sanayinin küresel üretim süreçlerine 
entegrasyonu da hızlanmıştır. Ara malı ithalatındaki ortalama artış 1989-2001 döneminde 
%9,5’ken,söz konusu oran 2002-2005 döneminde %30’a yükselmiştir Gelinen noktada sanayi 
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sektörünün hızla küresel ekonomiye entegre olduğu görülmektedir (DPT,9.K.P.SKÖİKR). 
Sanayinin alt kolları irdelendiğinde Dünya ile entegre olan modern üretim yapısına sahip 
sektörler hızla büyürken, emek yoğun üretim yapısındaki geleneksel sektörlerde daralma 
yaşanmaktadır. Toplam imalat sanayi ihracatı içinde otomotiv, makine, beyaz eşya, 
elektronik, petrol ürünleri ve lastik-plastik sektörlerinin payında kayda değer bir artış 
görülmektedir. Öte yandan, giyim eşyası, tekstil ürünleri gıda ürünlerinin payı azalma 
göstermiştir. Özellikle Çin ve Hindistan’daki üreticilerin yükselttiği uluslararası rekabet 
baskıları sonucunda, geleneksel emek yoğun faaliyetlerin, ihracat icindeki payı azalırken, bu 
sektörlerde daha yüksek katma değerli, yenilikçi üretim yapılarına geçme baskısı hissedilir 
olmuştur (Sanayi Bakanlığı,2010). Sonuç olarak, imalat sanayiinin içinde bulunduğu 
durumun olumlu ve olumsuz unsurları birarada taşıdığını söylemek mümkündür. 

Lall (2000)’e göre, dış ticaret serbestisi, AB imtiyazlı piyasasında, Türkiye’nin statik 
karşılaştırmalı üstünlüklerden kaynaklanan düşük teknolojili ürünlerinin ihracatını arttırmıştır. 
Benzer şekilde Taymaz (2001)’e göre de 1980’lerdeki ihracat patlaması ihracatın yapısında yani 
Türkiye’nin uluslararası işbölümü içerisindeki konumu ve uzmanlaşmasında köklü bir dönüşüm 
sonucu gerçekleşmemiştir (Taymaz,2001:76). 

 Bardağın dolu tarafı bağlamında Türk imalat sanayinin rekabet gücü göstergelerinde 
son yıllarda olumlu gelişmeler yaşandığı görülmektedir. İmalat sanayiinin dünyadaki toplam 
pazar payı yılda ortalama %5,8 artarak, 1996’daki %0,96 seviyesinden,2004’deki %1,50 
seviyesine yükselmiştir. Dış ticaretimizin en büyük kısmını gerçekleştirdiğimiz AB-15 
ülkelerinde imalat sanayi ürünlerindeki pazar payımız, 2004 itibariyle %2 seviyesine 
yaklaşmıştır. Dikkat çekici bir başka unsur da Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerinde pazar payının %11 ile yüksek seviyesidir (DPT,9.K.P.SKÖİKR;28).   

Doğrudan ithal girdilerin toplam girdi kullanımı incelendiğinde, 1979 yılında toplam 
girdiler içerisinde %7,4 olan ithal girdi kullanım payının %212 artarak 1998 yılında %23,1 
oranına yükseldiği görülmektedir. Türkiye’nin dışa açık ekonomisinde birçok sektörde 
(önemli ihracatçı sektörler dahil) ithalata bağımlılık oranı artarken, “geleneksel” (tarım, 
hayvancılık, tekstil, dokuma vb.) sektörlerde de ithalata bağımlılığının önemli ölçüde 
yükseldiği saptanmıştır. Dünya genelinde üretim sisteminin gittikçe uluslararasılaşmasının 
etkisiyle, ülkeler aynı sektörde artan ölçüde hem ihracat hem de ithalat yapmakta ve endüstri-
içi ticaret yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de ISIC.Rev.3 sınıflandırılması esas alınarak 
hesaplanan Endüstri-içi Ticaret (EİT) oranlarına kriz oncesi (1996-2000) ve kriz sonrası 
(2002-2007) dönemler itibariyle, imalat sanayiinde  EİT oranı kriz öncesi dönemde yüzde 
46,8 iken, kriz sonrası dönemde 14,6 puanlık bir artışla yüzde 61,4 seviyesine yükselmiştir 
Yükseler ve Türkan,2008). 

Ekonomik küreselleşmenin önemli nedenlerinden biriside ülkeler arasındaki ücret 
farklılıklarıdır. Çok Uluslu Şirketlerin üretim için yüzlerce yerel tekstil fabrikasını satın 
aldıkları Çin’de bir işçisinin ücreti saatte 87 sent iken Amerika Birleşik Devletleri ve 
Almanya’da, konfeksiyon işçileri bir saatte sırasıyla 10 dolar ve 18,50 dolar kazanmaktadır 
(Klein,2002;233). 2000’li yıllarda Türkiye’nin emek-yoğun sektörlerde Çin, Hindistan, 
Malezya gibi ülkelerle maliyet temelinde rekabet edemez duruma gelmiştir. 

Üretimleri bağlamında firmalar yeni teknolojileri makine-teçhizat (yatırım malı) ve ara 
malı ithalatı kanalıyla yurt dışından temin etmektedir (Almeida ve Fernandez, 2008). Türkiye 
ekonomisinde değişim ağırlıklı olarak orta teknolojili malların üretiminde olmaktadır. Bu 
durum üretimin yapısının gerektirdiği teknolojik düzeyde yatırım ve ara malı gerektirdiğinden 
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yurtdışından ara malı ve yatırım malı ithalatı aynı zamanda içerilmiş teknoloji ithal etmek 
olmaktadır. Bu bağlamdaki teknoloji transferi teknolojinin mal ve hizmet ticareti yoluyla 
küreselleşmesinin bir uygulamasıdır.  

Teknolojinin transferinde ve küreselleşmesinde ileri teknoloji malları önemli bir 
kanaldır. Türkiye’nin sanayi yapısı ileri teknoloji ürünlerinin üretiminde ve ihracatında 
arzulanan bir yerde değildir. Türkiye OECD verilerine göre 2007 yılında 10.560 milyon 
dolarlık yüksek teknoloji ürünleri ithalatı gerçekleştirirken 1.301 milyon dolarlık ihracat 
yapmıştır. Bu mallarda 9.259 milyon dolarlık bir dış ticaret açığı vardır. İhracat içindeki payı 
yüzde 1,5 düzeyindedir. Türkiye’nin Dünya ileri teknoloji ürünleri ihracatı içindeki payı %0, 
1 (binde bir) dir (Adıgüzel,2011b).  

Teknolojinin küreselleşmesi üç boyutta/katmanda farklı içerik ve yoğunlukta 
gerçekleşmektedir. Türkiye’nin üç tür teknolojik küreselleşme karşısındaki durumu özetlersek; 
En alt katmandaki ticaretin küreselleşmesi yoluyla teknolojik ürünlerin kullanılmasında 
küreselleşmeye sınırsız bir eklemlenme içinde olup bu kategoride sınırsız teknolojik 
küreselleşmeye tabidir. İkinci kategorideki teknolojik küreselleşmeden istifade etmek, teknoloji 
satın alınması ve bunu özümseyerek üretim sisteminin teknolojik düzeyini  yükseltmesi, bunun 
yanısıra teknolojik düzeyi yüksek ve üretim sistemine yayılan Doğrudan Yabancı Sermaye 
çekmesi gerekmektedir. Bu alanda çeşitli sorunlar vardır. En önemlilerinden olmak üzere 
birincisi, ileri teknoloji alanlarında ciddi bir dönüşüm sağlıyacak yatırım yoktur. İçerilmemiş 
teknoloji alımı yetersizdir. İkincisi Doğrudan Yabancı Yatırımlar giderek hizmet sektöründe 
yoğunlaşmakta, ülkenin sanayi üretim sisteminin teknolojik düzeyini yükseltebilecek içerik ve 
miktarda DYY gelmemektedir. Teknolojinin küreselleşmesinin bir yolu olan Doğrudan 
Yabancı Yatırımlarının faydalarının yanı sıra maliyetlerinin de olduğu hususu tartışılmakla 
birlikte doğru ve stratejik bir doğrudan yabancı yatırım politikası ile ülkeye sağlanacak 
DYY’ları ülkenin teknolojik düzeyini arttırması, sermaye açığını gidermesi, ihracat kapasitesi 
sağlaması ve yukarıda da sayılan diğer katkılar ile bir ülkenin rekabet gücünü geliştireceği 
değerlendirilmektedir. Teknolojinin küreselleşmesinin en üst katmanı olan teknolojinin Uluslar 
arası Ar-Ge yoluyla yayılımından Türkiye’nin faydalanmadığı ve ÇUŞ’ler için bir cazibe merkezi 
olmadığı ortadadır. Bu, Ulusal Yenilik Sistemimizin ve bilimsel-teknolojik yetenek ve 
kapasitemizin yetersizliğindendir (Adıgüzel,2011b). 

3.3. Finansal küreselleşme 
Finansal piyasaların bütünleşmesi ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi olarak 

tanımlanan finansal küreselleşme, hem küreselleşmenin bir unsuru hem de küreselleşmeyi 
hızlandıran bir faktördür. Finansal küreselleşme bağlamında uygulanan finansal açıklık 
politikaları hem döviz kuru ve ulusal para politikalarını da etkilemektedir. (Quinn ve Toyoda 
2008). 

IMF istatistiklerinde özel yabancı sermaye yatırımları “dolaysız yabancı sermaye 
yatırımları” (foreign direct investment), “portföy yatırımları” (portfolio investment) ve “diğer 
yatırımlar”(other investment) üç ana kategori içinde sunulmaktadır (IMF, 1999). Genel olarak 
dolaysız yabancı sermaye yatırımları dışındaki uluslararası sermaye hareketleri hisse senedi, 
tahvil gibi finansal araçlar yardımıyla ülkeye girdikleri için, portföy yatırımları ile diğer 
yatırımlar toplamı finansal yatırımlar olarak adlandırılabilir. 

24 Ocak kararları Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiye entegrasyonu bağlamında 
önemli bir başlangıç tarihidir. Daha önce kontrollü, ayarlanabilir sabit kur politikası 
uygulayan Türkiye’de, 24 Ocak 1980 kararlar çerçevesinde, TL’nin yabancı paralar karşısında 
değerini düşürerek ‘daha gerçekçi ve esnek’ bir kur rejimine geçilmiş ve 17 sayılı karara ek 
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karar ve 25 sayılı kararla kambiyo rejiminde kısmi serbestleşmeye gidilmiştir. Aralık 1983’te 
28 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kanunu ile bankalara, belirlenen limitler içinde 
döviz alım satımı izni verilmiş, Türk vatandaşlarına döviz bulundurmaları ve Döviz Hesabı 
açabilmeleri, döviz kredisi kullanabilmeleri hakkı tanınmıştır. Haziran 1985’te bankalara 
döviz alım satımında kurlarını belirleyebilme yetkisi verilmiştir. 1989 Ağustos ayında kabul 
edilen 32 Sayılı Karar ile dış finansal serbestleşme bağlamında sermaye hareketleri üzerindeki 
tüm kısıtlamalar kaldırılmış, döviz alımı, yurtdışına çıkarılması, yabancıların yurtiçinden, 
vatandaşların yurtdışından menkul kıymet alıp satabilmelerine izin verilmiş ve kambiyo 
rejiminin liberalizasyonu tamamlanmıştır. Bunu takiben Şubat 1990’da Türk Lirasının tam 
konvertibilitesi gerçekleştirilmiştir. 

Finansal liberalleşme süreci ile ilgili önemli adımlardan bir diğeri de faiz oranlarının 
serbest bırakılarak, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) kurulmasıdır. Yeni 
finansal  araçlar ve kurumların kurulması ile rekabetçi bir ortamda kaynak dağılımının 
etkinliğini arttırarak, İMKB yardımıyla firmaların banka kredileri dışında finansman 
olanaklarına kavuşturulmasına çalışılmıştır (Günçavdı vd,1999;223). Türkiye 1983 sonrası 
politikaları ile tam finansal serbestliği sağlamıştır.  

Finansal serbestleşme bağlamında, 1980 den bugüne kadar Türkiye ekonomisinde 
yaşanan iki büyük kriz olarak 1994 ve 2001 krizlerinden 1994 krizi aşırı değerli kur-yüksek 
reel faiz uygulamasının bir sonucu iken 2001 krizi; sürdürülemez hale gelen makroekonomik 
göstergelerin 2000 Kasım ayının son 10 gününde ortaya çıkan likidite krizinin Türkiye'deki 
birkaç büyük bankanın bazı küçük bankaları baskı uygulaması, yabancılar tarafından "istikrar 
programı" hedeflerinin zamanında gerçekleştirilemeyeceği konusunda bir güven bunalımının 
yaratılması ve bu sebeple bir Alman bankasıyla (Deutsche Bank) bir ABD bankasının bir 
gecede 7 milyar doları aşan bir meblağı geri çekmelerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir 
(Çarıkçı,2001). 2001 Krizinde Türkiye önemli yaralar almıştır. Bu bağlamda kritik ekonomik 
darboğazları olan Türkiye için finansal serbestleşmenin katalize ettiği ani finansal krizler 
önemli bir tehdittir. 

2007 yılında başlayan küresel finansal kriz diğer ülkelere de sirayet ederek birçok ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de kamunun mali dengelerini olumsuz etkilemiştir. Ekonomik 
faaliyetlerdeki düşüş vergi gelirlerini olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan krizin etkilerini 
en aza indirmek için alınan genişletici maliye politikası tedbirleri, harcamaları artırmıştır. 
2008 yılında bütçe dengesi GSYH’ nin % -1,8’i düzeyindeyken bu oran 2010 yılında krizin 
etkisiyle % -3,6 seviyesine gerilemiştir. 2008 yılında faiz dışı denge ise GSYH’nin % 3,5’u, 
harcamalar % 23,9’u, gelirler % 22,1’i, düzeyindeyken, 2010 yılında bu oranlar sırasıyla faiz 
dışı dengede % 0,8’e gerilemiş, harcamalarda % 26,6 ve gelirlerde % 23 seviyesine 
yükselmiştir. Krizle beraber, 2009 yılında merkezi yönetim gerçekleşmeleri içerisinde en 
fazla transfer harcamalarının arttığı görülmektedir (Gedik,2010:210). 

Finansal küreselleşme ve serbestleşme bağlamında bir sonuçta Türkiye’de finansal 
olmayan kuruluşların (şirketlerin) doğrudan dış borçlanmaya gitmeleri ve bu borçların hızla 
artmasıdır. Küresel likidite koşullarının oldukça olumlu olduğu bir ortamda Türk özel sektörü 
geniş ölçüde yurt dışından borç almaktadır. Türkiye özel dış borç stoku 2001’de 42,9 milyar 
dolar  ile Toplam dış borçlar içinde yüzde 33’lük paya sahipken, 2011 yılı ikinci çeyreğinde 
202 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiş, toplam dış borçların içinde özel sektörün payı 
giderek artmış ve yüzde 65’lere ulaşmıştır. Bu durum ulusal ekonominin kırılganlığını arttırıcı 
unsurları beraberinde taşımaktadır (TCMB,2012b). Reel sektörün borçluluğunda 2012 yılı 
Ağustos ayı itibarıyla firmaların finansal borclarının yüzde 56,7’si yabancı para cinsinden 
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olmakla birlikte, yabancı para borçlar ağırlıklı olarak uzun vadelidir (Grafik-4). Reel sektörün 
yurt dışından sağladığı kredilerin büyük bölümü uzun vadeli kredi niteliğindedir. Yurt 
dışından kullanılan kredilerin ağırlıklı ortalama vadesi yaklaşık 4,6 yıl olup, soz konusu 
kredilerin yuzde 63’unun vadesi 5 yıl ve üzerindedir (TCMB,2012b).Özel sektörün dış borç 
miktarındaki son yıllardaki artış nedeni ise 2002 sonrası dünyadaki sermaye bolluğu ve düşük 
tutulan kurlar sayesinde özel sektörün yurt dışından düşük faizle kredi bularak borçlanmayı 
tercih etmesi ve ülkenin tasarruf eksikliğidir. 
 

Grafik-4. Reel Sektörün Yurt Dışından Aldığı Finansal Borçlarının  
  Yıllara Göre Vadeleri (Eylül 2012, Milyar ABD Doları) 

 
Kaynak:TCMB, 2012 

 
Türkiye’deki yerleşiklerin yurt dışı yerleşiklerden olan finansal alacakları ve rezerv 

varlıkları ile yurt dışı yerleşiklere olan finansal yükümlülüklerinin belli bir tarihteki stok 
değerini gösteren Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP)’na göre, 2012 yılı üçüncü çeyrek 
sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 201,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise 
584,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Net UYP, üçüncü çeyrek sonunda –383,1 
milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Grafik-5’de görüldüğü gibi Net UYP sürekli 
artış eğilimindedir. Bu küresel ekonomiye entegrasyonun arttığını göstermektedir. 584,6 
milyar ABD dolarlık yükümlülük stokunun yüzde 37’sini diğer yatırımların alt kalemleri olan 
ticari ve diğer krediler, yüzde 29’unu yurt içinde doğrudan yatırımlar, yüzde 26’sını portföy 
yatırımları ve yüzde 8’ini ise diğer yatırımların alt kalemi olan mevduat oluşturmuştur 
(TCMB,2012a). 

 
Grafik-5. Uluslararası Yatırım Pozisyonu-UYP  

(Milyar ABD doları) 

 
Kaynak;TCMB,2012a,s.25 
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Finansal serbesti bağlamında bankacılık sektöründe Yabancı bankaların payı 1980 
sonrasında giderek artmış, 2002 yılından sonraki yabancı alımları ile 2011 yılında yüzde 26 
düzeyine ulaşmıştır. 2011 yılında Slovakya ve Çek Cumhuriyetinde yüzde 99, Fransa ve 
Almanya’da yüzde 12, Hollanda’da yüzde 11 olan bu rakamın Avrupa Birliği ortalamasıda 
yüzde 26’dır.  ( BDDK –TCMB, Eurostat). 

Rezerv varlıklar 2007 yılında 76,4 milyar dolar iken  2012 yılının üçüncü çeyreğinde 
112,1 milyar dolar olmuştur.  Rezerv varlıkların miktarı ve GSMH’ya oranı 
yükselmektedir.(TCMB,2012) Türkiye’nin finansal serbestisi sonrasındaki dış borç 
dinamiklerinin ardında sermaye çıkışları ve rezerv birikimi yatmaktadır. Başka bir deyişle, dış 
borçlanmanın ana kaynağını, reel ekonominin dış ticaret açıklarının finanse edilmesinin yanı 
sıra finansal kesimin sermaye çıkışlarını ve bu çıkışların bir kriz konjonktürüne dönüşmesini 
engellemek maksadıyla daha yüksek miktarlarda rezerv biriktirme ihtiyacı oluşturmuştur 
(Yeldan,2004).  

 
4. Sonuç ve Değerlendirme 
 
1980’den sonra giderek yoğunlaşan şekilde küresel ekonomiye entegre olan Türkiye 

Ekonomisi üzerinde, genelde tüm küreselleşme kategorilerinin özelde ekonomik 
küreselleşmenin belirleyici etkileri olmuştur. Bu etkilerin, Ekonomik Küreselleşmenin alt 
bileşenleri olan; Finansal küreselleşme, Ticaretin küreselleşmesi ve Yatırımların/Üretimin  
küreselleşmesi bağlamında irdelendiği bu çalışmamızın sonuçlarına göre; Türkiye 
ekonomisinde 1980 sonrası ekonomi politikaları ile küreselleşmenin her üç kategorisine 
entegrasyon sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Dış Ticaret, DYY ve Sermaye 
Piyasalarında gerekli liberalizasyon düzenlemeleri yapılmıştır. 1980 sonrasında 
Küreselleşmenin hızlanmasınında etkisiyle Dış Ticaret hacmi hızla artmıştır. Bu artışta 
ithalatın ihracattan hızlı artması nedeniyle kronik bir cari işlemler açığı sorunu yaşanmaya 
başlanmıştır. Cari açığın bugün Türkiye ekonomisine en önemli maliyetleri daha düşük 
büyüme hızı daha düşük istihdam ve dış borcun ve ekonomik kırılganlığın artmasıdır. Dış 
Ticaret alanındaki diğer etkiler olarak; ihracat pazarlarının çeşitlenmesi, ithalatın 
Asyalılaşması, imalat sanayiinde ihracat / üretim oranları ve ithalat / arz oranlarında artış, 
imalat sanayiinde ithal ara malı bağımlılığı sayılabilir.  Yatırımların/Üretimin  
küreselleşmesinin Türkiye ekonomisine etkileri bağlamında 2005 yılından sonra DYY 
miktarlarındaki önemli artışlar görülmüştür. Gelen Yatırımların hizmet sektörlerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Teknolojik küreselleşme kapsamında Araştırma-Geliştirme 
alanında kaydadeğer bir yabancı yatırım gelmemektedir.  

1983 sonrasında hızla bağlamında 1990’lı yılların başında tam finansal serbestleşmesini 
tamamlayarak Dünya finans sistemine entegre olan Türkiye ekonomisi, yapısal sorunlarınında 
katalize etmesiyle büyük oranda finansal serbestleşmenin olumsuz etkileri ile 1994 ve 2001 
büyük krizlerini  yaşamıştır. Diğer taraftan finansal serbestleşme ile; Sıcak para/portföy 
yatırımları hızla artmıştır. Cari açığın finansmanı ve yurtiçi düşük tasarrufların etkisiyle 
sürdürülen Düşük kur, yüksek reel faiz politikalarının olumsuz etkileri olarak; Türk Lirası 
değerli hale gelebilmekte, rezervler artmakta, ithalat ucuzlamakta, ülkenin borç hacmi 
artmaktadır. Uluslararası Yatırım Pozisyonundaki açık hızla artmaktadır. 2007 yılında 
başlayan küresel finansal kriz diğer ülkeler gibi Türkiye’yede sirayet ederek reel ve parasal 
tüm ekonominin ve kamunun mali dengesini olumsuz etkilemiştir. Bankacılık sektöründe 
yabancı payı artmıştır. Bir önemli sonuç, Finansal küreselleşme ve serbestleşme bağlamında 
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Türkiye’de finansal olmayan kuruluşların (şirketlerin) doğrudan dış borçlanmaya gitmeleri ve 
bu borçların hızla artmasıdır. 

Diğer taraftan, Finansal küreselleşmenin Türkiye ekonomisi üzerindeki bu olumsuz 
etkileri yanında, Uluslararası para piyasalarındaki finansman bolluğu ve düşük kullanım 
maliyeti ile Türkiye’nin Cari açık ve tasarruf eksikliğini finanse edebilmek, Özel sektörün 
kaynak ihtiyacını karşılamak maliyeti ve riskleri olmakla birlikte kolaylık sağlamaktadır.  

Küresel ekonomiye entegrasyonun olumlu ve olumsuz etkilerinin yaşandığı Türkiye 
ekonomisinde bu entegrasyonun doğru, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak 
içerikte gerçekleştirilmesi için Küreselleşmenin bugünki hakim neoliberal paradigmanın 
görünmez eline bırakmak yerine bilinçli bir küreselleşme politikası oluşturulması gerekli ve 
zorunlu görülmektedir.  
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SİYASAL KATILIMA ETKİ EDEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER VE SEÇMEN 

TERCİHİNE ETKİSİ; KARAMAN SEÇMENLERİ ÜZERİNE BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI∗ 

 
Dr. Fadime DİLBER1 

ÖZ 
Demokrasinin var olabilmesi ve sürdürülebilirliği açısından gerekli olan önemli dinamiklerinden biri 

olan bireylerin siyasi sisteme katılmalarıdır. Siyasal katılım üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar, siyasal 
katılımın temel dinamiklerinden olan siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik esaslar üzerinde yoğun olarak 
durulmaktadır. Bu faktörleri birbirinden soyutlamak mümkün değilse de, çalışmaların açıklığa kavuşturulması 
için gerekli görülmektedir. Bireylerin bu katılım süreçlerine etki eden birçok etmen bulunmaktadır. Bunların 
başında gelen sosyo-demografik etkenlerin yanında seçmenlerin tercihini etkileyen kişisel psikolojik 
değişkenlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada, bireylerin siyasal katılımı ve bu katılımı etkileyen psikolojik 
değişkenlerle ilgili kısa teorik bilgiler verilerek ve Karaman ili seçmenleri üzerine yapılan alan araştırması ile 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada psikolojik faktörlerin siyasal katılımda cinsiyete göre farklılık 
oluşmazken, yaş, gelir ve eğitim değişkenlerinde hem olumlu hem de olumsuz psikolojik değişkenlerde etkili 
olduğunu ve siyasal katılıma etki ettiğini söylemek mümkündür. 
 
Anahtar kelime: Siyasal Katılım, Seçmen, Psikolojik Değişkenler, Oy Verme 
 
ABSTRACT 

PSYCHOLOGICAL FACTORS THAT AFFECT POLITICAL PARTICIPATION 
AND EFFECT ON PREFERENCE OF VOTERS; A FIELD RESEARCH ON 

KARAMAN VOTERS 
One of the important dynamics that is required from the point of being able to exist and sustainability of 

democracy is participation of individuals to the political system. In studies and researches on political 
participation; political, social, cultural, and psychological principles, which are the basic dynamics of political 
participation, are focused heavily. Although it is not possible to isolate each of these factors, these are necessary 
to clarify the studies. There are many factors that affect the participation of individuals in this process. Besides 
the main  socio-demographic factors there are also personal psychological variables affecting the choice of these 
voters. In this study, brief theoretical information that is related to political participation of individuals and the 
psychological variables that affect involvement is given and it has been tried to present by field research which 
was applied on the electorate of Karaman province. Occured and the political participation of psychological 
factors in this study differ according to gender, age, income and education variables, and is effective in both 
positive and negative psychological variables that influence political participation is possible to say that. 
 
Key words: Political Participation, voter, psychological variables, voting 
 

 

                                                 
∗ Bu çalışma doktora tezi içindeki bölüme yeni analiz yapılarak oluşturulmuştur. 
1 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, fdilber@hotmail.com 
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GİRİŞ 

Siyasal katılım bireylerin siyasal sistem sisteme dâhil olma ve sisteme etki edebilme 
fırsatını bireylere vermektedir. 

Bireyler her biri toplumun üyesi olmakla birlikte, kendi içlerinde kendine has özellikleri 
olan bir ferttir. Her birey içinde bulunduğu toplumda; farklı düzeyde olmak kaydıyla 
psikolojik bir baskı altında olduğundan, bireyin siyasal yönde alacağı kararlara da bu baskı 
yansımaktadır. Birey siyasal tercihlerini de içinde bulunduğu psikolojiye göre yönlendirmekte 
ve tercihlerini yapmaktadırlar. Bu değişkenler bireyin; korkuları, ihtiyaçları, değerleri, inançları 
ve kişisel özellikleri ve benzeri psikolojik etkiler ferdin oy verme davranışında bulunmasına karar 
vermesinde ve parti tercihini de etkilemektedir.  

Bu çalışmada bireyin siyasal sisteme karşı duyduğu; siyasal etkinlik, siyasal ilgi, siyasal 
girişkenlik ve vatandaşlık duygusu gibi olumlu psikolojik değişkenlerin ve siyasal yabancılaşma, 
siyaset dışılık, kuralsızlık ve kural dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerin etkisi altında 
olduğu düşünüldüğünde hangi siyasal katılım davranışına yöneldikleri ve demografik faktörlerden 
cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir faktörler ile karşılaştırarak örnek çalışma yapılmıştır. 

 
1. Siyasal Katılım 

“Toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel değişmeler sonucu gittikçe 
demokratikleşmesi, kitlelerin siyasal yaşama katılma sorununu ön plana çıkarmıştır”(Özer ve 
Meder, 2008;10). Siyasal katılma kavramı günümüzde siyasal bilim ve sosyal bilim alanında 
en çok kullanılan kavramlardan birisidir. 

Siyaset bilimcilerin, “siyasal katılıma” ilişkin tanımları da oldukça çok ve çeşitlidir. Bu 
tanımların bazıları birbirine benzerken bazıları ise birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. 
Örneğin, Weiner’e göre siyasal katılım, “ulusal ya da yerel hükümetin, herhangi bir 
düzeyindeki siyasal liderlerin kararlarını yasal ya da yasal olmayan metotlar kullanarak 
etkilemeyi amaçlayan, sürekli ya da süreksiz, örgütlü veya örgütsüz olarak yapılan eylemler” 
olmaktadır(Weiner, 1971;164). Huntington ve Nelson’a göre; “özel vatandaşların, hükümetçe 
alınan kararları etkilemek için tasarlamış oldukları faaliyetleri” olmaktadır(Huntington ve 
Nelson, 1976;4). Onlar bu tanım çerçevesinde siyasal katılımın kapsamı üzerinde yaptıkları 
çalışmalarda siyasal katılmanın sadece eylemleri içerdiğini, tutumların katılım içerisinde yer 
almadığını, eylemlerin, hükümet kararlarını etkilemek üzere tasarlanmış eylemlerle sınırlı 
olduklarını, ayrıca “siyasal katılmanın sadece bireylerin iradi eylemlerinden oluşmadığını 
bunun yanında uyarılmış (mobilize) katılımın da siyasal katılım kavramı içerisinde yer 
aldığını” belirtmektedirler(Huntington ve Nelson, 1976;6). 

Bazı sosyal bilimciler ise, siyasal katılımı, “siyasi iktidarın değişik katlarında görev 
yapanların seçimi ve alacakları siyasal kararları etkileyebilmek için vatandaşların yaptığı 
faaliyetlerin bütünü olarak” tanımlamaktadırlar(Verba ve ark.,1971;9). Oysa bu tanımlama 
bazı sosyal bilimcilere göre “bireyin siyasetle ilgi derecesini”, “siyasal yönelimin amacını” ve 
sembolik katılımın önemini dikkate almaması nedeniyle yetersiz kaldığı noktasında eleştiriye 
tabii tutularak kabul edilmemektedir. Örneğin Turan, Siyasal katılım tanımının daha anlaşılır, 
net, sınırları belirgin ve kapsayıcı bir hale gelebilmesi için bu tanıma “siyasi ilgi, bilgi ve 
tutumların” da eklenmesi gerektiğini belirtmektedir(Turan, 1986;69). 

Özbubun, “modern devleti geleneksel devletten ayırt eden en büyük özellik halkın 
siyasete katılmasının genişlemesi olmaktadır(Özbudun, 1975;1). Larner’ e göre ise geleneksel 
toplum katılmacı olmayan toplumken, modern toplum da katılmacı bir toplum” 
olmaktadır(Larner, 1958;50-51). Huntington da benzer şekilde “modern devlet ile geleneksel 
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devlet arasındaki en önemli farkın, halkın siyasete katılması ve onu etkilemesi” olduğunu 
belirtmektedir(Huntıngton, 1968;36). 

Miser ise, katılımın, katılımcıların elde etmek istediği hedeflere varmalarının bir aracı 
olduğunu belirterek; katılımcıların toplumsal kaynaklar ve kurumlar üzerindeki ortak 
denetimi sağlayıp artırdığını söylemektedir. Ayrıca katılımın, bir topluluk içindeki 
yeniliklerin planlanmasında ve uygulanmasında, mümkün olduğunca çok sayıda ilgili insanın 
karışmasına ve yenilik üzerinde birliktelik sağlanmasına olumlu etkisini de ifade 
etmektedir(Miser, 2000;9).   

Seçmenin demografik özellikleri (sınıf, yaş, eğitim, cinsiyet, meslek, gelir gibi) oy 
verme davranışını etkilemektedir (Kalaycıoğlu, 1993: 252-266). 

Kapani ise, siyasal katılmanın, toplum üyesi kişilerin yani vatandaşların siyasal sistem 
karşısındaki durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını belirten bir kavram olduğunu ifade 
etmektedir(Kapani, 2008;144). Siyasal katılmanın bu tanımı, kavrama geniş bir açıdan 
yaklaşmakta olup, kişilerin tutum ve değer kavramlarını da siyasal katılma içine katmıştır.  

Çam ise, “Merkezi veya yöresel devlet organlarının her düzeyinde politikacıların seçimi 
ve kamu işlerinin yönetimini ya da siyasi yöneticilerin seçimini etkilemek amacıyla yasal ya 
da yasal olmayan araçlara başvuruyu benimseyen, örgütlü ya da örgütsüz, sürekli ya da 
süreksiz, başarı ya da başarısızlıkla son bulan tüm iradi eylemler” (Çam, 1977;308), şeklinde 
siyasal katılma tanımlamasında bulunmuştur.  

Cem Eroğul’da siyasal katılımı kısaca “yönetilenlerin yönetimde söz sahibi olmaları”( 
Eroğul, 1991;13) şeklinde tanımlamaktadır.   

Tüm bu tanımlamalardan yola çıkarak siyasal katılımın sahip olduğu temel özellikleri 
şöyle sıralamak mümkün gözükmektedir:  
• Yerel ve ulusal düzeydeki siyasi faaliyetlere katılım, 
• Siyasal iktidarı belirleyecek güçlerin seçimler yoluyla belirlenmesi, 
•  Devletin siyasal kararlarına yönelik siyasal faaliyetlerde (parti faaliyetlerine katılma, 

propaganda yapma, mitinglere ve gösterilere katılma) bulunma, 
• Örgütlü ya da örgütsüz katılım, 
• Meşru veya meşru olmayan yollardan siyasal faaliyetlerde bulunma, 

Otonom ve uyarılmış katılım(Uluç, 2007;36). 
 

2. Siyasal Katılım ve Psikolojik Değişkenler 

Bireyi siyasal katılım eylemine yönelten sosyo-ekonomik faktörlerin dışında, bireyi 
etkileyen, siyasal katılma davranışına yönelmesinde etkili olan bir başka etken de psikolojik 
etkenlerdir. Siyasal katılımda sosyo-ekonomik etkenlerle, psikolojik etkenler birbirinden 
bağımsız değildirler. İşte bu nedenle siyasal davranışın psikolojik değişkenlerinin de 
irdelenmesi gereği ortaya çıkmaktadır   

Psikolojik etkenler bireyin tavrı ve davranış yönelimleri üzerinde etkili olmaktadır. 
Özellikle grupla bütünleşme ya da birlikte davranma isteği, kızgınlık duyma, kızgınlığı 
bastırabilme, siyasal misillemeden korkma, ekonomik misillemeden korkma gibi kişilik 
özellikleri siyasal katılmayı etkileyebilmektedir(Ergil, 1980;240). 

Psikolojik etkiler, ferdin oy verme davranışında bulunmaya karar vermesini ve parti 
tercihini de etkilemektedir. Genel bir ifade ile sosyal davranışları belirleyen psikolojik 
faktörlerden biri de bireyin ihtiyaçlarıdır. Davranışın dinamiğini oluşturan ihtiyaçlar bireyde 
gerginlik yaratarak bireyi harekete geçirmektedir. Tatmin arayışı içinde bulunan birey 
ihtiyaçlarını giderme davranışlarında bulunmaktadır(Krech ve Crutchfield, 1983;112-120).  
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Psikolojik değişkenleri daha iyi irdelemek için kendi içinde psikolojik değişkenleri, 
olumlu psikolojik değişkenler ve olumsuz psikolojik değişkenler diye ikiye ayırmak 
mümkündür.  

 
2.1. Olumlu Psikolojik Değişkenler 

Siyasete ilgi duymak,  sosyal girişkenlik, siyasal etkinlik vatandaşlık duygusu gibi 
değişkenlerin etkisinde siyasete yönelen birey, siyasal kuruluşlarla ilişkiye girerek, dernek ve 
parti çalışmalarına katılarak çeşitli siyasi konularda bilgi edinmekte, bunun sonucunda ise, 
çeşitli etkinliklerde bulunmanın bir yurttaşlık hakkı ve görevi olduğuna inanarak siyasal 
katılımda bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu durum ise olumlu katılım etkenlerinden olmaktadır. 

 2.1.1. Siyasete İlgi Duyma ve Siyasal Katılım 

Siyasal ilgi, siyasal olayları algılamayı kolaylaştırıcı bir işlev görmektedir. Siyasal ilgi 
düzeyine göre, bireyin siyasal etkinliği artmakta ve birey daha karmaşık katılma biçimlerine 
yönelmektedir. Örneğin oy verme davranışı için çok yoğun bir siyasi ilgiye gereksinim 
duyulmazken, bürokratik yapıyı anlama ve işleyişine müdahale etme düşüncesi, yoğun bir 
siyasi ilgi gerektirmektedir(Çukurçayır, 2002;57-58). 

Demokratik bir yapıda oy vermek fazla siyasal ilgi olmadan da gerçekleştirilebilecek 
bir siyasal katılma davranışıdır. Birey bir sorunun çözümü için bürokrasiyle nasıl ilişki 
kurabileceğini ve haberleşeceğini, siyasi sistemin ve onun doğurabileceği ve 
çözümleyebileceği sorunlarını sürekli olarak araştırmakta bu yönde çabaya sevk etmektedir ki 
bu bir siyasal katılma eylemi olmaktadır. Neticede siyasal ilgi derinleştikçe de siyasal 
katılımda o oranda artmaktadır(Kalaycıoğlu, 1983;41-42).  

2.1.2. Sosyal Girişkenlik ve Siyasal Katılım 

Siyasal katılmayı etkilediği düşünülen etkenlik duygusuna benzer bir başka psikolojik 
faktör de sosyal girişkenliktir.  

W. L. Milbrath sosyal girişkenliği “toplumsal hareketlerde bir serbestlik duygusuna ve 
bu hareketler için gerekli beceriye sahip olmak” şeklinde tanımlamıştır(Milbrath, 1962;75). 
Bu tanımlama doğrultusunda bakıldığında 

Sosyal ilişkileri yüksek kimselerin, içe dönük yapıya sahip bireylere göre siyasal 
davranışlarında farklılık taşıyacakları aşikârdır. Hatta siyasal katılma seviyesi yüksek 
kimselerin aynı zamanda diğer alanlarda da yoğun bir katılma göstermeleri muhtemel 
olmaktadır(Baykal, 1970;102). 

Sosyal girişkenlik duygusuna sahip olan bireyler, çevrelerindeki kişilerle ve olaylarla 
karşılaştıklarında daha girişken davranış sergilemekte, böyle olan bireyler daha fazla 
örgütlendirme yeteneğine sahip bir davranış ortaya koymakta ve diğer insanlarla da iletişim 
kurmada zorluk çekmemektedirler. Bu durumda böyle bireylerin daha yoğun bir siyasal 
katılım davranışı gösterebilecekleri sonucuna ulaşılabilmektedir. 

2.1.3. Siyasal Etkinlik ve Siyasal Katılım 

Siyasal katılmayı açıklamaya yönelik psikoljik değişkenler arasında en önemli olanı 
siyasal etkenlik duygusudur. Bu duygu bireyin çevresini kontrol edebilme konusunda 
kendisinin güçlü olduğunun bilincinde olmasından kaynaklanmaktadır. Siyasal etkinlik 
bireyin içinde yaşadığı siyasal sisteme ve/veya onun parçalarına etki etmek suretiyle sistemi 
kendi yararına çalıştırabileceği inancı olarak ifade edilmektedir(Kalaycıoğlu, 1983;39). 
Siyasal davranışı etkilediği saptanan, siyasal katılma seviyesini değiştiren psikolojik 
değişkenlerden belki de en önemlisi sayılan etkenlik duygusudur. Etkenlik duygusu siyasal 
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katılmayı arttırdığı gibi siyasal katılmada etkenlik duygusunu artırmaktadır(Çukurçayır, 
2002;58). 

Siyasal etkenlik siyasal katılmanın yanı sıra siyasal ilgi ve bilgiyi de teşvik eden bir 
temel dürtü olabilmektedir. Siyasal olayları ve siyasal sistemin işleyişini düzenli olarak 
izlemenin bireyin bu konularda bilgi birikimini de sağlayacağını düşünerek siyasal etkinliğin 
hem siyasal ilgi hem de siyasal bilgiyi belirlemede kritik bir rol oynadığı 
söylenmektedir(Kalaycıoğlu, 1983;40). 

Etkinlik duygusu iki gruba ayrılarak siyasal etkinlik ve idari etkinlik duygusu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Kendini siyasal bakımdan etkin gören kimse, kendisinin siyasal sistemin 
eylemlerini, kararlarını etkileyebileceğine inanır ki bu, siyasal etkinlik duygusudur. İdari 
etkinlik duygusu ise devlet dairelerinde ve bazı kurumlarda haklarını arayabileceğini 
düşünenlerin sahip olduğu duygudur(Turan, 1986;87). 

Siyasal etkinlik duygusunun zayıf ya da güçlü oluşuna göre siyasal katılmada 
düşmekte veya artmaktadır(Kapani, 2008;146-147). 

Çevrelerini etkileyebildiklerini, denetleyebildiklerini düşünen kimseler, her türlü 
toplumsal faaliyete daha çok katılma eğilimi göstermektedirler. Etkinlik duygusu, salt siyasal 
eylemlerle ilgili değildir, kişinin çevresiyle olan tüm ilişkilerinde rol oynamaktadır(Turan, 
1986;87). 

Siyasal etkinlik duygusunu özetlemek gerekirse, birey siyasal katılıma ilişkin duygu, 
düşünce ve inançlarıyla siyasal sistemden faydalanmayı ister ve siyasal katılımının biçimini, 
yönünü, bu isteklerini gerçekleştirecek etkinlik yoğunluğuna göre belirlemektedir. Sonuçta 
ilgi alanını da bu siyasal eğilimler çerçevesinde belirler ki, bunların sonucunda siyasal 
etkinlik duygusu ile katılım arasında çift yönlü doğrusal etki olduğu söylenebilmektedir. 

2.1.4. Vatandaşlık Duygusu ve Siyasal Katılım 

 Siyasal katılımda, bir kriter de vatandaşlık görevi duygusudur. İnsanın etkili olup 
olmayacağını düşünmeksizin ve siyasal sürece katılmanın bir vatandaşlık görevi olduğuna 
inanması ve vatandaşlık görevi duygusuyla hareket etmesidir(Baykal, 1970;98-100). 

Çukurçayır vatandaşlık duygusunu şöyle tanımlamaktadır: “Yurttaşlık görevi duygusu, 
bireyin etkili olup olmayacağını düşünmeksizin siyasal sürece katılmasıdır”( Çukurçayır, 
2002;59).  

Baykal’a göre, vatandaşlık görevi düşüncesi ile siyasal katılma arasında olumlu bir 
ilişki bulunmakta ve vatandaşlık sorumluluğuna sahip bireyler, siyasal hayatta daha aktif 
olmaktadırlar. Etkenlik duygusunda olduğu gibi vatandaşlık görevi duygusunda da yüksek 
eğitimin ve yüksek sosyo-ekonomik statünün, vatandaşlık duygusunu artırdığı 
görülmektedir(Baykal, 1970;100). 

Bu duygu ideolojik nitelikli bir duygudur ve vatandaşlık görevi duygusuyla ortaya 
çıkan bir siyasal katılma, ahlakın ve toplumun benimsediği değer ölçülerine göre 
şekillenmektedir. Birey, siyasal katılımla daha iyi bir sosyal ve siyasal düzen kurulacağına 
inanıyorsa kendisine maddi bir çıkar sağlamasa bile siyasal kararları etkilemeye 
çalışmaktadır(Tuncay, 1995;32). 
 Sonuç olarak vatandaşlık görevi duygusu kişilerin siyasal katılımında hiçbir çıkar ya 
da menfaat güdülmeden sadece ülke menfaatlerinin öne çıktığı bir katılım olması nedeniyle 
milli ve manevi bir nitelik arz etmektedir.  
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2.2. Olumsuz Psikolojik Değişkenler 

Siyasal katılmayı olumsuz yönden etkileyen psikolojik değişkenlerdir. Bunlar siyasal 
yabancılaşma, kuralsızlık-kuraldışılık (anomy) ve siyaset dışılıktır (cynicisim). Bu psikolojik 
değişkenler siyasal sistemden uzaklaştırıcı yönde etkilerinin olduğu bilinmektedir.  

2.2.1.  Siyasal Yabancılaşma ve Siyasal Katılım 

Yabancılaşma (alienation), genel anlamda bireyin var olan toplumsal yapılara ilişkin 
değer, kural, beklenti ve ilişkilerden uzaklaşması, bireysel açıdan ise bu süreçleri bireyin 
denetleme olanağının yok olduğuna ilişkin kayıp duygusu ve “bireyin siyasallaşmış olan 
değerleriyle siyasal sistemin ileri sürdüğü değerler arasında bir çelişkinin bulunması ve bu 
çelişkinin hem bireyin kendisi hem de sistem tarafından bertaraf edilemeyeceği duygusunu 
taşımasıdır(Ergil ve Alkan, 1980;24). 

Siyasal yabancılaşma, “siyasal sistemin birey için bir anlam ifade etmediğini gerçek 
gereksinimlerine yanıt veremediği ve kendisini gerçekleştirmesini engellediği durumlarda 
ortaya çıkabilen ve bireyin siyasal sistemden kopması durumu olmaktadır”(Çukurcayır, 
2002;71).  

Baykal’a göre, yabancılaşma (Alienation) en genel şekliyle bireyin siyasal sistemden 
kopması olmaktadır. Bireyin siyasal sistemden kopması siyasal olarak kendini uzaklaştırması 
ve kendisini gerçekleştirmesini engeller duruma düşmesi halinde ortaya çıkan bir durumdur. 
Böyle bir durum bireyin kontrolü dışında kendiliğinden oluşabildiği gibi, bilinçli bir karar ile 
de gerçekleşebilmektedir. Siyasal sistemin kendi içindeki gelişmelerin bireyi aşması, bireyin 
sistemle arasında ilişki kurmasını engelleyen bir yapı değişikliği geçirmesi de yabancılaşmaya 
neden olabilmektedir(Baykal, 1970;102-104).  

Yabancılaşmanın bir başka boyutu da yeni teknolojik ve toplumsal gelişmelerin 
toplumlarda siyasal yabancılaşmaya sebep olduğu yönündedir. Mills’in bu husustaki görüşü 
yeni teknolojik ve toplumsal gelişmelerin yabancılaşmaya yol açtığı yönündedir. Ona göre 
teknolojik ve toplumsal gelişmelerin yanında orta sınıfların ciddi sosyal ve ekonomik 
sorunlarla karşı karşıya kalmaları da onları siyasal ilgisizliğe ve sisteme karşı yabancılaşmaya 
neden olmaktadır(Önen, 1994;54). 

2.2.2.  Siyaset Dışılık ve Siyasal Katılım 
 Olumsuz psikolojik değişkenlerden bir diğeri de siyaset dışılıktır. Bu siyasal hayata 

karşı takınılan olumsuz bir tavırdır. Bu tavrın ayırıcı unsurları itimatsızlık, şüphecilik ve 
düşmanlıktır. Sinik kişiyi diğerlerinden ayıran önemli özelliği siyasal sistemden kopması 
değil, siyasal sisteme karşı hastalık derecesinde kökten olumsuz bir tavır takınmasıdır. Sinik 
bir kimsenin, hiçbir siyasal sisteme olumlu bir yönelimi yoktur(Baykal, 1970;103). 

Siyaset dışılığın kaynağı ise doğrudan bireydir. Sinik bireyin kişilik yapısının ve dış 
dünyaya genel yöneliminin bir sonucudur. Buna karşılık siyaset dışılığın hedefi siyasal 
sistemdir. Birey siyasal sistem hakkında çekingen, siniktir. Siyaset dışılığı, siyasal katılmayı 
engelleyici unsurlar olarak görülmekte, bu durum sadece aktif bir şekilde siyasal katılma için 
söz konusu değildir, oy verme gibi basit bir davranış açısından bakıldığı zaman da bu 
olumsuz sebeplerin siyasal katılmayı güçleştirdiği görülmektedir(Baykal, 1970;105). 
 Bu siyaset dışılıkla, belirli bir sisteme karşı muhalefet etme karıştırılmamalıdır. Çünkü 
soyutlanmış kimsenin hiçbir siyasal sisteme olumlu bir yönelimi yoktur(Çukurçayır, 
2002;60). 
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2.2.3.  Kuralsızlık-Kural dışılık ve Siyasal Katılım 

 Olumsuz psikolojik değişkenlerden bir diğeri de Anomi’dir. İlk defa Durkheim 
tarafından anomie şeklinde kullanılmıştır. Toplumsal yapısında önemli değişikliklerin olması, 
bireyle toplum arasındaki bütünleşmeyi olumsuz yönde etkilemesi sonucu ortaya çıkan kriz 
durumudur. Anomi kavram olarak bir değer, inanç ve hedefin olmayışı ya da hedefin 
belirsizliği,  karışıklığı olarak ifade edilmektedir. Birey için olaylar üzerinde etkili olma ümidi 
tamamen kaybedilmiştir. Güçsüzlük ve normsuzluk bir arada 
bulunmaktadır(Baykal,1970;103). 

 Anomi’nin kaynağı da çoğunlukla sistemdir. Durkheim, toplumdaki iktisadi kriz ve 
hızlı toplumsal refah artışı gibi yapısal değişmeye yol açan olayların anomi’nin yol açacağını 
söylemiştir. Hatta toplumda meydana gelen olağan üstü değişimlere uyum gösteremeyen 
bireyler arasında intiharların yükselişini de bu değişime bağlamaktadır. Merton’da anomi’nin 
kaynağını toplumsal yapı olarak göstermektedir. Daha da özelinde bu kaynak, toplumda 
bireyler için konulmuş, ulaşılması gereken hedefler ile bunlara ulaşmak için sağlanan 
imkânların uyumsuzluğudur. Yabancılaşmadan farklı olarak anomi’nin hedefi bireyin 
kendisidir. Birey kendisini güçsüz, normsuz ve tecrit olmuş hisseder.  Bireylerin bu kesiminde 
siyasal katılımda bulunması olasılığı daha düşük olmaktadır. Bu bireyler bu umutsuz ve 
güçsüzlüğün verdiği hislerle siyasal yaşama katılma konusunda ne aktif ne de pasif olarak bir 
katılımları mümkün gözükmemektedir(Baykal,1970;104). 

Ergil’e göre, anomi “bireyin düzenden yabancılaşması yerine düzenin bireye 
yabancılaşması olmaktadır”. Ona göre bireye, davranış ve başkalarıyla olan ilişkilerinde bir 
referans çerçevesi sağlayan değer ve kuralların kuvvetini ve anlamını yitirmesi anomi yani 
“kuralsızlık” durumunun göstergesi olmaktadır(Yeşilorman, 2002;93).  

 
3. Araştırma Evreni (Nüfus) ve Örneklemi 

Alan araştırması 1-30 Eylül 2012 tarihleri arasında katılımcılarla yüz yüze anket 
uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik program kullanılarak 
elektronik ortamda işlenmiştir. Karaman İli nüfusu 231.872, nüfus/seçmen oranı %58.55, 
2007 Genel seçimlerinde 3 Milletvekili Meclise girmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde toplam 
seçmen sayısı 142.401, katılım oranı ise %89.68 oranında olmuştur. 

 
3.1.Uygulama ve Veri Toplama Aracı:  

Siyasal katılıma seçmenlerin olumlu psikolojik değişkenlerden siyasete ilgi duymak,  
sosyal girişkenlik, siyasal etkinlik vatandaşlık duygusu gibi değişkenlerin ve olumsuz 
psikolojik değişkenlerden siyasal yabancılaşma, kuralsızlık-kuraldışılık (anomi) ve siyaset 
dışılıktır (cynicisim) gibi faktörlere sahip seçmenlerin hangi siyasal katılım davranışına 
yöneldiklerini ortaya koymak amacıyla Karaman İli merkez mahallelerinde alan araştırması 
gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde rastlantısal örneklem metodu kullanılmıştır. 
Karaman İli merkez seçmenlerine yüz yüze anket uygulaması yapılmış ve ön inceleme 
sonucunda 300 anket analiz için uygun görülmüştür. Anket soruları 5’li likert ölçeği tipi ve 
kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini ortaya 
koyacak sorulardan meydana gelmektedir. 5’li likert ölçeğinde Hiç katılmıyorum (1), 
Katılmıyorum(2), Fikrim yok(3), Katılıyorum(4), Kesinlikle katılıyorum(5) Aralıklarında 
cevaplar alınmıştır. 
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3.2.Veri Analizi:  

Verilerin analizinde sırasıyla; ankete katılanların demografik özellikleriyle, frekans 
dağılımları gibi betimleyici istatistik teknikleri esas alınmıştır. Araştırmada kullanılan 
ölçeğimizin güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach Alpha değeri 0.826 olarak bulunmuştur. 
Siyasal katılıma seçmenlerin olumlu psikolojik değişkenler ve olumsuz psikolojik 
değişkenlerden etkilenerek ortaya koyduğu siyasal katılım davranışlarını ölçmek amacıyla 
frekans analizi, t-Testi (İndependent Samples T-Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) aracılığıyla test edilmiştir. Çoklu karşılaştırmada Multi Comparisons testi 
uygulaması esas alınmıştır. 

 
3.3.Amaç ve Önem: 

Siyasal sistemin bir parçası olan siyasal katılım demokrasinin olmazsa olamazı 
durumundadır.  Burada en etkili aktörler seçmenlerdir. Seçmenlerin siyasal sisteme etkileri oy 
verme davranışına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. İşte seçmenleri etkileyen sosyo 
demografik faktörlerin yanında psikolojik faktörlerde vardır. Bu faktörler bireyin içinde 
bulunduğu psikolojik duruma göre ya siyasal sistemin içinde olmaktalar ya da kendilerini 
soyutlayarak bu sisteme tepki koymaktadırlar. Bu çalışmanın amacı seçmenlerin hangi 
psikolojik değişkenlere bağlı olarak hangi katılımı gösterdiklerini ortaya koyma amaçlamakta 
ve cinsiyet, yaş eğitim ve gelir gibi demografik değişkenlerle karşılaştırılarak ortaya koymaya 
çalışmıştır. 

 
3.4. Araştırmanın Hipotezleri 
• H1. Siyasal katılıma etki eden olumlu psikolojik değişkenlerin cinsiyete göre farklılık 

oluşturmaktadır. 
• H2. Siyasal katılıma etki eden olumlu psikolojik değişkenlerin yaş gruplarına göre 

farklılık oluşturmaktadır. 
• H3. Siyasal katılıma etki eden olumlu psikolojik değişkenlerin eğitim düzeylerine göre 

farklılık oluşturmaktadır. 
• H4. Siyasal katılıma etki eden olumlu psikolojik değişkenlerin gelir düzeylerine göre 

farklılık oluşturmaktadır. 
• H5. Siyasal katılıma etki eden olumsuz psikolojik değişkenlerin cinsiyete göre farklılık 

oluşturmaktadır. 
• H6. Siyasal katılıma etki eden olumsuz psikolojik değişkenlerin yaş gruplarına göre 

farklılık oluşturmaktadır. 
• H7. Siyasal katılıma etki eden olumsuz psikolojik değişkenlerin eğitim düzeylerine göre 

farklılık oluşturmaktadır. 
• H8. Siyasal katılıma etki eden olumsuz psikolojik değişkenlerin gelir düzeylerine göre 

farklılık oluşturmaktadır. 
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4. Araştırmanın Bulguları 
4.1.Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özellikleri:  

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine ilişkin dağılıma bakıldığında % 60,7’nin erkek, 
%39,3’nün kadın olduğu görülmektedir 

Araştırmaya katılanların yaşlarına göre dağılıma bakıldığında % 41,0’nin 31-45 yaşları 
arasında oldukları görülürken, %34,7’ünün 18-30, % 17,7’sının 46-60 yaşları arasında, % 
6,7’ninde 61 ve üstü yaşlarda olduğu ortaya çıkmaktadır 

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına ilişkin bilgilere bakıldığında ise,  % 18,3’ü 
ilkokul, %26,0’sı lise, %27,7’si üniversite, %16,7’si ortaokul, % 8,7’si lisansüstü  %2,7’nin 
ise eğitimsiz bireylerden oluştuğu görülmektedir 

Araştırmaya katılanların aylık gelirlerine ilişkin bilgilere bakıldığında ise, Araştırmaya 
katılanların % 29,7 ’nin 651- 1000 TL arası gelire sahip oldukları görülürken, % 12,7’nin 650 
TL ve altı, % 18,0’nin 1001-1500 TL arası, % 13,7’sinin 1501-2000 TL arası, %9,3’ü 3001TL 
ve üstü gelire sahip iken, % 8,3’ü 2001-2500 TL arası gelire sahip olanlar ve 2501-3000TL 
arası olduğu, görülmektedir. Bu verilere göre araştırmaya katılanların % 60,4’nün 1000TL ve 
altı gelire sahip kişilerden oluştuğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan seçmenlerin,  “bir seçmen olarak yarın seçim olsa kendinizi 
siyasete karşı hangi tutum içinde olduklarını sorduğumuzda; seçmenlerin %  34,3’nün sadece 
oy vereceği ve vatandaşlık görevini yerine getireceğini ifade ederken, %13,0’ünün siyasetle 
ilgileneceklerini söylerken; %12,3’nün siyasetle ilgilenmem şeklinde düşüncelerini 
belirtirken, %11,3’ü siyasilerin mevcut yönetimlerini ve tutumlarını yeterli görmediklerini 
ifade etmekte, %7,3’ü siyasete ve siyasilere güvenmiyorum şeklinde görüş belirtirken, 
%4,7’si siyasilere ve siyasi partilere kızgınım olduğunu ifade ederken; %4,7’si siyasette etkin 
olacaklarını söylemekte; %3,0’ü siyasi konularda kararsız olduklarını ifade ederken ve 
%3,0’ü diğer nedenler şeklinde cevap vererek tutumlarını ortaya koymaktadırlar. %2,7’si 
siyasi konularda girişken davranacaklarını belirtmektedir. %2,7’si siyasete karşı kendilerini 
yabancılaşmış olarak görmekte; %1,0 siyasete ve siyasilere karşı kendimi güçsüz ve umutsuz 
hissetmekte olduğunu ortaya koymaktadırlar. 

Araştırmaya katılan seçmenlerin, siyasal olarak kendinizi nasıl nitelendirdiklerine 
baktığımızda %22,7 Muhafazakar, %39.0’u Milliyetçi, %11’i Sosyal Demokrat, %11’i diğer 
cevabını verirken; %6,7’si Sosyalist, %5,3’ü Ulusalcı, %4,3’ü de Liberal olarak 
nitelemektedir. 

Araştırmaya katılan seçmenlerin, bir seçmen olarak oy verme kararınız ne zaman 
şekillenir? sorusuna verdikleri cevaplara baktığımızda; % 44,7 oy vereceğim parti seçim 
olmasa da önceden bellidir şeklinde görüş belirtmekte; % 22,7 adaylar belirlendikten sonra 
karar veririm, %13,3 son anda sandık başında karar veririm, %11,0 seçim kampanyalarını 
takip ettikten sonra karar veririm, %8,3 ailem ve arkadaşlarımla konuşup tartıştıktan sonra 
karar veririm şeklinde görüş belirtmektedir. Bu bağlamda Karaman ili seçmeninin 
çoğunlunun kararlı bir sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Araştırmaya katılan seçmenlerin, siyasal kampanya ve konulara ilgi düzeyine 
baktığımızda %36,0’sı sadece oy verdiğini ifade ederken; %36,0’sı hem oy verip, hem de 
televizyonda izlediği siyasi konuları arkadaşlarıyla konuşup tartıştıktan sonra oy verdiğini 
ifade etmekte, %15,3’ü hiç siyasetle ilgilenmemekte, %6,0’sı aktif düzeyde siyasete 
katılmakta (miting, parti üyeliği), %4,3’ü üst düzeyde siyasete katılmakta, %2,3 en üst 
düzeyde siyasete katılmaktadır. Bu bağlamda seçmenlerin %72’nin hem oy verip vatandaşlık 
görevini yerine getirirken, hem de kitle iletişim araçlarından siyasi kampanyaları takip ederek 
siyasi konulardan haberdar olup tercihlerini oluşturmaktadırlar denilebilir. 
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Araştırmaya katılan seçmenlerin seçmen olarak mensubu olduğu partiye, parti 
bağlılığının hangi düzeyde olduğuna bakıldığında; %27,7’si parti bağlılığının yüksek ve 
%12,3’nün çok yüksek olduğu görülürken;  %23,0’nün kararsız seçmen olduğu, %21,7’nin 
parti bağlılığının düşük olduğu görülürken,  %15,3’nün parti bağlılığının çok düşük olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda Karaman İli seçmeninin %40’nın farklı düzeylerde olmak 
kaydıyla mensubu olduğu partiye bağlılığının yüksek olduğu görülürken, %37’sinin farklı 
düzeylerde olmak kaydıyla parti bağlılığının düşük olduğu görülürken, %23’nün kararsız 
seçmen olduğu görülmektedir.    

                        
4.2.Siyasal İlgi, Siyasal Girişkenlik, Siyasal Etkinlik ve Vatandaşlık Duyguları Gibi 

Olumlu Psikolojik Değişkenlerin Siyasal Katılıma Etki Düzeyi 
 

Araştırmaya katılanların siyasal katılımına etki eden olumlu psikolojik değişkenlerin 
ne düzeyde etkili olup olmadığına ilişkin bilgilere bakıldığında Tablo 1’de görülmektedir. 

 
Tablo 1. Seçmenlerin siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik ve vatandaşlık 
duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerin siyasal katılımına etkisi ile cinsiyet 
arasındaki ilişki düzeyi T testi 

 
Kadın 

(n=118) 
Erkek 

(n=182) 
Bağımlı İki Grup 

t Testi 
Ort. Ss. Ort. Ss. T p 

Seçimlerde oy vermemde 3,35 1,34 3,35 1,21 ,009 ,993 
Diğer insanları bir partiye oy verme yönünde ikna etme çabalarımda 2,94 1,27 2,93 1,27 ,044 ,965 
Siyasi parti çalışmalarına katılmamda 2,73 1,22 2,70 1,25 ,211 ,833 
Siyasi mitinglere katılmamda 2,64 1,27 2,81 1,30 -1,074 ,284 
Siyasi amaç taşıyan bir organizasyon için para toplamamda 2,65 1,28 2,66 1,27 -,082 ,935 
Bir siyasi partiye üye olmamda 2,69 1,26 2,85 1,22 -1,070 ,286 
Siyasi kampanyalarda gönüllü çalışmamda 2,74 1,28 2,75 1,23 -,067 ,946 
Bağışta bulunmamda 2,81 1,23 2,71 1,22 ,686 ,493 
Rozet taşımamda 2,69 1,30 2,75 1,23 -,351 ,726 
Parti için siyasi lider ve bürokratlarla görüşmemde 2,83 1,34 2,82 1,17 ,081 ,936 
Oy vereceğim partiyi daha çok desteklememde 3,32 1,37 3,27 1,17 ,319 ,750 
Karar vermemde 3,26 1,26 3,27 1,15 -,085 ,932 
Aktif olarak siyasete katılmamda 3,00 1,36 2,97 1,26 ,215 ,830 

 
H1. Siyasal katılıma etki eden olumlu psikolojik değişkenlerin cinsiyete göre farklılık 

oluşturmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik 
ve vatandaşlık duygusu gibi olumlu psikolojik değişkenlerin siyasal katılımına etki düzeyi ile 
cinsiyet ilişkisine baktığımızda; cinsiyete göre istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık 
oluşmamakta ve hipotezimizi desteklememektedir. 

 
4.3.Yaşa Göre Seçmenlerin siyasal katılımına etki eden siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, 

siyasal etkinlik ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerin siyasal 
katılımına etki düzeyi 
 

Katılımcıların yaş gruplarına göre siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik ve 
vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerin siyasal katılımına etki düzeyi ile 
ilgili verilere bakıldığında Tablo 2’de görülmektedir. 

 
Tablo 2. Yaşa Göre Seçmenlerin siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik ve 
vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerinin siyasal katılımına etki 
düzeyi 
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Yaş Grubu  

18-30 
(n=104)

31-45 
(n=123) 46-60(n=53) 61 ve üzeri 

(n=20) Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 
Seçimlerde oy vermemde 3,18 1,22 3,42 1,17 3,24 1,48 4,00 1,26 2,669 0,048* 
Diğer insanları bir partiye oy verme yönünde 
ikna etme çabalarımda 2,66 1,27 3,00 1,24 3,13 1,18 3,45 1,43 3,291 0,021* 

Siyasi parti çalışmalarına katılmamda 2,53 1,21 2,71 1,24 3,11 1,23 2,60 1,27 2,706 0,046* 
Siyasi mitinglere katılmamda 2,52 1,28 2,80 1,28 3,07 1,28 2,65 1,31 2,380 0,070 
Siyasi amaç taşıyan bir organizasyon için para 
toplamamda 2,56 1,28 2,66 1,26 2,89 1,34 2,60 1,14 0,800 0,495 

Bir siyasi partiye üye olmamda 2,72 1,25 2,74 1,23 3,06 1,28 2,75 1,16 ,997 0,394 
Siyasi kampanyalarda gönüllü çalışmamda 2,59 1,22 2,72 1,22 3,00 1,30 3,00 1,38 1,598 0,190 
Bağışta bulunmamda 2,76 1,19 2,72 1,28 2,98 1,18 2,30 1,13 1,561 0,199 
Rozet taşımamda 2,63 1,33 2,76 1,22 2,98 1,26 2,35 1,04 1,535 0,205 
Parti için siyasi lider ve bürokratlarla 
görüşmemde 2,72 1,25 2,78 1,24 3,09 1,23 2,90 1,12 1,161 0,325 

Oy vereceğim partiyi daha çok desteklememde 3,11 1,23 3,31 1,22 3,48 1,32 3,65 1,31 1,611 0,187 
Karar vermemde 3,07 1,23 3,22 1,13 3,68 1,20 3,55 1,14 3,599 0,014* 
Aktif olarak siyasete katılmamda 2,87 1,33 2,88 1,23 3,34 1,28 3,20 1,47 2,053 0,107 
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcıların yaş gruplarına göre siyasal ilgi, siyasal 
girişkenlik, siyasal etkinlik ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerin 
siyasal katılımına etki düzeyi ile ilgili verilere bakıldığında istatistiksel bakımdan anlamlı 
farklılığın oluştuğu görülmektedir; 61 yaş ve üzeri yaşa sahip seçmenlerin “seçimlerde oy 
verme” davranışına etki ettiği görülmekte(A.O=4.00), 61 yaş ve üzeri yaşa sahip seçmenleri 
ise "Diğer insanları bir partiye oy verme yönünde ikna etme çabalarında” etkili olduğu 
görülmektedir (A.O=3.45). 46-60 yaşa sahip seçmenlerin ise “Siyasi parti çalışmalarına 
katılmalarında” (A.O=3.11) etkili olduğu görülmekte ve aynı yaş grubundaki seçmenlerin “ 
karar vermelerinde”(A.O=3.68) etkili olduğu görülmektedir. Seçmenlerin siyasal ilgi, 
etkinlik, girişkenlik ve vatandaşlık duygularının en fazla karar vermelerinde etkili olduğu 
(A.O=3.68, p=0.014) görülmektedir. Seçmenler bu olumlu psikolojik faktörlerden etkilenerek 
oy verecekleri partiyi seçme ve oy verme kararını almaktadırlar diyebiliriz. Yaş gruplarına 
göre hangi yaş grupları arasındaki farklılıkları ortaya koymak için Anova testi yapılmıştır. Bu 
test sonucunda hangi yaş grupları arasında farklılık olduğunu ortaya koymak amacıyla 
Multiple Comparisons testi yapılmıştır. Bu test sonucunda 18-30 yaş grubu ile 46-60 yaş 
grubu arasında siyasi parti çalışmalarına katılmaları (p=0.049) arasında anlamlı farklılık 
oluşmaktadır. 18-30 yaş grubu ile 46-60 yaş grubu arasında karar vermeleri (p=0.049) 
arasında anlamlı farklılık oluşmaktadır. H2. Siyasal katılıma etki eden olumlu psikolojik 
değişkenlerin yaş gruplarına göre farklılık oluşturmaktadır.Şeklinde ortaya konan H2 
hipotezini destekler nitelikte olup, bu bağlamda genç ve orta yaş seçmenlerin aktif siyasete 
katılmalarında yaşın daha çok ön plana çıktığı ve siyaseti aktif bir şekilde takip ettiklerini 
ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan ise genç ve orta yaşlı seçmenlerin mensubu olduğu 
partiler konusunda kararsız oldukları dönemde siyasal ilgilerinin, etkinliklerinin, 
girişkenliğinin ve vatandaşlık duygularını etkisinde karar vermelerini etkilediğini 
söyleyebiliriz. 

 
 

4.4.Eğitim Düzeyine Göre Seçmenlerin siyasal katılımına etki eden siyasal ilgi, siyasal 
girişkenlik, siyasal etkinlik ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik 
değişkenlerin siyasal katılımına etki düzeyi 
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Katılımcıların eğitim düzeylerine göre siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik 
ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerin siyasal katılımına etki düzeyi 
ile ilgili verilere bakıldığında Tablo 3’te görülmektedir. 

 
Tablo 3. Eğitim Düzeyine Göre Seçmenlerin siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal 
etkinlik ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerinin siyasal 
katılımına etki düzeyi 

Eğitim durumu 
 

E
ği

tim
si

z 
(n

=8
)  

İl
ko

ku
l 

(n
=5

5)
 

O
rt

ao
ku

l 
(n

=5
0)

 

L
is

e 
(n

=7
8)

 

Ü
ni

ve
rs

ite
 

(n
=8

3)
 

L
is

an
sü

st
ü 

(n
=2

6)
 

ANOVA 
TESTİ 

Ort. Ss Ort. Ss. Ort.  Ss Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss. F P 
 

Seçimlerde oy vermemde  
3,00 

 
1,85 

 
3,35 

 
1,24 

 
3,18 

 
1,22 

 
3,31 

 
1,32 

 

 
3,49 

 
1,19 

 
3,42 

 
1,30 

 
0,549 

 
0,739 

Diğer insanları bir partiye 
oy verme yönünde ikna 
etme çabalarımda 

 
3,25 

 
1,39 

 
3,04 

 
1,13 

 

 
2,90 

 
1,28 

 
3,17 

 
1,36 

 
2,89 

 
1,22 

 
2,15 

 
1,12 

 
2,764 

 
0,019* 

Siyasi parti çalışmalarına 
katılmamda 

 
2,37 

 
0,92 

 
2,85 

 
1,21 

 
2,50 

 
1,26 

 
2,87 

 
1,27 

 
2,78 

 
1,25 

 
2,19 

 
1,09 

 
1,807 

 
0,111 

Siyasi mitinglere 
katılmamda 

 
2,50 

 
1,07 

 
3,05 

 
1,25 

 
2,58 

 
1,28 

 
2,78 

 
1,27 

 
2,71 

 
1,30 

 
2,46 

 
1,42 

 
1,133 

 
0,343 

Siyasi amaç taşıyan bir 
organizasyon için para 
toplamamda 

 
3,12 

 
0,64 

 
2,89 

 
1,34 

 
2,72 

 
1,28 

 
2,60 

 
1,18 

 
2,48 

 
1,27 

 
2,65 

 
1,49 

 
0,956 

 
0,445 

Bir siyasi partiye üye 
olmamda 

 
2,75 

 

 
0,46 

 
2,84 

 
1,23 

 
2,76 

 
1,10 

 
2,91 

 
1,26 

 
2,83 

 
1,31 

 
2,27 

 
1,34 

 
1,107 

 
0,357 

Siyasi kampanyalarda 
gönüllü çalışmamda 

 
2,75 

 
0,89 

 
2,84 

 
1,20 

 
2,72 

 
1,30 

 

 
2,78 

 
1,26 

 
2,76 

 
1,24 

 
2,42 

 
1,36 

 
0,421 

 
0,834 

Bağışta bulunmamda  
2,87 

 
0,83 

 
2,77 

 
1,18 

 
2,98 

 
1,30 

 
2,76 

 
1,22 

 
2,71 

 
1,21 

 
2,38 

 
1,30 

 
0,850 

 
0,515 

Rozet taşımamda  
3,25 

 
1,16 

 
2,80 

 
1,27 

 
2,72 

 

 
1,26 

 

 
2,79 

 
1,18 

 
2,65 

 
1,26 

 
2,46 

 
1,50 

 
0,648 

 
0,663 

Parti için siyasi lider ve 
bürokratlarla görüşmemde 

 
3,00 

 
1,07 

 
2,89 

 
1,29 

 
2,68 

 
1,24 

 
2,91 

 
1,16 

 
2,94 

 
1,25 

 
2,27 

 
1,28 

 
1,479 

 
0,197 

Oy vereceğim partiyi 
daha çok desteklememde 

 
3,50 

 
1,19 

 
3,25 

 
1,28 

 
3,42 

 
1,31 

 
3,23 

 
1,22 

 
3,46 

 
1,18 

 
2,73 

 
1,34 

 
1,541 

 
0,177 

Karar vermemde  
3,75 

 
0,70 

 
3,49 

 
1,16 

 
2,92 

 
1,14 

 
3,10 

 
1,34 

 
3,47 

 
1,07 

 
3,19 

 
1,20 

 
2,335 

 
0,042* 

Aktif olarak siyasete 
katılmamda 

 
3,12 

 
1,36 

 
2,93 

 
1,36 

 
3,14 

 
1,14 

 
3,01 

 
1,32 

 
2,96 

 
1,29 

 
2,69 

 
1,43 

 
0,454 

 
0,810 

 
 

Katılımcıların eğitim düzeylerine göre siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik 
ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerin seçmenlerin siyasal katılımına 
etki düzeyi ile ilgili verilere bakıldığında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılığın oluştuğu 
görülmektedir; eğitimsiz olan seçmen grubunun “Diğer insanları bir partiye oy verme 
yönünde ikna etme çabalarını” etkilediği görülmektedir (A.O=3.25). Eğitimsiz grubun “ karar 
vermelerinde”(A.O=3.75) etkili olduğu görülmektedir. Eğitim düzeylerine göre hangi yaş 
grupları arasındaki farklılıkları ortaya koymak için Anova testi yapılmıştır. Bu test sonucunda 
hangi yaş grupları arasında farklılık olduğunu ortaya koymak amacıyla Multiple Comparisons 
testi yapılmıştır. Bu test sonucunda lise eğitimliler ile lisansüstü eğitime sahip seçmenler 
arasında “Diğer insanları bir partiye oy verme yönünde ikna etme çabaları” (A.O=3.25, 
p=0.028) anlamlı farklılık oluşmaktadır. H3. Siyasal katılıma etki eden olumlu psikolojik 
değişkenlerin eğitim düzeylerine göre farklılık oluşturmaktadır. şeklinde ortaya konan 
hipotezi desteklemektedir. Bu bağlamda eğitim düzeyinin artması, siyasal bilgilenme ve siyasi 
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konuları çözümleme, siyasal bilinç kazanmalarında etkili olan eğitim faktörünün diğer 
seçmenleri ikana amaçlı kullanabilmektedir diyebiliriz. 
 

4.5.Gelir Düzeyine Göre Seçmenlerin siyasal katılımına etki eden siyasal ilgi, siyasal 
girişkenlik, siyasal etkinlik ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik 
değişkenlerin siyasal katılımına etki düzeyi 

Katılımcıların gelir düzeylerine göre siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik ve 
vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerin siyasal katılımına etki düzeyi ile 
ilgili verilere bakıldığında Tablo 4’te görülmektedir. 
Tablo 4. Gelir Düzeyine Göre Seçmenlerin siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik 
ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerinin siyasal katılımına etki 
düzeyi 

Gelir Düzeyi (TL) 

 

65
0T

L
 a

ltı
  

(n
=3

8)
 

65
1-

10
00

T
L 

(n
=8

9)
 

10
01

-1
50

0T
L 

(n
=5

4)
 

15
01

-2
00

0T
L 

(n
=4

1)
 

20
01

-2
50

0T
L 

(n
=2

5)
 

25
01

-3
00

0T
L 

(n
=2

5)
 

30
01

T
L

 v
e 

üs
tü

 
(n

=2
8)

 

Anova testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss F  p 

Seçimlerde oy 
vermemde 

2,92 1,58 3,37 1,14 3,41 1,17 3,36 1,22 3,84 0,85 3,36 1,44 3,25 1,46 1,419 0,207 

Diğer insanları 
bir partiye oy 
verme yönünde 
ikna etme 
çabalarımda 

2,76 1,36 3,09 1,17 2,89 1,18 3,00 1,30 3,12 1,33 3,04 1,43 2,43 1,32 1,232 0,290 

Siyasi parti 
çalışmalarına 
katılmamda 

2,50 1,33 2,77 1,09 2,78 1,22 2,61 1,30 3,00 1,15 3,20 1,35 2,11 1,29 2,337 0,032* 

Siyasi 
mitinglere 
katılmamda 

2,63 1,46 2,88 1,16 2,67 1,13 2,58 1,32 2,92 1,15 3,04 1,51 2,43 1,57 0,915 0,484 

Siyasi amaç 
taşıyan bir 
organizasyon 
için para 
toplamamda 

2,58 1,33 2,81 1,21 2,74 1,18 2,41 1,24 2,96 1,10 2,92 1,55 2,00 1,28 2,238 0,040* 

Bir siyasi 
partiye üye 
olmamda 

2,84 1,28 2,88 1,10 2,80 1,20 2,76 1,28 3,12 1,13 3,08 1,52 1,93 1,18 2,977 0,008* 

Siyasi 
kampanyalarda 
gönüllü 
çalışmamda 

2,63 1,28 2,83 1,13 2,74 1,25 2,66 1,26 3,00 1,15 3,12 1,45 2,18 1,33 1,693 0,122 

Bağışta 
bulunmamda 

2,63 1,28 2,88 1,10 2,80 1,15 2,54 1,14 2,92 1,22 3,04 1,46 2,36 1,50 1,239 0,286 

Rozet 
taşımamda 

2,55 1,33 2,97 1,11 2,74 1,22 2,44 1,26 2,88 1,09 2,88 1,50 2,32 1,47 1,646 0,134 

Parti için 
siyasi lider ve 
bürokratlarla 
görüşmemde 

2,79 1,36 2,82 1,12 2,89 1,19 2,95 1,28 3,04 0,98 3,04 1,46 2,18 1,33 1,647 0,134 

Oy vereceğim 
partiyi daha çok 
desteklememde 

2,97 1,32 3,36 1,22 3,31 1,21 3,61 1,12 3,80 0,96 3,28 1,51 2,57 1,23 3,259 0,004* 

Karar 
vermemde 

2,97 1,46 3,40 1,09 3,11 1,21 3,41 1,16 3,56 0,87 3,44 1,29 2,93 1,21 1,564 0,157 

Aktif olarak 
siyasete 
katılmamda 

2,71 1,37 3,16 1,19 3,02 1,25 2,90 1,37 3,28 1,21 3,28 1,37 2,28 1,30 2,430 0,026* 

Katılımcıların eğitim düzeylerine göre siyasal ilgi, siyasal girişkenlik, siyasal etkinlik 
ve vatandaşlık duyguları gibi olumlu psikolojik değişkenlerin seçmenlerin siyasal katılımına 
etki düzeyi ile ilgili verilere bakıldığında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılığın oluştuğu 
görülmektedir; 2501-3000TL gelire sahip seçmenlerin “Siyasi parti çalışmalarına 
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katılmalarını” (A.O=3.20) etkilediği görülmektedir. 2001-2500TL gelire sahip olan 
seçmenlerin  “Siyasi amaç taşıyan bir organizasyon için para toplama” (A.O=2.96)davranışını 
etkilediği görülmektedir.  2001-2500TL gelire sahip olan seçmenlerin “Bir siyasi partiye üye 
olmaları” (A.O=2.96) davranışına yönelttiği görülmektedir. 2001-2500TL gelire sahip olan 
seçmenlerin “Oy vereceğim partiyi daha çok desteklemede” (A.O=3.80) davranışına 
yönelttiği görülmektedir. Gelir düzeylerine göre hangi gruplar arasındaki farklılıkları ortaya 
koymak için Anova testi yapılmıştır. Bu test sonucunda hangi yaş grupları arasında farklılık 
olduğunu ortaya koymak amacıyla Multiple Comparisons testi yapılmıştır. Bu test sonucunda 
651-1000TL ile 3001TL ve üzeri gelire sahip seçmenler arasında “Bir siyasi partiye üye 
olmaları” (A.O=2.96, p=0.047) anlamlı farklılık oluşmaktadır. 
2001-2500TLile 3001TL ve üzeri gelire sahip seçmenler arasında “Oy vereceğim partiyi daha 
çok desteklemede” (A.O=3.80, p=0.042) anlamlı farklılık oluşmaktadır.  

H4. Siyasal katılıma etki eden olumlu psikolojik değişkenlerin gelir düzeylerine göre 
farklılık oluşturmaktadır. Şeklinde ortaya konulan hipotezi desteklemektedir. Bu bağlamda 
gelir düzeyi yükseldikçe Karaman İli seçmenleri; siyasal katılım davranışlarından bir siyasi 
partinin çalışmalarına katılmalarında, siyasi amaç taşıyan bir organizasyon için para 
toplamada, bir siyasi partiye üye olmalarında, Oy vereceği partiyi daha çok destekleme ve 
aktif olarak siyasete katılmalarında gelir düzeyinin etkisi olduğunu, farklı düzeylerde olmak 
kaydıyla daha fazla katılım göstermektedir diyebiliriz.  

 
5. Siyasal Yabancılaşma, Siyaset dışılık,  Kuralsızlık ve Kural Dışılık Gibi Olumsuz 

Psikolojik Değişkenlerin Siyasal Katılıma Etki Düzeyi 
6.  

Araştırmaya katılanların siyasal katılımına etki eden olumsuz psikolojik değişkenlerin 
ne düzeyde etkili olup olmadığına ilişkin bilgilere bakıldığında Tablo 5’te görülmektedir. 
Tablo 5. Siyasal Yabancılaşma, Siyaset Dışılık,  Kuralsızlık ve Kural Dışılık Gibi 
Olumsuz Psikolojik Değişkenlerin Siyasal Katılıma Etki Düzeyi ile Cinsiyet Arasındaki 
İlişki Düzeyi T testi 

 
Kadın 

(n=118) 
Erkek 

(n=182) 
Bağımlı İki Grup 

t Testi 
Ort. Ss. Ort. Ss. T p 

Oy vereceğim partiden vazgeçmemde 3,04 1,42 2,68 1,27 2,294 ,022* 
Partiler konusunda kararsızlığa düşmemde 3,09 1,36 2,88 1,21 1,422 0,156 
Siyasi konulardan uzaklaşmamda 3,00 1,12 2,99 1,12 ,147 0,883 
Desteklediğim partiye kızgınlık duymamda 3,14 1,18 3,02 1,18 ,912 0,363 
Bir değer, inanç ve hedefin olmayışı ya da hedefin belirsizliğini 
yaşamamda etkilidir 

2,84 1,22 2,96 1,13 -,888 0,375 

Desteklediğim partiye karşı kendimi güçsüz ve mutsuz hissetmemde 3,04 1,25 2,98 1,16 ,455 0,649 
Siyasete karşı olumsuz tavır almamda 3,03 1,21 3,04 1,24 -,031 0,975 
Siyasetten kopmamda 3,01 1,20 3,02 1,19 ,003 0,997 
Beklentilerimin gerçekleşmeyeceğine inancına düşmemde 3,18 1,28 3,06 1,21 ,823 0,411 
Oy vermekten vazgeçmemde 3,29 1,38 2,97 1,36 1,982 0,048* 
 

Araştırmaya katılanların Siyasal yabancılaşma, siyaset dışılık,  kuralsızlık ve kural 
dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal katılım davranışını 
gösterdikleri ile cinsiyet arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistiksel bakımdan anlamlı bir 
farklılığın oluştuğu görülmekte; kadın seçmenlerin (A.O=3.04) erkek seçmenlere göre “oy 
verecekleri partiden vazgeçmelerinde” etkili olduğu görülmektedir. Kadın seçmenlerin 
(A.O=3.29), erkek seçmenlere göre “oy vermekten vazgeçmelerinde” daha etkili olduğunu 
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söyleyebiliriz. H5. Siyasal katılıma etki eden olumsuz psikolojik değişkenlerin cinsiyete göre 
farklılık oluşturmaktadır. Şeklinde ortaya konan hipotezi desteklemektedir. 

