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1   Dergimiz	  sistemine	  üye	  olmadan	  yayın	  kabul	  edilmez.	  
2   Dergimizin	  yayın	  kabul	  ettiği	  alanları	  dışında	  yapılan	  çalışmalar	  kabul	  edilmez.	  
3   Dergimizin	  yayın	  süresi	  yılda	  6	  defa	  olmak	  üzere;	  Ocak,	  Mart,	  Mayıs,	  Temmuz,	  Eylül	  ve	  Kasım	  

aylarında.	   Bu	   sürelerde	   derginin	   yayın	   sistemine	   bağlı	   olarak	   kaymalar	   oluşturabilir.	   Bu	  
nedenle	  dergimiz	  hiçbir	  talep	  ve	  sorumluluk	  altında	  bulunmaz.	  

4   Hiçbir	   çalışmanın	   bir	   başka	   çalışmadan	   farklılığı	   veya	   üstünlüğü	   yoktur.	   Her	   bir	   yazar	   ve	  
çalışma	  aynı	  hak	  ve	  eşitliğe	  sahiptir.	  Her	  hangi	  bir	  ayrıcalık	  tanınmaz.	  

5   Hiçbir	  yazar	  dergimiz	  üzerinde	  bir	  hak	  iddiasında	  bulunamaz.	  
6   Yapılan	  her	  bir	  çalışmanın	  sorumluluğu	  tek	  taraflı	  olarak	  yazara	  aittir.	  Dergimiz	  bu	  konuda	  

bir	  yükümlülük	  altına	  sokulamaz.	  
7   Dergimize	  gönderilen	  çalışmaların	  her	  türlü	  hakkı	  yazar	  tarafından	  dergiye	  verilmiştir.	  Bu	  

işlem	  için	  yazardan	  bir	  imza	  ve	  onay	  bilgisi	  istenmez.	  Sisteme	  yüklenen	  çalışmalar	  her	  hakkı	  
ile	  dergimize	  devredilmiş	  olur.	  

8   Dergimiz	   bünyesinde	   değerlendirilmek	   koşulu	   ile	   gönderilen	   çalışmaların,	   her	   hangi	   bir	  
nedenle	  bir	  başka	  yerde	  kullanılmamış	  veya	  değerlendirmeye	  gönderilmemiş	  olması	  gerekir.	  
Böyle	   bir	   durumunda	   çalışma	   reddedilir	   ve	   yazar	   hakkında	   hukuki	   işlem	   başlatılır.	  
Yayınlanmış	  olsa	  bile	  yayından	  kaldırılır.	  

9   Çalışmaları	   değerlendiren	  alan	   editörleri	   ve	  hakemler	   tamamen	  bağımsız	  hareket	   ederler,	  
dergimizin	  editör	  ve	  hakemler	  üzerinde	  bir	  yaptırımı	  ve	  özel	  talebi	  olmaz.	  

10   Her	  bir	  çalışma	  alanında	  uzman	  iki	  hakem	  tarafından	  değerlendirilip,	  iki	  hakemden	  olumlu	  
görüş	  alan	  çalışmalar	  sıraya	  alınmak	  koşulu	  ile	  yer	  olması	  durumunda	  ilk	  sayıda,	  yoksa	  bir	  
sonraki	  sayıda	  yayına	  alınır.	  

11   Dergimizde	  çalışmaları	  değerlendirme	  süresi	  (hakemlerden	  gelen	  dönüşlere	  göre)	  iki	  aydır.	  
İki	  ay	  içerisinde	  dönüş	  alınamayan	  çalışmalar	  bir	  başka	  hakeme	  yönlendirilir.	  Bu	  durumda	  
süre	  uzayabilir	   ve	  bu	  durumda	  yazar/yazarlar	  hiçbir	  hak	   iddiasında	  bulunamaz,	  makaleyi	  
sistemden	  çekemez.	  

12   Yazarlar	   çalışmalarının	   hangi	   hakemler	   tarafından	   değerlendirildiğini	   bilemez	   ve	   bilmek	  
isteme	   hakkına	   da	   sahip	   değildir.	   Bu	   durum	   sadece	   baş	   editör	   tarafından	   bilinir	   ve	   gizli	  
tutulur.	  

13   Yayın	   değerlendirmesine	   ilişkin	   hakem	   raporu	   ilgili	   birinci	   yazara	   gönderilir.	   Düzeltme	  
istenen	  çalışmaların	  düzeltme	  süresi	  15	  gündür.	  Bu	  süre	  içerisinde	  düzeltmesi	  yapılmayan	  
çalışmalar	  sistemden	  çıkarılıp	  reddedilir.	  Bu	  durumda	  yazar	  dergimiz	  hakkında	  bir	  yaptırım	  
hakkına	  sahip	  olamaz.	  

14   Düzeltmeler	  majör	  ve	  minör	  şeklinde	  yapılır.	  Her	  bir	  düzeltme	  sadece	  iki	  hakka	  sahiptir.	  İki	  
talep	  doğrultusunda	  istenen	  düzeltmenin	  yapılmaması	  durumunda	  çalışma	  otomatik	  olarak	  
reddedilir.	  

15   Tez,	  sunum	  veya	  bildiri	  şeklinde	  daha	  önce	  kullanılmış	  çalışmalar	  makaleye	  dönüştürülüyor	  
ise	  mutlaka	  daha	  önceki	  kullanımına	  yönelik	  bilgi	  makalenin	  dipnotunda	  bulundurulmalı	  ve	  
açıklanmalıdır.	  Aksi	  durumda	  intihal	  olarak	  kabul	  edilir	  ve	  dergimiz	  bu	  yükümlülüğü	  kabul	  
etmez.	  

16   Dergimiz	  bünyesinde	  değerlendirmeye	  alınan	  ve	  birden	  fazla	  yazarlı	  çalışmalarda	  çalışmayı	  
dergimiz	  üyelik	  sistemine	  yükleyen	  yazar	  muhatap	  alır,	  diğer	  yazarlarla	  bir	  ilişki	  içerisinde	  
bulunmaz	  ve	  diğer	  kişilere	  bilgi	  vermez.	  