Bu bağlamda kadın seçmenlerin erkek seçmenlere göre; Oy vereceği partiden 
vazgeçmelerinde ve oy vermekten vazgeçme gibi siyasal katılım davranışlarında kadın 
seçmenlerin siyasete karşı tavırlarının olumsuz olduğunu söylemek mümkündür. 

 
6.1.Siyasal Yabancılaşma, Siyaset dışılık,  Kuralsızlık ve Kural Dışılık Gibi Olumsuz 

Psikolojik Değişkenlerin Siyasal Katılıma Etkisi ile Yaş Arasındaki İlişki 
 
Katılımcıların yaş gruplarına göre siyaset dışılık,  kuralsızlık ve kural dışılık gibi olumsuz 

psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal katılım davranışını gösterdiklerine ilişkin 
bilgilere bakıldığında Tablo 6’da görülmektedir. 

 
Tablo 6. Siyasal Yabancılaşma, Siyaset Dışılık,  Kuralsızlık ve Kural Dışılık Gibi 
Olumsuz Psikolojik Değişkenlerin Siyasal Katılıma Etkisi ile Yaş Arasındaki İlişki 
Düzeyi 

 
Yaş Grubu  

18-30 
(n=104)

31-45 
(n=123)

46-60 
(n=53)

61 ve üzeri 
(n=20) Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 
Oy vereceğim partiden vazgeçmemde 2,69 1,24 2,83 1,35 2,87 1,43 3,35 1,53 1,385 0,247 
Partiler konusunda kararsızlığa düşmemde 2,73 1,18 3,07 1,27 3,04 1,39 3,30 1,38 2,000 0,114 
Siyasi konulardan uzaklaşmamda 2,91 1,07 3,03 1,12 2,96 1,27 3,30 0,92 ,737 0,531 
Desteklediğim partiye kızgınlık duymamda 2,83 1,08 3,24 1,19 3,13 1,30 3,05 1,19 2,433 0,065 
Bir değer, inanç ve hedefin olmayışı ya da 
hedefin belirsizliğini yaşamamda etkilidir 2,72 1,15 3,06 1,14 2,98 1,29 2,85 0,99 1,648 0,178 

Desteklediğim partiye karşı kendimi güçsüz 
ve mutsuz hissetmemde 2,90 1,19 3,11 1,17 3,00 1,32 2,85 1,04 ,699 0,554 

Siyasete karşı olumsuz tavır almamda 2,75 1,22 3,26 1,21 2,94 1,23 3,40 1,10 4,056 0,008* 
Siyasetten kopmamda 2,80 1,09 3,12 1,21 3,11 1,30 3,25 1,25 1,864 0,136 
Beklentilerimin gerçekleşmeyeceğine 
inancına düşmemde 2,95 1,19 3,19 1,27 3,13 1,32 3,45 1,05 1,235 0,297 

Oy vermekten vazgeçmemde 2,90 1,33 3,13 1,35 3,21 1,48 3,55 1,39 1,548 0,202 

 
Araştırmaya katılanların Siyasal yabancılaşma, siyaset dışılık,  kuralsızlık ve kural 

dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal katılım davranışını 
gösterdikleri ile yaş grupları arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistiksel bakımdan anlamlı 
bir farklılığın oluştuğu görülmekte; 61 yaş ve üzeri seçmenlerin “siyasete karşı olumsuz tavır 
almalarında” (A.O=3.40) etkili olduğu görülmektedir. Yaş gruplarına göre hangi gruplar 
arasındaki farklılıkları ortaya koymak için Anova testi yapılmıştır. Bu test sonucunda hangi 
yaş grupları arasında farklılık olduğunu ortaya koymak amacıyla Multiple Comparisons testi 
yapılmıştır. Bu test sonucunda 18-30 yaş ile 31-45 yaş grupları arasında (A.O=3.40, p=0.020) 
istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık oluşmaktadır. H6. Siyasal katılıma etki eden olumsuz 
psikolojik değişkenlerin yaş gruplarına göre farklılık oluşturmaktadır. Şeklinde ortaya konan 
hipotezi desteklemektedir. Bu bağlamda ileri yaşa sahip olan Karaman seçmenlerinin siyasal 
katılım davranışı; partiye karşı tavır alarak, olumsuz bir tavır ortaya koyduğunu söylemek 
mümkündür. 

 
6.2.Siyasal Yabancılaşma, Siyaset dışılık,  Kuralsızlık ve Kural Dışılık Gibi Olumsuz 

Psikolojik Değişkenlerin Siyasal Katılıma Etkisi ile Eğitim Arasındaki İlişki 
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Katılımcıların eğitim düzeylerine göre siyaset dışılık,  kuralsızlık ve kural dışılık gibi 
olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal katılım davranışını 
gösterdiklerine ilişkin bilgilere bakıldığında Tablo 7’de görülmektedir. 
Tablo 7. Siyasal Yabancılaşma, Siyaset dışılık,  kuralsızlık ve kural dışılık gibi olumsuz 
psikolojik değişkenlerin Siyasal katılıma etkisi ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki düzeyi 

Eğitim durumu 
 

E
ği
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z 
(n
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)  

İl
ko

ku
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O
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ku

l 
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(n

=7
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Ü
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(n
=8
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L
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an
sü

st
ü 

(n
=2
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ANOVA 
TESTİ 

Ort. Ss Ort. Ss. Ort.  Ss Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss. F P 
 

Oy vereceğim partiden 
vazgeçmemde 

 
3,00 

 
1,85 

 
3,20 

 
1,22 
 

 
3,00 

 
1,29 
 

 
2,50 

 
1,40 

 
2,87 
 

 
1,30 

 
2,46 

 
1,27 

 
2,430 

 
0,035* 

Partiler konusunda kararsızlığa 
düşmemde 

 
3,63 

 
1,50 

 
3,24 

 
1,22 

 
3,00 

 
1,21 

 
2,70 

 
1,29 

 
2,94 

 
1,31 

 
2,96 

 
1,21 

 
1,603 

 
0,159 

Siyasi konulardan uzaklaşmamda  
3,12 

 

 
0,64 

 
3,15 
 

 
1,08 

 
3,16 

 
1,04 

 
2,72 

 
1,14 

 
3,10 

 
1,16 

 
2,85 

 
1,19 

 
1,637 

 
0,150 

Desteklediğim partiye kızgınlık 
duymamda 

 
3,50 

 
0,75 

 
3,67 

 
1,11 

 
2,98 

 
1,19 

 
2,63 

 
1,12 

 
3,17 

 
1,11 

 
2,81 

 
1,30 

 
6,157 

 
0,000* 

Bir değer, inanç ve hedefin 
olmayışı ya da hedefin 
belirsizliğini yaşamamda etkilidir 

 
3,25 

 
1,16 

 
3,34 

 
1,06 

 
2,92 

 
1,07 

 
2,71 

 
1,25 

 
2,81 

 
1,20 

 
2,85 

 
1,05 

 
2,341 

 
0,042* 

Desteklediğim partiye karşı 
kendimi güçsüz ve mutsuz 
hissetmemde 

 
3,12 

 
0,83 

 
3,15 

 
1,27 

 
3,18 

 
1,14 

 
2,85 

 
1,27 

 
3,04 

 
1,13 

 
2,69 

 
1,19 

 
1,026 

 
0,403 

Siyasete karşı olumsuz tavır 
almamda 

 
2,88 

 

 
1,36 

 
3,44 

 
1,08 

 
3,12 

 
1,15 

 
2,77 

 
1,32 

 
3,00 

 
1,22 

 
3,00 

 
1,23 

 
2,034 

 
0,074 

Siyasetten kopmamda  
3,25 

 
0,70 

 
3,27 

 
1,16 

 
3,12 

 
1,19 

 
2,82 

 
1,24 
 

 
2,94 

 
1,18 

 
3,04 

 
1,25 

 
1,134 

 
0,342 

Beklentilerimin 
gerçekleşmeyeceğine inancına 
düşmemde 

 
3,87 

 
1,12 

 
3,44 

 
1,03 

 
3,10 

 
1,09 

 
2,96 

 
1,35 

 
2,95 

 
1,27 

 
3,19 

 
1,33 

 
1,924 

 
0,090 

Oy vermekten vazgeçmemde 4,13 1,13 3,45 1,27 3,38 1,28 3,00 1,48 2,75 1,32 2,84 1,38 3,517 0,004* 

 
Araştırmaya katılanların Siyasal yabancılaşma, siyaset dışılık,  kuralsızlık ve kural 

dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal katılım davranışını 
gösterdikleri ile eğitim düzeyleri ile arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistiksel bakımdan 
anlamlı bir farklılığın oluştuğu görülmekte; ilkokul eğitimlilerin (A.O=3.20) “Oy vereceğim 
partiden vazgeçmelerinde” etkili olurken; ilkokul eğitimlilerin (A.O=3.67), “Desteklediğim 
partiye kızgınlık duymalarında”, “Bir değer, inanç ve hedefin olmayışı ya da hedefinin 
belirsizliğini yaşamalarında etkili” olduğunu (A.O=3.34) söyleyebiliriz. Eğitimsiz olan 
seçmenlerin ise (A.O=4.13) “Oy vermekten vazgeçmelerinde” etkili olduğu görülmektedir. 
Eğitim gruplarına göre hangi gruplar arasındaki farklılıkları ortaya koymak için Anova testi 
yapılmıştır. Bu test sonucunda hangi yaş grupları arasında farklılık olduğunu ortaya koymak 
amacıyla Multiple Comparisons testi yapılmıştır. Bu test sonucunda ilkokul eğitimlilerle lise 
eğitimliler arasında (A.O=3.67,p=0.000) istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık oluşmaktadır. 
H7. Siyasal katılıma etki eden olumsuz psikolojik değişkenlerin eğitim düzeylerine göre 
farklılık oluşturmaktadır. Şeklinde ortaya konan hipotezi desteklemektedir Bu bağlamda 
eğitim seviyesi düşük olan seçmenlerin daha fazla olumsuz psikolojik davranışlarla 
yaklaştıkları ve bu doğrultuda siyasal katılım sergilediklerini söylemek mümkündür.  
6.3.Siyasal Yabancılaşma, Siyaset dışılık,  Kuralsızlık ve Kural Dışılık Gibi Olumsuz 

Psikolojik Değişkenlerin Siyasal Katılıma Etkisi ile Gelir Arasındaki İlişki 
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Katılımcıların gelir düzeylerine göre siyasal yabancılaşma, siyaset dışılık,  kuralsızlık ve 
kural dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal katılım 
davranışını gösterdiklerine ilişkin bilgilere bakıldığında Tablo 8’de görülmektedir. 

 
Tablo 8. Siyasal yabancılaşma, siyaset dışılık,  kuralsızlık ve kural dışılık gibi olumsuz 
psikolojik değişkenlerin Siyasal katılıma etkisi ile gelir düzeyi arasındaki ilişki düzeyi 
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Anova testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss F  p 

Oy vereceğim 
partiden 

vazgeçmemde 

2,68 1,52 2,95 1,28 3,15 1,23 2,65 1,41 2,92 1,35 2,88 1,23 2,07 1,25 2,405 0,028* 

Partiler konusunda 
kararsızlığa 
düşmemde 

2,97 1,28 2,91 1,26 3,26 1,14 2,56 1,34 3,40 1,22 3,12 1,30 2,61 1,34 2,154 0,047* 

Siyasi konulardan 
uzaklaşmamda 

2,55 1,13 3,07 0,97 3,20 1,03 3,02 1,21 3,20 1,04 3,08 1,22 2,68 1,39 1,939 0,074 

Desteklediğim 
partiye kızgınlık 

duymamda 

3,16 1,20 3,07 1,13 3,17 1,16 2,98 1,11 3,20 1,08 3,08 1,29 2,75 1,51 0,525 0,789 

Bir değer, inanç ve 
hedefin olmayışı ya 

da hedefin 
belirsizliğini 

yaşamamda etkilidir 

3,00 1,20 3,04 1,08 3,00 1,08 2,51 1,16 3,28 1,21 2,88 1,23 2,50 1,29 2,125 0,050* 

Desteklediğim 
partiye karşı kendimi 

güçsüz ve mutsuz 
hissetmemde 

2,76 1,40 3,10 1,08 3,11 1,12 2,85 1,15 3,52 0,91 2,96 1,24 2,61 1,45 1,865 0,087 

Siyasete karşı 
olumsuz tavır 

almamda 

2,74 1,42 3,16 1,11 3,13 1,18 2,95 1,18 3,36 1,15 2,84 1,21 2,89 1,50 1,067 0,382 

Siyasetten 
kopmamda 

2,92 1,24 3,10 1,15 3,16 1,11 2,71 1,21 3,40 0,95 2,80 1,26 2,89 1,47 1,339 0,239 

Beklentilerimin 
gerçekleşmeyeceğine 
inancına düşmemde 

3,05 1,31 3,34 1,06 3,20 1,14 2,83 1,32 3,28 1,21 2,88 1,33 2,78 1,55 1,472 0,187 

Oy vermekten 
vazgeçmemde 

3,02 1,51 3,37 1,31 3,27 1,28 2,76 1,41 3,36 1,15 2,96 1,31 2,32 1,49 2,960 0,008* 

 

Araştırmaya katılanların Siyasal yabancılaşma, siyaset dışılık,  kuralsızlık ve kural dışılık 
gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal katılım davranışını 
gösterdikleri ile gelir düzeyleri ile arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistiksel bakımdan 
anlamlı bir farklılığın oluştuğu görülmekte; 1001-1500TL gelire sahip seçmenlerin “Oy 
vereceği partiden vazgeçmelerinde” (A.O=3.15) etkili olduğu görülmektedir. 2001-2500TL 
gelire sahip seçmenlerin ise “Partiler konusunda kararsızlığa düşmelerinde” (A.O=3.40) etkili 
olduğu görülürken; 651-1000TL gelire sahip seçmenlerin “Bir değer, inanç ve hedefin 
olmayışı ya da hedefin belirsizliğini yaşamalarında” (A.O=3.04) etkili olduğu ve aynı gelir 
grubu için “Oy vermekten vazgeçmelerinde” etkili olduğunu söylemek mümkündür. Gelir 
gruplarına göre hangi gruplar arasındaki farklılıkları ortaya koymak için Anova testi 
yapılmıştır. Bu test sonucunda hangi yaş grupları arasında farklılık olduğunu ortaya koymak 
amacıyla Multiple Comparisons testi yapılmıştır. Bu test sonucunda; 651-1000TL gelire sahip 
olanlarla ile 3001TL ve üzeri gelire sahip olan seçmenler arasında(A.O=3.37, p=0.049) 
istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık oluşmaktadır. H8. Siyasal katılıma etki eden olumsuz 
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psikolojik değişkenlerin gelir düzeylerine göre farklılık oluşturmaktadır. Şeklinde ortaya 
konan hipotezi desteklemektedir. Bu bağlamda gelir düzeyi düşük olanların olumsuz 
psikolojik davranışlara yöneldikleri ve bu yönde eğilimlerinin yüksek gelirlilere göre daha 
baskın olduğunu söylemek mümkündür.  

 
7. SONUÇ  

Demokratik devlet anlayışı içinde bireyler siyasal olaylara ilgileri doğrultusunda 
katılırlar. Günümüzde çağdaşlaşmanın önemli bir ölçütü de bireylerin siyasal karar alma 
sürecine etki etmeleri için siyasal katılımlarının sağlanması önem arz etmektedir. Seçmenlerin 
siyasal katılımına etki eden birçok etmen bulunmaktadır. 

Bu araştırmada Karaman İli seçmeninin siyasal katılımına etki eden psikolojik 
değişkenler araştırılmış olup; Bu çalışmanın temel sorusu, seçmenlerin siyasal katılım 
davranışında bulunurken; olumlu ve olumsuz psikolojik faktörlerin siyasal tercihlerini 
etkileme derecesini Karaman ili örneğinde ortaya koymaktı. Bu amaçla Karaman’da 300 
katılımcıya ulaşılarak uygulanan yüz yüze anket  araştırması sonuçlarında, çalışmada ortaya 
konulan hipotezler test edilmiştir. Buna göre elde edilen sonuçlar özetle aşağıda sıralanmıştır. 

H1 hipotezi için tüm değişkenler için p değeri <0.05’in üzerinde olduğundan anlamlı 
bir farklılık oluşmamaktadır.

 
 

H2 hipotezi için siyasal ilgi, girişkenlik, etkinlik ve vatandaşlık duygusu gibi 
değişkenlerle yaş grupları arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistikî olarak anlamlı bir 
farklılığın olduğu ortaya çıkmaktadır. 61 yaş ve üzeri yaşa sahip seçmenlerin “oy 
vermelerinde” ve “başka seçmenleri bir partiye oy vermeleri konusunda ikna” davranışına 
yönelme konusunda etkili olduğunu söyleyebiliriz.  46-60 yaş grubu seçmenleri ise; “siyasi 
parti çalışmalarına katılma” ve “karar verme” davranışına yönelmelerinde etkili olduğunu 
söyleyebiliriz.  

H3 hipotezi için siyasal ilgi, girişkenlik etkinlik ve vatandaşlık duygusu gibi 
değişkenlerle eğitim düzeyleri arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistikî olarak anlamlı bir 
farklılığın olduğunu görmekteyiz. Eğitimsiz olan seçmenlerin “başka seçmenleri bir partiye 
oy vermeleri konusunda ikna” ve “karar verme” davranışlarında etkili olduğu görülmektedir. 
Bu bağlamda olumlu psikolojik değişkenlerin eğitimsiz olan seçmenlerde daha etkili 
olduğunu söylemek mümkündür.  

 
H4 hipotezi için siyasal etkinlik ve vatandaşlık duygusu gibi değişkenlerle gelir 

grupları ile arasındaki ilişkiye baktığımızda istatistikî olarak anlamlı bir farklılığın olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 2501-3000TL gelire sahip olan seçmenlerin “siyasi parti çalışmalarına 
katılmaları” davranışına yönelmelerinde etkili olduğu görülmektedir. 2001-2500TL gelire 
sahip seçmenlerin ise; “siyasi bir organizasyon için para toplama”, “bir siyasi partiye üye 
olmalarında” ve “mensubu oldukları partiyi daha çok desteklemeleri” yönünde etkili 
olduğunu söyleyebiliriz.   

H5 hipotezi için Karaman İli seçmeninin siyasal katılımına etki eden psikolojik 
değişkenlerden ikincisi olan olumsuz psikolojik değişkenlerden, Siyasal yabancılaşma, siyaset 
dışılık,  kuralsızlık ve kural dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi 
siyasal katılım davranışını gösterdikleri ile cinsiyet arasında istatistik olarak anlamlı bir 
farklılığın olduğu ortaya çıkmaktadır. Kadın seçmenlerin erkek seçmenlere göre; “oy 
verecekleri partiden vazgeçmeleri” ve “ oy vermekten vazgeçmeleri” konusunda olumsuz 
davranmalarında etkisi daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 
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H6 hipotezi için Olumsuz psikolojik değişkenlerden, Siyasal yabancılaşma, siyaset dışılık,  
kuralsızlık ve kural dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal 
katılım davranışını gösterdikleri ile yaş grupları arasında istatistik olarak anlamlı bir 
farklılığın olduğu ortaya çıkmaktadır. 61 yaş ve üzeri seçmenlerin “siyasete olumsuz tavır 
almalarında” etkili olduğunu görmekteyiz.   

H7 hipotezi için Olumsuz psikolojik değişkenlerden, Siyasal yabancılaşma, siyaset 
dışılık,  kuralsızlık ve kural dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi 
siyasal katılım davranışını gösterdikleri ile eğitim düzeyleri arasında istatistik olarak anlamlı 
bir farklılığın olduğu ortaya çıkmaktadır. İlkokul eğitimli seçmenlerin “oy verecekleri 
partiden vazgeçmelerinde”, “destekledikleri partiye kızgınlık duymalarında” ve “Bir değer, 
inanç ve hedefin olmayışı ya da hedefin belirsizliğini yaşamalarında” etkili olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Siyasal katılıma etki eden olumsuz psikolojik değişkenlerin eğitim düzeylerine 
göre farklılık oluşturmaktadır. 

H8 hipotezi için Olumsuz psikolojik değişkenlerden, Siyasal yabancılaşma, siyaset dışılık,  
kuralsızlık ve kural dışılık gibi olumsuz psikolojik değişkenlerden etkilenerek hangi siyasal 
katılım davranışını gösterdikleri ile gelir düzeyleri arasında istatistik olarak anlamlı bir 
farklılığın olduğu ortaya çıkmaktadır. 1001-1500TL gelire sahip seçmenlerin “oy vereceği 
partiden vazgeçmelerinde” etkili olurken; 2001-2500TL gelire sahip seçmenlerin ise, “parti 
konusunda kararsızlığa düşmelerinde” etkili olurken; 651-1000TL gelire sahip seçmenlerin 
Bir değer, inanç ve hedefin olmayışı ya da hedefin belirsizliğini yaşamalarında” etkili olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Seçmen davranışı da tüketici davranışı gibi açıklanması zorlu bir doğaya sahiptir. Bu 
nedenle araştırma ve analizlerde çeşitliliği artırma ve anlayışları sürekli geliştirme 
zorunluluğu vardır (Uztuğ, 2004;167). Bireyler seçimlerde oy verirken, vatandaşlık 
görevlerini yerine getirmenin ya da insan olarak en temel haklarından birini kullanmanın 
ötesinde bir siyasi davranış sergilemektedirler (Arslan, 2007; 3). 

Türkiye’de seçmen davranışı üzerine yapılan araştırmaların sayısında son dönemde 
artış olmakla birlikte seçmenin karar verirken nasıl bir süreçten geçtiği, bu süreç içerisinde 
hangi faktörlerden etkilenip, hangi faktörleri dikkate almadığı,   Siyasal davranış; sosyal, 
psikolojik ve ekonomik değişkenler tarafından belirleneceğinden, toplumdan topluma değişen 
ve bu değişkenlerin kişisel düzeydeki bir ürünü olarak (Kaya, 2005;95) tanımlanabilir.  

Karadoğan (2004;143) ise; seçmenin bu davranışı çeşitli iç ve dış etkiler sonucu belirli 
bir doğrultuda sistemli olarak geliştirdiğini, çoğu zaman da bireyin diğer düşünce ve 
davranışlarına uyum gösterdiğini belirterek, seçmenin bir birey olarak çeşitli konularda aldığı 
tutumla, seçmen davranışını sergilerken ortaya koyduğu tutumun çoğu zaman birbirini 
tamamladığını ileri sürmektedir. 

Siyasal katılıma etki eden psikolojik faktörlerin etkinliğini seçmenlerin içinde 
bulunduğu toplumun özellikleri, sosyal ve kültürel yapısı, ekonomik düzeyi ve eğitim 
düzeyleri seçmenleri psikolojik duygularına etki etmekte; siyasete ve siyasi yönetime karşı 
duygularında farklılığa neden olmaktadır diyebiliriz. Bu sonuçlar itibariyle bu çalışmada 
siyasal katılımı etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Bu psikolojik etmenlerin diğer 
etmenlerden kesin çizgilerle ayırmak mümkün olmamakla birlikte psikolojik değişkenlerin; 
kişiye özel, kişinin içinde bulunduğu psikolojiye bağlı olarak olumlu ve olumsuz katılım 
davranışlarına yöneldikleri ortaya çıkarken; her seçmen için farklı düzeyde olduğunu göz ardı 
etmeden siyasal katılımı etkilediğini söylemek mümkündür. 
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KULOĞLU ŞEYH HACI İLYAS VE KÜLLİYATI 

 
Bünyamin TAŞ0F

∗ 

ÖZ 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas [?–1657/1658], mutasavvıf bir klasik Türk edebiyatı şairidir. 

Şuara tezkirelerinde adı anılmamıştır. Kendisinden bahseden geç dönem kaynakları ise adını 

Mustafa olarak yanlış vermişlerdir. Yazdığı eserlerden birçoğu günümüze ulaştığı halde ne 

kendisi ne de eserleri herhangi bir ilmî çalışmayla ele alınmıştır. Aynı zamanda Halvetiyyenin 

Ahmediyye kolunun Uşşakiyye şubesine mensup bir şeyh olan Kuloğlu, 1500 civarındaki 

manzumesiyle son derece velut bir şairdir. Kuloğlu’nun bilinen altı eseri vardır: Mevlid-i 

Nebî, Etvâr-ı Seb’a, Silsile-nâme, Dîvân-ı Hümâyûn, Dîvân-ı Mesâbîh ve Bâğ-ı Behişt. Bu 

eserlerin tamamı dinî-tasavvufî mahiyettedir. 

Anahtar kelimler: Şeyh Hacı İlyas, Kuloğlu külliyatı, klasik Türk edebiyatı, 

tasavvuf. 

KULOGLU SHEIKH HADJI ILYAS AND HIS CORPUS 

ABSTRACT 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas [?–1657/1658] is both a sufiand a classical Turkish literature 

poet. He have not been mentioned in anthologies of classical Turkish poets, i.e. tezkires. Late 

periods our cesmentioning him gives his name mistakenly as Mustafa. Although most of the 

pieces he has written reached today, no one has dealt with him or his workings ina a scholarly 

manner. At the same time as a sheikh attached to Uşşakiyye branch of Ahmediyye arm of 

Halvetiyye, Kuloğlu is a very productive poet with some 1500 poems. There are known 

sixpieces of Kuloğlu: Mevlid-i Nebî, Etvâr-ı Seb’a, Silsile-nâme, Dîvân-ı Hümâyûn, Dîvân-ı 

Mesâbîh and Bâπ-ı Behişt. All of these workings are in a kind of religional-sufistic. 

Keywords: Sheikh Hadji Ilyas, Corpus of Kuloglu, classical Turkish literature, 

sufism. 
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Giriş 

XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas, velut bir şair 

olmasına ve yazdığı eserlerden birçoğu günümüze ulaşmasına rağmen ne şahsiyeti ne de 

eserleri herhangi bir ilmî çalışmayla ele alınmıştır. Kuloğlu, Klasik Türk edebiyatı mahsulleri 

kıvamında olan yüzlerce manzumesi ve bir nevi topluma nüfuz mercii olan şeyhlikle meşgul 

olması bakımından dikkate değerdir. Bu itibarla çalışmamızda, bugüne kadar hakkında 

müstakil bir ilmî yayın yapılmayan Kuloğlu’nun hayatı ve eserleri konu edilmiştir. 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas 

XVII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, mutasavvıf bir klasik Türk edebiyatı şairi olan 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas, şuara tezkirelerinde anılmamıştır. Bu münasebetle şairin hayatına, 

fikrî ve edebî yönüne ilişkin bilgiler; sınırlı malumat sunan sair kaynaklardan ve imkân 

verdiği ölçüde kendi eserlerinden elde edilmiştir.  

Yakın dönemde kaleme alınmış olan Osmanlı Müellifleri, Sefine-i Evliya ve Vasfi 

Mahir Kocatürk tarafından yazılan Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserlerde Kuloğlu Şeyh Hacı 

İlyas’la ilgili bilgilere rastlanmaktadır. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri adlı 

eserinde şairin adını Mustafa olarak yanlış vermek suretiyle Kuloğlu ile ilgili şu bilgileri 

vermiştir: “Sul†ân Murâd-ı râbi¡ devri ricâlinden ve »alvetiyye-i ¡Uşşâ…iyye meşâyi«inden 

Gelibolulu ¡Âlim Sinân Efendi «ulefâsından ¡âşı… u fâ≥ıl bir ≠âtdır. Me§âbµ√-i şerµfi na@men 

tercüme eylemişdir. 1045 târµ«inde ikmâl ederek Dµvân-ı Hümâyûn nâmını verdigi dµvân-ı 

kebµri de vardır ki ikisiniñ de nüs«aları Kütüb«âne-i ¡Umûmµ’de mevcûddur. Bir de Mevlid-i 

Nebµ man@ûmesi vardır. Divânından: 

Sensin kerîm-i ≠ü’n-nevâl sensin …adîm-i lâ-yezâl 
Sensin √akîm-i bî-mi&âl yo… hükmüñe çûn u çerâ 

İnzâl idüp âyâtını kim biliser πâyâtını 
¢ılπıl mücellâ ≠âtuñı me’men ¡ale’l-¡arşi’stevâ 

Eyle ¡inâyetden e&er irgür hidâyetten @afer 
Lu†f eyleyüp …ılπıl na@ar aldı bizi nefs ü hevâ”1F

1 

Sefine-i Evliya’da benzer ifadelerle Osmanzade Hüseyin Vassaf da aynı bilgileri 

tekrar etmiştir. 2F

2 Vasfi Mahir Kocatürk ise her iki kaynaktan farklı olarak Kuloğlu’nun 

                                                 
1 Bursalı Mehmet Tahir (1333), Osmanlı Müellifleri, C. I, İstanbul: Matbaa-i Amire, s. 146-147. 
2 “Şey« Sinân-ı ¡Uşşâ…µ «alµfesidir. Me§âbµ√’i na@men tercüme etmişdir. 1045’de ikmâl ederek Divân-ı Hümâyûn 
nâmını verdigi dµvân-ı kebµri de vardır ki her ikisiniñ de nüs«aları Kütüb«âne-i ¡Umûmµ’de mevcûddur. Bir de 
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yalnızca Bâğ-ı Behişt adlı eserinden söz etmiştir. 3F

3 İki yüzden fazla manzumeyi muhtevi 

olduğunu söylediği eseri 4F

4 “Bütün manzumeleri ruh bakımından tek konu taşıyan, bu itibarla 

bir bütün teşkil eden bir büyük destan haline gelmiş divandır.” şeklindeki ifadelerle 

tanıtmıştır.5F

5 Kocatürk, Kuloğlu’na Bâğ-ı Behişt bağlamında bir sayfadan fazla yer ayırmış ve 

söz konusu eserden 13 beyit iktibas ederek şair ve şiirleri hakkında değerlendirmelerde 

bulunmuştur.6F

6 Çok kısaca değinmekle birlikte Necla Pekolcay’ın da Kuloğlu’ndan 

bahsettiğini belirtmek gerekir. Pekolcay, XVII. yüzyıl mevlid yazarları arasında andığı 

Kuloğlu’nu, adını belirtmeden, “1637 yılında yazılmış olan Bâğ-ı Behişt müellifi” ifadeleri ile 

anmış ve mevlidinin bir nüshasının bulunduğunu söylemiştir. 7F

7 

Şeyh Hacı İlyas’tan söz eden mezkûr üç kaynak da onun ismini Mustafa olarak 

vermiştir. Bu karışıklık, Şeyh Hacı İlyas’ın Kuloğlu mahlasını kullanması dolayısıyla 

olmalıdır. Nitekim aynı dönemde Kuloğlu mahlasıyla meşhur olmuş, Mustafa isimli bir saz 

şairi de vardır. Kuloğlu Mustafa, IV. Murat devrini yaşamış; IV. Murat’la yakın ilişkileri 

bulunmuş, onun döneminde çeşitli olaylara karışmış; halk şairi olmakla birlikte aruzla da 

şiirler yazan; Yeniçeri Ocağı’ndan yetişme meşhur bir şairdir. 8F

8 Şeyh Hacı İlyas ise 

künyesinden de anlaşılacağı üzere bir şeyhtir. Ayrıca hem Bursalı Mehmet Tahir hem de 

Hüseyin Vassaf’ın söz ettiği Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki (Kütüphane-i Umumî) Dîvân-

ı Hümâyûn nüshasında bulunan ferağ kaydından eserin kâtibinin ve müellifinin Şeyh Hacı 

İlyas olduğu anlaşılmaktadır.9F

9 Bu kaydın bulunduğu sayfaya sonradan yazıldığı anlaşılan bir 

                                                                                                                                                         
Mevlµd-i Nebµ man@ûmesi vardır. İlâhiyâtından: Sensin kerîm-i ≠ü’n-nevâl sensin …adîm-i lâ-yezâl/Sensin 
√akîm-i bî-mi&âl yo… hükmüñe çûn u çerâ/İnzâl idüp âyâtını kim biliser πâyâtını/¢ılπıl mücellâ ≠âtuñı me’men 
¡ale’l-¡arşi’stevâ/Eyle ¡inâyetden e&er irgür hidâyetten @afer/Lu†f eyleyüp …ılπıl na@ar aldı bizi nefs ü hevâ” 
Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr, C. IV, İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, No:2308, s. 
238. 
3 Vasfi Mahir Kocatürk (1970), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Edebiyat Yayınevi, s. 475-477. 
4 Eserde 403 adet manzume vardır. 
5 Kocatürk, Bâğ-ı Behişt’i hem muhteva hem de şekil özellikleri bakımından etraflıca tanıtmıştır. Yazar, bu 
bilgileri elindeki veya bir yerlerde görmüş olduğu eksik bir nüshaya istinaden vermiş olmalıdır. Zira eser, 403 
manzumeyi muhtevi olduğu halde Kocatürk, iki yüzden fazla manzumeyi içerdiğini söylemiştir. Bundan başka, 
kendi eserinden önce kaleme alınan iki kaynakta da Kuloğlu’nun adı kendisinin de andığı şekliyle “Kuloğlu 
Mustafa” olarak anıldığı halde Kocatürk, bu kaynaklardaki bilgileri kullanmamıştır. Ayrıca, Kocatürk’ün Bâğ-ı 
Behişt dolayısıyla adını Mustafa olarak naklettiği Kuloğlu’nun söz konusu eserinin Manisa nüshasının sonunda 
bulunan ferâğ kaydında müellifinin adının İlyas olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu kayıt için bk. Ekler, Fotoğraf-4. 
6 age., s. 476-477. 
7 Necla Pekolcay (2005), Süleyman Çelebi-Mevlid, İstanbul: Dergâh Yayınları, s. 40. 
8 Nurettin Albayrak (2002), “Kuloğlu Mustafa”, DİA, C. XXVI,  Ankara: TDV, s. 360-361. 
9 “Li-mu√arriri’l-fa…µr ve ketebehü’l-√a…µr e’ş-Şey« el-◊âc İlyâs âmenehü’llâh min-şerri’l-vesvâs e’ş-şehµr bi-
¢ULO∏LI” Şeyh Hacı İlyas (1045/1635), Dîvân-ı Hümâyûn, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, No:3596, v. 281b. 
Ayrıca bk. Ekler, Fotoğraf-1. 
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fevaid kaydında da müellifin Hacı İlyas olduğunu gösteren ifadeler vardır. 10F

10 Kuloğlu Hacı 

İlyas’ın Dîvân-ı Mesâbîh adlı eserinin müellif hattı olduğu anlaşılan Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe 

Halk Kütüphanesi’ndeki nüshasında bulunan ferağ kaydı da Dîvân-ı Hümâyûn’la aynı hat ve 

ifadeleri muhtevidir. 11F

11 Yine bu eserin serlevhasındaki kayıtta da eserin müellifinin Şeyh Hacı 

İlyas oluğu açıkça belirtilmiştir.12F

12 Şairin bir diğer eseri Bâğ-ı Behişt’in Manisa nüshasındaki 

ferağ kaydında da ismi aynen diğer kayıtlarda olduğu gibi Şeyh Hacı İlyas olarak 

belirtilmiştir.13F

13 

Kaynaklarda Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas’ın doğum tarihi, doğum yeri, ailesi, ölüm yeri 

ve hayatına dair sair ayrıntılara yer verilmemiştir. Bursalı Mehmet Tahir ve Hüseyin Vassaf, 

onun Âlim Sinan Efendi’nin halifesi olduğunu belirtmişlerdir. Kuloğlu’nun kendi eserlerinde 

de bu bilgiyi teyit eden birçok veri vardır. Bunlardan en başta geleni Kuloğlu’nun Silsile-

nâme isimli manzumesidir.  Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas’ın kendi devrine kadar Halvetî Uşşâkî 

silsilesine dâhil edilen şeyhlerin künyelerinin verildiği söz konusu eserde, mezkûr silsilenin 

son halkası olarak Âlim Sinan Efendi’nin ismi anılmaktadır: 14F

14 

Mevlâ anı idüp nüzûl buldı ◊a…’a …urb-ı vü§ûl 
Âyµn idüp …urdı u§ûl Gelibolı’da şey« ¡Ömer 

Diñle bu sözleri i cân emr eyleyüp ol Müste¡ân 
Gelsin didi …ulum Sinân açdı o sâ¡at bâl u per 

Yazıldı işbu silsile pes nâ-gehân gelüp dile 
Esrâr-ı ◊a……’ı ne bile ¢ULO∏LI miskµn der-be-der15F

15 

Kuloğlu, Dîvân-ı Mesâbîh adlı eserinde Âlim Sinan Efendi için “Fa«rü’§- §ule√â 

zübdetü’l-¡urefâ ◊a≥ret-i Şey« Sinân Efendi a¡nµ ¡azµz-i men” başlığıyla takdim ettiği bir 

medhiyye yazmıştır.16F

16 Kuloğlu’nun şeyhinin Âlim Sinan Efendi olduğunu gösteren bir diğer 

                                                 
10 “a¡nµ kim el-◊âcµ İlyâs ra√metü’llâhi ¡aleyh eylemiş ri√let-i vi§âl” age. Ayrıca bk. Ekler, Fotoğraf-5. 
11 Şeyh Hacı İlyas (1045/1635), Dîvân-ı Mesâbîh, Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi, No:43 Ze 362, v. 
281a. Söz konusu ferâğ kaydı için bk. Ekler, Fotoğraf-2. Söz konusu iki eserin hatlarını mukayese etmek için bk.  
Ekler, Fotoğraf-6 ve Fotoğraf-7. 
12 “Kitâb-ı Dµvân-ı Mesâbµ√-i şerµf te™lµf-i Şey« ◊âcı İlyâs sellemehü’llâhi te¡âlâ ” age., v. 1b. Ayrıca bk. Ekler, 
Fotoğraf-3. 
13 Şeyh Hacı İlyas (1053/1643), Bâğ-ı Behişt, Manisa İl Halk Kütüphanesi, No: 45 Hk 6266, v. 250a. Ayrıca bk. 
Ekler, Fotoğraf-4. 
14 Silsile-nâme’de kaydedilen şecere, Halvetiyyenin Ahmediyye kolunun Uşşâkiyye şubesine aittir. Halvetiyye 
ve Halvetiyyenin kol ve şubeleri için bk. Rahmi Serin (1984), İslâm Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler, 
İstanbul: Petek Yayınları. 
15 age., v. 310a.  
16 Şeyh Hacı İlyas, Dîvân-ı Mesâbîh, v. 3b. 
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veri ise Dîvân-ı Hümâyûn adlı eserin 281b sayfasında yer alan “Şey« Sinân √a≥retlerinüñ 

«i≠metini eyleyüp ço… kelâm na@m eylemiş idi” şeklindeki fevâid kaydıdır. 17F

17 

Âlim Sinan Efendi, Halvetiyyenin Ahmediyye kolunun şubelerinden biri olan 

Uşşakiyye şeyhlerindendir. Ömer Karîbî’nin halifelerinden olan Âlim Sinan Efendi, Mesâbîh 

tercümesinin sonundaki manzum hatimesinde Muğla’nın köylerinden Lineli olduğunu 

belirtmiştir. Halep, Şam, Irak ve Mısır gibi devrinin meşhur merkezlerini gezen Sinan Efendi, 

otuz yıl süresince Gelibolu Bolayır’da irşatla meşgul olmuştur. Bu sebeple Gelibolulu olarak 

şöhret kazanmıştır.18F

18 Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas da Âlim Sinan Efendi’nin halifesi olduğuna 

göre uzun süre Gelibolu veya Gelibolu civarında bulunmuş olmalıdır.19F

19 Eserlerinden hareketle 

Arapça ve Farsçayı rahatlıkla kullanacak kadar iyi bir eğitim aldığı ve elkabından hareketle de 

hacca gitmiş olduğu söylenebilir.  

Kaynaklarda ölüm tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte Beyazıt 

Kütüphanesi’ndeki Dîvan-ı Hümâyûn nüshasının 281b sayfasında yer alan mezkûr fevaid 

kaydında Şeyh Hacı İlyas’ın1068 (1657/1658) tarihinde vefat ettiği belirtilmiştir:20F

20 

Dâr-ı dünyâdan be…âya inti…âli târµ«i: Fâti√a İlyâs Efendi rû√ına ey ehl-i İlyâs 

1068. 21F

21 

Bu bilgiden hareketle Kuloğlu’nun XVI. asrın sonları ile XVII. asrın başlarında 

doğup bu asrın ilk yarısında faaliyette bulunmuş bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Eserlerinin 

hepsi dikkatle mütalaa edildiği zaman hayatıyla ilgili başka ayrıntılara ulaşmak ihtimal 

dâhilinde olmakla birlikte şimdilik Kuloğlu’nun hayatıyla ilgili bunlardan başka bilgimiz 

yoktur. 

 

 

                                                 
17 Bk. Ekler, Fotoğraf-5. 
18 Selami Şimşek (2007), “Avrupa ile Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu’da Tarikatlar ve 
Tekkeler”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 22, Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 
ss. 251-310. 
19 Kuloğlu Şeyh İlyas’ın, şeyhi Âlim Sinan Efendi’ye oldukça çok muhabbeti olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Dîvân-ı Mesâbîh’te şeyhi Âlim Sinan Efendi’ye yazdığı medhiyyeyi, IV. Murat’a yazdığı medhiyyeden öne 
almıştır. (Dîvân-ı Mesâbîh, v. 3b.) 
20 “İşbu ¡a§r içre†arµ…atde ol idi pµrimüz” şeklindeki ifadeden bu kaydın Şeyh Hacı İlyas’ın bir müridi tarafından 
yazıldığı anlaşılmaktadır. 
21 Kaydın altına rakamla 1068 tarihi yazıldığı halde harflerin rakam değeri toplamı ehl kelimesine kadar 1067 
rakamını vermektedir. “İlyas” ibaresi söz konusu kaydın alt satırında, kendisinden önceki “ehl” ibaresinden 
bağımsız gibi görünmektedir. Kaydın görüntüsü için bk. Ekler, Fotoğraf-5 
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Eserleri 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas’ın Mevlid-i Nebî, Etvâr-ı Seb’a, Silsile-nâme, Dîvân-ı 

Hümâyûn, Dîvân-ı Mesâbîh ve Bâğ-ı Behişt isimli bilinen altı eseri vardır. Bu eserlerin 

tamamı manzumdur. Toplamda 1000 varağa yaklaşan eserleriyle manzum söz söyleme 

bakımından Kuloğlu’nun oldukça velut bir şair olduğu söylenebilir. 

a. Mevlid-i Nebî 

Kuloğlu’nun manzum bir eseri olarak Bursalı Mehmet Tahir, Hüseyin Vassaf ve 

Necla Pekolcay tarafından adı zikredilen bu esere kütüphane kayıtlarında rastlanamadı. Necla 

Pekolcay,  eserin bir nüshasının bulunduğunu söylemekle birlikte bu nüshanın yerini 

belirtmemiştir.22F

22 Mevlid manzumeleriyle ilgili müstakil bir çalışma yapan M. Fatih Köksal da 

bu nüshayı tespit edememiştir.23F

23 

b. Etvâr-ı Seb’a 

Eser, mutasavvıflar tarafından nefsin mertebeleri olarak kabul edilen yedi makamla 

(nefs-i emmâre, nefs-i levvâme, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i râzıyye, nefs-i 

marzıyye ve nefs-i kâmile) ilgilidir. Söz konusu makamların her biri manzum olarak 

açıklanmıştır. Eser, 1000 beyit civarında olup 1030 (1620/21) yılında kaleme alınmıştır: 

Geçüp ¡ömrüm melâl içre †arµ…-i lâ-yezâl içre 
Biñ otuzuncı sâl içre ki yazdum işbu E†vâr’ı 24F

24 

Eserin bilinen iki nüshası vardır. Bunlardan biri Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 

(arşiv no: 45Hk 6266) Bâğ-ı Behişt adlı eserle aynı cilt içinde 251b-308a varakları arasında, 

diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi Reşit Efendi Koleksiyonu’nda (arşiv no: 1003) 350-392 

numaralı varaklar arasında yer almaktadır. 

c. Silsile-nâme 

Eser, Kuloğlu’nun devrine kadar Halvetî Uşşâkî silsilesine dâhil edilen şeyhlerin 

künyelerini vermektedir. Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır ve 39 beyitten müteşekkildir. 

Eserde Hz. Muhammed’den sonra onun manevî varisleri olarak sırasıyla dört halifenin ismi ve 

onlardan sonra da evliyanın rehberi olarak tabiinden Hasan Basri’nin ismi anılır. Hasan 

Basri’den sonra ise sırasıyla şu isimler zikredilmiştir: Habîb Acemî, Dâvûd-ı Tâî, Ma’rûf-ı 

Kerhî, Serîrü’l-Sakatî, Cüneyd-i Bağdâdî, Mimşâd Dineverî, Muhammed Dineverî, Kâdî 

                                                 
22 Pekolcay, age., s. 40. 
23 M. Fatih Köksal (2011), Mevlid-nâme, Ankara: TDV, s. 67. 
24 age., v. 308a. 
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Muhyiddîn, Ebu’l-Necîb, Şeyh Kutbuddîn, Şeyh Rükneddîn, Şeyh Şihâbüddîn, Şeyh 

Cemâleddîn,  Şeyh İbrâhîm, Muhammed Halvetî, Pîr Ömer Halvetî, Âhî Meryem (Mîrîm, 

Merem?), Îsâ Çelebi, Şeyh İzzeddîn, Şeyh Sadreddîn, Seyyid Yahyâ, Pîr Muhammed, Şeyh 

Tacüddîn, Şeyh Alauddîn, Şeyh Yigitbaşı, Hâcî Karamanî, Ümmî Sinân İstanbulî, Nasûh 

Abdussamed, Şeyh Ahmed, Şeyh Hüsâm Uşşâkî, Şeyh Memican, Ömer Karîbî, Şeyh Sinân 

(Âlim Sinân Efendi). Eserin yazılış tarihine dair bir kayıt yoktur. Tek nüshası Bâğ-ı Behişt ve 

Etvâr-ı Seb’a nüshalarıyla aynı cilt içinde 309a-310a varakları arasında Manisa İl Halk 

Kütüphanesi’nde (arşiv no: 45Hk 6266) bulunmaktadır. 

d. Dîvân-ı Mesâbîh 

Bu eser; İslam âleminde büyük şöhret kazanarak kırktan fazla şerhi yapılan, Ferrâ el-

Begavî [ö. 516/1122] tarafından kaleme alınmış Mesâbîhü’s-Sünne adlı hadis kitabının25F

25 Âlim 

Sinan Efendi tarafından Türkçeye tercüme edilen metninin nazma çekilmiş halidir. Kuloğlu, 

bir nevi sebeb-i telif manzumesi olan aşağıdaki beyitlerinde eserini şu şekilde tanıtmaktadır: 

İşit kim yine sul†ân-ı meşâyı« 
Sinân Efendi ol cân-ı meşâyı« 
... 
Me§âbµ√’üñ ol idi tercümânı 
Sözidür cümle tibyân-ı meşâyı« 

Anuñ dürrini çün dizmek murâdum 
Ola ol la¡l [ü] mercân-ı meşâyı« 

Ki ne&rin na@m ile te™yµd iderem 
Çü şöhret bula ¡unvân-ı meşâyı« 

Yazam bir bir e√âdi&-i Resûl’i 
Biline nice erkân-ı meşâyı« 26F

26 

Eserdeki şiirlerin kahir ekseriyeti kaside formundadır.   Önce ilgili hadis verilip daha 

sonra bu hadisin nazmen açıklaması yapılmıştır. Her bir hadis için ayrı bir kaside yazılmıştır. 

El-Begavî’nin eserinde 4931 adet hadis vardır. 27F

27 Eserin hacmi dikkate alınarak Âlim Sinan 

Efendi’nin tercümesinde de bu rakama yakın bir mevcudun olduğu düşünülebilir. 28F

28 

Kuloğlu’nun eserinin hacim bakımından Âlim Sinan Efendi’nin tercümesinden daha küçük 

                                                 
25 Söz konusu eserle ilgili geniş bilgi için bk. İbrahim Hatiboğlu (2004), “Mesâbîhu’s-Sünne”, DİA, C. XXIX, 
Ankara: TDV, ss. 258-260. 
26 Şeyh Hacı İlyas, Dîvân-ı Mesâbîh,  v. 3b. 
27 Hatiboğlu, agm. 
28 Âlim Sinan Efendi, Tercüme-i Mesâbihü’s-Sünne, Manisa İl Halk Kütüphanesi, Arşiv No: 45 Ak Ze 216/1, v. 
1b -265a. 
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olduğu ve söz konusu tercüme doğrultusunda oluşturulmuş manzum bir eser olduğu dikkate 

alınarak Kuloğlu’nun, Âlim Sinan Efendi’nin eserini hülasaten tanzim ettiği söylenebilir. 

Eserin başında besmele manzumesi, Hz. Muhammed medhinde bir na’t, dört halifenin her biri 

için ayrı birer na’t, Âlim Sinan Efendi medhiyyesi, IV. Murat övgüsünde bir kaside ve bir 

tazarruname yer almaktadır. Eserin geri kalanı muhtelif hadislerin açıklaması olan 

manzumelerden oluşmaktadır. Oldukça hacimli olan eserde yaklaşık 9000 beyit 

bulunmaktadır.  

Dîvân-ı Mesâbîh’in bilinen iki nüshası vardır. Bu nüshalardan birisi Tavşanlı 

Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi’nde (arşiv no: 43 Ze 362), diğeri ise Beyazıt Devlet 

Kütüphanesi’nde (demirbaş no: B1222) yer almaktadır. Manisa nüshası müellif hattı olması 

bakımından değerlidir.   

e. Dîvân-ı Hümayûn 

Tamamı kasidelerden oluşan bir divandır. Eser, yaklaşık 450 tane manzume 

içermektedir. Bu manzumelerin 19 tanesi Farsça, geri kalanı ise Türkçedir. 29F

29 Divan, şiirlerin 

revi harflerine göre alfabetik olarak tertip edilmiştir. Divandaki şiirlerin hemen hepsinde konu 

olarak tasavvufî aşk işlenmiştir. Eserdeki ilk üç şiir tasavvufî aşkı işlerken dördüncü ve 

beşinci şiirler na’t, altıncı şiir ise IV. Murat övgüsünde yazılmış bir medhiyyedir. Eser, 

tasavvufî ıstılahları bolca işlemekle birlikte şiirler, bu tür eserlerin çoğunda olduğu gibi kuru 

bir didaktik üslupla yazılmamıştır. Şiirlerde lirizm oldukça belirgindir. Bu yönüyle eser, lirik 

konuların yoğun olarak işlendiği bir gazeliyyat gibidir.  

¡Iyd-ı visâlinde †oπar ol bir meh-i enver saña 
Bezm-i cemâlinde §unar bir cur¡a-i sâπar saña 

Hem bezmine mestâne ol hem şem¡ine pervâne ol 
Zencµrine dµvâne ol anca… deli dirler saña 

Vu§lat güli cânda biter cân bülbüli anda öter 
Bir kez na@ar …ılsa yiter lu†fından ol dil-ber saña30 F

30 

 

Bezm-i fenâda içilen câm-ı §afâya mer√abâ 
Dil-«ˇâh oluben içilen ol dil-rübâya mer√abâ 

Her dem te√ammül eyleyüp anuñ cefâ vü cevrine 
~abr eyleyen ¡âşı…lara dürlü belâya mer√abâ 

                                                 
29 v. 1b, 25b, 40b, 57b, 82b, 89b, 95a, 109a, 123a, 126b,131b, 141b, 160b, 176b, 190b, 205b, 221a, 229b, 253a, 263a. 
30 age., v. 8a. 
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Bûy-ı §afâ-yı zülf çün cânum meşâmına ire 
Dostdan «aber viren bize bâd-ı §abâya mer√abâ31F

31 

 

Aπlar bu gözüm dâyim feryâd-ı fenâdan hep 
Başumdaki πavπâlar dµvân-ı …a≥âdan hep 

İñler bu göñül bilmem ma…§ûdı nedür anuñ 
Cânumdaki sevdâlar ebrû-yı belâdan hep 

Deryâ-yı mu√abbetde eşkümden olan dürler 
Ol ebr-i nisân ile olur bu hevâdan hep 32F

32 

Divanın muhteva itibarıyla zenginlik arz ettiği görülmektedir. Âşıkane şiirlerde 

klasik şiirin mazmunlarını bulabilirken muhtelif konulara değinen birçok beyit aracılığıyla da 

dönemin sosyokültürel dokusu ve muhtelif inançlarıyla ilgili veriler elde edilebilmektedir. 

Divanda v. 53a’da yer alan sürh redifli kasidede bu zenginliği müşahede edebiliriz. Kaside, 

birçok farklı konuda zenginliği muhtevidir. Şiirin ilk dört beyti maktel-i Hüseyin türünün 

özelliklerini yansıtırken geri kalan beyitleri farklı farklı durumlarla ilgilidir. Şiirin ilk dört 

beytinde Kerbela olayı anılmıştır. Dolayısıyla söz konusu olayla ilgili olan yer ve durumları 

hatırlatan Kerbela, mâtem, âl-i abâ, âl-i Resûl, Mustafa ve Murtaza gibi mefhumlara yer 

verilmiştir. Beşinci beyitten itibaren bu konuyla ilgi kesilerek başka hayaller şiire dâhil 

edilmiştir. Altıncı beyitte Leyla ve Mecnun hikâyesine telmih yapılmış; yedinci beyitte nergis 

mazmunu işlenmiş; sekizinci beyitte kan, doktor, macun hokkası gibi mütenasip kelimelerle 

kanlı gözyaşı mazmunu oluşturulmuş; onuncu beyitte o devirde elbise yıkama aracı olarak 

sabunun kullanıldığını gösteren ifadeler kullanılmış; on birinci beyitte insanların kederli 

zamanlarındaki halinin ifadesi olarak yüzünü yırtmak tabirine yer verilmiş; on ikinci beyitte 

Mısır’daki Kaysun Camii’nden söz edilmiş ve bu camiin duvar renginin kırmızı olması, 

Mısırlıların bu camide secde ederken Nil kadar çok kanlı gözyaşı dökmesine bağlanmış; 33F

33 on 

dördüncü beyitte, borcunu ödeyecek durumu olmayan borçlu birisinin alacaklısını görünce 

yüzünün kızarması durumu ifade edilmiş:  
 fâ¡ilâtün/fâ¡ilâtün/fâ¡ilâtün/fâ¡ilün 
  – + –  –/ – + –  –/ – + –  –/ – + –  
1 »ûn-ı şâh-ı Kerbelâ’dan kâse-i gerdûn sür« 

Mâtem-i âl-i ¡abâdan dµde-i ma√zûn sür« 

                                                 
31 age., v. 11b. 
32 age., v. 23b. 
33 Bu veri, şairin söz konusu camii görmüş olma ihtimalini de akla getirmektedir. 
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ªulm iden âl-i Resûl’e nice vara ma√şere 
»ışm-ı tµπ-ı Murta≥â’dan çehre-i gül-gûn sür« 

¢an-ı ma@lûm seyl olub a…mış Furât-âsâ yine 
Bu sebebden gice gündüz dâmen-i Cey«ûn sür« 

İlteler yarın anı ma√şer siyâset-gâhına 
Ola şerm Mu§†afâ’dan §ûret-i mel¡ûn sür« 

5 Bezm-i √asretde bugün peymâne-i va§la dilâ 
Kim §usız geçer dem-â-dem bu âb-ı meftûn sür« 

 Tâ ki Leylâ’nuñ firâ…ında bu bezm-i dehrde 
Dem-be-dem …an aπlama…dan sâπar-ı Mecnûn sür« 

Şöyle kim …apıldı göñlüm nergis-i şehlâsına 
Sµ«-i mi√netde ciger biryân lâ¡l-i gûn sür« 

¢an ile âlûde olmış ol †abµb elde †utar 
»ûn-ı für…atle düzülmiş √o……a-i ma¡cûn sür« 

İştiyâ…ından göñül dµvâne oldı zülfüñüñ 
Lâle gibi «ûn-ı ¡âşı…dan bütün hâmûn sür« 

10 »ûn-ı çeşmümden boyanmışdur kenâr-ı dâmenüm 
Yuduπumca ol …ızardı oldı hep §âbûn sür« 

Für…atüñden yüzümi yırtma…dan iy dil-ber senüñ 
Pençe-i mercâna döndi ellerüm tâ «ûn sür« 

Ehl-i Mı§r’uñ dµde-i giryânı Nµl’e beñzemiş 
Oldı «al…uñ secdesinden Câmi¡-i ¢aysûn sür« 

Cânımuz …a§dına gelmiş alma… ister ol melek 
~ankim ol bir kise …odı †op†olu merhûn sür« 

~amt ile dâyim «acâletdür aña bizden cevâb 
Dâyinin gördükce olur cebhe-i medyûn sür« 

15 Nâme §undum ¡ar≥-ı a√vâl eyleyüp dil-dâra ben 
O…umaπa niyyet itdi görse kim ma≥mûn sür« 

Eşk-i çeşmümle §uvardum ¡ömrümüñ bostânını 
Va…t geldi gördüm anda cümleten …avun sür« 

~uçını bildi ki Mûsâ’dan o şerm oldı …atı 
Yire geçdi şöyle kim gencµne-i ¢ârûn sür« 

Bilmedi aldandı dünyâya göñül sen ¡ibret al 
Oldı dâmına giriftâr olda«i maπbûn sür« 
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¢odı dünyâyı †utup gitdi nübüvvet râhını 
Elde bµmârµ şu Mûsâ ile hem Hârûn sür« 

İy ¢ULO∏LI gel cihândan fâriπ ol sen de hele 
Görmedüñ mi oldı bunda niceler mescûn sür« 

Hicret’in 1045. yılında Rebiyülevvel ayının 15. gününde (29/08/1635) tamamlanan 

eserin tek nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndedir: 34F

34 

Rebµ¡ü’l-evvel’üñ hem on beşinde 
Da«i biñ târµ«inüñ …ır… beşinde 

Kitâb irişdi evvelden temâmâ 
Sipâs olsun hezâr ol lâ-yenâma 

“Li-mu√arriri’l-fa…µr ve ketebehü’l-√a…µr e’ş-Şey« el-◊âc İlyâs âmenehü’llâh min-

şerri’l-vesvâs e’ş-şehµr bi-¢ULO∏LI” şeklindeki ferağ kaydından hareketle mevcut nüshanın 

müellif nüshası olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı kaydın sonunda gösterilen tarih de (1045) 

müellifin, hatime manzumesinde belirttiği tarihin aynısıdır. 

f. Bâğ-ı Behişt 

Tarafımızdan doktora tezi olarak hazırlanan bu eser de tıpkı Dîvân-ı Mesâbîh gibi 

tamamı kasidelerden oluşan hacimli bir eserdir. Eser, kasidelerin revi harflerine göre alfabetik 

olarak tertip edilmiştir. Bâğ-ı Behişt, son iki kaside hariç baştan sona ayetler bağlamında 

nazmedilen bir eser olmakla birlikte şiirlerin muhtevası belirlenirken klasik tertip usulü 

gözetilmiştir. Buna göre ilk üç şiir münâcât; 35F

35 dördüncü şiir tevhîd; 36F

36 beşinci ve altıncı şiirler 

na’t; 37F

37 sırasıyla yedi, sekiz, dokuz ve onuncu şiirler Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve 

Hz. Ali övgüsünde birer medhiyye; 38F

38 on birinci şiir ise IV. Murat övgüsünde bir 

medhiyyedir.39 F

39 Bu ilk on şiirin her biri de tıpkı eserdeki diğer şiirler gibi bir ayet bağlamında 

yazılmıştır. 

Yukarıda da değinildiği üzere Bâğ-ı Behişt’teki kasidelerin her biri bir Kur’an 

ayetinden mülhemdir. Eserde önce ilgili ayet, sonra o ayetten mülhem olan şiir yazılmıştır. 

Eser, bu yönüyle bir bakıma oldukça serbest bir tefsir özelliği arz etmektedir. Toplamda 403 

                                                 
34 Şeyh Hacı İlyas (1045/1635), Dîvân-ı Hümâyûn, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, No: 3596. 
35 Bu şiirlerin ilki Taha Suresi 25-28. ayetler, ikincisi Araf Suresi 89. ayet, üçüncüsü Zümer suresi 36. ayet 
bağlamında yazılmıştır. İçerik, bu ayetlerin manaları doğrultusunda oluşturulmuştur.  
36 Yasin Suresi 86. ayet bağlamında yazılmıştır. 
37 Beşinci şiir Fetih Suresi 28-29. ayetler, altıncı şiir ise Ahzab Suresi 56. ayet bağlamında yazılmıştır. 
38 Yedinci şiir Leyl Suresi 20-21. ayetler, sekizinci şiir Nahl Suresi 90. ayet, dokuzuncu şiir Furkan Suresi 57-76. 
ayetler, onuncu şiir İnsan Suresi 8-9. ayetler bağlamında yazılmıştır. 
39 Nisa Suresi 59. ayet bağlamında yazılmıştır. 
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kaside ihtiva eden eserde bu kasidelerin 401 tanesi Kur’an’dan bir ayetle ilgili olurken hatime 

kasidesinden önceki kaside “Benim ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının nebileri gibidir.”40F

40 

hadisi bağlamında yazılmıştır. Son kaside ise önce de ifade edildiği üzere bir hatime 

manzumesidir. Bu manzumede şair; eserini neden, nasıl, ne zaman yazdığını ve eserine 

verdiği ismi açıklamaktadır. Buna göre şair, eserini cihana bir yadigâr bırakarak Allah’ın 

rızasını kazanmak için her bir ayete bir kaside yazmak suretiyle 1047 (1638) yılının Ramazan 

ayında Kadir Gecesi’ne denk gelen bir Cuma günü bitirerek ona Bâğ-ı Behişt adını vermiştir: 

 Ki her bir âyete ben bir …a§µde eyledüm inşâ 
~anasın bir şeh-i i…lµme bir ¡âlµ ma…âm oldı 
... 

Bu deñlü sa¡y [u] cehd itdüm anı yazma…da her bârı 
Dise bir kez Cenâb-ı Kibriyâ aña rı≥âm oldı 
... 

Receb ayında başlayup Rama≥ân içre bitürdüm 
¢adir gicesi hem cum¡a idi ol i«titâm oldı 

Temâm biñ …ır… yedi sâline irmişdi hem târµ« 
Bi-√amdi’llâh kitâbum va…t-ı ¡a§r içre temâm oldı 

Pes oπluñ †oπdı adını ne …oduñ dir iseñ baña 
Aña BÂ∏-I BEHİŞT ismi işit bir «oşça nâm oldı 41F

41 

Vasfi Mahir Kocatürk’ün sitayişle bahsettiği bu eserin, bilinen iki nüshası vardır.42F

42 

Bunlardan biri Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 45 Hk 6266 arşiv numarasıyla, diğeri ise 

Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 8111 arşiv numarasıyla saklanmaktadır. Bâğ-ı Behişt’in 

Manisa nüshası, müellif hattından altı sene sonra yazılması ve Kuloğlu’nun kendi hattıyla 

kaleme aldığı eserlerindeki ferağ kaydını “ketebe” ibaresi hariç aynıyla kopyalamış olması 

dolayısıyla müellif hattından istinsah edilmiş izlenimi vermektedir. 43F

43 

 

 
                                                 
 ,Benim ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının nebileri gibidir. (Hadis için bk. Aclûnî : علماء امتي كاْنبیاء بنى اسرائیل 40
Keşfü’l-Hafâ, c. II, Mısır, 1351/1931, s. 64.) 
41 Şeyh Hacı İlyas, Bâğ-ı Behişt, v. 249b-250a. 
42 Kocatürk, Bâğ-ı Behişt’teki şiir örneklerinden hareketle Kuloğlu’nun zaman zaman Yunus Emre ve Âşık Paşa 
yolunda ilahiye benzer beyitler, bazen XVII. yüzyıl divan şiiri dilince dinî terennümler, bazen büsbütün didaktik 
mısralar, bazen de Muhammediye’yi andıran çeşitli hikâyeler ve tasvirler kaleme aldığını söylemiştir. 
Kocatürk’ün eserle ilgili yorumları arasında en dikkat çekici olanı, eserin tutulan yol bakımından 
Muhammediye’nin tesiri altında olduğunun ileri sürülmesidir. (Kocatürk, age., s. 476-477.) 
43 Bk. Ekler, Fotoğraf-4. 
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Sonuç 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas, XVI.  yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın başlarında doğup 

XVII. yüzyılın ilk yarısında ömür sürmüştür. Nereli olduğu ve ne zaman doğduğuna dair 

herhangi bir bilgi olmamakla birlikte ömrünün önemli bir kısmında Gelibolu’da veya 

Gelibolu civarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Eserlerinden hareketle iyi bir eğitim aldığı 

söylenebilir. Halvetiyye tarikatının Ahmediyye kolunun Uşşâkiyye şubesine mensup olan 

Âlim Sinan Efendi’nin halifesi olarak şeyhlik yapmıştır. Elkabından hacca gitmiş olduğu 

anlaşılmaktadır. Şuara tezkirelerinde ismi geçmediği gibi hakkında birtakım sınırlı bilgiler 

veren son dönem kaynakları da adını Mustafa olarak yanlış vermişlerdir. Eserlerinin mevcut 

nüshalarında bulunan muhtelif kayıtlardan isminin İlyas olduğu anlaşılmaktadır. Dîvân-ı 

Hümâyûn adlı eserinin mevcut nüshasında bulunan bir kayıtta ölüm tarihi olarak hicrî 1068 

(1657/1658) yılı verilmiştir. 

Kuloğlu’nun bilinen altı eseri vardır: Mevlid-i Nebî, Etvâr-ı Seb’a, Silsile-nâme, 

Dîvân-ı Hümâyûn, Dîvân-ı Mesâbîh ve Bâğ-ı Behişt. Bunların tamamı dinî-tasavvufî 

mahiyetteki manzumelerden müteşekkildir. Mevlid-i Nebî dışındaki eserlerinin nüshaları 

mevcuttur. 
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EKLER 

Fotoğraf-1 

 
Dîvân-ı Hümâyûn adlı eserin ferâğ kaydı. 
Fotoğraf-2 

 
Dîvân-ı Mesâbîh adlı eserin müellif hattı olan nüshasının ferağ kaydı. 

Fotoğraf-3 

 
Dîvân-ı Mesâbîh adlı eserin müellif hattı olan nüshasının serlevhası. 

http://www.akademikbakis.org/


 
 

          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

15 
 

Fotoğraf-4 

 
Bâğ-ı Behiştadlı eserin Manisa nüshasının ferâğ kaydı. 

Fotoğraf-5 

 
Dîvân-ı Hümâyûn adlı eserin 281b numaralı sayfasında yer alan fevaid kaydı. 
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Fotoğraf-6 

 
Dîvân-ı Hümâyûn adlı eserin 2a numaralı sayfası. 

http://www.akademikbakis.org/


 
 

          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

17 
 

Fotoğraf-7 

 
Dîvân-ı Mesâbîh adlı eserin 2a numaralı sayfası. 
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ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN SAĞLIĞI 
GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Hatice Yalçın∗ 

ÖZ 
Bu çalışmada 10-12 yaşındaki çocukların sosyodemografik özelliklerinin, sağlığı 

geliştirme davranışları üzerine etkisi incelendi (N=347). Araştırmada Ardell’in Sağlığı 
Geliştirme Modeli temel alındı ve çalışma, Kanada’da yaşayan D.B. Ardell ile işbirliği içinde 
yapıldı. Sağlığı geliştirmeye yönelik davranışlar ile sosyodemografik özellikler arasındaki 
ilişki Oneway ANOVA-F testi ve chisquare ile analiz edildi. Değişkenler arasındaki farkın 
hangi gruptan kaynaklandığı ise Post Hock Hockberg’s-GT2 testi ile belirlendi. Düşük 
sosyoekonomik düzeydeki çocukların, kendi sağlıklarından kendilerinin sorumlu olduklarının 
bilincinde oldukları saptandı. Giyinme, yemek yeme gibi kendiişlerini yapan çocuklar düşük 
sosyoekonomik düzeyde daha fazlaydı. Düzenli yemek yiyenlerin oranı yüksek sosyoekonomik 
düzeyde fazlaydı. Kardeş sayısı fazla olanlar, sorunları evdekilerle daha fazla 
paylaşmaktaydı. Annenin yaşı ilerledikçe çocukların sorunlarını paylaşma oranı azalıyordu.  

Anahtar kelimeler: Çocuk, sosyodemografik özellikler, sağlığı geliştirme, Ardell, 
sağlık. 

 

EFFECT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN'S 
ATTITUDES IN HEALTH PROMOTION 

ABSTRACT 
This study were been examined 10-12 year-olds in socio-demographic characteristics, 

and impact on health promotion behaviors were examined (N=347). The research Ardell 
Health Promotion Model was based on and working, DB Ardell was done in collaboration 
with. To improve the relationship between health behaviors and socio-demographic 
characteristics were analyzed by oneway ANOVA-F test and the chi-squared. Due to the 
difference between the variables which group was determined by the Post Hock Hockberg's-
GT2 test. Children with low socio-economic level, they are aware that they are responsible 
for their own health, respectively. Dressing, eating, low socio-economic level was higher in 
children who like their jobs. Was higher socio-economic level of a high percentage of regular 
diners. Number of siblings than those who shared a more problems back home. Mother's age 
progresses, the problems of children sharing ratio was reduced.  

Key words: Child, sociodemographic characteristics, health promotion, Ardell, health. 
                                                            
∗ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi, ht_yalcin@hotmail.com  
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1.GİRİŞ 
Çocuklar, fizyolojik, sosyal ve psikolojik özelliklerinden dolayı sağlığı değiştirebilecek 
olumsuzluklardan ilk etkilenen; aynı zamanda ortaya çıkan sağlık sorunları için özel 
önlemlere gereksinim duyan gruptur. Bu nedenle dünyada toplumun çekirdeği konumundaki 
çocukların sağlık düzeylerini geliştirmek, sağlıklı toplum yapısına sahip olmak için çocuk 
sağlığına önem verilmektedir.   

Ülke nüfusumuzun % 9’u 5 yaşın, % 27’si ise 15 yaşın altındadır (HUNEE, 2008; TNSA, 
2008). Bu yüksek oranın ülke kalkınmışlık düzeyinin ve sağlığının yükseltilmesinde önemi 
büyüktür. Aile, çevre ve okulun oluşturduğu ortam denge içerisinde olursa, çocukta kalıcı 
sağlık alışkanlıkları ve bilgileri yerleşecektir, dolayısıyla da toplumun çekirdeğini oluşturan 
çocukların sağlıklı olması, beraberinde toplumun da sağlıklı ve dengeli olmasını getirecektir 
(Yalçın, 2002).  

Olumlu sağlık davranışı bireyin kendi sağlığını ve başkalarının sağlığını etkin şekilde 
korumak için bilinçli çabalardan oluşur. Davranışı kazanma ile davranışı uygulamaya 
dönüştürme arasında önemli bir ayrım bulunmaktadır.  Model alınan davranış kazanılmış, 
ancak davranışa dönüşmemiş ve pekiştirilmemiş olabilir (Ardell 1990, Gözüm, Bağ 1998:35) 

Olumlu sağlık davranışları geliştirmek ve sağlıklı yaşam biçimi kazandırmaya yönelik olarak, 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme-Ulusal İlk Rapor’da, Madde 27, paragraf 
1-3’te “Yaşam Standartları” adı altında şu bilgilere yer verilmektedir: “Çocukların zihinsel, 
bedensel ve sosyal gelişimine olanak sağlayacak yeterli yaşam standardını sunabilmek için 
olumlu sağlık alışkanlıkları yerleştirme çabaları ile birlikte, bilgilendirici programlar 
düzenlenmelidir.”  Medeni Kanun’un 264. maddesine göre, anne baba ellerindeki olanaklara 
göre çocuğu en iyi şekilde yetiştirmekle, en uygun eğitimi sağlamakla görevlendirilmiştir. 
Aynı kaynakta 265. madde, anne babanın çocuklarının yetenek ve isteklerini mümkün 
olduğunca dikkate alarak eğitimlerini yönlendireceklerini ve en iyi alışkanlıkları 
kazandıracaklarını belirtmektedir.  (Avrupa’da Sosyal Pediatri Derneği Okul Sağlığı Kongresi 
Sonuç Bildirgesi, 2009; Fontanarosa, 1998:1866) 

Olumlu sağlık davranışı,  bireylerin kendi sağlığını ve başkalarının sağlığını etkin şekilde 
korumak için bilinçli çabalardan oluşur. Davranışı kazanma ile davranışı uygulamaya 
dönüştürme arasında önemli bir ayrım bulunmaktadır (McCartney, 1999:156).  Model alınan 
ya da öğretilen davranış kazanılmış, ancak davranışa dönüşmemiş ve pekiştirilmemiş olabilir. 
Bir sağlık eğitimcisi olarak hemşirenin bu aşamadaki rolü, olumlu davranış değişikliği için iyi 
bir motivasyona sahip olan bireyleri, bilişsel öğrenme sistemleri ve sosyal destek sistemleri ile 
desteklemek olabilir (Ardell, 1993:319; Gözüm, Bağ, 1998:37). 

Çocuklara doğru davranış kazandırabilme yetişkinlerin davranışını değiştirmekten daha 
kolaydır. Bir çok araştırmada, sağlıkla ilgili olumsuz tutum ve davranışların sağlık ve yaşam 
kalitesini düşürdüğü, buna bağlı olarak sakatlık ve yetmezliklerin geliştiği ortaya konmuştur. 
Araştırmalara göre dengeli beslenme, düzenli fiziksel faaliyet, dinlenme, meditasyon gibi 
davranışlar yalnızca kişisel düzeyde değerlendirilen davranışlar olmayıp, bireysel sağlık 
duygusunu artırmakta ve hastalıklara karşı bir tampon oluşturmaktadır (Bahar, 1999:475; 
Klein 2000:442; Sayan ve ark., 1999:158). Çocuklara kazandırılacak sağlığı geliştirme 
davranışları dengeli yemek, çalışmak, eğlenmek, dinlenmek, uyumak, uygun beslenmek, 
dengeli ruhsal yaşam, sağlığa zarar verecek alışkanlıklardan ve davranışlardan kaçınmak, 
sağlık hizmetlerinden yararlanmak gibi başlıklar altında toplanabilir. Böylece sağlık 
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konularında eğitilmiş çocuk, yetişkin bir kişi olduğunda kendi ailesinin daha sağlıklı 
olabilmesi için ne yapması gerektiğini bilecek ve sağlığı bozulduğunda nasıl davranacağını 
kavramış olacaktır (Bahar 1999:476; Crawford, 2000:259, Öncel, 1999 ,). 

Dorothea Orem (1980), Lucille Kinlein (1977) ve Nola Pender özbakım ve sağlığı geliştirme 
üzerine çalışmalar yapmışlardır (Kemp, Sibert, 2005:643). D.J. Ardell bu yaklaşımları temel 
alarak yeni bir sağlığı geliştirme modeli uygulamıştır. Bu model yetişkinler için düzenlenmiş 
ama çocuklara uygulanabilecek şekilde adapte edilmiştir (Clarice, 2000:3; Servonsky, Opas 
1997:116). Araştırmamızda temel olarak aldığımız bu modelde, özsorumluluk, beslenme 
bilinci, fiziki aktiviteler, stres durumunu tanıma ve stres yönetimi, güvenlik ve çevre 
duyarlılığı olmak üzere beş unsur vardır. Ardell’in sağlığı geliştirme modelinde, çocuğun 
özsorumluluk duygusu oluştuğunda, diğer unsurları da (beslenme bilinci, fiziki aktivitelerde 
dikkat, güvenliğini sağlamaya ve çevre bilinci oluşturmaya özen gösterme ve stres yapan 
durumları algılama, gerektiğinde bu durumla baş edebilme) beraberinde getirecektir (Ardell, 
1989:39; Ardell, 1997:8; Servonsky, Opas 1997:117; Yalçın, 2002). 

Özbakım becerilerinin kazanılması ve sağlığı geliştirmeye yönelik davranışlar 
sosyodemografik özelliklerden etkilenmektedir. Sağlığı geliştirme ve özbakım becerilerinin 
kazanılmasına yönelik araştırmalar ülkemizde yeterince yapılmamaktadır. Bu araştırma, 
İlköğretim öğrencilerinde sağlığı geliştirmeye yönelik davranışlara, demografik özelliklerin 
ne derecede etkilediği konusunda veri tabanı oluşturmak amacı ile planlanmıştır. 

1.1.Amaç 
Bu çalışmada 10-12 yaşındaki çocukların sosyodemografik özelliklerinin, sağlığı geliştirme 
davranışları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

1.2.Problem Cümlesi 
10-12 yaşındaki çocukların sosyodemografik özellikleri, sağlığı geliştirme davranışlarını 
etkilemekte midir? 
 

2.YÖNTEM 
Bu çalışmada, var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel yöntem kullanılmıştır. 

2.1.Çalışma Grubu 
10-12 yaşındaki çocukların sosyodemografik özelliklerinin, sağlığı geliştirme davranışları 
üzerine etkisini araştırmak amacı ile tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın evrenini 
Karaman ili merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki 10-12 yaşları arasında olan 2.747 
öğrenci oluşturmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen listedeki, üç 
sosyoekonomik seviyeye göre belirlenmiş bölgede bulunan ilköğretim okullarındaki 10-12 
yaş öğrenci sayısı şöyledir: 

Düşük sosyoekonomik düzeyi temsil eden 12 ilköğretim okulunda toplam 963,  
Orta sosyoekonomik düzeyi temsil eden 15 ilköğretim okulunda toplam 1457, 
Yüksek sosyoekonomik düzeyi temsil eden 5 ilköğretim okulunda toplam 327  

Örneklemi belirlemek üzere "tabakalı rastgele örnekleme yöntemi" kullanılarak Ni/N=ai 
formülüne göre bir yol izlenmiştir. Formülde:  
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 Ni : Her  sosyoekonomik düzeydeki öğrenci sayısı 
 N : Evrendeki öğrenci sayısı (tüm ilköğretim okullarındaki altıncı sınıflar) 
 ai  : Her  sosyoekonomik düzeydeki öğrenci sayısının ağırlığıdır. 

Öncelikle, her düzeydeki öğrenci sayısı evrendeki sayıya bölünmüş ve her düzeyin ağırlığı 
bulunmuştur. 

 Düşük sosyoekonomik düzey için 963/2747=0.350 
 Orta sosyoekonomik düzey için 1457/2747=0.530 
 Yüksek sosyoekonomik düzey için 327/2747=0.119 

Daha sonra, bulunan bu tabaka ağırlıkları örneklem alınacak öğrenci sayısı ile çarpılarak her 
düzeydeki okuldan kaç öğrenci alınması gerektiği hesaplanmıştır. Örnekleme alınacak birey 
sayısı formülüne göre hesaplama yapılmış, örneklem büyüklüğü görülme/görülmeme sıklığı 
%50 alınmış ve 337 bulunmuştur (Sencer ve Sencer, 1998). 

 Düşük sosyoekonomik düzey için 0.350 x 337=118 
 Orta sosyoekonomik düzey için 0.530 x 337=179 
 Yüksek sosyoekonomik düzey için 0.119 x 337=40                   Toplam: 337 

Sosyoekonomik düzeylerine göre hangi okullarda araştırma yapılacağını saptamak amacı ile 
küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Düşük sosyoekonomik düzeyi temsil eden okullar 
1’den 12’ye kadar numaralanmış ve tesadüfi sayılar tablosu aracılığı ile 5 numaralı okul  
(İbrahim Bey İÖO) ile 9 numaralı okul  (Siyahser İÖO)  örnekleme alınmıştır. Benzer şekilde 
orta sosyoekonomik düzeyi temsil eden okullar 1’den 15’e kadar numaralanmış ve 9 numaralı 
okul (Gazi Mustafa Kemal İÖO) ile 11 numaralı okul (İstiklal İÖO) örnekleme alınmıştır. 
Yüksek sosyoekonomik düzeyi temsil eden okullar 1’den 5’e kadar numaralanmış ve 2 
numaralı okul (Özel Babaoğlu İÖO) ile 4 numaralı okul (Özel Gevher Hatun İÖO) örnekleme 
alınmıştır.  
Düşük sosyoekonomik düzeyi temsil eden okullardan 10-12 yaş grubundan 131 öğrenci; orta 
sosyoekonomik düzeyi temsil eden okullardan 175 öğrenci ve yüksek sosyoekonomik düzeyi 
temsil eden okullardan ise 41 öğrenci örneklem grubuna alınmıştır. Bu durumda 
sosyoekonomik durumu farklı okullardan seçilen toplam 347 öğrenci araştırma örneklemini 
oluşturmuştur.  

Çocukların özsorumluluk, beslenme bilinci, fiziki aktivitelere yönelik davranışları, stres 
yönetimine ilişkin davranışları ile güvenlik ve çevre duyarlılığıyla ilgili tutumları, sağlığı 
geliştirmeye yönelik davranışları bağımlı değişkeni; annelerin yaşları, eğitim düzeyleri, 
meslekleri, babaların yaşları, eğitim düzeyleri, meslekleri, ailede birlikte yaşanan kişiler, 
kardeş sayısı, evin durumu (ısınma, elektrik, su, oda sayısı vb) sağlık güvenceleri de bağımsız 
değişkenleri oluşturmaktadır. 

2.2.Veri Toplama Araçları 
Sosyodemografik özellikleri belirleyen Bölüm I ve sağlığı geliştirmeye ilişkin davranışları 
değerlendiren Bölüm II aynı tarihte çocuklara uygulanmıştır. sağlığı geliştirmeye ilişkin 
davranışları değerlendiren Bölüm II, D.B. Ardell tarafından 1995’de oluşturulan “Sağlığı 
Geliştirme Modeli” temel alınarak düzenlenmiştir. World Wellness  Center’da Program 
Geliştirme Koordinatörü  D.B. Ardell ile e-posta yoluyla iletişim kurulmuş;  konu ile ilgili 
literatür bilgileriyle birlikte anket soruları hakkındaki önerileri alınmıştır. Ayrıca, Ardell’in 
yönlendirdiği Anne Helmke (National Wellness Institute), Sandy Queen (Founder and 
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Director of Life Works–Colombia), Steven Point (National Wellness Institute) ve sağlığı 
geliştirme konusunda yeni araştırmalar yapan John Travis ile de e-posta yoluyla iletişim 
kurulmuş, bu uzmanların da konu ile ilgili önerileri alınmıştır. 

2.3.Verilerin Değerlendirilmesi 
Araştırma verilerinin analizinde sayı ve yüzdelik hesaplamaları yanında, değişkenler arası 
ilişkileri değerlendirmek için chi-squaire testi kullanılmış; gruplar arası farkların analizinde de 
p önemlilik testi kullanılmıştır. Sosyodemografik özellikler ile çocukların sağlıklarını 
geliştirmeye yönelik davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tek yönlü varyans 
analizi (Oneway ANOVA-F testi) kullanılmış, farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 
amacıyla Post Hock Hockberg’s GT2 testi yapılmıştır. 
 

3.BULGULAR ve TARTIŞMA 
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin sosyodemografik özellikleri bakımından dağılımları 
Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma Grubunun Yaş ve Cinse Göre Dağılımları 
Çocukların 
Yaşı 

Erkek Kız Toplam 
n % n % n % 

10 yaş  
11 yaş 
12 yaş 

11 
97 
69 

6 
55 
39 

9 
101 
60 

5 
60 
35 

20 
198 
129 

5.7 
57.0 
37,0 

Toplam 177 51.1 170 48.9 347 100.0 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, çalışma grubunun cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde  
% 51.1’nin erkek, % 48.9’unun kız olduğu görülmektedir. Yaşa göre dağılımları 
incelendiğinde ise % 5,7’nin 10 yaş grubunu, % 57’nin 11 yaş grubunu, % 37’nin 12 yaş 
grubunu oluşturduğu görülmektedir. Tablo 2’de çalışma grubundaki çocukların anne ve 
babalarının yaşa göre dağılımları verilmiştir. 

Tablo 2. Çalışma Grubundaki Çocukların Anne ve Babalarının Yaş Özellikleri 
Annelerin 
Yaş Grupları 

 

Düşük Sosyoekonomik 
Düzeyde 

Orta Sosyoekonomik 
Düzeyde 

Yüksek Sosyoekonomik 
Düzeyde 

n % n % n % 
25-29 yaş 2 1,5 4 2,3 0 0 
30-34 yaş 42 31,3 58 33,1 23 23 
35-39 yaş 57 42,7 56 32,0 9 22,0 
40-44 yaş 29 22,1 51 29,1 23 19,5 
45 ve üstü 1 0,8 6 3,4 1 2,4 
Toplam 131 100,0 175 100,0 41 100,0 
Babaların  
Yaş Grupları 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

25-29 yaş 0 0 0 0 0 0 
30-34 yaş 36 27.4 31 17,7 6 14,6 
35-39 yaş 48 36,6 56 32,1 9 21,9 
40-44 yaş 24 18,3 61 34,8 14 34,1 
45 ve üstü 23 17,5 27 15,4 12 29,2 
Toplam 131 100,0 175 100,0 41 100,0 
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Çalışma grubundaki çocukların annelerinin yaşı incelendiğinde, düşük sosyoekonomik 
seviyedeki annelerin % 42,7’sini 35-39 yaş grubu; orta sosyoekonomik seviyedeki annelerin 
% 33,1‘ini 30-34 yaş grubu ve yüksek sosyoekonomik seviyedeki annelerin ise  %23‘ünü 30-
34 yaş grubu anneler oluşturmaktadır (Tablo 2). 

Çalışma grubundaki çocukların baba yaşı incelendiğinde, düşük sosyoekonomik seviyedeki 
babaların % 36,6’nı 35-39 yaş grubu, orta sosyoekonomik seviyedeki babaların %34,8’ni 40-
44 yaş ve yüksek sosyoekonomik seviyedeki babaların % 34,1’ni 40-44 yaş grubu babalar 
oluşturmaktadır (Tablo 2). 

Annelerin yaş ortalamasının 32,27 ± 4,46 olduğu, babaların yaş ortalamasının ise 37,78 ± 4,46 
olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 3’de çalışma grubundaki çocukların anne ve babalarının mesleklerine göre dağılımları 
verilmiştir. 

Tablo 3. Çalışma Grubundaki Çocukların Anne ve Babaların Mesleklerine Göre Dağılımları 
 
Annelerin 
Meslekleri 

Düşük 
Sosyoekonomik 
Düzey (n=131) 

Orta 
Sosyoekonomik 
Düzey (n=175) 

Yüksek 
Sosyoekonomik 
Düzey (n=41) 

 
Toplam 

n % n % n % n % 
Ev hanımı 106 80,9 152 86,9 35 85,7 293 84,4 
Memur 11 8,5 11 6,3 2 4,8 24 6,9 
Serbest meslek 2 1,5 3 1,7 1 2,4 6 0,17 
İşçi 6 4,6 5 2,9 3 7,1 14 4,03 
Diğer  6 3,8 4 2,3 0 0 10 2,8 
Babaların 
Meslekleri 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

Çalışmıyor  9 6,8 1 0,5 0 0 10 2,8 
Memur 17 12,9 31 17,7 14 34,1 62 17,8 
Serbest meslek 30 22,9 65 37,1 10 24,4 105 30,2 
İşçi 46 35,1 34 19,4 6 14,6 86 24,7 
Esnaf  17 12,9 10 5,7 9 22 36 10,3 
Diğer  12 9,1 34 19,4 2 4,8 48 13,8 

 

Çocukların annelerinin meslek durumları incelendiğinde, düşük sosyoekonomik seviyedeki 
annelerin % 80,9’nun, orta sosyoekonomik seviyedeki annelerin % 86,9’unun ve yüksek 
sosyoekonomik seviyedeki anneler arasında % 85,7’nin çalışmadığı belirlenmiştir.  

Çalışma grubundaki çocukların babalarının meslek durumları incelendiğinde, düşük 
sosyoekonomik seviyedeki babaların % %35.1’i işçi, orta sosyoekonomik seviyedeki 
babaların % 37,1’i serbest meslek, yüksek sosyoekonomik seviyedeki babaların ise  % 34,1‘i 
memurdur.  

Düşük, orta ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki annelerin büyük bir kısmının ev hanımı 
olduğu dikkat çekmektedir. Annelerin büyük bir bölümünün (%84,4) çalışmıyor olması 
çocuklarının sağlığı geliştirme davranışlarıyla daha fazla ilgilenecek zaman bulabilmeleri 
açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında düşük sosyoekonomik düzeydeki 
çocukların anneleri arasında işçi olarak çalışanlar (% 25.1) ve orta sosyoekonomik düzeydeki 
çocukların anneleri arasında da memur olarak çalışanlar (%40.5) dikkat çekmektedir.  
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Düşük sosyoekonomik düzeyde babaların % 35.1’inin işçi, orta sosyoekonomik düzeydeki 
babaların % 37.1’inin şöförlük, zanaatkarlık vb serbest meslek sahibi olarak çalıştıkları 
saptanmıştır. Öncel (1999) çalışmasında baba mesleği %48.2 oranında işçi, %26.5 oranında 
şöför, zanaatkar vb olarak tespit etmiş, Aydın (1996) % 37.9 serbest meslek, %23.8 işçi olarak 
tespit etmiştir. Araştırma kapsamındaki çocukların baba meslekleri Aydın (1996) ve Öncel 
(1999)’in çalışmalarındaki bulgulara benzer özellikler göstermektedir. Düşük sosyoekonomik 
düzeydeki babaların % 6,8’nin ve orta sosyoekonomik düzeydeki babaların da % 0,5’inin 
işsiz olduğu belirlenmiştir. Bu durumun, ekonomik sıkıntılar çeken ailelerdeki çocukların 
sağlığı geliştirmeye yönelik davranışlarına da olumsuz etki yapacağı şeklinde 
değerlendirilebilir. 

Araştırma kapsamına alınan çocukların anne ve babalarının eğitim durumu, Türkiye 
standartlarındaki eğitim durumuna oranla daha olumludur. Bu oranlar 2008 Türkiye 
istatistikleri ile karşılaştırıldığında okuryazar oranının Türkiye ortalamasına göre biraz yüksek 
olması sevindirici bir bulgudur. TÜİK tarafından açıklanan 2008 yılı hane halkı işgücü anketi 
verilerine göre 15 yaş ve üzerinde Türkiye'de halen 5 milyon 674 bin kişi okuryazar değildir. 
Okuryazar olmayanların yüzde 84'ü kadındır. Okuryazarlığın gençlerde daha yaygın olmasına 
karşın 15-24 yaş arasında halen okuryazar olmayan 406 bin genç bulunmaktadır. Okuma 
yazma bilmemek ekonomik ve toplumsal hayata katılımın önündeki en büyük engeldir. 
Araştırma kapsamındaki ilkokul mezunu oranı %38.9 ve üniversite mezunu oranı da %3.8 
olarak belirlenmiştir. (Uysal ve Güner, 2010). Bu durumda araştırma kapsamına alınan anne 
ve babaların eğitim durumunun Türkiye ortalamalarından yüksek olması, çocukların sağlığı 
geliştirme davranışlarına olumlu etki edeceği düşünüldüğünden sevindirici bir bulgudur. 

Tablo 4. Çalışma Grubundaki Çocukların Kardeş Sayılarına Göre Dağılımları 

 
Kardeş sayıları 

Düşük 
Sosyoekonomik 
Düzey (n=131) 

Orta 
Sosyoekonomik 
Düzey (n=175) 

Yüksek 
Sosyoekonomik 
Düzey (n=41) 

n % n % n % 
Tek çocuk 11 8,4 14 8 6 14,6 
2 kardeş 31 23,7 55 31,4 10 31,7 
3 kardeş 35 26,7 60 34,3 13 24,4 
4 kardeş ve üzeri 54 41,2 46 26,3 12 29,3 

Düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların % 8,4’ü tek çocuktur. Çocukların anketlere 
verdikleri yanıtlar arasında 12 kardeş olan 4 aile dikkat çekmektedir. Orta sosyoekonomik 
düzeydeki çocukların % 34,3’ü 3 kardeş, yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocukların ise % 
31,7’i 3 kardeşe sahiptir (Tablo 4). 

1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre; bir çocuklu ailelerin % 25.9’u, 
iki çocuklu ailelerin %74.5’i, üç çocuklu ailelerin de %81.3’ü başka çocuk istemediklerini 
belirtilmektedir. 30-34 yaş grubu kadınlar arasında ülkemizde ortalama çocuk sayısı 2.58 
olarak saptanmıştır (TNSA 1998).  

TNSA 2008 verilerine göre Türkiye’deki hanelerin sadece yüzde 6’sı tek kişilik haneler olup, 
bu oran kentsel ve kırsal alanlar arasında küçük bir farklılık göstermektedir. Her on haneden 
üçünde ise 5 veya daha fazla sayıda kişi yaşamaktadır. 

TNSA-2008, günümüzdeki ve tamamlanmış doğurganlığın düzeyi, örüntüsü ve değişimi, 
doğum aralıkları ile evlenme ve doğurganlığa bağlama yaşlarıyla ilgili bir dizi gösterge 
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hakkında bilgi toplamıştır. Doğurganlık düzeyi geçen on yıllar boyunca hızlı bir şeklide 
azalarak, 2000’li yıllarda yenilenme düzeyinin biraz üzerindeki bir düzeye kadar düşmüştür. 
Ayrıca, Türkiye’de geç evlenme yönünde önemli bir eğilim de gözlenmiştir. Bu sonuçlar ile 
araştırma kapsamına alınan aileler arasında benzerlik olduğu görülmektedir.  

Öncel’in (1999) çalışmasında evde çocuk sayısı arttıkça ve odadaki kişi sayısı arttıkça, okul 
başarı notunun ve sağlıkla ilgili tutumlarının da bundan olumsuz etkilendiği belirtilmektedir.  

Çalışma grubundaki çocukların sağlığı geliştirmeye yönelik beş farklı alandaki 
(Özsorumluluk; beslenme bilinci; fiziki aktiviteler; stres durumunu tanıma ve stres yönetimi; 
güvenlik ve çevre duyarlılığı) davranışları Ardell Modeline göre hazırlanan veri toplama aracı 
ile analiz edilmiştir.  

Tablo 5’de, çocukların özsorumluluk ile ilgili davranışlarına sosyodemografik durumun 
etkisiyle ilgili chi-squaire sonuçları verilmiştir. 

Tablo 5. Çocukların Özsorumluluk İle İlgili Davranışlarına Sosyodemografik Durumun Etkisi  
Özsorumluluk İle İlgili 
Davranışlar 

 
Grupla

rx 

Her 
zaman 

Bazen Asla  
Önemlili

k n % n % n % 
Kendi sağlığınızdan kendinizin 
sorumlu olduğunuzu düşünür 
müsünüz? 

1ab 76 58,5 45 34,6 9 6,9 X2=9,64 
P=0,047

* 
2a 109 62,3 49 28 17 9,7 
3b 16 38,1 21 50 5 11,9 

Hastalandığınızda iyileşmek için 
kendiniz bir şeyler yapar mısınız? 

1 28 21,5 79 60,8 23 17,7 X2=4,993
P=0,288 2 43 24,6 85 48,6 45 26,3 

3 8 19,0 23 54,8 11 26,2 
Sağlığınız sizin için önemli midir? 1 125 96,2 5 3,8 0 0 X2=1,67 

P=0,433 2 169 96,6 5 2,9 0 0 
3 42 100 0 0 0 0 

İyileşmek için başkalarının 
yardımına mutlaka ihtiyaç duyar 
mısınız? 

1 34 26,2 86 66,2 10 7,7 X2=8,47 
P=0,076 2 58 33,1 103 58,9 11 6,3 

3 6 14,3 30 71,4 6 14,3 
Hastalanacağınızı anlayabilir 
misiniz? 

1 30 23,1 75 57,7 25 19,2 X2=4,672
P=0,323 

 
2 31 17,7 115 65,7 25 14,3 
3 5 11,9 30 71,4 7 16,7 

Giyinme, yemek yeme vb işlerinizi 
kendi kendinize mi yaparsınız? 

1a 107 82,3 23 17,7 0 0 X2=10,41
8 

P=0,005
** 

 

2b 115 65,7 55 31,4 5 2,9 
3ab 31 73,8 10 23,8 1 2,4 

Sağlığınız sizce genel olarak iyi 
midir? 

1 100 76,9 - - 30 23,1 X2=4,115
P=0,128 2 150 85,7 - - 25 14,3 

3 33 78,6 - - 9 21,4 
 x: 1.Grup: Düşük sosyoekonomik düzeyde; 2. Grup: Orta sosyoekonomik düzeyde; 3. Grup: Yüksek 
sosyoekonomik düzeyde (a,b: farklı harf taşıyan gruplar arası fark önemli, P<0.05). 

Özsorumluluğu gelişmiş olan birey, çevreden yansıtılan değerlendirmelerle, kendinin güçlü ve 
güçsüz yönlerini kavrayabilir ve kendi sorumluluklarını kendi yerine getirir (Servonsky, Opas 
1987, Ardell 1997). Bu bağlamda araştırmamızda, kendi sağlığından kendinin sorumlu 
olduğunu düşünme durumu incelenmiş ve gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p<0.05). Tablo 5’de kendi sağlıklarından kendilerinin sorumlu olduklarını düşünen çocuklar, 
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anne mesleğine göre incelenmiş;  ev hanımı anne çocuklarının daha fazla “her zaman” yanıtı 
verdikleri gözlenmiştir. Gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  

Göçkün ve ark (1996), İstanbul’da ailelerin çocuklarının sağlığını korumaya yönelik 
yaklaşımlarının ve özbakımlarının incelendiği bir araştırmada, çocukların kendi kendine el 
yıkama oranı, okul çağında  % 31.4 olduğu tespit etmişlerdir (Varol 1998). 

‘Küreselleşen Dünyada Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Bangkok Şartı’, 7-11 
Ağustos 2005 tarihinde Tayland’da gerçekleştirilen Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konulu 
6. Küresel Konferans sırasında katılımcılar tarafından kabul edilmiştir. Çalışma grubu, bazı 
alanlarda sağlığın teşviki ve geliştirilmesine dair genel konuları çerçevelemeye çalışmıştır. 
Çocuklarda olumlu sağlık alışkanlıklarının gelişmesine yardımcı olacak yaşam tarzlarının 
teşviki ve geliştirilmesi, tamamı yaşam boyu deneyimlerle ve yaşam koşullarıyla 
şekillendirilen sağlığa ilişkin inançların ve değerlerin yanı sıra kişisel başa çıkma stratejileri 
ve hazırlıklarının da dikkate alınması konularına yer verilmiştir.  

Tablo 6’da, çocukların beslenme bilinci ile ilgili davranışlarına sosyodemografik durumun 
etkisiyle ilgili chi-squaire sonuçları verilmiştir. 
Tablo 6. Çocuklarda Beslenme Bilinci İle İlgili Özelliklere Sosyoekonomik Durumun Etkisi 

Beslenme Bilinci İle İlgili 
Davranışlar 

 
Grupla

rx 

Her 
zaman 

Bazen Asla  
Önemlilik 

n % n % n % 
Dört temel gıda grubunu 
biliyor musunuz? 

1a 77 59,2 - - 53 40,8 X2=12,734 
P=0,002** 2b 130 74,3 - - 45 25,7 

3a 21 50 - - 21 50 
Günde üç öğün yemek yiyor 
musunuz? 

1 93 71,5 36 27,7 1 0,8 X2=0,049 
P=0,976 2 127 72,6 48 27,4 0 0 

3 30 71,4 12 28,6 0 0 
Sağlıklı yemek yemeye dikkat 
eder misiniz? 

1 99 76,2 29 22,3 2 1,5 X2=1,354 
P=0,508 2 131 74,9 41 23,4 3 1,7 

3 35 83,3 7 16,7 0 0 
Kendiniz için yemek 
pişirebilir misiniz? 

1 30 23,1 82 63,1 18 13,8 X2=6,229 
P=0,183 2 58 33,1 96 54,9 21 12 

3 15 35,7 25 59,5 2 4,8 
Tv reklamlarının sağlıksız 
gıdalara yönlendirdiğini 
düşünür müsünüz? 

1a 7 5,4 97 74,6 24 18,5 X2=16,547 
P=0,002** 2b 32 18,3 108 61,7 33 18,9 

3b 8 19,0 21 50 13 31 
Fast-food türü yiyecekler 
yemekten kaçınır mısınız? 

1 16 12,3 78 60 36 27,7 X2=1,425 
P=0,840 2 21 12,0 100 57,1 54 30,9 

3 4 9,5 28 66,7 10 23,8 
Günde en az iki kere diş 
fırçalar mısınız? 

1 61 46,9 60 46,2 9 6,9 X2=5,306 
P=0,257 2 74 42,3 80 45,7 21 12 

3 24 57,1 16 38,1 2 4,8 
Konserve yiyeceklerden 
sakınır mısınız? 

1 29 22,3 64 49,2 37 28,5 X2=6,916 
P=0,140 2 53 30,3 91 52 31 15,4 

3 14 33,3 21 50 7 14,3 
Gıda maddelerinin içeriğini 
inceler misiniz? 

1a 27 20,8 69 53,1 34 26,2 X2=11,114 
P=0,025* 2b 64 36,6 81 46,3 28 16 

3b 11 26,2 21 50 10 23,8 
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Tablo 6’da ev hanımı annelerin çocuklarının, diğer meslek grubundan olan annelere göre üç 
öğün düzenli yemek yedikleri belirlenmiştir. Düzenli yemek yiyenlerin oranının düşük 
sosyoekonomik düzeyden yüksek sosyoekonomik düzeye paralel olarak artış gösterdiği 
görülmektedir Bu sonucun düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerin yetersiz beslenme 
olanaklarından kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca bu bölgedeki annelerin eğitim 
düzeylerinin düşük olması (% 41.2) nedeniyle çocukların yeterli ve dengeli beslenmesine 
gereken önemi veremedikleri söylenebilir.  

Aydın’ın (1996) yapmış olduğu araştırmada annelerin bir işte çalışmalarının, çocukların 
öğünleri tüketim durumunu etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Ancak annenin bir işte 
çalışmasının çocukların günde üç öğün düzenli yemek yeme durumlarına herhangi bir etkisi 
olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Aynı çalışmada, düşük sosyoekonomik düzeydeki bölgede 
evde öğle yemeği yenmediği (% 68) ve öğle yemeği yemeyenlerin oranının diğer bölgelere 
göre düşük sosyoekonomik düzeydeki çocuklarda daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Güneyli (1989) tarafından ilkokul çocukları üzerinde yapılan bir çalışmada da yemeğini 
düzenli olarak yemeyenlerin oranının düşük sosyoekonomik düzeydeki bölgede, diğer iki 
bölgeye göre daha yüksek olduğu ve annenin çalışma durumunun öğünlerin tüketimine 
herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca günlük öğün sayısının sosyoekonomik 
düzeye paralel olarak arttığı, yüksek sosyoekonomik düzeyde temel öğünler dışında öğün 
aralarında da besin tüketme oranının yüksek olduğu belirlenmiştir. Hindistan’da 1996’da 12 
yaş grubu üzerinde cross-sectional bir çalışmada,  düşük sosyoekonomik gruba dahil 
çocuklarda yaşıtlarına göre, düzenli yeme alışkanlığı olmamasına bağlı gelişim geriliği olduğu 
tespit edilmiştir.  

Mumcu (1999) okul çağı çocuklarda yaptığı bir araştırmada çocukların % 76.3’nün günde üç 
öğün yemek yediğini belirlemiştir.  

Tüm bu araştırma sonuçları ve araştırma kapsamına alınan bölgelerde de görüldüğü gibi, 
düzenli yemek yeme oranının düşük sosyoekonomik düzeyden yüksek sosyoekonomik düzeye 
paralel olarak artış gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 7’de, çocukların fiziki aktivite ile ilgili davranışlarına sosyodemografik durumun 
etkisiyle ilgili chi-squaire sonuçları verilmiştir. 

Tablo 7. Çocuklarda Fiziki Aktivite İle İlgili Özelliklere Sosyoekonomik Durumun Etkisi 

Fiziki Aktivite İle İlgili 
Davranışlar 

Grupl
ar 

Her 
zaman 

Bazen Asla Önemlilik 

n % n % n % 
Yürümek, koşmak için uygun 
ayakkabı seçer misiniz? 

1 75 57,7 43 33,1 12 9,2 X2=4,713 
P=0,318 2 117 66,9 48 27,4 10 5,7 

3 29 69,0 12 28,6 1 2,4 
Spor yaparken uygun kıyafet seçer 
misiniz? 

1b 87 66,9 31 23,8 11 8,5 X2=9,770 
P=0,044* 2a 142 81,1 26 14,9 7 4 

3ab 30 71,4 11 26,2 1 2,4 
Kendiniz için ideal olan vücut 
ağırlığını bilir misiniz? 

1b 63 48,5 55 42,3 12 9,2 X2=10,636 
P=0,031* 2a 116 66,3 51 29,1 8 4,6 

3ab 24 57,1 14 33,3 4 9,5 
Spora başlamadan önce ısınma 
hareketi yapar mısınız? 

1 73 56,2 53 40,8 4 3,1 X2=7,8183 
P=0,098 2 83 47,4 73 41,7 19 10,9 
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3 22 52,4 18 42,9 2 4,8 
Egzersiz sonrasında gevşeme 
hareketleri yapar mısınız? 

1 27 20,8 83 63,8 20 15,4 X2=2,443 
P=0,655 2 31 17,7 106 60,6 38 21,7 

3 7 16,7 28 66,7 7 16,7 
Her gün en az 8 saat uyur 
musunuz? 

1 67 51,5 51 39,2 12 9,2 X2=6,807 
P=0,146 2 106 60,6 48 27,4 21 12 

3 19 45,2 18 42,9 5 11,9 
Egzersizden önce ve sonra 
yediklerinize dikkat eder misiniz? 

1 56 43,1 63 48,5 11 8,5 X2=5,114 
P=0,276 2 81 46,3 65 37,1 25 14,3 

3 21 50,0 16 38,1 4 9,5 
Egzersiz yaparken yaralanmamak 
için dikkatli olur musunuz? 

1a 89 68,5 34 26,2 7 5,4 X2=12,369 
P=0,015* 2a 108 61,7 50 28,6 13 7,4 

3b 26 61,9 7 16,7 9 21,4 
Egzersiz yaparken kas zedelenmesi 
vb durumda gerekeni yapabilir 
misiniz? 

1 54 41,5 74 56,9 2 1,5 X2=4,039 
P=0,133 2 91 52 84 48 0 0 

3 23 54,8 19 45,2 0 0 
Egzersiz yapmayı sever misiniz? 
 

1a 58 44,6 71 54,6 1 0,8 X2=24,627 
P=0,000*** 2b 106 60,6 57 32,6 12 6,9 

3b 19 45,2 17 40,5 6 14,3 
x: 1.Grup: Düşük Sosyoekonomik Düzeyde; 2. Grup: Orta Sosyoekonomik Düzeyde; 3. Grup: Yüksek 
Sosyoekonomik Düzeyde  (a,b: farklı harf taşıyan gruplar arası fark önemli, P<0.05 

Friedman ve ark 1995’te ABD’nin doğu eyaletlerinde adolesanların fiziki aktiviteleri, 
kişilerarası ilişkileri ve stres yönetimi üzerinde okulun fonksiyonlarını değerlendiren bir 
araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda, % 30 oranında çocukta öğretmenlerin ve 
ailelerin fark edemediği pek çok psikolojik sorunun varlığını ortaya konmuş, çocukların 
psikososyal ihtiyaçları tespit edilmiştir (Akt: Stanhope, Lancaster 1996). Tablo 8’de, 
çocukların stres ile ilgili davranışlarına sosyodemografik durumun etkisiyle ilgili chi-squaire 
sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 8. Çocuklarda Stres İle İlgili Özelliklere Sosyoekonomik Durumun Etkisi 

 
Stres İle İlgili Davranışlar 

 
Grupla

r 

Her zaman Bazen Asla  
Önemlilik n % n % n % 

Nelerden mutlu olduğunuzun 
farkında mısınız? 

1 82 63,1 45 34,6 3 2,3 X2=9,329 
P=0,053 2 136 77,7 35 20 4 2,3 

3 30 71,4 10 23,8 2 4,8 
Nelerden mutsuz olduğunuzun 
farkında mısınız? 

 1b 78 60,0 37 28,5 15 11,5 X2=12,001 
P=0,017*  2a 136 77,7 28 16 11 6,3 

   3ab 30 71,4 10 23,8 2 4,8 
Ailenizle her konuda konuşmaya 
çalışır mısınız? 

1 37 28,5 85 65,4 8 6,2 X2=6,977 
P=0,137 2 67 38,3 94 53,7 14 8 

3 15 35,7 21 50 6 14,3 
Kardeşlerinizi sever misiniz? 1 109 83,8 12 9,2 4 3,1 X2=0,232 

P=0,891 2 149 85,1 20 11,4 0 0 
3 36 85,7 4 9,5 0 0 

Kendinizi neyin sinirlendirdiğini 
bilir misiniz? 

1a 79 60,8 47 36,2 4 3,1 X2=21,331 
  P=0,000*** 2a 126 72,0 47 26,9 2 1,1 

3b 26 61,9 10 23,8 6 14,3 
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Ev işleri, okul ve oyun için ayrı 
zaman düzenleyebilir misiniz? 

1a 61 46,9 59 45,4 10 7,7 X2=12,631 
P=0,013* 2a 87 49,7 79 45,1 9 5,1 

3b 15 35,7 18 42,9 9 21,4 
Evde sorunlarınız ve düşünceleriniz 
aileniz tarafından dinlenir mi? 

1 61 46,9 58 44,6 11 8,5 X2=8,383 
P=0,079 2 105 60,0 52 29,7 18 10,3 

3 20 47,6 16 38,1 6 14,3 
Birisi ile sorununuz olduğunda önce 
konuşmayı dener misiniz? 

1 65 50 57 43,8 8 6,2 X2=5,269 
P=0,261 2 84 48,0 78 44,6 13 7,4 

3 15 35,7 26 61,9 1 2,4 
Sıkıntılı olduğunuzda sizi neyin iyi 
hissettireceğini bilir misiniz? 

1 54 41,5 68 52,2 8 6,2 X2=6,927 
P=0,140 2 90 51,4 73 41,7 12 6,9 

3 20 47,6 16 38,1 6 14,3 
Sizi eğlendiren hobileriniz var mı? 1a 94 72,3 0 0 34 26,2 X2=14,116 

  P=0,001*** 2b 155 88,6 0 0 20 11,4 
3a 31 73,8 0 0 11 26,2 

Başkalarının fikrini dinler misiniz? 1a 55 42,3 69 53,1 5 3,8 X2=15,164 
P=0,004** 2b 107 61,1 64 36,6 4 2,3 

3a 15 35,7 26 61,9 1 2,4 
Başladığınız işi bitirir misiniz? 1a 77 59,2 51 39,2 2 1,5 X2=7,571 

P=0,023* 2b 127 72,6 47 26,9 1 0,6 
3b 32 76,2 10 23,8 0 0 

Aile büyüklerinizden destek alır 
mısınız? 

1a 76 58,5 42 38,2 11 8,5 X2=11,076 
P=0,026* 2b 116 66,3 33 18,9 22 12,6 

3a 20 47,6 16 38,1 5 11,9 
Arkadaşlarınızdan destek alır 
mısınız? 

1ab 36 27,7 90 69,2 2 1,5 X2=10,299 
P=0,036* 2a 62 35,4 103 58,9 9 5,1 

3b 7 16,7 34 81 1 2,4 
Üzüldüğünüzde sizi anlayan birileri 
olur mu? 

1a 58 44,6 66 50,8 6 4,6 X2=23,518 
P=0,000*** 2b 82 46,9 65 37,1 27 15,4 

3b 21 50,0 9 21,4 12 28,6 
x : 1.Grup: Düşük Sosyoekonomik Düzeyde; 2. Grup: Orta Sosyoekonomik Düzeyde; 3. Grup: 
Yüksek Sosyoekonomik Düzeyde  (a,b: farklı harf taşıyan gruplar arası fark önemli, P<0.05). 

Düşük, orta ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki 30-39 yaş arası annelerin çocukları, 
sorunlarını evdekilerle daha fazla oranda konuşabilmekte, annenin yaşı ilerledikçe çocukların 
“asla” şeklindeki yanıtları artmaktadır. Bu durum kuşaklar arası anlaşmazlık durumunun 40 
yaş üzerinde daha fazla olduğunu ve 30-39 yaş arasındaki annelerin, çocuklarının psikolojik 
durumlarını ifade etmeleri için daha rahat ortam hazırlayabildiklerini düşündürmektedir. 

Üzüldüğünde kendini anlayan birilerinin olduğunu düşünen çocuklar sosyoekonomik 
düzeylerine göre karşılaştırıldığında, en çok yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocuklar (% 
50) her zaman evde kendilerini anlayan birileri olduğunu ifade etmişlerdir. Tablo 8’de 
görüldüğü gibi, bu oran düşük sosyoekonomik düzeyde % 44.6, orta sosyoekonomik düzeyde 
ise %46.9’dur (X2 =23.518, p<0.05). Bu durum, ekonomik sorunlarıyla daha fazla ilgilenmek 
zorunda kalan ailelerde, çocuğun psikolojik sorunlarının arka planda bırakıldığını 
düşündürmektedir. Ayrıca düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerde anne eğitiminin düşük 
olmasının da bu durumu etkileyeceği düşünülerek, araştırma kapsamındaki çocukların tamamı 
üzerinde, üzüldüğünde kendini evde anlayan birilerinin varlığı sorulmuş, ilkokul mezunu 
annelerin çocuklarının çoğunluğunun evde kendini anlayan birileri asla olmadığını 
düşündükleri saptanmıştır (Tablo 8). Her zaman, bazen ve asla sorularına verilen yanıtlar 
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

13 
 

Tablo 9’da, çocukların güvenlik ile ilgili davranışlarına sosyodemografik durumun etkisiyle 
ilgili chi-squaire sonuçları verilmiştir. 

Tablo 9. Çocuklarda Güvenlik İle İlgili Özelliklere Sosyoekonomik Durumun Etkisi 

 
Güvenlik İle İlgili 
Davranışlar 

 
Grupl

ar 

Her 
zaman 

Bazen Asla  
Önemlili

k n % n % n % 
Sigaranın sağlığa 
zararları hakkında 
bilginiz var mı? 

1 123 94,6 0 0 7 5,4 X2=4,315 
P=0,116 2 172 98,3 0 0 3 1,7 

3 39 92,9 0 0 3 7,1 
Trafikte bisiklete biner 
misiniz? 
 

 1b 17 26,8 43 68,2 3 4,6 X2=22,41
8 

P=0,000
*** 

 2a 54 30,9 79 45,1 41 23,4 
 3b 7 16,7 14 33,3 20 47,6 

Geçişlerde trafik 
işaretlerine dikkat eder 
misiniz? 

1 101 77,7 28 21,5 1 0,8 X2=1,837 
P=0,399 2 126 72,0 43 24,6 5 2,9 

3 28 66,7 12 28,6 1 2,4 
Arabada emniyet kemeri 
takar mısınız? 
 

1 7 12,7 36 65,3 12 21,8 X2=1,514 
P=0,824 2 91 52,0 62 35,4 13 7,4 

3 23 54,8 14 33,3 2 4,8 
Motosiklet ve bisiklet 
kullanırken kask takar 
mısınız? 

1 0 0 1 100 0 0 X2=5,269 
P=0,261 2 0 0 0 0 0 0 

3 1 100 0 0 0 0 
x:  1.Grup: Düşük Sosyoekonomik Düzeyde;  2. Grup: Orta Sosyoekonomik Düzeyde; 3. Grup: 
Yüksek Sosyoekonomik Düzeyde  (a,b: farklı harf taşıyan gruplar arası fark önemli, P<0.05). 

Trafik kazalarında özellikle genç adölesanlarda ölüm ve sakatlık oranının fazlalığı dikkate 
alındığında (WHO 1996) düşük sosyoekonomik düzeyde %77.7, orta sosyoekonomik düzeyde 
% 72 ve yüksek sosyoekonomik düzeyde 66.7 oranındaki trafik kurallarına uyma oranları, 
gençlerin olumlu davranışlarda bulunma düzeyinin yüksekliği açısından sevindirici olduğu 
düşünülmektedir (Tablo 9). Tablo 9’da baba mesleğine göre trafik kurallarına dikkat etme 
durumu incelendiğinde; istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Sayan ve ark 
(1999) yapmış olduğu bir araştırmada adölesanların % 72’sinin trafik kurallarına genellikle 
uydukları, hiç uymayanların sadece % 2.46 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, araştırma 
kapsamındaki bulgular ile paralellik göstermektedir. 

Araştırma bulgularımızda, bisiklet vb kullanırken kask takma durumu incelendiğinde, 
örneklem grubunu oluşturan 347 çocuk içerisinden sadece 2 tane çocuğun bir kaska sahip 
olduğu ve bunlardan birinin 1 tanesinin bazen, diğerinin de her zaman kask kullandığı tespit 
edilmiştir. Bu durum, kazalardan korunma konusunda ailelerin ve çocukların duyarlılığının 
sağlanmasıyla ilgili eğitim programları yapılmasının önemini göstermektedir. 

Çalışma grubundaki çocukların anne ve babalarının kendi sağlıklarından kendilerinin sorumlu 
olmalarına ilişkin F testi sonuçları, Tablo 10’da sunulmuştur.  
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Tablo 10. Çalışma Grubundaki Çocukların Anne ve Babalarının Kendi Sağlıklarından 
Kendilerinin Sorumlu Olmalarına İlişkin F Testi Sonuçları 

 
 

 
 
Annelerin Meslekleri  

Düşük 
Sosyoekonomik 

Düzey (%) 

Orta 
Sosyoekonomik 

Düzey (%) 

Yüksek 
Sosyoekonomik 

Düzey (%) 

H
er

 
za

m
an

 
B

az
en

 

A
sl

a 

H
er

 
za

m
an

 
B

az
en

 

A
sl

a 

H
er

 
za

m
an

 
B

az
en

 

A
sl

a 

Ev hanımı 48,3 29,6 7 51,1 26,4 9,7 36,9 42,8 11,9 
Memur 7,8 0,7 - 6,3 - - 4,7 - - 
Serbest meslek - 1,5 - 1,7 - - 2,3 - - 
İşçi 1,5 3,1 - 2,8 - - - - - 
 X2 = 11.663       

Df = 6 
F = 0,22            
p<0.05 

X2 = 14,808    
Df=8 
F = 1.744       
p<0.05 

X2 = 8,031      
Df = 6 
F = 0.577        
p<0.05 

 
 
Babaların Meslekleri 

Düşük 
Sosyoekonomik 

Düzey (%) 

Orta 
Sosyoekonomik

Düzey (%) 

Yüksek 
Sosyoekonomik 

Düzey (%) 
 

H
er

 
za

m
an

 
B

az
en

 

A
sl

a 

H
er

 
za

m
an

 
B

az
en

 

A
sl

a 

H
er

 
za

m
an

 
B

az
en

 

A
sl

a 

Çalışmıyor 15,2 - - 8,2 1,7 - 2,3 - - 
Memur 11,4 8,5 - 27,7 11,3 1,3 4,1 1,6 - 
Serbest meslek 25,1 5,3 - 41,3 13,4 2,4 6,5 2,4 1,3 
İşçi 29,3 7,6 1,2 29,5 8,6 1,7 5,7 1,8 - 
Diğer (emekli vb) 21,2 5,3 1,9 26,4 10,2 - 8,2 7,3 - 
 X2 = 22,985      

Df= 8 
F = 4,642          
p>0.05 

X2 = 4,709     
Df=4 
F = 0,637       
p>0.05 

X2 = 8,411       
Df = 8 
F = 0.929        
p>0.05 

Tablo 10’da, sosyoekonomik düzey farkı olmaksızın, ev hanımı annelerin çocuklarının 
çoğunluğu, her zaman kendi sağlıklarından kendilerinin sorumlu olduklarını düşündükleri 
görülmektedir. Gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı olup, aralarındaki farkın nereden 
kaynaklandığını belirlemek amacı ile yapılan One-Way ANOVA–Post Hock Hockberg’s GT2 
testi sonucu da farkın ev hanımı anneler ile diğer meslek grubundan olan annelerin 
çocuklarının verdikleri cevaplardan kaynaklandığı saptanmıştır. 

Giyinme, yemek yeme, hijyen ihtiyaçlarını karşılama gibi kendi işlerini kendi yapabilme 
durumu incelendiğinde, düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların çoğunluğunun (% 82.5) 
her zaman kendi işlerini kendileri yaptıkları ve “asla” yanıtını hiçbir çocuğun işaretlemediği 
görülmektedir. Orta ve yüksek sosyoekonomik düzeyde ise bu durum % 65.7 ve % 73.8 
oranındadır. Literatürde başka araştırmalar ile bu durum karşılaştırıldığında, bu oranın düşük 
olduğu gözlenmiştir. Lasky ve Eichelberger’in Amerika’da çocukların sağlıkla ilgili 
görüşlerini ve özbakım davranışlarını araştırdıkları bir çalışmada, çocukların % 85’inin kendi 
sorumluluklarını kendilerinin yerine getirdiği gösterilmiştir (Yalçın, 2002). Göçkün ve ark 
(1996), İstanbul’da ailelerin çocuklarının sağlığını korumaya yönelik yaklaşımlarının ve 
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özbakımlarının incelendiği bir araştırmada, çocukların kendi kendine el yıkama oranı, okul 
çağında  % 31.4 olduğu tespit etmişlerdir (Akt: Varol, 1998). 

Sosyoekonomik düzeye göre kendi sağlığından sorumlu olma durumu incelendiğinde, düşük 
ve orta sosyoekonomik düzeydeki çocukların çoğunluğunun (% 58.5 ve % 62.3) her zaman 
yanıtını verdiğini, ancak sosyoekonomik düzeyi yüksek çocukların yarısının (%50) bazen 
kendi sağlıklarından sorumlu olduklarını düşündükleri gözlenmektedir. İstatistiksel olarak 
gruplar arası fark anlamlıdır (p<0.05). Bu durum, ekonomik düzey yükseldikçe çocukların 
sağlık durumlarından endişe duymalarının azaldığını düşündürebilir. Yüksek sosyoekonomik 
düzeydeki çocukların tamamı (%100) sağlığının kendisi için her zaman önemli olduğunu 
düşünmektedir.  

Farrand ve Cox (1993) anne eğitiminin çocuğun kendini algılama ve kendine karşı olan 
tutumunu etkilediğini, daha yüksek eğitimli annelerin çocuklarının genel durumları ve 
sağlıklarıyla ilgili kararlarda sorumluluk bilincinin daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. 
Benzer şekilde araştırma kapsamında en fazla lise mezunu annelerin çocukları (%46.3) her 
zaman sağlıklarının önemli olduğunu düşünmektedirler. Ancak diğer eğitim düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p> 0.05).  

Anne baba eğitim düzeyi arttıkça çocuklardaki özsorumluluk duygusunda da artış görülmesi, 
Sayan ve ark (1999) çalışmalarında da belirtilmiş, çocukların benlik saygıları ve 
özsorumluluk bilinci ile anne baba eğitimi arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir 
(r=0.184, p<0.05).  

 
4.SONUÇ VE ÖNERİLER 
10-12 yaş grubundaki çocukların sosyodemografik özelliklerinin, sağlığı geliştirme 
davranışları üzerine etkisi ve elde edilecek verilerin sosyoekonomik düzeylere göre 
karşılaştırmalı olarak incelenmesi amacıyla planlanan ve uygulanan araştırma sonuçları genel 
olarak incelendiğinde orta sosyoekonomik düzeyden % 62.3 oranında çocuğun her zaman 
kendinin sorumlu olduğunu düşündüğü saptanmıştır. Düşük sosyoekonomik düzeyden % 60.8 
oranında çocuk hastalandıklarında iyileşmek için kendi kendilerine bir şeyler yapabildiklerini 
ifade etmektedirler. Çocukların % 96.2’i, sağlıklarının kendileri için önemli olduğunu 
belirtmekte; yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocukların % 71.4’ü iyileşmek için 
başkalarının yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Yüksek sosyoekonomik düzeydekilerin % 
71.4’ü hastalanacağını bazen anlayabildiğini belirtmiştir. Giyinme, yemek yeme vb kendi 
işlerini kendi yapabilme durumu düşük sosyoekonomik düzeydeki çocuklarda % 82.3 oranı 
ile diğerlerinden yüksek oranda bulunmuştur. Orta sosyoekonomik düzeydeki çocukların % 
85.7’i her zaman sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu ifade etmişlerdir. 

% 65.7 oranında çocuk dört temel gıda grubunu bilmektedirler. Çocukların % 72’i her zaman, 
% 27.7’si de bazen günde üç öğününü düzenli olarak yediklerini ifade etmektedirler. 
Evhanımı annelerin çocuklarının, diğer meslek grubundan olan annelere göre üç öğün düzenli 
yemek yedikleri belirlenmiştir.  Düzenli yemek yiyenlerin oranının düşük sosyoekonomik 
düzeyden yüksek sosyoekonomik düzeye paralel olarak artış gösterdiği saptanmıştır. 
Çocukların % 76.4’ü sağlıklı yemek yemeye dikkat etmektedirler. Bu durum yüksek 
sosyoekonomik düzeydeki çocuklarda daha fazladır (%83.3 ile her zaman). Tv reklamlarının 
sağlıksız gıdalara yönlendirdiğini çocukların % 65’i düşünmektedir. Düşük sosyoekonomik 
düzeyde, çocukların % 74’ü bu durumun bazen olduğunu belirtmektedir. Orta sosyoekonomik 
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düzeyden % 66 oranında çocuk bazen fast-food yiyecekten kaçınmaktadır. Genel olarak 
çocukların % 59’u bazen fast-food’dan kaçındıklarını ifade etmektedirler. Çocukların %49’u 
gıda maddelerinin içeriğini inceleyerek tüketmektedirler. Orta sosyoekonomik düzeyden % 
36.6 çocuğun her zaman gıdaların içeriğine baktıkları saptanmıştır. 

Yüksek sosyoekonomik düzeyde çocukların % 69’u egzersiz yaparken uygun kıyafet ve spor 
kıyafeti seçmeye her zaman dikkat ettiğini belirtmektedir. % 58 oranında çocuk kendisi için 
ideal olan vücut ağırlığını bilmektedir. Bu durum, orta sosyoekonomik düzeyde % 66.3 olup, 
diğer gruplardan daha yüksektir. Egzersiz öncesi %51 oranında çocuk ısınma hareketleri 
yapılması gerekliliğini bilmektedir. %56.2 oran ile düşük sosyoekonomik durumdaki 
çocukların bu konuda daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Çocukların % 55’i günde düzenli 
olarak 8 saat uyumaktadır. Orta sosyoekonomik düzeyden çocukların düzenli uyku konusunda 
duyarlılıkları dikkat çekicidir.(%60) Egzersiz sırasında kas zedelenmesi vb durumda, 
çocukların % 51’i her zaman gerekeni yapabildiklerini ifade etmektedirler. Yüksek 
sosyoekonomik durumda bu oran diğerlerinden fazladır. 

Çocukların %71.5’i her zaman nelerden mutlu olduklarının, % 70’i de nelerden mutsuz 
olduklarının farkındadırlar. % 77 oranı ile orta sosyoekonomik düzeydeki çocuklar, diğer 
gruplardan daha fazla mutlu-mutsuz anlarının farkındadırlar. Çocukların % 57’si her konuda, 
her zaman aileleri ile konuşabildiklerini ifade etmiştir. Kardeş sayısının artmasına bağlı 
olarak, sorunları evdekilerle paylaşma oranının arttığı tespit edilmiştir Düşük, orta ve yüksek 
sosyoekonomik düzeydeki 30-39 yaş arası annelerin çocukları, sorunlarını evdekilerle daha 
fazla oranda konuşabilmekte, annenin yaşı ilerledikçe çocukların “asla” şeklindeki yanıtları 
artmaktadır. %84 oranında çocuk, kardeşlerini her zaman sevdiğini ifade etmektedir. 
Çocukların %47’si her zaman okul, ev işi, oyun vb işler için zaman ayarlayabildiklerini ifade 
etmişlerdir. Evde sorunlarının ve düşüncelerinin aile üyeleri tarafından dinlenme oranı, % 
53’dür. Orta sosyoekonomik düzeydeki çocuklar daha fazla olmak üzere % 61 oranında 
çocuk, her zaman aile büyüklerinden her konuda yardım alabilmektedir. Üzüldüğünde, 
kendini anlayan birilerinin olduğunu düşünen çocuklar sosyoekonomik düzeylerine göre 
karşılaştırıldığında, en çok yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocuklar (% 50) her zaman 
evde kendilerini anlayan birileri olduğunu ifade etmişlerdir. Bu oran düşük sosyoekonomik 
düzeyde % 44.6, orta sosyoekonomik düzeyde ise 46.9’dur. 

Çocukların % 96’ı sigaranın zararlarının farkındadır ve % 91’i sigara içmemektedir. Baba 
mesleğine göre trafik kurallarına dikkat etme durumu incelendiğinde; istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark görülmemiştir. % 73 oranında çocuk geçişlerde trafik ışıklarına her zaman 
dikkat ettiğini belirtmiş, % 55’i arabaya bindiğinde emniyet kemeri, araba kiliti vb dikkat 
ettiğini ifade etmiştir. Örneklem grubunu oluşturan 347 çocuk içerisinden sadece 2 tane 
çocuğun bir kaska sahip olduğu ve bunlardan birinin 1 tanesinin bazen, diğerinin de her 
zaman kask kullandığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında çocukların 
sağlığı geliştirmeye yönelik davranışlar geliştirmelerini sağlamak, böylece toplum sağlığını 
iyi bir düzeye getirmek için; toplumun sağlık hizmetlerine katılımına ilişkin öneriler 
getirilmiştir. Sağlık eğitimi, kitle iletişim araçları ve temel eğitim olanakları kullanılarak, 
çocukları sağlıklı olmaya, sağlığı korumaya ve geliştirmeye özendirilerek yapılmalıdır. 
Annelerin eğitim durumları, sosyoekonomik düzeyleri, yaşanılan yer vb durumlar dikkate 
alınarak, etkin öğretim yöntemleri kullanılarak annelerin de sağlık eğitimine katılması 
sağlanmalı, çocuktan-çocuğa ve çocuktan-aileye öğretim planlaması yapılmalıdır. Sağlığın 
yükseltilmesi amacına yönelik hemşirelik mesleği dışında diğer meslek gruplarıyla (doktor, 
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, öğretmen vb) işbirliği yapılmalıdır. Aile ortamının her açıdan 
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sağlıklı olmasına özen gösterilmeli; anne ve babaların çocuklara iyi örnek olması, çocukların 
sorunlarını dinleyip anlamaya dikkat etmeleri konusunda aileler bilinçlendirilmelidir. 
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XIX. YÜZYILDA AVRUPASI’NDA YAŞANAN İHTİLAL HAREKETLERİ VE BU 

İHTİLALLERİN OSMANLI DEVLETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE 

ETKİLERİ 

 
UMUT C. KARADOĞAN∗ 

ÖZ 

Macar ve Leh yönetimlerinin 1848 İhtilallerinin etkisi ile Avusturya’ya karşı 
bağımsızlık mücadelesine girişmeleri ve Avusturya ile yaptıkları askeri mücadeleyi 
kaybetmelerinin ardından Osmanlı Devleti’ne sığınmalarını anlatan, sığınmanın ardından 
Anadolu topraklarında yürüttükleri siyasi mücadelenin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin dış 
politika da bu hususta sergilediği tutumu gözler önüne seren bir çalışmadır.  Macar 
Mültecileri sorunu, Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında diplomatik krize de 
sebep olmuştur.  

Mülteciler Meselesi, Osmanlı Devleti’nin sığınmacıların Osmanlı topraklarına 
girmelerine izin vermeleri ile başlamıştır. Bu süreçte Avusturya ve Rusya, Osmanlı 
Devleti’nden, sığınmacıların iadesini talep etmişse de bu Osmanlı devlet adamları tarafından 
reddedilmiştir. Avusturya’nın talebinin geri çevrilmesiyle de mesele siyasî kriz niteliğine 
bürünmüştür.  

Osmanlı Devleti bu türden tehditler içeren bir siyasi belgeyi kabul etmemiştir. Bu 
redd-i talep devletin uluslararası siyasî mecradaki itibarını da kurtarmıştır. Dünya kamuoyu 
nezdinde itibarı kurtarmanın yanında buna bir de Osmanlı devlet felsefesi eklenince, mesele 
devleti için oldukça önemli bir duruma gelmiştir. Osmanlı Devleti her türlü olumsuzluğa ve 
diğer Avrupalı devletlerin saldırgan tutumlarına rağmen duruma boyun eğmeyerek, siyasi 
kararlılığını devam ettirmiştir. Bu sebeple Avusturya ve Rusya ile de diplomatik ilişkiler 
sürdürmüştür. Bunun için Fuad Efendi önce Bükreş daha sonra da St. Petersburg’a fevkalade 
elçi sıfatıyla gönderilmiştir. Fuad Efendi, diplomasinin farklı yöntemlerini kullanarak 
meselenin seyrini değiştirmiştir. Aynı diplomatik inceliklerle İngiltere ve Fransa’nın açık 
destekleri alınmıştır. Bu açık desteklerle Osmanlı Devleti ‘’Mülteciler Meselesini’’ kendi 
lehine çevirerek istediği şekilde halletmiştir. Bu siyasî olay Osmanlı Devleti’nin XIX. 
yüzyıldaki en önemli dış politik başarısı olmuştur.  

Anahtar kelimeler: Mülteci, Yardım, Macar-Leh, Askeri ve Politik, Kütahya, İltica 
                                                            
∗ Uzman, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, umutkaradogan@mynet.com  
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REVOLUTION MOVEMENTS IN EUROPE IN XIX. Th. CENTURY AND THEIR 
EFFECTS ON OTOMAN STATE WITH THE REPUBLIC OF TURKEY 

ABSTRACT 

 This study aim store vealf acts about Hungarian-polish asylum which occurred as a 

result of the independence struggle which originated just after 1848 revolution and their seek 

for finding a shelter in Anatolia which was under the control of Ottoman State and also was 

loose the war. Their diplomatic striving and Ottomans attitudes on this specific issue are also 

discussed in this article. Hungarian refugee problem caused a diplomatic crisis between 

Ottoman State to Austria and Russia. 

 Refuges problem had started When Ottoman State allowed them to step into Ottoman 

prevalence place. Within this process, even though Austria and Russia demanded and kept 

down on there fuggiest which are leaved their main country? Ottoman politicians refused that 

request. After this refusal situation the crisis altered to diplomatic crisis who must solved.  

 Ottoman State did not accept this diplomatic document which consisted severe threats. 

This refusal also rescued the reputation of the state in international arena. Apart from this 

survival, problem can be considered vital when Ottoman State philosophy is taken into 

consideration. Ottoman State continued its political determinacy without showing any sign of 

submission in spite of all negativity and the aggressive attitudes of European countries.  

 As a result, it continued its diplomatic relations with Austria and Russia. Fuad Efendi 

was sent to first Bucharest stand then St. Petersburg as an ambassador or plenipotentiary. By 

used different techniques of diplomatic, he chanced the path to problem follows. He also 

gained the support of England and France by the same way. With their support, Ottoman State 

solved refugee’s problem as it wanted. This political event has been one of the main incidents 

of XIX. Th. Century’s Ottoman State. 

Keywords: Refugees, Military and Politic, Hungarian-Polish, Kütahya, Asylum 
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GİRİŞ 
 1848 yılında Avrupa’da pek çok ülkede burjuva sınıfının aristokrat sınıfından hak 
talep etmesi esasına dayanan sınıf ayaklanmaları yaşanmıştır. Ancak Macaristan’da yaşanan 
ayaklanmaların içeriği bir sınıf çatışması biçiminde değil, bir milliyetçilik ayaklanması 
şeklindedir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na karşı harekete geçen Macar 
milliyetçilerinin amacı, “Tam Bağımsız Macaristan” ın teşekkül ettirilmesidir.  Macar 
milliyetçileri de bu düşünce ile 1848 yılının Mart ayında harekete geçmişlerdir1.   

 Macar Ayaklanmasının temellerinin XIX. Yüzyılın başlarında atıldığı söylenebilir. 
Macaristan’da oluşmaya başlayan entelektüel platform ve bu değişimin maddi yönünün 
etkisinin getirisi olan sanayileşme ve kentleşmenin yaygınlaşması ülkeyi 1830 ve 1848 
İhtilallerine taşımıştır2.  

 Macarlar, Avusturya-Macaristan Kralı Ferdinand’dan tamamen Macarlardan 
mürekkep bir yeni kabine kurulmasını, yüksek tabakaya verilen vergilerin ve imtiyazların 
kaldırılmasını, anayasa hükümeti sistemine geçilmesini teklif etmişlerdir. Bu tekliflerin 
önderliğini de genç bir avukat ve muhalif olan LajosKossuth üstlenmiştir3. 

 Avusturya-Macaristan kralı Ferdinand, yapılan teklifi istemeyerek kabul etmiş, 17 
Mart 1848 tarihinde de Kont Batthianyi başkanlığında ilk Bakanlar Kurulu oluşturmuştur4. 
LajosKossuth ise, kurulan hükümetin ilk Maliye Bakanı’dır5.  

 Macaristan’daki gelişmeler Ferdinand’ın beklentileri doğrultusunda gerçekleşmeyince 
İmparator Ferdinand, verdiği sözü tesirsiz bırakmak için Hırvat milliyetçiliği ile tanınan Jozef 

Jellacsics’i 23 Mart 1848 tarihinde Macaristan’a Başkomutan (Ban) olarak atamıştır6.  
Jellacsics, Macaristan’ı işgâl ederek, ülkenin her tarafında örfi idare ilan etmiştir7. Toprakların 
gerçek sahibi olan Macaristan Hükûmeti’nin kararlarını uygulamadan kaldırmıştır8. 

                                                            
1 John H. Komlos, KossuthInAmerica 1851-1852, New York, s.35; İsmail Doğan, “XIX. Yüzyıl Macar 
Tarihsel Romanında Türkler” Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Sempozyumu (24-26 Nisan 1996) Ankara 1998, s.398 
2GyörgyCsorba, Kossuth’un Ayrılmasından Sonra Macar Mültecilerinin Hayatı ve Faaliyetleri, 
LajosKossuth’un Doğumunun 200. Yıldönümünde LajosKossuth 1848-1849 Osmanlı Macar İlişkileri, 
Editörler: Celal İnal-Naciye Güngörmüş, Kütahya 2002, s.43-47; Doğan, a.g.e., s.398 
3AhmedVefik, Türkiye’de Mülteciler Meselesi, İstanbul, 1926, s. 5 
4 Charles Brevning, The Age OfRevolutıonandReactıon 1789-1850, U.S.A., 1970, s.278 
5 Nejat Göyünç. “1849 Macar Mültecileri ve Bunların Kütahya ve Halep’e Yerleştirilmeleri ve İlgili 
Talimatlar”,Türk Macar Kültür Münasebetleri Işığı Altında II. RakocziFerenç ve Macar Mültecileri 
Sempozyumu (31 Mayıs 3 Haziran 1976),İstanbul 1976, s. 174; RifatUçarol, Siyasî Tarih, Ankara 1979,s. 85; 
Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1789-1914, Ankara 1997,s. 151; Abdullah Saydam, “Kütahya’da 
Mülteci bir Cumhurbaşkanı Louis Kossuth”, Tarih ve Toplum, Cilt: 28., Sayı: 167., İstanbul 1997, s.5; 
Abdullah Saydam, “Osmanlıların Siyasî İlticâlara Bakışı ya da 1849 Macar-Leh Mültecileri 
Meselesi”,Belleten, Cilt: LXI., Sayı: 231’den ayrı Basım, Ankara 1997,s. 341; Robert Hermann, Doğumunun 
200. Yıl DönümündeLouis Kossuth 1848-1849 Macar Özgürlük Savaşı, (Çeviren Yılmaz Gülen), Budapeşte 
2003, s. 55-58; Genelkurmay, Tarihte Türk- Macar İlişkileri, Ankara 2002, s. 51. 
6Ban: Osmanlı Devleti’nde küçük yerleşim yerlerinin yöneticilerine verilen isim, Sancak Beyi anlamında 
kullanılmıştır. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5., (6. Basım), Ankara 1994, s. 213; Ahmet Refik a.g.e., 
s. 5; F.Eckhart, Macaristan Tarihi , (Çeviren: İbrahim Kafesoğlu), Ankara 1949, s. 205; Ziya Şakir, 
“Türkiye’ye İlticâ Eden Macar Büyükleri”, ResimliTarih Mecmuası, Sayı: 30., İstanbul 1952, s. 1529; Uçarol, 
a.g.e., s. 86 Armaoğlu, a.g.e., s. 152; Saydam, “Osmanlıların Siyasî …”, a.g.e., s. 341 
7 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, İstanbul 1932, s. 276 
8Uzunçarşılı, a.g.e., s. 276; Eckhart, a.g.e., s. 205-206. 
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FerencKaroly, Jellacsics ile Batthianyi arasında uzlaşma teşebbüsünde bulunmak maksadıyla 
her ikisini de İnssbruck’a davet etmesine rağmen, Jellacsics bu davete icabet etmeyerek 
faaliyetlerine devam etmiştir. Ban Jellacsics, 29 Mayıs 1848 tarihinde Hırvatistan’ın, 
Macaristan’dan ayrılarak Viyana’ya bağlandığını dünya kamuoyuna duyurmuştur. 

 Güney Sırplar ile Rumenler de Avusturya ile birlikte hareket edeceklerini beyan 
edince, Macar Hükûmetinin, memleketi ve kendi itibarını savunmasını zorunlu hale gelmiştir. 
İlk olarak Karoly başkanlığında toplanan vekiller heyeti, uzlaşma teklifini reddeden 
Jellacsics’i azleden bir krallık beyannâmesinin çıkarılmasını kararlaştırmış ve beyannâme 
hazırlanmıştır. 18 Haziran 1848 de Jellacsics’in azledildiği ilan edilmiştir9. 14 Temmuz 1848 
tarihinde 200.000 kişilik bir savunma ordusu ve müdafaa komitesinin kurulması10 ve 
komitenin başına da Kossuth’un geçmesi kararlaştırılmıştır11.  

 Kurulan bu ordu tecrübesiz olmasına rağmen, başlarda Jellacsics’in ordusu karşısında 
başarılı olmuş12, fakat Jellacsics’in emrine verilen yeni kuvvetler karşısında daha fazla 
direnememiştir. Zaten Macarların esas ordusu Viyana emrinde İtalyanlara karşı 
savaşmaktadır13. Bu mağlubiyette Viyana’dan gönderilen Windischgratz komutasındaki 
orduların Jellacsics’e katılması da önemli bir etken olmuştur14. Ancak Györgi’nin komuta 
ettiği Macar birlikleri, silinme durumuna gelen ihtilâl girişimine canlılık getiren bir hareket ile 
Korgeneral Schlick’in ordusunu yenmeyi başararak Peşte’yi alıp General Klapka’nın komuta 
ettiği ordu ile birleşmiştir. György’ninHatvan, TapiobicskeIsgzeg, Vac, Nagysallo ve 
Komarom zaferleri sonucunda Avusturya orduları Pozsony’i sıkıştırmış, 1831 İhtilâli 
girişiminin önemli kumandanı General Bem, Erdel’i İmparatorluk ordularından temizlemiş; 
Sırpları da mağlup edilerek Macaristan’ı ihtilâl hükûmetinin kontrolüne geçirmiştir15. 

 Bu zaferler sonrasında Başkahraman LajosKossuth’un önerisiyle 14 Nisan 1849 
tarihinde Macaristan’ın bağımsızlığı ilan edilmiştir16. Kossuth da Macaristan geçici 
Cumhurbaşkanı olmuştur17.  

 Avusturya Kralı Ferdinand, bu durumda Rus Çarı I. Nicolai’yi yardımına çağırmıştır18.  
Rus Çarı I. Nikola, Yeğeni İvan Paskieviç’i komutasındaki 200.000 kişilik bir ordu ile 

                                                            
9 Bayram Nazır, Mülteciler Meselesi 1849-1851 Erzurum, 1999 (Basılmamış Doktora Tezi), s.XV 
10Eckhart, a.g.e.,s. 206. 
11Eckhart, a.g.e.,s. 206; Şakir, a.g.m., s. 1528; Saydam, “Osmanlıların Siyasî …”, a.g.e., s. 341; Ayhan Öztürk, 
“1848 Macar Ayaklanması ve Avrupa Devletlerinin Tepkileri”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: I., 
Sayı 3., Ankara 1997, s. 122. 
12Eckhart, a.g.e.,s. 210; “…Macarların ilk zafer haberleri Türkiye’de alâka ve sempati ile karşılanmış hatta, 
Mustafa Reşid Paşa memnuniyetini saklayamamıştı…”, Sinan Kenualp, “Bir Osmanlı Diplomatı 
KostakiMusurus Paşa”, Belleten, Cilt: 136., Ankara 1970, s. 430. 
13 Nazır, a.g.t.,, s. XVI. 
14Brevning, a.g.e.,,s. 249-250; 
15 Ahmet Refik, a.g.e.,s. 6., Eckhart, a.g.e., s. 211; Göyünç, a.g.b., s. 173. 
16Komlos, a.g.e.,s. 33; Kossuth Printing House, TheHistory Of CapitalBubapest, Budapest 1973, s. 35 
17 Abdullah Saydam, “Müslüman Olan Macar Mültecileri Meselesi”, Toplumsal Tarih, Cilt: IV., Sayı: 24., 
İstanbul 1995, s.16; Abdullah Saydam, “Kütahya’da Mülteci bir Cumhurbaşkanı Louis Kossuth”, Tarih ve 
Toplum, Cilt: 28., Sayı: 167., İstanbul 1997 s. 261; Soysal, a.g.m., s. 31; Saydam, “Osmanlıların Siyasî …”, 
a.g.e., s. 341; Ayhan Öztürk, “1848 Macar Ayaklanması ve Avrupa Devletlerinin Tepkileri”, Türkiye 
SosyalAraştırmalar Dergisi, Cilt: I., Sayı 3., Ankara 1997, s. 123; Genelkurmay, a.g.e., s. 52; Halász, a.g.e., s. 
23 
18Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990, s. 68 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 
 

Avusturya’nın yardımına gelmiştir19. Haynau komutasındaki birliklerinde Ruslara katılımıyla, 
Macarların karşısına 370.000 kişilik bir ordu çıkmıştır20. Bu büyüklükte bir ordunun 
karşısında Macar ihtilâl ordularının şansı olmayacağı açıktır. Gelişmelerin Macaristan’ın 
aleyhine döndüğü bir sırada Macarların en son zaferi, Budin kalesinin alınmasıyla yaşamıştır. 
Ancak bu geçici bir durumdur ve Macar orduları birleşik Rus-Avusturya orduları karşısında 
yenilmiştir. Birleşik ordular Macar ordusunun karşında fazla bir direnişle karşılaşmaksızın 
Macaristan’ı işgal etmişler ve İhtilâlciler de bundan sonra ciddî bir kıyamla karşı karşıya 
kalmışlardır21. 

 Macar hareketi, kanlı bir şekilde bastırıldıktan sonra Macarlar ve onlara yardım eden 
Lehli ihtilâlciler Osmanlı Devleti’ne sığınmaya karar vermişlerdir22. Macar Milliyetçilerinin 
bu ihtilâl girişimi, Avusturya İmparatorluğu’nda zor günlerin yaşanmasına sebep olmasının 
yanında, Osmanlı toprağı olan Eflâk-Boğdan’a da sıçrama tehlikesi sebebi ile Osmanlı 
Devleti’ni yakından ilgilendirmektedir23. 

 
A) İhtilâlcilerin Yenilginin Ardından, Osmanlı Devleti’ne Sığınmaları ve Osmanlı 
Devleti’nde Macar Mültecileri Meselesi 
 Ülkelerini terk ederek Osmanlı Devleti’ne sığınan ilk mülteci kafilesi 1120 sayısına 
ulaşmıştı. İçlerinde General ve subaylardan oluşan birçok mühim şahsiyet bulunmaktaydı24. 
Fuad Efendi, Osmanlı Devleti’ne sığınan bu subayların iadelerinin, onların canlarına mâl 
olacağını belirtip bunların sınırdan uzak iç bölgelere yerleştirilmesini tavsiye etmişti. Ama 
erlerin karar merciinde olmamaları dolayısıyla iadelerinin uygun olacağı görüşünü de dile 
getirmişti25. 

 Bu arada da Osmanlı topraklarına ilticâ eden mültecilerin sayıları gün geçtikçe 
artmaktaydı. 16 Ağustos 1849 tarihinde kafilede Moris Perczel, Dembinski, Meszaros, 
MiklosPerczel gibi ünlü Macar komutanlar maiyetleri ile birlikte Osmanlı Devleti’ne ilticâ 
ettiler26. İlticanın sonunda Meclis-i Mahsûs kararıyla Vidin’e gönderildiler27. Üç gün sonra, 
19 Ağustos 1849 tarihinde ihtilâl girişiminin lideri ve Macar Cumhurbaşkanı LajosKossuth ile 
beraberindekiler Eflâk’a sığındılar28.  

  Ziya Paşa’nın rakamları dikkate alındığında, mültecilerin sayısı 1350’yi buldu29. Bu 
sayının 53’ü Macar, 833’ü Polonyalı ve 464’ü İtalyan’dı30. Bu mültecilere 27 Ağustos’ta 
                                                            
19İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Reformlar ve Polonyalı Mülteci Subaylar”, Askerî Tarih 
Bülteni, Sayı: 27., Ankara, 1989, s.19; Öztürk, “1848 Macar Ayaklanması…”, a.g.e., s. 124; Saydam, 
“Osmanlıların Siyasî …”, s. 342; Halász, a.g.e., s. 23; Mehmet Saray, Türk RusMünasebetlerinin Bir Analizi, 
2. Baskı, Ankara 2004, s. 123 
20Uzunçarşılı, a.g.e.,s. 277; Eckhart, a.g.e., s. 212 
21 Ahmet Refik, a.g.e.,s. 6 
22Sir, G.P. GuachWardaw, The Cambridge History Of British ForeignPolicy (1783-1919), Volume II., (1815-
1866) Londra 1923, s. 318-319; Brevning, a.g.e., s. 251; Komlos, a.g.e., s. 34; Güngörmüş, “1848-1489 Macar 
Özgürlük…”, a.g.e., s. 132; Halász, a.g.e., s. 23; Saray, a.g.e., s. 123 
23 Saydam, “Osmanlıların Siyasî …”, s. 340 
24 Ahmet Refik, a.g.e, s. 6; Nazır a.g.e.,s. 13; Saydam, “Osmanlıların Siyasî …”, a.g.e., s. 347-348 
25 Saydam, “Osmanlıların Siyasî …”, s.350 
26 Şakir, a.g.m., s. 1540; Nazır, a.g.t.,, s. 17 
27 Nazır, a.g.t.,, s. 19 
28a.g.t.,, s. 26 
29 Genelkurmay, a.g.e., s. 55 
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birkaç önemli isimle birlikte bir grup mülteci daha katıldı. Önemli kişiler arasında General 
Kmety, General RichartGuyon, General Baron Stein’da vardı. Eylül ayı itibariyle Osmanlı 
Devleti’ne sığınan mülteci sayısı 5000’i buldu31. Bunlar sadece ihtilâlci asker değildi. 
Aralarında kadınlar, çocuklar ve sanatkâr da bulunmaktaydı32. 

 Bu kadar çok mültecinin kış ayları gelmeden bir an önce yerleştirilmesi gerekliydi. 
Başlangıçta Vidin’e yerleştirilen Kossuth ve yanındaki mülteciler, burada Rus saldırısına açık 
olduklarından 1849 sonbaharında Şumnu’da bir askeri kışlada “geçici” olarak iskân 
edildiler33. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Keçecizade Fuad Paşa, 16 Şubat 1849’da Şumnu’ya 
uğrayarak, mültecilerin sorunlarını ve taleplerini LajosKossuth’dan dinledi ve durumu 
padişaha intikal ettireceğine dair söz verdi34.  

 
B) Avusturya İle Osmanlı Arasındaki Diplomatik Görüşmeler ve Mülteciler Sorununun 
Çözülmesi 
 Avusturya Hükümeti, 5 Kasım 1849 tarihinde Hariciye Nazırı Âli Paşa’ya bir nota 
göndererek, Babıâli’den mültecileri sonsuza kadar gözetim altında tutmasını da istiyordu35.  

a)  Kütahya’da mecburî ikâmete tutulacak mülteci liderlerinin isim listesi Avusturya 
Büyükelçiliği tarafından takdim edilecek ve iki ay süreyle liste açık tutulacak, unutulan 
kişilerin isimlerinin yazılması temin edilecekti.     
     Bu iki aylık süre 6 Haziran 1850 tarihinde son bulacaktır. 
b) Avusturya’da asayiş sağlandıktan sonra Osmanlı Devleti mültecileri bırakabilecek, yalnız 
bu aşamadaAvusturya ile mutabakat yolu aranacaktır. 
 c) Kütahya’ya ikâmet ettirilecek mültecilerin muhafazası Osmanlı Devleti’nin teminatında 
olacaktır. 
d) Diplomatik münasebetlerin yeniden başlama şartı olarak iki devletin onayı olmadan 
mültecilerin serbest bırakılamayacaktır. 
e) Mültecilerin Kütahya’daki ikâmetleri esnasında bir Avusturyalı memurun da bulunması; bu 
memurun mülteciler Kütahya’ya vardıktan sonra geri dönecektir. 
f) Müslüman olan mültecilerin başka yere gönderilebilecektir, fakat onlarında diğerleri gibi 
korunmalarına azamî dikkat gösterilecektir36. 
 

 

                                                                                                                                                                                          
302 Politikacı, 4 General, 2 Miralay, 365 subay 949 asker 10 hizmetçi ve 18 kişi de vasıfsız insanlardan 
oluşuyordu., Nazır, a.g.t.,, s. 30; Saymam, “Müslüman Olan…”,a.g.e., s.16; Bayram Nazır, “Macar ve Polonyalı 
ihtilalcilerin Osmanlı Devleti’ne İlticâsı ve Diplomatik Kriz”, Türkler, Cilt:12., Ankara 2002, s. 814 
31 Nazır, “Macar ve Polonyalı...”, a.g.e., s.815 
32“1849 Ekim ayının sonunda 5000 mülteciden 3000’den fazlası yurtlarına geri döndü.”,Hermann, a.g.e.,s. 87; 
Göyünç, a.g.b., s. 175 
33 Nazır, “Macar ve Polonyalı…”, a.g.e., s. 816; Herman, a.g.e., s. 87; Genelkurmay, a.g.e., s. 56. 
34 Nazır, a.g.t.,, s. 260 
35 Saydam, “Osmanlıların Siyasî …”, a.g.e.,s. 371; Nazır, “Macar ve Polonyalı…”, a.g.e., s. 817 
36 Ahmet Refik, a.g.m., s. 18-19 
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 Notanın ekinde de Kossuth başta olmak üzere, BatthianyiMeszaros, 
DembinskiZamoyski, Stein, Kmety, Horvard gibi birçok ihtilâlci liderin isimleri eklenmiştir37. 
12 Kasım 1849’da Meclis-i Mahsûs Macaristan’daki durumun normale dönene kadar, 
mültecilerin gözetim altında tutulması ve Avusturya’nın listesinde bulunan kişilerin 
Kütahya’ya gönderilmesine karar vermiştir38.  

 Osmanlı Devleti, öne sürülen bu şartların tamamının kabul edilebilmesinin imkân 
dahilinde olmadığını, ancak ilişkilerin “normalleşmesi” adına birtakım girişimlerde 
bulunabileceğini belirtmiştir.  

Bunun için öncelikle;  

1) Mültecilerin serbest bırakılması konusunda üstünlük Osmanlı Devleti’nde olacaktır. 
2) Konu ile ilgili olarak bir karar verildiğinde Avusturya Devleti bilgilendirilecektir.  
3) Mülteciler ihtilâl hareketine girişemeyecekleri bir ana kadar gözem altında tutulacak, din 
değiştirenlerin Halep’e gönderilecektir.  
4) Halep’e gitmek istemeyenler, İstanbul ve Avusturya sınırına yakın yerlerde istihdam 
edilmeyecektir. 
5) Avusturya Sefareti tarafından tanzim edilecek defterin bu tahririn verilmesinden sonra iki 
ay açık kalacağı ve isimleri olmayanların diğer mülteciler gibi kabul edilecektir.  
Bu teklifler Avusturya tarafından kabul edilerek diplomatik ilişkiler nisan ayı içerisinde 
başlatılmıştır39. 

 
C) Avusturya ile Yapılan Anlaşma Gereği Mültecilerin Kütahya’ya Yerleştirilmeleri ve 
Serbest Bırakılmaları 
Rusya ve Avusturya ile varılan anlaşmalar uyarınca mültecilerin yerleştirilmesi için Kütahya, 
Halep, Malta gibi yerler uygun görülmüştü. Buna göre; 

a) Kossuth ile Kütahya’ya gönderilen Hıristiyan mülteciler. 
b) Bem ile Halep’e gönderilen Müslüman mülteciler. 
c) Rusya ve Avusturya’nın uygun gördüğü üzere Malta Adasına gönderilen 
mülteciler, 
d) Osmanlı yönetiminde görev almak ya da çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek 
üzere bu üç gruptan hiç birine dâhil olmayıp, Şumnu’da kalan mülteciler40. 
 
 
 

                                                            
37 Nazır, a.g.t.,, s. 275-284 
38 Saydam, “Osmanlıların Siyasi …”, a.g.e , s. 373; Nazır, a.g.t.,, s. 262 
39 Saydam, “Osmanlıların Siyasî…”, s. 373 
40 Nazır, a.g.t.,, s. 270 
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C1) Kütahya’ya Gönderilen Mülteciler 
  Sayı bakımından en az kişinin olduğu grupta 57 kişi bulunuyordu41. Ancak içindeki 
şahıslar açısından değerlendirildiğinde en dikkat çeken gruptu. Bu yüzden de özenli 
davranılmıştı42. 

 Mülteciler, Varna’dan Gemlik İskelesine Tâif-i Bahrî vapuruyla getirilmişlerdir43. 
Gemlik İskelesi’nde Miralay Süleyman Şefik Bey ve maiyetine teslim edilerek Gemlik ve 
Bursa üzerinden Kütahya’ya gönderilmişler ve yolculuk sırasında mültecilerin ulaşımına 
azamî dikkat edilmiş, misafirperverlikte kusur edilmemiştir. Zirâ bu durum, yola çıkmadan 
önce birkaç maddelik talimatla Miralay Süleyman Şefik Bey tarafından, vapurun kaptanı ve 
yol üzerinde bulunan güzergâhtaki görevlilere sıkıca tembihlenmiştir44.  

 Mülteciler Temmuz itibariyle Kütahya’ya gelmişlerdir. Avusturya Hükümeti adına 
Büyükelçisi Kont ÖstermiStürmer’in hazırladığı listenin eklenen isimlerle sonradan arttığı 
görülmüş ve şehirdeki mültecilerin sayısı böylece 83 e kadar ulaşmıştır45.  

 Kossuth çocuklarından önce Kütahya’ya gelmiştir. Ailesinin şehre gelmesinin 
ardından Kossuth’un yaptığı konuşma Osmanlı Devleti’nin tutumunu ve buna duyulan şükran 
hislerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

“...Bu biçare çocuklarımın zalimler ellerinden kurtarub, melce-i penâh ve merhâmet-i 
adâletlerine ilticâ etmiş fukâra baba ve analarına böyle mu’azzezen ve mükerremen 
gönderilmesi ve Devlet-i‘Aliye’den hin-i müfârakatlarındadahî’ Atiye-i Seniyyeihsân 
buyrulması ve bâbı-merhametlerine ilticâ edeliden beru bil-cümle Macar fukarâlarına olan 
merhamet inâyâtı bir veçhile ifâsı teşekkür olunur hâlât değildir ve ahâli-i Macaristan bütün 
bütün esir olsalar yine bir zerresinin edâ-yı teşekkürü değildir ve cenâb-ı Allah Rûy-ı arzı 
halk edeli böyle bir pâdişâh-ı ma’deni adâlet gelmemiştir. Ve aşinâ-yıtevârih olanları 
malûmudur. Rabbim ‘ömr-ü şevket-i şâhânesinimüzdâd ve firâvân ve düşmanlarını makhûr ve 
perîşân buyursun. Değil Türkistan ‘umûm üzere bütün dünyada olan bikes fukarâ-
yıbağışlasun ve Sultan Abdülmecid Efendimizin ve Sadrazam DevletlüÜbbehedlüReşîd Paşa 
Hazretleri’nin bir mûyîneahâli-i Macaristan ve ‘umûm üzere ahâli-i Avrupa kurbân olsun 
deyü ağlayarak du’a eyledi ve sair rüfekâları dahi bülend- âvâz ile Türkçe- âmîndeyüferyâd 
eylemiş oldukları…”46. 

                                                            
41İstvan Dede; TheLawfulRevolution 1848-1849, Newyork 1979.,s. 341; Nazır, a.g.t.,, s. 270 
42 Dede, a.g.e.,s. 341. 
43 Kemal Karpat, “KossuthInTurkey: TheImpact Of HungarianRefugeesInTheOttomanEmpire 1849-
1851”,CİEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslar arası Komitesi VII.Sempozyum Bildirileri, 
Yayına Hazırlayanlar: Jean Bacque, Louis Gramment, İlber Ortaylı, E. Van Danzel, Ankara 1994, s. s. 111.; 
Nazır, a.g.t.,, s. 271 
44 Güngörmüş, a.g.m., s. 134;Hermann, .a.g.e., s. 88; Bayram Nazır, “Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler ve 
Kütahya’dan LajosKossuth’u Kaçırma Girişimleri”, Tarihve Toplum, Cilt: 36., Sayı: 251., İstanbul 2001, s. 
271 
45 Kütahya’ya gönderilenler arasında üst düzey Polonyalı mültecilerde vardı. Bunların sayısı Macarlar kadar 
değildi. Wisocky İki yaveri ve bir hizmetçisi, Przmicnsky ve bir hizmetçisi Macseinsky ve bir arkadaşı, Hâlâsz 
ve Brigancty’dir.  Nazır, a.g.t.,, s. 284 
46“Kossuth, Kütahya’ya gelirken yanında sadece eşi bulunuyordu. Çocukları Frenc, Vilma ve Lajos 
Macaristan’da kalmışlardı. Kossuth’un kız kardeşi Lujya Rutkay, Avusturya Hükûmeti’nden izin alarak 26 
Mayıs 1850 tarihinde Peşte’den ayrılarak 7 Haziran’da İstanbul’a, oradan da 18 Haziran’da Kütahya’ya vasıl 
oldular” Nazır, a.g.t.,s. 288; LajosLukacs, ChaptersonTheHungaianPoliticalEmigration 1849-1867, 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

9 
 

Defterde isimleri Kayıtları Bulunanlar Eşlik Eden Akraba veya Yakınları 

Macar Mülteciler (Kütahya) 

LajosKossuth 

Eşi Thresa, Daniel İhazs, Binbaşı Ede Bio, 
Yüzbaşı Frater, Klapka, Grehanek,Huzman, 
Berzenczey, Veigli Kosta Szerenyi, Török, Laslo, 
Lori, Kiniszi, Kappner, acs, Cseh, 3 
hizmetçisi,Wagner, Timari, İspanczik 

Battyhany Eşi, Mihaloviç, üç hizmetçisi ve üç at Bakıcısı 

Perczel Mor  Kâtibi ve yaveri 

PerczelMiklos Bir hizmetçisi 

Szölösz Bir hizmetçisi 

Asboth İki hizmetçisi 

Meszaros İki yaveri 

Gyurman Eşi ve bir hizmetçisi 

Toplam: 47 kişi 

 

 Enterne edilen mülteciler 46 gün süren yolculuktan sonra 12 Nisan 1850’de 
Kütahya’ya vardılar. Kossuth ile refakatindekiler bir kışlaya yerleştirildiler. Bu arada 
mültecilerin sayısı 1850 yılının Aralık ayının sonunda 130’a kadar yükselmişti47. Kossuth ve 
ailesine Kütahya Sultanbağımevkinde, Hacı Emin Sokakta Şeyh Seyfi Efendinin kardeşi 
Hamdi (Aydın) Efendi’nin evi tahsis edildi. İki katlı evdeki odalar Kosssuth’un ve ailesinin 
yaşam standartlarına uygun olarak fakat Türk kültürüne göre yeniden düzenlenmişti48.  

 
C2) Kütahya’da Macar Mültecilerin Yaşamı ve Kütahya’dan Ayrılmaları 
 Kossuth Kütahya’da günlerini boş geçirmemiştir. Türkiye’de kaldığı bir buçuk sene 
içerisinde Türkçe öğrenmiş, hatta bir Türkçe Gramer kitabı hazırlamıştır. Kossuth’un kâtibi 
KarolyLaszlo ayrıca gramer kitabının birde kopyasını çıkarmıştır. 1848-1849 ihtilali sırasında 
edindiği tecrübeye dayanarak Kossuth, yeni bir özgürlük hareketinin başlaması halinde Macar 
ordusunun başkomutanlık görevini kendisinin üstlenmesi gerektiğine de Kütahya’da karar 
vermiştir. Bu sebeple JerzyBulharyn’den askeri konuda teorik ve pratik dersler almıştır. 
Elindeki kaynaklara da dayanarak askeri teori niteliğinde 19 inceleme yazmıştır. Bunların 
büyük kısmını Macar özgürlük savaşından aldığı örneklerle, bazı stratejik ve taktik sorunlara 

                                                                                                                                                                                          
DirectedByZsazsZsazsanOszkay, Budabest, s. 53-54; Nazır, a.g.t.,, s. 288-289; Tablo; Sadaret Mektubu 
Umum Vilayet 58/77-5, Kütahya fi Mai 1851 
47Hermann, .a.g.e.,s. 88 
48Bu eve çift kanatlı geniş bir bahçe kapısından ulaşılır. Giriş kısmına “sekialtı” derler ki burası ayakkabı 
çıkarmak maksadı ile ayrılmıştır. Odalardaki tüm doğramalar, tavan, yüklük boyasız sade ahşaptandır. “Hayat” 
olarak adlandırılan evin iç balkon bölümü tamamen açıktır. Bülent Çetinor; “Kütahya Evleri ve Kossuth 
Müzesi”, Sayı: 48, İstanbul, 1987, s. 22-23; LajosKossuth’un konakladığı ev, Maliye Bakanlığı Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü tarafından 12.03.1979 tarih 3121-16722 (7316) sayılı yazısına göre Kültür Bakanlığı 
tarafından kamulaştırılmıştır. Kossuth Müzesi Genel Yazışmalar Dosyası; Pafta: 58, Ada: 375, Parsel:31 
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ışık tutan eserlerdir. Kossuth, yeni Macar özgürlük savaşının bir an önce başlaması içinde 
elinden geleni yapmıştır. 