	   	  



	   VII	  

	  
Sayı	  /	  Issue:	  42	  Mart	  -‐‑	  Nisan	  /	  March	  –	  April	  2014	  

	  
İÇİNDEKİLER	  /	  CONTENTS	  

	  

AİLEDE	  ALINAN	  KARARLARA	  KADININ	  KATILIMINI	  ETKİLEYEN	  FAKTÖRLERİN	  
İNCELENMESİ	  .......................................................................................................................................................	  1	  
BEYPAZARI	  İLÇESİNDE	  TEL	  KIRMA	  İŞLEMELİ	  HAMAM	  BEYAZI	  TÜLBENTLER	  .................	  12	  
HİZMET	  KALİTESİNİN	  DAVRANIŞ	  TABANLI	  MÜŞTERİ	  İLİŞKİLERİ	  YÖNETİMİYLE	  
İLİŞKİSİ:	  BİR	  BANKA	  UYGULAMASI	  ........................................................................................................	  20	  
İLKOKUL	  VE	  ORTAOKUL	  YÖNETİCİLERİNİN	  LİDERLİK	  ROLLERİ	  VE	  UYGULAMALARI	  .	  31	  
KÜLTÜREL	  İLETİŞİMDE	  GÖRSEL	  SANATLAR	  EĞİTİMİNİN	  ROLÜ	  .............................................	  44	  
MODERN	  KADIN	  YAŞAMINDA	  GELENEKSEL	  ARKA	  PLAN:	  MODERN	  DİNDAR	  KADININ	  
GELENEKSEL	  EV	  KADINLIĞI	  ......................................................................................................................	  56	  
OSMANLI	  DÖNEMİ	  MEHTERAN-‐‑I	  TABL-‐‑I	  ALEM	  TEŞKİLATINA	  GENEL	  BİR	  BAKIŞ	  ...........	  64	  
POLİTİK	  KONJOKTÜR	  ÇERÇEVESİNDE	  TÜRKİYE’DE	  ANAYASAL	  İKTİSAT	  GEREKLİLİĞİ71	  
SINIF	  ÖĞRETMENLERİNİN	  İLKOKUMA	  YAZMA	  EĞİTİMİ	  HAKKINDAKİ	  GÖRÜŞLERİNİN	  
DEĞERLENDİRİLMESİ	  ...................................................................................................................................	  88	  
SINIF	  ÖĞRETMENLİĞİNDEN	  BRANŞ	  ÖĞRETMENLİĞİNE	  GEÇİŞ	  SÜRECİNİN	  GETİRDİĞİ	  
SORUNLAR:	  SAKARYA	  ÖRNEĞİ	  .................................................................................................................	  97	  
SOSYAL	  DEVLET	  VE	  SOSYAL	  BELEDİYECİLİKTE	  YAŞANAN	  DÖNÜŞÜM:	  KÜTAHYA	  
BELEDİYESİ	  ÖRNEĞİ	  ...................................................................................................................................	  113	  
	  SOSYAL	  SORUMLULUĞUN	  İLİŞKİLİ	  OLDUĞU	  YAŞAM	  DEĞERLERİ	  	  ......................................	  122	  
TÜKETİCİLERİN	  GENETİĞİ	  DEĞİŞTİRİLMİŞ	  ÜRÜNLERE	  YÖNELİK	  SATINALMA	  
NİYETLERİNİ	  BELİRLEMEYE	  YÖNELİK	  BİR	  ARAŞTIRMA:	  AKADEMİSYENLER	  ÜZERİNE	  
BİR	  UYGULAMA	  .............................................................................................................................................	  131	  
TÜRKİYE'DE	  CARİ	  AÇIĞIN	  BELİRLEYİCİLERİ	  VE	  BELİRLEDİKLERİ	  ......................................	  139	  
TÜRKİYE'DE	  ENFLASYON	  VE	  TALEP	  KISICI	  POLİTİKALAR	  ......................................................	  148	  
TÜRKİYE	  EKONOMİSİNDE	  SÜREKLİ	  GELİR	  HİPOTEZİNE	  İLİŞKİN	  KANITLAR:	  ZAMAN	  
SERİLERİ	  ANALİZİ	  (2004-‐‑2012)	  ............................................................................................................	  155	  
TÜRKİYE	  SAĞLIK	  FİNANSMANINDA	  YENİ	  BİR	  ALTERNATİF:	  TAMAMLAYICI	  SAĞLIK	  
SİGORTASI	  .......................................................................................................................................................	  167	  
	  



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 42 Mart  – Nisan 2014 
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 

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

JEL KOD: M-Y *** ID:387 K:351 
http://www.akademikbakis.org 

 
AİLEDE ALINAN KARARLARA KADININ KATILIMINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ1 
 

Fatma ARPACI 
 

Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi Eğitimi A.B.D. 
 

Özet: Araştırma, ailede alınan kararlara kadının katılımını etkileyen faktörlerin incelenmesi amacı 
ile planlanmıştır. Ankara’da rasgele belirlenen ve gönüllü 450 evli kadın üzerinde yürütülmüştür. 
“Aile gelirinin kullanımı ve alışverişe yönelik kararlar” (F=16.033, p<0.01) kadının eğitim durumu 
ile ilişkilidir ve bu ilişki tüm eğitim gruplarında bulunmuştur.  “Akraba ilişkilerine yönelik 
kararlar” (F=2.905, p<0.05) ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 1000 TL ve daha az olan 
kadınlarla 2501 TL ve daha çok olanlar arasında ilişki olduğunu göstermektedir. “Ev işlerine 
yönelik kararlar” (t= 5.55, p<0.01) kadının çalışma durumundan, “çocuklara yönelik kararlar” (t= -
2.80, p<0.01) ve “sosyal faaliyetlere yönelik kararlar” (t= 2.79, p<0.01) kadının çocuk sahibi olma 
durumundan etkilenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Aile, Karar, Ailede Alınan Karar, Kadın, Kadın Katılımı 

 
A STUDY INTO THE FACTORS AFFECTING THE INVOLVEMENT 

OF WOMAN IN THE DECISIONS TAKEN IN FAMILY 
 

Abstract: The current study was carried out to investigate the factors affecting the involvement of 
woman in the decision taken in family over 450 volunteer married women chosen randomly in the 
city of Ankara. “Decisions on using family income and shopping” (F=16.033, p<0.01) are related 
to the educational status of woman and this relation was found in all educational groups. 
“Decisions on relative relation” (F=2.905, p<0.05) shows that there is a relationship between the 
women with a monthly income of 1.000 TL and less and those with a monthly income of 2.501 
and over. “Decisions on housework” (t=5.55, p<0.01) was affected by working status of woman 
and “Decisions on children (t=-2.80, p<0.01) and “decisions on social activities” (t=2.79, p0.01) 
were affected by woman’s status of having a child.  
 
Keywords: Family, Decision, Decision Taken in Family, Woman, Woman Involvement 

                                                
1 Bu çalışma Ulusal Aile Sempozyumunda sözel bildiri olarak sunulmuştur. 
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1. GİRİŞ 
Her toplum gibi Türk toplumu da hızlı bir 
değişme ve gelişme süreci içindedir. Buna 
paralel olarak, sosyal bir kurum olan aile, 
yapı ve fonksiyonları bakımından bazı 
değişmelere uğramaktadır. Ailenin 
varlığını sağlıklı bir şekilde devam 
ettirebilmesi için etkili en önemli 
faktörlerden bir tanesi de ailede yönetim 
faaliyetleridir. Genel anlamda yönetim; bir 
kurumda insan ve madde kaynaklarını 
kullanarak kurumu amaçları doğrultusunda 
yaşatmak olarak tanımlanabilir. Ev 
yönetimi ise; sosyal bir kurum olan ailenin 
amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik 
faaliyetleri kapsar. İnsanın aile amaçlarını 
gerçekleştirmek için, aile kaynaklarının 
kullanımını planladığı, kontrol ettiği ve 
değerlendirdiği zihinsel bir süreçtir. 
Yönetim sürecinin temelini de birbiriyle 
ilişkili kararların alınması oluşturur. Ev 
yönetiminde, isabetli, uygulanabilir 
kararlar vermek; kaynakların iyi 
kullanılmasını, şimdi ve gelecekte güvenli 
bir aile hayatını, aile ve toplum 
değerlerinin korunmasını sağlayacağından 
önemli bir konudur. Ayrıca ailede her 
faaliyet karar vermeyi gerektirir. Karar, 
yönetimin kalbi ve diğer yönetim 
süreçlerinin eksenini oluşturur (Gönen, 
1986; Gönen, 1994; Güngen vd., 2002; 
Baykan vd., 2008).  
 