 Kütahya’da kaldığı süre zarfında Kossuth, Avrupa’daki siyasilerden kendisini 
cesaretlendiren mektuplar da almıştır. İtalya’nın demokrat politikacısı GiuseppeMazzini 
bunlardan sadece birisidir. Mazini mektubunda Kossuth’u, Londra’daki İtalyan, Alman, 
Fransız ve Leh demokrat mülteci örgütlerinin çalışmasını koordine edecek olan Avrupa 
Merkezi Demokrat Komitesi’ne katılmaya davet etmiştir. Ancak Kossuth mektubu 
cevaplamak için uzun süre beklemiştir.49 

 1848-1849 yıllarının milliyetler sorununun bıraktığı miras ve bundan çıkarılacak 
derslerin muhasebesini Kossuth, gene Kütahya’da yapmıştır. Ona bu ilhamı verenlerden 
biride, Batı’daki Macar mültecilerinin önemli liderlerindenLászlóTeleki olmuştur. Paris’te 
Macar Menfaatleri temsilciliği görevini üstlenmiş olan Teleki daha 1849 ilkbaharında, 
Macaristan’da iç federasyon oluşturulması düşüncesinde kesin sonuca varmıştır. O’na göre 
“yalnız Avusturya değil, SzentIstvan’ın Macaristan’ı da ölmüştür”. Teleki’ye göre Macaristan 
ya toprak bütünlüğü ilkesinden vazgeçecek ve kendi milliyetleriyle anlaşacaktır. Bu olmaz ise 
Macaristan yok olacaktır. 

Kossuth’un düşüncesine göre de Macaristan bir iç federasyonu kabul edemezdi. Bu 
durum farklı toplulukların yoğun olduğu bölgelerinde ülkeden kopmalarına yol açardı. 
Kossuth, milliyetler sorununun ancak Macaristan’ın komşu devletlerle konfederasyon 
kurmasıyla çözümlenebileceği görüşündeydi. 15 Haziran 1850’de Teleki’ye yazdığı mektupta 
dile getirilen plan, Macar, Leh, Çek, Hırvat, Sloven, Sırp, Damlat ve Romen bölgelerinin 
konfederasyonu çiziliyordu. Kossuth, tarihi Macaristan bölgeleri arasında sadece Hırvatistan 
ve Slovenya’nın kaderlerini tayin ve Macaristan’dan ayrılma haklarını tanıyordu. Kossuth 
ayrıca, -Sırp ve Romen beyliklerinin Osmanlı hâkimiyeti altında olmaları nedeniyle 
konfederasyonun kurulmasına Osmanlı Devleti’nin rıza göstermesini de gerekli görüyordu. 
Yine Macaristan’ın milliyetler sorunu, mevcut milletlerin dağılımına göre elden geldiği kadar 
vilayetlere bölünmesiyle çözülebilirdi. Bu da aynı şekilde ülkenin toprağı bölünmeksizin 
Macaristan’da iç federasyonun gerçekleşmesine yönelik bir çözümü gerekli kılıyordu.Kossuth 
bu düşüncesini 1851 Nisan’ın da ayrıntılarıyla kaleme almıştı. 19 Haziran’da Mazzini’ye 
yazdığı cevap mektubuna bu düşüncesini ekleyerek gönderdi. Çünkü Mazzini kendisinden, 
Macaristan’daki etnik gruplar arasındaki ilişkileri nasıl düzenlemeyi düşündüğünü 
açıklamasını istemişti. Kossuth ise “Kütahya Anayasa Taslağı” denilen bu çalışmasında 
sadece milliyetler sorununu nasıl düzenlemek istediğini açıklamakla kalmamış, aynı zamanda 
bağımsızlığını elde eden Macaristan’ın anayasal toplum düzeninin nasıl olmasını 
düşündüğünü de genel hatlarıyla anlatmıştı50. 

 Mazzini’ye göre, gizli örgütler sayesinde Habsburg İmparatorluğunun çeşitli 
bölgelerinde aynı anda silahlı direniş başlatılabilirdi. Bu silahlı direnişe, Macaristan’da ve 
Lombardia’da konuşlanmış İtalyan ve Macar askerleri de katılabilirdi. Kossuth ise çözümü 
Macaristan’da silahlı ayaklanma ile çözmeyi düşünmüştü51. 

 LajosKossuth, Kütahya’da sadece askeri ve siyasi konularla değil, sosyal alanlarla da 
ilgili faaliyetlerde bulunmuştu. Kütahya halkının Macar mültecilere karşı takındıkları dostane 

                                                            
49Göyünç, a.g.m., s. 179; Hermann, a.g.m., s. 88-89 
50a.g.m., s. 90-91 
51Hermann, a.g.m., s. 89 
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tavır sebebi ile sadaret makamından Kütahya’da bulundukları meskûn mahalde bir çeşme 
yaptırmak istediklerini Miralay Süleyman Şefik Bey’e beyan etmiş ve istekleri sadaret 
makamı tarafından kısa bir sürede kabul görmüştür52.   

 Osmanlı ülkesine kabul ettiği ve Kütahya’ya sevk ettiği mültecilere hiçbir yardımdan 
kaçınmamıştır. Bunun en önemli örneklerinden birisi Sultan Abdülmecid tarafından 
mültecilere dağıtılması amacıyla tahsis edilen 150.000 kuruşun Ahmet Vefik Paşa tarafından 
mültecilere ulaştırılmasıdır. Dağıtım meslek ve rütbe dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Böylece mültecilerin malî anlamda bir sıkıntı çekmelerinin önüne geçilmek istenmiştir53. 

 Ayrıca Miralay Süleyman Şefik Bey sadaret makamına gönderdiği raporda, Macar 
mültecilerin bazılarının yaşadığı sağlık sorunları dışında hiçbir şikâyetlerinin olmadığını, 
Hariciye Nezareti MektubiKalemi’nde ifade ederken, aynı raporda Paşa, “bir üst düzey Macar 
mülteci olan MayorMarjininski, eşi, çocukları ve hizmetlilerinden oluşan ailesine, şehrin 
merkezinde bir de konak tahsis edilmesi” hususundaki mültecilerin özel taleplerini de merkeze 
bildirmekten çekinmemiştir. 54. 

 Bu arada mülteciler Kütahya’da hayatlarını sürdürürken, Osmanlı devlet adamları için, 
Avusturya İmparatorluğu ile yapılan anlaşmanın şartlarının yerine getirilme zamanı da 
gelmiştir. Avusturya, mültecilerin Osmanlı Devleti’nce gözetim altında tutulmasıyla ilgili 
muhalefetini hali hazırda gündemdeki yerini muhafaza ediyordu. Osmanlı Devleti, bu talepler 
karşısında haklı bir yol tutmak için Macar mültecilerine Müslüman olmayı teklif etmişti. 
Ancak bu teklif ve yaşanan gelişmeler, Macar lideri Kossuth’u memnun etmemişti. Yaşanan 
bu gelişmeye rağmen, Kossuth ve yardımcılarının 17-18 Eylül 1849 tarihinde iadesi 
Avusturya Hükümeti tarafından resmen bir tehlike olarak kabul edilmişti55.  

 Osmanlı devlet adamları, bu teklifi Kossuth’a İstanbul’da bulunan temsilcisi Kont 
GyulaAndrassy56 e Macar ve Leh mültecilerin İslam dinine geçmelerinin amaca en uygun yol 
olacağını çünkü bu takdirde Sultanın kuşkusuz ve koşulsuz onları Ruslara ve Avusturyalılara 
                                                            
52 Bugün çeşme evin ana kapısının solunda merdivenlerin başında bulunmaktadır. Ancak yakın bir tarihte yol 
istinat duvarı çekilirken çeşme yıkılınca, aslından tamamen farklı şeklen varlığı olan bir çeşme inşa edilmişse de 
günümüzde kullanılamamaktadır. Sadaret Amedi Kalemi; Belge No: 5, Dosya No: 40, Vesika No: 16, Tarih: 
1268 H., 1852 M. 
53 Saydam, “Louis Kossuth...”, a.g.e., s. 266. 
54Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi, Belge No: 8, Dosya No: 37, Vesika No:90, Tarihi: 5 R. 1267 H./ 7 
Şubat 1851 M.  
55Hermann, a.g.e.,s. 86 ; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. V, 7. Baskı, Ankara 1999, s. 216; Nejat Göyünç, 
“1849 Macar Mültecileri ve Bunların Kütahya ve Halep’te Yerleştirilmeleri ile İlgili Talimatlar”, Türk-Macar 
Kültür Münasebetleri Işığı Altında II. RákócziFerenc ve Macar Mültecileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi (31Mayıs–3 Haziran 1976), s.174; Sinan Kuneralp, “Bir Osmanlı Diplomatı KostakiMusurus 
Paşa 1807-1891”, Belleten, C. XXXIV, Sayı. 135, (Temmuz 1970), s. 430 
56 Kont GyulaAndrassy’nin Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanlığına atanması Osmanlı Devleti tarafından da 
çok olumlu karşılanmıştır. Çünkü Andrassy’nin Türkiye’ye karşı olan iyiliksever ve dostane duyguları iyi 
bilinmektedir. Andrassy’nin Türkiye’ye karşı gösterdiği sevgi ve güven de bu kanıyı desteklemiştir. Bundan 
dolayı 1868’de Andrassy’ye birinci rütbeden MecidîyeNişan’ı verilmiştir. Andrassy görevi basına gelir gelmez 
İmparatorluk elçilerine yolladığı “genelge” de Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin bu dönemde de bakanın himayesi altında devamlılığının sağlanacağını 
göstermiştir. BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), HR. SYS (Hariciye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı), Dos.158, 
no. 62, Lef. 1; BOA, İ. HR (İrade Hariciye), Dos. 227, no. 13306 
* Mecidîye Nişan, Sultan Abdülmecid zamanında 3 Zilhicce 1268 (1852 )çıkartılmıştır. Halk arasında Mecidiye 
nişanı suretinde de kullanılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve murassası bulunmaktadır. (Mehmet Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 2, İstanbul 1993, s. 428.) 
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teslim etmeyeceğini ifade etmişti. Bu teklif mülteciler arasında ilk ciddi bölünmeye sebep 
olmuştu57. Leh mültecilerin büyük bir çoğunluğu İslamiyet’i kabul ederken, Macar 
mültecilerin hemen tamamı bu teklife kayıtsız kalmıştı. Böylece İslamiyet’i benimseyen 
mültecilerin iadesi hakkında anlaşmalarda mevcut hükümlerin kapsamı dışına çıkılmıştı. 
Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin İslamiyet’i kabul etmiş olanlara rütbelerine ve önceki 
görevlerine uygun görevler de vermesi Avusturya’nın hiç hoşuna gitmemişti. Ancak İngiltere 
ve Fransa’nın İstanbul’daki elçileri, Osmanlı’nın mülteciler sorununda izlediği yolu haklı 
gördüklerini devletleri adına ilân etmişlerdi. Macar ve Leh Mültecileri sorunu böylece 
uluslararası bir nitelik kazanmıştı58. 

 Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti, Avrupa’da yayınladığı bir rapor ile merhamet ve 
insanlıktan doğan duygularla, mültecileri koruma hususunda yaptığı fedakârlığı dünya 
kamuoyu ile paylaştı. Raporun yayınlanması, Avrupa’da büyük tepkiler yarattı. İngiltere ve 
Fransa’da Türkiye lehinde gösteriler düzenledi. Öyle ki, Londra’da ki Türk Elçisi 
KostakiMusurus Paşa’ya sokakta rastlayan İngiliz gençleri, elçi beyin atlarını sökerek elçiliğe 
kadar arabasını kendileri çekmişlerdi59. 

 Osmanlı yönetimi ayrıca bu dönemde mültecilerin serbest bırakılması için gerekli 
girişimlerin başlatılması yönünde karar alınmıştır60. İlk girişimler, Âli Paşa tarafından 27 
Temmuz 1850 tarihinde bir görüşme ile LordPalmerston’a açılmıştır61. Bu konuda İngilizler 
ve Amerika senatosu Osmanlı Devleti lehinde görüş belirtmiş, hatta Amerika Birleşik 
Devletleri 4 Mart 1851 tarihinde Akdeniz’de bulunan gemilerden birini Osmanlı Devleti’nin 
de kabul etmesi halinde Kossuth ve rüfekâsı için tahsis edilmesini karara bağlamıştır62. 

 Avusturya Hükümeti bu gelişmeler yaşanırken, Anadolu’daki mülteci başları dışındaki 
diğer mültecilerin kendisi için bir tehlike olmaktan çıktığını Osmanlı yönetimine iletmiş ama 
evvelden liste halinde isimlerini bildirdiği kişilerin Osmanlı gözetiminde kaldığı sürece, 
Avusturya aleyhine bir yapılanmaya girişmemelerinin temin edilmesini ancak bu suretle 
mültecilerin bir kısmının serbest bırakılmasına razı olabileceğini ifade etmiştir.  

 Bu konu 17 Mart 1851 tarihinde Nazırlar Vekâlet’inde görüşülmüş ve Osmanlı Devleti 
menfaatlerine zarar vermeden, Avusturya ile yeni müşkülât çıkarmasına mahal bırakmadan 
İngiltere ve Fransa’nın da desteğinin alınarak sorunun halledilmesi kararlaştırılmıştır. 

                                                            
57Hermann, a.g.e., s. 86 ; Karal, a.g.e., s. 216; Göyünç, a.g.m., s. 174; Kuneralp, a.g.m., s. 430 
58 Karal, a.g.e., s. 216; 1849 yılında Osmanlı Devletine sığınan Macar-Polonya birlikleri, komutanlarından 
askerlerine kadar hepsi Osmanlı modernleşmesine katkıda bulunmuşlardır. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En 
Uzun Yüzyılı, İletisim Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2002, s. 29; Mülteci subayların bir kısmı Vidin’de 
Müslümanlığı kabul etmiştir. Bunların bazıları: General Kmetty (İsmail Paşa), Kont Roswadowski (Hamza Bey), 
Bem Dede (Murat Paşa), Michael Czaikowsky (Sadık Paşa), Zanitski (Osman Paşa), Stein (Ferhat Paşa), 
Borzecki (Mustafa CelaleddinPaşa), Baron Stein (Ferhat Paşa), SeweynBielinski (Serasker Nihat Paşa), 
WladislawCzaikowsky (Sadık Paşa) yeni kurulacak Kazak alaylarının komutanı olarak tayin edildiler. Ferhat 
Paşa (Baron Stein) ise, İsmail Paşa ve Sefer Paşalar (Kossielski) Kazak, Polonez alaylarıyla Kafkas cephesinde 
Ruslara karsı mücadele ettiler. Ayrıca sanayi ve eğitim alanın da görev alan ve din değiştirmeden orduda 
yararlanılanlar da vardır. Topçuluk, haritacılık, matematik, veterinerlik ve resim alanında mültecilerin Osmanlı 
yenileşmesinde önemli payları vardır. FranciszekSokolski, Edirne Nafia müdürlüğü yapmıştır. 
AntonyAntonowicz telgraf başmüfettişi olmuştur.  Macar ve Leh asıllı Paşalar sadece kendileri yaşamlarını 
değil, evlilik yaptıkları ve akraba oldukları çevreyi de etkilemişlerdir. Ortaylı, a.g.e., s. 245-247 
59a.g.e., s. 216-217 
60 Sinan Kuneralp; Son Dönem Osmanlı Ricali (1839-1922) , İsis Yayını İstanbul 1999, s.341 
61 Nazır, a.g.t.,, s. 301 
62Komlos, a.g.e.,s. 35-36 
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Avusturya Hükûmeti mülteciler için serbest bırakılma tarihi olarak da 1851’in Kasım ayını 
uygun görmüştür. Yapılan görüşmeler sonunda, Avusturya Hükûmeti’nin verdiği liste 
dışındakilerin serbest bırakılmaları kararı alınmıştır. Serbest bırakılmasına karar verilen 
mülteci sayısı 6963, Kütahya’da kalmasına müsaade edilen mültecilerin sayısı 51 olarak tespit 
edilmiştir64. 

 Serbest bırakılan 69 kişilik grup, yanlarında 150 kişilik Süvari birliği ile 9 Mayıs 1851 
tarihinde Kütahya’dan ayrılmıştır. Yolculuk sırasında nasıl bir şekilde hareket edilmesi 
gerektiği mültecilere talimatlarla bildirildiği için onlara da Türkler tarafından gereken 
hassasiyet gösterilmiştir. Babıâli bu mülteci kâfilesinin gönderilmesinden sonra kalan 
mültecilerin de Eylül’de serbest bırakacağını Avusturya’ya bildirmiştir. Daha sonra Osmanlı 
elçisi KostakiMusurus tarafından 29 Temmuz 1851 tarihinde verilen “... Babıâli dahî 
Macaristan’ın asayişi takarrür eylediği halde saltanat-ı Seniyye eşhas-ı mezkurenin 
sebillerini tahliye etmezden evvel bu niyetini muvafık-ı usûlhüsn-i hemcivarı ve dostu olduğu 
üzere Avusturya Devleti’ne ihbar ve istihsal-ı muvâfakatınasa’y ü ihtimam…” nota, bukonuda 
Avusturya Devleti’nin geri adım atmayacağını Ali ve Mustafa ReşidPaşa’ya bildiren bir 
vesika niteliğindedir65.  

 Mültecilerin serbest bırakılmaları konusunda girişimler sürerken, Kütahya’da kalan 
mülteciler içinde bu yönde hazırlıklar yapılmaya başlandığı, 22 Ağustos 1851 tarihinde 
kendilerine Mirliva Süleyman Refik Bey tarafından bildirilince bu haber muhacirler arasında 
büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Bu gelişme üzerine Kütahya’dan serbest bırakılan 
mültecilerin isimlerinin bulunduğu bir başka liste hazırlanmıştır66. 

 1 Eylül 1851’de Kossuth ve elliye yakın mülteci Kütahya’dan ayrılmıştır. Kossuth 
Türkiye’de kaldığı yıllar hakkında şunları söylemiştir: “ Ben Türk halkına Sükran borçluyum 
ve bu borcu aziz ve mukaddes birmükellefiyet olarak kabul ediyorum. Türk halkının milli 
özelliklerine ve asilseciyesine karşı büyük bir saygı duymakta ve bu seciyeyi takdir 
etmekteyim”Kossuth ve subaylar, Kütahya’da 17 ay kadar süren misafirlikten sonra İngiltere 
ile Fransa’nın Türkiye’yle yaptıkları anlaşma üzerine buradan ayrılmışlardır. Kossuth, daha 
sonra gittiği Londra’da büyük zafer kazanmış kahraman gibi kabul görmüştür. Burada yaptığı 
konuşmasında, hayatını güven altına alan ve kendisini düşmanlarına teslim etmeyen Türkleri 
övmüştür67:  

“Bugünkü hayatım ve hürriyetime sahipliğim, Avusturya ile Rusya’nıntehditlerine, 
baskılarına rağmen beni ve arkadaşlarımı muhafaza eden Türklersayesindedir. O Türkler ki 
yüksek hislerle ve insan haklarına saygılı oluşları ile tüm tehditlere boyun eğmediler. Türk 
milleti, bu yönüyle, üstün bir güce sahiptir. Türkiye’nin bugün ve istikbalde mevcut olması, 

                                                            
63“Kossuth, 1848-49 deneyimlerine dayanarak, yeni bir özgürlük savaşının başlaması halinde Macar ordusunun 
başkomutanlık görevinin kendisinin üstlenmesi gerektiği görüşündeydi. … Kossuth 1849’da albaylığa kadar ve 
emigrasyonda kendisi tarafından tuğgeneralliğe yükseltilen JerzBulharyn’den Kütahya’da askerî konuda teorik 
ve pratik dersler aldı. Elindeki strateji yapıtlarına dayanarak, farklı uzunluklarda askerî teori niteliğinde çeşitli 
19 inceleme yazdı. Bunlar, büyük kısmı Macar özgürlük savaşından aldığı örneklerle, bazı stratejik ve taktik 
sorunlara ışık tutmaktaydı. Teorik nitelikteki eğitimin yanı sıra Kossuth yeni Macar özgürlük savaşının bir an 
önce patlak vermesi uğrunda elinden geleni yapmaktan da geri durmadı…”, Herman, a.g.e.,s. 889-89 
64 Nazır, a.g.t.,, s. 317 
65a.g.t.,, s. 318-321 
66a.g.t.,, s. 325-327 
67 Taha Toros, Geçmişte Türkiye-Polonya İlişkileri (Turco-PolishRelationsInHistory), Gözlem 
Matbaacılık, İstanbul 1983, s. 24. 
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Avrupa’nın ve insanlık âleminin yararınadır. Ben Türklerden gördüğüm lütuf ve saygının 
hatıralarıyla yasıyorum.”68. 
 1 Eylül 1851 tarihinde Kütahya’dan hareket eden mülteciler 9 Eylül’de Çanakkale’ye 
vardılar. Oradan “Missisippi” adını taşıyan Amerikan savaş gemisiyle Türkiye’den 
ayrıldılar69. Mülteciler Anadolu topraklarında bir buçuk yıl (17 ay) kaldılar70. Ancak Kossuth 
ve onunla birlikte hareket edenler, ülkeden ülkeye giderek sempati uyandırmak ve 
destektoplamak amacıyla dolaşmaya devam ettiler. Amerika ve en son İtalya en son durakları 
oldu. 

 Rusya ve Avusturya gibi iki güçlü devletin tüm tepki ve tehditlerine rağmen Osmanlı 
Devleti, mültecileri sınırlarından içeri kabul ettikten sonra devlet felsefesi, insana saygının en 
iyi örneklerini vererek, mültecileri ekonomik ve siyasî anlamda çok güç şartlar içinde 
olmasına rağmen, en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yapmıştı.  Bu tavrı ile de başta 
Avrupa olmak üzere bütün dünyanın takdirini toplamış ve geniş bir kamuoyu kitlesini 
arkasına almıştır. 

 Rusya ve Avusturya Devleti’nin açık tehditlerine karşı Sultan Abdülmecid, 
“ecdadımın altıyüz seneden beri bunca fedakârlıklarla muhafaza ettiği himâyet hakkında 
Avrupabizden nez’ etmek mi istiyor. Bu hakkı zâyi ettikten sonra bana saltanatın dahîlüzumu 
yoktur. Bir Macar’ı elli bin Osmanlı kanı döker yine muhafaza ederim”diyerek karşılık 
vermiş ve Osmanlı devlet felsefesinden ödün verme yerine bu devletleri karşısına alarak 
savaşı göze almıştı71. 

 Rusya, Macar mültecileri sorununun istediği gibi çözümlenmemesinden dolayı bu 
durumdan hoşnut kalmamış, iki yıl sonra Osmanlı Devleti’ni İngiltere ile paylaşma 
girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştur. Bunun üzerine Osmanlı Devleti’nin 
bünyesindeki Ortodoks ve Slav tebaasını himayesi altına almak istemesi üzerine de Kırım 
Savaşı çıkmıştır72. 

 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 1830 ihtilal hareketlerinin başarısız olması 1848 ihtilal hareketinin şiddetini 
etkilemiştir. Avusturya İmparatorluğu’nda da Macar milliyetçilerinin; bağımsızlığın temini 
maksadıyla; ihtilal hareketine geçmelerinin sebebi budur. Macarlar başlangıçta başarılı 
olmalarına rağmen, Rusya’dan gelen destek kuvveleri ile 370.000 kişi olan Avusturya ordusu 
karşısında kaybetmiştir. Bundan sonra ciddi takibata uğramış ve hapis cezaları almışlardır.  

                                                            
68IstvánLázár, Hungary A BriefHistory, Translated: Albert Tezla, CorvinaBooks, Budapest 2002, s. 157-158 
69Herman, a.g.e.,s. 92 
70 Güngörmüş, a.g.m., s. 135; Nazır, “Osmanlı Devleti’nin …”, s. 271; Kütahya’da ikamet ettikten sonra 
Kütahya’yı terk eden mültecilerin geride kalan eşyaları da Osmanlı Devleti tarafından masrafları üstlenilerek, 
yeni ikamet yerlerine gönderilmiştir.  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadaret MektubiMühimme, Belge No: 9, 
Dosya No: 39, Vesika No: 86-22 M., 1268 H./16 Kasım 1851 M. 
71 Tayyip Gökbilgin, “19. Asır Sonlarında Türk-Macar Münasebetleri ve Yakınlığı”, Nemeth Armağanı, 
Yayına Hazırlayanlar: JanosErcman, Agâh Sırrı Levent, Mecdut Mansuroğlu, Ankara1962, s. 172; Ebubekir 
Sofuoğlu, “Abdülmecid ve Macar Mülteciler”, Tarih ve Toplum, Cilt: 36., Sayı: 215., İstanbul 2001, s. 297; 
Genelkurmay, a.g.e., s. 59. 
72 Karal, a.g.e., s. 217 
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 Bu baskılar karşısında da çareyi Osmanlı Devleti’ne sığınmakta bulmuşlardır. 
Macarlar mülteciler nedeniyle, Osmanlı-Avusturya ilişkileri ile Osmanlı-Rus ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilenmiştir. Her iki devlet de mültecilerin bir an önce iadesini talep eden 
birer nota kaleme almışlar, Osmanlı Devleti’nin bu anlaşmalar mucibince hareket etmesi 
gerektiği aksi takdirde, diplomatik ilişkilerini kesecekleri tehdidinde bulunmuşlardır. 

 Osmanlı Devleti de meselenin halli için diplomasi kurumunu harekete geçirmiştir. 
Keçecizade Fuad Paşa her iki devlet nezdinde harekete geçerek meselenin ciddi bir siyasî 
krize neden olmadan çözmenin yolunu aramaya başlamıştır. Bunun için Bükreş ve 
Petersburg’a giderek ilgili devletlerin devlet adamları ile diplomatik görüşmelerde bulunmuş 
ve Sultan Abdülmecid’i durumdan haberdar etmiştir. Padişah bu gelişme üzerine mültecilerin 
iadesinin; “…o makûleleriAvusturyalularaveyahûdRusyalularateslim etmek demek cânlarını 
tehlike-yiâzîmeyeilkâ eylemek demek olub buna isemerhamet-i seniyyekâil ve sân u sevket-i 
Devlet-i Aliyye’ye bir veçhile muvafık olmayacağı” imkân dahilinde olmadığını uluslar arası 
kamuoyuna belirtmiştir. 

 Bu yaşanan gelişme ile İngiltere ve Fransa’nın desteği sağlanırken, Avusturya ve Rus 
İmparatorluklarının şiddet ve nefretleri çekilmiştir. Osmanlı devlet adamlarının XIX. Yüzyılın 
en önemli diplomasi başarısı olarak karşımıza çıkan Macar ve Leh Mültecileri Meselesi; 
Ahmet Refik’in deyimiyle “Türkiye’nin diplomasi tarihine şeref verebilecek mahiyette” bir 
olaydır.  

 1849-1851 yılları bu diplomasi zaferinin yazıldığı dönem olarak tarihteki yerini 
almıştır. Başta Mustafa Reşid Paşa, Âli Paşa, Keçecizâde Fuad Efendi- daha sonra Paşa- ve 
KostakiMusurus Paşa’nın Macar ve Leh Mültecileri Meselesinde ortaya koydukları devlet 
adamlıkları vasfı ile bu diplomasi zaferinde imzaları bulunmaktadır. Böyle bir diplomatik 
zafer bir yanda Osmanlı devlet felsefesinin bir kez daha güncellenmesine vesile olmuş, bir 
yandan da hangi şartlarda olunursa olunsun Türk devlet felsefesinin işlerliğinin devam ettiğini 
göstermiştir. Bu cümleden olarak devleti maddî-manevî birçok sıkıntı ile baş başa olduğu bir 
dönemde Rusya ve Avusturya gibi iki güçlü devlete karşı devlet ve milletin onurunun 
korunması için, mültecilerin her birine kucak açılmıştır. Onların sahipsiz bırakılmaması; 
meselenin siyasî yönünün gölgede bırakıldığı ve insanî yönünün ön plana çıkarıldığının 
ispatıdır.  

 Osmanlı devlet adamlarının ortaya koydukları diplomasi girişimleri ile geçici de olsa 
İngiltere ve Fransa gibi dönemin süper güçlerini Osmanlı Devleti’ne yaklaştırmış, Kırım 
Harbi’nde de çok önemli iki müttefik kazandırmıştır. Kırım Harbindeki bu ittifak, Rusya’yı 
bir kez daha dizginlemiş ve bir süre daha bir tehdit olmaktan çıkarmıştır.  

 Osmanlı Devleti’nin Mülteciler Meselesi’nde gösterdiği çabalar ve duyduğu insanî 
kaygılar, başta İngiltere, Fransa ve Amerika’da Osmanlı Devleti lehine bir kamuoyu 
oluşmasını sağlamıştır. Bu durum Osmanlı devlet adamlarına daha cesaretli davranma fırsatı 
vermiştir. Bütün bu saydıklarımız aslında Mülteci meselesinin siyasî süreci içinde olup 
bitmiştir. 

 Mülteciler Meselesinin halledilmesi sırasında ve sonrasında bir kısım mülteci 
memleketlerine dönmüş, bir kısmı da ya Müslüman olup ya da olmadan Osmanlı hizmetine 
girmişlerdir73. Bunlar arasında askerlik mesleğinde mahir kişiler olmak ile birlikte pek çok 

                                                            
73Ebuziya Tevfik, a.g.e., s.86 
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meslek koluna mahir kişilerin yanında önemli fikir adamları da bulunmaktadır. Bunların 
hemen hepsi profesyonel okullarda iyi eğitim alarak yetişmiş kişilerdir.  

 Mültecilerin bu durumu, nitelikli nüfus hareketlerine de önemli bir örnektir. Siyasî, 
içtimaî ve iktisadî birçok alanda yapısal ve fikrî etkiler bırakan bu kalifiye insan grubu, 
Osmanlı Devleti’nde, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ya önemli değişimler gerçekleştirdi ya da 
önemli değişimlere zemin hazırladı. Çok geniş bir alanda yetişmiş insanlar barındıran bu 
grup, çok çeşitli sayılabilecek alanlarda Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiştir.  

Osmanlı Devleti topraklarını ikinci vatan olarak gören, vatan hasreti, sevgisi ve 
bağlılık duygularını Osmanlı Devleti’ne hizmet ederek tatmin etmek yoluna giden bu 
insanların çoğunluğu Osmanlı Devleti’ne hizmet etmeyi bir bahtiyarlık vesilesi olarak 
görmüştür. Özellikle askerî alanda kayda değer başarılar, kahramanlıklar, bazı tatsız 
örneklerde olduğu veçhile başarısızlıklar da gösteren mülteci subay ve erlerin çok önemli bir 
kısmı görevlerinde samimiyete karşılık gelen bazı hâl, hareket ve tavır sergilemiş, düşünceler 
ileri sürmüşlerdir.  

 Mültecilerin hemen hemen her birinin ruhuna işlemiş olan Rus ve Rusya düşmanlığı, 
hem Osmanlı Devleti’ne daha sıkı sarılmalarını sağlamış hem de hizmetlerini daha iyi 
yapmaları için bir gösterge olmuştur.  

 Mülteci gurubunda onlarca kişi başarı ve çalışkanlıklarının karşılığını devlet 
teşkilatında gelebildikleri en yüksek mevkilere gelerek almışlardır. Birçoğu önemli işler 
çıkararak Osmanlı Devleti için önemli birer kazanım olduklarını göstermişlerdir. İçlerinde 
Sultanın yakın hizmetine girecek kadar güven telkin etmiş insanlar bulunmaktadır. Bu 
özellikleri dikkate aldığımızda yukarıda da değindiğimiz gibi XIX. yüzyılın en kalifiye nüfus 
hareketi olarak karşımıza çıkmaktadırlar74. 

 Etkileri dikkate alındığında Osmanlı rejimini aşan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar 
gelen ve aynı zamanda da yeni Türk devletinin önemli içtimaî politikalarının zeminini 
oluşturan bir harekettir. Bu hareket aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini 
etkileyen örneklerden birini de teşkil etmektedir. 
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ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ 
ALGILARI, ÖRGÜT DESTEĞİ, KARİYER TATMİNLERİ VE İŞTEN AYRILMA 

NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ:  OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 

 
Dr. Merve Koçoğlu1 

ÖZ 
Bu çalışma, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algılarının örgüt desteği ile 
kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki ortaya konma amacıyla Otomotiv 
Sanayi Derneği’ne üye olan Türkiye’de Araştırma Geliştirme departmanına sahip örgütler ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları çalışanların örgütlerine yönelik girişimci yönelimi 
algıları ile kariyer tatmini arasındaki ilişkide algılanan örgüt desteğinin; çalışanların 
örgütlerine yönelik girişimci yönelimi algıları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide 
kariyer tatmininin aracı değişken rolü olduğunu ve çalışanların demografik özellikleri ile 
kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Örgütlerin Girişimcilik Yönelimi, Algılanan Örgüt Desteği, Kariyer 
Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti, Otomotiv Sektörü. 
 

AN INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL 
SUPPORT, CAREER SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE WITH THE 

EMPLOYEES’ PERCEPTION OF ENTREPRENEURIAL ORIENTATION ON 
THEIR ORGANIZATION: A RESEARCH IN AUTOMOTIVE SECTOR 

ABSTRACT 
In this study, concept of entrepreneurial orientation and its dimensions, career satisfaction and 
perceived organizational support which is one of the factors that affect career satisfaction and 
also intention to quit which is one of the results of career satisfaction and also academic 
studies related concepts are discussed. This study includes a research concluded by 
automotive companies’ research and development department which is the member of 
automotive manufacturers associations. The results show that perceived organizational 
support is mediated effects on the relationship between employees’ perception of 
entrepreneurial orientation and career satisfaction; career satisfaction is mediated effects on 
the relationship between employees’ perception of entrepreneurial orientation and intention to 
leave. Additionally, result reveals significant differences in relationship with demographic 
characteristics and career satisfaction and intention to leave. 
 
Key Words: Entrepreneurial Orientation, Organizational Support, Career Satisfaction and 
Intention to Leave, Automotive Sector. 

                                                            
1 merve.kocoglu@yeditepe.edu.tr 
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GİRİŞ 

Günümüzde iş hayatında en önemli konulardan biri, değişimi yakalamak ve hatta değişimin 

önüne geçmektir. Bu anlamda örgütler için değişimin hızına yetişmede ‘girişimcilik yönelimi’ 

kavramı önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütlerin girişimcilik yönelimi, 

çalışanların örgütlerini yenilikçi ve proaktif olabilen, risk almayı, rekabetçi girişken olmayı ve 

çalışanlarına ne kadar özerklik verdiğini düşünmeleri ile ilgilidir. Günümüzde çalışanlar 

örgütlerin sahip oldukları bu özelliklerden dolayı girişimcilik yönelime sahip örgütlerde 

çalışmak istemektedirler.  

Örgütlerin başarılarının sırrı, insan kaynağı sermayesidir ve bu sermayenin etkin kullanımıdır. 

Örgütlerin en önemli sorunlarından biri ise çalışanlarını örgütte tutabilmektir. Kişilerin 

örgütte devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan biri ise çalışanların örgütlerinden almış 

oldukları destek ve kariyer tatminleridir. Örgüt desteği, örgütün çalışanların örgüte olan 

katkılarının farkında olduğunu, onların mutluluklarına önem verdiğinin göstergesidir. 

Literatürde örgüt desteği kavramı, “Algılanan Örgüt Desteği” olarak kullanılmaktadır. Bunun 

nedeni örgüt desteğinin bireysel, düşünsel ve duygusal boyutta oluşmasıdır. 

Algılanan örgüt desteği, örgüt çalışanlarının kendilerini güvende hissetmeleri ve arkalarında 

örgütün varlığını hissetmeleridir. Her zaman örgütün desteğini yanı başında hisseden 

çalışanlar, işlerine daha sıkı bağlanacaklar ve işyerinden ayrılmayı düşünmeyeceklerdir. Örgüt 

desteği aynı zamanda çalışanların kariyer tatmininde önemli rol oynamaktadır. Kariyer 

tatmini, kişinin kariyerinde belirlediği hedeflere ulaşma düzeyinden duyduğu memnuniyettir. 

Kariyer tatmininin oluşmasında örgüt desteği önemli olduğu gibi kişilerin yakın gelecekte 

işlerini bırakma durumlarını ortaya koyan, işten ayrılma niyetinin en önemli 

belirleyicilerinden birisi de yine kariyer tatminidir.  

Yapılan bu araştırma, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algılarını, 

örgütlerinden almış oldukları destek ile kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyetlerini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
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1. Örgütlerin Girişimcilik Yönelimi 

Örgütlerin girişimcilik yönelimi kavramı temel olarak iç girişimcilik; iç girişimcilik kavramı 

ise girişimcilik literatürüne dayanmaktadır (Güney, 2007:63). Girişimcilik, “çevresel 

faktörlerden doğan fırsatlardan yararlanmak ya da yeni fırsatlar oluşturabilmek amacıyla 

ekonomik mal veya hizmet üretmek için, üretim faktörlerine sahip olma, örgütleme yeteneği 

ve risk alma faktörleriyle bağdaştırılmasıdır (Çetin, 1996:29). İç girişimcilik kavramı ise ilk 

kez 1985 yıllında Gifford Pinchot’un “Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave 

the Corporation to Become an Entrepreneur” adlı kitabında dile getirilmiştir. İç 

girişimcilik, girişimciliğin örgüt içerisindeki durumudur (Pinchot, 1985:32).  

 

En basit ifade ile iç girişimcilik örgüt içerisindeki tüm yenilikler olarak tanımlanırken (Chang, 

200:69) aynı zamanda bireysel ya da takım olarak çalışanların mevcut örgütte yeniden 

yapılanma ile örgüte yenilik getirmeleri olarak açıklanır (Ireland, 2009:21). İç girişimciliği 

gerçekleştirirken bireyler ya da takımlar örgütün kaynaklarını ya da kapasitesini 

kullanmaktadırlar (Pepper, Anderson, 2009:139).  

Literatürde, iç girişimcilik kavramının iki ana yaklaşım etrafında şekillendiği görülmektedir 

ki, bu yaklaşımlardan ilki iç girişimciliği daha çok geniş ve büyük organizasyonlar 

seviyesinde ele alarak “kurum içi girişimcilik” (corporate entreprneurship) olarak 

adlandırılmıştır. İkinci yaklaşım ise “Örgütlerin Girişimcilik Yönelimi (Eğilimi)” 

(Entrepreneurial Orientation) dır. Bu yaklaşımın öncülerinden Miller (1983)  girişimcilik 

yönelimi boyutlarını, yenilikçilik (innovation), risk alma (risk taking)  ve proaktif davranma 

(proactive) şeklinde sınıflandırmaktadır (Miller, 1983; Knight 1986;  Covin ve Slevin 1989 

Ağca, Kandemir, 2008 ). Bu boyutlara ilave olarak Lumpkin ve Dess, (1996) saldırgan 

rekabetçilik (competetive aggresiveness) ve özerklik (autonomy) olmak üzere iki boyut 

daha eklemiştir (Lumpkin, Dess, 1996:139). Bu bilgiler doğrultusunda boyutlar ve boyutlar 

hakkında kısa bilgi aşağıda belirtilmektedir.  

Yenilikçilik, alışılagelmişin dışında yeniliğin araştırılması, yeni ürün, hizmet ve süreç 

getirilmesi ve problemlerin çözümlenmesidir (Danny, 1983:771; Kuratko, 2007:65). 

Yenilikçilik, aynı zamanda farklı fikir ya da düşüncelerin birleşimi ve statükonun yıkımıdır 

(Schuler, 1986:607).   
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Proaktiflik,  pazar fırsatlarını yakalayabilmek için süreklilik arz eden araştırmaların yapılması; 

yeni fırsatların araştırılması, ürün, hizmet ve markaların rekabetten korunması, ürün yaşam 

eğrisini azaltıcı tüm işlemlerin elimine edilmesi ve yeniliklerin teşvik edilmesidir (Kuratko, 

vd. 2007:59; Lau, vd.,2010:9).   

Risk alma,  örgütün genel olarak risk alma niyeti ve başarısızlığa tolerans seviyesidir (Wood, 

vd., 2008:122) ve örgütlerin başarısızlığı göze alarak, var olan kaynaklar ile fırsatların 

değerlendirilmesi ve olası kayıplara karşı, yeni fırsatların oluşturulmasıdır (Kuratko, vd., 

2007:65). 

Saldırgan rekabetçilik, bir örgütün pazara girişte veya pazardaki mevcut organizasyonunu 

güçlendirmede, doğrudan ve şiddetli bir biçimde rakiplerine meydan okuma eğilimidir  (Ağca, 

Kurt, 2007:99). 

Özerklik, bir birey veya ekibin bir fikri veya vizyonu ortaya koymada ve onu başarmada 

bağımsız hareket etmesi ve kişilerin fırsatları değerlendirmesinde kendi kendini yönlendirme 

imkânı ve arzusudur (Fiş, Wasti, 2009:132; Lumpkin, Dess, 2001:431). 

İç girişimcilik boyutlarının tamamını veya bir kısmını sergileyen örgütler, girişimcilik 

yönelimi olan örgütlerdir (Ağca, Kandemir, 2008:214). Örgütlerin girişimcilik yönelimi, 

yenilikçiliği, risk almayı, pazar fırsatları aramayı ve rakiplerin davranışlarına karşı saldırgan 

tepkiler sergilemeyi gerektir (Clercq, Rius, 2007:475; Fitzsimmons vd., 2005:17 ). 

 

2.Kariyer Tatmini 

Kariyer, çalışanının üstlendiği iş rolüne ilişkin beklentilerini, arzularını gerçekleştirebilmesi 

için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve motivasyonla donatılarak, örgütte ilerlemesinin 

sağlanmasıdır (Uyargil, vd. 2008:306-307).  Kariyer tatmini ise kişinin bireysel olarak kariyer 

hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının göstergesi olup, çalışanların mevcut kariyerlerine karşı 

tutumları ve işle ilgili tüm duygularının özet halidir (Hsu vd., 2003:65; Lounsbury, vd., 

2008:351). 

 

Kariyer tatmini, objektif ve sübjektif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Objektif kariyer 

tatmini, iş ve tecrübe çıktıları olup bunlar statü, terfi ve maaş şeklindedir ve çalışanların 
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objektif kariyer başarısı; terfiler, statü ve maaşla ölçümlenir. Günümüzde, objektif yöntemlere 

göre başarının ölçümlenmesi yetersiz kaldığından, objektif kariyer başarısı ile subjektif 

kariyer başarısı birlikte düşünülmektedir. Sübjektif kariyer başarısı ise kişilerin kendi 

hedeflerine ulaşmada elde ettikleri çıktıları ve başarıları değerlendirmesidir ki,  sübjektif 

kariyer başarısı aynı zamanda kariyer tatmini olarak da tanımlanmaktadır (Barnett, Bradley, 

2007:621). 

 

3.Örgüt Desteği 

Örgüt desteği, örgütün çalışanlarının göstermiş oldukları çabaya değer vermesi ve onların 

mutluluklarını önemseme derecesine göre, çalışanların çalıştıkları kuruma yönelik genel 

inançları ve algılarıdır. Örgütler çalışanlarının işle ilgili çabalarını arttırmak ve işleriyle ilgili 

olumlu genel bakış açısına sahip olmalarını istediklerinden çalışanlarına destek vermektedir 

ve onların sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar (Eisenberger, vd., 1986:500-502). 

Çalışanların en önemli sosyo-duygusal ihtiyaçları arasında maaş, sağlık hizmetleri, toplumda 

saygınlık kazanma yer almaktadır (London, 1988: 23). 

Çalışanların etkin bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için, örgüt desteği önemlidir.  

Birçok örgütün destekleyici faktörleri, bütçeler, araçlar, olanaklar, diğer departmanlardan 

gerekli olan destek, kaynakların kullanılabilirliği ve insan kaynakları desteği şeklindedir. 

Örgütler, çalışanlarına gerekli desteği vermez ise örgüt içerisinde sorunlarla karşılaşılacaktır. 

Eğer bu kaynaklar sağlanamıyorsa yöneticiler mevcut hedefleri yeniden gözden geçirmeli ve 

sorumluluklarını tekrar belirleyip kontrol etmelidirler (Hersey, Blanchard, 1993:408).   

4.İşten Ayrılma Niyeti 
 

İşten ayrılma niyeti, çalışanların yakın zamanda mevcut işlerinden ayrılmayı planlamalarıdır 

ki bu niyet çalışanların işlerini bırakmalarındaki tutum ve eğilimler de içerir. İşten ayrılma 

niyeti aynı zamanda çalışanın çalışma arkadaşları ve örgütüyle ilişkisinin devam edip 

etmeyeceği hakkındaki planıdır (Elangova, 2001:159; Krishnan, Singh,2010:423). 

İşten ayrılma kararı uzun zaman alan bir süreç olup bu süreç işten ayrılmayı düşünmeyi, yeni 

iş arayışına girmeyi, alternatif iş pozisyonlarını değerlendirmeyi ve kalma ya da gitme 
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kararını vermeyi de içerir (Addae, vd., 2006:228). İşten ayrılma niyeti kişilerin bireysel olarak 

mevcut işlerinde kalıp kalmama konusundaki kendi düşünceleridir ve bu niyet içerisinde olan 

kişiler ya psikolojik olarak rahatsızdır ya motivasyonu düşüktür ya da örgütüne bir şey katma 

isteği içerisinde değildirler (Kahumuza, Schlechter, 2008:7). 

Arzu edilmeyen, istenmeyen iş şartları çalışanların işten ayrılma niyetini arttırmaktadır. Bazı 

araştırmacılara göre, işten ayrılma niyeti her zaman kötü değildir ki örgüte katkısı olmayan 

çalışanın işten ayrılması, örgüte yarar sağlamaktadır. Buna ek olarak, işten ayrılan kişinin 

yerine yeni kişiler istihdam edilebileceğinden bu kişiler örgüte yeni enerji ve yeni fikirler 

getireceklerdir (Habib, vd., 2010:218). 

2.ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE SONUÇLARI 

2.1.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algılarının 

örgütlerinden almış oldukları destek ile kariyer tatminleri ve kariyer tatminlerinin sonucu 

olarak işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkileri ve de çalışanların demografik özellikleri ile 

kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasında farklılıkları ortaya koymaktadır. 

2.2.Araştırmanın Kapsamı Ve Kısıtları  

Araştırmanın ana kütlesini, “Otomotiv Sanayii Derneği” (OSD)’ne üye otomotiv firmalarının 

Ar-Ge departmanında çalışan beyaz yakalılar oluşturmaktadır. Araştırmanın Ar-Ge 

departmanında yapılmasının nedeni, Ar-Ge departmanlarında çalışanların örgütlerinin 

girişimcilik yönelimi algıları hakkında değerlendirme yapabilecek düzeyde olabilmeleri 

varsayımıdır. OSD’ye üye olan 15 firmadan 11 firmanın Türkiye’de Ar-Ge departmanları 

bulunmaktadır. Anakütle üzerinden örnek kütle hesabına göre 2561 örnek büyüklüğü % 95 

güven sınırları içerisinde ve % 5 anlamlılık düzeyinde 335 olduğu hesaplanmıştır. Bu 

bağlamda 500 anket dağıtılmış olup cevaplanan anket formlarının 437 tanesi araştırma 

kapsamına alınmıştır. 
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  2.3.Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmaya 

yönelik kapsamlı bir yazın taramasından sonra yazında geçerliliği ve güvenilirliği farklı 

çalışmalarla test edilmiş ölçekler kullanılmıştır. Anket formu cevaplayacak kişilere hitaben 

yazılmış bir ön bilgi yazısı ile başlamakta ve cevaplayıcıların demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik (cinsiyet, yaş, eğitim ve medeni durumları, varsa çocuk sayıları, çalışma 

hayatlarında, şu an çalıştıkları firmada ve Ar-Ge departmanında kıdemleri ) sorular 

bulunmaktadır. 

Girişimcilik Yönelimi Ölçeği: Covin ve Slevin tarafından geliştirilen yenilikçilik, proaktiflik 

ve risk alma (Covin, Slevin, 1989:85-86) boyutlarını içeren ölçeğe ek olarak Lumpkin, Dess 

tarafından geliştirilen saldırgan rekabetçilik ve özerklik olmak üzere iki boyutu içeren 

toplamda 5 boyutlu ölçek ile ölçümlenmiştir (Lumpkin, Dess, 2001:442).  

Algılanan Örgüt Desteği Ölçeği: Eisenberger, Huntington, Hutchison, Sowa tarafından 

geliştirilen ölçeğin en fazla faktör yükü olan sekiz ifadeli kısaltılmış versiyonu kullanılmıştır 

(Eisenberger v.d., 1986:502).  

Kariyer Tatmini Ölçeği:  5 ifadeden oluşan Greenhaus, Parasuraman, Wormley taraflarından 

geliştirilen ölçek ile ölçümlenmiştir (Greenhaus, 1990:73).  

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği: Mobley tarafından 1979 yılında geliştirilen 3 ifade ile 

ölçümlenmiştir (Berry, 2010:45). 

Söz konusu ifadeler 5'li likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. 

2.4.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, çalışanların örgütlerine yönelik girişimci yönelimi algıları, algılamış oldukları 

örgüt desteği, kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyeti değişkenleri olmak üzere dört değişken 

grubu bulunmaktadır. Girişimcilik yönelimi ile kariyer tatmini arasındaki ilişkide örgüt 

desteğinin; girişimcilik yönelimi ile işten ayrılma niyeti arasında kariyer tatmininin aracılık 

etkisi olabileceği görüşüne dayanarak araştırma modeli Şekil-1 de görüldüğü üzere 

kurulmuştur. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 
 
Örgütlerin Girişimcilik Yönelimi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

2.5.Araştırmanın Bulguları 

2.5.1.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin yüzde dağılımları şu şekildedir; 

cevaplayanların % 83,5’i bay, %16,5’i bayandır. Verilen cevaplara göre katılımcıların % 

26,1’i 21-25, %49,9’u 26-30, %15,3’ü 31-35, %8,7’si ise 36 yaş ve üstündedir. Katılımcıların 

eğitim durumuna bakıldığında, çoğunun üniversite (%45,8) ve yüksek lisans (%50,8) mezunu 

oldukları görülmektedir. Cevaplayıcıların %67’sinin bekâr ve %84,4’ü çocuklarının 

olmadıklarını belirtmişlerdir. %47,1’i 1-3 yıl, %27,7’si 4-6 yıl, %9,8’u 7-9 yıl ve %15,3’ü 10 

yıldan fazla süredir çalışma hayatında bulunmaktadır. Cevaplayıcıların söz konusu firmalarda 

çalışma süreleri ise  %64,3’ü 1-3 yılda yoğunlaşmaktadır. Ar-Ge departmanında çalışma 

süreleri açısından ise %60,9’u 1-3 yıl çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 

 

Yenilikçilik 

Risk Alma 

Proaktiflik 

Saldırgan 
Rekabetçilik 

KARİYER 
TATMİNİ 

İŞTEN 
AYRILMA 

NİYETİ 

Demografik Değişkenler 

(Yaş, Cinsiyet, Medeni 
Durum, Eğitim Durumu, 
Çocuk Sayısı,  İş Yerinde 

Kıdem, Mevcut İşyerlerinde 
Kıdem ve Ar-ge 

Departmanında Kıdem) 

Örgüt  

Desteği 

Özerklik 
Kariyer 
Tatmini 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

9 

 

2.5.2.Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Yönelik Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 

Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda beş boyut ve 18 değişkenden oluşan girişimcilik 

yönelimi ölçeğinin madde sayısı 17’ye düşmüştür. 17 ifadeden ve 5 faktörlü yapıdan oluşan 

girişimcilik yönelimi ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,829’dur. Maddeler içerik 

bakımından incelendiğinde ise bu faktörlerin orijinal ölçekte olduğu gibi “Yenilikçilik”, 

“Proaktiflik”, “Risk Alma”, “Saldırgan Rekabetçilik” ve “Özerklik” olarak adlandırılabileceği 

görülmektedir. Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda 8 değişkenden oluşan algılanan 

örgüt desteği ölçeğinin, 5 değişkenden oluşan kariyer tatmini ölçeğinin ve 3 değişkenden 

oluşan işten ayrılma niyeti ölçeklerinin madde toplam sayıları korunmuş ve sırasıyla 

ölçeklerin güvenilirlik katsayıları: 0,935; 0.913 ve 0.943’dür.   

 

2.6.Hipotez Testleri 

Bu araştırmada, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları ile kariyer 

tatminleri arasında algılanan örgüt desteğinin aracı değişken rolü olabileceği görüşünden 

hareketle araştırmanın birinci hipotezi şöyle kurulmuştur: 

 

1.H1: Çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları ile kariyer tatminleri 

arasındaki ilişkide algılanan örgüt desteğinin aracı değişken etkisi vardır. 

 

1.H1 hipotez testi birinci aşamasında çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi 

algıları ile kariyer tatminleri arasındaki etkiye bakılmıştır (Model 1). Analiz sonuçları ise 

Tablo-1’de gösterilmektedir. 

Tablo-1: Hipotez 1-Birinci Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1) 

Bağımlı Değişken: Kariyer Tatmini 

    
Bağımsız Değişken:  Beta t değeri p değeri 
Girişimcilik Yönelimi 0,342 7,593 0,000 

    

R=0,342;     DüzeltilmişR2=0,115;      F değeri=57,655;       p değeri=0,000 
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Tablo-1’de görüldüğü üzere, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları ile 

kariyer tatminleri arasında anlamlı bir etki söz konusudur  (p=0,000<0,05). Çalışanların 

kariyer tatminlerindeki değişiminin %11 (Düzeltilmiş R2)’i modele dahil olan çalışanların 

örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları değişkeni tarafından açıklandığını ve 

girişimcilik yönelimi puanı bir birim arttığında kariyer tatmini puanı 0,342 (B1) kadar 

artacağını söyleyebiliriz.  

 

Hipotez testinin ikinci aşamasında ise çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi 

algıları ile algılanan örgüt desteği algıları arasındaki etkiye bakılmıştır (Model 2). Analiz 

sonuçları ise Tablo-2’de gösterilmektedir.  

Tablo-2:  Hipotez 1- İkinci Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2) 

Aracı Değişken: Algılanan Örgüt Desteği 

    
Bağımlı Değişken:  Beta t değeri p değeri 
    

Girişimcilik Yönelimi 0,445 10,362    0,000 

 
R=0,454;      Düzeltilmiş R2=0,198;        F değeri=107,363;        p değeri=0,000 

 

Tablo-2’de görüldüğü üzere,  algılanan örgüt desteği ile çalışanların örgütlerine yönelik 

girişimcilik algıları arasında anlamlı bir etki söz konusudur (p=0,000<0,05). Aynı zamanda 

çalışanların algılanan örgüt desteğindeki değişiminin %19 (Düzeltilmiş R2)’u modele dahil 

olan çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algısı değişkeni tarafından 

açıklandığı görülmektedir.   

 

Hipotez testinin üçüncü ve son aşamasında, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik 

yönelimi algıları ve algılanan örgüt desteği algılarının birlikte kariyer tatminleri arasındaki 

etkiye bakılmıştır (Model 3). Yapılan analiz sonucu Tablo-3’de gösterilmektedir. 
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Tablo-3: Hipotez 1- Üçüncü Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 3) 

Bağımlı değişken: Kariyer Tatmini 

    
Bağımsız Değişkenler:  Beta t değeri p değeri 

 
Girişimcilik Yönelimi 0,121 2,726 0,007 

Örgüt Desteği 0,497 11,210 0,000 

    

R=0,562;        Düzeltilmiş R2=0,312;       F değeri=99,921;        p değeri=0,000 

 

Tablo-3’de görüldüğü üzere, çalışanların algılamış oldukları örgüt desteği algıları ile kariyer 

tatmini arasındaki etki hala anlamını korumaktadır (p=0,000<0,05). Model 1 deki çalışanların 

örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları beta katsayısı 0,342 iken Model 3 de 0,121’e 

anlamlı bir biçimde düşmesi nedeniyle örgüt desteğinin kısmi aracılık etkisi söz konusudur. 

Dolayısıyla, 1.H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durumda çalışanların örgütlerine yönelik 

girişimcilik yönelimi algıları ile kariyer tatmini arasındaki ilişkide algılanan örgüt desteğinin 

kısmi aracı etkisi olduğu sonucu çıkartılabilir. 

 

Araştırmada, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları ile işten ayrılma 

niyetleri arasında kariyer tatmininin aracı değişken rolü olabileceği görüşünden hareketle 

araştırmanın ikinci hipotezi şöyle kurulmuştur: 

 

2.H1: Çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları ile işten ayrılma niyetleri 

arasındaki ilişkide kariyer tatmininin aracı değişken etkisi vardır. 

Hipotez testinin birinci aşamasında çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi 

algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki etki analizinin sonuçları Tablo-4’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo-4: Hipotez-2 Birinci Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1) 

Bağımlı değişken: İşten Ayrılma Niyeti 

    
Bağımsız Değişken:  Beta t değeri p değeri 
 

Girişimcilik Yönelimi -0,413 -9,461 

 

0,000 

 

R=0,413;          Düzeltilmiş R2=0,169;         F değeri=89,516;         p değeri=0,000 

 

Tablo-4’de görüldüğü üzere hipotezi test edebilmek amacıyla yapılan aracı değişkenli 

regresyon analizinin ilk aşamasında, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi 

algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında anlamlı bir etki söz konusudur (p=0,000<0,05). 

Çalışanların işten ayrılma niyetlerindeki değişiminin %16 (Düzeltilmiş R2)’sı modele dahil 

olan çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algısı değişkeni tarafından 

açıklandığı ve çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi puanı bir birim arttığında 

işten ayrılma niyeti puanı -0,413 (B1) kadar azalacağını söyleyebiliriz ( Model 1). 

 

Hipotez testinin ikinci aşamasında ise çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi 

algıları ile kariyer tatminleri arasındaki etkiye bakılmıştır (Model 2).  Analiz sonuçları ise 

Tablo-5’de gösterilmektedir.  

 

Tablo-5: Hipotez-2 İkinci Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2) 
Bağımlı değişken: Kariyer Tatmini 

    
Bağımsız değişkenler:  Beta t değeri p değeri 
 

Girişimcilik Yönelimi 

 

0,342 

 

7,593 

 

0,000 

    

R=0,342;       Düzeltilmiş  R2=0,115;         F değeri= 57,655;          p değeri=0,000 

 

Tablo-5’de görüldüğü üzere, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları ile 

kariyer tatmini arasındaki etki anlamlıdır (p=0,000<0,05). Aynı zamanda,  çalışanların kariyer 

tatminindeki değişiminin %11 (Düzeltilmiş R2)’i modele dahil olan çalışanların örgütlerine 

yönelik girişimcilik yönelimi algısı değişkeni tarafından açıklandığı görülmektedir. 
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Hipotez testinin üçüncü ve son aşamasında, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik 

yönelimi algıları ve kariyer tatminleri birlikte işten ayrılma niyetleri  arasındaki etkiye bakılır. 

Yapılan analiz sonucu Tablo-6’da gösterilmektedir. 

Tablo-6: Hipotez-2 Üçüncü Basamak Regresyon Analizi Sonuçları (Model 3) 

Bağımlı değişken: İşten Ayrılma Niyeti 

    
Bağımsız Değişkenler:  Beta t değeri p değeri 
 

Girişimcilik Yönelimi 

 

-0,278 

 

-6,541 

 

0,000 

Kariyer Tatmini -0,396 -9,314 0,000 

    

R=0,556;         Düzeltilmiş R2=0,326;       F değeri= 96,957;        p değeri=0,000 

 

Tablo-6’da görüldüğü üzere, çalışanların kariyer tatminleri ile işten ayrılma niyetleri 

arasındaki etki anlamlılığını korumaktadır (p=0,000<0,05). Model 1 de ki çalışanların 

örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları beta katsayısı 0,413 iken Model 3 de 0,278’e 

anlamlı bir biçimde düşmesi nedeniyle kariyer tatmininin kısmı aracılık etkisi söz konusudur. 

Dolayısıyla, 2. H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

 

Araştırmada, demografik değişkenler ile kariyer tatmini arasındaki farklılık olabileceği 

görüşünden hareketle araştırmanın üçüncü hipotezi şöyle kurulmuştur: 

 

3.H1: Çalışanların demografik özellikleri ile kariyer tatminleri arasında farklılık vardır. 

Yapılan analizler sonucunda çalışanların cinsiyet, eğitim durumları, medeni durumları, sahip 

oldukları çocuk sayıları, çalışma hayatında kıdemleri, mevcut işyerlerinde kıdemleri ve Ar-Ge 

departmanında kıdemleri ile kariyer tatminleri arasında farklılığın olmadığı, yalnızca 

çalışanların yaşları ile kariyer tatminleri arasında bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.  

Yapılan, Scheffe testi sonucuna göre, 21-25 yaş aralığındaki çalışanların kariyer tatminleri, 

26-30 ve 36 ve üstü yaş aralığındaki çalışanlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Araştırmada, demografik değişkenler ile işten ayrılma niyeti arasındaki farklılık olabileceği 

görüşünden hareketle araştırmanın dördüncü hipotezi şöyle kurulmuştur: 

 

4.H1: Çalışanların demografik özellikleri ile işten ayrılma niyetleri arasında farklılık vardır. 

Yapılan analizler sonucunda cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sahip olunan çocuk sayısı ve Ar-Ge 

departmanında kıdem ile işten ayrılma niyeti arasında farklılık olmadığı, medeni durum, 

çalışma hayatında ve mevcut şirkette kıdem ile işten ayrılma niyetleri arasında istatistiksel 

açıdan farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bekâr olan çalışanların işten ayrılma niyetleri 

evlilere oranla anlamlı derecede daha fazla olduğu görülmektedir.  İşten ayrılma niyeti ile 

çalışma hayatındaki kıdem arasında farklılık ise ortalamalara bakıldığında 7-9 yıl çalışma 

hayatı aralığındaki çalışanların işten ayrılma niyetlerinin, 4-6 yıl ve 10 yıl ve üstü aralığındaki 

çalışanlara oranla daha yüksek olduğu şeklindedir. Aynı zamanda yapılan analiz sonuçlarına 

göre, çalışanların mevcut işyerlerinde kıdemleri ile işten ayrılma niyetleri farklılık 

göstermektedir. Ortalamalara bakıldığında 4-6 yıl mevcut örgütlerinde çalışan çalışanların 

işten ayrılma niyetleri, 7-9 yıl ve 10 yıl ve üstü aralığındaki çalışanlara oranla daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimleri algılarının örgüt desteği 

ile çalışanların kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyetlerine ilişkin otomotiv sektöründe bir 

araştırmayı içermektedir. 

Bu çalışmanın sonucuna göre, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi algıları ile 

kariyer tatmini arasındaki ilişkide algılanan örgüt desteğinin kısmi aracı değişken etkisi 

olduğu ve girişimcilik yönelimine sahip örgütlerde çalışanların algılamış oldukları örgüt 

desteği arttıkça kariyer tatminlerinin daha da artacağı söylenebilir.  

 

Bu çalışmanın bir diğer sonucu ise kariyer tatmininin, çalışanların örgütlerine yönelik 

girişimcilik yönelimi algıları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracı rolü oynamasıdır. 

Bir başka ifadeyle, girişimcilik yönelime sahip örgütlerde çalışanların kariyer tatminleri 

arttıkça işten ayrılma niyetleri daha da azalacağı yönündedir.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

15 

 

 

Bu araştırma, çalışanların yaşları ile kariyer tatminleri ve çalışanların medeni durumları, 

çalışma hayatında ve mevcut şirketlerinde kıdemleri ile işten ayrılma niyetlerinde farklılık 

oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır. Genç yaşlarda kariyer tatmininin daha yüksek olduğu 

görülmüştür ki, bu durum kişilerin genç yaşta iş hayatına yeni başladıklarından daha hevesli, 

enerjik, hırslı olmaları, eğitim almaları ve kısa süre de terfi edebilme şansına sahip olmalarına 

bağlanabilir. Yöneticiler, genç yaştaki çalışanlarının kariyer tatminlerinin devamlılığını ve 

diğer yaş grubunda çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmaları sağlayabilmek için 

çalışanlarına, ücret, ödüllendirme, terfi ve eğitim imkanları sunmaları önerilebilir.   

Yapılan analizler bir diğer sonucu, bekar olan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin evlilere 

oranla daha fazla olmasıdır. Bu sonuç, kişilere sorumluluklar yüklediğinden kişiler, kolaylıkla 

işlerinden ayrılamayacakları düşüncesiyle açıklanabilir. Aynı zamanda uzun süre çalışma 

hayatında ve mevcut örgütlerinde çalışan kişilerin işten ayrılma niyetleri daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu durum da kişilerin mevcut işlerinden, pozisyonlarından ve örgütlerinden 

tatmin olamamaları, yeni arayışlar içerisine girmelerine bağlanabilir. Yöneticilere çalışanların 

kariyer tatminlerini arttırıcı politikalar belirlemeleri tavsiye edilebilir. Örgütler çalışanlarının 

sürekliliğini sağlamak adına çalışanların örgütte kalma süreleri arttıkça, onlara destek vermeli, 

örgütte sağladıkları katkının farkına varmalı ve kariyerlerinden tatmin olmalarını 

sağlamalarında fayda vardır. Böylelikle, çalışanının yanında olan ve ona destek veren örgüt 

çalışanları genel anlamda kariyerinden tatmin olup,  işlerinden ayrılmak istemeyeceklerdir. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, çalışanların örgütlerine yönelik girişimcilik yönelimi 

algılarının algılanan örgüt desteği ile kariyer tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki 

ilişkide farklı faktörlerinde ilişkiyi etkileyebileceği görülmektedir. Örgüt yapısı, örgüt kültürü, 

örgüt politikaları, örgütlerin çalışanlara sunduğu olanaklar gibi konular gelecekteki 

araştırmalara konu olabilecek diğer unsurlar olabilir.  

Bu araştırmanın Otomotiv Sanayi Derneği üyesi şirketlerle yapılmış olması ve bu şirketlerin 

politikaları gereği sınırlı örnekleme erişilebilmesi araştırmanın kısıtıdır. Örgütler daha fazla 

bilinçlenip, akademik çalışmalara daha fazla değer verdiklerinde, yapılan çalışmalarda 

örneklem sayısı artabileceğinden farklı sonuçlar görülebilir. Örneklem sayısının sınırlı olması 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

16 

 

ve örneklemin büyük çoğunluğunun erkek olması özellikle cinsiyetten kaynaklı farklılığı 

gözlemlemekte büyük bir engeldir.  

Sonuç olarak bu çalışma tek sektörde yapılması nedeniyle araştırmadan elde edilen sonuçlar 

tüm örgütlere genellenememekle birlikte, rekabetin gittikçe artmasıyla örgütlerin yenilikçi 

olmalarının önemli bir unsur olduğu örgütlerin ayakta kalabilmeleri için girişimcilik 

yönelimine sahip olmalarının önemli bir avantaj sağlayacağı söylenebilir. Günümüzde 

örgütlerin başarısı sahip oldukları iş gücüyle ilişkilidir. Dolayısıyla girişimcilik yönelimi, iyi 

yetişmiş iş gücünü örgüt bünyesine çekmekte ve sürekliliğini sağlamakta önemli bir unsurdur 

ve kişilerin son yılarda girişimcilik yönelimine sahip örgütlerde çalışma istekleri arttığı 

görülmektedir. Çalışanlarının bu isteklerinin devamlılığını sağlayabilmek ve yetişmiş 

işgücünü örgüt bünyesine çekebilmek için girişimcilik yönelimine sahip örgütler 

bünyesindeki iş gücüne örgüt desteği vererek, özellikle çalışanların katkısına değer vermeli ve 

kariyer tatminini sağlamalıdır. Kariyerlerinden tatmin olan kişilerin ise işlerinden ayrılma 

niyetleri azalacağı söylenebilir.  
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BOŞNAKLARIN TÜRKİYE’YE GÖÇLERİ 

 
DR. AMRA DEDEİĆ-KIRBAÇ∗ 

Öz 
Bosna-Hersek’in çalkantılarla dolu tarihi, Boşnakların kimliklerini de etkilemiştir. 

Boşnakların kimlik oluşumunda Osmanlı dönemi bir dönüm noktası teşkil eder. Osmanlı 
döneminde, Boşnaklar, İslam dinini kabul etmişlerdir. Bu, onların kimliklerini 
şekillendirmiştir. Osmanlıdan sonra Bosna’da Avusturya-Macaristan dönemi başlar. Bu 
dönem ve daha sonraki dönemler-birinci ve ikinci Yugoslavya dönemi- Boşnaklar için çok 
zorlu geçecektir. Boşnaklara yapılan baskılar, katliamlar, işkenceler onları göçe zorlamıştır. 
Uzun yıllar Osmanlının bir parçası olan ve Osmanlı kültürünü benimseyen Boşnaklar, çareyi 
Türkiye’ye göç etmekte bulmuşlardır. Müslüman oldukları için çeşitli zulümlere maruz kalan 
Boşnaklar, 1878-1970 yılları arasında Türkiye’ye göç etmişlerdir. Türkiye’ye gelen Boşnak 
muhacirler, Türkçe bilmemelerine rağmen Türk halkıyla aynı din ve kültüre mensup olmaları 
dolayısıyla Türk toplumuna kolay uyum sağlamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Boşnaklar, iskân, Bosna, muhacir 

MIGRATIONS OF BOSNIAKS TO TURKEY 
Abstract 
The complex history of Bosnia and Herzegovina has affected the the identity of 

Bosniaks too. The turning point in the constraction of Bosniaks identity happened in Ottoman 
period. During the Ottoman peroid Bosniaks convereted to Islam and became Muslims. The 
conversion to Islam deeply affected their identity. After the withdrawal of Ottomans the 
period of Habsburg Monarchy had started i Bosniaand Hezegovina. This perid and the next 
periods, the perids of I.and II. Yugoslavia were very hard peridos for the Bosniaks. The 
tortures, the reprisal and the massacres that had been done towards Bosniaks during these 
periods forced them to emigartion. Bosnia was a part of Ottoman Empire for the long time 
and Bosniaks had been adopted the Ottoman culture as well and becouse of that fact they 
choose to migrate to Turkey. Becouse of being Muslim Bosniaks experienced very tragic 
things and they were forced to emigrate. Migrations of Bosniaks to Turkey started 1878 and 
continued untill 1970. The Bosniaks migrants who came to Turkey didn’t speak Turkish 
language but becouse of the common religion and culture with Turkish people Bosniaks in 
Turkey didin’t have problems of becoming a part of Turkish society. 

Key words: Migration, Bosniaks, settling, Bosnia, immigrant 
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Giriş 
Bosna-Hersek, Avrupa kıtasının Güneybatı, Balkan yarımadasının ise Kuzeybatısında 

yer alan bir ülkedir. Doğu ve güneydoğuda Sırbistan ve Karadağ, kuzey ve batıda ise 
Hırvatistan devletleriyle çevrilidir. Büyük ülkelerin bazı şehirlerinden çok daha az bir yüz 
ölçümüne sahip olan Bosna-Hersek, sahip olduğu tarihî, dinî, etnik ve kültürel doku açısından 
zengin bir mirasa sahiptir. Bu nedenle Bosna’nın, ülke olarak küçük ama tarihî açıdan önemli 
ülkelerden biri olduğu söylenebilir. Adından anlaşıldığı gibi devletin ismi, iki bölge isminden 
oluşmaktadır. Bu iki bölgeye günümüzdeki adlarının ne zaman ve ne şekilde verildiğine dair 
pek çok görüş ileri sürülmektedir. 

Eski bilim adamları ‘Bosna’ kelimesinin eski Trakyalı bir topluluk olan ‘Besa’ ile 
ilgili olduğunu düşünüyorlardı.Yalnız bu topluluğun Bosna’da her hangi bir iz bıraktığına dair 
bir delil yoktur.Kayos Thalloczy ve Karl Patsch, Bosna kelimesinin eski bir İlir kelimesi olan 
bos kelimesiyle ilgili olduğu düşüncesindedir.Onlara gore Bos kelimesi tuz madeni anlamına 
gelmektedir. Ancak böyle bir maden, sadece bugünkü Tuzla şehrinde vardır ve Bosna 
devletinin en erken dönemlerinde bu bölge, o devlete ait değildir.Onun için bu teorinin doğru 
olduğunu söylemek güçtür.Literatürde Bosna kelimesinin ‘Bistue Nova’ (Roma) eyaletiyle 
ilgili olduğuna dair görüşler ileri sürülür. Bistue Nova eyaleti bugünkü Zenica ve Travnik 
bölgelerini kapsıyordu. Buna benzer bir görüş daha mevcuttur. Bu görüşe göre kelime 
‘Basante’ adıyla bilinen bir Roma üssüyle ilgilidir. Bu üs, Bosna nehrinin Sava nehrine 
kavuştuğu yerdedir.1 (Imamovic 1998:24) 

X. yüzyılın ortalarında öncelikle coğrafî bir isim olarak kullanılan ‘Bosna’ kelimesi, 
daha sonra bu coğrafî bölgede oturanları ifade etmek için “Bosnalı” olarak kullanılmaya 
başlanmış, XII. yüzyılın sonundan itibaren ise Bosna’dan bir devlet adı olarak bahsedilir 
olmuştur. 877 ile 917 tarihleri arasında Duvno ovasında yapılan bir krallık tacı giyme 
merasiminden bahseden bir belgede ‘Regnum Sclavorum’ adı altında Bosna ve dönemin 
                                                            
1Mustafa İmamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1998, s.24. Bosna kelimesinin kökeni ile ilgili başka 
görüşler de mevcuttur. Filolog Anton Mayer, Bosna kelimesinin etimolojisini yaparken Bosna kelimesinin çok 
eski bir Hint-Avrupaî ‘bos’ veya ‘bhog’ kelimesinden geldiğini söyler. Bos veya bhog kelimesinin manası akan 
sudur. Yani Bosna, nehir manasında kullanılmıştır. Bazı bilim adamlarına göre Bosna kelimesi, nadir kullanan 
Lâtince bir kelime olan ‘bosina’dan gelebilir.Bosina, sınır demektir.Bu kelime, Bosna topraklarında VIII.asırda 
Bizans sınırında sınır askerliği görevini yapan Franklar tarafından kullanılmıştır. Filolog Petar Skok’a göre de 
Bosna kelimesi ve diğer pek çok toponimin kökenleri Slav öncesi döneminden kalmadır.Bunların etimolojisi 
açık değildir.Coğrafî bir ad olarak Bosna kelimesi X. asrın ortalarında Bizans İmparatoru Konstantin 
Porfirogenit tarafından kullanılmıştır. O, ‘De administrando imperio’ (958) adlı eserinde Bosna nehrinin etrafını 
‘horion Bosona’ olarak isimlendirmektedir. (Mustafa İmamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1998, s.24-28) 
Tarihçi Dubrenko Lovrenoviç, ‘Od Slavenskog Naseljavanja do Bana Kulina (VII-XII.Asır)’ adlı makalesinde 
‘Bosna’isminin ‘Bathinus’(Bosanius) kelimesinden türemiş olduğunu ifadeetmektedir. Bazı kaynaklarda ise, 
“Bosna” ismininetimolojik benzerlikten dolayı ‘Bathinus’, ‘Bosthicus’, ‘Bostoensis’, ‘Bossona’,‘Bissena’, 
‘Bessena’, ‘Bosonium’, ‘Bosnae’ ve ‘Bosnia’ gibi kelimelerden türemişolabilecegi ileri sürülür. ‘Bosna’ 
kelimesi coğrafî bir ad olarak ilk önceVisoko ve Sarajevo bölgelerini kapsıyordu.Tarih kaynaklarına 
bakıldığında buralaraişaret etmek için kelimenin ‘Vrhbosna’ veya sadece ‘Bosna’ şeklinde 
kullanıldığıgörülmektedir.Daha sonraki dönemde bölgenin alanı Visoko-Zenica-Sarajevo-Kresevo-Fojnica-
Travnik’i içine almak suretiyle daha dagenişlemiş, ismi de ‘Bosna Banlığı’ olmuştur. Ayrıca Bosna Banlığı, 
ortaçağ’daSava Nehri’ne kadar olan bölgeyi içine alan hükümdarlığa işaret etmek için dekullanılmıştır (Mustafa 
İmamović, age., s.24-28). 
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hükümdarı olan ‘Kral Budimir’den söz edilir. Ayrıca Roma Germen İmparatorluğu’na ait bazı 
belgelerde de aynı dönemlerde Bosna’nın ‘Sclavonia’ adı altında bilindiği ifade edilmiştir. 
‘Hersek’ adı ise, ilk defa dönemin Üsküp komutanı Esat Aliya’nın 1 Şubat 1454 tarihli bir 
mektubunda geçmektedir. ‘Hersek’ ismi, Güney Bosna’nın o dönemdeki hükümdarı olan 
‘Herceg’ (dük) Stjepan Vukosic Kosaca’dan gelmektedir. Nitekim o dönemde ‘Herceg’in bir 
unvan olarak kullanıldığı ifade edilir. ‘Hersek’, Almanca ‘Herzog’ kelimesinden türemiştir. 
VII. yüzyılın başında meydana gelen Türk ve Slav kavimlerinin (Avarlar ve Slovenler) 
istilası, Roma medeniyetinin son kırıntılarını da ortadan kaldırarak, Bosna ile Hersek’in sahil 
bölgelerine şimdiki etnografik şeklini vermiş ve bu bölge o vakit ‘Hum’ ismini almıştı. Bu 
istila sonrası Türk topluluğu Avarlar, Bosna Hersek’te yaklaşık iki yüzyıl hüküm 
sürmüşlerdir. (Bojic 2001:27) 

Osmanlı Öncesi Bosna 
Bosna’da tarihi bilinen en eski halk İlirlerdir. İlirler, bugünkü Arnavutluk ve 

Yugoslavya’da yaşıyorlardı. İlirler, Hint-Avrupaî bir halktır. Konuştukları dil bugünkü 
Arnavutçaya yakındır. İlir boyları M.S. 9. yılda Bosna’da yaşayan halkların isyanını bastırır 
ve orada hâkimiyet kurarlar.(Malcom 1995:4) Bosna’nın bir kısmı Roma’nın Dalmaçya 
Eyaletine diğer kısmı bugünkü kuzey doğu Hırvatistan ve Güney Macaristanla beraber Panon 
Eyaletine dâhil olur. O dönemlerde Bosna’da, Hıristiyanlıkla da tanışılmaya başlanmış, 
Lâtince yaygınlaşmıştı. Hıristiyanlığın Bosna’da gelişmesi 3. asırda Gotların gelmeleriyle 
durur. Gotlar 3.asırda gelmeye başlarlar ve 4. asırda Roma askerlerini yenerler. 6. asırda Çar 
Yustiniyan, onları, Balkanlardan kovar ve Bosna o dönemde Bizans’ın himayesine geçer. 4. 
asırda Gotların yanında Balkan’lara Hunlar ve Alanlar (İranî kavim) gelirler. 6. asırda 
Balkanlara Avarlar ve Slâvlar gelmeye başlalar. Avarlar, Balkanların değişik yerlerinde 
yerleşirler. Batı Bosna’da, Hersek bölgesinde, Karadağ’da, 7. asrın ilk yıllarında Avarları 
Balkanlardan Bizans, Bulgar ve Hırvat orduları kovarlar ama Avarların bir kısmının özelikle 
Bosna’nın Kuzey ve Kuzeybatı taraflarında kalmaya devam ettikleri bilinir. Bunun delili 
olarak bazı yerleşim yerlerinin isimleri ve unvanlar gösterilir. Slâvlar, Avarlara ‘Obr’lar 
derlerdi ve yerleşim yeri Obrovac, bunlardan biridir. Ban, Hırvatistan ve Bosna kralların 
kullandığı unvandır. Bu kelimelerin, Avarların bir bakiyesi olduğu söylenebilir. Ama Slâvlar, 
sayı bakımından daha kalabalık oldukları için Balkanlarda egemen olmuşlardır. Balkanlara 
gelen Slâv boyları arasında Hırvatlar ve Sırplar vardır. Hırvatları o dönemdeki Bizans Çarı, 
Avarlara karşı savaşsınlar diye çağırmıştır. Sırplar, Hırvatlarla beraber gelirler. Hırvatların ve 
Sırpların Balkanlara gelmeden önce yani Karadeniz’in Kuzey bölgelerinde yaşadıkları 
dönemde pek çok değişik halklarla bir arada yaşadıkları kaydedilir. Özelikle İranî bir kavim 
olan Sarmatlarla bir arada yaşadıklarını ve yakın ilişkileri oldukları bilinmektedir. Sırpların ve 
Hırvatların Balkanlara geldiklerinde orada, daha önce gelen Slav boyları, İlir, Kelt, Romalılar, 
(Romanın değişik eyaletlerinden gelen topluluklar), Gotlar, Alanlar, Hunlar ve Avarlar vardı. 
Bosna’nın tarihi 7. asırdan 11. asra kadar çok karmaşıktır. Savaşlarla doludur. En eski 
hâkimiyet Bizans İmparatorluğuna aittir. Ama Bizans, buradaki halkları kendilerini bir 
‘’efendi’ olarak tanımaya zorlamıştır. Bizans, Dalmaçya’daki şehirlerle ve adalarla ilişkisini 
sürdürmüştür. Oradaki şehirler 9.asra kadar theme (askeri üs) olarak kullanılmıştır. Diğer 
taraftan Bizans’ın gücü azalmaya başlamıştır, zira oradaki kiliseler Roma’ya hukukî olarak 
bağlıdır. 9. asrın başında Kuzey ve Kuzeybatı Bosna’yı Frank Kralı Büyük Karlo’nun 
askerleri fethederler ve orada 9. asrın 70’li yıllarına kadar kalırlar. O dönemde Bosna’da ve 
Hırvatistan’da, Batı Avrupa’daki feodal sisteme benzer bir feodal sistem gelişir. (Malcom 
1995:8-16) 
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Osmanlı Döneminde Bosna 
Bosna bölgesi, Osmanlıların 1386’daki ilk akınları sırasında Kral Tvrtko’nun 

hakimiyeti altında bulunuyordu.1391’de müstakil bir krallık hâline gelen Bosna’ya karşı ilk 
Osmanlı hücumları, 1392’de Paşa Yiğit Bey tarafından Üsküp’ün alınmasından sonra 
başlamıştır.Bu bölgede bir uç mıntıkası oluşturulmuştur. Osmanlı hâkimiyetini kabûl etmek 
zorunda kalan Kral II. Tvrtko’nun tahta çıkışından hemen sonra Bosna Kralları, Osmanlılar 
tarafından haraca bağlanmıştır. Son Bosna Kralı Tomaşeviç, Batı desteğine güvenerek 
Osmanlılara haraç ödemeyi reddedince Fatih Sultan Mehmed idaresindeki Osmanlı ordusu 
Bosna’nın fethini tamamlamış, yeni fethedilen bu bölgede bir sancak kurularak Sancak 
Beyliği Minnetoğlu Mehmed Bey’e verilmiştir. Diğer taraftan Macar kralı Matthias Corvinus, 
aynı yıl Bosna üzerine hücum ederek eski krallık merkezi Yajce ve civarını alır. Biri burada 
diğeri de Srebrenik’te iki eyalet (banat) kurarak Osmanlılara karşı tampon bir bölge oluşturur. 
(DİA 1992:296) 

Bosna’nın Osmanlı idaresine geçmesiyle bu bölgedeki fetihler devam etmiştir. Hersek 
Sancağı 1470’te teşkil edilmiş ve buranın diğer bazı toprakları ise 1482 başlarında 
fethedilerek sancağa katılmıştır. Bu bölgede merkezi Zvornik olan bir başka sancak daha 
kurularak, Srebrenik banatlığı 1512’de, Yajce ve Banjaluka ise Mohaç zaferi sonrasında 
(1528) alınmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk yıllarında sancağın sınırları genişlemeye başlar. 
Dalmaçya’nın büyük bir kısmı da bu dönemde alınır. Bosna sancak beyinin idaresindeki 
kuvvetler Slovenya’ya da girerler. Bu fetihlerde Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey, önemli 
bir rol oynamıştır. Bu dönemde Bosna sancağının merkezi Saraybosna’dır. Burası Gazi 
Hüsrev Bey tarafından inşa ettirilen külliye ve vakıflarla Türk-İslâm şehri hâline getirilir. 
Sancak merkezi daha sonra Bosna sancağına tayin edilen beylerin askerî maksatlarla 
Banjaluka’da oturmaya başlamaları üzerine buraya taşınır (1552). Sokullu ailesine mensup 
Ferhad Bey’in sancak beyliği sırasında Bosna bir eyalet hâline getirilmiştir. Bosna Paşalığı 
adıyla şöhret kazanacak olan eyelet, ilk teşkili sırasında Bosna, Hersek, Klis, Požega, 
Orahoviçe, Kırka, Zvornik sancaklarından meydana geliyordu. 1584’te Yenipazar da buraya 
bağlanmıştır. (Imamovic 1998:111) 

17. yüzyıl ortalarında Bosna eyaleti, Bosna, Hersek, Klis, Zvornik, Kırka, Zacesne ve 
Bihke (Bihac) sancaklarından oluşur. Bosna eyaletinin sınırları kuzeyde Drava nehri, güneyde 
Adriyatik Denizi, doğuda Drina Nehri, güneydoğuda İbar Nehri ve batıda Lika’nın ilerisine 
kadar uzanıyordu. Karlofça Antlaşması’ndan sonra Bosna eyaletinin sınırları Kuzeyde Sava 
nehri, Batıda Una nehri, Güneyde bugünkü Bosna ve Dalmaçya boyu, Doğuda Yenipazar 
sancağı sınırlarına çekilmişti. 1639’da, Banjaluka’dan Saraybosna’ya taşınan eyalet merkezi 
Travnik’e nakledilir ve 1851’e kadar Bosna valileri burada otururlar. 1699 Karlofça 
Antlaşması’nın şartlarına uygun olarak Bosna eyaleti mevcut sınırlarını korur. 1718 Pasarofça 
Antlaşması ile Sava’nın Güneyindeki şerit şeklinde arazi Avusturya’ya verilir. Salgın 
hastalıklar ve kötü geçen bir hasat mevsimi sonunda Bosna sipahilerinin uğradığı felâket ve 
ağır insan kayıplarına rağmen Hekimoğlu Ali Paşa idaresindeki bir ordu, 1737’de 
Banjaluka’da Avusturya’ya karşı kesin bir zafer kazanır. 1739 Belgrad Antlaşması ile 
Avusturya, Furjon kalesi hariç Pasarofça Antlaşması sonucu aldığı bütün yerleri geri verir. 
1788-1791 Osmanlı-Avusturya savaşı Bosna sınır bölgesinde büyük bir değişikliğe yol 
açmamakla birlikte III.Selim zamanında yeniçerilerin nüfuzlarını sınırlamaya yönelik 
tedbirler Bosna’daki yerli Müslüman âyanın imtiyazlı durumuna ters düşmüş ve bazı 
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karışıklıklara zemin hazırlamıştı. Sırbistan’da çıkan ayaklanmaların ardından Bosna’da Sırp 
köylülerinin isyanı patlak verir. Bunlar bastırılır ve Bosna Müslümanları 1813’de 
Sırbistan’daki ayaklanmanın bastırılmasında önemli rol oynarlar. 1861-1869 tarihlerinde 
Bosna’nın idarî yapısında önemli değişiklikler yapılır. Bu tarihte Bosna altı kaymakamlığa, 
Hersek ise üç kaymakamlığa ayrılmıştır.Yine bu yıllarda vilâyet meclisi kurulur, ulaşım 
şartları iyileştirilir. İlk demiryolu 1872’de Banjaluka ile Novi arasında hizmete girer. 1866’da 
vilâyet olarak adlandırılan Bosna, Saraybosna, Zvornik, Banjaluka, Bihac, Travnik, Hersek, 
Yenipazar adlarıyla yedi sancağa ayrılır. (Imamovic 1998:267-282; Bojic 2001:186-210) 

Avusturya-Macaristan ve I.Yugoslavya Dönemi 
Bosna, 1878’de Berlin Antlaşması’yla Avusturya-Macaristan’a verilmiştir. Bosna 

Müslümanları, Avusturya-Macaristan işgaline karşı koydularsa da işgal 20 Ekim 1878’de 
tamamlanır. Boşnak halkı, ellerindeki basit silâhlarla Avusturya-Macaristan ordusuna karşı 
büyük bir mücadele verir. Jajce, Doboj ve Maglaj şehirlerinde yoğunlaşan direniş hareketleri 
ancak iki ay sürer. Bu tarihlerde Bosna-Hersek’ten büyük bir göç dalgası yaşanır. 1918’e 
kadar 300.000’e yakın Boşnak, başta Türkiye olmak üzere Arnavutluk ve bazı Arap ülkelerine 
göç ederler. Bosna, 7 Ekim 1908’de Avusturya-Macaristan toprağı olarak ilân edilir. 1878’de 
Avusturya-Macaristan idaresine verilen Bosna-Hersek’teki Osmanlı Devleti’nin hakları 
1908’deki kesin ilhaka kadar sürmüştür. (Imamovic 1998:361-397) 

1908 yılında Bosna-Hersek’i işgal eden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
Hırvatların nüfuzunun artmasına zemin hazırlar. 1914’te Avusturya-Macaristan veliahdının 
Saraybosna’da bir Sırp tarafından öldürülmesiyle Birinci Dünya Savaşı başlar. Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonunda mağlup olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılmasından 
sonra 1918 tarihinde Slovenler, Hırvatlar ve Sırpların bir araya gelmesiyle I.Yugoslavya 
kurulur. Kuruluşu takip eden günlerde Bosna-Hersek de Yugoslavya’ya katılır. Sırpların 
hâkimiyetindeki I.Yugoslavya’nın ömrü fazla uzun sürmez. II. Dünya Savaşı sırasında 
Almanya saldırılarına dayanamayarak 1941 yılında teslim olur ve tekrar parçalanır. Bu 
dönemde bölgeye anarşi hâkim olur. Almanların desteği ile bağımsız bir Hırvat devleti 
kurulur. Bugünkü Hırvatistan ve Bosna-Hersek bu devletin sınırları içindedir. Bu devletin 
ömrü II. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar sürer. 1945 yılında yıkılır. (Bojic 2001:171) 

II.Yugoslavya Dönemi 
29 Kasım 1945 yılında II.Yugoslavya (Sosyalist Yugoslavya Federal Halk 

Cumhuriyeti) kurulur. Bosna-Hersek de bu devlete dâhil olur. Josip Broz Tito dönemi 
Yugoslavya’yı Avrupa’da önemli bir güç hâline getirmiştir. Üniter esaslara dayanmayan 
Federatif bir devlet olan Yugoslavya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, 
Makedonya ve Karadağ cumhuriyetleri olmak üzere altı cumhuriyetten oluşmaktadır. Federal 
Yugoslavya 1980 yılına kadar Tito’nun idaresi altında kalır. 1936 Sovyet anayasasının bir 
kopyası olarak hazırlanan anayasa 1946 yılında yürürlüğe gieri. Tito önderliğinde tesis edilen 
system, Sovyetler Birliği’nden esinlenmekle birlikte kendi şartları göz önünde bulunduran 
özgün bir yapıya bürünmüştü.1945 yılından itibaren Sovyetler Birliği ile ilişkileri zayıflama 
yoluna giren Yugoslavya, bağımsız ve Balkanlarda lider ülke olma iddiasındadır. Nitekim 
1948’den itibaren Moskova’dan tamamen kopacaktır. 1945-1965 yılları Soğuk Savaşın en 
yoğun yaşandığı yıllardır. Bu yıllarda Yugoslavya ‘Bağlantısızlar Grubu’ olarak tanınan bir 
devletler grubunun başını çeker. Yugoslavya’da bu dönemlerde dil reformu yapılmaya 
çalışılmış ve esasını Sırp lehçesinden alan standart bir dil meydana getirilmek istenmiştir. Bu 
durum özellikle Hırvatların başını çektiği itirazlarla sosyal bir dalgalanma hâlini alır. Rejime 
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karşı örgütlü ilk direnişin örnekleri 1968 yılında görülür. Kosova ve Doğu Makedonya’daki 
Arnavutların hareketliliği Kosova’daki isyanla sonuçlanmıştır.1974’te yapılan anayasa 
değişikliği ile cumhuriyetlere kurucu unsur statüsü, Kosova ve Voyvodina’ya da özerklik 
verilmiştir. Bunun yanında bu federal unsurlar, kendi anayasalarını yürürlüğe koyma, sosyal 
ve kültürel politikalarını belirleme haklarına sahip olmuşlardır. (Imamovic 1998:529-540; 
Bojic 2001:185-219) 

Tito Sonrası Dönem ve Bosna Savaşı 
1980’li yıllara gelindiğinde Yugoslavya’daki ekonomik ve sosyal sorunlar giderek 

devletin istikrarını tehdit edecek duruma gelmeye başlar. 1980 yılında Tito ölür. Bu ölüm, 
farklı unsurları bir arada tutan bağı da koparır. Tito’nun ölümünden sonra bu göreve Slobodan 
Milosevic getirilir. Milosevic, Ortodoksluk, Komünizm ve Sırp ırkçılığına dayanan bir sistemi 
Yugoslavya’da uygulamak istiyordu. Onun bu düşüncesi, dağılma sürecini de beraberinde 
getirmiştir.25 Mayıs 1991 yılında Slovenya, Yugoslavya’dan ayrılma kararı alarak kopan ilk 
parça olur. Onu Hırvatistan takip eder. 25 Haziran 1991’de Hırvat hükûmeti, Yugoslavya’dan 
ayrıldığını resmen ilân eder. Alija İzetbegovic, 1990 yılında Demokratik Eylem Partisi’ni 
kurar. 1970 yılında yayımladığı ‘İslâm Beyannamesi’nden dolayı 1983 yılında 14 yıl hapis 
cezasına mahkûm edilen Alija, Mladi Muslimani (Genç Müslümanlar) Teşkilâtı’nda2 aktif 

                                                            
21939 yılında Bosna-Hersek’te bir grup Müslüman öğrenci, ‘Genç Müslümanlar Teşkilâtı’nı kurmuştu. O 
dönemlerde Müslüman Boşnaklara karşı bir anti-İslam propagandası yürütülüyordu. Bundan dolayı Müslüman 
gençleri bir araya getirip, tehdit altında olan Müslüman kimliklerini korumak gerekliydi.Bu teşkilatın kuruluş 
amacı buydu.İktidar, onların çalışmalarını yasaklamıştı ama onlar ‘El Hidaye’ kültür derneğinin gençlik kolu 
olarak görüşlerini yaymaya devam ettiler. Genç Müslümanlar Teşkilatı’nın çalışmaları başta başkent Sarajevo 
olmak üzere Mostar, Banja Luka, Tuzla ve Zenica gibi şehirlerde devam ediyordu. II Dünya Savaşı’ndan sonra 
komünist rejimi Teşkilatın çalışmalarını yasaklamıştı ve derhal bu teşkilatın kurucularından Asaf Serdarevic’i 
öldürdüler.Diğer üyelere baskı yapılıyordu ve çalışmalarından vaz geçmeleri isteniyordu.1946 yılında, Genç 
Müslümanlar Teşkilatı yeniden çalışmalarını başlattı ancak bu sefer illegal çalışmak 
mecburiyetindeydi.Teşkilatın terörist özelliği yoktu.Tam üç sene boyunca illegal çalışmalarına rağmen üye sayısı 
çok artmıştı ve birkaç bine ulaşmıştı. 1948 yılında Genç Müslümanlar Teşkilatı’nın Zagreb (Hırvatistan), 
Belgrad (Sırbistan), Sancak (Sırbistan ve Karadağ) ve Makedonya’da merkezleri olmuştu. Çalışmalarında, 
Teşkilat, İslam’ın sadece ibadetten ibaret olmadığını ve İslam’ın evrensel bir kanun olduğuna vurgu 
yapıyordu.Teşkilat, eşitlik için mücadele veriyordu.Toplumda herkes için eşitlik istiyorlardı.İslam ve demokrasi 
prensiplerini bağdaştırmaya çalışıyorlardı. Milliyetçiliği kabul etmiyorlardı. Teşkilatın ne terörist ne de anti-
Hristiyan özelliği vardı.Anti-komünist ve anti-kapitalistti.Komünist rejimin gizli polisi (UDB), teşkilatın 
çalışmalarını takip ediyordu ve 1946 yılında tutuklamalar başlamıştı.Bosna’nın farklı şehirlerinde Sarajevo, 
Mostar, Zenica gibi üyeler tutuklanıyordu ve mahkemelere sevk ediliyorlardı. 1949 yılında Teşkilatın üyelerinin 
çoğu tutuklanmıştı. Gizli polisin yeni görevi, Yugoslavya’nın en iyi organize olmuş illegal teşkilatını bitirmekti. 
Komünistler, teşkilatın üye sayısını, çalışma bölge genişliğini, yayımlarını öğrenince şaşırmıştı.Soruşturmalar 
devam ediyordu.Soruşturmalar gece vaktinde yapılıyor ve üyeler ağır işkencelere tabi tutuluyordu.Genç 
Müslümanlar Teşkilatı soruşturması tam 10 sene sürmüştür.Üyeler milliyetçilikle ve dinî fundamentalizmle 
suçlanıyordu.Ama teşkilatın amacı ne milliyetçilik ne de dinî fundamentalizmdi.Teşkilatın amacı, Sırplaşmaya 
ve Hırvatlaşmaya karşı mücadele vermekti. 1949 yılında Sarajevo’da yapılan Genç Müslümanlar Teşkilatı’nın 
üyeleri, mahkemede, cinayet, casusluk, sabotaj gibi suçlarla yargılanıyordu. Teşkilat tarafından yapılmadığı ve 
mahkeme tarafından kanıtlamadığı halde, çok sayıda idam cezası verilmişi ve gerçekleştirilmişti.Yugoslavya 
komünistleri ‘düşmanlarıyla’ hesaplaşıyorlardı.Diğer taraftan rejimin düşmanları olarak Sırp ve Hırvat faşistleri 
için aynı şekilde idam cezaları gerçekleştirilmiyordu. İdam cezası almayan binden fazla Genç Müslümanlar 
Teşkilatı üyesi için 1-3 yıla kadar zorunlu çalışma cezası verilmişti. Teşkilatın çalışmaları ve yaşadıkları acılar, 
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olarak çalışmış ve bu teşkilâta üye olmak suçundan da beş yıl hapis yatmıştı. 1989 yılında 
serbest bırakıldıktan sonra da kurduğu bu partiyi seçimlere hazır duruma getirmişti. Sırplar 
Radovan Karadzic liderliğinde Sırp Demokrasi Hareketi (SDS)’ni, Hırvatlar ise Styepan 
Kljuic başkanlığında Hırvat Demokrasi Partisi’ni (HDZ) kurar. 1990 yılında yapılacak ilk 
serbest genel seçimlere hazırlığa başlarlar. A.İzetbegovic, Yugoslavya ile yollarına devam 
etmek istediklerini ama eşit oranda haklara sahip olmak istediklerini dile getirir. Bu seçimin 
galibi SDA olur ve İzetbegovic, devlet başkanlığına getirilir. Seçimleri kaybeden Sırplar, 16 
Eylül 1991’de Bosna’nın Krajina bölgesinde otonomluklarını ilân ederler. Bunları Hersek’teki 
Sırplar ve Bosna’nın kuzeydoğusundaki Sırplar takip eder. Karadzic, değişik kereler Alija 
İzetbegovic’i Fundemantalist ilân ederek onların İslâm devleti kurmak istediklerini 
söylüyordu. Bosna Sırpları 9 Ocak 1992’de kendi parlamentolarını kurarak ‘Bosna Sırp 
Cumhuriyeti’ adı altında otonomluklarını açıklarlar. Alija İzetbegovic, Sırpların bu son 
girişimlerini yasa dışı kabul ederek Sırpları uyarır. Karadzic ise Sırbistan’dan ayrılmış bir 
devlette yaşayamayacaklarını açıklar. Müslüman ve Hırvat milletvekillerinin katılımıyla 
Bosna-Hersek’in Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanması için bir halk oylaması 
yapılması kararı alınır. Yapılan oylamada Bosna-Hersek’in bağımsızlığı için halkın yüzde 
doksan dokuzu evet der. Halk oylamasının henüz devam ettiği 1 Mart 1992’de Sırplar 
Saraybosna’da ilk kurşunu sıkarlar ve katliamları başlatırlar. Gelişen olaylar kısa süre 
içerisinde Saraybosna’nın her tarafına yayılır. Şehir, Müslümanlar ve Sırplar arasında ikiye 
ayrılır. Olaylar kuzeydoğu Bosna’ya doğru devam eder. Ülkenin kuzeyinden her gün katliam 
haberleri gelir. Bu gelişmeler üzerine devlet, meclisi feshederek savaş hâli ilân eder. Devlet 
başkanı Alija İzetbegovic, bütün yetkileri üzerine alır. 20 Mayıs 1993’te ilk düzenli ordu 
oluşturulur. Bosna’nın doğusunda Zvornik, Visegrad, Foca, Gorazde, Srebrenica gibi 
şehirlerde Müslüman halk katledilir. Diğer taraftan Hersek’in orta ve güneyinde Hırvatlar 
devlet kurduklarını ilân ederler ve başkentini de Mostar olarak gösterirler. Bu kez Sırplar gibi 
Hırvatlar da saldırıya geçerek sivil halkı katletmeye başlarlar. 1995 yılına kadar sürecek bu 
katliamlarda 350.000 kişi ölür, 65.000 kadına tecavüz edilir. Camiler, köprüler ve pek çok 
tarihî eser yok edilir.Yüz binlerce insan göç etmek mecburiyetinde kalır. (Durakovic 
1998:265-297) 

Yugoslavya, din ve kültür olarak birbirinden farklı unsurları bir arada bulunduran bir 
ülkeydi. Lâtin Katolik kültür ile Ortodoks kültür bu topraklarda bir araya geliyordu. Slovenler 
ve Hırvatlar Katolik kültürün; Sırplar, Karadağlılar ve Makedonlar ise Ortodoks kültürün 
temsilcileriydiler. Bu iki kültürün arasında kendisi de ufak bir Yugoslavya olan Bosna-Hersek 
bulunuyordu.Zira bu ülkenin içinde üç ayrı halk, üç ayrı din vardı.1961 nüfus sayımında 
Boşnaklar ‘Müslüman’ adı altında etnik bir grup olarak kaydedilirler. 1968’de ise Komünist 
partisi, Boşnakları Müslüman ismiyle Bosna-Hersek’te bir ırk olarak ilân eder. 1971 yılında 
ise Bosna-Hersek Müslümanları Yugoslavya’da millet olarak tanınmışlardır. Müslüman 
kelimesi büyük M harfi ile yazılırsa Bosna-Hersek’te yaşayan Boşnak halkının etnik ismi kast 
edilmekte; küçük m ile yazılırsa dinî tâbiyeti ifade etmekteydi. Yani Yugoslavya’nın farklı 
yerlerinde yaşayan Türkler, Arnavutlar, Makedonlar anlaşılmaktaydı. Müslüman kelimesinin 
alışılmış klâsik anlamı dışında Boşnakların ırk isimlendirilmelerinde kullanılmasıyla ilk kez 
                                                                                                                                                                                          
dış dünyada bilinmiyordu.Teşkilat, adil bir sistem, dinî özgürlükler ve eşitlik için mücadele verdiği için halktan 
büyük destek görüyordu.Dinî özgürlüklerin hiçbir rejim tarafından yok edilmemesinin 
sembolüydüler.Üyelerinden biri olan Aliya İzetbegovic, bağımsız Bosna-Hersek devletinin ve ilk 
Cumhurbaşkanı ve Boşnakların lideri oldu. 
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millet statüsünü almış oldular. Zira 1948 nüfus sayımında kendilerine üç şekilde kaydolma 
imkânı verilmiştir. Müslüman Sırp, Müslüman Hırvat ya da milletini açıklamak istemeyen 
Müslüman. Bu sayımda Boşnakların yüzde doksanı üçüncü grupta yani milletini açıklamak 
istemeyen Müslüman adıyla kaydolmak ister. (Imamovic 1998:563-568)  

Boşnakların Türkiye’ye Göçleri (Dönemleri ve Sebepleri) 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna’yı işgal ettikten sonra 1918’e kadar 

Bosna’dan Türkiye’ye beş büyük göç dalgası olmuştur. İlk büyük göç, 1878 yılında 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna’yı işgalinden hemen sonradır. İkinci 
göç,1882 yılında gerçekleşmiştir. Bu göçün sebebi Avusturya’nın Boşnaklara askerlik 
mecburiyeti getirmesidir. Bu durum Boşnakların isyanı ile sonuçlanmıştır. Üçüncü göç 
dalgası ‘Dzabic hareketiyle’ 1900 yılında olmuştur. Dördüncü dalga 1908 yılında Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhakı sonucunda gerçekleşmiştir. Beşinci 
dalga ise 1918 yılında olmuştur. (Dervisevic 2006:325) 

Boşnaklar, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde birçok zorluk yaşamış ve 
büyük zulümlere uğramıştır. Boşnakların yaşadıkları bölgelerde çıkan olayların ve göçlerin en 
büyük sebebi budur.  Boşnakların bu zorlukların yanında başka bir korkuları daha vardı. O da 
‘asimilasyon’du. Bu beş büyük göç dalgasının yanı sıra başka göçler de olmuştur. Bosna-
Hersek’ten bugünkü Sırbistan ve Karadağ’dan (Sancak bölgesi) 1970’li yıllara kadar göçler 
devam etmiştir. 

Boşnakların uğradığı zulümler, Bosna-Hersek’ten, Sancak bölgesinden ve 
Makedonya’dan, Boşnakların göçlerine sebep oluyordu. Bu göçler, onların Bosna-Hersek’te 
ve Sancak’ta genel durumunu ve millî gelişmesini büyük ölçüde etkilemişti. Böyle bir 
durumda Boşnakların hem toplumsal hem de siyasî hayatının merkezinde onlar için en önemli 
şey, dinî kimliklerinin korunmasıydı. Din, onlar için en önemli ayırıcı unsurdu. Dinî kimliği 
korumak aynı zamanda asimilasyona karşı durmak demekti. Bu şekilde Boşnakların kendi 
kimliklerinin, devletlerinin, kültür haklarının ve var olmaları mücadelesinin en önemli temeli, 
dinî kimliklerini koruma mücadelesi olacaktı. 

1878-1918 Yılları Arasındaki Göçler 
Bosna’nın 1878 yılında Osmanlılar tarafından Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na 

verilmesiyle Boşnakların yeni iktidara karşı mücadeleleri başlar. Bu mücadeleler, genellikle 
isyanlar şeklinde cereyan ederler. Bu isyanlar bastırılır ancak yeni iktidar, isyanlardan dolayı 
Boşnaklara karşı olumsuz bir tavır alır. Bu olumsuz tavrın sonucu olarak Boşnaklara karşı 
çeşitli işkenceler, zulümler ve ayrımcılıklar yapılmaya başlar. Boşnaklar, diğer 
Müslümanların o yıllarda yaşadıkları tecrübelerinden haberdardırlar ve Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun gelişinde bir tehlike görürler. Çünkü anlamışlardır ki bu da sömürgecilerin 
İslâm Dünyasını ve özellikle de Avrupa’da Müslümanları ortadan kaldırmak için 
hazırladıkları bir plândır. (Bandzovic 2006: 34-68) 

Osmanlı’nın Bosna’dan çekilmesi ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
gelmesi, o bölgedeki Boşnaklar için ekonomik, siyasî, dinî ve kültürel açıdan tam bir 
medeniyet şokudur. Bu da göçlerin bir sebebi olacaktır. Boşnakların hem siyaset hem de 
medeniyet açısından Osmanlıya ait olduklarını hissetmelerinin de bu göçlerin boyutunu 
etkilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Boşnakların iki medeniyet, iki dünya arasında yaşaması hiç 
kolay olmadı. Şark-İslam medeniyetinin etkisi azalmaya başlamıştı ama Batı-Hıristiyan 
medeniyetin etkisi yükseliyordu. Egemen bir millet, kenara itilmiş bir azınlık oldu. 
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Avusturya-Macaristan İmparatorluğu askerlerinin Bosna’ya girmesi halk arasında tedirginlik 
yaratmıştı. Müslümanlar özgürlüklerini kaybetmişler, onların hayatlarını anlamı olan dinleri, 
âdetleri ve kültürlerini kaybedecekler diye de endişeye kapılmışlardı. Zira artık İslâm, 
ülkelerinde egemen bir güç değildi. Yeni iktidar Hıristiyan bir iktidardı ve onun altında 
yaşamak Müslümanlar için çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmak demekti. Bunu Boşnaklar 
biliyorlardı çünkü komşu ülkelerde yaşayan Müslümanların tecrübelerini duymuşlardı. 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu askerleriyle beraber çok sayıda memur ve papaz da 
getirmişti. Papazların görevi, Bosna-Hersek halkına ‘siyah-sarı’ monarşinin ruhanî değerlerini 
öğretmek ve buna alıştırmaktı. Bosna-Hersek, hayatının her bölümünde ‘’modernleşme’’ ve 
‘Avrupalaştırma’ sürecinin baskısı altındaydı. (Imamovic 1998:361-410) 

Boşnakların bu dönemdeki Türkiye’ye göçleri hakkında farklı görüşler vardır. Bazı 
bilim adamları, bu göçlerin en büyük sebebini psikolojik olarak görürler. Bu psikolojik 
sebebin açıklaması şudur: Boşnak halkı yeni iktidarı Müslüman olmadığı için ‘’öteki’’ olarak 
algılamış ve buna adapte olamamıştır. Bunda Boşnakların Osmanlılarla olan ve yüzyıllarca 
devam eden dini, kültürel ve duygusal bağlarından kaynaklanan kanaatin etkisi vardır. Diğer 
bilim adamları, bu psikolojik sebeplere ekonomik sebepleri de eklerler. Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun bölgeye gelmesiyle önce aristokrasi fakirleştirilmiş ardından da devlet, 
Müslümanların topraklarına el koymuş, sonra da bu toprakları Bosna’ya getirdikleri Hıristiyan 
köylülere dağıtmıştır. Müslümanların haklarını koruyacak kimse yoktur. Müslüman halkı 
fakirleştirilmektedir. Baskılar bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bilim adamları, bu 
sebeplere bir tane daha eklerler. O da askerî yenilgidir. Boşnaklar, Avusturya-Macaristan’ın 
Bosna’daki egemenliğine karşı savaştıkları için yeni iktidarın bunun yüzünden onları 
cezalandıracağını biliyorlardı. Bütün bu sebepler, göçlerin boyutunu etkilemiştir. Bu göç 
süreci, 1918 yılına kadar devam etmektedir. Bazı bilim adamları tarafından Boşnakların 
Osmanlı Devletine göçleri, ekonomik, sosyolojik veya siyasî bir mesele olarak görülmüyor 
daha çok dinî bir mesele olarak telâkki ediliyordu. Bu göç sorunuyla ilgili olan tartışmalardan 
farklı sonuçlar çıkıyor. Boşnaklar yeni iktidarı ve yeni gerçekleri kabullenemiyorlardı. 
Kendilerini sahipsiz hissettiler. Yeni kültürü ve medeniyeti yani Batıdan gelen kültürü ve 
medeniyeti kabul edemiyorlardı ve adapte olamıyorlardı. Feodal sınıfın ve ulemanın bir kısmı 
gerçeği yavaş yavaş kabullenmeye ve yeni iktidarla daha iyi ilişkiler kurmaya başlamıştı. 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun iktidarı, ‘Bosna’daki bazı Muhammedan ailelerin 
yeniliklere ayak uydurmamaktan dolayı Osmanlı Devleti’ne göç etmeyi tercih ettiklerini’ 
söylüyordu. Bazı kişiler, Boşnakların göçlerini Boşnaklar için dinî bir görev olarak da 
nitelendiriliyordu. Dinî görevlerini rahat bir ortamda ve rahat bir şekilde yapamadıklarından 
dolayı göçün en iyi çözüm olabileceği düşünülmüştü. Yani Boşnakların maddî çöküşünün 
yanı sıra halkın Avusturya-Macaristan Devletini daha önce de İslâm karşıtı bir devlet olarak 
algılaması ve bundan kaynaklanan tarihî güvensizliği ve şüpheyle yaklaşmasının göçlere 
büyük katkısı olmuştur. O dönemde göç eden Boşnaklar sadece Anadolu’ya değil Osmanlı 
Devleti’nin Arap eyaletlerine de gitmişlerdi. (Bojic 2001:147-156; Bandzovic 2006:122-161)  

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna’ya gelmesiyle başlayan ilk büyük 
göçten sonra ikinci büyük göç, 1881-1882 yılında olmuştur. O dönemde Avusturya-
Macaristan iktidarı Boşnakların orduya katılmalarını emretmiş ve bunu yasalaştırmıştı. Bu 
yasadan sonra Boşnaklar için askerlik görevi mecburî olmuştu. Avusturya-Macaristan 
ordusuna katılmak Boşnaklar için dinden uzaklaşma demekti. O yıllarda göç için 
müracaatların sayısı çok artmış ve gidenlerin sayısı da çok yükseltmiştir. İktidar, göç 
hakkında her hangi resmî kayıt tutmamıştı ama sonra kendileri sadece 8000 kişinin göç 
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ettiklerini söylemişlerdi. Bu rakamlar hiçbir belgeye dayalı değildir ve gerçekten uzaktır. 
İktidar göç edenlerin muhtemel geri dönmelerini önlemek için Türkiye’ye göç eden 
Boşnakların topraklarına Katolik köylüleri getirmiştir. O dönemde Bosna-Hersek’e aşağı 
yukarı 30 000 Katolik köylü yerleştirilmiştir. 1906 yılında iktidar yeni rakamlar göstermiştir. 
13.750 kişinin göç ettiğini iddia etmiştir ama aynı dönemde İstanbul’daki İskân-ı Muhacirin 
Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre Bosna-Hersek’ten Osmanlı Devleti’ne 72.000 kişi 
gelmiştir.(Bandzovic 2006:122) 

Üçüncü büyük göç dalgası (1900-1901) Ali Fehmi Dzabic adlı Mostar Müftüsü ’nün 
organize ettiği isyanla başlamıştır. O dönemde iktidar, Boşnakları İstanbul’dan tamamen 
ayırmak ve kendine bağlamak için bir takım çalışmalar yapmıştı. Onlara İslam Birliği 
Kurumu gibi bazı kurum ve vakıfları organize etmek konusunda kolaylıklar sağlamaya 
çalışmışlardı. İktidarın bu çalışmalarını Bosna’daki piskopos Josip Standler ve Katolik bazı 
papazlar, yaptıklarıyla sabote etmeye çalışmışlardı. Bunun örnekleri Türkiye’ye giden 
Boşnakların topraklarını ve evlerini ucuza alıp Katoliklere dağıtmak gibi olaylarla yaşanmıştı. 
Olaylardan bir tanesi de Fatima (Fata) Omanovic adlı küçük bir Boşnak kızının Katolik 
rahibeler tarafından kaçırılmasıydı.  

Bu olay, Mostar’da 1899 yılının mayıs ayında gerçekleşti. Rahibeler, kaçırılan 
Müslüman kızı zorla Hıristiyanlaştırdılar ve sonra da onu Avusturya’ya gönderip izlerini 
kaybettirdiler. Bu olay, Bosna-Hersek’teki Müslümanların dinî ve vakıf-mearif otonomisi için 
açık bir mücadeleyi tetikledi. Bu mücadele, Müftü Ali Fehmi Dzabic’in organize ettiği isyanla 
başladı. Bu isyanın bastırılması ve Boşnakların o zamanki genel durumu Boşnakları göçe 
zorladı. Avusturya-Macaristan iktidarı, 30 Ekim 1901 yılında, Boşnaklar için göç emrini 
verdi. İktidar, bu göç emrinin bir ihtiyaç olduğunu savunuyordu. Göçün meşru olduğunu 
vurgulamak için şu görüşü müdafaa ediyorlar, böylece yaptıklarını haklı göstermeye 
çalışıyorlardı. Zira var olan ajitasyonu azaltmak gerekliydi. ‘Boşnaklar, dinî fanatizmlerinden 
dolayı, Müslüman olmayan bir iktidara ve onun askerî yasalarına karşıydılar. Yeni hukuk 
devletine karşı nefret duyuyorlardı. Osmanlı Devleti’ne hâlâ bağlı olduğunu hissettikleri için, 
ve Osmanlı Devleti’nde kendilerine daha iyi bir hayat sağlayabileceğini düşündükleri için 
Boşnakların göç etmelerine karar vermişlerdi. Boşnakların göçlerini Avusturya-Macaristan 
iktidarının yanı sıra Sırp ve Hırvat siyasî çevreler de destekliyorlardı.(Bandzovic 2006:159) 

Dördüncü göç dalgası, 1908 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-
Hersek’i ilhak etmesiyle başlar. 7 Ekim 1908 yılında Padişah’ın Bosna’da resmî hâkimiyeti 
bitmiştir. Osmanlı kaynaklarına göre 1909 Mart ayından 1910 Mart ayına kadar Bosna-
Hersek’ten Osmanlı Devleti’ne 5672 kişi gelir. 1910 yılının sonuna doğru bu rakam 17.044 
kişi olmuştur. Boşnakların Osmanlı Devleti’ne göçü aynı zamanda yeni iktidara siyasî bir 
tepkiydi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak etmesine karşı 
Osmanlı Devleti’ne daha önce gelen Boşnaklar, toplantılar ve mitingler düzenlenmişlerdi. 
Bosna-Hersek’ten Osmanlı Devleti’ne 1878-1912 yılları arasında göç eden kişilerin sayısı 
hakkında farklı bilgiler vardır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun resmî bilgilerine 
göre Bosna-Hersek’ten Osmanlı Devleti’ne 63 000 kişi göç etmişti. Bazı tarihçiler ve bilim 
adamlarına göre bu rakam doğru değildir. Meselâ Vojislav Bogicevic’a göre bu rakam 150 
000 kişidir. Djordje Pejanovic ‘’Bosna-Hersek’in Nüfusu’’ adlı eserinde bu rakamın 260.000 
olduğunu söyler. Süleyman Smlatic bu rakamın 160.000 olduğunu iddia eder. Tarihçi Mustafa 
İmamovic ise bu rakamın 180.000 olduğunu söyler. Bu rakamlar konusunda çok farklı bilgiler 
olmasından dolayı göç eden kişilerin sayısı konusunda doğru bilgi vermek çok zordur. Ama 
gerçek olan şudur ki bu göçler, Bosna-Hersek’in demografik haritasını büyük ölçüde 
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değiştirmiş ve olumsuz sonuçlara yol açmıştır.(Bandzovic 2006:160; Imamovic 1998:422-
433) 

Devletin göçleri teşvik eden propagandası devam ederken aynı zamanda bazı 
Müslüman din adamları da bu göçleri doğru buluyorlardı. Onların propagandası şu şekildeydi: 
‘Burada ölen Türk (Müslüman) Türk (Müslüman) değildir. Türk’ün Türk olmayan iktidar 
altında yaşaması ayıptır ve dinî yasalar bunu yasaklar.’ (Bandzovic 2006:68)  Akrabalık 
bağları ve genel durum da büyük göçü tetiklemiştir. Daha önce Anadolu’ya giden muhacirler 
Sancak’taki (Sırbistan ve Karadağ) akrabalarına, geldikleri yerlerde iyi karşılandıklarını ve 
güzel bir hayat kurduklarını, her Türk’ün oralara gitmesinin gerektiğini mektuplarında 
yazarlar. Akrabalarından gelen bu bilgiler Sancak’taki Müslümanları göçe daha da çok 
cesaretlendirmiştir. Tabiî ki devletin devam eden baskıları ve işkenceleri bu göçlerin 
boyutunu etkilemiştir. Hem Sırbistan’dan hem de Karadağ’dan büyük göçler devam etmiştir. 
Bu dönemde nüfusun aşağı yukarı yarısının göç ettiği tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklara 
göre Sancak’tan 1912-1918 yıllar arasında 97.000 kişi göç etmiştir. Şunu belirtmek gerekir ki 
bu göçlerin en büyük sebeplerinden biri Sırp çetelerin Boşnaklara yaptığı zulümler, 
katliamlar, yağmalar, cami yıkımları ve Sancak’ta yaşayan Boşnaklara yaptığı türlü 
işkencelerdir.(Bandzovic 2006:68-90; Imamovic 1998:456) 

İki Dünya Savaşı Arasındaki Göçler 
Sırp-Hırvat-Sloven Kraliyetinin kurulmasıyla Bosna-Hersek ve Sancak’taki 

Boşnakların durumu endişe verici boyuttaydı. Anti-İslâm propagandası bu dönemde devam 
etmiştir. Boşnaklar Türklerle eşleştiriyorlardı. Türkler de Sırpların, Hırvatların ve Slovenlerin 
tarihî düşmanlarıydı ve o şekilde Boşnaklar da otomatik olarak düşman ve hain ilân 
ediliyordu. Tabiî ki Boşnak Müslümanların Türk olarak gösterilmesinin amacı belliydi. 
Devletin Müslümanlara karşı tavrı netti. Onlar istenmeyen bir unsurdu. Onları Türk ilân 
etmek bu insanlarda suç duygusu yaratacaktı, kompleks yaratacaktı; çünkü Türklerin asırlar 
boyu Hristiyanları öldürüldükleri gösteriliyordu. Tarihî olaylar için onları suçlamak 
gerekliydi. Okul müfredatlarındaki değerler sistemine göre Müslümanlar ‘öteki’, ‘düşman’ ve 
‘doğulu’ idi. Müslümanlar tarih kitaplarında en vahşî şekillerde Hıristiyanları öldüren fanatik 
İslâm askerleri olarak gösteriliyordu. ‘Kan vergisi’ (Devşirme sistemi) uygulayan acımasız 
Türkler olarak anılıyordu. I. Dünya Savaşından hemen sonra bazı siyasetçiler, Sırp-Hırvat-
Sloven Kraliyetinde yaşayan Müslümanların yok edilmesini teklif ediyorlardı. Bu hem 
öldürmekle hem de göçle olabilirdi. Bu siyasetçilerden birisi olan S. Ljubuncic, 1923 yılında 
şöyle diyordu: ‘Müslümanlar hâlâ Hıristiyanların gözünde tarihte yaşanan tüm kötülüklerin ve 
zulümlerin sebebidir. Slovenya’da onlarla çocukları korkuturlar. Hırvatistan’da, Sırbistan’da 
ve Bosna-Hersek’te onları Türk olarak görüyorlar ve bu ifadelerin değiştirilmesi için çok az 
çaba harcanıyor.’ (Bandzovic 2006:384) 

Boşnaklar ilk zamanlarda organize değillerdi ve daha bireysel düzeyde itiraz ederek 
devletten koruma ve destek talep ediyorlardı. Bu itiraz ve talepler, daha sonra organize şekilde 
olmaya başladı.  Boşnakların taleplerini o dönemdeki Reisu’l-ulema Cemaluddin Cauşevic 
devlet organlarına düzenli olarak iletiyordu. O, Boşnakların uğradıkları zulümler hakkında 
düzenlediği raporları devlete sunuyordu. Bu dönemde, binlerce Boşnak öldürülmüştü. 
Müslüman çocukların kiliselere din dersleri için zorla götürüldükleri hakkında bilgiler vardı. 
Çok sayıda cami yıkılmış ve bazıları devlet tarafından depoya çevrilmişti. 1919 yılının 
Temmuz ayına kadar Bosna-Hersek’te 4180 Boşnak’tan 400.072 hektar arazi zorla alınmış ve 
devlet tarafından her hangi bir tazminat ödenmemiştir. Reisu’l-ulemanın itirazları her hangi 
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bir sonuç vermedi. Boşnaklardan zorla alınan topraklar, fakir Sırp köylülere veriliyordu. 
Boşnaklar da böylece fakirleştiriyorlardı. Tüm bu yapılan haksızlıklar sistematik ve plânlıydı. 
Maksat, Bosna-Hersek’i ve Sancak’ı Türklerden temizlemekti. Toprak reformları tüm sosyal, 
siyasî, kültür hayatını ve bununla beraber Boşnakların millî gelişmesini büyük ölçüde 
etkilemiştir. Toprak reformlarıyla Bosna-Hersek’te, Sancak’ta, Kosova’da ve Makedonya’da 
toprak sahiplerinin millî yapısı değiştirilmiştir. Bu reformlarla Müslümanlar ekonomik olarak 
yok edilmiş, fakir halk hâline getirilmiştir. Sancak’taki Müslümanların o dönemlerde durumu 
daha da zordu. Çünkü Sancak, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı tarafından Sırp bölgesi olarak 
kabul ediliyordu. Sancak’taki Müslümanların sayısı sürekli azalıyordu. 1921 yılındaki nüfus 
sayımına göre Sancak’taki nüfusun %53’ü Boşnak’tı; ancak on sene sonra bu oran, %38’e 
düşmüştü. Eğitim sistemindeki baskılar devam ediyorlardı ve Boşnak çocukları, için ‘ikna’ 
etme yöntemleri kullanılıyordu. Bunun bir örneği 1929 yılında Sancak’ta bir lisede geçer: 
Öğretmen öğrenciye ne millet olduğunu sorar. Öğrenci, Müslüman olduğunu söyler. 
Öğretmen, Müslüman kelimesi millet için kullanılmaz ve bu sadece İslâm dinine mensup 
olanlar için kullanılır der ve ‘Millet’in başka bir şey olduğunu söyler. Bu sefer öğrenci biraz 
düşündükten sonra Türk olduğunu söyler. Öğretmen bu cevabı da beğenmez ve öğrenciye 
şunları söyler: Demek ki Türksün. Türkler Asya’dan geldiler ve seni Türkleştirdiler. Eğer 
meşe ağacı elma ağacına dönüşebilirse o zaman sen de ben de Türk oluruz. Ne sen ne de ben 
Türk’üz. Senin ataların Sırp’tı ve bir daha Türk olduğunu söyleyip atalarını ve okulunu 
mahcup etme’. (Bandzovic 2006: 363) 

Bu bilinen ‘’ikna’ yöntemleri Boşnakların çocuklarını okula göndermekten 
soğutuyorlardı. Çünkü bu yöntemlerin çocukları dinden uzaklaştıracaklarına inanıyorlardı. 
Hem Sırplar hem de Hırvatlar Boşnakları onların Sırp veya Hırvat oldukları konusunda ikna 
etmeye çalıştılar. Düşmanların dinini kabul ederek büyük hainlik ettiklerini söylüyorlardı. 
Bunun için ya atalarının dinine geri dönerek Hıristiyan olmaları ya da Türkiye’ye gitmeleri 
lâzımdı veya öldürüleceklerdi. O dönemde göçler devam ediyor ve giderek daha da 
yoğunlaşıyordu.  

1924 yılının Kasım ayında Sırpların Sancak’taki Boşnaklara yaptığı en büyük 
katliamlardan biri gerçekleşir. Yerin adı Şahovic’tir. Sırpların her zamanki gibi hedefi 
bellidir: Müslümanları yok etmek. Şahovic katliamı en kanlı katliamlardan biridir. Sırp 
çeteleri Şahovic’e girdikten sonra orada yaşayan insanları vahşi şekilde öldürürler. Kadınlara, 
yaşlılara, çocuklara da acımazlar ve onları diri diri yakarlar. O katliamda öldürdükleri 
Boşnakların kanına muzaffer bir edayla şeker batırıp yerler. Bu terörün devam etmesi ve 
devletin her hangi bir müdahale etmemesi, Boşnaklara bir kez daha orada istenmeyen ve 
düşmanların kalıntı olarak algıladıkları bir millet olduğunu hatırlatır. Boşnakların yaşadıkları 
bölgeler düşmanlarla çevrilidir ve dışarıdan her hangi bir destek (silâh veya başka destek) 
gelmediği için direnmeleri uzun süreli olamaz. Bu direnmelerden sonra Sırpların yaptığı 
katliamlar daha da kanlı olur ve Boşnakları göçe zorlar. Şahovic katliamından sonra tekrar 
Türkiye’ye büyük bir göç olur. Bosna-Hersek’ten ve Sancak’tan 1878’den II. Dünya 
Savaşının başlangıcına kadar 400.000 Boşnak’ın göç ettiğini tahmin edilmektedir. Devletler 
bu konuda hiçbir resmî kayıt tutmamışlardır. Onun için rakamlar tahminîdir. (Rastoder 
2011:127-209) 
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II. Dünya Savaşı Sırasındaki Göçler 
II. Dünya Savaşı sırasında özellikle doğu Bosna’daki ve Sancak’taki Boşnakların 

tecrübeleri acı olmuştur. Sırp çeteleri doğu Bosna’daki şehirleri ve köyleri basıyorlar ve 
büyük katliamlar yapıyorlardı. Binlerce insanı öldürüyor, zorla din değiştirme politikasını 
uygulamaya çalışıyorlardı. Bu olaylar en yoğun olarak 1941-1942 yıllarında olur ve II. Dünya 
Savaşı bitene kadar devam eder. Bu dönemde Sırpların millî programına göre ‘Büyük 
Sırbistan’ kurmak gerekliydi ve ilk yapılacak şey de bu Büyük Sırbistan’ı Türklerden 
temizlemekti. Hırvatların da amacı homojen etnik büyük bir Hırvatistan’ı kurmaktı. Boşnaklar 
iki taraftan sıkıştırılmıştı. Bu politikaların amacı sadece Boşnakları öldürmek de değil onları 
korkutmak ve göçe zorlamaktır. Diğer bir plân ise göç etmeyenleri ve öldürülmeyenleri zorla 
Hıristiyan yapmaktır. Ama Boşnaklar direnmeye devam ederler ve bugüne kadar hem Bosna-
Hersek’te hem de Sancak’ta var olmayı başarırlar. II. Dünya savaşı sırasında da göç olur 
ancak rakam konusunda net bilgiler yoktur. (Bandzovic 2006:443-466) 

II. Dünya Savaşı’ndan Sonraki Göçler 
Sosyalist Federatif Yugoslavya Cumhuriyeti kurulduktan sonra göçler devam 

etmektedir ama bu göçler daha çok Sancak bölgesinden olmuştur. Göç etmeye karar verenler 
yine Türkiye’yi tercih ederler. 1946 yılında Yugoslav Anayasasına dinî özgürlüklerle ilgili bir 
madde eklenir. Bütün dinlere devlet saygıyla yaklaşacaktır. Ancak bu madde hiçbir zaman 
uygulanmaz. 1946 yılında şeriat mahkemeleri kaldırılır. Sonra başörtü yasağı gelir. Mektepler 
(Kur’an kursları) yasaklanır. Müslümanların ‘’Gayret’’ ve ‘’Narodna Uzdanica’’ gibi kültürel 
ve ilmî faaliyetler yürüten kurumları, matbaalar, yayınevleri kapatılır. Sarajevo’da 1964 
yılında İslâmî kitapları basmak yasaktır. Devletin uyguladığı anti-İslâm kampanyasına karşı 
mücadele için ‘Mladi Muslimani’ (Genç Müslümanlar) ortaya çıkar. Onların bu mücadelesi 
de cezalandırılmadan kalmaz. Yüzlerce üye hapse atılır ve 1949-1950 yıllarında mahkûm 
edilirler. Bazıları öldürülür, bazıları da çok ağır işkencelere maruz kalırlar. Yeni komünist 
rejimi, İslâm medeniyetinin eski izlerini de silmeye çalışır. Camiler müzelere, depolara ve 
hatta ahırlara dönüştürülür. Boşnak adı, resmî olarak yoktur. Boşnaklar, ‘tarafsız’ ya da ‘İslâm 
dinine mensup olan ‘Sırp’ veya ‘İslâm dinine mensup olan Hırvat’ olarak milliyetlerini 
belirtebilirler. 1974 yılında Boşnaklara Müslüman olarak (dinî kimlik değil millî kimlik 
olarak) hak tanınır. İktidardaki ateist parti, bir millete millî ismini kullanmasını yasaklamakta 
ve dinî isminin millî isim olarak kullanılmasını emretmektedir. Komünistler, Boşnakların 
millî kimlikleri ve millî isimleri konusunda karar vermek konusunda Boşnaklara değil 
kendilerine hak tanırlar. Komünist rejim, bu kararları kendi ideolojik doktrinine ve siyasî 
çıkarlarına göre verir. Boşnakları kendi millî ve dinî kimliklerinden uzaklaştırmak için rejimin 
farklı şekillerdeki uygulamalarını görüyoruz. Eğitim sisteminde (tarih kitaplarında, edebiyat 
kitaplarında) Boşnak dili tanınmaz. Boşnakların dinî ve kültürel faaliyetleri kısıtlanır, 
Boşnakların millî meselelerini gündeme getirenler ve bu konuda rejimi eleştirilenler en ağır 
cezalarla cezalandırılırlar. Bunlar sadece birkaç örnektir. Sancak’ta durum daha da ağırdır. 
Boşnakların Sancak’taki sayısı Bosna-Hersek’teki Boşnakların sayısından daha azdır. 
Sancak’ta Boşnaklar azınlıktır. Bütün bu sebeplerden dolayı göçler, Türkiye’ye 1970 yıllarına 
kadar devam etmiştir. Türkiye’ye göç etmek isteyen Boşnakların Türkiye’de daha kolay 
vatandaşlığı alabilmeleri için önce Makedonya’da en az iki sene süreyle kalmaları, orada 
kendilerini Türk olarak kaydetmeleri gerekiyordu. O dönemde, Üsküp’te, Türk kökenleriyle 
ilgili sertifika alıyorlar ve o şekilde Türkiye’ye geliyorlardı. 1948 yılında Yugoslavya’da 
97.954 kişi Türk olarak kaydedilmiştir. 1953 yılında bu sayı 259.535’tir. Bu sayının 
artmasının sebebi Boşnakların kendilerini Türk olarak kaydetmesiyle ilgilidir. Boşnakların 
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Türkiye’ye göçleri 1970’li yıllarda neredeyse biter. O dönemde Yugoslavya’da sosyo-politik 
ve sosyo-ekonomik iklim biraz daha olumlu olarak değişir ve bu olumlu değişmelerden dolayı 
da göçler sona erer. (Bandzovic 2006:478-574) 

Türk Göç Politikası ve İskân Uygulamaları 
Türkiye’ye gelen göçmenlerin en önemli özelliği tümünün Müslüman oluşudur. 

Gelenlerin büyük bölümü şive farklılığına rağmen Türkçe konuşmaktadırlar. Yalnız bunlara 
Boşnakları, Arnavutları, Çerkezleri, Abazaları ve Gürcüleri dâhil edemeyiz. Türkiye’ye gelen 
göçmenlerin yaş, cinsiyet, öğrenim, meslek, anadil, medenî durumu vb. niteliklerini gösteren 
istatistik bilgiler yetersiz olup belli yıl ve gruplara ait bazı bilgiler toplanabilmektedir. 
Örneğin, 1950-51 yıllarında gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun anadili Türkçedir. 
Göçmenler o yıllardaki Türkiye nüfusu ortalamasından daha yüksek oranda okuryazar nüfusa 
sahiptirler. Özellikle kadınlar arasında okur-yazarlık oranı daha yaygındır. Göçmen nüfusun 
%70’i 45 yaşın altındaki genç nüfustur. 1923-1960’lı yıllara kadar Türkiye’ye gelen 
göçmenlere devlet tarafından uygulanan politikalar doğrultusunda barınma ve iş olanakları 
sağlanmıştır. Gelenlerin büyük çoğunlunun çiftçi olması kırsal alana yapılacak yerleşime 
uyum sağlamaları açısından, iklimin ve geldikleri üretim tarzlarının önemini artırmıştır. 
Ayrıca göçmenlerin büyük çoğunluğunun il, ilçe ve köylere serpiştirilmek suretiyle 
yerleştirilmelerinin, onların sosyal bakımdan çevreye ve topluma uyması, kaynaşması 
yönünden daha az sakıncalı olacağı düşünülmüştür. Göçmenlere iş imkânlarının sağlanması 
ve çalışma şartlarının iyileştirmesi amacıyla aynî ve nakdî yardım yapılmış, bu çerçevede 
çiftçi ailelere toprak, tohum, çevirim ve donatım kredisi, zanaatkâr göçmen ailelerine de 
konutun yanı sıra döner sermaye kredisi verilmiştir. 1960 yılından sonra gelen göçmenlerin 
büyük çoğunlunun kentlere yerleştiği görülmektedir. Bu dönemde ülkeye çok az sayıda 
iskânlı, göçmen kabul edilmiştir. Gelen göçmenlerin serbest göçmen statüsünde oldukları için 
daha önce Türkiye’ye göç etmiş yakınlarının bulunduğu yerleşim yerlerini tercih ettikleri 
gözlenmiştir. Bu tercihte istihdam, iklim ve kültürel yakınlık boyutlarının önem kazandığı 
bilinmektedir. (Doğanay 1997:194) 

Göçmenlerin uyum sorunları konusunda bilgilerimiz çok yetersizdir. Mevcut bilgiler, 
göçmenlerin geldiği yıllarda yapılan sınırlı bazı araştırmaların verilerine dayanmaktadır. 
Göçmenlerin yerleşim programları çerçevesinde tip projeler esas alınarak plânlanan konutlar, 
bu yerleşim için kurulan köylerde ya da kentlere veya yerli köylere eklenen mahallelerde 
yapılmıştır. Ancak özellikle kırsal kesimlerde yapılan yerleşmelerin başarılı oldukları 
söylenemez. Yerleştirilenler büyük kentlere göç etmek zorunda kalmışlar ve kentlerin dış 
mahallelerinde yoğunlaşmışlardır. Kentlerde yerleştirilen göçmenler için yapılan konutlar 
genelde kentlerin dış semtlerinde ve 300-400 m2 parsellerin içinde tek katlı 65-90 m2’lik tip 
plânlara göre yapılmıştır. Günümüzde büyük kentlerin önemli yerleşim merkezleri konumuna 
gelmiş olan İstanbul’un Taşlıtarlası ile Ankara Varlık Mahallesi bu uygulamaların ilginç 
örnekleridir. Bu mahallelere yerleştirilenlerin çok az sayıdaki bölümü konutlarını terk 
etmiştir. Kırsal alanlarda kurulan köylerde konut ve işletme binaları yapılmış ve imar plânı 
doğrultusunda ortak kullanım alanları belirlenmiş okul, cami, köy konağı gibi bazı sosyal 
tesisliler de kurulmuştur. Tüm bu olanaklara rağmen özellikle Güneydoğu, Doğu ve İç 
Anadolu bölgesindeki kırsal yerleşmelerde göçmenlerin büyük bir bölümü köylerini terk 
ederek ya da yerli halka satarak Batı bölgelerine yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Ege ve 
Akdeniz bölgesindeki kırsal yerleşmelerden göç çok düşük oranda olmuştur. Yerli halka olan 
uyuşmazlık dışında eğitim ve istihdam sorunlarının çözülemeyişi de göçmenleri ülke içinde 
yeniden göçe zorlamıştır. Daha sonraki dönemde (1980 itibariyle) göçmenlerin konut 
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sorununu toplu konut yaklaşımı ile çözmeyi amaçlayan projeler üretilmişti ve Anadolu’nun 
küçük ilçelerinde bile yapılan uygulamalarda yerleşmeler ya toplu konut alanlarında olmuş ya 
da bu yerleşmeler için belirlenen alanlar daha sonra toplu konut alanlarına dönüştürülmüştür. 
Göçmenlerin yerleştirilmesi işlemleri Tanzimat Fermanı’nın ilânına kadar Bâb-ı Âli’nin 
eyaletlere göçmenler geldikçe gönderilen fermanları doğrultusunda oluyor veya göçmenlerin 
başvuruları üzerine kendilerine para ve malzeme yardımı yapılıyordu. 1859 yılına kadar 
şehremanetine bırakılan göçmenlerin yerleştirilmesi işleri, Kırım savaşı sonrası hızla artan 
göçler nedeni ile yoğunluk kazanmıştır ve şehremanetinin, sorunun çözümünde yeterli 
olmayışı sonucu devlet, bu sorun ile uğraşacak bir komisyon kurulmasına ilişkin yasa 
çıkartmak zorunda kalmıştır. Yasa ile ‘İskân-ı Muhacirîn’ adı altında kurulan ve göçmenlerin 
yerleştirilmesine ilişkin tüm işlemleri yürütmekle sorumlu olan komisyonun adı daha sonra 
‘Muhacirîn ve Aşair Müdüriyet-i Umûmiyyesi’ olarak değiştirilmiş ve bu kurum, 
çalışmalarını Cumhuriyet’e kadar sürdürmüştür. Bu komisyon tarafından çok sayıda göçmen 
Amasya, Tokat, Sivas, Çankırı, Adana, Aydın, İçel, Bursa, Adapazarı ve İzmit çevresine 
yerleştirilmiştir. (Doğanay 1997: 194-205) 

 Zamanla ortaya çıkan ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çıkarılan çeşitli kanunlarla bu 
kuruluş sırasıyla: ‘İskân Umum Müdürlüğü’, ‘Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü’ 
olarak isim değiştirmiştir. Son olarak 22.05.1985 gün ve 18761 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan 3202 sayılı kanunla da ‘Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü’ kaldırılmıştır. İskân 
hizmetlerini yürütme görevi aynı kanunla kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
verilmiştir. Cumhuriyet döneminden önce iskân ve göç hareketleriyle ilgili olarak ortaya 
çıkan taleplerin karşılanabilmesi bakımından birçok mevzuat yürürlüğe sokulmuş ise de 
ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmıştır. Cumhuriyet döneminde iskân hizmetlerinin daha iyi 
yapılabilmesi için 21.06.1934 tarihinde 2510 Sayılı İskân Kanunu çıkarılmış, dağınık olan 
iskân mevzuatı o zamanki ülkelerden yurdumuza göçmen olarak gelen ailelerin iskânını 
sağlamıştır. Ayrıca, iskân edilen insanların istek ve ihtiyaçları zaman içinde sık sık 
değiştiğinden, değişen bu ihtiyaçların karşılanması için 2510 Sayılı Kanuna ek olarak birçok 
kanun (15 adet Nizamname, Bakanlar Kurulu Kararları ve Genelgeler) çıkartılmıştır. Osmanlı 
Devleti, 1877 yılına kadar gelen göçmenlerden yüksek memur, ilmiye sınıfı mensubu veya 
zanaatları ancak kentlerde yapılabilenlere, kentlerde yerleşme izni vermiş, diğerlerinin kent 
merkezlerinde yerleşmesini istememiştir. Ancak göçmenlerin sayısının artması sonucu birçok 
kunduracı, marangoz, berber ve benzeri küçük esnaf ile kent hayatına ve ticarete alışmış olan 
çok sayıda göçmen, yerleştirildikleri köy ve kasabalara uyum sağlayamadıkları için kentlere 
göç etmek zorunda kalmışlardı. Ayrıca özellikle kırsal kesimdeki yerli halkın tepkisinin 
giderek büyümesi ve rahatsızlığın artması, devleti, 1878 yılında yeni bir karar alma gereği ile 
karşı karşıya bırakmış ve yayımlanan bir talimatla göçmenlerin kentlerin çevresine 
yerleşmelerine izin verilmiştir. Bu karardan sonra Anadolu kentlerinde kısa bir süre içinde 
göçmen mahalleleri ortaya çıkmıştır. Ankara’daki Boşnak, Eskişehir’deki Tatar mahalleleri 
bu gelişmenin en iyi örnekleridir. Türkiye’ye, Cumhuriyet döneminde, Yugoslavya’dan 
77.431 aileye mensup olarak 305.158 kişi göç etmiştir. Bu ailelerden 1950 yılına kadar 
gelenlerden 14.494 kişi devlet tarafından iskân edilmiştir. Ailelerin diğer bölümü serbest 
göçmen olarak Türkiye’ye yerleşmişlerdir. Yugoslavya’dan yapılan göçün Yunanistan ve 
Bulgaristan’dan olduğu gibi politik zorlamalardan kaynaklanmadığı, göçün sosyo-ekonomik 
nedenlere dayandığı kabul edilmiştir. Bunun yanlış olduğunu biliyoruz. (Doğanay 1997: 194-
205) 
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Boşnakların Türkiye’ye Yerleşmesi 
19. asrın son yıllarında Anadolu’ya hem Balkanlardan hem de Kafkaslardan binlerce 

muhacir gelmiştir. Muhacirlerin Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi nüfus bakımından büyük 
değişmelere sebep olmuş, nüfus sayısı sürekli artmıştır. İlk gelen muhacirler kırsal kesimlerde 
yerleştiriyorlardı. Daha sonra muhacirlerin büyük şehirlerin dışındaki mahallelere 
yerleştiklerini görüyoruz. Bu şekilde meselâ 1881-1892 arasında Ankara’da ve Çorum’da 
Boşnak mahalleleri ortaya çıkmıştır. Gelen Boşnak muhacirlerin bir kısmı zanaatkârdı ve 
onların geçim sağlamak konusunda daha az zorlandığı söylenir. Boşnak muhacirlerin en 
büyük sorunu dildi. Türkçe bilmiyorlardı. Osmanlı Döneminde 1878’ten sonra gelen 
Boşnaklar, İzmir, Eskişehir, Bursa, Yenişehir, Ankara, İstanbul, Karamürsel, İnegöl, Biga, 
Afyonkarahisar, İzmit ve Adapazarı’na yerleşirler. Boşnak muhacirlere ev yapmak için devlet 
toprak vermiştir. Bazı muhacirler dağlık yerleri ve köyleri tercih ederken bazıları büyük 
şehirleri tercih ederler. İstanbul’a yerleşen bir grup Boşnak, Bosna’daki durumlarını gündeme 
getirmek ve müdahale etmek için 500 üyesi olan bir dernek kurar. Derneğin başkanın adı Ali 
Şevket Yunuzefendic’tir. Bu dernek, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-
Hersek’i ilhak etmesine karşı 1908 yılında İstanbul’da mitingler düzenler. 1910 yılında 
Türkiye’ye gelen Boşnak muhacirlerin üçte biri ölür. Ölenlerin çoğu çocuklardır. Bunun 
sebebi iklim değişikliğidir. Soğuk ve serin Bosna’dan, sıcak Anadolu’ya geldikten sonra yeni 
iklime hemen adapte olamadıkları için ve sıtma hastalığına yakalandıklarından ölürler. 
Marmara bölgesine yerleşenler çok daha kolay adapte olmuşlardır. 1970’lı yıllarda S.Smlatic, 
Türkiye’deki Boşnak muhacirler hakkında kitap yazar. Bu kitapta Boşnak muhacirlerin ilk 
geldikleri zamanda hastalıktan, iklim değişikliğinden çok sayıda öldüğünü söyler ama doğum 
oranı yüksek olduğundan sayı bakımından büyük bir düşüş olmadığını kaydeder. İlk gelen 
muhacirlerin en büyük sorunu O‘na göre dildir. Yaşlı muhacirler için bu sorun daha da yoğun 
yaşanmaktadır; çünkü hemen dil öğrenemezler ve pek çoğu Türkçe öğrenmeden ölür. 
(Bandzovic 2006:626-636) 

Türkiye’ye gelen Boşnak muhacirler genellikle bir arada yaşadılar. Boşnak köyleri 
veya Boşnak mahalleleri oluşturdular. Daha çok kendi aralarında evleniyorlar ve 
görüşüyorlardı. Evlerini de eski Boşnak evlerine benzeterek yapıyorlardı. Türkiye’ye gelen 
Boşnaklar, Türkiye’nin her tarafına yerleşmişlerdi. Daha yoğun olarak Adapazarı, İzmit, 
Yalova ve Bursa gibi Marmara bölgesinin şehirlerine yerleştiler. 1912 yılında gelen 
Boşnakların bir kısmı Çanakkale’ye yerleştiler. Karamürsel’de çok sayıda Boşnak köyü 
vardır. İzmir, Burhaniye ve Ayvalık’a yerleşen Boşnak muhacirleri hem iklimden hem de 
toprağın verimliliğinden dolayı zengin olmuşlardı. Atatürk’ün iktidara gelmesiyle Türkiye’de 
çok şey değişmiştir. Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Batılılaşma süreci ve lâiklik, yeni 
devletin en önemli yeniliklilerdendi. O dönemde gelen Müslüman muhacirler arasında 
eğitimli olanlar çok daha kolay iş bulma imkânı sağlamışlardı. Çünkü o dönemde yeni 
Türkiye’nin eğitimli kadrolara ihtiyacı vardı. Türkiye Cumhuriyeti, 1934 yılında Türkiye’ye 
gelen muhacirler hakkında bir yasa getirir ve komşu ülkelerle muhacir sorunu hakkında 
müzakereyi başlatır. Bu müzakereyi Türkiye o zaman Yugoslavya Krallığıyla da yapmıştı ve 
Yugoslavya Krallığı 1934 yılında bu anlaşmaya göre bir proje hazırlamıştı. Bu projeye göre 
beş yıl içinde 200.000 Boşnak’ın Yugoslavya’dan Türkiye’ye gönderilmesi plânlanıyordu ve 
bu şekilde Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi Türkiye’yle Müslüman nüfusu 
sorununu çözmüş olacaktı. Türkiye, ilk önce bu muhacirleri Türkiye’nin Irak ve İran sınırına 
yerleştirmeyi plânlıyordu; ama bu plân tam olarak gerçekleştirilemedi. O dönemde gelen 
Boşnak muhacirler, Elazığ ve Erzincan bölgesine yerleştiriliyordu. Bu bölgeye gelen 
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muhacirlerin belirli bir zamandan sonra bölgenin şartlarına alışamaması ve daha önce gelen 
akrabalarının daha çok Batı bölgelerinde yaşamalarından dolayı büyük bir kısmı Türkiye’nin 
Batı bölgelerine gitmeye karar verdi. İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirler, muhacirlere iş 
konusunda daha çok imkân sunuyordu. İş imkânları da muhacirlerin büyük şehirlere 
yerleşmesinin en büyük sebebiydi. (Bandzovic 2006:649-654) 

İstanbul’da Boşnak muhacirlerin en yoğun yaşadıkları semtler şunladır: Pendik, Yeni 
Bosna, Bayrampaşa, Beşyüzevler, Alibeyköy, Zeytinburnu, Küçükköy ve Kartal. Daha önce 
gelen muhacirler Fatih, Edirnekapı, Eminönü semtlerine yerleşmişlerdi. Muhacirler ilk beş 
sene vergi de ödemekten muaftılar ve bu durum kendilerinin iş kurmalarına kolaylık 
sağlıyordu.  

Türkiye’ye gelen Boşnak muhacirlerinin özellikle köyden gelenleri büyük bir 
medeniyet veya kültür şoku yaşadılar. 1960’lı yıllarda gelenler genellikle fabrikalarda iş 
buluyorlardı. Türkçeyi genellikle fabrikalarda Türk arkadaşlarından öğreniyorlardı. Türkçeyi 
öğrenmek için ne devlet ne de sivil toplum kuruluşları Türkçe kursları organize etmemişlerdi. 
Bundan dolayı kadın nüfusu Türkçe öğrenmekte daha büyük zorluk çekiyordu. Çünkü 
kadınlar, daha çok evde kalıyorlardı ve kendi aralarında görüşüyorlardı. Türk toplumuyla 
temasları çok kısıtlıydı. Genç nesiller okula başladıktan sonra Türkçeyi öğreniyorlardı. Okul, 
onların Türk toplumunla temasa geçtiği belki tek yerdi. Çünkü yaşadıkları mahalleler çoğu 
Boşnak muhacirlerden oluşuyordu. Kendi aralarında evlendikleri için bu semtlerde sonra da 
yaşamaya devam ediyorlardı. Bu eğilim zamanla biraz da olsa değişmeye başladı. Genç nesil 
daha çok Türk toplumuna dâhil olmaya başlamıştı. Evlilikler de diğer Boşnak olmayan 
gruplarla çoğalmaya başlamıştı. Dedelerin ve babaların yaşadıkları semtlerden farklı bölgelere 
de taşınmaya başladılar. Gelen muhacirler arasında şehirli olanlar çok daha kolay adapte 
oluyorlardı yeni ortama. Aynı zamanda eğitimli olanlar iş konusunda da daha şanslılardı. 
Muhacirlerin hep bir arada yaşaması onların âdetlerini, geleneklerini ve dillerini 
unutmamalarına yardımcı olmuştu. Tabiî ki bugün büyük çoğunluğu özellikle dördüncü veya 
beşinci nesil Boşnakçayı daha az bilmektedir veya tamamen unutmuştur. 

Türkiye’ye gelen Boşnak muhacirleri Slâv kökenli soyadlarını Türk soyadlarıyla 
değiştirmek durumunda kalmışlardı. Yeni soyadlarını geldikleri yerlerden esinlenerek 
alıyorlardı. Bunlardan birkaç örnek: Akova, Sancaklı, Balkan, Boşnak vb. Bazı muhacirlerin 
söylediklerine göre bu konuda büyük bir sıkıntı duymamışlardı; çünkü Slâv soyadlarıyla 
farklılıkları daha belirgin olacaktı ve bunu da istemiyorlardı. Devletin politikası da Türk 
olmayan muhacirlerin Türk toplumuna uymasını bir şekilde destekliyordu. Boşnakların 
Türkiye’ye Osmanlıdan beri olan bir kültür yakınlığından dolayı dil bilmemelerine rağmen 
Türk toplumuna uyum sürecinin çok zor olmadığını görüyoruz. Bu uyum sürecini 
kolaylaştıran diğer bir faktör de Boşnakların kimliklerinin din üzerinde kurulmasıdır. 
Türkiye’ye Müslüman olarak yaşayabilmeleri için geldiler, din için geldiler ve burada dinî 
kimliklerini rahat bir şekilde yaşayabiliyorlardı.1990’lı yıllarda Bosna Savaşı Türkiye’deki 
Boşnak muhacirleri için bir dönüm noktası olmuştur. O dönemde (1992-1995) zulme uğramış 
soydaşlarına yardım etmek için kültür ve dayanışma derneklerini kurdular. Adapazarı, 
İstanbul, Bursa, İzmir onlardan sadece birkaçıdır. Bosna Savaşı’nda yaşanan katliamları 
gündeme getirmeye çalıştılar, Bosna’ya yardım ettiler. Bu derneklerin savaştan sonraki 
faaliyetlerine Boşnak kültür ve geleneklerini yaşatma faaliyetleride eklenmiştir.  
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SONUÇ 

19. asrın son yıllarında Anadolu’ya hem Balkanlardan hem de Kafkaslardan binlerce 
muhacir gelmiştir. Bu göçün sebebi şüphesiz Osmanlı Devleti’nin bu bölgelerden çekilmek 
mecburiyetinde kalmasıdır. Balkanlardan gelen muhacirlerin içerisinde Boşnaklar da vardır. 
Onların göçleri 19. Yüzyılın son çeyreğinde başlamış, yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar 
devam etmiştir. Boşnakların geldikleri coğrafya, tarih boyunca pek çok milletin yaşadığı 
önemli bir coğrafyadır. 

Fatih Sultan Mehmed idaresindeki Osmanlı ordusu, 1463 yılında Bosna’yı fetheder. 
Osmanlı egemenliği Bosna’da 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’na kadar devam 
etmiştir. Bu tarihte Bosna, Avusturya-Macaristan’ın kontrolüne verilmiştir. Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu Bosna’yı işgal ettikten sonra 1918’e kadar Bosna’dan Türkiye’ye 
beş büyük göç dalgası olur. İlk büyük göç, 1878 yılında Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun Bosna’yı işgalinden hemen sonradır. İkinci göç, 1882 yılında 
gerçekleşmiştir. Bu göçün sebebi Avusturya’nın Boşnaklara askerlik mecburiyeti 
getirmesidir. Bu durum Boşnakların isyanı ile sonuçlanmıştır. Üçüncü göç dalgası ‘Dzabic 
hareketiyle’ 1900 yılında olmuştur. Dördüncü dalga 1908 yılında Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhakı sonucunda gerçekleşmiştir. Beşinci dalga ise 1918 
yılında olmuştur. Bu beş büyük göç dalgasının yanı sıra Boşnakların başka göçleri de 
olmuştur. Bugünkü Sırbistan ve Karadağ’da (Sancak bölgesi) yaşayan Boşnakların göçleri 
1970’li yıllara kadar devam etmiş, bu göçlerin sonucu olarak Türkiye’ye çok sayıda Boşnak 
muhacir yerleşmiştir. Bu gün Türkiye’nin çeşitli kentlerinde (İstanbul, Ankara, İzmir, 
Sakarya, Adana, Sivas, Kütahya, Karamürsel, Bursa gibi) çok sayıda Boşnak kökenli vatandaş 
yaşamaktadır.  
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İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ İÇİN KİŞİSEL VE MESLEKİ 
DEĞİŞİME AÇIKLIK ÖLÇEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ; BİR UYGULAMA 

 
Yrd. Doç. Dr. Murat TAŞDAN*1 

ÖZ 
Bu araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi ilköğretim okulu 

öğretmenlerinin değişime açıklık düzeylerini ölçmeye yönelik “Kişisel Değişime Açıklık 
Ölçeği” ve “Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği” olmak üzere iki ayrı ölçme aracı geliştirmek, 
ikinci ise öğretmenlerin değişime açıklık düzeylerini kişisel ve mesleki bazı özelliklerine göre 
karşılaştırmaktır. Tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma grubunu Ankara, Iğdır ve 
Nevşehir il merkezinde görev yapmakta olan 267 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırmada ölçeklerin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Ayrıca ölçeklerin güvenirliklerinin belirlenmesinde Cronbach-Alfa iç tutarlık 
katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeklerden alınan puanların kişisel ve mesleki bazı özelliklere 
göre karşılaştırılmasında, bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı 
faktör analizi sonucunda, her iki ölçeğin de ilköğretim okulu öğretmenlerinin değişime açıklık 
düzeylerini geçerli ve güvenilir olarak ölçtüğü belirlenmiştir. Araştırmada günlük gazete takip 
eden öğretmenlerin, değişime daha açık oldukları belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Değişime açıklık, kişisel değişime açıklık ölçeği, mesleki 
değişime açıklık ölçeği. 
 

DEVELOPING PERSONAL AND PROFESSIONAL OPENNESS TO CHANGE 
SCALES FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS: AN APPLICATION 

ABSTRACT 
The study has two main aims. The first aim is to develop two different measurement 

tools to measure primary school teachers’ levels of openness to change: “Personal Openness 
to Change Scale” and “Professional Openness to Change Scale” and the second one is to 
compare teachers’ levels of openness to change by  personal and professional qualities. The 
research group consisted of 267 primary school teachers from Ankara, Iğdır and Nevşehir city 
centers. As a result of exploratory factor analysis, Personal Openness to Change Scale” and 
“Professional Openness to Change Scale”. Cronbach-Alpha internal consistency coefficients 
were calculated to define reliability of the scales. t test was used to compare the scale scores 
according to personal and professional qualities for independent samples. As a result of 
exploratory factor analysis, it was seen that the two scales measured primary school teachers’ 
levels of openness to change in a valid and reliable way. In the study, regularly read daily 
newspapers were more enthusiastic for change. Also it was observed that the classroom 
teachers’ personal and professional levels of openness to change were higher than the branch 
teachers.   

Keywords: Openness to Change, Personal Openness to Change Scale, Professional 
Openness to Change Scale 
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Giriş 

Değişime açıklık, bir kişinin veya örgütün değişime yatkın, uygun ya da istekli olması 

olarak tanımlanmaktadır (Özdemir, 1999). Örgütsel değişime açık olma ise çalışanların 

psikolojik ve davranışsal olarak değişimi uygulayabilecek düzeyde olması biçiminde ifade 

edilmektedir (Weiner, Amick ve Lee, 2008,  381).  

Wanberg ve Banas (2000,135) değişime açıklığı iki ölçek üzerinde kavramlaştırmıştır; 

değişimi desteklemek için istekli olma, değişimin potansiyel sonuçlarına karşı pozitif etki 

ölçekleri üzerinde değişime açıklığı ölçmüşlerdir.  Dunham, Grube, Gardner, Cummings ve 

Pierce (1989) ’a göre değişime açıklığın bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç 

boyutu bulunmaktadır. Bireyin bu her üç boyut değişim becerisi ve isteği, değişimin 

gerçekleştirmesinde etkili olmaktadır. Tek tek bireylerin değişime karşı tutumları ise, 

topyekün örgütün değişimine etki edebilmektedir.    

Değişime açıklık tanımı yapmanın zorluğu, değişimin tanımının yapılmasının 

zorluğundan kaynaklanmaktadır. Çalışanlar bir tür değişime karşı oldukça büyük bir direnç 

gösterirken, bir diğer değişime ise oldukça açık olabilmektedirler (Zadeoğluları, 2010, 9).  

Her bir değişim bireyler tarafından kendi tutumlarına göre farklı yorumlanabilir 

(Davis, 1988, 210). Bireyler değişime yönelik tutumlarına göre değişime karşı gösterecekleri 

tepkiyi ortaya koyarlar. Yapılan her değişiklik, ondan etkilenen kişilerin tutum ve duygularına 

göre farklı şekillerde açıklanır. Bireyin değişiklik hakkındaki duygu, düşünce ve davranışları 

onun değişikliği benimseme biçimini de etkiler (Yeniçeri, 2002, 103). Holt ve arkadaşları 

(2007, 235) değişime açık olmayı bireylerin bilişsel ve duygusal olarak değişimi kabul 

etmeleri, benimsemeleri ve amaçlara uygun olarak belirli bir plana adapte etmeleri olarak 

tanımlamıştır.  

Sabuncuoğlu ve Tüz (1996)’e göre bireylerin değişime ilişkin tepkileri ve genel 

tutumları şöyledir: Bireyler değişimi kabul ettiklerinde; isteyerek yardımlaşma arzusu, 

yardımcı olma, yönetimin baskısı altında yardımlaşma ve pasif kalma davranışlarını 

göstermektedirler. Değişime kayıtsız kaldıklarında;  kayıtsız kalma, hiç ilgilenmeme, yalnızca 

söyleneni yapma ve öğrenmeme davranışlarını göstermektedirler. Değişime pasif direnç 

gösterdiklerinde; mümkün olduğu kadar işi yapmama, işi yavaşlatma, bilerek yanlış yapma, 

bozma tepkilerini vermektedirler. Değişim karşısında aktif direnç gösterecekleri zaman 

sabotaj ve işten ayrılma davranışlarını göstermektedir. 
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Bireyler değişime bilinmeyenden korkma, değişim gerçekleştikten sonra ihtiyaç 

duyulacak niteliklerden yoksun olma ve güç kaybı gibi nedenlerden dolayı direnç 

gösterebilirler. Diğer yandan örgütler ve örgüt yönetimleri ise atalet, kıt kaynaklar, 

değerler/inançlar, normlara uyma ve alternatifleri algılayamama gibi nedenlerden dolayı 

değişime direnç gösterebilirler (Agocs, 1997, 46). Nicholos ve Husser (1999) ’e göre, 

insanların değişime karşı olmalarının nedenleri; değişimin belirsiz olması, bilinmeyenden 

korkma, rutinin bozulması, varolan durumun ve statünün kaybedilmesine ilişkin endişe, 

güvenlik tehdidi, gücün yeniden dağılımı ve varolan sosyal ilişki ağının bozulmasıdır.   

Everard ve Morris (1996, 229) ise, değişimde başarılı olan kişilerin özelliklerini şöyle 

sıralamaktadırlar: a) Neyi başarmak istediklerini ve değişimi açıkça bilirler. b) Planlanan 

değişimi sadece kendi bakış açılarından değil, empati kurarak diğerlerinin bakış açısından da 

değerlendirirler. c) Örgüt çevresinden gelen taleplere cevap vermede yeterli bilgi ve donanıma 

sahiptirler. d)Değişim sürecinde desteksiz kalmayacakları inancına sahiptirler. e) Engeller 

karşısında yılmazlar ve cesaretlerini yitirmezler. f) Değişime katılımı ve katılımcıların 

güvenliğini sağlarlar. g)Değişimi rasyonel bir karar gibi sunmayı bilirler. h)Değişimi mümkün 

olduğunca bireyleri ödüllendirerek yaparlar. I)Olası sonuçlara ilişkin bilgiyi en üst düzeyde 

paylaşırlar. 

Değişim sözcüğünün eğitim alanında da sıkça kullanılan bir kavram olduğu 

görülmekte ve eğitimcilerin sahip olması gereken önemli niteliklerden biri olduğu 

vurgulanmaktadır. Drucker (1994, 237)’a göre eğitim alanında meydana gelecek değişiklikler, 

üç bin yılı aşkın bir süre önce kitapların basılmasıyla ortaya çıkan modern okuldan beri 

görülen değişikliklerden daha büyük olacaktır.  

Eğitimde değişim sürecinin başarılı olması ya da bir başka ifadeyle değişimin 

başarıyla gerçekleşmesi için uyulması gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler şunlardır 

(Erdoğan, 2002, 85-90):  (1)Okuldaki değişimin öncelikle öğretmen, öğrenci, veli ve diğer 

tüm gruplar tarafından benimsenmesi, (2)Değişimin yukarıdan aşağıya doğru dayatılmaması, 

geniş bir katılım ile geliştirilmesi, (3)Eğitimde değişimin, denetiminin ve değerlendirmesinin 

özenle yapılması, değişim sürecinde öğretmen ve okul yöneticisi etkenlerinin her zaman göz 

önünde bulundurulması, (4)Okul ortamında yapılacak değişmelerde izlenecek temel 

stratejinin, okulun örgütsel stratejisini değiştirmek olduğunun gözden kaçırılmaması ve 

değişim sürecinin sonunda ortaya somut sonuçlar konulmasıdır.  
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Okulların varoluşunda ve değişimi esnasında yaşanan sorunlarda öğretmenlerin uzlaşı 

durumları ve görüşleri önemlidir (Gold, 1996, 579 Akt. Kelchtermans ve Ballet). Eğitimde 

yapılacak değişimlerin ya da yenileşmenin başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biri 

öğretmenlerdir. Öğretmenlerin yapılan herhangi bir değişmeyi istememeleri, bilmemeleri 

veya anlamamaları durumunda değişim başarısız olabilmektedir. Bu nedenle yapılacak 

değişimlerde öğretmenlerin bilgi, beceri ve değişime karşı duyduğu ihtiyacın bilinmesi 

gerekmektedir (Özdemir, 1999, 119). Araştırma bulguları, okuldaki değişim programının 

başarılı olmasında öğretmenlerin merkezi rolünün olduğunu ortaya koymuştur. Eğer 

öğretmenler değişim için yetiştirilir ve değişimi gerçekleştirmeleri için yönetsel destek 

verilirse; değişimin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları, değişimi uygulamaya 

geçirebilmeleri de sorun olmamaktadır (Balcı, 2001, 168).  

Değişim, baştan sona heyecan ve enerji gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle 

öğretmenlerin değişim konusunda heyecanlanması ve değişimin başarılı olabileceği 

konusunda güven duyması gerekmektedir. Dolayısıyla eğitimdeki değişim gereksinimlerinde 

özellikle öğretmenleri, heyecan duyacakları şekilde örgütlemek, değişimin gerçekleştirilmesi 

için önemlidir (Erdoğan, 2002, 87).  