Ülkemizin ve dünyanın birçok kesiminde 
kadının geleneksel ‘ev kadını’ ve ‘anne’ 
rollerine göre yetiştirildiği ve ev 
yönetiminde fazla etkin olmadığı halde, ev 
işlerinin büyük bir kısmını üstlendiği ve 
yerine getirdiği bilinen bir gerçektir 

(Bayraktar, 1989; Erbil ve Pasinlioğlu, 
2004). Kadının ev yönetiminde daha etkin 
olması sorumluluklarının yanı sıra, karar 
verme ve söz hakkının olması için ev 
yönetiminin birçok konularında yeterli 
bilgi ve becerisinin olması gerekir. Ev 
yönetiminde doğru kararlar vermesi, 
kaynakları verimli bir şekilde kullanması 
ev yönetimindeki etkinliğini, aile içindeki 
statüsünü arttırır. Bireyler ve aileler 
çözümlenmemiş sorunlar, anlaşmazlıklar, 
kabul edecekleri ya da ret edecekleri 
durumlarla karşılaşabilirler. Karar verme, 
herhangi bir faaliyetle ilgili, çeşitli 
olasılıklar ya da alternatifler arasından 
birinin seçilmesi ya da seçilmemesidir. 
Kararlar önemsiz bile olsalar, yaşam 
düzeyini etkileyen yaşam kalıplarını 
oluştururlar. Karar verme işlemi yönetimle 
ilişkilidir. Çünkü karar verme, yönetimde 
bir aşama ya da süreçtir, karar verme 
yönetim sürecinin alt sistemlerinin her 
birinde oluşur (Gönen, 1986; Terzioğlu, 
1987; Gönen, 1994).  
 
Ailede karar verilmesi, bir yarışma 
atmosferinde ya da bireyler arası çatışma 
veya işbirliği atmosferi içinde oluşabilir. 
Karar vermede roller, prosedürler, 
stratejiler ya da kararı kimin uygulayacağı 
konusunda aile bireyleri her zaman hem 
fikir olmayabilirler. Eşlerin eğitim durumu 
ve kadının çalışmasının aile kararlarının 
verilmesinde güç dağılımı ile ilişkisi 
olduğu da görülmektedir. Ev dışında 
çevreleri ile ilişkileri olanlar, bireysel 
becerilerini geliştirme açısından daha fazla 
olanaklara sahip olabilmeleri dolayısıyla 
da karar verme de daha etkin 
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olabilmektedirler (Gönen, 1986; Gönen, 
1994). Kadının bir meslek sahibi olarak 
çalışıp aileye ekonomik gelir getirmesi de 
ailede karar vermeyi etkileyecek bir faktör 
olarak sayılabilir. Özellikle gelirin 
harcanması ve tasarrufların 
değerlendirilmesi ile ilgili kararlara 
çalışmayan kadınlara oranla daha fazla 
katılabilirler. Çalışan kadınlar ev dışındaki 
çevreleri ile olan ilişkilerinden kişisel bilgi 
ve becerilerini fırsatı bulabilecekleri için 
yine çalışmayan kadınlara oranla kararlara 
daha etkin olarak katılabilirler. Ailede 
karar vermeyi etkileyen bütün faktörlere 
rağmen, genel olarak iyi bir yönetim; 
alınan isabetli, uygulanabilir kararların 
ürünüdür. 
 
2.  YÖNTEM 
Bu araştırma, ailede alınan kararlara 
kadının katılımını etkileyen faktörlerin 
incelenmesi amacı ile planlanmış ve 
yürütülmüştür. Örneklem kapsamına 
Ankara’da rasgele belirlenen ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden 450 evli kadın 
alınmıştır. Araştırma verileri 20 Ekim-25 
Aralık 2011 tarihlerinde toplanmıştır. 
Araştırma verileri karşılıklı görüşme 
yöntemi ile elde edilmiş ve anket formu 
örneklemi oluşturan evli kadınlara 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 
15.0 yazılımından yararlanılarak analiz 
edilmiştir.  
 
Araştırmaya alınan evli kadınlara ilişkin 
demografik özelliklerin mutlak ve yüzde 
değerlerini gösteren tabloları 
oluşturulmuştur. Ailede alınan kararlar ev 
işlerine yönelik kararlar (yemek hazırlama, 

sofra kurma ve toplama, bulaşık yıkama, 
ev temizliği, çöp dökme, çamaşır yıkama, 
ütü yapma), aile gelirinin kullanımı ve 
alışverişe yönelik kararlar (hangi yiyeceğin 
alınacağı, giyim ihtiyacı, temizlik 
malzemesi, ev eşyası, çocuklara verilecek 
harçlık miktarı, tasarrufların nasıl 
kullanılacağı ve dışarıda yemek yeme), 
çocuklara yönelik kararlar (çocuğun 
giyimi, eğitimi, meslek seçimi, eve geliş 
gidiş saatleri, hangi TV programını 
izleyeceği), sosyal faaliyetlere yönelik 
kararlar (sinema ve tiyatro, piknik, düğün 
ve nişan töreni, doğum günü ve arkadaş 
toplantısı, tatil)ve akraba ilişkilerine 
yönelik kararlar (akrabalarla hangi sıklıkta 
görüşüleceği, akrabalardan kimlerle 
görüşüleceği, akrabalarla hangi zamanlarda 
görüşüleceği) olarak ele alınmıştır. Karar 
verme “ben karar veririm”, “eşim karar 
verir”, “ben ve eşim birlikte karar veririz” 
ve “ben, eşim ve çocuklar birlikte karar 
veririz” şeklinde ele alınmıştır. Ailede 
alınan kararlara kadının katılımını 
etkileyen faktörlerin değerlendirilmesinde 
kadının yaşı, kadının eğitim durumu ve 
ailenin aylık ortalama gelir miktarı 
değişkenlerinin etkisi varyans analizi ( 
One-Way ANOVA) ile araştırılmıştır. 
Değişkenler arasındaki anlamlı farklılık 
0.05 ya da 0.001 düzeyinde 
yorumlanmıştır. Tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarının anlamlı çıktığı durumlarda, 
farkın hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek için Scheffe Testi 
uygulanmıştır. Kadının çalışma 
durumunun etkisi ile çocuk sahibi olma 
durumunun etkisi t testi ile araştırılmıştır. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 3.1. Kadınlara İlişkin Demografik 

Özellikler 
 

Tablo 1. Kadınlara İlişkin Demografik Özellikler 
Kadının yaşı Sayı % Kadının eşinin yaşı Sayı % 
 ≤    30 
31 - 40 
 41   ≤ 

154 
129 
137 

34.2 
28.7 
37.1 

 ≤   30 
31 - 40 
41   ≤ 

99 
128 
223 

22.0 
28.4 
49.6 

Kadının eğitim durumu Kadının eşinin eğitim durumu 
İlkokul ve daha az  
Orta dereceli okul 
Yüksekokul 

148 
214 
137 

32.8 
47.6 
19.6 

İlkokul ve daha az  
Orta dereceli okul 
Yüksekokul 

66 
249 
135 

14.7 
55.3 
30.0 

Kadının çalışma durumu Kadının eşinin çalışma durumu 
Çalışıyor 
Çalışmıyor  

168 
282 

37.3 
62.7 

Çalışıyor 
Çalışmıyor  

394 
56 

87.6 
12.4 

Çocuk sahibi olma durumu Ailenin en uzun yaşadığı yer 
Var 
Yok  

372 
78 

82.7 
17.3 

Kır 
Kent  

72 
378 

16.0 
84.0 

Toplam 450 100.0 Toplam 450 100.0 
Çocuk sayısı Ailenin aylık ortalama gelir miktarı (TL) 
1 
2 
3 
4 + 

83 
147 

94 
48 

22.3 
39.5 
25.3 
12.9 

    ≤    1000 
1001-1750 
1751-2500 

 2501     ≤ 

125 
118 
113 
94 

27.8 
26.2 
25.1 
20.9 

Toplam 372 100.0 Toplam 450 100.0 
 
Araştırmaya alınan kadınların % 34.2’si 30 
yaşında ya da daha genç yaşta, % 28,7’si 
31-40 yaş grubunda ve % 37.1’i 41 yaşında 
yada daha büyük yaştadır. Kadınların % 
32,8’i ilkokul mezunu ya da daha düşük 
eğitimli olup, % 47,6’sının orta dereceli 
okul mezunu, % 19,6’sı yüksekokul 
mezunudur. Kadınların yarısından çoğu (% 
62,7) çalışmamakta iken, % 37,3 
çalışmaktadır. Kadınların eşlerinin % 
22.0’si 30 yaşında ya da daha genç yaşta, 
% 28,4’ü 31-40 yaş grubunda ve % 49.6’sı 

41 yaşında yada daha büyük yaştadır. 
Eşlerin % 14.7’si ilkokul mezunu ya da 
daha düşük eğitimli olup, % 55.3’ü orta 
dereceli okul mezunu, % 30.0’u ise 
yüksekokul mezunudur. Eşlerin % 87.6’sı 
çalışmaktadır. Kadınların % 82,7’si çocuk 
sahibidir ve çocuk sahibi kadınların % 
22.3’ünün 1, % 39.5’inin 2, % 25.3’ünün 3 
ve % 12.9’unun 4 ve daha fazla sayıda 
çocuğu olduğu saptanmıştır. Kadınların % 
84.0’ünün ailesinin en uzun süre yaşadığı 
yer kenttir. Kadınların % 27.8’inin 
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ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 1000 
TL ya da daha az olup, % 26.2’sinin 
ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 1001-
1750 TL, % 25.1’inin ailesinin aylık 
ortalama gelir miktarı 1751-2500 TL ve  % 

20.9’unun ailesinin aylık ortalama gelir 
miktarı 2501 TL ya da daha fazladır (Tablo 
1). 
 
3.2. Ailede Alınan Kararlara Katılım  

 
Tablo 2. Ailede Alınan Kararlara Kadının Yaşının Etkisi 

Ailede alınan kararlar Kareler 
toplamı 

Kareler 
ortalaması F p Scheffe 

Ev işlerine yönelik kararlar 18.147 9.073 0.323 0.724  
Aile gelirinin kullanımı ve alışverişe 
yönelik kararlar 117.11 58.55 3.146 0.044*  

Çocuklara yönelik kararlar 135.83 67.91 3.716 0.025* 2-3 
Sosyal faaliyetlere yönelik kararlar 110.46 55.23 5.490 0.004** 1-2, 2-3 
Akraba ilişkilerine yönelik kararlar 3.98 1.99 0.444 0.642  
**p<0.01  *p<0.05      1: 30 yaşında ve daha küçük  2: 31-40 yaş 3: 41 ve daha büyük 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi ailede alınan 
kararlara katılımda kadının yaşının etkisi 
incelendiğinde; “aile gelirinin kullanımı ve 
alışverişe yönelik kararlar” (F=3.146, 
p<0.05) kadının yaş grubundan 
etkilenmektedir. Ancak Scheffe testi 
sonuçlarına göre yaş grupları arasında 
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). 
“Çocuklara yönelik kararlar” (F=3.716, 
p<0.05) kadının yaş grubuna göre anlamlı 
farklılık göstermektedir ve 31-40 yaş 
grubundaki kadınlarla 41 yaşında ve daha 
büyük yaştaki kadınlar arasında ilişki 
olduğu anlaşılmaktadır. “Sosyal 
faaliyetlere yönelik kararlar” (F=5.490, 
p<0.01) kadının yaş grubu ile ilişkilidir ve 
bu ilişki hem 30 yaşında ve daha küçük 
yaştaki kadınlarla 31-40 yaş grubundaki 
kadınlar arasında, hem de 31-40 yaş 
grubundaki kadınlarla 41 yaşında ve daha 
büyük yaştaki kadınlar arasında 
bulunmuştur. Erbil ve Pasinlioğlu (2004) 

kadının yaşı ile bütçe hazırlama, 
çocukların geleceği, aile planlaması 
yöntemi seçme ve doktora gitme 
konularında karar verme durumu arasında 
negatif yönde, ev dışında çalışma ve TV 
programı seçme kararları arasında ise 
pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu 
saptamışlardır. 
  
“Ev işlerine yönelik kararlar” (F=8.197, 
p<0.01) kadının eğitim durumundan 
etkilenmektedir. Ev işlerine yönelik 
kararlarda hem ilkokul mezunu ve daha az 
eğitimli kadınlarla orta dereceli okul 
mezunu kadınlar arasında, hem de orta 
dereceli okul mezunu kadınlarla 
yüksekokul mezunu kadınlar arasında ilişki 
saptanmıştır. “Aile gelirinin kullanımı ve 
alışverişe yönelik kararlar” (F=16.033, 
p<0.01) kadının eğitim durumu ile 
ilişkilidir ve bu ilişki tüm eğitim 
gruplarında bulunmuştur. “Çocuklara 
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yönelik kararlar” (F=4.730, p<0.01) 
ilkokul mezunu ve daha az eğitimli 
kadınlarla orta dereceli okul mezunu 
kadınlar arasında ilişki olduğunu 
göstermektedir. “Sosyal faaliyetlere 
yönelik kararlar” (F=5.970, p<0.01) 
kadının eğitim durumundan 
etkilenmektedir. Scheffe testi sonuçlarına 
göre hem ilkokul mezunu ve daha az 
eğitimli kadınlarla orta dereceli okul 
mezunu kadınlar arasında, hem de ilkokul 

mezunu ve daha az eğitimli kadınlarla 
yüksekokul mezunu kadınlar arasında ilişki 
bulunmaktadır. “Akraba ilişkilerine 
yönelik kararlar” (F=4.012, p<0.05) 
kadının eğitim durumu ile ilişkilidir ve bu 
ilişki hem ilkokul mezunu ve daha az 
eğitimli kadınlarla yüksekokul mezunu 
kadınlar arasında, hem de orta dereceli 
okul mezunu kadınlarla yüksekokul 
mezunu kadınlar arasındadır (Tablo 3). 