Değişim sürecinde öğretmen önemlidir. Öğretmenlerin uygun görmediği ve 

benimsemediği bir değişimi okulda gerçekleştirmek çok zordur. Değişime öğretmenlerin 

önem vermesi için değişimin amaçları ile öğretmenlerin amaçlarının uyuşmasının sağlanması 

gerekir. Bu nedenle değişime karar verirken, değişim sürecine öğretmenleri de katmak gerekir 

(Balcı 2001, 56). 

 Öğretmenlerin değişime istekli olup olmadığının gözlenmesi için bazı ipuçlarından 

yararlanılabilir. Örneğin, bir öğretmen diğer meslektaşlarına yardım ediyorsa, onları sadece 

bir iş arkadaşı gibi değil, güvendiği ve her zaman rahatlıkla yardım isteyebileceği biri olarak 

görüyorsa, bu öğretmenin değişime istekli olduğu söylenebilir (Dalin, 1998, 145).  

Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin değişime uyum 

yeterliliklerinin de sürekli geliştirilmesi gerekir (Uluğ, 1998, 165). Okulların başarı durumları 

ile öğretmenlerin başarısı arasında yakın bir ilişkinin olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin 

gün içerisindeki kişisel deneyimleri, kimi zaman değişim ve yenilik konusundaki teorik 

bilgiden çok daha fazlasını sunabilir. Önemli olan öğretmenlerin eğitim ortamlarında 

deneyim, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri mekanizmaları oluşturmak ve geliştirmektir 
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(Şimşek, 1997, 104). Okul gelişimi ve reformu ile ilgili alanyazında okul müdürünün ve 

öğretmenlerin sınıftaki rolleri sıklıkla tartışılmaktadır. Klecker ve Loadman (1996) tarafından 

öğretmen gelişimi ile ilgili yapılan bir çalışmada, okul müdürünün okulu geliştirme 

çalışmalarında, geleneksel öğretmen-okul müdürü ilişkisinin ve öğretmenlerin değişime 

kapalı olmalarının okul müdürünün işini zorlaştırdığı belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin değişime açıklıkları, sınıfta teknoloji ile bütünleşmeleri ve doğru 

kullanmaları ile ilişkilidir. Öğretmenlerin değişime açıklık düzeylerinin yüksek olması 

saygınlıklarının artmasına, eleştirel düşünme becerisini geliştirmelerine ve sınıf ikliminin 

daha olumlu olmasına da katkı sağlar (Klecker ve Loadman, 1999). 

Son yıllarda özellikle örgütlerin ve bireylerin değişime karşı tutumları onların 

değişime açık olup olmamaları veya değişime karşı hazır olma tutum ölçekleriyle farklı 

ülkelerde çalışılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları ölçek geliştirme çalışmalarıdır (Kwahk ve 

Lee, 2008; Saldana, Chapman, Henggler, Rowland, 2007; Lai ve Ong, 2010; Mrayyan, 

Modallal, Awamreh, Atoum, Abdullah ve Suliman, 2008; Littell ve Girvin, 2005;  Fuller ve 

ark. 2007; Lehman, Greener ve Simpson, 2002; Susanto, 2008 Akt. Akbaba-Altun ve 

Büyüköztürk, 2011). Türkiye’deki öğretmenlerin değişime ilişkin algıları araştırmacılar 

tarafından farklı zamanlarda değişik boyutlarıyla ele alınmıştır (Ocaklı, 2006; Gökçe 2005; 

Arafat, 2003; Töremen, 2002). Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, okullarda 

öğretmenlerin değişime ilişkin kişisel ve mesleki tutumları her geçen gün daha fazla önem 

kazanmakta ve geçmişte olduğundan daha fazla araştırmacıların ilgisini çekmektedir.  

Öğretmenlerin değişime karşı bilişsel, duyuşsal ve davranışsal tutumları, değişimin 

gerçekleşmesine olumlu ya da olumsuz yönde etki etmektedir. Öğretmenin hem kişisel olarak 

değişime açık bir yapıya sahip olması, hem de mesleki değişimlere açık olması; değişimin 

sınıf ortamından başlayarak tüm okula ve okul kültürüne yayılmasını sağlar. Ancak, eğitim 

alanında konu ile ilgili araştırmalar incelendiğinde değişime açıklığın daha çok örgütsel 

boyutta ele alındığı, öğretmenlerin kişisel ve mesleki değişime açıklıklarını konu alan 

araştırmaların sınırlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’deki öğretmenlerin kişisel ve 

mesleki olarak değişime açıklıklarını ölçen araçların da yetersiz olduğu ve bu alanda yeni 

ölçme araçlarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle de bu çalışma kapsamında 

ilköğretim okulu öğretmenlerinin kişisel ve mesleki değişime açıklık düzeylerinin 

incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin değişime açıklık düzeylerini 

ölçmeye yönelik “Kişisel Değişime Açıklık Ölçeği” ile “Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği” 

olmak üzere iki ayrı ölçme aracı geliştirmek ve öğretmenlerin değişime açıklık düzeylerini 

kişisel, mesleki (kıdem, okuldaki öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen sayısı) ve sosyo-

ekonomik düzey ile ilgili değişkenlere (evlerinde bilgisayar olup-olmaması, evlerinde internet 

bağlantısı olup-olmaması, günlük düzenli gazete takip etme durumları)  göre karşılaştırmaktır.   

Yöntem 

Bu bölümde araştırma modeli, grubu, verilerin analizi ve veri toplama araçları 

hakkında bilgiler sunulmaktadır.  

Araştırma Modeli ve Grubu 

Var olan durumu ortaya koymak amacıyla bir ölçek geliştirmeyi amaçlayan bu çalışma 

tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada kişisel ve mesleki değişime açıklık 

ölçeklerinin geliştirilmesine yönelik deneme uygulaması Ankara, Iğdır ve Nevşehir il 

merkezinde görev yapan 167 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşan bir grup üzerinde 

yapılmıştır. Araştırmanın asıl uygulama grubunu ise yine aynı illerde görev yapmakta olan 

267 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır.   

Veri Toplama Araçları 

Kişisel ve Mesleki Değişime Açıklık Ölçekleri’nin geliştirilme aşamasında öncelikle 

alanyazın taraması yapılmıştır. Alanyazın taraması sonucu ulaşılan ölçekler ve 

araştırmalardan (Gibson ve Dembo, 1984; Guskey ve Passaro, 1994; Klecker ve Loadman, 

1996; 1999; Tschannen, Hoy ve  Hoy, 1998; Brouwers ve Tomic, 2001; Binder, 2002; Bruet, 

Sessions ve Byrnes, 2005;  Aslan,  Beycioglu ve Konan, 2008) yola çıkılarak araştırmacılar 

tarafından her iki ölçek için birer madde havuzu oluşturulmuştur. Hazırlanan havuzlardan 

seçilen maddelerle ölçeklerin ilk formları hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak formlar kapsam 

geçerliliğini, dil ve ifade açısından anlaşılabilirliğini değerlendirmek üzere alan ve dil 

uzmanlarından oluşan yedi kişilik bir grubun görüşlerine sunulmuştur. Uzmanlardan gelen 

öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmış ve araçlar deneme uygulamasına hazır 

hale getirilmiştir. Ölçeklerin deneme uygulamasından elde edilen veriler üzerinde yapılan 

geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin veriler, her bir ölçek için ayrı ayrı olmak üzere 

bulgular bölümünde ayrıntılı olarak sunulmuştur.  
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Verilerin Analizi 

Bu araştırmada “Kişisel Değişime Açıklık Ölçeği” ve “Mesleki Değişime Açıklık 

Ölçeği”nin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla temel bileşenler analizi (principal 

component analysis) yöntemine dayalı açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca 

ölçeklerin güvenilirlik düzeylerinin belirlenmesinde Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayıları 

hesaplanmıştır. Ölçeklerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ardından, söz konusu 

ölçeklerden alınan puanların öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyo-ekonomik düzey ile ilgili 

değişkenlere göre karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t -testi kullanılmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde öncelikle öğretmenlerin değişime açıklık düzeylerini ölçmek amacıyla 

geliştirilmiş olan “Kişisel Değişime Açıklık Ölçeği” ve “Mesleki Değişime Açıklık 

Ölçeği”nin geliştirilme çalışmalarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Ardından öğretmenlerin 

kişisel ve mesleki bazı özelliklerine göre ölçeklerden aldıkları puanlara ilişkin karşılaştırma 

sonuçları sunulmuştur.    

Kişisel Değişime Açıklık Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

Kişisel Değişime Açıklık Ölçeği, başlangıçta 29 madde ve beşli likert tipi cevaplama 

formatında hazırlanmıştır. Olumlu maddeler “her zaman: 5”, “hiçbir zaman: 1” olarak 

puanlanırken, “Alışkanlıkları Koruma ve Sürdürme Eğilimi” boyutunda yer alan 9 madde ters 

puanlanmaktadır.  

“Kişisel Değişime Açıklık Ölçeği”nin yapı geçerliğini test etmek üzere, temel 

bileşenler analizi (principal component analysis) yöntemine dayalı açımlayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Döndürme yöntemi olarak da Varimax kullanılmıştır. Analiz sonucunda aracın 

iki faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Birinci faktör “Alışkanlıkları Koruma ve 

Sürdürme Eğilimi” (tendency to keep and continue the habits) ikinci faktör ise “Değişim 

İsteği/ Dinamizmi” (change inclination / dynamism), olarak adlandırılmıştır. Tablo 1’de 

ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonuçları sunulmaktadır.  

Tablo 1. Kişisel Değişime Açıklık Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonucu 

Faktör 1: 
Alışkanlıkları 

Koruma ve 
Sürdürme 
Eğilimi 

 
Döndürülmüş 
Faktör Yük 

Değeri 

 
Düzeltilmiş 

Madde-
Toplam 

Korelasyonu 

 
Faktör 2: 

Değişim İsteği 
/ Dinamizmi 

 
Döndürülmüş 
Faktör Yük 

Değeri 

 
Düzeltilmiş 

Madde-
Toplam 

Korelasyonu 
1 .68 .56 3 .44 .34 
2 .49 .38 5 .36 .28 
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4 .50 .40 7 .38 .29 
6 .73 .61 10 .39 .30 
12 .77 .67 14 .39 .28 
13 .62 .50 15 .48 .35 
17 .74 .62 16 .55 .41 
23 .72 .58 18 .56 .43 
27 .34 .25 20 .61 .47 
   21 .48 .36 
   22 .49 .37 
   24 .58 .45 
   26 .58 .44 
   28 .47 .36 

Cronbach-Alfa:α =.81 Cronbach-Alfa: α =.75
Açıklanan Varyans = %16.41 Açıklanan Varyans = %15,24
KMO =.79 
Barlett Küresellik Testi= 2χ = 1321, 348 P= <.000 
Toplam Açıklanan Varyans = %31.65 

 

Veri setinin faktörleştirmeye uygunluğunu test etmek amacıyla öncelikle Tablo 1’de 

görülen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ve Barlett Küresellik Testi sonuçları 

incelenmiştir. Bu analizde KMO değerinin .79 olduğu saptanmıştır. Bu da “iyi” olarak 

nitelendirilebilir (Kalaycı, 2005). Yine aynı amaçla uygulanan Barlett Küresellik Testi 

değerinin de manidar olduğu [ 2χ =1321,348, P=.000] belirlenmiştir. Bu bulgular 

doğrultusunda, veri setinin açımlayıcı faktör analizi için uygunluğuna karar verilmiştir 

(Kalaycı, 2005; Şencan, 2005). 

Ölçeğin birinci faktörü olan “Alışkanlıkları Koruma ve Sürdürme Eğilimi” alt 

boyutunda 9 madde yer almaktadır. Maddelere ilişkin döndürülmüş faktör yük değerleri .34 

ile .77 arasında değişmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans %16,41 ve 

Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı .81’dir. Ölçeğin ikinci faktörü olan “Değişim 

İsteği/Dinamizmi” alt boyutunda 14 madde yer almaktadır. Maddelere ilişkin döndürülmüş 

faktör yük değerleri .36 ile .61arasında değişmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı 

varyans %16.99 ve Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı ise .75’tir.  

Başlangıçta 29 madde olarak hazırlanan ölçekten 6 madde ( 8, 9, 11, 19, 25, 29) düşük 

faktör yük değeri ya da düşük madde toplam korelasyonu gibi sorunlar yüzünden araçtan 

çıkartılmıştır.  
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Mesleki Değişime Açıklık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğine İlişkin Bulgular 

Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği 14 madde ve beşli likert tipi cevaplama formatında 

hazırlanmıştır. Maddelerde öğretmenlere meslek yaşamlarında karşılaşmaları olası bazı 

değişim durumları sunulmuş ve bu durumları kabul edip etmemeye yönelik tepkileri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Cevaplama formatı “tartışmasız kabul ederim:5”, “kesinlikle kabul 

etmem:1” şeklindedir.  

“Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği”nin yapı geçerliğini test etmek üzere, temel 

bileşenler analizi (principal component analysis) yöntemine dayalı açımlayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonucunda aracın tek faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Tablo 

2’de ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonuçları sunulmaktadır.  

Tablo 2 incelendiğinde, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett Küresellik Testi 

sonuçları veri setinin faktörleştirmeye uygun olduğunu göstermektedir. Analiz sonucunda 

KMO değeri .83 bulunmuştur. Bartlett Küresellik Testi sonucu da manidardır [ 2χ =1422, 824, 

P=.000].  

 “Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği”nde tek faktör altında toplanmış 14 madde yer 

almaktadır. Maddelere ilişkin faktör yük değerleri .40 ile .69 arasında değişmektedir. Ölçeğin 

açıkladığı varyans %35,86 ve Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı ise .86’dır. 

Tablo 2. Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonucu 

 
Madde No 

 
Döndürülmüş Faktör Yük Değeri

 
Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyonu

1 .45 .39 
2 .40 .36 
3 .60 .52 
4 .66 .58 
5 .56 .58 
6 .50 .44 
7 .49 .44 
8 .66 .55 
9 .69 .60 

10 .54 .43 
11 .63 .54 
12 .67 .57 
13 .63 .52 
14 .69 .57 

KMO =.83 
Barlett Küresellik Testi: 2χ =1422, 824, P=.000 
Açıklanan Varyans =%35.86 
Cronbach-Alfa: α =.86 
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Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Bazı Özelliklerine İlişkin Karşılaştırmalara 
Yönelik Bulgular 

Bu bölümde öğretmenlerin cinsiyetlerine, branşlarına, , görev yaptıkları okuldaki 

öğretmen ve öğrenci sayısına, kıdeme, düzenli olarak günlük bir gazete takip etme 

durumlarına, öğretmenlerin evlerinde bilgisayar ve internet bağlantısı bulunup 

bulunmamasına göre yapılan karşılaştırmalar sunulmaktadır.  

Tablo 3’te öğretmenlerin cinsiyetlerine göre kişisel ve mesleki değişime açıklık 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular sunulmaktadır.  

Tablo 3 Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Kişisel ve Mesleki Değişime Açıklık Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Değişime Açıklık Puanları Cinsiyet n X S sd t P 
Kişisel Değişime Açıklık  
a Alışkanlıkları Koruma ve 
Sürdürme Eğilimi  

1. Kadın  126 28.00 6,76 265 1.02 .30 
2. Erkek 141 28.82 6,33 

b. Değişim İsteği / Dinamizmi  1. Kadın  126 51,39 6.14 265 1.59 .11 
2. Erkek 141 50.17 6.40 

2.Mesleki Değişime Açıklık  1. Kadın  126 42.64 8.64 265 0.89 .37 
2. Erkek 141 41.68 8.88 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, Kişisel Değişime Açıklık 

Ölçeği’nin “Alışkanlıkları Koruma ve Sürdürme Eğilimi” [t(265)=1.02,p>.05] ve “Değişim 

İsteği/ Dinamizmi”  [t(265) =1,59, p>.05] alt boyutları ile Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği 

[t(265) = 0,89, p>05]  puan ortalamalarında manidar farklılıkların olmadığı görülmektedir.  

Tablo 4’te öğretmenlerin branşlarına göre kişisel ve mesleki değişime açıklık 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular sunulmaktadır.  

Tablo 4 Öğretmenlerin Branşlarına Göre Kişisel ve Mesleki Değişime Açıklık Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Değişime Açıklık Puanları Branş n X S sd t P 
1.Kişisel Değişime Açıklık   
a Alışkanlıkları Koruma ve 
Sürdürme Eğilimi  

1.Sınıf  138 28,84 6,64 265 1.03 0.30 
2.Branş 129 28,01 6,42 

b. Değişim İsteği / Dinamizmi  1.Sınıf  138 51,01 6.47 265 0.71 0.47 
2.Branş 129 50,45 6,11 

2.Mesleki Değişime Açıklık  1.Sınıf  138 42.65 9.47 265 1.01 0.31 
2.Branş  129 41.57 7.94 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin branşlarına göre, Kişisel Değişime Açıklık 

Ölçeği’nin “Alışkanlıkları Koruma ve Sürdürme Eğilimi” [t(265)=1,03,p>.05] ve “Değişim 

İsteği/Dinamizmi”  [t(265) =0,71, p>.05] alt boyutları ile Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği 

[t(265) = 1,01 p>05]  puan ortalamalarında manidar farklılıkların olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 5’te öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki öğretmen sayısına göre, kişisel ve 

mesleki değişime açıklık puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular sunulmaktadır.  

Tablo .5 Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okuldaki Öğretmen Sayısına Göre Kişisel ve 
Mesleki Değişime Açıklık Puanlarının Karşılaştırılması 
Değişime Açıklık Puanları Öğretmen Sayısı n X S sd t P 

1.Kişisel Değişime Açıklık   
a Alışkanlıkları Koruma ve 
Sürdürme Eğilimi  

1. 30 ve ( -) 146 29,75 6,20 259 3,81 0,00* 
2. 31 ve (+) 115 26,73 6,54 

b. Değişim İsteği / Dinamizmi  1. 30 ve ( -) 146 51,26 6.08 259 1,47 0.14 
2. 31 ve (+) 115 50,11 6,54 

 
2. Mesleki Değişime Açıklık  1. 30 ve ( -) 146 43.11 8.53 259 2.37 0.01˜  

2. 31 ve (+) 115 40.56 8,96 
Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki öğretmen sayısına 

göre, “Alışkanlıkları Koruma ve Sürdürme Eğilimi” alt ölçek puanlarında [t(259)=3.81; P<..01] 

manidar farklar olduğu görülmektedir. Ayrıca “Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği” toplam 

puanları [t(259)=2.37; P<.01] arasındaki fark da manidardır. Grupların ortalamaları 

karşılaştırıldığında, 30 ve daha az öğretmeni bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin, 31 

ve üzeri öğretmeni bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere göre alışkanlıkları koruma ve 

sürdürme eğilimlerinin daha düşük olduğu ve kişisel değişimin bu boyutunda değişime daha 

açık olduklarını görülmektedir. Araştırmanın veri analizi kısmında, “Alışkanlıkları Koruma ve 

Sürdürme Eğilimi” boyutundaki ters maddeler düzeltildiği için, bu boyuttaki puanlarda 

yükselme, değişime açık olma anlamına gelmektedir. Yine tabloda görüldüğü gibi 30 ve altı 

öğretmen sayısına sahip okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki değişime açıklık 

düzeyleri de 31 ve daha fazla sayıda öğretmeni bulunan okullara görev yapan öğretmelere 

göre daha yüksektir. Bu da değişime daha açık oldukları biçiminde yorumlanmaktadır.  

Tablo 6’da öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki öğrenci sayısına göre kişisel ve 

mesleki değişime açıklık puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular sunulmaktadır.  

Tablo 6. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okuldaki Öğrenci Sayısına Göre Kişisel ve Mesleki 
Değişime Açıklık Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişime Açıklık Puanları Öğrenci Sayısı n X S sd t P 
1.Kişisel Değişime Açıklık   
a Alışkanlıkları Koruma ve 
Sürdürme Eğilimi  

1. 500 ve ( -) 83 30,85 6,06 255 4.24 0.00*
2. 501 ve (+) 174 27,28 6,41 

b. Değişim İsteği / Dinamizmi  1. 500 ve ( -) 83 51,73 5.81 255 1.77 0.07 
2. 501 ve (+) 174 50,24 6.08 

 
2. Mesleki Değişime Açıklık 
Ölçeği Toplam Puanı 

1. 500 ve ( -) 83 43.38 7.83 255 1.70 0.08 
2. 501 ve (+) 174 41.37 9.23 
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Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki öğrenci sayısına göre, 

“Alışkanlıkları Koruma ve Sürdürme Eğilimi” ölçek puanlarında [t(259)=4.24;P<.01] manidar 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Gruplar arasındaki farklar incelendiğinde, 500 ve daha az 

öğrencisi bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin değişime açıklık düzeylerinin, 500 ve 

üzeri öğrencisi bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin değişime açıklık düzeylerinden 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu boyutta Değişim İsteği/Dinamizmi [t(265)=1,77,p>.05] 

alt boyutu puan ortalamalarında ve Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği [t(265)=1,70p>05] puan 

ortalamalarında manidar farklılıkların olmadığı görülmektedir. 

Tablo 7’de öğretmenlerin kıdemlerine göre kişisel ve mesleki değişime açıklık 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular sunulmaktadır. 

 
Tablo 7 Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Kişisel ve Mesleki Değişime Açıklık Puanlarının 
Karşılaştırılması  
 
Değişime Açıklık Puanları Kıdem n X S sd t P 
1.Kişisel Değişime Açıklık   
a Alışkanlıkları Koruma ve 
Sürdürme Eğilimi  

1. 10 yıl ve  ( -) 167 28,43 6,32 257 0.04 0.99 
2. 11 yıl ve  (+) 92 28,43 7,08 

b.Değişim İsteği / 
Dinamizmi  

1. 10 yıl ve  ( -) 167 51,75 5,77 257 1.94 0.05*
2. 11 yıl ve  (+) 92 50,16 6,54 

2.Mesleki Değişime Açıklık  1. 10 yıl ve  ( -) 167 42.54 8.38 257 1.15 0.25 
2. 11 yıl ve  (+) 92 41.22 9.49 

 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin kıdemlerine göre, “Değişim İsteği/Dinamizmi 

boyutunda [t(257)=1.94;≤ .05] elde ettikleri puanlarda manidar farklılık olduğu görülmektedir. 

Bu durum 10 yıl ve daha altı kıdeme sahip olan öğretmenlerin ( X =51,75), 11 yıl va daha üstü 

mesleki kıdeme sahip olan ( X =50,16), öğretmenlere göre değişim istek ve dinamizmlerinin 

daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Öğretmenlerin kıdemlerine göre “Alışkanlıkları 

Koruma ve Sürdürme Eğilimi” [t(265)=0,04,p>.05] ile Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği 

[t(265)=1,15 p>05] puan ortalamalarında manidar farklılıkların olmadığı görülmektedir. 

Tablo 8’de öğretmenlerin düzenli olarak günlük bir gazete takip etme durumlarına 

göre kişisel ve mesleki değişime açıklık puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 

sunulmaktadır.  
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Tablo 8. Öğretmenlerin Düzenli Olarak Günlük Bir Gazete Takip Etme Durumlarına Göre 
Kişisel ve Mesleki Değişime Açıklık Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişime Açıklık Puanları Günlük 
Gazete 

n X  S sd t P 

1.Kişisel Değişime Açıklık     
a Alışkanlıkları Koruma ve 
Sürdürme Eğilimi  

1. Evet 120 27,67 6,72 263 1,68 0.09 
2. Hayır 145 29,03 6.38 

b. Değişim İsteği / 
Dinamizmi  

1. Evet 120 49.48 6.02 
 

263 3,64 0.00* 

2. Hayır 145 29,08 6,29 
2.Mesleki Değişime Açıklık  1. Evet 120 41.87 9.29 263 0.39 0.69 

2. Hayır 145 42.30 8.29 
 

Tablo 8 incelendiğinde, öğretmenlerin düzenli olarak günlük bir gazete takip etme 

durumlarına göre yalnızca “Değişim İsteği/Dinamizmi” alt ölçek puanlarında manidar fark 

olduğu görülmektedir [t(263)=3.64;P<.01]. Gruplara ilişkin ortalamalar incelendiğinde, düzenli 

olarak günlük bir gazete takip eden öğretmenlerin toplam puan ortalamalarının ( X =49,48), 

takip etmeyenlerin ortalamalarından daha yüksek olduğu ( X =29,08), bir diğer deyişle 

değişime daha açık oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemlerine göre “Alışkanlıkları 

Koruma ve Sürdürme Eğilimi” [t(265) =1,68, p>.05] ile Mesleki Değişime Açıklık Ölçeği 

[t(265)=0,39 p>05]  puan ortalamalarında manidar farklılıkların olmadığı görülmektedir. 

Tablo 9’da öğretmenlerin evlerinde bilgisayar bulunup-bulunmamasına göre kişisel ve 

mesleki değişime açıklık puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular sunulmaktadır.  

Tablo 9 .Öğretmenlerin Evlerinde Bilgisayar Bulunup-Bulunmamasına Göre Kişisel ve Mesleki 
Değişime Açıklık Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişime Açıklık Puanları Bilgisayar n X S sd t P 
1.Kişisel Değişime Açıklık    
a Alışkanlıkları Koruma ve 
Sürdürme Eğilimi  

1. Evet 208 28,30 6,88 118,887 0,56 0.50 
2. Hayır 58 28,86 5,18 

b. Değişim İsteği / Dinamizmi  1. Evet 208 51,21 6,40 264 2,25 0.02* 
2. Hayır 58 49,12 5,72 

2.Mesleki Değişime Açıklık  1. Evet 208 42.86 8.59 264 2.50 0.01˜
2. Hayır 58 39.63 9,02 

 

Tablo 9’da sunulan öğretmenlerin, evlerinde bilgisayar bulunup-bulunmamasına göre 

kişisel ve mesleki değişime açıklık puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 

incelendiğinde, Değişim İsteği/Dinamizmi puanlarındaki farkın manidar olduğu 

görülmektedir [t(264)=2.55;P ≤ .01]. Gruplara ilişkin ortalamalar incelendiğinde, evlerinde 
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bilgisayar bulunan öğretmenlerin ( X =51,21), bulunmayanlara göre ( X =49.12) değişim istek 

ve dinamizmlerinin daha yüksek olduğu ve değişime daha açık oldukları görülmektedir. 

Öğretmenlerin evlerinde bilgisayar bulunup-bulunmamasına göre Mesleki Değişime Açıklık 

Ölçeği [t(264)=2,50p ≤ .05] puan ortalamalarında da manidar farklılıkların olduğu 

görülmektedir. Gruplara ilişkin ortalamalar incelendiğinde, evlerinde bilgisayar bulunan 

öğretmenlerin ( X =42.86), bulunmayanlara göre ( X =39,63) mesleki olarak değişime açıklık 

düzeylerinin daha yüksek olduğunu görülmektedir. Bu boyutta “Alışkanlıkları Koruma ve 

Sürdürme Eğilimi” [t(118,887) =0,56 p>.05] puan ortalamalarında manidar farklılıkların 

olmadığı görülmektedir. 

Tablo 10’da öğretmenlerin evlerinde internet bağlantısı bulunup bulunmamasına göre 

kişisel ve mesleki değişime açıklık puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 

sunulmaktadır.  

Tablo 10. Öğretmenlerin Evlerinde Internet Bağlantısı Bulunup Bulunmamasına Göre Kişisel ve 
Mesleki Değişime Açıklık Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişime Açıklık Puanları Internet 
Bağlantısı

n X  S sd t P 

1.Kişisel Değişime Açıklık Ö  
a Alışkanlıkları Koruma ve 
Sürdürme Eğilimi  

1. Evet 176 28,23 6,74 261 0,45 0.64 
2. Hayır 87 28,63 6,20 

b. Değişim İsteği / Dinamizmi  1. Evet 176 51,41 6,13 261 2,21 0.02* 
2. Hayır 87 49,59 6,48 

2.Mesleki Değişime Açıklık 
Ölçeği Toplam Puanı 

1. Evet 176 42.17 8,94 261 0.08 0.95 
2. Hayır 87 42.08 8,58 

 

Tablo 10 incelendiğinde, öğretmenlerin evlerinde internet bağlantısı bulunup 

bulunmamasına göre, Değişim İsteği/Dinamizmi [t(261)=2,21,p<05] puan ortalamalarında 

manidar farklılıkların olduğu görülmektedir. Gruplara ilişkin ortalamalar incelendiğinde, 

evlerinde internet bağlantısı bulunan öğretmenlerin( X =51,41), bulunmayanlara göre 

( X =49,59) değşim istek ve dinamizminin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum 

evlerinde internet bağlantısı bulunan öğretmenlern, değişime daha açık olduğu biçiminde 

yorumlanabilir. Öğretmenlerin evlerinde internet bağlantısı bulunup bulunmamasına göre, 

“Alışkanlıkları Koruma ve Sürdürme Eğilimi” [t(265)=0,45,p>.05], ile Mesleki Değişime 

Açıklık Ölçeği [t(265)=0,08p>05] puan ortalamalarında manidar farklılıkların olmadığı 

görülmektedir.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada öncelikle öğretmenlerin “Kişisel Değişime Açıklık” ve “Mesleki 

Değişime Açıklık” düzeylerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir veri toplama 

araçlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeklerin geliştirilmesine yönelik işlemlerin 

tamamlanmasının ardından araçlar ilköğretim okulu öğretmenlerinden oluşan bir gruba 

uygulanmış, bu deneme uygulamasından elde edilen veriler ile ölçeklerin geçerlilik ve 

güvenirlilik analizleri yapılmıştır.  

Ölçeklerin yapı geçerliliklerini test etmek üzere yapılan açımlayıcı faktör analizleri 

sonucunda, her iki ölçeğin de ilköğretim okulu öğretmenlerinin değişime açıklık düzeylerini 

geçerli ve güvenilir olarak ölçtüğü belirlenmiştir. “Kişisel Değişime Açıklık” ölçeğinin 

geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin bulgular, yeterli ancak daha da güçlendirilebilir olarak 

nitelendirilebileceğinden, başka çalışmalarda yeni geçerlilik ve güvenirlilik kanıtları elde 

edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamında geliştirilen “Mesleki Değişime Açıklık” ölçeğinin açıkladığı 

varyansın =%35,86, Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısının ise α =.86 olduğu görülmüştür. 

Bu değerler geliştirilen ölçeğin geçerlilik ve güvenirliğinin iyi düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  Türkiye’deki ilgili alanyazın incelendiğinde bir eksiklik olarak görülen ve bu 

araştırmanın temel amaçlarında birisi olarak geliştirilen bu ölçeğin gereksinimi karşılayacağı 

düşünülmektedir.  

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre yapılan karşılaştırmalar sonucunda, kadın ve erkek 

öğretmenlerin kişişsel ve mesleki değişime açıklık düzeylerinin farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Alanyazın incelendiğinde bu araştırmanın sonuçlarından farklı sonuçların elde 

edildiği çalışmalara da rastlanmıştır. Örneğin Klecker ve Loadman (1999) ’ın yaptıkları 

araştırmanın sonucunda, kadın yöneticilerin bilişsel ve davranışsal boyutlarda, erkek 

meslektaşlarına göre değişime daha açık oldukları saptanmıştır. Balıkçı (2004)’nın ilköğretim 

okulu öğretmenlerinin değişime ilişkin algılarını araştırdığı çalışmada; bayan öğretmenlerin, 

erkek öğretmenlere göre değişime daha olumlu yaklaştıkları sonucuna varılmıştır. Ocaklı 

(2006) ’nın yaptığı araştırmada da, kadın okul yöneticilerinin, erkek okul yöneticilerine göre 

değişime daha açık olduğu görülmüştür. Bunun temel sebebi olarak, kadın öğretmenlerin 

insan ilişkilerine daha duyarlı olmaları gösterilmiştir. Ancak bu araştırmada, kadınlar ve 

erkekler arasında diğer çalışmalarda olduğu gibi bir farklılığa rastlanmamıştır. 
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Araştırmada sınıf ve branş öğretmenlerinin kişisel ve mesleki değişime açıklık 

düzeylerinin de farklılık göstermediği saptanmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılmış 

araştırmalarda, bu araştırmadaki sunuçlar ile farklı sonuçların da elde edildiği görülmüştür. 

Arafat (2003)’ın örgütsel yenileşmede öğretmen tutumlarının etkisini araştırdığı çalışmada 

sınıf öğretmenlerinin okuldaki yenileşme uygulamalarına ve örgütsel yenileşmeye kendilerini 

“her zaman” açık olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Balıkçı (2004)’nın yaptığı 

araştırmada sınıf öğretmenlerinin, branş öğretmenlerine göre değişime daha olumlu 

yaklaştıkları saptanmıştır. Bu farkın nedenleri, sınıf öğretmenlerinin okulda daha çok zaman 

harcamaları, öğrencilerin davranışlarını değiştirmede daha çok sorumluluk almaları ve sınıf 

öğretmenlerinin velilerle iletişiminin daha iyi olması olarak yorumlanmıştır. Ocaklı (2006), 

sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliğinden gelen okul müdürlerinin, fen 

bilimlerinden gelen okul müdürlerine göre değişime daha açık olduğunu saptamıştır. Aslan, 

Beycioğlu ve Konan (2008) tarafından yapılan araştırmada, sınıf öğretmenliği ve sosyal 

bilgiler alanından gelen ilköğretim okulu yöneticilerinin, fen ve matematik alanlarından gelen 

okul yöneticilerine göre değişime daha açık oldukları saptanmıştır.   

Görev yapılan okuldaki öğretmen sayısı değişkenine ilişkin karşılaştırmalarda, 30 ve 

daha az öğretmeni bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin, kişisel olarak değişim istek 

ve dinamizminin, 31 ve üzeri öğretmeni bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerden  daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Yine 30 ve daha az öğretmeni bulunan okullarda görev yapan 

öğretmenlerin mesleki değişime açıklık düzeylerinin, 31 ve üzeri öğretmeni bulunan okullarda 

görev yapan öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Öğrenci sayısına göre yapılan karşılaştırmalarda da 500 ve daha az öğrencisi bulunan 

okullarda görev yapan öğretmenlerin kişisel olarak alışkanlıkları koruma ve sürdürme 

eğilimlerinin, 500 ve üzeri öğrencisi bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere göre daha 

zayıf ve bu boyutta değişime açıklık düzeylerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Öğretmen ve öğrenci sayısına ilişkin bulgular birlikte değerlendirildiğinde, daha küçük 

okullarda görev yapan öğretmenlerin kişisel ve mesleki değişime daha açık oldukları 

söylenebilir. Büyük okullarda görev yapan öğretmenlerin puanlarının düşük olması, büyük 

okullarda değişimin daha güç gerçekleşebileceği yönündeki inanış ve düşüncelerle ilişkili 

olabilir. Ayrıca küçük okullarda birincil ilişkilerin daha fazla olmasının, öğretmenlerin 

değişim arzularını olumlu yönde etkilemesi ile ilişkili olarak da yorumlanabilir. Milli Eğitim 
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Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin ve uygulayıcılarının okullardaki değişimi hızlandırmak 

için, okullardaki öğretmen ve öğrenci sayısını azaltmaya yönelik politikalara ağırlık 

vermelerinin, eğitimdeki değişim çalışmalarına hız kazandıracağı düşünülebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan karşılaştırmalarda, 10 yıl ve altı 

mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin, 11 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenlere göre 

değişim istek ve azminin daha yüksek ve bu boyutta kişisel olarak değişime daha açık 

oldukları görülmüştür. Konuyla ilgili araştırmalar incelendiğinde, araştırmanın bu sonuçlarını 

destekleyen sonuçları olduğu görülmektedir. Örneğin Aktan (1999)’ın araştırmasında ise, 

değişime açıklık ile çalışma süresi arasında manidar bir ilişki olduğu tespit edilmiş ve 0-3 yıl 

arası çalışma süresine sahip çalışanların, 4-7 arası çalışma süresine sahip olanlara göre 

değişime daha açık oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Arafat (2003)’ın örgütsel yenileşmede 

öğretmen tutumlarının etkisini araştırdığı çalışmada, 36 yaşın üstündeki sınıf öğretmenleri ile 

21 yıldan daha fazla mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin, okullarındaki örgütsel 

değişime daha olumlu yaklaştıkları saptanmıştır. Balıkçı (2004) tarafından öğretmenlerin 

değişime ilişkin algılarının incelendiği çalışmada; mesleki kıdemi 6-11 yıl arası olan 

öğretmenlerin, 18-23 yıl arası olan öğretmenlere göre değişime daha olumlu yaklaştıkları 

belirlenmiştir. Bu durum, her iki grup arasındaki hizmet öncesi eğitim farkı ve mesleki kıdemi 

daha az olan öğretmenlerin, daha genç ve dinamik olmaları ile ilişkili olarak yorumlanmıştır. 

Aslan, Beycioğlu ve Konan (2008) tarafından yapılan araştırmada da, bu çalışmanın 

sonuçlarından farklı sonuç elde edilmiş ve ilköğretim okul müdürlerinin mesleki kıdemlerinin 

değişime açıklık düzeyleri arasında manidar farklılığa yol açmadığı saptanmıştır.  

Öğretmenlerin düzenli olarak gazete takip etme durumlarına göre yapılan 

karşılaştırmalarda, “Değişim İstek ve Dinamizmi”  alt ölçek puanlarında manidar fark olduğu 

belirlenmiştir. Düzenli gazete takip eden öğretmenlerin, bu boyutta değişime daha istekli ve 

açık oldukları görülmüştür. Günlük olarak gazete takip etmek, öğretmenlerin güncel olay ve 

bilgilerle donanmalarını, farklı görüş ve düşüncelere daha esnek yaklaşmalarını, dolayısıyla 

da değişime daha açık olmalarını sağlayıcı nitelikte katkılar getiriyor olabilir. Okçabol ve Gök 

(1998) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin %32.00’sinin boş zamanlarını gazete 

okuyarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Aynı araştırmada öğretmenlerin %8.00’inin gazete 

ve kitap okumadıkları tespit edilmiştir. Ayda bir ya da birkaç kitap okuyan öğretmenlerin 

oranının ise ancak %53.00’e ulaştığı saptanmıştır. Okçabol ve Gök (1998) tarafından yapılan 
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araştırmanın bulguları ile bu araştırmanın bulguları birlikte değerlendirildiğinde, boş 

zamanlarında bile yeterince gazete ya da kitap okumayan öğretmenlerin, kişisel olarak 

değişime ayak uydurmalarının da zor olacağı düşünülebilir.  

Araştırmada evlerinde bilgisayar ve internet bağlantısı bulunan öğretmenlerin, 

bulunmayanlara göre kişisel olarak değişime daha istekli ve değişim azimlerinin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca evlerinde bilgisayar bulunan öğretmenlerin, mesleki değişime 

açıklık düzeylerinin de daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aslında bu sorunun sorulmasındaki 

temel amaç, bir anlamda öğretmenlerin teknolojik gelişmelere ve değişmelere ne denli açık 

olduklarını belirlemektir. Öğretmenlerin evlerinde de bilgisayar kullanıyor olmalarının, 

mesleki değişime açıklık düzeylerinde farka neden olması aslında iki değişken arasında 

kurulan bağlantının desteklendiğini göstermektedir.  

Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak şu öneriler geliştirilebilir: 

1- Evlerinde bilgisayar bulunan ve günlük gazete takip eden öğretmenlerin kişisel ve 

mesleki olarak değişime açıklık düzeylerinin daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, 

okullardaki değişimin hızlandırılması için hükümet ve okul politikalarıyla öğretmenlerin 

sosyal koşulları daha da iyileştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 2-Ülke çapında 

eğitimde değişim çalışmalarında daha başarılı olmak için okulların öğrenci sayısı 

azaltılmalıdır.  3-İlköğretim Okulu öğretmenlerinin kişisel ve mesleki değişime açıklık 

düzeylerini belirlemek için hazırlanan bu ölçekler, daha da geliştirilerek ilköğretim okulu 

yöneticileri, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler ile eğitim müfettişleri 

için de geliştirilebilir. 4-Değişime açıklık düzeyi kişisel ve mesleki değerler, örgütsel 

vatandaşlık davranışı ve öğretmenlerin iş doyum düzeyleri, örgütsel bağlılık düzeyleri gibi 

değişkenler ile ilişkilendirilerek de çalışılabilir.  
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DIŞ TİCARETİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ:  TÜRK CUMHURİYETLERİ VE 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

                                                             

Doç. Dr. Ekrem GÜL∗       Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI∗∗       Öğr. Gör. Serkan KONYA∗∗∗ 

Öz 

1991’de Doğu Bloğunun çöküşünden sonra Türk Cumhuriyetleri resesyona maruz 

kaldı. Politik ve sosyo-ekonomik kurumsal altyapının eksikliği bu süreci etkiledi. Arz şokları, 

hiper-enflasyon gibi problemler ticari serbestleşme ile aşıldı. Türk Cumhuriyetleri, 

bağımsızlıktan sonra yaşadığı problemleri, güçlü bağlarının olduğu Türkiye yardımıyla 

çözmek istemişlerdir. Bu durum, Türkiye'yi diğer ülkelere göre avantajlı bir hale getirmiştir. 

Türkiye, nitelikli işgücündeki durumu, teknolojik bilgi birikimi ve uluslararası arenadaki 

deneyimiyle Türk Cumhuriyetlerine öncü olmuştur. 

Bu çalışmada, 5 Türk Cumhuriyeti (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan) ile Türkiye için (1994-2010) dış ticaretin büyüme üzerine etkisi panel veri 

analizi ile test edilmiştir. Alınan verilerin durağanlığını test etmek için LLC ve IPS Panel 

Birim Kök Testleri yapılmıştır. Daha sonra Pedroni Eşbütünleşme testi ve Panel Granger 

nedensellik testi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, büyüme, birim kök testi, Eşbütünleşme testi, Panel 

Granger Nedensellik testi 
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EFFECTS OF INTERNATİONAL TRADE ON GROWTH: A CASE OF THE 

TURKİC REPUBLİCS AND TURKEY 

Abstract 

After the collapse of the Eastern Bloc in 1991,New independent Turkish Republics 

was subjected to a recession. The lack of political and socio-economic institutional 

infastructure affected this process. The problems such as supply shocks, hyper-inflation have 

been overcome with trade liberalization. Turkish Republics chose to overcome the problems 

after independence with the help of Turkey with which they had various links. This situation 

made Turkey more privileged country than others. Turkey, with its qualified human 

resources, technologic background and experience in international relations, has competence 

to provide Turkish Republic with some advantages in various areas. 

In this study, the effect of international trade on growth is examined by the panel data 

analysis for five Turkic Republics (Kazakhstan, Krgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and 

Turkmenistan) and Turkey (1994-2010). LLC and IPS Panel Unit Root Tests are used in order 

to examine the stagnation of data taken. Afterwards Pedroni Cointegration Test and Panel 

Granger Causality Test are used.  

1.Giriş 

Liberalizm süreciyle beraber dışa açıklık iktisadi büyümeyi ve refahı arttırmaktadır. 

Bu görüş Klasik İktisada kadar uzanmaktadır. Klasik iktisatçılardan itibaren dış ticaretin 

büyümenin motoru olduğu fikri tartışılmaktadır. Dış ticaretin büyümenin motoru olduğu tezi 

Adam Smith’in uzmanlaşma kavramı ve Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisinde 

yer almaktadır. Michaley ve Feder’in çalışmaları da bu fikri doğrulamaktadır.  

Heckser-Ohlin-Samuelson (HOS) Modeli, ticari serbestleşmenin gelişmekte olan 

ülkelerde büyüme ve reel ücretlerin arttırılması için önemine işaret etmektedir (Jayme, 

2001:11). İçsel büyüme modelleri ise, dış ticaret ile büyüme arasındaki öneme işaret 

etmektedir. Grossman ve Helpman, uzun dönem büyümenin nedenini, içsel teknolojik 

yenilikler sonucu bilginin yayılmasına bağlamaktadırlar (Saçık, 2009:169). Grossman ve 

Helpman’a göre, dış ticaret, verimlilik artışıyla beraber yeni teknolojilerin yayılmasını da 

sağlayacak ve bu da ekonomik büyümeyi arttıracaktır (Yılmazer, 2010:246). 
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Dış ticaret ile büyüme arasında bir ilişki olduğu aşikâr olsa da dış ticaretin ekonomik 

büyüme açısından önemsiz olduğunu savunan veya bu konuyla hiç ilgilenmeyen öğretiler de 

mevcuttur. 1960’larda büyümenin asıl kaynağını dış ticaret olarak gören modeller ihracata 

dayalı büyüme modelleri olarak belli bir yer edinmiştir. Ancak modern büyüme teorileri, dış 

ticareti büyümenin kaynaklarından sadece bir tanesi olarak görmektedir. Aslında dış ticaret ve 

büyüme ilişkisi iki yönlüdür. Yani, dış ticaret büyümeyi etkilerken; büyüme de dış ticareti 

etkilemektedir.  

İhracatın büyümeye olan olumlu etkilerine bakarsak; 

-İhracat artışı dış ticaret çarpanı vasıtasıyla milli geliri arttırır. 

-İhracat artışı işbölümünü ve işbirliğini arttırır. 

-İhracat artışı verimliliği ve üretimi arttırır. Ayrıca ihracat, maliyetleri de 

düşüreceğinden ürün kalitesinde artış görülür. 

-İhracat rekabeti arttırır ve artan rekabet ileri teknolojiye dayalı üretim yapılmasını 

zorunlu kılar. 

-İhracat artışı iç tasarrufu ve iç yatırımı arttırmakta, ödemeler bilânçosunda fazlalılığı 

sağlamaktadır. 

-İhracat artışı ülkeye daha fazla döviz kazandıracağından ithalatı da arttırmaktadır. 

2.Literatür Özeti 

Dış ticaret ile büyüme ilişkisi ekonomi sahasında uzun yıllardan beri incelenen 

konulardan biridir. Genel teori, dış ticaretin büyümenin motoru olduğu ve ihracatın büyümeyi 

arttıracağı üzerine kurulmuştur. Söz konusu ampirik çalışmalardan birçoğu bu teoriyi 

doğrularken, birçoğu da, büyümeyi ithalatla ilişkilendirmiştir. Genel olarak literatür 

değerlendirildiğinde, dış ticaret değişkenlerinden ihracat ve ithalat ile büyüme arasında, 

çalışmalarda ele alınan ülke, dönem ve yöntem bakımından farklılıklar vardır.  

Genelde ihracatın büyüme üzerine pozitif etkisi olduğu görülmektedir. Bu etki, 

ekonomideki üretim fazlalığıyla beraber verimlilikte de bir artışa yol açacaktır. Ayrıca ihracat 

artışının ölçek ekonomilerinden ve pozitif dışsallıklardan elde edilen kazançlar 

doğurmasından kaynaklanmaktadır (Tyler, 1980:2). Bunun için de ülkelerin belli bir 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 35       Mart – Nisan 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

4 
 

sanayileşme ve kalkınma düzeyine sahip olması gerekmektedir. Bu sanayileşme düzeyini 

yakalayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, ihracata dayalı büyüme süreciyle ekonomik 

yapıda önemli etkiler gösterecektir. 

Bu çalışmada, 1991 yılında Doğu Bloğunun çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanan 

Türk Cumhuriyetlerindeki ihracat ve ithalat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler 

incelenecektir. Türk Cumhuriyetlerinin mevcut yapısına bakıldığında, gerek politik, gerekse 

sosyo-ekonomik kurumsal altyapılarının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 

bu çalışmaya temel teşkil edecek olan literatür araştırması da, konuyu daha çok gelişmekte 

olan ülkeler özelinde ele alan çalışmalardan oluşturulmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1: Dış Ticaret-Büyüme İlişkisi Üzerine Literatür Özeti 

 
Yazar (lar) Ülke (ler) Yöntem  Değişkenler  Sonuç  

Riezman ve 
diğ. (1995) 

126 ülke  
(1950– 
1990) 

Nedensellik 
Testleri 

Ticari dışa açıklık ve 
ihracat ile büyüme 

Ticari dışa açıklık ve ihracat 
ile büyüme arasında iki yönlü 
nedensellik vardır. 

Al-Yousif 
(1997) 

Suudi 
Arabistan, 
Kuveyt, 
Birleşik 
Arap 
Emirlikleri 
ve Umman 
(1973– 
1993) 

Eşbütünleşme 
ve nedensellik 
testleri 

İhracat ve ekonomik 
büyüme 

İhracat ve ekonomik büyüme 
arasında pozitif ve anlamlı bir 
ilişki vardır. 

Ekanayake 
(1999) 

8 
gelişmekte 
olan Asya 
ülkesi 
 (1960–
1997) 

Eşbütünleşme 
ve nedensellik 
testleri 

İhracat ve ekonomik 
büyüme 

İhracatla büyüme arasında 
çift yönlü bir ilişki vardır. 

Sinha ve 
Sinha 
(2000) 

19 Asya 
ülkesi  
(1950– 
1992) 

Eşbütünleşme 
ve nedensellik 
testleri 

Ticari açıklık ve 
ekonomik büyüme 

Hong Kong, İran, İsrail, 
Myanmar, Pakistan, Çin, 
Singapur ve Irak’ta ekonomik 
büyümenin ticari açıklık ile 
pozitif bir ilişki içinde olduğu 
tespit edilmiştir. 

Şimşek 
(2003) 

Türkiye 
(1960-2002) 

Eşbütünleşme 
ve nedensellik 
testleri 

İhracat ve ekonomik 
büyüme 

İhracata dayalı büyüme 
hipotezini 
desteklememektedir. 

Dritsakis ve 
Adamopoul
os (2004) 

Yunanistan 
(1960– 
2000) 

Nedensellik 
Testleri 

Finansal dışa açıklık 
ve ekonomik büyüme

Finansal dışa açıklıktan 
büyümeye doğru bir 
nedensellik ilişkisi vardır. 

Demirhan 
(2005)  

Türkiye  
(1990:01– 
2004:01) 

Eşbütünleşme 
ve nedensellik 
testleri 

İhracat ve ekonomik 
büyüme 

İhracattan büyümeye doğru 
bir nedensellik 
bulunamazken, ithalattan 
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büyümeye doğru bir 
nedensellik vardır. 

Hameed ve 
diğ. (2005) 

Güney Asya 
ülkeleri 
(1973– 
2002) 

Nedensellik 
Testleri 

İhracat ve ekonomik 
büyüme 

İhracatın büyüme üzerinde 
pozitif bir etkisi vardır. 

Güngör ve 
Kurt (2007) 

Türkiye 
(1968– 
2003) 

Eşbütünleşme 
testi 

Dışa açıklık ve 
kalkınma 

Dışa açıklık ve kalkınma 
arasında uzun dönemli bir 
ilişki vardır. 

Aktaş 
(2009) 

Türkiye 
(1996– 
2006) 

Eşbütünleşme 
ve nedensellik 
testleri 

İhracat, ithalat ve 
ekonomik büyüme 

Kısa dönemde ihracat, ithalat 
ve ekonomik büyüme 
arasında iki yönlü bir 
nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Uzun dönemde ise; 
ihracattan ithalata, ithalattan 
ihracata, büyümeden ihracata 
ve büyümeden ithalata doğru 
tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi vardır. 

Kıran ve 
Güriş (2011) 

Türkiye 
(1992-2006) 

Nedensellik 
Testleri 

Ticari ve finansal 
dışa açıklık ile 
ekonomik büyüme 

Ticari dışa açıklık ile 
ekonomik büyüme arasında 
çift yönlü bir ilişki; finansal 
dışa açıklıkla ekonomik 
büyüme arasında anlamsız 
bir ilişki vardır. 

Shahbaz ve 
diğ. (2011) 

Pakistan 
(1990– 
2008) 

Nedensellik 
Testleri 

İhracat ve ekonomik 
büyüme 

İhracatla büyüme arasında 
pozitif bir ilişki vardır. 

 

Tablo 1’de verilen literatür özetinden açıkça anlaşılacağı üzere çalışmaların büyük bir 

kısmı ihracata dayalı büyüme lehinde bulgu vermiştir. Bununla birlikte ihracata dayalı 

büyümeyi desteklemeyen çalışmalar da söz konusudur.  

3.Ekonometrik Yöntem ve Ampirik Bulgular 

Bu çalışmada ihracat (EXPR), ithalat (IMPR) ile büyüme oranı (GRW) ilişkileri, geçiş 

sürecindeki 5 Türk Cumhuriyeti (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, 

Türkmenistan) ile Türkiye için Eşbütünleşme ve nedensellik analizleri kullanılarak 

irdelenecektir. Bu çerçevede söz konusu ülkelerin 1994-2010 arası dönemlere ait verileri, 

Dünya Bankası’nın “World Databank” isimli veri tabanından alınmıştır. Çalışmada bu 6 

ülkeye ait verilerden hareketle değişkenler arası uzun dönem ilişkileri veren Eşbütünleşme 

testi ve daha sonra da Granger nedensellik testleri yapılmıştır.  

Türkiye ile birlikte diğer Türk Cumhuriyetlerinin ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme 

ilişkilerinin Eşbütünleşme ve nedensellik analizleri ile belirlenmesinden önce değişkenlerin 
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durağanlığını belirlemek ve birim kök içerip içermediğini tespit etmek amacıyla Levin, Lin ve 

Chu (LLC) ile Im, Pesaran, Shin (IPS) tarafından geliştirilen Panel Birim Kök Testleri 

yapılmıştır. Verilen en uygun durağanlığa sahip olduğunu göstermek için Tablo 2’de sabitli 

yapıda durağanlık sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 2: Levin, Lin ve Chu Birim Kök Testi Sonuçları 

 LLC IPS ADF PP 
t-istatistiği p-değeri t-istatistiği p-değeri t-istatistiği p-değeri t-istatistiği p-değeri 

E
X
P 
T 
 

Seviyesi Sabitli-
Trendli -0.29656 0.3834  0.78114 0.7826 6.88250 0.8653 6.96805 0.8597 

1.Farkı Sabitli-
Trendli -2.25514 0.0121 -1.24556 0.1065 18.5936 0.0988 44.5104 0.0000 

I
M
P
T 

Seviyesi Sabitli-
Trendli -1.69753 0.0448  0.17179 0.5682 10.4858 0.5734 4.35830 0.9761 

1.Farkı Sabitli-
Trendli -3.98296 0.0000 -3.08263 0.0010  31.4398 0.0017 27.9225 0.0057 

G
D
P 

Seviyesi Sabitli-
Trendli -2.12252  0.0169 -1.17214 0.1206 20.0398 0.0663 42.6395 0.0000 

1.Farkı Sabitli-
Trendli -6.13406 0.0000 -4.36434 0.0000  40.5877 0.0001  59.5194 0.0000 

 
 

 

Tablo 2’de maksimum optimal gecikme uzunluğu 1 olarak seçilmiştir. Olasılıklar, 

asimptotik normallik varsayımı altında hesaplanmıştır. Veri setinde söz konusu yıllara ait 

veriler tam olduğundan “Balanced Örnekleme” seçilmiştir. Tablo 2’deki bulgulara göre, 

büyüme seviyesinde durağanken, ihracat ve ithalat 1. Farkında durağan hale gelmiştir. 

Büyümeye ait veriler seviyesinde durağan olduğu halde, Pedroni Eşbütünleşme testinin 

yapılabilmesi için bu serinin de birinci derece farkı alınmalıdır. Birinci derece farkı 

alındığında bütün serilerin durağan olduğu görülmektedir.  

Değişkenler arası uzun dönemli ilişkinin varlığı Pedroni Eşbütünleşme testi ile 

ölçülmektedir. Pedroni Eşbütünleşme Testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3: Pedroni Eşbütünleşme Test Sonuçları 

 Test istatistiği P-değeri

GRW & IMPR 

Panel v-İstatistiği  0.326303 0.3721 
Panel rho-İstatistiği -0.784189 0.2165 
Panel PP-İstatistiği -3.452867 0.0003 
Panel ADF  istatistiği -1.289432 0.0986 
Grup ρ –istatistiği (parametrik olmayan) Phillips 
ve Perron tipi ˜ istatistiği -0.185356 0.4265 

Grup t-istatistiği (parametrik olmayan) 
Phillips ve Perron tipi t test istatistiği -4.296687  0.0000 

Grup t-istatistiği (parametrik) Dickey 
Fuller tipi t istatistiği -1.760772 0.0391 

GRW & EXPR 

Panel v-İstatistiği 0.665806 0.2528 
Panel rho-İstatistiği -0.897803 0.1846 
Panel PP-İstatistiği -3.392016 0.0003 
Panel ADF  istatistiği -1.396266 0.0813 
Grup ρ –istatistiği (parametrik olmayan) Phillips 
ve Perron tipi ˜ istatistiği -0.281840 0.3890 

Grup t-istatistiği (parametrik olmayan) 
Phillips ve Perron tipi t test istatistiği -4.129820 0.0000 

Grup t-istatistiği (parametrik) Dickey 
Fuller tipi t istatistiği -1.863207 0.0312 

 
 

Tablo 3’de büyüme-ithalat ve büyüme-ihracat arasında ikili Eşbütünleşme ilişkisi test 

edilmiştir. Pedroni Eşbütünleşme Test sonuçlarına göre, büyüme ile ihracat ve büyüme ile 

ithalat arasında 7 testten 4’ü %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve eşbütünleşik olduğu tespit 

edilmiştir.  

Eşbütünleşme testinden sonra değişkenler arası ilişkinin olup olmadığını test etmek 

için ve eğer varsa bu ilişkinin yönünü belirlemek için Granger nedensellik testi uygulanır. 

Granger nedensellik testi değişkenler arasında ilişkinin olup olmadığını test etmek ve ilişki 

varsa bu ilişkinin yönünü belirlemek için kullanılır. Granger tarafından kurulan basit 

nedensellik modeli şöyledir:   

 
∑∑
=

−
=

− ++=
m

j
tjtj

m

j
jtit YdXcY

11
η

     
 (1)  

Modele göre, X değişkeni Y değişkeninin nedeniyse, X’teki değişmeler Y’deki 

değişmelerden önce gelmektedir. Granger testiyle tahminden ziyade nedensellik çıkarsaması 

yapıldığı için değişkenler önceden durağanlaştırılmalıdır (Granger, 1969:431).  
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Granger nedenselliğinin geliştirilmiş hali Holtz-Eakin, Newey ve Rosen modelidir. 

Holtz-Eakin ve diğ. (1988) tarafından geliştirilen panel nedensellik analizi en küçük kareler 

yöntemine dayanır. Holtz-Eakin ve diğ., sabit etkilerden arındırmak için değişkenlerin farkını 

alarak Granger anlamında nedensellik testi için uyarlanmış ve değişkenlerin fark ya da 

seviyelerini içeren enstrüman değişken seti kullanılmasını önermiştir (Öztürk ve diğ., 

2011:63). 

Holtz-Eakin ve diğ. (1988) modeli aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır (Holtz-Eakin 

ve diğ., 1988:1373): 

∑ ∑
= =

−− ++++=
m

l

m

l
ititlitltlitlttit ufxyy

1 1
0 ψδαα      (2) 

Denklemde if sabit etkileri, uit hata terimini göstermektedir. Bu tanımlamada hata 

terimi uit, denklemdeki yit ile korelasyonludur. Farkı alınmış model aşağıdaki şekilde 

gösterilmektedir (Holtz-Eakin ve diğ., 1988:1376): 

∑ ∑
= =

−−−−−−− +−+−+=−
m

l

m

l
itlititllitlitttitit vxxyyayy

1 1
1111 )()( δα   (3) 

Denklemden görüldüğü üzere, hata terimleri ile bağımlı değişkeni arasında ilgileşim 

sorunu vardır. Bu nedenle Holtz-Eakin ve diğerleri tarafından önerilen panel nedensellik 

sınaması iki aşamalı EKK yöntemine dayanmaktadır (Ağayev, 2010:173). Nedensellik ilişkisi 

için test edilmesi gereken hipotez: 

H0 : α1 = α2 = ,…, = αm = 0       

H0 hipotezinin reddedilmesi durumunda değişkenler arasında Granger nedensellik 

ilişkisi tespit edilmektedir (Öztürk ve diğ., 2011:64). 

Tablo 4: Granger Nedensellik Test Sonuçları 

 
 Gecikme Gözlem Sayısı F-istatistiği Olasılık 
İthalat → Büyüme 3 84 5.47781 0.0018 
Büyüme → İthalat 3 84 0.41543 0.7424 
İhracat → Büyüme 2 90  4.18805 0.0184 
Büyüme → İhracat 2 90 1.24098 0.2943 
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Tablo 4’de yapılan Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre, ihracatla büyüme 

arasında tek taraflı bir nedensellik ilişkisi vardır. İhracattan büyümeye doğru bir nedensel 

ilişki varken, büyümeden ihracata doğru bir nedensel ilişki tespit edilememiştir. Aynı şekilde, 

ithalatla büyüme arasında da tek taraflı bir nedensel ilişki bulunmuştur. İthalattan büyümeye 

doğru bir nedensellik ilişkisi varken; büyümeden ithalata doğru bir nedensel ilişki tespit 

edilememiştir.  

4.Sonuç ve Değerlendirme 

İhracat ve ekonomik büyüme ilişkisi Merkantilizme kadar uzanmaktadır. 

Merkantilizmde ihracatı öven ve ithalatı yeren politikalar mevcuttu. Ancak Klasik Dış Ticaret 

Teorisi ihracat kadar ithalatın da önemini vurgulamakta ve dış ticareti kısıtlayıcı engelleri 

ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Klasik İktisada göre, dış ticaret büyümenin motorudur. 

Klasik teoride ihracat, milli geliri, verimliliği, uzmanlaşmayı ve üretimi arttırmakta, bu da 

büyümeyi arttırmaktadır. Klasik Teoriden sonra da büyüme ve dış ticaretle ilgili çalışmalar 

devam etmiştir. Nitekim Heckser-Ohlin Teoremi-Samuelson Modeliyle, ticari 

serbestleşmenin önemine işaret edilmiş ve ticari serbestleşmenin özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde büyümeyi arttırdığını vurgulamıştır. Daha sonra bu modeli Grossman ve Helpman 

ele almış ve dış ticaretin verimlilik artışıyla beraber yeni teknolojilerin yayılmasını da 

sağlayarak büyümeyi arttıracağına işaret etmiştir. 

Ticari serbestleşmenin büyüme üzerindeki etkisi ampirik çalışmalarla da test 

edilmiştir. Ele alınan çalışmalarda ihracatın veya ithalatın büyümeyi arttırdığı ya da azalttığı 

sonuçları bulunmuştur. Bu sonuçlarda, kullanılan zaman periyotlarındaki farklılık, ülke 

grupları ve ekonometrik yöntemler farklı olduğundan çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 

çalışmada da, Doğu Bloğunun çöküşüyle bağımsızlığını kazanmış 6 Türk Cumhuriyeti ile 

Türkiye’nin dış ticaret ve büyüme ilişkisi test edilmiştir.  Yapılan analizler sonucunda, uzun 

dönemde ihracattan büyümeye doğru çift taraflı bir nedensellik mevcutken, ithalattan 

büyümeye doğru tek taraflı bir nedensellik tespit edilmiştir. Ancak kısa dönemde bu sonuca 

erişilememiştir. Bunun nedeni de, Türk Cumhuriyetlerinde belli bir sanayileşme düzeyine 

ulaşmadan ve makroekonomik dönüşümler olmadan büyümeyi gerçekleştiremeyeceği 

şeklinde açıklanabilir.  
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Kısa dönemde ihracat ve ithalattan büyümeye doğru bir ilişkinin var olmaması 

nedeniyle, değişkenler arası uzun dönemli ilişkinin varlığı Pedroni Eşbütünleşme Testi ile 

analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, uzun dönemde dış ticaret ile büyüme arasında bir 

ilişki tespit edilmiştir. Dolayısıyla etkin büyümenin sağlanabilmesi için uzun dönemde 

makroekonomik ve kurumsal altyapının kurulması gerekmektedir. 
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ELİT BOKSÖRLERİN ÇEVİKLİK, SÜRAT, REAKSİYON VE DİKEY SIÇRAMA 
YETİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

 

 
 

Dr. Işık BAYRAKTAR1 
ÖZ 
 
Antrenman düzenleyicilerinin sporda üst düzey performansı geliştirmek için performans 
bileşenlerini ve onların ilişkilerini anlamaları, antrenmanın etkinliği açısından önemli 
olacaktır. Bu çalışmanın amacını, elit boksörlerin çeviklik, sürat, reaksiyon zamanı ve dikey 
sıçrama yetileri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Büyük milli takım 
sporcusu erkek boksörlere (n=26; yaş=20,76±3,19) pro-agility çeviklik, 30 metre sürat koşu, 5 
metre reaktive mat/start ve dikey sıçrama (CMJ) testleri uygulanmıştır. Değişkenler 
arasındaki ilişkiler için korelasyon istatistiği uygulanmıştır. Çeviklik ile görsel reaksiyon 
zamanı (RZ), arasında orta düzeyde ilişki olduğu (r=0,455; p<0,05), çeviklik yetisi ile 30 m. 
sürat yetisi arasında düşük düzeyde fakat istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilişki olduğu 
görülmüştür (r=0,300; p>0,05). CMJ ile çeviklik ve RZ (görsel ve işitsel) arasında orta 
düzeyde (r=-0,600/-0,549/-0,475; p<0,05); 30 m. sürat yetisi ile yüksek düzeyde ilişki olduğu 
tespit edilmiştir (r=-0,772, p<0,05). Sonuç olarak, boksörlerde anaerobik güç göstergelerinden 
biri olan dikey sıçramanın görsel ve işitsel RZ, çeviklik ve sürat koşu yetileri üzerinde etkili 
olduğu düşünülmektedir. Sürat ve çevikliğin koşu aktivitesi gibi görünmesine rağmen, 
antrenman uygulamalarında birbirlerinin yerini alamayacağı söylenebilir. Ayrıca çevikliğin 
geliştirilmesi için antrenman içeriklerinde, görsel uyaranların tercih edilmesi önemli olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Boksör, çeviklik, sürat, reaksiyon zamanı, dikey sıçrama 

 
 

RELATIONSHIPS BETWEEN AGILITY, SPEED, REACTION AND VERTICAL 
JUMP ABILITY OF ELITE BOXERS 

 
ABSTRACT 
 
For training effectiveness, it will be important that training designers understand performance 
components and their relationships to improve high-level performance in sports. Aim of this 
study was to assess the relationships between agility, speed, reaction time and vertical jump 
ability of elite boxers. Pro-agility, 30 m. sprint, 5 m. reactive mat/start and vertical jump 
(CMJ) tests were applied to the national team of senior man boxers (n=26; age=20,76±3,19). 
Correlation statistics were applied for relationships between the variables. Relationships were 
observed between agility and visual reaction time (RT) at moderate (r=0,455; p<0,05);  
                         
1 Spor Genel Müdürlüğü, SESAM, Ankara, isikb72@gmail.com  
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between agility and 30 m. sprint at low-level but statistically not significant. Correlations 
were determined between CMJ with agility and RT (visual and auditory) at moderate          
(r=-0,600/-0,549/-0,475; p<0,05); between CMJ and 30 m. sprint ability at high level              
(r=-0,772, p<0,05). As a conclusion it is thought that vertical jump, which is an anaerobic 
power indicator of boxers, is effecting on visual and auditory reaction time, agility an sprint 
ability. Although sprint and agility seems to be a running activity, it can be referred that they 
can’t replace each other in training. Further it will be important that visual stimulus have to be 
preferred in training contents to improve agility. 
  
Key words: Boxer, agility, sprint, reaction time, vertical jump 
 
 
GİRİŞ 
 
Rekabete dayalı ve mücadele gerektiren spor branşları, sürekli maksimal efor gerektirir. 
Boksun karmaşık bir spor aktivitesi olduğu (Wozniak ve ark., 2006) ve çeşitli fonksiyonel 
özelliklerin bir arada tutulmasını gerektirdiği bilinmektedir. Kas kuvveti, sürat, reaksiyon 
zamanı, koordinasyon, denge, yüksek anaerobik ve aerobik güç boks performansında rol 
oynayan önemli faktörlerdir. Boks antrenmanlarının sonucunda da aerobik güç, kas kuvveti 
ve dayanıklılığı, esneklik, koordinasyon, çeviklik ve reaksiyon zamanlarında gelişmeler 
hedeflenir  (Fişekçioğlu, 2002). 
 
Reaksiyon zamanı, birçok spor branşı için kritik bir bileşendir. Çünkü sporcuların değişen 
ortamlarda çeşitli uyaranlara yanıt vermesi gerekmektedir. Alt gövde reaksiyon zamanının 
belirlenmesine yönelik sınırlı sayıda araştırmanın olduğu da bilinmektedir. Spor branşlarının 
uygulanması esnasında sergilenen reaktif hareketlerin çoğu, büyük kas gruplarının işe dahil 
olması ile gerçekleşmektedir (Spiteri ve ark., 2013).  Çeviklik, çabuk yön değiştirme yeteneği 
şeklinde tanımlanır. Geçerli bir ölçüm yöntemi olarak birçok atletik performans test 
uygulamalarında görülmektedir (Hoffman, 2006). Dikey sıçrama testleri, maksimal kuvvete 
bağlı olarak bacak kaslarının patlayıcı kuvvet özelliğinin görüntülenmesi ve 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Reeve&Tyler, 2013; Açıkada, 2008).  Sürat yetisinin 
temelini maksimal sürat, ivmelenme, tepki ve eylem çabukluğu oluşturur (TAF, 2008). Spor 
branşlarının çoğunluğunda sürat yetisi, başarının belirleyici unsuru olarak görülür. Bu sebeple 
performans testlerinin vazgeçilmezidir.  
 
Genel olarak koordinatif yetenekler sportif verim üzerinde etkindir. Sürat ile koordinatif 
yetilerin çok yakın bağları vardır ve bunlar merkezi sinir sisteminin işlevidir. Bu nedenle 
motorik yetilerin üst düzeyde geliştirilmesi ile birbirlerini etkileyebileceği söylenebilir (TAF, 
2008). Spor bilimcileri, motorik yetilerin birbirleri ile ilişkilerinin incelendiği, farklı spor 
branşlarında çeşitli araştırmalar yapmıştır (Vescovi&McGuigan,2008; Baker&Newton,2008). 
Fakat boks branşında, seçilmiş yetilerin ilişkilerinin karşılaştırıldığı araştırmaya 
rastlanmamıştır. 
 
Bu araştırmanın amacını, elit Türk boksörlerinin reaksiyon zamanı, çeviklik, sıçrama ve sürat 
yetilerinin birbirleri ile ilişkilerinin ne seviyede olduğunun belirlenmesi oluşturmaktadır. 
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YÖNTEM  
 
Araştırma Grubu: Araştırma grubunu, büyükler kategorisindeki erkek boks milli takımı 
(n=26) sporcuları oluşturmaktadır. Ölçümler Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma grubunun yaş, vücut ağırlığ (VA)ı, boy uzunluğu (BU) ve vücut kitle indekslerine 
(VKİ) ait ortalama ve standart sapma değerleri tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1: Araştırma grubunun yaş, VA, BU ve VKİ’lerine ait ortalama ve standart sapma 
değerleri 

 n Xort SS 

Yaş (yıl) 26 20,76 3,19 

VA (kg) 26 72,42 17,67 

BU (cm) 26 173,63 8,08 

VKİ (kg/m2) 26 23,74 4,08 

 
Veri Toplama Araçları: Dikey sıçrama ve reaksiyon zamanı ölçümlerinde Fusion Sport 
tarafından geliştirilen kontak mat kullanılmıştır (SmartJump, FusionSport, Avustralya). Sürat 
ve çeviklik ölçümleri için fotosel cihazından yararlanılmıştır (SmartSpeed, FusionSport, 
Avustralya).  
 
Reaktive/Mat Start Test (Şekil 1): Koşu alanı (5 metre) işaretlenerek belirlenmiştir. Başlangıç 
çizgisinin gerisine SmartJump reaksiyon matı, bitiriş çizigisine de SmartSpeed fotocell kapısı 
yerleştirilmiştir. Denek yüksek çıkış koşu pozisyonunda, arkadaki ayağı matın üzerine, öndeki 
ayağı ise başlangıç çizgisine yerleştirmiştir. Deneklerden önce görsel (ışık), sonra işitsel (ses) 
uyaranları ile 5 metrelik mesafeyi, maksimal süratte koşarak geçmeleri istenmiştir. Uyaranlar, 
1-4 saniye zaman aralığında random olarak gelmiştir. Ölçüm sonuçları her bir sporcu için, 
Reaksiyon Zamanı (RZ), 5 m. koşu zamanı (5m) ve toplam zaman (RZ+5m) şeklinde, 
otomatik olarak el bilgisayarına kaydedilmiştir. 

 

Şekil 1 
 

Pro-agility Çeviklik Testi (Şekil 2): 20 yard koşu testi olarak da bilinen pro-agility çeviklik 
test alanı, başlangıç çizgisinin 5 yard (4,57m) soluna ve sağına işaretçilerin yerleştirilmesi 
şeklinde belirlenmiştir. Başlangıç çizgisine SmartSpeed fotocell kapısı yerleştirilmiştir. 
Tekrarlı geçiş zamanları bu sayede alınmıştır. Uygulama başlamadan denek başlangıç 
çizgisinde yerini alır. Hazır olduğunda önce sağdaki işaretçiye, sonra da soldaki işaretçiye 
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dokunarak başlangıç çizgisinden geçerek testi sonlandırır. Her bir sporcu için toplam zaman 
kaydedilmiştir. 
 

 

 

Şekil 2 
 

Dikey sıçrama ölçümlerinde aktif sıçrama (CMJ) testi uygulanmıştır. Sürat yetilerinin 
belirlenmesinde ise 30 metre sürat koşu protokolü gerçekleştirilmiştir. 
 
Verilerin Analizi: Araştırma grubuna uygulanan ölçümlerde, değişkenler arasındaki ilişkiler 
için korelasyon istatistiği uygulanmıştır. İstatistiksel işlemler için SPSS 17.0 paket programı 
kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyi için 0.05 kabul 
edilmiştir. 
 

 

BULGULAR 
 
Bu bölümde araştırma grubundan elde edilen reaktive/mat start testine ait görsel ve işitsel 
reaksiyon zamanları, pro-agility çeviklik, 30 metre sürat koşu ve CMJ yetilerine ait değerlerin 
ortalama ve standart sapma değerleri ile bu testlerin korelasyon sonuçları tablolar halinde 
verilmiştir. 
 
Araştırma grubundan elde edilen reaktive/mat start testine ait görsel ve işitsel reaksiyon 
zamanları, pro-agility çeviklik, 30 metre sürat koşu ve dikey sıçrama yetilerine ait ortalama ve 
standart sapma değerleri tablo 2’de verilmiştir. 
 
 

Tablo 2. Araştırma grubunun görsel ve işitsel 
reaksiyon zamanları, çeviklik, 30 m. sürat koşu ve 
dikey sıçrama yetilerine ait değerleri 

Değişken n Xort SS 

G
ör

se
l 

R
ea

ks
iy

on
 RZ (sn) 

26 

0,53 0,13 

5 m (sn) 1,25 0,08 

RZ+5m (sn) 1,79 0,11 

RZ (sn) 0,54 0,64 
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İş
its

el
 

R
ea

ks
iy

on
 5 m (sn) 1,23 0,06 

RZ+5m (sn) 1,78 0,08 

Pro-agility (sn) 5,01 0,24 

30 m (sn) 4,35 0,18 

CMJ (cm) 33,61 5,06 

 
Tablo 2 incelendiğinde, araştırma grubunun reaktive/mat start testinde RZ, 5m koşu zamanı 
ve toplam zaman yönünden, görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarında çok yakın değerler 
ortaya koydukları görülmektedir. Sporcuların çeviklik yetisinin belirlendiğinde pro-agility 
testinde 5,01±0,24 sn, 30 metre sürat koşu testinde 4,35±0,18 sn ve dikey (aktif) sıçrama 
(CMJ) 33,61±5,06 cm ortalama değerler gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. 

 
Araştırma grubundan elde edilen reaktive/mat start testine ait görsel ve işitsel reaksiyon 
zamanları, pro-agility, 30 metre ve dikey sıçrama yetilerine ait korelasyon değerleri tablo 3’de 
verilmiştir. 
 
 

Tablo 3. Elit Türk boksörlerin görsel ve işitsel reaksiyon zamanları, pro-agility, 
30 m. ve CMJ yetileri arasındaki ilişkiye ait korelasyon sonuçları 

Değişken 

Görsel Reaksiyon 
(sn) 

İşitsel Reaksiyon 
(sn) Pro 

Agility 
(sn) 

30 m 
(sn) RZ 5 m RZ+5m RZ 5 m RZ+5m

G
ör

se
l 

R
ea

ks
iy

on
 

5 m 
r -,570 1   
p ,002    

RZ+5m 
r ,762 ,098 1   
p ,000 ,632    

İş
its

el
 

R
ea

ks
iy

on
 RZ 

r ,492 -,035 ,568 1   
p ,011 ,865 ,002    

5 m 
r ,124 ,139 ,260 -,140 1   
p ,547 ,497 ,200 ,495    

RZ+5m 
r ,474 ,077 ,635 ,671 ,640 1   
p ,014 ,709 ,000 ,000 ,000    

Pro-agility 
(sn) 

r ,455 -,073 ,537 ,304 ,290 ,462 1  
p ,025 ,735 ,007 ,149 ,170 ,023    

30 m (sn) 
r ,166 ,379 ,559 ,266 ,445 ,557 ,301 1 
p ,460 ,082 ,007 ,232 ,038 ,007 ,184   

CMJ (cm) 
r -,549 -,173 -,802 -,475 -,300 -,593 -,600 -,772 
p ,004 ,398 ,000 ,014 ,136 ,001 ,002 ,000 

 
Tablo 3’de araştırma grubunu oluşturan elit Türk erkek boksörlerin dikey sıçrama yetileri ile 
görsel RZ+5m değerleri (r=-,802, p<0,05) ve 30 m. yetileri (r=-,772, p<0,05) arasında yüksek 
düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. CMJ 
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değerleri ile görsel RZ (r-,549), işitsel RZ+5m (r=-,593), işitsel RZ (r=-475), işitsel RZ+5m 
(r=-593) ve pro-agility çeviklik değerleri arasında (r=-,60)orta düzeyde, negatif yönde ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p<0,05). 
 
Araştırma grubunun pro-agility çeviklik değerleri ile görsel RZ, görsel RZ+5m ve işitsel 
RZ+5m arasında orta düzeyde, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir (p<0,05). Çeviklik yetisi ile 30 m. sürat yetisi arasında düşük düzeyde fakat 
istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilişki olduğu görülmüştür (r=,300, p>0,05). 
 
 
TARTIŞMA 
 
Bu bölümde araştırmamızdan elde edilen bulgular ile diğer araştırmacıların bulgularına dayalı 
olarak yapılan yorumlara yer verilmiştir. 
 
Genel olarak antrenörler, sürat koşu yetisi ile çeviklik arasında güçlü bir ilişki olduğunu 
düşünse de bilimsel araştırmalar bu düşünceyi desteklememektedir (Sheppard&Young, 
2006a). Güç, kuvvet ve sürat çıktıları ile çeviklik arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacıların 
ortak buluşma noktası, düşük ilişki düzeyidir (Marcovic, 2007; Sheppard&Young, 2006; 
Buttifant ve ark., 1999; Young ve ark., 1996). Bu çalışmada da, çeviklik yetisi ile 30 m sürat 
koşu yetisi arasında düşük ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur 
(r=0,301; p>0,05). Sheppard ve ark. (2006b) Avusturalyalı futbolcularla, çeviklik ve 
çevikliğin ilişkilerini inceledikleri araştırmalarında, sürat ve çeviklik arasında düşük bir ilişki 
bulmuştur (r=0,333). Vescovi ve ark. (2008) çeviklik ve sürat yetilerinin ilişkisini 30 yard 
(27,4 m) ve 40 yard (36,6 m) sürat koşu testleri karşılaştırılmış ve farklı bayan sporcu 
gruplarında orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (r=0,517-
0,656; p<0,0001). Arabacı ve ark. (2010) taekwondo sporcuları ile yaptıkları çalışmada 
(yaş=14,4±3,4) çeviklik ve 30 m. sürat koşu yetileri arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki 
bulmuştur (r=613, p<0,05).  Konu ile ilgili çalışmalarda, araştırma grupları ve çeviklik test 
protokollerinden kaynaklandığı düşünülen farklı korelasyon katsayılarına rağmen, sürat ve 
çeviklik arasındaki düşük ve orta düzeydeki ilişki, bu araştırmanın bulgularını 
desteklemektedir. 
 
Sheppard ve Young  (2006a) çeviklik literatürünü inceledikleri araştırmalarında, genel 
çeviklik bileşenlerini yön değiştirmeli koşu ile algısal ve karar verme faktörleri başlıklarında 
toplamıştır. Algısal ve karar verme faktörleri altında, görsel taramanın çevikliği etkileyen bir 
unsur olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada, görsel reaksiyon zamanı ile çeviklik yetisi arasında 
orta düzeyde, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=0,455, 
p<0,05). İşitsel reaksiyon zamanı ile çeviklik yetisi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 
olmayan ve düşük düzeyde ilişki olduğu görülmüştür (r=0,304, p>0,05). Arabacı ve ark. 
(2010) çeviklik ile işitsel el reaksiyon zamanları arasında düşük düzeyde ilişki olduğunu 
raporlamıştır (r=0,220-282; p<0,05). Araştırma bulguları literatürü desteklemektedir. 
 
Patlayıcı kas gücü birçok bireysel ve takım sporlarında performansın ana belirleyicisi olarak 
görülmektedir. Uzmanlar antrenman durumunu görüntülemek ve yetenek seçiminde, 
sporcunun alt uzuvların patlayıcı gücünü değerlendirirken geçerli ve güvenilir bir test olarak 
dikey sıçramayı sıklıkla kullanmaktadır (Marcovic, 2007).  Bu araştırmada, dikey sıçrama 
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(CMJ) ile sürat yetisi arasında yüksek düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmüştür (r=-0,772; p<0,05). CMJ ile çeviklik yetisi (r=-0,600; p<0,05), görsel RZ (r=-
0,549; p<0,05) ve işitsel RZ (r=-0,475; p<0,05) arasında ise orta düzeyde, negatif yönde ve 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Vescovi ve ark.’nın (2008) araştırmasında (yaş=19,9±0,09), 
CMJ ile sürat (r=-0,767; p<0,0001) arasında yüksek düzeyde, CMJ ile çeviklik  (r=-0,613; 
p<0,0001) arasında ise orta düzeyde, negatif yönde ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, araştırma bulgularımızı desteklemektedir. 
 
Sonuç olarak, boksörlerde anaerobik güç göstergelerinden olan dikey sıçramanın (CMJ)  
görsel ve işitsel reaksiyon zamanları, çeviklik ve sürat koşu yetileri üzerinde etkili olduğu 
düşünülmektedir. Araştırma bulguları ve literatüre dayanarak, sürat ve çevikliğin koşu 
aktivitesi gibi görünmesine rağmen, antrenman uygulamalarında birbirlerinin yerini 
alamayacağı söylenebilir. Ayrıca çeviklik yetisinin görsel reaksiyon zamanıyla ilişkili olduğu 
görülmüştür. Buna bağlı olarak çevikliğin geliştirilmesi hedeflenen antrenman içeriklerinde, 
görsel uyaranların tercih edilmesi önemli olacaktır.  
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ÖRGÜTLERDE İZLENİM YÖNETİMİ VE TAKTİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL 
BİR İNCELEME 

 
İlhami YÜCEL∗ 

Öz 
Bu çalışmanın temel amacı, örgütlerde izlenim yönetimi ve izlenim yönetimi taktiklerini 
kavramsal bir bütünlük içerisinde incelemektir. Bu bağlamda çalışmada, bireyler ve örgütler 
açısından izlenim yönetimi davranışı, önemi ve sonuçları, izlenim yönetimi süreci, 
savunmacı/saldırgan izlenim yönetimi taktikleri, kazanma amaçlı/iş odaklı ve kimlik yönelimli 
izlenim yönetimi taktikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. İzlenim yönetimi, “İnsanların 
başkaları üzerinde bıraktıkları izlenimleri etkilemeye çalıştıkları bir süreç veya başkalarına 
aktarılan bilgiler yoluyla, onların algılama ve davranışlarını etkilemeye yönelik girişimler olarak” 
ifade edilmektedir. Örgütlerde yaygın olarak karşılaşılan izlenim yönetimi taktikleri ise, bahane 
bulma, haklı çıkarma, kendini sabote etme, özür dileme, yağcılık, gözdağı verme, yalvarma, 
olumlu sonuçları kendinden bilme, ikna etme, övünç duyma, örnek birey olma ve abartılı 
konuşma olarak görülmektedir. Bu çalışma çalışanlar ve işverenler tarafından uygulanan farklı 
izlenim yönetimi taktiklerinin örgütler üzerindeki etkilerini düşünme ihtiyacına ışık tutmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Örgüt, İzlenim yönetimi, izlenim yönetimi taktikleri. 

 
A CONCEPTUAL STUDY ON IMPRESSION MANAGEMENT AND THE TYPES OF 

IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS IN ORGANIZATIONS 
Abstract 
The main aim of this study is to study impression management and the types of impression 
management tactics in organizations in a conceptual integrity. In this context, the impression 
management behavior in terms of individuals and organizations, its importance and 
consequences, the process of impression management, the defensive/offensive tactics of 
impression management, goal oriented/ business-oriented and identity-oriented tactics of the 
impression management have been examined in detail. Impression management means a goal-
directed conscious or unconscious process in which people try to influence the perceptions of 
other people about a person, object or event; they do so by regulating and controlling information 
in social interaction. The types of the impression management tactics which are generally 
encountered in organizations are excuses, justifications, self-handicapping, apologies, 
ingratiation, intimidation, supplication, entitlement, enhancement, basking,exemplification and 
blasting. This study highlights the need to consider the effects of different tactics of impression 
management practiced by employee and employer on organizations. 
Keywords: Organization, impression management, and the types of impression management 
tactics. 

                                                 
∗Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, iyucel@erzincan.edu.tr 
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1.Giriş 

İnsanlar hayatları boyunca farklı roller sergileyerek çevresindeki bireylerle etkileşime 
girmektedirler ve bu etkileşimin sonucunda, iletişime girdiği birey hakkında değişik izlenimlere 
sahip olmakta ve karşısındaki insanda da çeşitli izlenimler bırakmaktadırlar. Söz konusu 
izlenimler, bireyler arasındaki iletişimin gelişmesinde önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu 
bağlamda insanlar sürekli olarak başkalarının kendilerini nasıl değerlendirdiği, nasıl algıladığı ve 
kendileri hakkında ne düşündükleriyle ilgilenmektedirler. Doğal olarak başkalarının kendileri 
hakkında olumlu düşünmelerini beklerler. Örneğin bazı insanlar akıllı, etkileyici ve dostça 
algılanmak isterler ve bu olumlu izlenimler onlara gündelik hayatlarında onaylanma, saygı görme 
ve kendini gerçekleştirme gibi sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla insanlar, bu sosyal sonuçları 
etkilemek için izlenimleri istenen doğrultuda izler, kontrol eder ve idare ederler (Park, 2010). 
Sevilmeyi, kabullenilmeyi isteyen insan, dış görünüşünü bu duruma göre ayarlar. Vermek istediği 
mesaj doğru algılanmışsa mutlu olur, eğer yanlış yorumlanmışsa sonucu hüsran olur. İnsanların 
yerleşik yaşama geçmelerinden beri izlenimler aslında kullanılmıştır. Krallıkların bir güç 
göstergesi olduğu zamanlarda, kraliyet ailesine mensup olmak insanlarda hayranlık ve olumlu bir 
izlenim bırakıyordu. Daha sonraki dönemlerde Sanayi Devrimi çerçevesinde üretilen ürünleri 
almak bir sosyal sınıf atlamak gibi gözüküyordu. İnsanlar toplumun bir parçası olabilmek adına o 
ürünlerden satın almaya başladılar. Bu gelişmeleri takiben 1980’lerden sonra izlenimleri kontrol 
etme çabası tamamen bir yönetim şekline dönüştü.  Günümüzde yüz ifadeleri, giysiler, makyaj 
gibi fiziksel görünüşümüz ve ofis düzenlerimiz, neyi nasıl söylediğimiz, ne anlattığımız, onu 
nasıl kiminle ve niçin yaptığımızı anlatmak için izlenim yönetimi önemli bir olgu haline gelmiştir 
(Rosenfeld, Giacalone veRiordan; 1995). Mevlana Celaleddin-i Rumi “aynada çirkinliğini 
görünce aynaya kızma, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” sözünü söylediği zaman 
yeryüzünde henüz izlenim ile ilgili araştırmalar yapılmamıştı. Çevresiyle etkileşim halinde olan 
insan; bazen doğru söyledi anlatmak istediklerini, bazen de karşısındakinin duymak istediği gibi 
anlattı içinden geçenleri; bunun doğal bir sonucu olarak da bireylerin birer maskesi var oldu 
kimliklerinde ve toplumda var olabilme adına izlenimlerini yönlendirdiler. Karşıdakinin 
kendisiyle ilgili olarak algılamalarını, duygu ve düşüncelerini etkilemek ya da yönlendirmek 
isteyen bireyler değişen dünyada izlenim yönetimi adı altında bir yönetim türü meydana 
gelmesinin öncüllerini oluşturdular. İzlenim yönetimi kavramı artık günümüzde, bireylerarası 
etkileşimin temel noktalarından biri olarak görülmektedir ve sosyoloji, yönetim, örgütsel 
davranış, sosyal psikoloji, iletişim ile politika bilimlerinde işlenen bir kavram haline gelmiştir. 
Kendine oldukça geniş bir çalışma alanı bulan izlenim yönetimi perspektifi davranışa yardım 
etme, uyum gösterme, saldırganlık, sözlü olmayan davranışlar, görüş değişikliği, kendini 
engelleme, liderlik, performans değerlendirme gibi olguların açıklanmasında da başvurulan bir 
referans haline gelmiştir. Bu çalışmada izlenim yönetimi kavramı, kavramsal gelişimi, süreci ve 
taktikleri ele alınarak değişik organizasyonlara göre izlenim yönetimi ve boyutlarının farklılık 
gösterip göstermediği karşılaştırmalı bir araştırma ile test edilmektedir.  

2. İzlenim Yönetimi 

Sosyal bir varlık olan insanın her anı iletişimle geçer ve bu iletişim iki birey arasında birbirleriyle 
ilişkili mesaj alışverişini ifade eder (Cüceloğlu, 2006). Duygularımız karşımızdaki insanlara göre 
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farklılık gösterir; kimi insan ile diyaloga girmek için çeşitli yollar denerken, kimi insandan uzak 
durmayı tercih ederiz. Bu bağlamda değerlendirildiğinde iletişim sosyal ve politik bir konudur ve 
özellikle çerçevelemeyi kolaylaştırır (Chang veDruckman, 2007). İnsanlar iletişim kurdukça var 
olurlar ve bu iletişim sürecinde kimlikler açığa vurulur; bazen doğru bazen yanlış karşımızdaki 
kişinin benliğini ortaya koymasına tanık oluruz. Bir kişi, başkalarının yanında izlenimini farklı 
açılardan yansıtmaya çalışıyorsa, o zaman izlenim yönetimini yürütmektedir diyebiliriz 
(Andersen ve Taylor, 2006). İzlenim; herhangi bir durum veya olayın duyular aracılığı ile 
bireyler üzerinde bıraktığı ya da bireylerin edindiği etki, intiba ya da imajdır. Yaşamının her 
evresinde çevreyle etkileşimde bulunan insan, karşısındaki birey hakkında çeşitli izlenimler 
edinmekte ya da çeşitli izlenimler bırakmaktadır. İzlenimler olumlu ya da olumsuz olabilmekte 
ve bu da bireyler ve örgütler arası ilişkilerin gelişmesinde etkili olmaktadır ve özellikle bireylerin 
ilişkilerinde belirleyici rol oynamaktadır. Öyle ki ilk izlenimlerin etkisinin sonsuza kadar 
sürdüğünü savunan düşünceler vardır (Schlenker, 1980). Bireylerin sosyal bir varlık olmasından 
dolayı, sosyal etkileşim içinde insanlar, sosyal etkileşimleri öngörülen görüntülerini kontrol 
etmek için bilinçli ve bilinçsizce sürekli girişimde bulunurlar ve etkileşim içerisinde bulunduğu 
diğer insanlar hakkında fikir sahibi olmak isterler. Bireyler, etkileşimde bulundukları kişilerin 
nasıl oldukları hakkında tahmin yapmak ve görünümlerini fark etmek adına izlenimlerden 
faydalanırlar (Rosenfeld, Giaclone ve Riordan, 1995). 

İzlenim yönetimi, genel olarak, insanların başkaları üzerinde bıraktıkları bu izlenimleri 
etkilemeye çalıştıkları bir süreç veya başkalarına aktarılan bilgiler yoluyla, onların algılama ve 
davranışlarını etkilemeye yönelik girişimler olarak ifade edilmektedir (Leary, 1996). İzlenim 
yönetimi, sosyal yaşamın evrensel bir özelliğidir (Scheider, 1981). İnsanlar bir yandan 
karşısındaki kişinin izlenimini incelerken, bir yandan da kendini olumlu göstermeye çalışır. 
İzlenimleri kontrol etme, hayatın tüm evresinde kendini gösterir. Arkadaş ortamlarında, duygusal 
birlikteliklerde, iş görüşmelerinde, hatta aile içerisinde bile izlenim yönetimini sıkça görebilmek 
mümkündür. İzlenim yönetimi bireyin davranışlarıyla, söyledikleriyle ve görüntüsüyle 
başkalarını etkilemek için yaptığı girişimlerin bütünüdür (Özdevecioğlu ve Erdem, 2008). 
Kaçmar ve Carlson (1994), izlenim yönetimini, bir bireyin, diğer bireylerin kendisine ilişkin 
izlenimlerini kontrol etmek için belli bir imajı, bilinçli/bilinçsiz olarak oluşturması ve sergilemesi 
girişimi olarak tanımlamıştır (Kılıç ve Doğan, 2011). İzlenim yönetimi, bir bireyin diğerlerinin 
kendisine ilişkin izlenimlerini kontrol etme çabasıdır (Leary veKawolsky, 1990). Leary ve 
Kowalski (1990) izlenim yönetiminde üç temel motivasyon olduğunu savunmuştur. Bunlar; 
bireyin sosyal ilişkilerdeki ödül-maliyet oranının maksimizasyonu, özsaygısının arttırılması ve 
arzu edilen kimlik gelişimini kolaylaştırmaktır (Park, 2010). Sosyal üyeler tarafından toplumda 
iyi bir şeyler yaptıkları zaman ödüllendirildiğini öğrenen kişi, gurur ve başarı duygularını üretir. 
Bunun karşıtı olarak, kötü bir şeyler yaptıklarında suçlanarak suçlu olma, utanma ve endişe 
duygularını üretirler. Tabi ki diğerleri tarafından izlendiğinde bu duygular daha da büyüyebilir. 
Bu yüzden insanlar, iç durum ödüllendirmelerini artırmak ve suçlayıcıları azaltmak için 
izlenimlerini yönetmek hakkında endişelidirler (Schlenker,1980). Toplumun en küçük yapı taşı 
olan birey kendini geliştirme açısından, insanlardan onay ve saygı görmeme durumlarından 
kaçınmayı arzulamaktadır. Toplumsal onayı artırarak ve onaylanmamayı azaltarak, kendilerine 
duydukları öz saygıyı artırabilirler. Sonuçta, insanlar saygı ve kendini geliştirmelerini sağlayacak 
izlenimler oluşturmaya çalışırlar. Özel bir kimlik kazanmak için, bireyler izlenim yönetimi 
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etkinlikleri gerçekleştirirler (Shcneinder, 1969). İzlenim yönetimi sosyal bir güç kazanmak 
amacıyla sosyal etkileşimi bilinçli ve aktif olarak yönlendirmektir (Montogliani ve Giacolone, 
1998). Herkes izlenimlerini kontrol etme davranışında bulunabilir. Çünkü izlenim yönetimi 
evrensel ve sosyal yaşamın bir özelliğidir (Schneider, 1981). Kişiler diyaloga geçtikleri her 
insana kendini daha iyi tanıtma çabasına girebilir. Bazı durumlarda olduğundan farklı bir konuma 
gelindiğinde daha çok itibar görüleceği düşünülür. yardımlar sayesinde olumlu kimlik sunmak 
için izlenimler kullanılır (Tedeschi, 1981). İzlenim yönetiminin en yaygın tanımı, bir bireyin, 
diğer bireylerin kendisine ilişkin izlenimlerini kontrol etmek için belli bir imajı oluşturması ve 
sergilemesi girişimleridir. İzlenim yönetimi siyasi bir davranış veya stratejik bir süreç, bilinçli, 
bilinçsiz ve kasıtlı davranışlar olarak tanımlanmıştır. Birey, sahip olduğu kimliği veya imajı 
korumak, geliştirmek ve bunu kontrol etmek için bu davranışlarda bulunmaktadır. İzlenim 
yönetimi, bireylerin başkalarına nasıl davrandığının etkilerini de inceler, aktörü değerlendirir 
veya aktörün hareketleri, kültürü, yetenekleri ve potansiyeli ile ilgili varsayımlarda bulunur 
(Hardaway, 2010). İzlenim yönetimi aslında, kendimizi sevilen insanlar olarak sunmak için 
kullanabileceğimiz bir araçtır ve toplumda kişinin göreli konumunu da etkiler (Newman, 2009). 
Toplumsal yaşamda kendine bir konum seçme işlemidir izlenimleri yönetmek. İnsanlar sadece 
kendi algıladıklarını değil, aynı zamanda diğerlerinin de kendilerini nasıl algıladığını merak 
ederler (King vd., 2008). Bireyler her zaman diğerlerinin onları nasıl değerlendirdiğiyle, 
haklarında ne düşünüldüğüne ve nasıl algılandıklarıyla ilgilenirler. Tabi ki diğerlerinin onlara 
olumlu bakmasını umarlar. Örneğin, bazı insanlar zeki, etkin ve arkadaş canlısı olarak algılanmak 
isterler ve bu istenen izlenim onların günlük yaşamdaki saygı, maaş ve onay gibi çıktıları etkiler. 
Bunun sonucu olarak insanlar gözleme, kontrol etme ve izlenimler üzerinde istenen yönde 
oynamaya çalışarak, sosyal çıktılarını etkilemeye çalışırlar.  

Leary ve Kowalski’ye (1990) göre; birey izlenim yönetimi davranışlarını kullanarak 
başkaları üzerinde sadece kendisiyle ilgili olumlu imaj oluşturmak ister. Fakat gerçekte birey 
bazen kendi imajını etkileyebileceğini düşündüğü diğer bireylerin de imajını yönetmeye 
çalışabilmektedir. Cialdini ve Richardson’ın (1980) yapmış olduğu araştırmada ise; bireylerin 
bazen kendi imajlarını olumlu yönde geliştirebilmeleri için diğerlerinin imajlarına zarar vermeye 
çalıştıkları gözlenmiştir (Doğan ve Kılıç, 2009). İzlenim yönetimi; iletişim içerisinde olduğumuz 
insanlarda bir intiba bırakmak için harcadığımız çabanın davranışa dönüşmesidir. İnsanlar ilk 
tanışacakları biriyle buluşmaya gidecekleri zamandan önce nasıl konuşmaları gerektiğini 
planlarlar. Bu yaklaşım bilinçli bir yaklaşım örneği gösterir. Ama izlenim yönetiminde 
davranışlar kendiliğinden ortaya çıkar. Örneğin; biri varken sokağa çöp atmama, toplu bir 
ortamda yerlere tükürmeme gibi davranışlar yakın arkadaşların yanında yapılmaz. Kendilerinin 
farklı algılanmalarını istemezler. Bu doğal bir şekilde gerçekleşir. Bireylerin hayatlarında sürekli 
olarak izlenim yönetimine bağlı yaptıkları davranışın farkına varamama nedenleri, alışkanlık 
haline gelmiş olmasındandır (Rosenfeld, Giacalone veRiordan, 1995). Öyle ki izlenimler anlık 
mesajlaşma özelliğine sahiptir. Kişiler anlatmak istedikleri şeyleri bazen sadece kıyafet, görünüş 
ve duruşlarıyla da bedensel olarak anlatabilirler. İzlenim yönetiminin amacı, kişilerin belirli 
hedefleri elde etmesinde kendi davranışlarını yönlendirmesiyle çevresel izlenimlerini ortaya 
koymasıdır. Genellikle izlenim yönetimi çerçevesinde, gelecekteki ilginç araştırmaları bir ölçü 
olarak uzunca bir çalışmaya konu olacağından bahsedilir (Turnley veBolino, 2001; Wayne 
veFerris, 1990). Çünkü izlenim yönetimi diğer yönetim çeşitlerinden daha soyuttur ve takibi 



          AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 35 Mart – Nisan 2013 
          UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi  

            ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası 
           Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN  

http://www.akademikbakis.org 
 

5 
 

mümkün değildir. İnsan davranışları izlenim yönetiminin temelini oluşturur ve bu davranışlar her 
an değişime tabidir. Konusu insan kaynağı olan her bilim dalı izlenmesi zor bir bilim dalıdır. 
Hayat zorlaştıkça ve izlenimler örgütlerde kendine bir benlik edindikçe davranışların takibi 
zorlaşacaktır. 

2.1. Kavramsal Gelişim 

İzlenim, “bireyin zihninde bazı öğelerin etkileşimi sonucunda oluşan bir imgedir” (Dinçer, 1998). 
İzlenimlerin bir yönetim şekli olması davranışların tekrar tekrar uygulanıp alışkanlığa 
dönüşmesiyle başlamıştır. Yapılan çalışmalarda tarihinin oldukça eski olduğu ve Antik 
Yunanlılara kadar uzandığı görülmüştür (UitdeWilligen, 2005) bununla birlikte rağbet görmesi 
1980’li yılların başında olmuştur. İzlenim oluşturmanın önemi 1514 yılında Machiavelli 
tarafından yazılan ‘Prens’ adlı eserde şöyle belirtilmiştir; “Kötülükler görünüş sayesinde 
görünmez olur. Hükümdarın ondan beklenen tüm erdemlere sahip olmasına gerek yoktur, ama 
tüm bunlara sahipmiş izlenimi uyandırması gerekir. Bu nedenle insanların kendilerinden hoşnut 
olmasını sağlamaya çalışmalıdır’’ (Akgün, 2009:4). İzlenim yönetimi kavramının deneysel 
boyutta ilk gözlenişi ise Chin’e (2006) göre HawthorneAraştırmaları’nda gerçekleşmiştir. Bu 
araştırmalar sırasında denekler yöneticileri tarafından gözlendiklerini fark ettiklerinde, 
izlendiklerini bildikleri için çabaları artmıştır (Chin, 2006). 

İzlenim yönetimi çalışmaları ilk olarak sosyoloji ve psikoloji alanlarında başlamıştır. 
Yazarlardan bazıları sınırlayıcı bakış açısıyla yaklaşmışlar ve izlenim yönetimini seçilmiş olaylar, 
bireyler ve roller olarak görmüşlerdir. Onlara göre izlenim yönetimi; bireyleri yönlendirmek için 
denenerek oluşturulmuş davranışlardır. İzlenim yönetiminin temelde kötü algılanmasına neden 
olmuştur. İzlenim yönetimi eylemlerinin, bir bireyin diğer birey üzerinde üstünlük kurmayı 
amaçladığı ve aldatıcı davranışlar içerdiği ifade edilmektedir (Demir, 2002). İzlenim yönetimini 
aldatıcı olarak gören bu bakış açısına karşılık, konuya daha geniş açıdan bakan bilim adamları bu 
kavramı sosyal davranışın her evresinde görülen bir öğe olarak ele almışlardır. Bu bakış açısına 
göre izlenim yönetimi, hedef izleyiciyi istenen sonuç doğrultusunda yönlendirme amacıyla, 
izleyiciye çeşitli bilgiler iletilmesi olarak ifade edilebilir. İzlenim yönetimi ile ilgili ilk çalışma 
ErvingGoffman’ın 1959’da ele aldığı ‘Günlük Hayatta Kişisel Sunum’ adlı kitabında 
yayınlanmıştır. Goffman (1959) izlenim yönetimi kavramını şu şekilde tanımlamıştır; kişi 
başkalarının olduğu bir ortama girdiğinde, diğerleri onun hakkında bilgi edinmek istemekte ya da 
onunla ilgili sahip oldukları enformasyonu işlemeye başlamaktadır. Diğer bireyler, bireyin genel 
sosyo-ekonomik statüsü, benlik kavramı, diğerlerine karşı tutumu, yeterliliği ve güvenilirliği ile 
ilgilenirler. Çünkü bu bilgiler diğerlerinin durumu tanımlamasına, bireyin diğerlerinden ne 
bekleyeceği ya da diğerlerinin bireyden ne bekleyebildiğinin önceden kestirilmesine imkân 
sağlamaktadır. Bu şekilde bilgilenerek, bireyden istenen cevabı almak için nasıl davranacaklarını 
öğreneceklerdir (Hardaway, 2010). Goffman (1959) bireylerin temel güdüleri ve kişilik 
özelliklerini anlamak için toplumsal davranışlara odaklanmanın daha doğru olacağını 
savunmuştur (Özdemir, 2006). Hayatlarında olumlu sonuçlara bakmadan, negatif yanlarını 
kapatmak için bireyler izlenim maskesi takarlar (Goffman, 1959). Goffman (1959) sosyal 
ilişkileri incelerken bireyleri, kendilerini izleyen seyircilere karşı oynayan birer aktör olarak 
tanımlamıştır. Bazı kişiler rollerini o kadar benimserler ki, bazen kendileri de bu role inanır 
(Weinstein veDeutsh-Berger, 1963). Öyle ki insanlar söyledikleri yalanlara bir müddet sonra 
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kendileri de inanmaya başlar. Çok iyimser olan biri eğer ortamda karamsar insan kalabalığında 
bulunuyorsa oda karamsar bir havaya girer. Bu böyle devam ettikçe kendini karamsar bir insan 
olarak görür ve öyle yaşar. Aktör amaçlanan hedefe göre (örneğin erkeksi görünmek, sevimli 
görünmek, yeterli görünmek, yüksek sosyal statüde görünmek) kitle üzerinde farklı izlenimler 
oluşturmak ister. Bu yüzden, izlenim yönetimi belirli hedefler ve içinde bulunulan durum 
tarafından yönlendirilmektedir (Cao, 2011). Goffman’ın (1959) sosyolojideki çalışmalarına 
karşılık sosyal psikoloji alanında da Edward Jones (1964) çeşitli çalışmalar yapmıştır. Jones 
(1964), insanların ne tür davranışları onayladığı üzerinde durmuş ve izlenim yönetiminin kişiler 
arası algının tamamlayıcısı olduğunu savunmuştur (Özdemir, 2006). Jones’a (1964) göre izlenim 
yönetimi çalışmaları bireylerarası algının tamamlayıcı bir parçasıdır ve bireylerin birbirlerine 
ilişkin algılarını anlayabilmek için izlenim yönetiminin dinamiklerini anlamak zorunludur (Leary 
ve Kowalsky, 1990). 

1960’lı yıllarda izlenim yönetimi gözlemlenebilen gerçek değişkenler arasında 
temizlenmesi ya da kontrol edilmesi gereken önemli bir kirletici laboratuvar araştırması olarak 
görüldü (Rosenfeld vd., 1995). 1960’lı yıllarda laboratuvar araştırmalarında gerçek ilişkilere ait 
verileri gözlemlemek amacıyla, izlenim yönetimi davranışlarını eleme ya da kontrol etme ihtiyacı 
duyulmuştur (Kılıç ve Doğan, 2011). Fakat 70’li yıllarda izlenim yönetiminin davranışlar 
üzerinde etkili rolü olduğu yavaş yavaş kabul edilmeye başlanmıştır. 1970’lerde izlenim 
yönetiminin insan eliyle yapılan sadece bir laboratuvar araştırması olmadığı ve izlenim 
yönetimine ilişkin bilgilerin artmasıyla davranışlar üzerinde ne kadar önemli bir rol oynadığı 
kabul edilmeye başlandı. Bu yıllarda izlenim yönetimi, laboratuvar merkezli, deneysel ve sosyal 
psikoloji çalışmalarında yaygın olarak araştırıldı (Doğan ve Kılıç, 2009).80’li yıllarda izlenim 
yönetimi, örgütler ve sosyal topluluklara ilişkin araştırmalarda ele alınmaya başlamıştır. 
Sosyoloji ve psikoloji dallarının gelişmeye başlamasıyla beraber, izlenim yönetimine de ağırlık 
verilmeye başlanmıştır ve başkaları tarafından nasıl göründüğümüz bilmek gündelik 
etkileşimlerimizi etkiler hale gelmiştir (Schlenker ve Pantari, 2000). Günümüzde ise izlenim 
yönetimi örgütsel yaşamda ve yeni iletişim teknolojileri ile hayatımıza giren elektronik iletişimin 
getirdiği sanal topluluklarda araştırılmaktadır. Bu araştırma ve uygulamalarda, izlenim yönetimi 
ana konu olarak incelenmekte ve örgütsel yaşamda ve diğer sosyal etkileşimlerde yaygın olarak 
kullanılan ve normal olarak kabul edilen bir kavram olarak ele alınmaktadır ve en önemlisi etkili 
iletişimin temeli olarak görülmektedir (Özdemir, 2006). 

2.2.İzlenim Yönetimi Süreci 

İzlenim yönetimi süreç aşamaları; (a) izlenimleri inceleme, (b) İzlenim oluşturmaya güdülenme 
ve (c) izlenim oluşturma şeklindedir (Akgün, 2009). Birey izlenimlerini yönetmeye başlamadan 
önce çevresindeki bireylerin farkına varıp onların kendisi hakkındaki algılarını inceler daha 
sonra, ödüllerini maksimize edip cezalarını minimize etmeye çalışarak izlenim oluşturmaya 
güdülenir ve son olarak da arzu ettiği izlenimleri oluşturmaya başlar. Örgütler sürekli bir yarış 
içindedirler ve arz-talep dengesiyle başa çıkabilmek ve rekabet avantajını sürdürebilmek için 
çevresindeki değişimleri izlemek zorundadırlar. Örgüt üyeleri örgütü dışarıdan etkileyen aynı 
faktörlerle karşı karşıya kalmaktadır. Ekonomik duruma bağlı olarak, basit bir pozisyon için 
yarışan yüzlerce insanla iş kıtlığı yaşanabilmektedir ve işçi ve işverenden hangisinin üstün 
olduğu mevcut çevre tarafından belirlenmektedir. Patronlar ve liderler gibi etkili olan örgütsel 



          AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 35 Mart – Nisan 2013 
          UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi  

            ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası 
           Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN  

http://www.akademikbakis.org 
 

7 
 

üyeler tarafından ayrıcalık görmek için izlenim yönetimi kullanımı ile gerekli rekabet avantajı 
sağlanabilmektedir. Bireylerin bir hedefe ulaşmasında izlenim yönetiminin kullanımı birincil 
motivasyondur. Hedef, cezayı en aza indirmek, yetkili görünmek, yüksek performans değerlerine 
ulaşmak, sosyal sermaye kazanmak, kişinin benlik imajını geliştirmek ya da öz-saygısını 
korumaktır (Hardaway, 2010). Bireyler izlenim yönetimi kullanımıyla daha az bencillik 
sergilemeleri doğrultusunda da güdülenmektedirler. Örneğin; bir bireyin iş tutumu ve yetkisinden 
dolayı akranlarından yakınlık veya patronu tarafından özel muamele görmemesi görev çağrısının 
önüne geçebilmektedir. Eğer bir işçi örgütteki pozisyonu hakkında olumlu tutuma sahipse, bir 
takdir edilme göstergesi olarak üste geçme eğilimi hissedebilirler. Kişisel olarak bazı bireyler 
diğerlerine destek olma eğiliminde olabilirler.  Bireyler örgütü yaşatmak için iş dışında da bir 
takım faaliyette bulunmaktadır. Bu davranışın diğer motiveleri prososyal değerlerdir (Hardaway, 
2010). İzlenim yönetim motivasyonu ve davranışı ile ilgili adı geçen tanımlamaların ışığında; 
izlenim yönetiminin amacı, hedefe ulaşma yolunda bireyin imajını ve kimliğini bilinçli/bilinçsiz 
olarak korumak ya da geliştirmektir (Hardaway, 2010). 

2.3.İzlenim Yönetimi Taktikleri 

İnsanın olduğu her yerde sosyal etkileşim görülmektedir ve bunun doğal bir sonucu olarak da 
bireyler sosyalleşme sürecinde istedikleri amaca ulaşmak için belirledikleri imajı izlenim 
yönetimi sayesinde hedefledikleri gruba iletmektedir. Bu bağlamda izlenim yönetimi bireyin 
sosyalleşmesinde etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu süreçte bireyler kişilik 
özelliklerinden dolayı benzer durumlarda bir takım farklı izlenim yönetim taktikleri 
kullanabilmektedir. İzlenim yönetim taktiklerine ilişkin literatürdeki çalışmalar incelendiğinde; 
izlenim oluşturma davranışlarının farklı isimler altında toplandığı fakat özünde olumlu izlenimler 
oluşturma ve olumsuz izlenimlerden kaçınma amacına yönelik davranışlar olduğu görülmektedir. 
İzlenimleri kontrol altına almak amaçlı insanlar çeşitli davranışlar gösterirler. Bunlar izlenim 
yönetimi taktikleri olarak bir çerçeve çizer. Kendimizi gösterme stratejilerimiz tanıdıklar, 
arkadaşlar, aile üyeleri ve duygusal partnerler arasında meydana gelebilir. Genellikle bu 
ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi insanların yaşamını etkileyen olayları hedefler (Benz, 
Anderson ve Miller, 2005; Cole, 2001). İzlenim yönetimi bir hedef kitle tarafından düzenlenen 
bir görüntü oluşturmak, bu görüntüyü korumak, sürdürmek veya değiştirmek yararlanılan 
davranışlar olarak tanımlanır. İzlenimleri yönetme ve görünüşleri denetleme; profesyonel, 
duygusal ve diğer alanlarda sosyal kişinin kendi sonuçlarını etkileyen eylemlerini kontrol eden 
bir araç haline getirmiştir (Schlenker, 1980). İzlenim yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalar 
genellikle ne tür bir taktikle yola devam edildiğini gösterir. Drue ve Kleef (2004) izlenim 
yönetimini bazı teknikler uyguladığını savunmuştur. Jones ve Pittman (1982) izlenim yönetimini 
laboratuar odaklı inceleyen ilk sosyal psikologlardır. Jones (1964) izlenim yönetimini beş çeşit 
grupta incelemiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir: Yağcılık yapma, Gözdağı verme, Örnek 
davranışlarda bulunma, Yalvarma ve Kendi reklamını yapmadır. Bu taktikler saldırgan taktikler 
olarak izlenim yönetiminde bulunmaktadır.GardnerveMartinko (1988) izlenim yönetimini 
‘kendini gösterme (kendini sunma)’ ve ‘alternatif izlenim yönetimi’ olarak iki kategoriye 
ayırmaktadır. Kendini gösterme ya da kişilik sunumu literatürde altı başlık altında incelenmiştir. 
Bunlar; kendini tanımlama, rapor verme, özür dileme, kendini konumlandırma, yağcılık ve 
hedefin güvenini kazanmaktır. Bu taktikler üç kategoride gruplanmaktadır. Bunlar; sözlü kişilik 
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sunumu, sözsüz davranışlar ve gösteriştir. Bunların pozitif veya negatif izlenim bırakmada 
önemli etkileri vardır. Kendini gösterme taktikleri kadın ya da erkeğe hedefi daha çekici yapmak 
için bir birey tarafından değişmeyi amaçlamaktadır ve sözlü ipuçlarının yanında sözsüz ipuçları 
da kullanılarak her ikisi de başarılabilir (DePaulo, 1992). Bugün izlenim yönetimiyle çeşitli 
sözsüz davranış tiplerinin kullanıldığı görülmektedir (Rosenfeld vd., 1995). İnsanlar sözel ve 
sözel olmayan davranışlarını, hatta çevrelerini görmezden gelerek başkalarının izlenimlerini 
denetlemeye teşebbüs ederler (Goffman, 1959; Leary, 1995; Schlenker, 1980). Sözlü kişilik 
sunumu, kişi anlaşmazlık fikri sürdüğünde bile istenilen fikre ulaşıldığında meydana gelir ve 
negatif performansın affedilmesini sağlar. Sözsüz davranışlar; dış görünüş, el hareketleri, vücut 
dili, ses düzeyi ve ilişkilerdir. Gösterişe bir örnek verilecek olursa; giyim tarzı ve ortam için 
yapılan dekor değişimleri, izlenim yönetim davranışını değiştirebilmektedir. Alternatif izlenim 
yönetim taktikleri üçüncü şahısları kapsamaktadır. Birey kendini hedef kitleye direkt sunmaz, 
kendiyle ilgili bilgi vermek için üçüncü şahıslardan yararlanır (Hardaway, 2010). Örneğin; kişi 
kendi lehinde bir amaç için konuşan bir arkadaş veya diğer üçüncü bir kişiye sahip olabilir 
(Hardaway, 2010). Literatürdeki izlenim yönetim taktiklerinin sınıflandırılması alanındaki en 
yaygın kabul gören sınıflandırma biçimlendirme ve biçimlendirme sonrası taktikler olarak da 
adlandırılan savunmacı ve saldırgan izlenim yönetimi taktikleridir. Bu kısımda biçimlendirme ve 
biçimlendirme sonrası taktiklerlebirlikte, kazanma amaçlı ve koruma amaçlı taktikler, bireyin 
kendisi odaklı, iş odaklı ve yönetici odaklı taktikler ve kimlik yönelimli taktikler ele alınacaktır. 

2.3.1.Biçimlendirici ve Biçimlendirme Sonrası Taktikler 

Jones (1990) izlenim yönetimi taktiklerini biçimlendirici ve biçimlendirme sonrası taktikler 
olarak ikiye ayırmaktadırlar.Jones ve Pittman (1982), yaptıkları çalışmada izlenim yönetimi 
davranışlarını gözdağıvermek, bireysel reklam, yağcılık etmek, yalvarma ve örnek 
olmakşeklindefarklı beşkategoriyle ifade etmişlerdir (Doğan ve Kılıç, 2009). “Yağcılık taktikleri” 
hedefe sevimli görünmek ve onun takdirini kazanmak için hoşa gidecek davranışlarda 
bulunmaktır. Bunu başarmak için aktörün yaltaklanma, iltifat etme gibi davranışlarda bulunması 
gerekmektedir. “Yalvarma” bireyin eksiklikleri varmış gibi görünmesi ve bu şekilde davranması 
sonucu ortaya çıkan taktiktir. “Gözdağı verme” bireyin hedefine yani iş arkadaşlarına tehlikeli 
görünmeye çalışması girişimleridir. “Kişisel reklam” ile birey yetkili görünmek için ayırt edici 
olarak gördüğü kişisel yetenek, bilgi, becerilerini ön plana çıkarmaktadır. Örnek olma, işine 
kendini adamış ve örgüte bağlı gibi görünmek için kullanılan taktiklerdir. Buna bir örnek, 
gereğinden fazlasını yapma eğilimidir (Hardaway, 2010). Biçimlendirici taktikler olarak 
savunulan bu beş kategori daha sonra Tedeschi ve Melburg’un (1984) 2x2 sınıflandırmasında 
birleştirilerek “Saldırgan Taktikler’’ adı altında toplanmıştır (Doğan ve Kılıç, 2009). Wayne ve 
Liden (1995) zaman oryantasyonu esaslı başka bir izlenim yönetim sınıflandırma yaklaşımı 
geliştirmiştir. İzlenim yönetimi taktiklerini kendini tanıtma ve savunmaya yönelik ‘taktik’ ve 
‘stratejiler’ olarak sınıflandırmışlardır. İzlenim yönetimi davranışı kişi tarafından sürdürülen ani 
bir ihtiyacı tatmin etmek için uygulanır – kısa bir dönem odaklanması. Davranış gelecekte olumlu 
gelir elde etmek için sorumluluk alındığında stratejik olarak belirlenir – uzun bir dönem 
odaklanması (Hardaway, 2010). Taktiksel sınıflandırma kısa süreli odaklanma, stratejik 
sınıflandırma ise uzun süreli odaklanmadır. Taktik izlenim yönetimi davranışları kısa süreli 
amaca yönelik ve tanımlanabilen davranışları, stratejik izlenim yönetimi davranışları ise, bireyin 
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kendisini uzun vadede tanıtmaya yönelik sergilediği amaç ve sonuca yönelik davranışlardır 
(Hardaway, 2010). Biçimlendirme sonrası taktikler ise; kişinin yetenek, otorite, prestij ve statü 
izlenimleri oluşturmaya yönelik girişimleridir (Kan, 2011). 

2.3.1.1. Saldırgan İzlenim Yönetim Taktikleri (Biçimlendirici Taktikler) 

Bireyler arzu ettikleri amaçlara ve içinde bulundukları duruma göre farklı imajlar sergilemeyi ve 
bunun için farklı taktikler kullanmayı tercih edebilirler. Saldırgan izlenim yönetimi, olumlu imajı 
destekleme ve geliştirme girişimi olarak görülmektedir ve bireyin kariyerinde ilerlemesine 
yardımcı olabilecek bir kimlik oluşturmasına imkân verir. Saldırgan izlenim yönetimi taktikleri 
yağcılık, yalvarma, gözdağı verme, kişisel reklam ve örnek olmadır (Hardaway, 2010). 

Yağcılık (Kendini Sevdirme): Yağcılık yapma, en sık başvurulan izlenim yönetimi 
taktiklerinden biridir, basitçe “kendini sevdirme girişimi’’ olarak da bilinir (DroryveZaidman, 
2007). Yağcılık davranışında bireyler, başkalarının istediği gibi davranıp onların sevgisini 
kazanarak ya da onları överek bu davranışı gerçekleştirirler (LewisveNeighbors, 2005; 
DroryveZaidman, 2007). Birey, işletmede yapılacak bir terfi durumunda yaptığı iyiliklerin ve 
övmelerin hatırlanmasını umut eder. Yağcılık, hedefe sevimli görünmek ve onun takdirini 
kazanmak için hoşa gidecek davranışlarda bulunmak ve iltifat etmektir (Kılıç ve Doğan, 2011). 
Örgüt içinde iyi pozisyonlara gelmek isteyenler için yağcılık ya da göze girme taktiği iyi bir 
fırsattır (Willkinson, 2011). Finans departmanında çalışan bir birey, finans yöneticisi tarafından 
sevilme umuduyla yağcılık yapma yöntemini kullanarak mali işlerde yeteneği olduğu kanısını 
sağlamaya çalışır ve çeşitli mali işlerde kendinin davet edilmesini sağlayabilir. 

Yalvarma (Yardım İsteme):Bireyler yardıma muhtaç görünerek, zayıflık ve eksikliklerini 
öne sürerek başkalarının acıma duygusunu harekete geçirerek destek almak ve korunmak isterler. 
Bu taktik aynı zamanda, bazı ağır yükümlülüklerden kurtulmak ve olası başarısızlıkların 
gerekçesi olarak sunulmak için de kullanılmaktadır (Tabak, Basım, Tatar ve Çetin, 2010). Bu 
taktikte birey zavallı görünmek için çeşitli eksik yönleri varmış gibi davranır, duygu sömürüsü 
yapar. Fakat bu taktik ilerlemek isteyenler için uygun bir izlenim yönetimi taktiği değildir. Bireye 
kısa dönemde birtakım kazanımlar sağlasa da uzun dönemde bireyin saygınlığını kaybetmesine, 
mutsuz olmasına ve ortamdan soyutlanmasına neden olabilecektir (Crane ve Crane, 2002). 

Gözdağı Verme:Gözdağı verme davranışı, bir bireyin sahip olduğu bir bireysel özellik 
sayesinde diğer bireyler üzerinde güç uygulamasıdır aynı zamanda siyasi bir uygulama olarak da 
sayılır (LewisveNeighbors, 2005). Bireyler bu davranış ile diğerlerinden daha güçlü 
olduklarıizlenimini vermeye çalışırlar, kendi çıkarları doğrultusunda başkaları tarafından kötü, 
sert, korkutucu ve tehditkâr algılanmak isterler ve bu şekilde görünerek sosyal güç elde etmeye 
çalışırlar (Basım ve Tatar, 2006). Bu taktik genellikle güçlü tarafın başvurduğu bir davranıştır. 
Bu davranışta bulunan bireyler başkalarını korkutarak güçlü görünmeye çalışmaktadırlar. Üst 
düzey pozisyonlardaki kadınların diğer bireyler üzerindeki gücünü göstermek için bu davranışı 
gösterdikleri bilinmektedir. Bu davranış izlenim yönetiminde bilinen bir davranış olsa da; 
kadınlar bu davranışın olumsuz etki yapabileceği konusunda uyarılmaktadır. Örgüt içinde 
ilerleme kaydetmek isteyen ve gözdağı verme davranışını kullanan kadınlar, cinsiyet rollerine 
ters bir davranış sergilemektedirler nitekim bu rol erkekler için daha uygun görülmektedir. 
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Gözdağı veren kadınlar aksi ve erkeksi bir role bürünmektedirler böylece toplumun gözündeki 
erkeklerden daha ılımlı olan izlenimi yıkmaktadırlar (Willkinson, 2011). 

Kişisel Reklam (Niteliklerini Tanıtma):Kişisel reklam; bireyin arzularını gerçekleştirmek 
için beceri ve yeteneklerini vurgulayacak şekilde gösterdiği bireysel davranışları içermektedir. 
Birey sahip olduğu ayırt edici özelliklerini abartılı bir şekilde ön plana çıkarmaya çalışır. 
Buradaki düşüncelerden biri de sadece başkalarına değil, kendilerine de bilgi, beceri ve 
yeteneklerini ispatlamaktır. Bu davranış ilerlemek isteyen bireyler için oldukça uygundur 
(Maxwellvd., 2007). Literatür çalışmalarının bazı bölümlerinde, kadınların, çalışmalarına ve 
yeteneklerine daha çok güvenen ve izlenim yönetimi davranışı sergilemekten çekinen bireyler 
olduğu görülmektedir (Wilkinson, 2011). Bu taktiği kullanan bireyler için; sürekli kendi 
reklamlarını yaptıklarından dolayı diğerleri tarafından “kendini beğenmiş” ve “ukala” olarak 
görülme riski her zaman bulunmaktadır. Bu yüzden bireylerin hedef kitleleri üzerinde olumsuz 
bir izlenim oluşturma riski bulunmaktadır. Burada fikir, kişinin kendisini iyi göstermesini içerir.  

Örnek Olma:Örnek birey olarak kendini göstermek isteyen bireyler örgütte kurallara 
uyan, ahlaki değerlere bağlı olan ve zor görevleri almaya gönüllü olan bireyler olarak tanınma 
çabasına girmektedirler. Bu taktiği kullanan birey dürüst, disiplinli ve fedakâr görünerek 
kendisiyle ilgili ahlaksal bir değer yaratmak istemektedir (Rozell ve Gundersen, 2003). Örnek 
olma taktiği, grubun ortak amacına katkıda bulunanlar tarafından uygulanan ve takipçilerinde 
karizmatik imajı yaratan önemli bir davranıştır (Lim, 2011). Kendilerini işlerine tamamen adamış 
görünmek isteyen bu bireyler, üstlerinde “karşılığını vermezse suçluluk duyması” izlenimini 
yaratmaya çalışırlar. Fakat bu örnek davranışlar süreklilik arz etmektedir aksi halde bireyin 
oluşturduğu imaja zarar verir (Basım ve Tatar, 2006). Bu taktiği kullanan bireyler bazen örgüt 
içerisinde ikiyüzlü olarak algılanmaktadırlar (Gilbert ve Jones, 1986). 

2.3.1.2. Savunmacı İzlenim Yönetim Taktikleri (Biçimlendirme Sonrası Taktikler) 

Savunmacı stratejiler, çalışanın kariyerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir olayın veya 
davranışın ardından zarar gören imajı kurtarmak için kullanılır. Savunmacı stratejilere; hesap 
(rapor) verme, özür dileme, bağışlama, kendine engel olma, öğrenilmiş çaresizlik, kendini inkar 
etme, alkol ve ilaç bağımlılığı örnek olarak gösterilebilmektedir (Hardaway, 2010). Bireyin 
izlenim yönetimi davranışında bulunması sonucunda karşılaşacağı zarar, elde edeceği 
kazanımdan fazla ise savunmacı izlenim yönetim taktiklerine başvurulmaktadır. Bireyler bu 
taktikler sayesinde davranışlarıyla ilgili daha az sorumluluk almakta ve böylece arzu etmedikleri 
sonuçlarla karşılaşma olasılığına karşı kendilerini korumuş olmaktadırlar. Rapor verme ve özür 
dileme bu stratejinin iki önemli yöntemidir. Rapor verme kendi içinde masumluk, bahane bulma 
ve haklı olma gibi boyutlara ayrılmaktadır (Doğan ve Kılıç, 2009). Rapor verme; zor durumlarda 
ilgili kişilere açıklama yapılırken kullanılan stratejidir. Bazı durumlarda mazeret öne sürmek ya 
da haklı göstermek mümkün olmayabilir. Bu durumlarda kişiler çoğunlukla özür dilemeyi tercih 
ederler. Özür dileme stratejisinde ise; birey olumsuz durumla ilgili dürüst davranarak 
sorumluluğu üzerine almakta ve bu olumsuz durumu düzeltmeye çalışmakta ya da cezasını 
çekmeye razı olmaktadır. Yani kişinin suçunu kabul etmesidir (Kılıç ve Doğan,2011). 
“Masumluk’’; çalışanların oluşan zor durumla ilgisinin olmadığını söylemeleridir (Crane ve 
Crane, 2002). İçinde bulunulan zor ve istenmeyen durumla, çalışanın ilgisi kesin ise bahane 
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bulma davranışı gerçekleşir. “Bahane bulma’’ da birey zor durumla ilgisini kabul eder fakat 
olayın göründüğü gibi olmadığını açıklamak ister. İnsanlar başarılarını içsel, başarısızlıklarını da 
dışsal nedenlere bağlamaktadırlar. Bunun nedeni büyük olasılıkla kendilerine olan saygıyı 
koruma konusunda olabilir. İnsanlar olumsuz bir olay olduğunda ya bu olayla hiç alakaları 
olmadıklarını ya da çok az alakaları olduklarını öne sürmektedirler. “Haklı olma’’ stratejisinde de 
birey sorumluluğu üzerine alır fakat haklı olduğunu ispat etmeye çalışır (Singh ve Vinnicombe, 
2001). Özür dileme stratejisinde ise; bireyler karşılaşılan olumsuz durumla ilgili oldukları 
konusunda dürüst davranarak bunu düzeltmeye çalışır veya cezalarına razı olurlar. Saldırgan ve 
savunmacı stratejiler hakkında verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi; bireyler savunmacı 
stratejiler sayesinde davranışlarıyla ilgili daha az sorumluluk almakta ve istenmeyen durumlarla 
karşılaşma olasılıklarını azaltmaktadırlar. 

Tablo 1. İzlenim Yönetimi Stratejileri ve Davranışları ile İlgili İzlenim Sonuçları 

Strateji Davranış İstenen İmaj İstenmeyen İmaj 

Yağcılık İyilik yapma, yaltaklanma Sevimli görünme Yalaka 

Kişisel reklam Performans gösterme, övünme Yetenekli, becerikli 
olduğunu fark ettirme Kendini beğenmiş 

Örnek olma Sürekli meşgul görünme Kendini işine adamış Kendini üstün görme 

Yalvarma Yardım isteme, yardıma ihtiyacı 
olduğunu hissettirme 

İhtiyaçlı, ihtiyacı varmış 
gibi davranma Tembel 

Gözdağı verme Kızgın görünme, korkutma Korkutucu Emir veren 

Masumluk Olay veya durumu yalanlama İmajı koruma veya düzeltme Yalancı, tutarsız 

Bahane bulma Durumu kabullenme, sorumluluğu 
almama İmajı koruma veya düzeltme Yalancı, beceriksiz 

Haklı olma Durumu kabullenme, sonucu farklı 
nedene veya kişiye bağlama İmajı koruma veya düzeltme Yalancı, beceriksiz 

Özür dileme Sorumluluğu alma, düzeltme veya 
cezaya razı olma İmajı koruma veya düzeltme Samimiyetsiz, zayıf 

Kaynak: (Crane ve Crane, 2002) 

2.3.2. Kazanma Amaçlı ve Korunma Amaçlı Taktikler 

İzlenim yönetim taktiklerine ilişkin diğer bir sınıflandırma da Arkin (1981) tarafından yapılan 
kazanma ve korunma amaçlı taktiklerdir. Arkin’e (1981) göre; kazanma amaçlı izlenim yönetimi 
sosyal onaylanmayı sağlayan davranışlardan, korunma amaçlı izlenim yönetimi ise; 
onaylanmamaktan kaçınmayı amaçlayan davranışlardan oluşmaktadır. Bu davranışları 
benimsemiş olan kişiler, örgütsel ortamlardaki olası eleştiri ve yanlı davranışların olası olumsuz 
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sonuçlarından kaçınma amacı güderler. Bu taktiklerin çeşitleri(Schütz, 1998); sosyal etkileşimi 
en az seviyede tutma, toplumun dikkatinden kaçınma, pasif ve dostça ilişkiler kurma ve bireysel 
sunumda dikkatli olmadır. 

2.3.3. Bireyin Kendisi Odaklı, İş Odaklı ve Yönetici Odaklı Taktikler 

Wayne ve Ferris (1990)  tarafından geliştirilen bu sınıflandırma bireyin kendisi odaklı, iş odaklı 
ve yönetici odaklı izlenim yönetimi taktikleridir (Akgün, 2009). Bu sınıflandırma izlenim 
yönetimi davranışının yönlendirildiği hedef açısından yapılmaktadır. Hedefi seçtikten sonra 
saldırgan ve savunmacı taktiklerden de yararlanılmaktadır.  

2.3.3.1. Bireyin Kendisi Odaklı İzlenim Yönetimi Taktikleri 

Kişisel odaklı izlenim yönetimi stratejisi olan bu taktikte; bireyler hedefledikleri gruba, kişisel 
özelliklerini ve üstünlüklerini göstermeye çalışmaktadır. Bireyin kendisini iyi ve başarılı bir birey 
olduğu izlenimi yaratmak amaçlı yaklaşımları içermektedir. Birey, bireysel özelliklerini ve 
üstünlüklerini göstermeye çalışmaktadır. Bu yöntem taktiklerinin kariyer yönetiminde olumlu 
etkileri bulunmaktadır. Çünkü lider, bireyi fark edemeyecek ya da bireyin düşüncelerini 
okuyamayacak kadar meşgul olabilir. Bu taktik sayesinde birey, iş ortamında lideri tarafından 
çalışkan, başarılı ve yardımsever biri olarak fark edilmesini sağlayabilir (Kılıç ve Doğan,2011). 
Birey diğer bireylerin ilgi ve dikkatlerini kendi üzerinde toplamayı amaçlamaktadır. Bu taktiğe 
örnek davranışlar, sözlü ya da sözsüz iletişim kullanılarak uygulanabilmektedir. Sözlü iletişimle 
uygulanan davranışlar; örnek olma, vurgulama, çoğaltma ve niteliklerini tanıtma; sözsüz 
iletişimle uygulanan davranışlar ise; giyim ve göz teması kurmadır. Kişi bütün bu davranışlarla 
bireysel imaj oluşturmayı hedeflemektedir (Erdem, 2008). İş ortamına uygun olarak bireylerin 
seçtiği kıyafetler, örneğin bankada resmi ya da reklam ajansında yaratıcılığı öne çıkararak 
giyinmek bireysel imaj oluşturmak için etkili bir yöntemdir (Singh ve Vinnicombe, 2001). İş 
görüşmelerinde adaylar görüşmeciyi etkilemek için sözlü ve sözsüz iletişimlerin ikisi de 
kullanmaktadır. Adayların sözlü davranışlarının sözsüzlerden çok daha etkili olduğu sonucu 
Hollandsworth ve arkadaşları (1979) ile Einhorn’un (1981) yaptıkları araştırmalarda ortaya 
konmuştur (Long, 1992). İş yerinde çalışan bireyler özellikle liderlerinin bulunduğu ortamlarda 
işe ve örgüte bağlı, kendini geliştirmeyi amaç edinip herkesten fazla çalışır gibi görünerek lider 
tarafından örnek çalışan olarak gösterilmeye çalışmaktadırlar (Bolino, Varela, Bande ve Turnley, 
2006). Örgütlerde bireyin kendini lidere gösterme eğilimi bu taktikle tatmin edilmektedir. Lidere 
kendisini örgüt içerisindeki diğer çalışanlar için örnek çalışan olarak göstermeye uğraşan ancak 
uygulamada gerçekten böyle olmayan çalışanın performansı lider tarafından sağlıksız olmasına 
rağmen subjektif olarak değerlendirilebilecek ve örgüt içinde diğer bireylerde bu durum 
tatminsizliğe ve iş veriminde azalmaya neden olabilecektir. 

2.3.3.2. İş Odaklı İzlenim Yönetimi Taktikleri 

İş odaklı izlenim yönetimi taktikleri, bireylerin yönetici üzerinde pozitif bir görüş oluşturulması 
amacıyla uygulanmaktadır. Çalışanlar performanslarının daha yüksek görünmesini sağlamak için, 
bu taktiklere başvurabilmektedir. İşe erken gelmek, geç çıkmak ya da çok çalışkanmış gibi 
görünmek bu davranışlardan bir kaçıdır (Doğan ve Kılıç, 2009). Genç çalışanların yaşlılarla 
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kıyaslandığında; gençlerin iş deneyimindeki göreceli eksiklikleri nedeniyle izlenim yönetimi 
taktikleriyle daha ilgili oldukları görülmüştür. Başkalarının onları işte nasıl gördüğü ve nasıl 
klişeleştirdiği, iş ortamına kendilerini kanıtlamak için mücadele ettiklerinden dolayı oldukça fazla 
öneme sahiptir (Ryan, 2010). Lider-üye etkileşim sürecindeki izlenim yönetim taktikleri üzerine 
yapılan Dreu ve Kleef’in (2004) bir araştırmasında; astların yani üyelerin olumlu izlenim 
bırakmada daha istekli oldukları, üstlerin yani liderlerin ise önceden yaratmış oldukları olumlu 
izlenimleri yönetme eğilimi içinde oldukları saptanmıştır. İzlenim yönetimi davranışları ile güç 
faktörünün pozitif korelasyon içinde olduklarını belirlemişlerdir. Araştırmacılara göre lider-üye 
arasındaki güç ilişkisi arttıkça izlenim yönetimi davranışlarını kullanma isteği iki taraf için de 
zorlaşmaktadır (Chin, 2006).İş odaklı izlenim yönetimi taktikleri genelde kişisel reklama 
dayanmakta ve bireyin itici olarak algılanmasına sebep olmaktadır (Bolino, vd., 2006).Bu taktik 
diğer bireylere de fırsat tanıyarak uygulanırsa liderin çalışanlar arası dengeyi sağlaması 
kolaylaşmaktadır. Kimsenin ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaması bireylerin birbirlerini eşit 
görmelerine sebep olmakta, bu da örgüte bağlılığı arttırmaktadır (Özdevecioğlu ve Erdem, 2008). 

2.3.3.3. Yönetici Odaklı İzlenim Yönetimi Taktikleri 

Yönetici odaklı izlenim yönetimi taktikleri; lider yararına olacak davranışları kapsayan, lidere 
yakın grup içinde bulunma imkânını arttıran, yöneticiyi memnun etmek amacı güden ve işle ilgisi 
olmayan davranışlardan oluşmaktadır. Bu taktiği kullanan bireyler genelde liderleriyle aynı 
fikirdeymiş gibi görünmekte ve liderlerinin hoşuna gidecek davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu 
taktikler tamamen hedef tarafından sevilmeye yönelik olarak yapılmakta ve iyilik yapma, övme, 
yağ çekme gibi davranışların tamamını kapsamaktadır. (Singh ve Vinnicombe, 2001). Bu taktikte 
ast yöneticisiyle aynı fikirde olmasa bile aynı fikirdeymiş gibi davranabilmektedir. Böylece lider 
çalışanın iyi bir örgüt üyesi olduğu izlenimine varmaktadır (Bolino vd., 2006). Fakat bu durum 
lider tarafından fark edilirse istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Durumun lider tarafından 
anlaşılması çalışan için hoş olmayan sonuçlar doğurabilmekte, güvensizlik ortamı 
yaratabilmektedir. Bu yüzden çalışanlar kullanılan bütün taktiklerde dikkatli davranmalıdır.  

2.3.4. Kimlik Yönelimli Taktikler 

Bozeman ve Kacmar’ın (1997) yapmış olduğu kimlik yönelimli izlenim yönetimi taktikleri 
sınıflandırması; kimlik geliştirme, kimliği koruma ve kimliğe uyum olmak üzere üç kategoriden 
oluşmaktadır. Kimlik geliştirme taktikleri olası kazanımlara yöneliktir ve kişinin mevcut ve 
kazanmak istediği sosyal kimliği arasında farklılık algıladığında bu farkı ortadan kaldırmak için 
başvurduğu taktiklerdir. Bunlar; yıldırma, kendini sevdirme, övgü, yardımcı olma ve prososyal 
davranışlardır. Kimlik koruma taktikleri de kişinin sosyal kimliğine yönelik her hangi bir tehdit 
algılamasıyla ortaya çıkar ve oluşabilecek zararları önlemeye yönelik davranışlardan oluşur. 
Bunlar; özür dileme, onarma, kendini sevdirme, yardımcı olma ve görüş birliği davranışlarıdır. 
Kişi istediğinden fazla olumlu izlenim elde ettiğinde ise; bundan hoşnut kalarak sosyal kimliğe 
uyum davranışları gösterecektir. Bunlar da; itaatsizlik, karşıt izlenimler ve yardım isteme 
davranışlarıdır (Kan, 2011). İzlenim yönetimi taktiklerinden hangisi kullanılırsa kullanılsın, birey 
diğerlerinin üzerinde oluşturmak istediği izlenim konusunda gerçekçi olmalı ve yol açabileceği 
olumlu sonuçlar kadar olumsuz sonuçları da göz önünde bulundurmalıdır. Bireyin kendisi 
hakkında yanlış izlenim oluşturması hem kendisi hem de içinde bulunduğu örgüt için olumsuz 
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sonuçlara yol açabilecektir. Bu yüzden izlenim yönetimi taktikleri kullanılırken bireyin dürüst 
olması ve kendi öz kişiliği doğrultusunda bir izlenim oluşturması gerekmektedir (Crane ve Crane, 
2002).  

2.4.Örgütlerde İzlenim Yönetimi Davranışı 

Örgütsel ortam, bireylerin etkili ve başarılı bir örgüt üyesi olma, arzuladığı görevi elde etme, 
performansıyla ilgili olumlu geri bildirim alma ve ödüller elde etme gibi kişisel çıkarlarına 
ulaşabilecekleri bir takım girdiler içermektedir. Bireyler bu kazanımları elde etmek için örgüt 
içinde belirledikleri hedefler üzerinde daha olumlu izlenim bırakmak istemekte ve davranışlarını 
kontrol etme eğilimine girmektedirler (Higgins, Judge ve Ferris, 2003). Bireyler izlenim yönetimi 
davranışlarını kullanarak örgütteki diğer bireyler üzerindeki imajlarını etkilemeye çalışmaktadır. 
Bireyler ödül vaadi olmadan örgüt işleyişini geliştirmek için vatandaşlık davranışları sergilerken, 
izlenim yöneticileri ise ödüllendirilme salt amacı ile örgütün işleyişini geliştirebilmekte ya da 
geliştirememektedir. Üstler yakın astlarıyla etkileşimlerinde bir zaman sonra onların 
davranışlarını algılamakta ve ona göre cevap vermektedir, uzun bir süre birlikte çalışırken ‘iyilik 
yapma’ ve ‘iyi görünme’ davranışları arasındaki ayrım astların tanınmasına yol açmaktadır 
(Kang, Gold ve Kim, 2012). İzlenim yönetimi davranışlarının en sık kullanıldığı örgütsel 
süreçler; iş görüşmeleri, kariyer geliştirme, liderlik ve performans değerlendirme süreçleridir 
(Kan, 2011). Bireyler beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri donanıma sahip olduklarını ve 
bu sosyal ve teknik donanımlarını örgüt amaçları için kullanabilme çabasını gösteren izlenimler 
oluşturmalıdırlar. Bireyler izlenim yönetiminde başarılı oldukları ölçüde, kariyer geliştirme 
şanslarını artırabileceklerdir (Singh ve Vinnicombe, 2001).İş görüşmelerinde adaylar istedikleri 
etkiyi yaratabilmek için, görüşmeciler üzerindeki izlenimlerini kontrol altında tutmaya, 
görüşmeciler de adaylar üzerindeki izlenimlerini kontrol altına almaya çalışırlar. Bu süreçte 
izlenen izlenim yönetimi taktiklerinin birkaç örneği; iş görüşmesine uygun kıyafet seçimi, beden 
dilinin doğru kullanılması ve etik davranmadır (Crane ve Crane, 2002). Performans 
değerlendirme sürecinde ise; örgüt çalışanları hakkında bilinen objektif bilgiler kadar onlar 
hakkında edinilen izlenimler de önem taşımaktadır. Performans değerlendirmesinden başarılı 
sonuç almak isteyen bireyler izlenim yönetimi taktiklerini kullanmaya güdülenmiş olmaktadır 
(Demir, 2002). Burada önemli olan nokta; liderin göstermelik ve samimi davranışları ayırt 
edebilecek yetiye sahip olmasıdır. Lider bu ayrımı yapamazsa, örgütteki çalışanların gerçek 
davranışlarıyla başkalarını etkilemek için yaptığı göstermelik davranışları ayıramamasına ve bu 
da performans değerlendirmesinin yanlış veya eksik yapılmasına neden olmaktadır (Crane ve 
Crane, 2002). Liderlik dinamik ve interaktif bir süreç olduğundan, bireyler kendilerini lider 
olarak kabul ettirebilmek için izlenim yönetimi stratejilerini kullanabilmektedir. Örneğin yağcılık 
taktiği kullanılarak başkalarının özellikle çalışma ortamındakilerin bireyi genel olarak beğenmesi 
izlenimi oluşturulabilmektedir. Liderlerin yağcılık taktiğini kullanmaları üyelerin olumlu 
tepkilerine yol açmaktadır. Yalvarma stratejisinin kullanımı, bağımlılık algısını temsil 
etmektedir, liderliğe yükselme üzerinde olumsuz etkiye sahiptir fakat uygun bir şekilde 
kullanıldığında ve iş yapma istekliliği belli edildiğinde etkili bir taktik olabilmektedir. 
Dolayısıyla diğer izlenim yönetimi taktikleriyle birlikte doğru bir şekilde kullanıldığında liderlik 
üzerinde olumlu etki yaratabilmektedir. Wickham ve Walter’ın 2007’de yapmış olduğu 
araştırmalar kişisel reklam taktiğinin liderliğe yükselme üzerinde önemli rolü olduğunu ve kişinin 
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yetenekli ve akıllı olarak algılanmasına sebep olduğunu ortaya koymuştur. Barsness ve 
arkadaşlarının 2005’te yaptığı bazı araştırmalar kişisel reklam taktiğinin performans 
değerlendirme sonuçları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösterirken, Higgins ve 
arkadaşlarının 2003’te yaptığı bazı araştırmalar da bu taktiğin iş görüşmelerindeki başarı 
olasılığını arttırabilecek önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Liderler tarafından gözdağı 
verme ya da diğer bir deyişle yıldırma taktiğinin kullanımı üyeler tarafından hoş 
karşılanmamaktadır. Bu taktik liderler tarafından üyelerin diğerlerine iyi davranmalarını ve 
verilen görevleri yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılabilmektedir. Örnek olma taktiği 
ise; örgütün ortak yararına katkıda bulunan liderin üyelerinin gözünde karizmatik imajı 
yaratmasında hayati öneme sahiptir. Yapılan araştırmalarda kendini örgüte adamış gibi görünen 
bireylerin örnek olma davranışını sergileyerek liderliğe yükselme olanağına sahip olabildikleri 
görülmüştür (Lim, 2011).   

3. Sonuç ve Tartışma 

Örgütlerde tüm bu izlenim yönetimi taktikleri uygulanırken içeriklerine dikkat etmek 
gerekmektedir. Bu nedenle izlenim yönetimi taktiklerinin etkilerini belirleyen durumsal 
faktörlerin göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Örgütlerde bireylerin izlediği 
izlenim yönetimi taktikleri bireylerin kişilik özellikleri ve çeşitli değişkenlere göre farklılık 
göstermektedir. Bu değişkenler cinsiyet, zaman ve gerçekçi olmaktır (Lim, 2011). Cinsiyet 
değişkeni ele alınacak olursa; erkek egemen toplum ve örgütlerde kadınlar ikinci planda 
kaldıklarından dolayı iş ortamında bazı gruplara girememekte ve aynı durum karşısında 
erkeklerin uygulayacağı izlenim yönetimi taktiğinden farklı bir taktik uygulamak zorunda 
kalmaktadırlar. İngiliz ve İsveçli yöneticilere ilişkin yapılan araştırmada, izlenim yönetimi 
taktikleri kullanımının cinsiyete göre değiştiği, erkeklerin iş odaklı taktikleri, kadınların da 
yönetici odaklı taktikleri tercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca kadınlar erkeklerin izlenim yönetimi 
davranışlarına daha meyilli olduklarını düşündüklerinden dolayı erkeklere oranla izlenim 
yönetimi taktiklerini kullanma eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır (Singh ve 
Vinnicombe, 2001). Organizasyonun faaliyet türünün ve buna bağlı olarak çalışanların eğitim 
düzeyinin de izlenim yönetimi taktiklerine göre farklılık göstereceği açıktır. Eğitim düzeyi 
yüksek çalışanlardan oluşan bir organizasyonda çalışanlar performanslarının önemli olduğunu 
bilecekler ve üstleri üzerinde istedikleri etkiyi bırakmak amacıyla da rol ötesi performanslar 
göstermeye çalışacaklardır. Elbette burada önemli olan diğer bir hususta organizasyonun 
büyüklüğü ve hiyerarşik yapı düzeyidir. Hiyerarşik yapının ve otokrasinin yoğun olarak 
hissedildiği organizasyonlarda çalışanların daha çok yağcılık, başarısızlığa bahaneler bulma, 
yalvarma ve abartılı konuşma gibi izlenim yönetimi taktiklerini kullanmaları yüksek olasılığa 
sahiptir. Katılımcı ya da demokratik bir yönetim tarzının uygulandığı organizasyonlarda ise özür 
dileme, haklı çıkarma, övünç duyma, olumlu sonuçları kendinden bilme ve örnek birey olma gibi 
taktiklerle karşılaşılması çok daha muhtemeldir. Organizasyonlarda yapı, çalışanların diğerlerini 
etkilemek ve onların düşüncelerini istedikleri doğrultuda değiştirmek için kullandıkları izlenim 
yönetimi taktiklerinden organizasyona fayda sağlayacak olanların seçimi üzerine kurulmalıdır. 
Yani gerektiğinde “Kral çıplak” diyen çalışanlar organizasyonlarda istihdam edilmeli ve diğer 
bütün çalışanlarla birlikte onların da fikirleri dikkate değer görülebilmelidir. Organizasyonlar ve 
onları yöneten pozisyonundakiler eleştirileri dikkatle dinlemeli, bu eleştirileri kişiselleştirmeden 
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olaylara farklı açılardan bakabilmeli ve bu eleştirilerin -objektif ve tarafsız yapılan- önemli bir 
kısmının kendileri için birer gelişme potansiyeline sahip olduğunu unutmamalıdırlar. Aksi 
takdirde organizasyonlar tarihçesi hayatı başarılarla dolu ancak kendisine aşırı güvenin vermiş 
olduğu rahatlık ve atalet duygusuyla batık yüzlerce organizasyona tanıklık etmektedir. Ayrıca 
organizasyonlarda çalışanlar izlenim yönetimi taktiklerini uygularken bazen yanlış ve aslında hiç 
de istedikleri sonucu vermeyecek olan birtakım taktikleri seçmiş olabilirler; bu çalışanlar için de 
onlara kendilerini ifade edebilecekleri ikinci şans her zaman verilmelidir. Öğrenen organizasyon 
literatüründe belirtildiği gibi hatalar birer öğrenme fırsatı olarak görülmeli ancak çalışanlara esas 
önemli olanın aynı hatayı ikinci kez yapmamak olduğu vurgusu yapılmalıdır. Aksi takdirde bazı 
durumlarda organizasyon için çok hayati öneme haiz bazı çalışanları daha başlangıçta 
kaybedebilirsiniz. Organizasyonlarda liderler çalışanlara, yapmadıkları bir iş için övgü beklemek, 
yağcılık yapmak, yapılanları abartılı bir şekilde anlatmak, başkalarının yanlışları ve negatif 
çıktıları üzerinden prim elde etmek, başarısızlıklara bahaneler bulmak, yalvarmak, gözdağı 
vermek gibi izlenim yönetimi taktiklerini uygulayarak istedikleri davranış ve düşünce 
değişikliklerini elde edemeyeceklerini, aksine bunun organizasyonda hoş karşılanmayacağını ve 
asıl olanın işi iyi yapmak ve performans olduğunun belirli aralıklarla aktarılması önem arz 
etmektedir. Çalışanlar, organizasyonda çalışmaktan ziyade yukarıda değindiğimiz izlenim 
yönetimi taktiklerini uygulayan çalışanların yönetim ve yönetici nezdinde kabul gördüğünü 
düşünürlerse artık onların da önemli bir kısmı daha önce çalıştıkları kadar çalışmayacaklar ve 
diğer çalışanları taklit etmeye başlayacaklardır. Belirli bir zaman sonra bu tip 
organizasyonlardaki çalışanlar için artık “–mış gibi çalışanlar” deme zamanı yaklaşmıştır ve 
yakın zamanda başarılı(y)mış gibi olan çalışanların gerçek manada başarısızlığa doğru 
sürüklenen organizasyonların kürekçileri olmalarının önüne geçilemeyebilir. Bunu engellemenin 
yolu yukarıda da bahsedildiği gibi çalışanlarda diğerlerinin ve özellikle yöneticilerin düşünce ve 
davranışlarını değiştirmenin tek ve kabul gören yolunun; işini iyi yapmak ve organizasyon için 
gerektiğinde rol-ötesi performansları ortaya koymak olduğu algısının oluşturulmasıdır.  
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THE MANAGEMENT CONCEPT IN CAPITAL MARKETS and CORPORATE 

MANAGEMENT REGULATIONS AND PRACTICES IN TURKISH BANKING 

SYSTEM 

 ABSTRACT  

As in many other world countries, banking sector in our country is in a fight with some 

problems created by the globalization. Many financial institutions changed their structure and 

management form along with the globalization in the world. Especially banking sector keeps 

its seat within the financial system and applies some changes in the form of management with 

practice are among remarkable points. New banking and corporate management principles 

amended in 2011 are the best example. Weakness of banking system in developing and 

developed world countries poses a financial threat in international scale. This situation caused 

by financial and economic crises shaped the management form of the banks within the finance 

sector. Many economic crises that we experienced pushed banks to improve their 

management and corporate management systems. Government and political management 

accepted this as an obligation. Many world countries are still struggling with the economic 

problems and searching for solutions. It is a fact that corporate management is needed in 

finance sector with the thought that any risk factor may occur today which is lived dense. In 

this study, corporate management principles of banks within the finance sector from past to 

present were mentioned, and new corporate management principles actualized in 2011 were 

emphasized.  

 Key Words: Bank, Finance, Corporate, Management, Principle, Risk, Sector  

1. GİRİŞ  

Geçmişten günümüze kadar finans ve bankacılık kurumlarına yönelik çok yönlü 

çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ne yazık ki Türk bankacılık sistemi ile yönetim 

sistemi üzerinde olumlu bir etki yaratamamıştır. 2011 yılında TBMM kabul edilen yeni Türk 

Ticaret Kanunu kapsamında özellikle finans ve bankacılık kurumlarının kurumsal yönetim 

anlayışına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış ve 2012 yılı Temmuz ayı içerisinde hayata 

geçmiştir.  

Türkiye ve dünyada bankacılık yönetim ana hatları bazı kanunlar çerçevesinde 

düzenlenmiştir. Türkiye’de BDDK’ya bırakılan bu uygulama ve işlemler çok etkin 
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çalışmaktadır diyemeyiz. BDDK tarafından hazırlanan ve1 Kasım 2006 tarih ve 26333 resmi 

gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren banka ile finans kurumlarının kurumsal yönetim 

ilkelerine ilişkin çalışmalara ve uygulamalara baktığımızda istenilen sonuca ulaştığı 

söylenemez.  

Geçmişten günümüze kadar özellikle bankalar konusunda uygulanan, düzenlenmiş 

kurumsal yönetim ilkelerine baktığımızda; bugünkü bankacılık yönetim ilkeleriyle hiç uyumlu 

olmadığını görmekteyiz. Bunun en önemli nedenleri arasında ise tek bir kurumsal yönetim 

modelinin yetersiz olmasıdır. Dünyada ve birçok dünya ülkesinde OECD tarafından kurumsal 

yönetim ilkelerine ilişkin yapılan düzenlemelere baktığımızda ise bunun dört başlık altında 

toplandığı görülmektedir. Bu dört başlık altında toplanan kurumsal yönetim ilkleri yüksek 

oranda kabul görmüş ve uygulamaya geçilmiştir. Bu ilkelere baktığımızda ise;  

1. Eşitlik,  

2. Şeffaflık,  

3. Hesap Verebilirlik, 

4. Sorumluluk ilkeleri şeklinde yer almaktadır.  

OECD tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen bu ilkeler doğrultusunda banka ve 

yönetim organlarının da kurumsal kimlikle bütünleşmesinin zorunluluğu görülmektedir. Fakat 

burada en önemli dikkat çeken nokta, OECD tarafından hazırlanan kurumsal yönetim 

ilkelerinin her ülkeye uygun olmadığı sonucudur. Çünkü dünya ülkelerinin öncelikli olarak 

kendine özgü kuralları ve yapısı söz konusudur. Bu uygulamaların mevcut yapı ile hukuk 

sistemine uygun hale getirilmesi şartı unutulmamalıdır.  

Yine kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin bazı modellerinde oluşturulduğu 

görülmektedir. Bir ülkenin mevcut yapısı ile işleyen sistemine yönelik uygulanmak istenen 

yönetim “kurumsal yönetim” sistemleri ancak aşağıdaki faktörler gerçekleştirildiğinde hayata 

geçirilebilir. Bunlar ise;  

• Kurumsal mülkiyet yapısı,  

• Ekonominin durumu,  

• Yasal sistem,  

• Hükümet politikaları,  

• Kültür ve tarih,  
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• İç ve dış faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz.  

Yukarıda zikrettiğimiz faktörlerin dışında sermaye akımları ve girişleri, global 

ekonomik iklim, uluslararası yatırımcılar ile dışsal faktörlerde dikkate alınmak zorundadır. 

Kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulmasında bir diğer önemli husus ise belirli zaman 

dilimlerinde ortaya çıkan kriz faktörüdür. Ekonomik kriz, politik kriz ve siyasal kriz faktörleri 

de bankaların yönetim sistemleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. 2011 yılında 

TBMM’de kabul edilen yeni TTK tasarısında da bankacılık ve kurumsal yönetim ilkelerinin 

yeni yapısı bu çerçevede düzenlenmiştir.  

Kurumsal yönetimin en önemli nedenleri arasında sistemin çok etkin ve düzenli 

çalışmasıdır. Geçmişte yaşanan Türk Bankacılık sektöründeki olumsuzluklar, doğru 

uygulanmayan kurumsal yönetim sistemlerindeki eksiklikler ve yönetim sistemlerinin 

düzensizliği nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu olumsuzluklar başta Türk ekonomisi üzerinde 

etkili olmuş ve dış dünyanın ülkeye bakışı üzerinde bazı olumsuzlukların meydana gelmesine 

neden olmuştur.  

Kısaca kurumsal yönetim ilkelerinin etkin ve sistemli çalışması başta ekonomik yapı ve 

ülkenin dış dünya karşısındaki güvenirliliğinin sağlanmasında etkili olacaktır. Ayrıca yönetim 

ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve bu ilişkilerin daha etkin ve verimli olması 

açısından da doğru uygulanan kurumsal yönetim ilkelerinin önemi daha fazla 

hissedilmektedir.  

Bankacılık ve finans kurumlarına yönelik en önemli faktörlerin başında ise güven ve 

devamlılık ilkesi gelmektedir. Bu faktörlerin etkinliği, verimliliği ve devamlılığı ise ancak 

doğru uygulanan kurumsal yönetim ilkeleri ile sağlanabilir. Kurumsal yönetim ilkelerine 

yönelik yapılan bazı literatür çalışmalarına baktığımızda yukarıda bahsetmiş olduğumuz 

durumları destekler niteliktedir. Yapılan çalışmalar ise;  

“Her işletmenin kendine özgü bir yönetim anlayışı ve buna bağlı olarak stratejik 

uygulamaları vardır. Bu uygulamalar başta pay sahiplerine, tedarikçilere, müşteri ve diğer 

toplumsal kurum ile kuruluşlara fayda sağlar” (Ülgen ve Mirze, 2004: 423).  

“Kurumsal yönetim anonim ortaklıklı işletmelerin geleceğinin yönlendirilmesi, daha 

fazla kar maksimizasyonunun sağlanması, etkin ve verimli bir işleyişin sağlanarak 

devamlılığının elde edilmesi konusunda önemlidir” (Akdimken, Uzabay, Özgüven, 2003: 

228).  
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Kurumsal yönetim kavramına ilişkin net bir tanım olduğunu söylemek imkansızdır. 

Fakat Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası hukukunda kurumsal yönetime farklı noktalardan 

yaklaşıldığı da görülmektedir. Yine önemli bir husus olarak, ülkelerin kendine özgü işleyişi 

ile şartlarına bağlı olarak kurumsal yönetime ilişkin farklı bakış açıları oluşturduğunu da 

söyleyebiliriz.  

OECD’nin kurumsal yönetime ilişkin tanımı, Londra Borsası, İngiltere Finansal 

Raporlama Konseyi ve Muhasebe Mesleği Temsilcileri tarafından oluşturulan komitenin 

tanımıyla bire bir örtüşmektedir. Komite, 1992 yılında yayınladığı raporda kurumsal 

yönetimi, şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistem olarak tanımlamıştır 

Millstein, kurumsal yönetimi, işletme yönetiminde “kar elde etme” ve “pay sahiplerine 

dağıtma” amacını taşıyan geleneksel yapıların yanında, hissedarların, yöneticilerin ve diğer 

paydaşların (çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, fon sağlayanlar ve devlet gibi) haklarının da 

önemsendiği bir anlayış olarak tanımlamıştır (Millstein, 1998: 27).  

Kurumsal yönetim bir işletme ya da kurumun işleyişinin belirlenmesinde, farklı 

katılımcılar ile pay sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenli işlemesinde önemlidir. Kurumsal 

yönetim, iyi düşünülmüş bir yapı olmamakla beraber, otoritenin sorumluluklarını dikkate 

almaksızın yalnızca güç ilişkileri temelinde gücün kullanılmasını engelleme gayreti içerisinde 

olduğu da bilinen bir gerçektir (Kula, 2002: 110).  

Şirket ya da kuruma finansman açısından fayda sağlayanlar, yatırımlarının karşılıklarını 

alacağına inanan yatırımcıların kaygıları ancak iyi işletilen kurumsal yönetim ilkeleri ile 

sağlanabilir (Sak, 2000: 56).  

“Kurumsal yönetim, işletme yönetim sistemlerinin etkin ve verimli çalışması açısından 

önemlidir. Ayrıca işletmelerin daha şeffaf ve farkındalık yaratması üzerinde de etkilidir. 

Yönetim mekanizmasının doğru ve kalıcı yönde kararlar alması hususunda da kurumsal 

yönetim sistemlerinin önemi bilinen gerçekler arasındadır” (Sak, 2000: 56-57).  

“Bir işletmenin en iyi şekilde sevk ve idaresi ancak etkin şekilde kullanılan kurumsal 

yönetimle sağlanır. Bir işletmenin doğru yönlendirilmesi, şeffaflık ve karlılığın artırılması, 

devamlılığın sağlanmasında da kurumsal yönetim ilkelerinin önemi hissedilmektedir” 

(Pulaşlı, 2003: 4).  
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“Kurumsal yönetim şirket ve yöneticilerin sorumluluklarının bilincinde olmasını sağlar. 

Neyi ne şekilde yapacaklarını, yapılan uygulamaların işletme ve yönetime nasıl bir fayda 

sağlayacağı etkin işletilen kurumsal yönetim ilkeleri ile sağlanır” (Senver, 2002: 6).  

“Kurumsal yönetim işletmelerin marka değerini yükseltir ve dış dünyada güvenirliliğini 

arttırır. Bu nedenle kurumsal yönetimin önemi oldukça fazladır. Bir işletmenin kurumsallıktan 

uzaklaşması geleceğinin risk altına alınması demektir. Şirket ortaklarının birbirine olan 

güveni ve kar maksimizasyonunun daha yukarılara çıkarılmasında da kurumsal yönetimin 

önemi oldukça fazladır” (Denis, 2004).  

“Kurumsal yönetim şirketlerin hesap verilebilirlik, adillik, şeffaflık ve 

sorumluluklarının bilincinde olmasına katkı sağlar. Kurumsal yönetim en genel anlamı ile 

kurumları yönlendirme ve icraatın performansını irdeleme sistemidir” (Özilhan, 2002: 7).  

“Kurumsal yönetim, işletmelerin stratejik yönlendirilmesini, performanslarının 

sağlanması, verimlilik ve kontrol mekanizmasının daha etkin yaratılmasında etken bir 

faktördür” (Luo, 2005: 1-8).  

“Sistemin en aktif ve etken şekilde işletilmesi ancak kurumsal yönetim ile sağlanabilir. 

Kurumsal yönetim işletmelere rekabet edebilirlik, devamlılık ve güvenirlilik konusunda katkı 

sağlar” (Hoskinson, 2004: 293-315).  

“İşletmelerin pay sahipleri ile yöneticileri arasında zaman zaman bazı kavramsal açıdan 

sorunlar yaşanır. Yaşanan sorunların bertaraf edilmesi, problemlerin çözülmesi, finansal 

açıdan işletmenin daha verimlilik sağlaması açısından kurumsal yönetim oldukça önemli bir 

faktördür. Bir kurumun beşeri ve mali sermayesine, etkin çalışmasına ve ait olduğu toplumun 

değerlerine saygı göstermesi ancak kurumsal yönetimle sağlanır” (Sloan, 2001: 335-347).  

2. KURUMSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ VE AMACI 

Yukarıda değindiğimiz gibi her ülkeden ülkeye, her işletmeden işletmeye kurumsal 

yönetim sistemleri değişiklik göstermektedir. Fakat her ne olursa olsun temelde kurumsal 

yönetimin amacı, etkinlik, güvenirlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve devamlılığın 

sağlanmasıdır. Bazı finansal ve bankacılık kurumlarına ilişkin kurumsal yönetim modellerine 

dair bilgiler aşağıdaki şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1:Ekonomik Rant ve Kurumsal Bankacılık Modeli uygulamaları 

 

Kaynak: TSKB, 2010 

Kurumsal yönetim, şirket ile ilişkili ve menfaat sahipleri olarak ifade edeceğimiz 

taraflar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi yoluyla belirli esaslar dâhilinde şirketlerin 

yönlendirilmesi ve kontrol edilmesini sağlayan genel bir sistemdir. Bu sistemin kurallarının 

net ortaya konulması, doğru işletilmesi sayesinde, yöneticilerin sorumlulukları hakkında daha 

sağlıklı bir tasnif yapmak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetim kavramı 

günün koşullarına uyum sağlaması bakımından sürekli gözden geçirilmektedir4 

Kurumsal yönetim düzeyini; ülkenin içinde bulunduğu genel şartlar, sermaye 

piyasasının gelişmişlik düzeyi ve şirket uygulamaları belirlemektedir. Kurumsal yönetim 

yatırımcı güvenini arttırmanın yanında ekonomik etkinlik ve büyümenin geliştirilmesinde 

anahtar bir unsur olduğu görülmektedir.  

İşletmede tepe yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ile ilişkili olan kurumsal yönetim; 

aynı zamanda işletmenin hedeflerinin belirlenmesini ve bu hedeflerin elde edilmesini 

mümkün kılmaktadır. İyi bir kurumsal yönetim kapsamında finansal piyasa istikrarına, 
                                                 
4Bkz, MenfaatSahipleri, ABD Öğretisinin, HisseSenetleri Borsada İşlem Gören Anonim Ortaklıklar Hukukuna 
Kazandırdığı “Stakeholders” Kavramıdır. “Pay Sahipleri” İfadesinin Karşılığı Olan “Shareholders”Dan Farklı 
Olan Bu Kavram, Borsa Ortaklıklarında Rastlanan Çalışanlar, Müşteriler, Dağıtıcılar,- Tüketiciler Vb Gibi 
Çeşitli Menfaat Sahiplerini İfade Etmektedir. ÜnalTekinalp, “ErişimHakkı”, Batider, C. Xxııı, S. 4, Aralık 2006, 
S. 5.  
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yatırıma ve ekonomik büyümeye olan katkısının farkında olunduğu belirtilmektedir. 

“Kurumsal yönetimin işletmelerde rekabet gücüne olan katkısı günümüzde daha çok 

hissedilmektedir” (Kula, 2006: 26-30).  

Kurumsal yönetim başlığı ile ela alınan yaklaşım, hakkın tesisine gerek işletme 

düzeyinde gerekse global düzlemde katkıda bulunabilmektedir. Kurumsal yönetim, bu katkıyı 

“sorumluluk, kamuoyunu aydınlatma, şeffaflık, hesap verme yükümlülüğü, adalet ve eşitlik” 

ilkeleri çerçevesinde sağlamaktadır. Bu ilkeler işletmelerde başta yönetici ve hissedarlar 

olmak üzere tüm çıkar gruplarının hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet etmeyi ve çıkar 

grupları açısından en temel hakları korumayı esas almaktadır (Daştan, 2010).  

Kurumsal yönetim ülke imajı ve güvenirliliği açısından da önemlidir. Sermayenin yurt 

dışına kaçmasının önüne geçilmesi, ekonominin daha işlevsel hareket etmesi, verimlilik ve 

fayda maksimizasyonunun daha üst seviyelerde olmasında da önemli bir faktördür. Kurumsal 

yönetim kriz dönemlerinde de işletme ile kurumlara fayda sağlamaktadır. Çünkü işletmenin 

işleyiş devamlılığı ile kar maksimizasyonunun sağlanması kriz dönemlerinde işletmenin risk 

edilmesinin önüne geçmektedir. İşletme sağladığı fayda ile daha fazla rekabet edebilir, yüksek 

bir refah sağlar, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlar (Aktan, 2005).  

İşletme tepe yönetimi açısından da kurumsal yönetim oldukça önemlidir. Güç ve yetki 

tayininin sağlanması, keyfi özel yönlendirmelerin önüne geçilmesi, menfaat ve çıkar 

kavgalarının ortadan kaldırılması, pay sahiplerinin haklarının adil ve eşit şekilde verilmesi, 

müşteri ve toplumsal refahın sağlanmasında da kurumsal yönetim önemli bir faktördür. 

Özellikle finansal durum hakkında toplum ve kamunun aydınlatılması ile şeffaflık ilkesinin 

yaratılmasında da kurumsal yönetim ilkeleri etkilidir. Bir önemli husus ise geri dönüşümün 

etkin bir şekilde sağlanmasıdır. Bu kavramlar ancak kurumsal yönetim ile sağlanabilir.  

Kurumsal yönetim anlayışının tesis edilmesi ile belirtilen edilen amaçlara ulaşmanın 

yanı sıra, taraflar açısından çeşitli faydalar elde etmek de mümkündür. Bunlardan bir kaçı 

örnek düzeyinde aşağıdaki gibi belirtilebilir.  

Kurumsal yönetim; 

• Yönetime doğrudan katılmayan pay sahiplerinin ortaklık haklarını kullanmayı, şirket 

yönetimine etkin olarak katılmayı, şirket faaliyetleri hakkında bilgi edinmeyi ve gerektiğinde 

hesap sormayı sağlaması bakımından yatırımcılar açısından; 
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• Düşük sermaye maliyeti sağlama, finansman imkânları ve likiditeyi artırma, 

kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlama, değişime çabuk uyum sağlama, daha 

nitelikli istihdam olanakları yaratma, krizlerin daha kolay atlatılması ve sermaye piyasasından 

yararlanma olanaklarının artırılması bakımından işletmeler açısından, 

• Ülke imajının yükseltilmesi, sermayenin yurt dışına kaçışının önlenmesi, yabancı 

sermaye yatırımlarının artması, gerek ulusal gerekse uluslararası sermaye piyasalarının 

sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi, ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün 

artması ekonomik krizlerin daha az zararla atlatılması, kaynakların daha etkin bir şekilde 

dağıtılması, yüksek refahın sağlanması ve sürdürülmesi bakımından ülke açısından, çeşitli 

faydalar sağladığı sağlamaktadır (Abdioğlu, 2007). 

3. KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ FAYDALARI ve ANA MODELLER 

Kurumsal yönetimin makro ve mikro açıdan işletme ve kurumlara oldukça fazla fayda 

sağlamaktadır. İş dünyası ve finans dünyası arasındaki en temel meselelerin başında kurumsal 

yönetim sistemlerinin oluşturduğu sorunlar gelmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetim 

ekonomik verimliliğin arttırılmasındaki en önemli anahtarlardan birisidir. İşletme yönetiminin 

başta pay sahipleri, çalışanlar, dış dünya ilişkileri ve diğer işletmelerle olan ilişkilerinin 

ahenkli ve düzenli yürütülmesi kurumsal yönetimle sağlanmaktadır. İşletmelerin belirlenen 

hedeflere ulaşması da ancak etkin çalışan kurumsal yönetimle sağlanır. Genel olarak 

bakıldığında kurumsal yönetim anlayışının başlıca faydaları, hukuki mevzuatla uygulamalar 

arasındaki boşluğun giderilmesi, iktisadi kalkınmanın sağlanması, işletmelere yapısal esneklik 

sağlanması, sermaye piyasalarında akışın hızlandırılması, iç denetim sistemlerinin etkin ve 

verimli çalışmasına katkı sağlamasıdır.  

Dünyada yaşanan küreselleşme ve finansal piyasalarda fon transferleri nedeniyle 

kurumsal yönetimin aslında bir evrensellik içerdiği de söylenebilir. Yatırımcıların fon talebi 

ve bu talebe karşılık veren finans kurumlarının arzı arasındaki işleyişin etkinliği de ancak 

kurumsal yönetim ile sağlanabilmektedir.  

Kurumsal yönetimin sağlanmasında kullanılan birçok model olduğunu belirtmiştik. Bu 

modeller yine ülkeden ülkeye, işletmeden işletmeye farklılıklar içermektedir. Fakat kullanılan 

bazı modellere değişmek doğru olacaktır. Bunlar sırasıyla;  
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Anglo-SaksonModeli : Sermaye piyasaları tarafından geliştirilmiş bir modeldir. İlk 

olarak Amerika ve İngiltere’de ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Bu modelin en önemli tarafı 

hissedar temelli olmasıdır. Tamamen yönetimin ve hissedarların çıkarlarının korunmasına 

yönelik işletilmektedir. Bu modele bağlı işletilen sistemlerde, yönetim noktası piyasada 

ağırlığını hissettirmektedir. Piyasadaki diğer işletmeler bu modelle işletilen işletmelerin 

yönetim stratejilerine uymak ve kendilerini buna göre yönlendirmek zorunda kalmıştır. Ayrıca 

bu modelle işletilen yönetim sistemleri ve yöneticileri piyasada bir zorlayıcı olarak ya da 

piyasanın kararları üzerinde baskı unsuru hissettiren güç olarak da algılanmaktadır (Mirze, 

Ülgen, 2004: 435).  

Kıta Avrupası Modeli : Bu modelde bankaların hakimiyeti söz konusudur. Özellikle 

paydaş modeli olarak da kullanılan bu modelin uygulandığı yer Japon’yadır. Bu modelin en 

kilit kavramlarını paydaşlar oluşturmaktadır. Paydaşlar şirketin faaliyetlerini doğrudan veya 

dolaylı olarak kontrol etmektedir. Paydaş kavramı içerisinde başta devlet, çalışan, yönetici, 

yönetim kurulu, müşteri, rakip, tedarikçi, yabancı ortaklar ve ana sahipler yer almaktadır. 

Bunlar şirketin her türlü kar ve zarar sistemleri üzerinde etkiler meydana getirmektedir. 

Modele ilişkin bilgiler şekil 2’de gösterilmiştir (Aktan, 2006: 2-4).  

Şekil 2. Organizasyonlarda Başlıca Paydaşlar

 

Kaynak: Aktan, 2006: 4 
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Bu modelin en etkin şekilde kullanıldığı şirket yapısına baktığımızda ise Anonim 

ilerletmeler ve çok ortaklı paylara bölünmüş şirketler oluşturmaktadır. Temelinde yatan 

öneme baktığımızda, faaliyetlerde en fazla kar elde edilmesi, elde edilen karın şirket pay 

sahipleri ve ortaklarına dağıtılması yatmaktadır. Asıl amaç şirket ortak ve pay sahiplerinin her 

türlü hak ve hukukunun korunması ve devamlılığının sağlanmasıdır (Willstein, 1998: 27).  

4. DÜNYADA KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI  

Dünyada birçok farklı kültür ve anlayışa sahip ülke bulunmaktadır. Her ülkenin kendine 

özgü anlayışı ve kültür yapısı bulunmaktadır. Bu yapıya dair faktörler ülkenin değerlerini 

oluşturur. Kurumsal yönetim alanında yapılan düzenlemeler de bu değer ve kavramlar göz 

önünde bulundurulmaktadır. Yapılan düzenlemeler ülkenin içinde bulunduğu şartlar ve 

sermaye piyasasının gelişmişlik düzeyiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle geçerliliğini 

koruyan tek bir kurumsal modelden bahsetmek imkânsızdır. Şartlar ve koşullar değiştiği için 

uygulanan sistem ve yaklaşımlarda farklılaşmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak da ortaya 

çıkan modellerde değişiklik göstermektedir. Her ne kadar tek bir modellen bahsedemiyor 

olsak da hesap verebilirlik, şeffaflık, sorumluluk, adil yönetim, kavramsal uygulamalar 

kurumsal yönetim anlayışı içerisindeki yerini korumaktadır.  

Sermaye piyasası düzenlemeleri ülkenin kendi şartlarına yönelik yapılan bir 

uygulamadır. İşletme ve şirketlerin muhasebe denetim standartları, iflas hukuku, yasal 

yaptırımlar, işletme kontrolleri, şirketler hukuku, ticaret hukuku ve uluslararası muhasebe 

standartlarına yönelik yapılan bu düzenlemeler yine ülkenin kendi iç standart ve 

uygulamalarına yönelik olarak yapılmaktadır. Yapılan düzenleme ile uygulamalar başta finans 

kurumları ve bankalar olmak üzere diğer işletmelerinde uygulayabileceği yönde olmalıdır. 

Ayrıca uluslararası finans ve işletmelerin de Türkiye’de faaliyet gösteren kollarının olduğu 

unutulmamalıdır. Neticesinde bu işletme ve kurumlarında bu uygulamalardan nasibini aldığını 

göz önünde bulundurmalıyız. Birden fazla uygulamanın bir arada yürütüldüğünü 

düşündüğümüzde ortaya karma bir yönetim şekli ve uygulama prosedürü çıkacağından 

çatışma ve verimsizliklerin doğacağını unutmamalıyız.  

Her ne kadar kurumsal yönetim düzenlemelerinin farklılıklar içerdiğini görüyor olsak da 

aslında temelinde yatan gerçeklerin aynı olduğunu görmekteyiz. Uygulamalar veya standartlar 

farklılık gösteriyor gibi görünse de ilkelerin içerdiği anlamlarda farklılıklar olduğunu 
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söylemek biraz imkansızdır. Neticesinde kurumsal yönetim OECD’nin belirlemiş olduğu 

temel ilkeler çerçevesinde uygulanmakta ve buna yönelik olarak düzenlemeler 

gerçekleştirilmektedir. Bu durum da uluslararası bir standart politikası uygulandığının 

göstergesidir.  

“Avrupa Birliğinde AB’de yapılan bir araştırma kurumsal yönetim düzenlemelerinde 

yer alan ilke ve önerilerin genel olarak birbirine yakınlaşma eğiliminde olduğunu 

göstermektedir” (Demirbaş ve Uyar, 2006: 32-39).  

AB’de özelikle halka açık işletmelerin yaptığı uygulamalara baktığımızda başta 

hissedarlar, pay sahipleri ve ortakların haklarının öncelikli korunduğu görülmektedir. Bunun 

akabinde halka açık işletmelerin şeffaflık konusunda hassasiyet gösterdiği, finansal tabloların 

güvenilirliği konusunda kamuyu yeterince aydınlattığı gerçeğini de unutmamak gerekir. 

Kamu açısından bakıldığında ise iyi ve doğru yönetilen işletme ve şirketlerin toplum 

tarafından daha cazip karşılandığı gerçeği yatmaktadır. Bu durum derecelendirme 

kurumlarının şirketler ile işletmelere yönelik yaptığı uygulamalarda da açıkça görülmektedir. 

Bunu destekleyen çok sayıda uluslararası ve küresel danışmanlık yapan araştırma ve 

geliştirme “AR-GE” konusunda destek veren kurumsal çalışmalar bulunmaktadır. Yine bu 

alanda yapılmış çok sayıda bilimsel makale ve araştırma yazısı ile çalışması da 

bulunmaktadır.  

2004 yılında Kore’de “Black, Hasung ve Woochan” tarafından kurumsal yönetim 

anlayışının oturduğu ve iyi yönetilen işletmeler ile bu değerlerden uzakta olan işletmeler 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Karşılaştırma sonucunda kurumsal yönetim anlayışı ve 

ilkeleriyle yönetilen işletmelerin diğer işletmelere göre %160 daha fazla prim yaptığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya konu olan makalede yine kurumsal yönetim ilkelerine 

yönelik işletilen işletmelerin daha güvenilir ve kamu tarafından daha cazip işletmeler olduğu 

sonucuna da ulaşılmıştır.  

2004 yılında yine “Grandmont, Grant ve Silva” tarafından Deutche Bank adına standart 

andPoors, (S&P) tarafından bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 500 şirket dahil 

edilmiş ve bu şirketlerin iki yıllık performanslarına yönelik mali ve diğer tabloları 

incelenmiştir. Güçlü kurumsal yapıya sahip olan işletme ve şirketlerin diğer şirketlere oranla 
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%19 daha yüksek prim elde ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Yarıca kamu açısından yine bu 

işletmelerin daha cazip olduğu ve güvenirlilik sağladığı sonucuna da ulaşılmıştır.  

2005 yılında “Erbiste” tarafından ABN/AMBRO adına Brezilyada yukarıdaki 

çalışmalara benzer bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Özellikle finans kurumları arasındaki 

ikili ilişkiler (Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim) olmayan işletmeler açısından 

karşılaştırmalı olarak bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 2004 yılı derecelendirmeleri 

incelendiğinde kurumsal yönetim anlayışı ve ilkeleriyle yönetilen finans işletmelerinin diğer 

işletmelere oranla daha iyi noktada olduğu saptanmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine yönelik 

işletilen finans işletmelerinin (Halka Açık) olanların kamu tarafından daha fazla tercih 

edildiği ve cazip görüldüğü belirlenmiştir. Bu işletmelerin fiyat/kazanç ve hisse senedi 

karlılıklarının kurumsallıktan uzak yönetilen finans işletmelerinin kâğıtlarına göre daha fazla 

prim elde ettiği ve bunun %25 oranında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde de durum farklı değildir. McKinsey’in 2002 

yılında yaptığı küresel araştırmacı anket sonucuna bakıldığında durum oldukça açık şekilde 

bu gerçeği yansıtmaktadır. Anket bulgularından, finansal güven, şeffaflık, karlılık, risk 

faktörlerinin en asgariye indirildiği, daha fazla karlılık sağlandığı ve devamlılığın sağlanacağı 

yönünde yatırımcıların bu işletmelere güvendiği sonucu ortaya çıkmıştır. Yine anket 

sonuçlarından yatırımcıların güvenilmeyen, risk faktörünün yaşanabileceği işletmelere ve 

şeffaflıktan uzakta olan işletmelere güvenmediği ve yatırım açısından uzak durduğu sonucuna 

da ulaşılmıştır. Yatırımcıların ülke ve kıtalar açısından en riskli olarak gördüğü finans 

işletmelerini belirlemelerine yönelik katılımlarında ise en yüksek oranla Doğu Afrika %30, 

Asya ve Latin Amerika %20-25, AB ise %12-14 arasında riskli bulunmuştur. Az riskli 

görülen AB’ye yönelik katılımcılara neden az riskli bulunduğu sorulduğunda daha şeffaf ve 

kurumsal yönetildiğinin belirtilmesi dikkat çeken hususlar arasındadır.  

5. KURUMSAL YÖNETİM ve FİNANSAL VERİMLİLİK İLİŞKİSİ  

Güvenirlilik ve şeffaflık ilkeleriyle birlikte finansal yönetim verimliliği paralellik 

içermektedir. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar da bu olduğu desteklemektedir. Kurumsal 

yönetim ve operasyonel işlemler finansal verimliliği, performans ile denetim fonksiyonlarını 

en üst seviyeye çıkarmaktadır. Yapılan çalışmalara baktığımızda ise;  
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2004 yılında “Brown ve Caylor” tarafından gerçekleştirilen şirket performansı ve 

yönetim anlayışına ilişkin araştırmada, (InstitutionalShareholder Services ISS)’nin veri tabanı 

kullanılarak sekiz yönetim kategorisinde 51 faktör belirlenerek inceleme gerçekleştirilmiştir.  

Bu sekiz kategori ise; 

I. Kurumsal Yönetim Kategorisi,  

II. Denetim,  

III. Yönetim Kurulu,  

IV. Şirket Ana Sözleşmesi,  

V. Eğitim ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Eğitim Seviyeleri, 

VI. Şirket Hak ve Menfaat Sahiplerinin Durumu,  

VII. Şirket Mülkiyet Yapısı,  

VIII. Şirkete Yönelik İlerleme Uygulamaları,  

IX. Şirket Kuruluş Merkezi,  

Yukarıdaki kategoriler çerçevesinde belirlenen 51 faktör; şirketin kurumsal yönetim 

derecesini, şirket performansını, değerini ve hissedarlara yaptıkları temettü ödemelerini 

karşılaştırmalı olarak ilişkilendirmiştir. Bu çalışmada 2327 firma incelenmiştir. Araştırmaya 

konu olan ve katılımcı işletmelerden kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetilenlerin 

daha fazla kar elde ettiği, kamu tarafından daha güvenilir, değer oranlarının diğer işletmelere 

göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu işletmelerin hissedarlarına daha 

fazla temettü ödemesi yaptığı da saptanmıştır.  

2003 yılında “Gompers ve diğ.,” tarafından yapılan kurumsal yönetim ve şirket 

değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik çalışmada, hissedar haklarının daha ön 

planda olduğu ve daha fazla temettü ödendiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca daha fazla kar 

elde ettikleri ve büyüme oranlarına bakıldığında standart işletmelere göre daha fazla ilerleme 

sağladıkları saptanmıştır.  

GMI (GovernanceMetrcsInternaional) ın derecelendirmesini yaptığı yaklaşık 1600 çok 

uluslu şirket bulunmaktadır. Bağımsız bir derecelendirme kuruluşu olan GMI hem ABD hem 

de uluslararası kurumları iki şekilde değerlendirmektedir. Yaptığı değerlendirme ve 

derecelendirmede bu iki faktörü baz alarak karşılaştırma yapmaktadır. 2003 yılında yaptığı 

küresel performans değerlendirmesinde 160 şirketi baz alarak bir örneklendirme 
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gerçekleştirmiştir. Bu örneklendirme sonucunda 3, 5 ve 10 yıllık sürelere dair bir parametre 

oluşturulmuş, parametreye giren işletmelerin en fazla karlılık ve yüksek derecelendirme notu 

alan işletmelerin daha fazla kurumsallaşma gösterdiği ve bu konuda daha hassas bir yönetim 

anlayışı benimsediği saptanmıştır. Ayrıca hissedarlarına daha fazla temettü ödediği, kamu 

açısından daha güvenilir işletmeler olduğu da belirlenmiştir.  

Kurumsal yönetim başta yönetim sistemlerinin daha etkin yönetilmesi ve daha fazla 

fayda sağlamasına katkı sağlayan bir anlayıştır. Bunun dışında işletmelere karlılık, devamlılık, 

güvenirlilik ve en önemlisi bir imaj yarattığı gerçeğini de göstermektedir. Kurumsal yönetim 

ilkelerine bağlı işletmelerin daha fazla şirket imajı sağladığı bilinmektedir.  

6. KURUMSAL YÖNETİM VE ŞİRKET İMAJ İLİŞKİSİ  

Kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş ve bu yönde kendini geliştiren işletmelerde en 

fazla öne çıkan şirket karlılığı, güvenirliliği, risk faktörlerinin en asgariye indirildiği, 

hissedarlarına daha fazla temettü ödediği, yönetim sistemlerinin daha etkin ve sorunsuz 

işlediği, şirkete imaj ve marka değeri yarattığı bilinmektedir. Bu konuda yapılan araştırma ve 

makalelerde bu durumu desteklemektedir. Yine bu konuda yapılan bazı çalışmalara 

baktığımızda ise;  

1997 yılında “Sheifer ve Vishny” tarafından gerçekleştirilen çalışmada kurumsal 

yönetimle işletilen işletme imajının toplum ve katılımcıları tarafından daha imaj sağladığı 

belirtilmiştir.  

2003 yılında “Klapper ve Love” tarafından yapılan araştırmada da yine kurumsal 

yönetim ilkelerine yönelik işletilen işletmelerin daha fazla imaj sağladığı saptanmıştır.  

2000 yılında “La Porta ve diğ.,” tarafından yapılan çalışmada ise kurumsal yönetim ve 

bu yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetilen finans işletmelerinin yatırımcılarını koruduğu, ikili 

ilişkilerin daha şeffaf, güvenilir ve daha maksimum kar elde etme adına hissedarlarını 

koruduğu belirtilmektedir. Yine hissedar ve kamu tarafından bu işletmelere yönelik bir imaj 

sağlandığı da saptanan gerçekler arasındadır.  

Kurumsal yönetimin temel kriterlerini oluşturan şeffaflık, hesap verebilirlik, adil olmak 

ve yönetim sisteminin etkinliğini temel alan ilkeler sayesinde işletmeler daha fazla imaj ve 
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güvenirlilik sağlamaktadır. Bu işletmelere duyulan saygı ve güven oldukça yüksektir. Bu 

durum işletmelerin daha fazla kar elde etmesine ve devamlılık sağlamasına neden olmaktadır.  

Özellikle uluslararası derecelendirme kurumlarının 2000’li yıllardan sonraki şirket 

skandallarına ilişkin yaptığı çalışmalarda, ortaya çıkan yönetim sorunları nedeniyle şirketlerin 

imajlarını kaybettiği, zarar ederek battığı, hissedarlarını oldukça fazla zarara uğrattığı ve 

toplumsal bir sorun ortaya çıkardığı sonucudur.  

Türkiye açısından da yine durum çok farklı değildir. Özellikle ulusal ve uluslararası 

ekonomik kriz dönemlerinde finans işletme ve şirketlerinin imajları yerle bir olmuştur. 1929, 

1946, 1954, 1958, 1969, 1974, 1978, 1980, 1986, 1988, 1989, 1991, 1998, 1999, 2001 ve 

2007 krizleri bunlara en güzel örnekleri oluşturmaktadır. Nerede ise her beş yılda bir 

ekonomik kriz yaşayan Türkiye’de geçmişte yaşanan finans ve bankaların batmasıyla ortaya 

çıkan sorunlar hiç de göz ardı edilemeyecek sorunlar arasındadır. Bu durum başta Türk 

toplum ve uluslararası yatırımcılarda güvensizlik olgusunun yaşanmasına neden olmuştur. 

Oluşan sorunlar nedeniyle bu finans ve bankalara yatırılan mevduat ve yatırımlar yok olmuş, 

ciddi oranda kamusal sorunlar meydana gelmiştir. Bunun en önemli nedenleri arasında ise 

kurumsal yönetim anlayışından uzak yönetilen bir sistemin olmasıdır.  

1994 yılında yaşanan kriz nedeniyle ülke dışına çıkan sermaye miktarına baktığımızda 

4,2 milyar dolar bir kayıp olduğu bilinmektedir. Yine artan faiz hadleri nedeniyle hazine 

bonolarında %400’lere varan bir artış TEFE %121 TÜFE %106 rakamlara ulaşmıştır. 500 bin 

kişi bu kriz nedeniyle işsiz kalmış ve ülke ekonomisi neredeyse çökme noktasına gelmiştir.  

2001 yılında yaşanan krizde yine hazine oluşan ekonomik sorun nedeniyle 6.750 milyon 

dolar civarında bir tahvil satmak zorunda kalmıştır. İç talep nedeniyle ortaya çıkan sorunlar 

enflasyonu %30’lara çıkmasına neden oluşturmuştur. Bu kriz döneminde yaşanan en önemli 

sorunların başında dış müdahale yani “STAND-BY” anlaşmasının yapılması ve bu 

anlaşmanın Türk finans sektörü üzerinde oluşturduğu yük ve yaptırımların olmasıdır.  

Ne acı bir durumdur ki, ülkemizin kendi kendine yeteceği imkân ve olanakları varken, 

dış bir gücün başta yönetim olmak üzere her türlü finans ve ekonomi yaptırımlarıyla ülkenin 

yönetimine yön vermesidir. Bunun en önemli açıklaması istikrarlı bir yönetim politikasının 

olmaması, kurumsallıktan uzak, şeffaflığın yer almadığı ve halkın hak ve özgürlüklerinin 

yeterince korunmamasıdır.  
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Yukarıda açıkladığımız gerçekler çerçevesinde kurumsal yönetim anlayışının oturması 

bir uygulama değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. 2011 yılında yapılan düzenleme ile 

birlikte yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde özellikle finans ve bankacılık alında 

uygulanması istenilen kurumsal yönetim ilkeleri bundan sonraki dönemde umut ediyoruz ki 

ülkemize ve kurumlarına büyük bir fayda sağlasın.  

7. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ve finans sektörü açısından kurumsal yönetimin ne 

denli önemli olduğunun ortaya konulmasıdır.  Geçmişten günümüze kadar bankacılık sektörü 

incelendiğinde Türkiye açısından hatırda kalanların batık banka kredileri,  verimsiz yatırımlar, 

fonlara devredilen bankalar ve bunun neticesinde ortaya çıkan yokluklar ve gittikçe düşen 

halkın alım gücüne bağlı olarak yüksek enflasyon ve işsizliktir. Türkiye açısından karanlık 

olan bu durum dünya ülkeleri açısından da pek farklı değildi.  

Tüm dünyayı derinden etkileyen bu finans krizine aranan çözümlerden birisi de finans 

sektöründe yönetim anlayışının değiştirilmesi olmuştur. Bu amaçla bankacılık sektöründe 

hesap verilebilirliği öne alan, bankacılık sektöründe verimliliği esas alan, dış etkileri 

minimum düzeye indiren,  yetkileri tek elde toplamak yerine işi uzmanlara terk ederek onlara 

işlerine göre yetki devreden, kararları tüm paydaşlarla tartışarak alan, devredilen yetkiyle 

orantılı olarak gerektiğinde hesap sorulabilen yönetim anlayışını temsil eden kurumsal 

yönetim anlayışı bankacılık sektöründe uygulanmaya başlanmıştır.  

Kurumsal yönetim anlayışı beraberinde bankacılık sektöründe verimliliği, 

uzmanlaşmayı ve riski paylaşmayı ortaya çıkarmıştır. Kurumsal yönetim anlayışı bünyesinde 

hesap verilebilirliği de taşıdığından dolayı finans sektöründe çalışan üst yöneticiler 

kendilerinden gelecekte verdikleri kararların hesabının sorulacağını bildikleri için karar 

alırken daha dikkatli olmak zorundadırlar. 

Kurumsal yönetim anlayışının ortaya koyduğu sonuçlar incelendiğinde 2002 yılında 

2012 yılına kadar gerek kamu, gerek özel olsun herhangi bir bankanın zor durumda kalarak 

iflas etmediği yani fona herhangi bir bankanın devredilmediği ortaya çıkar. Ayrıca bu yönetim 

anlayışı beraberinde bankacılık sektöründe tarihte hiç görülmeyen karlılıkların yakalanmasına 

sebep olmuş, kurumsal yönetim anlayışının en önemli özelliklerinden olan şeffaflık 

beraberinde aklın daha iyi bilgilenmesini sağlamış, artan rekabet faiz oranlarının düşmesine 
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sebep olarak kredi ihtiyacı olanların daha düşük oranlarda faizler ödeyerek ihtiyaçlarını daha 

düşük maliyetlerle temin etme imkânına kavuşmuşlardır. 
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CONSUMER DEMAND IN RETAIL MARKET MERCHANDIZING 
(PRACTICAL EXAMPLE OF CLUSTER ANALYSIS WITH WEKA SOFTWARE) 

 

 ABSTRACT 

Today, there are lots of factors changing the habit and attitude of consumer. This 
condition which is especially effective on consumer preferences has differentiated the 
shopping habit of consumer. It is among the known facts that businesses which serve in line 
with the consumer demands present new practices each passing day. Technology’s gradual 
acceleration and advertisements especially have changed the habits of consumer. In this 
resulting table, these factors which change the attitudes and behaivors of consumer have also 
differentiated the producer and seller strategy. Therefore, many businesses give service as 
directed to today’s conditions or consumer demands. When we look at the gradually 
increasing city population, we can observe the appearance of some differences concerning the 
shopping preferences. There are a number of literature researches concerning this matter. 
Especially big shopping malls “AVM”s and supermarkets give more extensive service to their 
customers. Within these services, there exists a product range not only for food products but 
also for various fields like construction market, furniture, technological products. However, 
consumer had to provide all of these products and the service from various fields from 
seperate places in the past. Today the situation is quite opposite. Such factors as commercials, 
surrounding, price, brand and access which are thought to have the maximum effect on 
consumer preferences are changing the shopping habit of consumer. Shopping malls, 
supermarkets, markets and retailers in the region where consumers are affect these shopping 
preferences positively or negatively. In this study, a research was carried out regarding the 
shopping habit and the consumed product range of individual market consumer acting with 
the purpose of meeting daily shopping needs especially in today’s conditions. The research 
was carried out on the market which was preferred as a sample within Bakırköy region in the 
city of Istanbul. Shopping behaviors of consumer in that region were tried to be determined 
from the weekly product sales list and accounting records of the market. Moreover, earnings 
of the market and the benefit financially provided by it in line with the customer behavior and 
consumption were analyzed by making product classification. The analysis of data was 
carried out by using cluster weka software program. As a result, it has been concluded that 
working class does shopping in the evening and at the weekends, promotions and discounts 
increase the customer loyalty.  

Key Words: Weka, Cluster, Customer, Market, Shopping Malls, Loyalty, Shopping, 
Market   
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GİRİŞ 
Günümüzde artan rekabet şartları, perakendecileri tüketici tercihlerini etkileyebilmek 

için pazarlama karmasını sürekli olarak geliştirmelerine ve yeni stratejiler uygulamalarını 
zorunlu hale getirmektedir. Mal ve hizmet çeşitliliğine ve hizmet sunumuna dayalı ürün 
farklılaştırması, fiyat farklılaştırmasına dayalı fiyatlandırma stratejileri, çeşitli satış geliştirme 
çabalarını ve –sınırlı miktarda da olsa reklam ve tanıtım faaliyetlerini içeren çeşitli 
tutundurma stratejileri ağırlıklı pazarlama stratejileri ile perakendeci firmalar birbirleri ile 
rekabet etmektedirler. Bu yönü ile perakendecilik sektörü son derece dinamik bir yapı arz 
etmekte ve perakendecilik sektöründe hızlı değişimler yaşanmaktadır4. 

Tüketicilerin tercih ve davranışlarının öngörülmemesi ve buna göre pazarlama 
planlarının hazırlanması işletmeler için zorlu ve riskli bir çabadır. Günümüzde 
küreselleşmenin de etkisiyle işletmeler, daha çeşitli ve daha tercihli bir hedef kitle ile karşı 
karşıya bulunmaktadır. Bu gerçek, tüketicilerin satın alma davranışlarının çok iyi 
çözümlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Modern pazarlama anlayışı işletmelerin en 
yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini gerçekleştirerek müşteri sadakatini başarmalarını 
gerektirmektedir. Yüksek düzeyde memnuniyet ve güçlü bir sadakat ilişkisi, tüketici 
tercihlerinin çok iyi araştırılması ve etki eden faktörlerin belirlenmesini içeren etkin bir pazar 
araştırmasını zorunlu kılmaktadır.5 

Tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve pazardan daha fazla pay alabilmek, 
pazar paylarını koruyabilmek için perakendeci mağazalar birbiriyle mücadele etmektedirler. 
Tüketici yönlü perakendecilik anlayışında perakendeci mağazaları planlaması yapılırken 
tüketicilerin mal ve hizmetlere kolayca ulaşmalarını sağlayacak bir dağıtım ağının ve iletişim 
sisteminin kurulması gerekmektedir.6 

Satın alma karar süreci üzerinde etkili olan durumsal faktörler, satın alma ortamıyla 
ilgili geçici baskılar olarak tanımlanabilir. Tüketicinin satın alma davranışlarını etkileyen çok 
sayıda durumsal faktör bulunmaktadır. Bu durumsal faktörler altı grup altında incelenebilir. 
Bunlar; fiziksel etkiler (ışıklandırma, müzik, ses vb.), sosyal ortam (satış elemanı, diğer 
müşteriler, kalabalık), duygusal ortam (keyifli, öfkeli, rahat hissetmek vb.), kolaylaştırıcı 
unsurlar (kredi kartları, çekler vb.), amaç boyutu (bireysel kullanım için ya da hediye olarak) 
ve zaman boyutudur (geçmiş ve gelecek olaylar, içinde bulunulan ay, yıl, saat, hissedilen 
zaman baskısı)7 

                                                            
4 Cihan Polat, Banu Külter, Tüketicilerin Perakende Mağaza Tercihini Etkileyen Faktörler: Niğde İli Örneği, 
Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (2007). 109 - 126 
5 Mesut Çakır, Fatma Çakır, Gülşah Usta, Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen 
Faktörlerin Belirlenmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010 Issn: 1309 -8039 
(Online) 
6 Atilla Yücel, Nurcan Yücel, Mağaza İmajı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Denizli 
İlinde Yapılan Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 19, Ss. 1-30, 2012 
7 Esengül İplik, Kalabalık ve Zaman Baskısı Altındaki Tüketicilerin Alışverişten Duydukları Tatmin Düzeyini 
Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana 
– 2005 
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PERAKENDECİLİK KAVRAMI 
Perakendecilik, toptan satışın tam karşıtıdır. Malların bölünerek, tek tek satışını ifade 

etmektedir. Farsça bir kavramdan türemiş olan perakende, üretici ve tüketici arasında 
ürünlerin nakledilmesini sağlayan bir aracılık ve eş fayda hizmetidir8. 

Perakendecilik; değişik işletmeler tarafından üretilen ürünler ile hizmeti nihai 
tüketicilere arz eden ve bu özellikleri nedeniyle alım yapan müşteri ile doğrudan ilişki 
içerisinde olan bir sektördür. Bu tanımdan hareketle; tüketici ve üretici arasındaki arz talep 
zincirinin son halkasına perakendecilik denilmekte olup çoğunlukla şu şekilde ifade 
bulmaktadır9. 

 
Perakendecilik kavramına dair dar ve geniş kapsamlı birçok tanım yapılmıştır. 

Bunlardan bazıları şöyledir: “Tüketim mallarının dağıtımı, dağıtım kanalının ilk üyesi olan 
üretici ile başlar ve nihai tüketici ile sona erer, ama çoğu zaman arada en az bir aracı vardır ki 
o da perakendeci olmaktadır. Perakendecilik, mal ve hizmetlerin kişisel kullanım için 
doğrudan doğruya nihai tüketicilere satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır”10.   

Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetidir. 
Başka bir deyişle, mal ve hizmetlerin ticari bir amaçla kollanmama veya tekrar satmama, 
kişisel gereksinmeleri için kullanmama koşuluyla, doğrudan doğruya son tüketiciye 
pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünüdür. Perakende sektörü günümüzde üreticilerin 
temsilcisi, tüketicilerin de garantörüdür. Mal naklinin yanı sıra ne zaman, ne miktarda malın 
hazırlanması gerektiğini de belirlemektedir11. 

Perakendecilik, “mal ve hizmetlerin kişisel veya ailevi kullanımı için satışı ve bununla 
doğrudan ilişkili tüm faaliyetlerdir” veya “mal ve hizmetlerin kişisel kullanım için doğrudan 
doğruya nihai tüketicilere satışıyla ilgili tüm faaliyetlerdir” şeklinde tanımlanabilir. 
Perakendecilik veya perakende ticaret çok büyük oranda dükkân ve mağazalarda yapılır, ama 
kozmetik ürünleri gibi kapıdan kapıya, çiftlik ürünleri ve meyve sebzede olduğu gibi yol 
kenarlarında, otomatik makinelerle, postayla ya da telefonla yapılan dükkansız perakendecilik 
de giderek artmaktadır.12 

Özellikle üreticiler, perakendecilere büyük ölçüde bağlıdırlar. Çünkü perakendecinin 
başarısızlığı üreticiyi de etkiler. Perakendecinin fonksiyonunu yerine getirmemesi, 
fonksiyonun üretici tarafından yapılmasını zorunlu kılar. Bu nedenle üreticiler perakendecileri 
destekleme gereğini duyarlar. Bunun için, ulusal düzeyde reklam yaparak tüketicileri 
perakendeci işletmelere çekmeye çalışır, perakendecilere önemli ölçüde kâr marjları verir, 
doğrudan perakendecilere ürünleri satmaya çabalar ve perakendecilerle iyi ilişkiler kurarlar. 
Ayrıca perakendeciler son tüketiciler için de birçok önemli fonksiyonu yerine getirirler. 
Perakendeciler, tüketiciler adına ürünleri seçmekte, raflara yerleştirmekte ve 
                                                            
8 Yaman Özgün, “Mal Vurmak ve Keşke”, Http://Perakende.Org/Haber.Php?Hid=1197465768  
9 Mehmet Ali Aktaş, “Perakendecilik ve Diğer İşletmelerden Farkları”, 
Http://Www.Alomaliye.Com/Mehmetali_Aktas_Perakende_1.Htm 
10 İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Altıncı Basım, Der Yayınları, İstanbul, 1994, S.256. 
11 Http://Www.Ymm.Net/Eticaret/UluslararasiİE-Ticaret.Htm 
12 Pazarlama İlkeleri, Prof. Dr. İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi, İstanbul 1998, 9. Basım, Sf:256 
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depolamaktadırlar. Aynı zamanda tüketicilere seçimlerinde yardımcı olabilecek bilgileri 
sağlamakta ve satış sonrası hizmetleri de vermektedirler13. 

Perakende Satış ve Perakendeci 
Perakendeci tarafından bir mal veya hizmet nihai tüketim veya kullanım için satılmasına 

perakende satış denir. Üreticiler ve toptancılar tarafından da perakende satış yapılabilir. 
Perakende satışta temel özellik satın alanın, aldığı malı tekrar satma veya işleyerek satma 
amacı gütmemesidir. Türkiye’de perakendeciliğin ilk organizasyonlarından biri olan Migros 
son yıllarda bakkallara toptan satışlar yapmaktadır. Gıda perakendeciliği yanında bir nevi 
toptancılıkta yaparak hedef kitleyi ve bu kitlenin özelliklerini de çeşitlendirmeyi başararak 
sektördeki yerini korumaktadır. Türkiye’de bir yapı markette, perakende satış yanında 
endüstriyel satışa da ağırlık vererek satış hacmini genişletebilmektedir. Bu sayede toplu 
alımlarla stok devir hızları yükselmekte ve satış ciroları artmaktadır. Perakendeci; işletme 
ihtiyaçlarını değil, şahsi ve ailevi ihtiyaçların karşılanması amacıyla direkt olarak tüketiciye 
mal ve hizmet satışları yapan kişi veya kuruluşlara denir14. Daha öz bir ifade ile 
perakendeciliği uğraşı edinen kişilere ya da işletmelere perakendeci denilmektedir15. 
Perakendecilerin görev ve sorumlulukları, nihai tüketiciye ihtiyacı olan mal ve hizmetleri 
ulaştırmak için uygun bir pazarlama karması oluşturmaktır. 

DATA MİNİNG'TE KULLANILAN YÖNTEMLER 
(VM)Veri madenciliğinde kullanılan modeller, tahmin edici (Predictive) ve tanımlayıcı 

(Descripti-ve) olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Tahmin edici modellerde, 
sonuçları bilinen verilerden hareket edilerek bir model geliştirilmesi ve kurulan bu modelden 
yararlanılarak sonuçların bilinmeyen veri kümeleri için sonuç değerlerin tahmin edilmesi 
amaçlanmaktadır. Tanımlayıcı modellerde ise karar vermeye rehberlik etmede 
kullanılabilecek mevcut verilerdeki örüntülerin tanımlanması sağlanmaktadır. Şekil 3’de veri 
madenciliği metotları gösterilmektedir.16 

                                                            
13 Serkan Kılıç, Perakende Gıda İşletmelerinde Özel Markalı Ürünler ve Türkiye Açısından Bir İnceleme, 
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa – 2006 
14 Nisbet Robert, Elder John, Miner, Gary, Handbook of Statistical Analysis And Data Mining Applications, 
Elsevier, London,2009 
15 İlhan Cemalcılar, Pazarlama, Kavramlar-Kararlar, Beta Basım/ Yayım Dağıtım, İstanbul, 1988, s:6 
16 Halil Kaya, Kemal Köymen, Veri Madenciliği Kavramı ve Uygulama Alanları, Doğu Anadolu Bölgesi 
Araştırmaları;2008 
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Şekil 1: Veri Madenciliği Metotları17. 
 
Veri madenciliğinin üstlendiği görevler geniş bir bakış açısıyla dört boyutta 

incelenebilir: Sınıflama, tahmin, bölümlendirme/kümeleme, tanımlama/özetleme. Görevin ana 
hedefine bağlı olarak, veri madenciliği sürecinin çıktısı ön kestirimsel modeller veya 
betimleyici bilgiler olacaktır. Veri madenciliği süreci tarafından türetilen ön kestirimsel 
modeller sınıflama veya tahmin görevleri söz konusu olduğunda kullanışlı iken; betimleyici 
bilgiler, bölümlendirme/kümeleme ve özetleme türünden problemler için uygun olacaktır. Her 
bir veri madenciliği uygulaması farklı hedef ve durumlara sahip olduğundan, farklı veri 

                                                            
17Lori Bowen Ayre, Data Mining For Information Professionals. June 2006 
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madenciliği tekniği kümelerini gerektirmektedir. Tabloda veri madenciliğinin amaçları, 
görevleri ve teknikleri/araçları özetlenmiştir18. 

Tablo 1: Veri Madenciliği Amaçları, Görevleri ve Teknikleri/Araçları19 

 
 

Veri madenciliği, veri tabanında beklenmeyen ilişkilerin bulunmasına yardım etmesi 
açısından geleneksel istatistiksel analizlerden farklılık göstermektedir. Yüksek boyutluluk ve 
büyük hacimli verilerden ötürü, veri madenciliğinde geleneksel istatistiksel yöntemlerin 
kullanımı sınırlanmıştır.20  

VM genel anlamda; büyük miktarda veri içerisinden, gizli kalmış, değerli, kullanılabilir 
bilgilerin açığa çıkarılması biçiminde ifade edilmektedir. Bu ifade irdelendiğinde yakın 
zamana kadar pek duyulmamış bir terim olan VM’nin, aslında uzun zamandır 
gerçekleştirilmesine karsın evrim geçirerek 1990’lardan itibaren isimlendirildiği 
görülmektedir. Öyle ki, bu konu en iyi biçimde, istatistikçiler, VM’ni elle yaparlar, ifadesiyle 
özetlenebilir. Bu ifade her ne kadar VM’nin temel mantığının klasik istatistik teknikler 
olduğunun altını çizse de, herhangi bir istatistik yazılımı veya yöntemini VM olarak ifade 
etmek doğru olmamaktadır. Bununla beraber VM’yi, istatistik tekniklerin evrim geçirmiş hali 
olarak düşünmenin de mümkün olmasının yanı sıra; VM’nin, kendisine özgü tanımlayıcı 
özellikleri vardır.21  

VM’de kullanılan modeller, tahmin edici ve tanımlayıcı olmak üzere iki ana baslık 
altında incelenmektedir. VM modellerini gördükleri işlevlere göre sınıflama ve regresyon 
modelleri, kümeleme modelleri ve birliktelik kuralları ve ardışık zamanlı örüntüler olmak 
üzere üç ana baslık altında incelemek de mümkündür. Sınıflama ve regresyon modelleri 

                                                            
18 Ayşe Oğuzlar, Kümeleme Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Kendini Düzenleyen Haritalar (Kohonen Ağları) 
19 Wang Shouhong ve Wang Hai , “Knowledge Discovery Through Self-Organizing Maps: Data Visualization 
And Query Processing”, Knowledge And Information Systems, 4.2002 
20 Wang Shouhong ve Wang Hai , “Knowledge Discovery Through Self-Organizing Maps: Data Visualization 
And Query Processing”, Knowledge And Information Systems, 4.2002 
21 Şebnem Koltan Yılmaz, Said Patır, Kümeleme Analizi Ve Pazarlamada Kullanımı, Akademik Yaklaşımlar 
Dergisi İlkbahar 2011 Cġlt:2 Sayı:1 
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tahmin edici, kümeleme, birliktelik kuralları ve ardışık zamanlı örüntü modelleri tanımlayıcı 
modellerdir.22 

Sınıflama ve Regresyon 
Sınıflama ve regresyon önemli veri sınıflarını ortaya koyan veya gelecek veri 

eğilimlerini tahmin eden modelleri kurabilen iki veri analiz yöntemidir. Sınıflama kategorik 
değerleri tahmin ederken, regresyon süreklilik gösteren değerlerin tahmin edilmesinde 
kullanılır. Örneğin, bir sınıflama modeli banka kredi uygulamalarının güvenli veya riskli 
olmalarını kategorize etmek amacıyla kurulurken, regresyon modeli geliri ve mesleği verilen 
potansiyel müşterilerin bilgisayar ürünleri alırken yapacakları harcamaları tahmin etmek için 
kurulabilir. Sınıflama ve regresyon modellerinde kullanılan başlıca teknikler şunlardır23: 

1- Karar Ağaçları 

2- Yapay Sinir Ağları 

3- Genetik Algoritmalar 

4- K-En Yakın Komşu 

5- Bellek Temelli Nedenleme 

6- Naive-Bayes’dir. 

Sınıflandırma, günlük yaşamda çok sıklıkla başvurulan bir işlemdir. Sınıflandırma ile 
nesneler bölünerek ayrıştırılır, yani karşılıklı olarak özel ya da genel kategorilerden her biri 
bir sınıf olarak atanabilir. Pek çok pratik karar verme işlemi, bir sınıflandırma problemi olarak 
formüle edilebilir. Örneğin kişiler ya da nesneler birçok kategoriden biri olabilir.24  

Sınıflandırma, farklı sınıflardaki, değişik öğeleri ayırma sürecidir. Bu sınıflar, iş 
kuralları, sınıf sınırları veya bazı matematiksel fonksiyonlar olabilir. Sınıflandırma işlemi, 
sınıflandırılmış olan öğenin, bilinen bir sınıf değeri ile özellikleri arasındaki bir ilişki üzerine 
inşa edilebilir. Bu sınıflandırma tipi, “denetimli öğrenme” olarak isimlendirilir. Eğer bir 
sınıfın bilinen örnekleri yoksa bu sınıflandırma denetimsizdir. En yaygın denetimsiz 
sınıflandırma yaklaşımı, kümelemedir. Kümeleme teknolojisinin en yaygın uygulamaları, 
perakende ürünlerde birliktelik analizi (market sepet analizi) ve dolandırıcılık tespitidir25. 

Veri önişleme, parametre seçimi ve test kümesi seçimi veri madenciliği uygulamasında 
ortaya çıkacak olan modelin başarımını etkiler. Dolayısı ile yapılan karşılaştırma sonuçları 
büyük ölçüde uygulamacıya bağlıdır.26 

                                                            
22 Albayrak, A. Ve Yılmaz, Ş.K.. “Veri Madenciliği: Karar Ağaçları ve İmkb Verileri Üzerine Bir Uygulama”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009.14(1), ss. 31–52. 
23 Serhat Özekes, A.Yılmaz Çamurcu,Türkiye Veri Madenciliğinde Sınıflama ve Kestirim Uygulaması, T.C. 
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18 (2002)  
24 Mehmet Ali Alan,Veri Madenciliği Ve Lisansüstü Öğrenci Verileri Üzerine Bir Uygulama, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 
25 Nisbet Robert, Elder John, Miner, Gary, Handbook of Statistical Analysis And Data Mining Applications, 
Elsevier, London,2009 
26 Cengiz Coşkun, Abdullah Baykal, Veri Madenciliğinde Sınıflandırma Algoritmalarının Bir Örnek Üzerinde 
Karşılaştırılması 
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Kümeleme Yöntemi 
Kümeleme Analizi, özellikle son yıllarda popüler olan, çok değişkenli istatistiksel 

yöntemlerden biridir. Bu yöntem, özellikle bilim ve iş alanında, bir çok durumda 
uygulanabilen, en etkili ve en kolay yorumlanabilen bir yöntem olma özelliği taşımaktadır .27 

Kümeleme analizi grupları kesin olarak bilinmeyen, birimleri, değişkenleri birbiriyle 
benzer alt kümelere (grup, sınıf) ayırmaya yardımcı olan çok değişkenli istatistiksel analiz 
yöntemlerinden biridir. Kümeleme analizinin temel amacı birimleri sahip oldukları 
karakteristik özellikleri temel alarak gruplandırmaktır. Kümeleme analizi son yıllarda 
gündemde olan analiz yöntemlerinden biridir. Bu yöntem özellikle bilim ve iş alanında birçok 
durumda uygulanabilen, en kolay yorumlanabilen ve en etkili olan yöntem olma özelliğini 
taşır. Bu nedenle hemen hemen tüm bilim alanlarında bu yöntemden yararlanılmaktadır.28  

Kümeleme analizi bir gözlemler setini grup veya kümelerin sınırlı bir sayısına ayırmayı 
amaçlayan çok değişkenli bir istatistik yöntemdir. Ayırma, aynı gruptaki gözlemler birbirine 
benzer iken farklı gruplardaki gözlemler birbirinden farklı olacak şekilde yapılmaktadır29. 
Gözlemler (birimler) ya da değişkenler grup veya kümelemenin konusu olabilir. Birimlerin 
kümelenmesinde bir gözlemler setinin gruplar veya kümelere sınıflanması amaçlanmakta, 
ancak ne grup sayısı ne de grup üyeliği bilinmektedir. Değişkenlerin kümelenmesinde ise 
birbiriyle ilişkili değişken gruplarının ve dolayısıyla ortak faktör yapılarının ortaya 
çıkarılması dolayısıyla faktör analizi ile benzerlik görülmektedir.30 

Kümeleme analizi, hemen hemen tüm bilim alanlarında yararlanılan bir yöntemdir. Tıp, 
biyoloji, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji gibi belirsizlik koşullarının ve karmaşık oluşumların 
bulunduğu bilim alanlarında ise daha yoğun olarak yararlanılan bir yöntemdir. Örneğin, tıp 
alanında; hastalıkların sınıflandırılması, psikiyatride; paranoya, şizofreni gibi semptomların 
doğru sınıflandırılması (teşhis profilleri oluşturması), laboratuvar bulguları ile klinik 
bulguların oluşturduğu veri matrislerinden hastalık alt gruplamalarının ya da yeni 
semptomların tanımlanması gibi amaçlarla kümeleme analizinden yararlanılmaktadır31. 

 
Şekil 2: Kümeleme Analizinde Uzaklıklar 

 
                                                            
27 Üsmet Doğan, Kümeleme Analizi ile Seleksiyon, Turk J Vet Anim Sci 26 (2002) 47-53 
28 Muratberk Ada, Fikret Altunay, Merve Civelek, Sevecen Kaplan, Pınar Koç, Kümeleme Analizi 
29 Şebnem Koltan Yılmaz, Said Patır, Kümeleme Analizi ve Pazarlamada Kullanımı, Akademik Yaklaşımlar 
Dergisi İlkbahar 2011 Cġlt:2 Sayı:1 
30 Bülent Öz, Sami Taban, Muhsin Kar, Kümeleme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye 
Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1) 
31 Özdamar, K.: Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi 2, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999.  
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Kümeleme analizinin başlıca varsayımları, veri matrislerinin analiz öncesi tahmin ve 
kriter değişkenleri alt matrislerine bölüştürmemesi ve verilerin kısmen homojen, kısmen 
heterojen oluşudur. Kümeleme analizinde ilk aşama, bir benzerlik veya uzaklık ölçüsünün 
seçilmesidir. Sonra kullanılacak kümeleme tekniğine (hiyerarşik veya hiyerarşik olmayan 
gibi) yönelik bir karar verilir. Üçüncü adımda seçilen teknik için kullanılacak olan kümeleme 
yöntemi türü (hiyerarşik kümeleme tekniğinde centroid yöntemi gibi) seçilir. Son aşamada ise 
küme sayısı belirlenerek kümeleme sonucu yorumlanır32. Kullanıcının amacına ve kullanım 
alanına göre kümeleme analizinin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir33:  

 Doğru tiplerin belirlenmesi  
 Model oluşturmak  
 Gruplara dayalı tahmin  
 Hipotez testi  
 Veri araştırma (inceleme)  
 Hipotez oluşturma  
 Veri indirgemedir.  

Kümeleme analizinde hiyerarşik olan ve hiyerarşik olmayan iki tür kümeleme yöntemi 
vardır. Hiyerarşik olan kümeleme yönteminde kaç küme olacağı bilinmemektedir ve n birey n 
tane kümedir. En yakın iki küme birleştirilir ve küme sayısı bir indirgenerek yinelenmiş 
uzaklıklar matrisi bulunur. Bu işlem n-1 kez tekrarlanır. Hiyerarşik olan kümeleme 
yönteminde, ağaç diyagramları ile gösterilen sonuçlarına dendogram denir. Hiyerarşik olan 
küme yönteminde kullanılan teknikler şöyledir: Tek Bağlantı Tekniği, Tam Bağlantı Tekniği, 
Ortalama Bağlantı Tekniği, Küme Merkezleri Tekniği, Ward’s Tekniği. Tek bağlantı tekniği, 
en kısa mesafe esasına dayanır. Birbirine en yakın iki gözlem bulunur ve küme çekirdeği ilk 
aşamaya oturtulur. Tam bağlantı tekniği, tek bağlantı tekniğine benzer. Farkı, en uzak iki 
gözlemden başlamasıdır. Ortalama bağlantı tekniğinde, bir kümenin ortasına düşen gözlem 
esas alınırken; Küme Merkezleri Tekniğinde, bir kümeyi oluşturan gözlemlerin ortalamaları 
esas alınmaktadır. Ward’s tekniğinde ise, bir kümenin ortasına düşen gözlemin, aynı kümenin 
içinde bulunan gözlemlerden ortalama uzaklığı esas alınarak toplam sapma karelerinden 
yararlanılır (Antalyalı, 2006: 359 ; Sharma ve Wadhawan, 2009:12).34 

UYGULAMA VE ANALİZ SONUÇLARI  
WEKA, Yeni Zelanda’daki Waikato Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, makine 

öğrenimi algoritmalarının bir arada barındıran, işlevsel bir grafik arabirimine sahip, açık 
kaynak kodlu bir veri madenciliği programıdır35. WEKA çeşitli veri ön işleme, sınıflandırma, 
regresyon, kümeleme, ilişkilendirme kuralları ve görselleştirme araçları içerir. Algoritmalar 
veri kümesine doğrudan veya Jawa kodundan çağrılarak uygulanabilir. Aynı zamanda yeni 
makine öğrenme algoritmaları geliştirmek için de uygundur.36 

                                                            
32 Bülent Öz, Sami Taban, Muhsin Kar, Kümeleme Analizi ile Türkiye Ve Ab Ülkelerinin Beşeri Sermaye 
Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1) 
33 Zeki Çakmak, Nevin Uzgören, Gülnur Keçek, Kümeleme Analizi Teknikleri ile İllerin Kültürel Yapılarına 
Göre Sınıflandırılması ve Değişimlerinin İncelenmesi  
34 Ayşen Altun Ada, Kümeleme Analizi ile AB Ülkeleri Ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından 
Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 29:Yıl 2011 
35 Şebnem Koltan Yılmaz, Said Patır, Kümeleme Analizi ve Pazarlamada Kullanımı, Akademik Yaklaşımlar 
Dergisi İlkbahar 2011 Cġlt:2 Sayı:1 
36 Yalçın İşler, Ali Narin, Weka Yazılımında K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Konjestif Kalp Yetmezliği 
Hastalarının Teşhisi, Teknik Bilimler Dergisi 2012 2 (4) 21-29 
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a. Veri 
Çalışmamızda İstanbul İli Bakırköy bölgesinde bulunan Güven A.Ş. Gıda Üretim 

Pazarlama firmasından elde edilen Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinin tamamının 
kasa kayıtlarını içeren dört günlük alışveriş verisi kullanılmıştır. Verilerin alt kategorileri 
belirlenmiş ve farklı gruplara ayrılarak kodlama yapılmıştır. Bu sayede benzer ürün, ödeme 
şekli vb. değişkenler bir arada incelenebilmiştir. 

b. Değişken Tanımlamaları: 
- Kredi-Nakit Değişkeni: 
Ürünler kredi kartı veya nakit ödeme şeklinin kullanması bakımından ikiye ayrılmıştır. 

- Toplam Değişkeni: 
Belirtilen ürün grubu için ödenen toplam miktarı göstermektedir. 

-Zaman Değişkeni:  
Ürünler satın alınma zamanlarına göre 4’e ayrılmıştır. Buna göre bu dört grup aşağıda 

gösterilmektedir. 

Zaman1: 9-12 arası 

Zaman2: 12-17 arası 

Zaman3: 17-20 arası 

Zaman4: 20-24 arası 

-Day of Week Değişkeni: 
Ürünlerin alındığı günü göstermektedir. 

-Main category Değişkeni: 
Ürünler ait oldukları gruplara göre 7 ana kategoride incelenmiştir. Bunlar; gıda, manav, 

kişisel bakım, ev gereçleri, temizlik, tütün ve diğer ürünlerdir.  Ürünler ait oldukları alt 
kategorilere göre 43’e ayrılmıştır. Bunlar aşağıdaki tablo 2’deki gibidir.  

Sub category Değişkeni: 
Tablo 2: Ürün Kategorisi  

 

 

 

 

ATISTIRMALIK MEYVE TEMEL GAZSIZICECEK DONDURMA ERKEKBAKIM
SEBZE KURUYEMIS DIGER OYUNCAK BANYO ELEKTRONIK
KADINBAKIM ETURUNLERI SIGARA YUMURTA BEBEKBAKIM KIRTASIYE
SUTURUNLERI HAZIRCORBA CAMASIRDETERJANI BAKLIYAT KITAP
CIKOLATA LEZZETLENDIRICI SU ISLAKMENDILHAVLU MUTFAKGERECLERI
CAMMETALESYA MAKARNA GAZLIICECEK BULASIKDETERJANI SABUN
YAG HAZIRGIDA KAGITURUNLER KONSERVE DISBAKIM
KAHVALTILIK EVTEMIZLIK SUTLUTATLI HAZIRTATLIKARISIMLARI DEODORANT
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c. Veri Analizi 
Veriler WEKA programına yüklendikten sonraki ekran görüntüsü; 

 
Analiz ekranı görüntüsü (log); 

 
Veri analizi öncesi görüntü; 
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Verilerin analiz sonrası küme görüntüleri; 

 
d. Küme Sayısının Belirlenmesi: 
K-Means yöntemi kullanılarak birçok kümeleme denemesi yapılmış ve çok sayıda küme 

grubu elde edilmiştir. Ancak tahmin edilebileceği gibi bu kümelerin tamamı anlamlı 
bulunmamaktadır. Kümeler farklı açılardan değerlendirilmiş ve gerçek hayat ile anlamlı 
bütünlük sağlayıp sağlamadığı gözlemlenmiştir. Örneğin bazı kümelerde analize dahil 
ettiğimiz dört günün yalnızca üçü gözlemlenmektedir. Kümeleme analizi ile amacımız elde 
bulunan verilerden olabildiğince fazla sonuç elde etmektir. Bundan dolayı mümkün 
olduğunca fazla gün üzerinden analizimizi yapmamız gerekir. Yine aynı şekilde 1. Alt 
kategori olan malzeme türü ve 2. Alt kategori olan ürün türünde de olabildiğince detaya 
inmemiz gerekir. Bunların yanı sıra küme büyüklüğünü de göz önünde bulundurmalıyız. 
Küme büyüklükleri birbirlerinden çok uzak olmamalı mümkün olduğunca benzer olmalıdır. 

Tüm bu koşullar altında; en uygun küme sayısının 16 olduğu belirlenmiştir. Elbette 
kümeleme analizi yapılırken detaya inmenin öneminin yanında gereksiz detaylarda 
kaybolmamanın da önemi büyüktür. Dolayısıyla belirlenen bu küme sayısından fazlası 
gereksiz az sayıda küme ise yetersizdir. Buna göre uygun olabileceği düşünülen 6 farklı küme 
grubu aşağıda verilmiştir. 

e. Kümeleme Analizi uygulamaları: 
Aşağıda uygun olabileceğini düşündüğümüz 6 farklı küme grubu bulunmaktadır. Bu 

küme grupları alt değişkenlerine göre incelenecek ve uygun küme sayısı belirlenecektir. 

1.  15’li Cluster: 
En uygun olabilecek küme gruplarından bir tanesidir. Örnek büyüklükleri (Instances) 

çok dağılmamıştır. Ana kategorilere ve alt kategorilere bakıldığında yeterince detay olduğu 
gözükmektedir. 
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Tablo 3: Detay Bilgileri 

 

 
2. 16’lı Cluster: 
Örnek büyüklükleri açısından en uygun küme grubudur. Örnek büyüklükleri 15’li gruba 

göre daha az farklılık göstermektedir. Ana kategoriler ve alt kategoriler yeterince detay 
sağlamaktadır. 

Tablo 4: Kategori ve Detay Bilgileri 

 

3. 17’li Cluster: 
Örnek büyüklükleri çok farklılaşma göstermektedir. Alt kategorilerin çelişkili olduğu 

görülmektedir. Uygun bulunmamaktadır. 

Attribute Instances KrediNakit Toplam Zaman DayofWeek Main Category Sub Category

2 4944 K 4,46 Zam2 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

6 3407 N 2,96 Zam3 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

8 2819 N 3,58 Zam2 Cumartesi GIDA SUTLUTATLI

9 2435 N 3,64 Zam2 Pazar MANAVURUNU MEYVE

12 5724 N 1,35 Zam2 Pazar MANAVURUNU SEBZE

5 3570 N 5,42 Zam2 Pazar GIDA SUTURUNLERI

14 3190 N 5,12 Zam3 Pazar GIDA KAHVALTILIK

3 1039 N 9,73 Zam4 Pazartesi TEMIZLIK CAMASIRDETERJANI

7 3799 N 2,34 Zam3 Pazartesi MANAVURUNU SEBZE

0 4608 N 1,75 Zam3 Pazartesi GIDA ATISTIRMALIK

4 4558 K 2,58 Zam3 Pazartesi GIDA HAZIRCORBA

11 2111 N 4,19 Zam4 Pazartesi GIDA KAHVALTILIK

1 3112 K 5,61 Zam3 Sal ı GIDA SUTURUNLERI

10 4231 N 2,35 Zam2 Sal ı GIDA ATISTIRMALIK

13 2164 N 3,41 Zam3 Sal ı GIDA LEZZETLENDIRICI

Attribute Instances KrediNakit Toplam Zaman DayofWeek Main Category Sub Category

1 3128 K 5,61 Zam3 Sal ı GIDA SUTURUNLERI

10 4017 N 2,33 Zam2 Sal ı GIDA ATISTIRMALIK

13 2232 N 3,58 Zam3 Sal ı GIDA LEZZETLENDIRICI

3 816 N 10,57 Zam4 Pazartesi TEMIZLIK CAMASIRDETERJANI

7 3780 N 2,34 Zam3 Pazartesi MANAVURUNU SEBZE

0 3819 N 1,86 Zam3 Pazartesi GIDA ATISTIRMALIK

4 4449 K 2,58 Zam3 Pazartesi GIDA HAZIRCORBA

11 2134 N 2,79 Zam4 Pazartesi GIDA KAHVALTILIK

15 2631 N 3,54 Zam2 Pazartesi GIDA GAZLIICECEK

9 2441 N 3,67 Zam2 Pazar MANAVURUNU MEYVE

12 5654 N 1,36 Zam2 Pazar MANAVURUNU SEBZE

5 3030 N 5,36 Zam2 Pazar GIDA SUTURUNLERI

14 3221 N 5,13 Zam3 Pazar GIDA KAHVALTILIK

2 4811 K 4,51 Zam2 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

6 3000 N 3,29 Zam3 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

8 2548 N 3,86 Zam2 Cumartesi GIDA SUTLUTATLI
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Tablo 5: Alt Kategori Bilgileri 

 

4. 18’li Cluster: 
Örnek büyüklükleri çok farklılaşma göstermektedir. Alt kategorilerin çelişkili olduğu 

görülmektedir. Uygun bulunmamaktadır. 

Tablo 6: Alt Kategori Bilgileri 

 

5. 19’lu Cluster: 
Örnek büyüklükleri çok farklılaşma göstermektedir. Alt kategorilerin çelişkili olduğu 

görülmektedir. Uygun bulunmamaktadır. 

Attribute Instances KrediNakit Toplam Zaman DayofWeek Main Category Sub Category

1 2904 K 5,13 Zam3 Sal ı GIDA SUTURUNLERI

10 3967 N 2,35 Zam2 Sal ı GIDA ATISTIRMALIK

13 2243 N 3,74 Zam3 Sal ı GIDA LEZZETLENDIRICI

0 3373 N 2,01 Zam3 Pazartesi GIDA ATISTIRMALIK

3 808 N 1,06 Zam4 Pazartesi TEMIZLIK CAMASIRDETERJANI

4 4057 K 2,74 Zam3 Pazartesi GIDA HAZIRCORBA

7 3771 N 2,35 Zam3 Pazartesi MANAVURUNU SEBZE

11 1758 N 3,19 Zam4 Pazartesi GIDA KAHVALTILIK

15 2600 N 3,53 Zam2 Pazartesi GIDA GAZLIICECEK

5 3040 N 5,53 Zam2 Pazar GIDA SUTURUNLERI

9 2396 N 3,55 Zam2 Pazar MANAVURUNU MEYVE

12 5628 N 1,35 Zam2 Pazar MANAVURUNU SEBZE

14 2972 N 5,04 Zam3 Pazar GIDA KAHVALTILIK

2 4730 K 4,34 Zam2 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

6 1173 N 9,15 Zam3 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

8 2511 N 3,65 Zam2 Cumartesi GIDA SUTLUTATLI

16 3780 N 1,58 Zam3 Cumartesi GIDA SUTURUNLERI

Attribute Instances KrediNakit Toplam Zaman DayofWeek Main Category Sub Category

1 2579 K 3,54 Zam3 Sal ı GIDA SUTURUNLERI

10 3391 N 2,41 Zam2 Sal ı GIDA ATISTIRMALIK

13 524 N 15,63 Zam3 Sal ı GIDA ETURUNLERI

17 2466 N 1,79 Zam3 Sal ı GIDA SU

0 3152 N 1,97 Zam3 Pazartesi GIDA ATISTIRMALIK

3 790 N 10,43 Zam4 Pazartesi TEMIZLIK CAMASIRDETERJANI

4 3951 K 2,73 Zam3 Pazartesi GIDA HAZIRCORBA

7 3710 N 2,35 Zam3 Pazartesi MANAVURUNU SEBZE

11 1791 N 4,15 Zam4 Pazartesi GIDA KAHVALTILIK

15 2642 N 3,11 Zam2 Pazartesi GIDA GAZLIICECEK

5 2994 N 5,46 Zam2 Pazar GIDA SUTURUNLERI

9 2446 N 3,61 Zam2 Pazar MANAVURUNU MEYVE

12 5635 N 1,36 Zam2 Pazar MANAVURUNU SEBZE

14 3219 N 5,25 Zam3 Pazar GIDA KAHVALTILIK

2 5012 K 4,58 Zam2 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

6 1182 N 8,45 Zam3 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

8 2479 N 3,59 Zam2 Cumartesi GIDA SUTLUTATLI

16 3748 N 1,58 Zam3 Cumartesi GIDA SUTURUNLERI
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Tablo 7: Alt Kategori Bilgileri 

 

6. 20’li Cluster: 
Örnek büyüklükleri çok farklılaşma göstermektedir. Alt kategorilerin çelişkili olduğu 

görülmektedir. Uygun bulunmamaktadır. 

Tablo 8: Alt Kategori Bilgileri 

 

 

 

Attribute Instances KrediNakit Toplam Zaman DayofWeek Main Category Sub Category

1 2782 K 4,0 Zam3 Sal ı GIDA SUTURUNLERI

10 3358 N 2,6 Zam2 Sal ı GIDA ATISTIRMALIK

13 450 N 9,9 Zam3 Sal ı GIDA LEZZETLENDIRICI

17 2542 N 1,6 Zam3 Sal ı GIDA SU

3 729 N 10,7 Zam4 Pazartesi TEMIZLIK CAMASIRDETERJANI

7 3717 N 2,3 Zam3 Pazartesi MANAVURUNU SEBZE

0 3200 N 2,1 Zam3 Pazartesi GIDA ATISTIRMALIK

4 3837 K 2,5 Zam3 Pazartesi GIDA HAZIRCORBA

11 1787 N 4,3 Zam4 Pazartesi GIDA KAHVALTILIK

15 2527 N 1,97 Zam2 Pazartesi GIDA GAZLIICECEK

18 1056 K 9,4 Zam2 Pazartesi EVGERECLERI DIGER

9 2376 N 3,5 Zam2 Pazar MANAVURUNU MEYVE

12 5527 N 1,3 Zam2 Pazar MANAVURUNU SEBZE

5 3108 N 4,5 Zam2 Pazar GIDA SUTURUNLERI

14 3142 N 6,2 Zam3 Pazar GIDA KAHVALTILIK

2 4318 K 3,8 Zam2 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

6 1170 N 9,0 Zam3 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

8 2509 N 3,6 Zam2 Cumartesi GIDA SUTLUTATLI

16 3576 N 1,6 Zam3 Cumartesi GIDA SUTURUNLERI

Attribute Instances KrediNakit Toplam Zaman DayofWeek Main Category Sub Category

1 2940 K 4,26 Zam3 Sal ı GIDA SUTURUNLERI

10 3405 N 2,58 Zam2 Sal ı GIDA ATISTIRMALIK

13 498 N 9,39 Zam3 Sal ı GIDA LEZZETLENDIRICI

17 2396 N 1,48 Zam3 Sal ı GIDA SU

0 2729 N 2,28 Zam3 Pazartesi GIDA ATISTIRMALIK

3 712 N 10,13 Zam4 Pazartesi TEMIZLIK CAMASIRDETERJANI

4 2987 K 2,79 Zam3 Pazartesi GIDA HAZIRCORBA

7 3707 N 2,33 Zam3 Pazartesi MANAVURUNU SEBZE

11 1660 N 4,79 Zam4 Pazartesi GIDA KAHVALTILIK

15 2264 N 3,08 Zam2 Pazartesi GIDA GAZLIICECEK

18 1032 K 9,44 Zam2 Pazartesi EVGERECLERI DIGER

5 3223 N 4,89 Zam2 Pazar GIDA SUTURUNLERI

9 2361 N 3,54 Zam2 Pazar MANAVURUNU MEYVE

12 5497 N 1,34 Zam2 Pazar MANAVURUNU SEBZE

14 4007 N 2,06 Zam3 Pazar GIDA GAZLIICECEK

19 632 N 15,66 Zam3 Pazar GIDA HAZIRGIDA

2 4382 K 3,78 Zam2 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

6 1343 N 8,73 Zam3 Cumartesi GIDA KAHVALTILIK

8 2520 N 3,57 Zam2 Cumartesi GIDA SUTLUTATLI

16 3416 N 1,61 Zam3 Cumartesi GIDA SUTURUNLERI
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f.Kümeleme Analizi – Kümeler: 
Kümeleme analizi sonucunda daha önceden de belirtildiği gibi 16’lı küme grubunun 

hem detayları gösterebilme gücü hem de küme büyüklükleri açısından en uygun olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre küme büyüklükleri ve alt detayları aşağıdaki gibidir: 

1. Küme (3819): 
Pazartesi 
Gıda - Atıştırmalık 
17-20 arası saatlerde 
Toplam 1,86 lira 
Nakit Alışveriş 
1. küme; Daha çok pazartesi günleri 17-20 arası saatlerde alışveriş yapan ve atıştırmalık 

ürünler alıp bunlara toplamda 1,86 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
2. Küme (3128): 
Salı 
Gıda – Süt ürünleri 
17-20 arası saatlerde 
Toplam 5,61 lira 
Kredi kartı ile alışveriş 
2. küme; Daha çok Salı günleri 17-20 arası saatlerde alışveriş yapan ve süt ürünleri alıp 

bunlara toplamda 5,61 lira kredi kartı ödemesi yapanlardan oluşmaktadır. 
 
3. Küme (4811): 
Cumartesi 
Gıda – Kahvaltılık 
12-17 arası saatlerde 
Toplam 4,51 lira  
Kredi kartı ile alışveriş 
2. küme; Daha çok cumartesi günleri 12-17 arası saatlerde alışveriş yapan ve kahvaltılık 

ürünler alıp bunlara toplamda 4,51 lira kredi kartı ödemesi yapanlardan oluşmaktadır. 
 
4. Küme (816): 
Pazartesi 
Temizlik – Çamaşır deterjanı 
20-24 arası saatlerde 
Toplam 10,57 lira 
Nakit alışveriş 
4. küme; Daha çok pazartesi günleri 20-24 arası saatlerde alışveriş yapan ve çamaşır 

deterjanı alıp bunlara toplamda 10,57 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
5. Küme (4449): 
Pazartesi 
Gıda – Hazır çorba 
17-20 arası saatlerde 
Toplam 2,58 lira 
Kredi kartı ile alışveriş 
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5. küme; Daha çok pazartesi günleri 17-20 arası saatlerde alışveriş yapan ve hazır çorba 
satın alıp bunlara toplamda 2,58 lira kredi kartı ödemesi yapanlardan oluşmaktadır. 

 
6. Küme (3030): 
Pazar 
Gıda – Süt ürünleri 
12-17 arası saatlerde 
Toplam 5,36 lira 
Nakit alışveriş 
6. küme; Daha çok Pazar günleri 12-17 arası saatlerde alışveriş yapan ve süt ürünleri 

alıp bunlara toplamda 5,36 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
7. Küme (3000): 
Cumartesi 
Gıda – Kahvaltılık 
17-20 arası saatlerde 
Toplam 3,29 lira 
Nakit alışveriş 
7. küme; Daha çok cumartesi günleri 17-20 arası saatlerde alışveriş yapan ve kahvaltılık 

ürünler alıp bunlara toplamda 3,29 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
8. Küme (3780) : 
Pazartesi 
Manav ürünleri – Sebze 
17-20 arası saatlerde 
Toplam 2,34 lira 
Nakit alışveriş 
8. küme; Daha çok pazartesi günleri 17-20 arası saatlerde alışveriş yapan ve sebze alıp 

bunlara toplamda 2,34 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
9. Küme (2548): 
Cumartesi 
Gıda – Sütlü tatlı 
12-17 arası saatlerde 
Toplam 3,86 lira 
Nakit alışveriş 
9. küme; Daha çok cumartesi günleri 12-17 arası saatlerde alışveriş yapan ve sütlü tatlı 

alıp bunlara toplamda 3,86 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
10. Küme (2441): 
Pazar 
Manav ürünü – Meyve 
12-17 arası saatlerde 
Toplam 3,67 lira 
Nakit alışveriş 
10. küme; Daha çok Pazar günleri 12-17 arası saatlerde alışveriş yapan ve meyve alıp 

bunlara toplamda 3,67 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
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11. Küme (4017): 
Salı 
Gıda – Atıştırmalık 
12-17 arası saatlerde 
Toplam 2,33 lira 
Nakit alışveriş 
11. küme; Daha çok Salı günleri 12-17 arası saatlerde alışveriş yapan ve atıştırmalık 

ürünler alıp bunlara toplamda 2,33 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
12. Küme (2134): 
Pazartesi 
Gıda – Kahvaltılık 
20-24 arası saatlerde 
Toplam 2,79 lira 
Nakit alışveriş 
12. küme; Daha çok pazartesi günleri 20-24 arası saatlerde alışveriş yapan ve kahvaltılık 

ürünler alıp bunlara toplamda 2,79 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
13. Küme (5654): 
Pazar 
Manav ürünleri – Sebze 
12-17 arası saatlerde 
Toplam 1,36 lira 
Nakit alışveriş 
13. küme; Daha çok Pazar günleri 12-17 arası saatlerde alışveriş yapan ve sebze alıp 

bunlara toplamda 1,36 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
14. Küme (2232): 
Salı 
Gıda – Lezzetlendirici 
17-20 arası saatlerde 
Toplam 3,58 lira 
Nakit alışveriş 
14. küme; Daha çok Salı günleri 17-20 arası saatlerde alışveriş yapan ve lezzetlendirici 

ürünler alıp bunlara toplamda 3,57 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
15. Küme (3221): 
Pazar 
Gıda – Kahvaltılık 
17-20 arası saatlerde 
Toplam 5,13 lira 
Nakit alışveriş 
15. küme; Daha çok Pazar günleri 17-20 arası saatlerde alışveriş yapan ve kahvaltılık 

ürünler alıp bunlara toplamda 5,13 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
16. Küme (2631): 
Pazartesi 
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Gıda – Gazlı içecek 
12-17 arası saatlerde 
Toplam 3,54 lira 
Nakit alışveriş 
16. küme; Daha çok pazartesi günleri 12-17 arası saatlerde alışveriş yapan ve gazlı 

içecekler alıp bunlara toplamda 3,54 lira nakit ödeyenlerden oluşmaktadır. 
 
g. Kümeleme Analizi tartışma: 
‐ Pazartesi günleri akşam 17’den sonra gıda satışları farklılık göstermektedir 
‐ Pazartesi günleri ayrıca öğlen saatlerinde içecek satın alma miktarlarında farklılaşma 

görülmektedir. 
‐ Salı günleri daha çok gıda süt ürünleri (yoğurt, ayran), atıştırmalık ve lezzetlendiriciler 

gibi yan ürünlerin satışında belirgin bir farklılık bulunmaktadır. 
‐ Cumartesi günleri hafta sonu tatili olması ve geç kahvaltı edilmesi sebebiyle 

kahvaltılık satışları öğleden sonra artmaktadır. Ayrıca yan ürünler olarak sütlü tatlılar (puding 
vs.) satılmaktadır. 

‐ Pazar günleri genel ev gıda alışverişi olarak belirgin farklılık göstermektedir. 
Alışverişin yoğun olduğu saatler daha çok öğlen 12-17 arası saatlerdir. 

‐ Alışverişlerin büyük çoğunluğunun nakit olarak yapıldığı ve ufak meblağlar tuttuğu 
görülmektedir. 

‐ Alışverişlerin büyük çoğunluğu Öğleden sonra 12 ile akşam 20 arası vakitlerde 
yapılmaktadır. 

 
SONUÇ  
Kümeleme analizi market tüketicileri arasındaki benzer grupların açığa çıkarılmasına 

yardımcı olabilecek önemli analizlerden biridir. Bu sayede benzer tüketici gruplarının ne 
yaptığı konusunda fikir sahibi olunacak ve yönelimleri önceden belirlenerek uygun aksiyon 
uygulamaları gerçekleştirilebilecektir. 

Bu çalışmamızda seçilen bölgedeki bir marketten elde edilen 4 günlük kasa kayıtlarını 
inceleyerek kümeleme analizini gerçekleştirilmiştir. Farklı boyutlardaki kümelerin benzer 
sonuçlar vermesine rağmen küme büyüklüğü ve anlamlılığı açısından en uygun bulunan 16’lı 
küme grubu bize bu bölgede alışveriş yapan kişilerin davranışlarının farklı kıstaslar göz 
önünde bulundurulduğunda ne tür bir değişme gösterdiğini açıklamaktadır. Buna göre 
tüketiciler hafta içi günlerde (pazartesi, salı) daha çok hazır gıda ve hızlı tüketim ürünlerini 
tercih etmektedirler. Bu alışverişlerin hafta içi saat 17’den sonra yapıldığı da göz önünde 
bulundurulduğunda bölge tüketicilerinin çalışan kesim olabileceği konusunda ciddi ipucu 
sağlamaktadır. Bunun yanında hafta sonu alışverişlerinin kahvaltılık ürünler lehinde 
yoğunlaşması ve bu alışverişlerin saat 12’den sonra gerçekleşiyor olması hafta sonu 
kahvaltıların öğlene doğru yapılıyor olduğu ipucunu sağlamaktadır. Bunların yanında hafta 
sonu alışverişinde kahvaltılıkların yanında meyve, sebze gibi malzemelerinde alışveriş 
sepetinde bulunması hafta sonu evde yapılacak bir yemeğin işaretçisidir.  

Sonuç olarak bakıldığında kümeleme analizi tek başına hiçbir anlam ifade 
etmemektedir. Elde edilen bilgileri anlamlı bir bütünlük sağlayacak şekilde yorumlamak da 
gerekir. Zira elde edilen iç görü sayesinde tüketicilerin davranışları önceden kestirilebilecek 
ve bu sayede tüketiciye özel indirimler, promosyonlar gibi çeşitli özel teklifler 
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sunulabilecektir. Örneğin; çalışmamızdaki tüketicilerimize uygun saatler ve ürün grupları 
belirlenip farklı promosyonlarla desteklenmesi durumunda tüketicilerin sadakati 
artırılabilecek bu sayede sürdürülebilir ve dayanıklı bir finansal yapı oluşturulabilecektir. 
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