 
Tablo 3. Ailede Alınan Kararlara Kadının Eğitim Durumunun Etkisi 

Ailede alınan kararlar Kareler 
toplamı 

Kareler 
ortalaması F p Scheffe 

Ev işlerine yönelik kararlar 444.35 222.17 8.197 0.000** 1-2, 2-3 
Aile gelirinin kullanımı ve alışverişe 
yönelik kararlar 564.62 282.31 16.03 0.000** 1-2-3 

Çocuklara yönelik kararlar 172.12 86.06 4.730 0.009** 1-2 
Sosyal faaliyetlere yönelik kararlar 119.86 59.93 5.970 0.003** 1-2, 1-3 
Akraba ilişkilerine yönelik kararlar 35.48 17.74 4.012 0.019* 1-3, 2-3 
**p<0.01  *p<0.05      1: İlkokul ve daha az  2: Orta dereceli okul 3:Yüksekokul  
 
Erbil ve Pasinlioğlu (2004) kadının eğitim 
düzeyi ile çocukların geleceği, kazancın 
değerlendirilmesi, ev dışında çalışma, 
görüşülecek kişiler ve alışveriş yapma 
konularında karar verme durumu arasında 
pozitif yönde, buna karşılık kıyafet seçimi 
ve doktora gitme kararları arasında negatif 
yönde anlamlı ilişki bulmuşlardır. Arpacı 
ve Ersoy (2007) tarafından yapılan 
çalışmada karar vermeyi gerektiren 
durumlarda kadınların % 49,0’unun 

ailesinde ortak karar verildiği, % 24,5’inde 
karar önemli ise ortak karar verildiği, % 
13,7’sinde evde ve işte ayrı karar verildiği, 
% 8.7’sinde erkek eşin karar verdiği ve % 
4.1’inde de kadının karar verdiği 
belirlenmiştir. Çavdaroğlu (1996)’na göre, 
ortak karar verdiklerini belirtenlerin oranı 
% 42.8 ile ilk sırada yer almaktadır. 
Gönüllü (1994) tarafından yapılan 
araştırmada ise % 80.6 oranı ile eşlerin 
birlikte karar alma seçeneği ilk sıradadır. 

  
Tablo 4. Ailede Alınan Kararlara Ailenin Aylık Ortalama Gelir Miktarının Etkisi 

Ailede alınan kararlar Kareler 
toplamı 

Kareler 
ortalaması F p Scheffe 
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Ev işlerine yönelik kararlar 774.55 258.18 9.770 0.000** 1-2-3-4 
Aile gelirinin kullanımı ve alışverişe 
yönelik kararlar 485.39 161.79 9.077 0.000** 1-4,2-4 

Çocuklara yönelik kararlar 209.93 69.97 3.855 0.010* 1-4 
Sosyal faaliyetlere yönelik kararlar 206.47 68.82 6.975 0.000** 1-4, 3-4 
Akraba ilişkilerine yönelik kararlar 38.57 12.85 2.905 0.037* 1-4 
**p<0.01  *p<0.05   
1: 1000 TL ve daha az  2: 1001-1750 TL  3:1751-2500 4:2501 ve daha çok 
 
“Ev işlerine yönelik kararlar” (F=9.970, 
p<0.01) ailenin aylık ortalama gelir 
miktarından etkilenmektedir. Ev işlerine 
yönelik kararlarda hem ailesinin aylık 
ortalama gelir miktarı 1000 TL ve daha az 
olan kadınlarla 1001-1750 TL arasında 
olanlar, hem de ailesinin aylık ortalama 
gelir miktarı 1751-2500 TL olan kadınlarla 
2501 TL ve daha çok olanlar arasında ilişki 
saptanmıştır. “Aile gelirinin kullanımı ve 
alışverişe yönelik kararlar” (F=9.077, 
p<0.01) ailenin aylık ortalama gelir miktarı 
ile ilişkilidir ve bu ilişki hem ailesinin 
aylık ortalama gelir miktarı 1000 TL ve 
daha az olan kadınlarla 2501 TL ve daha 
çok olanlar arasında, hem de ailesinin aylık 
ortalama gelir miktarı 1001-1750 TL olan 
kadınlarla 2501 TL ve daha çok olanlar 
arasında bulunmuştur. “Çocuklara yönelik 
kararlar” (F=3.855, p<0.05) ve “akraba 
ilişkilerine yönelik kararlar” (F=2.905, 
p<0.05) ailesinin aylık ortalama gelir 
miktarı 1000 TL ve daha az olan kadınlarla 
2501 TL ve daha çok olanlar arasında ilişki 
olduğunu göstermektedir. “Sosyal 
faaliyetlere yönelik kararlar” (F=6.975, 
p<0.01) ailenin aylık ortalama gelir 

miktarından etkilenmektedir. Scheffe testi 
sonuçlarına göre hem ailesinin aylık 
ortalama gelir miktarı 1000 TL ve daha az 
olan kadınlarla 2501 TL ve daha çok 
olanlar arasında, hem de ailesinin aylık 
ortalama gelir miktarı 1751-2500 TL olan 
kadınlarla 2501 TL ve daha çok olanlar 
arasında ilişki saptanmıştır (Tablo 4). 
 
Ailede alınan kararlara katılımda kadının 
çalışma durumunun etkisi incelendiğinde; 
“ev işlerine yönelik kararlar” (t= 5.55, 
p<0.01) , “aile gelirinin kullanımı ve 
alışverişe yönelik kararlar” (t= 3.56, 
p<0.01) ve “sosyal faaliyetlere yönelik 
kararlar” (t= -2.62, p<0.01) kadının 
çalışma durumuna göre değişiklik 
göstermektedir. Ailede alınan kararlara 
katılımda çalışan kadınların çalışmayan 
kadınlara göre daha çok katıldığı 
söylenebilir. Diğer kararlarda gruplar 
arasında istatistiksel anlamda fark 
bulunmamasına karşın, ortalama puanlar 
çalışan kadınların çalışmayanlara göre 
daha kararlara daha çok katıldığını 
koymaktadır (Tablo 5). 
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Tablo 5. Ailede Alınan Kararlara Katılımda Kadının Çalışma Durumunun Etkisi 

Ailede alınan kararlar Çalışıyor 
X  SD 

Çalışmıyor 
X  SD 

 
t 

 
p 

Ev işlerine yönelik kararlar 12.665.10 9.915.13 5.55 0.000** 

Aile gelirinin kullanımı ve alışverişe 
yönelik kararlar 17.604.05 16.114.40 3.56 0.000** 

Çocuklara yönelik kararlar 19.563.82 19.294.56 0.64 0.518 
Sosyal faaliyetlere yönelik kararlar 15.962.95 15.143.31 2.62 0.009** 
Akraba ilişkilerine yönelik kararlar 8.801.89 8.422.22 1.82 0.069 
**p<0.01  Sd = 448  Çalışıyor N=168  Çalışmıyor N=282 
 
Arpacı ve Ersoy (2007)’a göre kadınların 
yarıdan çoğunun ailesinde boş zamanı 
değerlendirme ve tatil (% 80.5), ev ve arsa 
satın alma (% 75.6), tasarrufları 
değerlendirme (% 73.9) ve çocuklarla ilgili 
kararlarda (% 67.8) ortak karar verilmekte 
iken, ailelerin % 46.7’sinde yiyecek 
alışverişi ve 41.1’inde de giyecek alışverişi 
için ortak karar verilmektedir. Bayraktar 

(1989) tarafından yapılan araştırmada 
çalışan kadınların % 55.1’inin çalıştıkları 
için aile gelirinin kullanılmasında, % 
71.7’sinin ise tasarruf kararlarının 
alınmasında söz sahibi oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Çopur (2003)’a göre ailelerde 
gelirin nerelere, nasıl harcanacağına kadın 
ve erkeğin birlikte karar vermesi % 67.7 
oranı ile ilk sırada yer almaktadır. 

 
Tablo 6. Ailede Alınan Kararlara Kadının Çocuk Sahibi Olma Durumunun Etkisi 

Ailede alınan kararlar Var 
X  SD 

Yok 
X  SD 

 
t 

 
p 

Ev işlerine yönelik kararlar 10.765.38 11.784.72 -1.54 0.123 
Aile gelirinin kullanımı ve alışverişe 
yönelik kararlar 16.504.44 17.463.68 -1.78 0.076 

Çocuklara yönelik kararlar 19.134.35 20.623.83 -2.80 0.005** 
Sosyal faaliyetlere yönelik kararlar 15.643.32 14.532.34 2.79 0.005** 
Akraba ilişkilerine yönelik kararlar 8.552.18 8.651.75 -0.38 0.697 
**p<0.01   Sd = 448  Var N=372  Yok N=78 

 
Tablo 6’da görüldüğü gibi ailede alınan 
kararlara katılımda kadının çocuk sahibi 
olma durumunun etkisi incelendiğinde; 
“çocuklara yönelik kararlar” (t= -2.80, 
p<0.01) ve “sosyal faaliyetlere yönelik 
kararlar” (t= 2.79, p<0.01) kadının çocuk 

sahibi olma durumundan etkilenmektedir. 
Diğer kararlarda kadının çocuk sahibi olma 
durumunun etkisinin olmadığı bulunmuştur 
(p>0.01). Erbil ve Pasinlioğlu (2004) 
kadının sahip olduğu çocuk sayısı ile 
çocukların geleceği, alışveriş yapma ve 
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aile planlaması seçimi konularında negatif 
yönde, TV programı seçme konusunda ise 
pozitif yönde anlamlı ilişki saptamışlardır. 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Ailede alınan kararlara kadının katılımını 
etkileyen faktörlerin incelenmesi amacı ile 
planlanan ve yürütülen araştırmadan elde 
edilen sonuçlara göre; çalışma kapsamına 
alınan kadınların yaklaşık üçte biri 31-40 
yaş grubundadır ve yarıya yakını orta 
dereceli okul mezunudur. Kadınların 
yarısından çoğu çalışmamaktadır. 
Kadınların eşlerinin yarıya yakını 41 
yaşında ya da daha büyük yaştadır. Eşlerin 
yaklaşık üçte biri yüksekokul mezunudur. 
Kadınların çoğunluğu çocuk sahibidir ve 
ailesinin en uzun süre yaşadığı yer kenttir.  
 
Ailede alınan kararlara katılımda kadının 
yaşının etkisi incelendiğinde; aile gelirinin 
kullanımı ve alışverişe yönelik kararlarda 
kadının yaş grubundan etkilendiği, ancak 
yaş grupları arasında anlamlı farklılık 
olmadığı saptanmıştır. Sosyal faaliyetlere 
yönelik kararlar kadının yaş grubu ile 
ilişkilidir ve bu ilişki hem 30 yaşında ve 
daha küçük yaştaki kadınlarla 31-40 yaş 
grubundaki kadınlar arasında, hem de 31-
40 yaş grubundaki kadınlarla 41 yaşında ve 
daha büyük yaştaki kadınlar arasında 
bulunmuştur. Ev işlerine yönelik kararlar 
kadının eğitim durumundan 
etkilenmektedir. Aile gelirinin kullanımı ve 
alışverişe yönelik kararlar kadının eğitim 
durumu ile ilişkilidir ve bu ilişki tüm 
eğitim gruplarında bulunmuştur. Çocuklara 
yönelik kararlarda ilkokul mezunu ve daha 
az eğitimli kadınlarla orta dereceli okul 

mezunu kadınlar arasında ilişki 
saptanmıştır. Ev işlerine yönelik kararlar 
ailenin aylık ortalama gelir miktarından 
etkilenmektedir. Aile gelirinin kullanımı ve 
alışverişe yönelik kararlar ailenin aylık 
ortalama gelir miktarı ile ilişkilidir ve bu 
ilişki hem ailesinin aylık ortalama gelir 
miktarı 1000 TL ve daha az olan kadınlarla 
2501 TL ve daha çok olanlar arasında, hem 
de ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 
1001-1750 TL olan kadınlarla 2501 TL ve 
daha çok olanlar arasında bulunmuştur. 
Çocuklara yönelik kararlar ve akraba 
ilişkilerine yönelik kararlar ailesinin aylık 
ortalama gelir miktarı 1000 TL ve daha az 
olan kadınlarla 2501 TL ve daha çok 
olanlar arasında ilişki olduğunu 
göstermektedir.  
 
Ailede alınan kararlara katılımda kadının 
çalışma durumunun etkisi incelendiğinde; 
ev işlerine yönelik kararlar, aile gelirinin 
kullanımı ve alışverişe yönelik kararlar ile 
sosyal faaliyetlere yönelik kararlar kadının 
çalışma durumuna göre değişiklik 
göstermektedir. Ailede alınan kararlara 
katılımda çalışan kadınların çalışmayan 
kadınlara göre daha çok katıldığı 
söylenebilir. Çocuklara yönelik kararlar ve 
sosyal faaliyetlere yönelik kararlar kadının 
çocuk sahibi olma durumundan 
etkilenmektedir. Diğer kararlarda kadının 
çocuk sahibi olma durumunun etkisinin 
olmadığı bulunmuştur. 
 
Elde edilen bu sonuçlara göre; ailede 
alınan kararlara kadının katılımını kadının 
yaşı, eğitim durumu, ailenin aylık ortalama 
gelir miktarı, kadının çalışma durumu ve 
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çocuk sahibi olma durumu etkilemektedir. 
Ev işlerine yönelik kararlarda genellikle 
kadınlar karar vermektedir ve buna karar 
veren kadınların çoğunluğu çalışmaktadır. 
Çağdaş ve sosyal aile yapısına uygunluğun 
sağlanması için çalışan kadınların 
üzerindeki yükün azaltılması ve ailedeki 
demokratik karar verme sürecinin 
iyileştirilmesi için erkeklerin de ev işlerine 
yönelik kararlara katılımı sağlanmalıdır. 
Çocukların gelecekte de sağlıklı karar 
verebilecek birer aile bireyi olabilmeleri 
için kendilerini ilgilendiren kararlar dahil 
ailenin yönetim sürecindeki bütün 
kararlara katılımı sağlanmalıdır. Toplumun 
yapı taşı olan ailenin karar verme sürecini 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için, 
öğretim kademelerinde ve yaygın eğitim 
kurumlarında ailenin karar verme 
alanlarıyla ilgili eğitim verilmelidir. Ayrıca 
yazılı ve görsel medyada konu ile ilgili aile 
eğitim programları yer alabilir ve çeşitli 
internet siteleri karar verme konusunda 
aileleri bilgilendirebilir. 
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BEYPAZARI İLÇESİNDE TEL KIRMA İŞLEMELİ HAMAM BEYAZI 
TÜLBENTLER 

 

Fatma YETİM 

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü 
  

Özet: Beypazarı ilçesi, zengin kültür değerlerine sahip bir yöredir. Gelenek ve göreneklerin 
yaşatılmasına önem verilen ilçe’de çeyiz geleneği halen sürdürülmektedir. Geçmişte geleneksel 
düğünlerde kına hamamında gelinler başlarına tel kırma işlemeli hamam beyazı adı verilen 
tülbentleri örtmüşlerdir. İnce, yumuşak,  beyaz pamuklu tülbentlik kumaşlar üzerine gümüş rengi 
yassı tel, özel iğnesine geçirilerek tel kırma tekniği ile işlenen hamam beyazı tülbentlerin kenarları, 
gümüş rengi metal pullar takılan firkete oyası ile süslenmiştir. Bu çalışmada, Beypazarı ilçesinde 
tel kırma işlemeli tülbentlerin, işleme tekniği, kullanılan kumaş ve tel çeşitleri, renk, desen ve 
kompozisyon özellikleri incelenmiş, Beypazarı kültüründe yeri ve önemi belirtilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Beypazarı, El Sanatları, Çeyiz, İşleme, Nakış, Tel Kırma 

 
 

BATH WHITE MUSLINS WITH THE EMBROIDERY OF THREAD 
BREAKING AT THE TOWN OF BEYPAZARI 

 
Abstract:The town of Beypazarı is a region having a rich value of culture. At the town, where 
making the traditions and customs live is of great importance, the tradition of trousseau is still 
carried on. In the past brides used to cover their head with muslins called “Hamam Beyazı” (Bath 
White) with embroidery of thread breaking at the Henna Bath Ceremonies at traditional weddings. 
The borders of the muslin of bath white embroidered with the techniques of thread breaking by 
passing the silver colored and flattened wire into breaking thread needle on fine, soft, white cotton 
muslin cloths are embroidered with hairpin laces onto which silver colored metal scales are 
attached. In this study muslins embroidered with the technique of thread breaking in Beypazarı, 
the technique of embroidery, types of cloth and wires, features of color, design and composition 
were examined and the place and importance of them at the culture of Beypazarı were pointed out. 

Key Words: Beypazarı, Handcrafts,Trousseau, Embroidery, Thread Breaking 
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1. GİRİŞ 

Ankara’nın eski ilçelerinden olan 
Beypazarı, Osmanlı kültürünü yansıtan 
evleri, han, hamam, cami ve türbeleri ile 
tarihi dokusunu koruyabilmiş, 
Anadolu’nun zengin kültür değerlerinin 
bulunduğu yörelerimizden birisidir. 
Geçmişte olduğu gibi bugün de sosyal, 
kültürel ve ekonomik bir merkez özelliğini 
sürdürmektedir.  

Tarih boyunca önemli bir ticaret geçidi 
olan “İpek Yolu” üzerinde bulunan 
Beypazarı, geleneksel el sanatları 
bakımından zengin kaynaklara sahiptir. 
Kuyumculuk, gümüşçülük, dövme 
bakırcılık, demircilik, dokumacılık, 
saraçlık, semercilik, ağaç işleri, yorgancılık 
ve sim-sırma işlemeciliği yöresel el 
sanatlarıdır. Beypazarı’nda özellikle el 
işçiliği ile yapılan telkari gümüş 
işlemeciliği çok yaygındır.  
Beypazarı ilçesinde, gelenek ve 
göreneklerin yaşatılmasına ve zengin 
kültür mirasının korunmasına önem 
verilmektedir. Geleneksel giyim kuşam 
zenginliği, kumaşların çeşitliliği, işleme 
teknikleri ve takıları ile gelinler ve genç 
kadınlar görkemli bir şekilde süslenir. 
Ayrıca nişan, sünnet, kına gecesi gibi 
düğünlerde giyilen, özgün değeri olan 
geleneksel işlemeli giysiler bohçalar ve 
sandıklarda korunur. 

Anadolu’nun pek çok yöresinde olduğu 
gibi Beypazarı çeyiz hazırlama 
geleneğinde el işlemeleri yer almıştır. 
Giyilen ve kullanılan eşyaları süslemek 
amacıyla yapılan işlemeler genellikle  

Pamuk, keten, ipek, atlas, kadife, çuha gibi 
kumaş veya deri üzerine iğne ile çeşitli 
cins ve renkte iplikler,  altın, gümüş yassı 
tel, sim, sırma ile yapılmıştır. Her dönemde 
genç kızlar ve kadınlar tarafından el emeği, 
göz nuru ile hazırlanan işlemeli çeyizler, 
yörenin geleneksel kültürü ile birlikte 
kadınların duygularını, sanatını, hayata 
bakışını yansıtmıştır.  

Anadolu çeyizi, yapıldığı yörenin doğası, 
ekonomisi, toplum hayatı, gelenekleri, 
kullanılan malzeme ve yörede geçerli olan 
sanat üsluplarının bir bileşkesi olarak 
ortaya çıkmıştır (Kademoğlu,  1999: 186).  
Genç kızların çeyiz sandıklarında aile 
büyüklerinden kalan, Türk işleme 
teknikleri ile renkli ipek iplik ve sim-sırma 
işlemeli çevre, çevre hırka, bindallı bohça, 
bindallı yastık, bindallı yatak örtüsü,  
hamam havlusu, hamam beyazı tülbent, 
dokuma peştamal, ağıçalık don-işlik, 
kuyruklu don- işlik ve salta manevi değeri 
olan eşyalardır. Oğlan aileleri ise gelin kıza 
altın takılar ile birlikte sırma işlemeli 
bindallı elbise veya bindallı kuyruklu 
takımı (don, işlik ve cepken) hediye 
ederler. 

Kız çeyizinde yatak takımları, desenli 
yorganlar, işlemeli yastıklar, iğne oyalı 
yazmalar ve işlemeli tülbentler 
hazırlanmıştır. Özellikle Beypazarı’nda 
gümüş yassı tel ile işlenmiş, el işlemeleri 
içerisinde önemli yeri olan tel kırma 
işlemeli tülbentler kızların çeyizinde yer 
almıştır (Şekil 1). Tel kırma işlemeli 
tülbentlerin yanı sıra mevlit başörtüleri, 
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mendiller çeyizlerde bulunan tel kırma 
işlemeli eşyalardır. 
 

 
Şekil 1. Tel kırma işlemeli hamam 

beyazı tülbent. 
Bu çalışma, Beypazarı İlçesi’nde 
günümüze ulaşan ve yakın zamanda 
kullanılmış tel kırma işlemeli tülbentlerde 
araç-gereçler, işleme özellikleri, teknik, 
renk ve motif açılarından araştırılması ve 
gelecek kuşaklara tanıtılması açısından 
önem taşımaktadır. Araştırma, yörede 
yapılan gözlem, inceleme ve görüşmelerle 
gerçekleştirilmiştir. Tel kırma işlemeli 
tülbentlerin fotoğrafları çekilmiş, kaynak 
kişilerden edinilen bilgiler ve yazılı 
kaynaklarla desteklenerek kültürel 
özellikleri tanıtılmaya çalışılmıştır. 

2.TEL KIRMA İĞNE TEKNİĞİ 

Tel kırma, genellikle ipliği sayılabilen 
kumaşlar üzerine, kırma tel iğnesi ve yassı 
tel kullanılarak, iğne tekniği tek tek 
işlenen, tel makas kullanılmadan 
katlanarak koparılan, tersi ve yüzü farklı 

görüntüde bir işleme tekniğidir (Şekil 2). 
Değişik bir işleme çeşidi olan tel kırma işi 
yapılırken, tel makas kullanılmadan 
katlanarak koparıldığı için bu adı almıştır. 
Bartın işi olarak da adlandırılan bu 
işlemenin, Bartın’da 18. yüzyıldan beri 
yapıldığı, gelişip yayıldığı, yazılı 
kaynaklarda yer almaktadır (Korkusuz,  
1971: 311). 

 
Şekil 2.Tel kırma iğne tekniği 

Tel kırma iğne tekniği kendi başına 
kullanıldığı gibi, Türk işlemelerinde 
motiflerin çevresini süslemek ve 
zenginleştirmek amacıyla da kullanılır. 
Bazı bölgelerde bu işlemenin tel 
kırılmadan işlendiği örneklere 
rastlanmaktadır (Barışta,  1997: 133–134). 

Tel kırma işi, teknik açıdan incelendiğinde 
işleme tekniği “+” (artı) şeklinde işlendiği 
gibi “X” (çarpı) şeklinde de uygulanabilir. 
Bu işleme tekniği desene göre sıralanarak 
motifler oluşturulmaktadır. Tel kırma işi 
tül, tülbent, mermerşahi, krep, el dokuması 
vb. iplikleri sayılabilir veya tafta, saten 
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gibi iplikleri sayılamayan kumaşlara yeterli 
beceri kazanıldıktan sonra yapılabilir. Tel 
kırma işlemeleri giyim eşyalarında gece 
kıyafetleri ve çantaları, şallar, eşarplar, 
namaz ve mevlit başörtüleri, giyim 
aksesuarları,  ev eşyalarında oda takımı, 
yemek takımı gibi çeşitli örtülere, yastık, 
şase, perde, abajur gibi süslemelerinde 
uygulanabilmektedir (Özcan,  1994: 222). 

Geleneksel işlemeler bakımından zengin 
olan Beypazarı ilçesinde tel kırma işinde 
kullanılan yassı tel “şamaka”, bu tel ile 
yapılan işlemeler de “şamaka işi” olarak 
adlandırılmaktadır (Ersoy,  1994: 160). 
Geçmişte işlemelerde kullanılan yassı tel, 
altın ve gümüşten çekilerek şerit haline 
getirilen, gümüş üzerine altın, bakır 
üzerine gümüş ile yaldızlanan çeşitleri 
vardır. Günümüzde altın, gümüş ve bakır 
renginde teller bulunmaktadır (Şekil 3). 

 
Şekil 3. İnce şerit tel 

Özel tel kırma iğnesi, kuyumcular 
tarafından yapılan altın veya gümüş, tek 
veya çift gözlü, 2,5-3 cm boyunda, kısa ve 
yassıdır. Telin geçebilmesi için iğnenin baş 

kısmı geniş olup uca doğru incelmektedir. 
Yassı tel bu iğnenin geniş kısmında 
bulunan deliğinden geçirilerek işleme 
yapılmaktadır (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Tel kırma tel iğnesi 

Beypazarı’nda tel kırma işlemeleri, gümüş 
rengi tel ve kuyumcular tarafından yapılan 
iğneler ile dokuma iplikleri sayılabilen ince 
tülbent kumaşlara işlenmiştir. İşlemenin 
düzgün olması, kolay ve süratle işlenmesi 
bakımından önemli olan germe işleminde, 
işleme kumaşının boyutlarına göre 
ayarlanabilen ayaklı gergefler kullanıldığı 
gibi eskiden un, buğday vb. elemede 
kullanılan kalbura gerilerek işleme 
yapıldığı yöre halkı tarafından 
belirtilmiştir. Kalbur üzerine yerleştirilen 
tülbent kumaşı, kalburun kenar tahtasına 
kemer takılarak veya kuşak bağlanarak 
gerilmiştir. Günümüzde ise gergef ve 
kalbur yerine işlemelerde “kasnak” 
kullanılmaktadır. 
Beypazarı ilçesinde tel kırma işlemelerinde 
kullanılan tel,  her bir işleme iğnesi 
uygulandıktan sonra el ile katlanıp, 
kırılması sağlanmaktadır. Tel kırma işinin 
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“+” artı şeklinde işlendiği örneklerde 
görülmektedir. 
Yöresel motiflerin işlenmesi, iğne 
tekniğinin sonunda kırılan telin, tekrar iğne 
tekniğine başlanması ile devam etmektedir. 
Tel kırma iğne tekniğinin işlem 
basamakları şu şekilde sıralanabilir: 

  1.Gümüş rengi yassı tel işlemeye uygun 
boyda 25–30 cm uzunluğunda, tel kırma 
iğnesine geçirilir. 
2.İşlemenin başlama noktasında kumaşın 
üstünden iğne batırılır ve 8 iplik alttan 
çıkarılır (iplik sayısı kumaş kalınlığına 
göre değişebilir). 
3.Yassı telin başlangıç ucu, işlemenin 
başlangıç noktasında kumaşın üstünde 3 
mm’den kıvrılarak katlanır. 
4.Yassı tel döndürülmeden iğne tekrar 
başlangıç noktasına batırılır. 
5.Yassı tel el ile bastırılarak kumaşa 
yerleştirilir 
6.İğne başlangıç noktasından 3 iplik sola, 3 
iplik aşağıya sayılarak kumaşın üstüne 
çıkarılır. 
7.Kumaşın üstüne çıkarılan işleme teli, 6 
iplik sağa, 2 iplik aşağıya sayılarak (verev 
çizgi     şeklinde) iğne batırılır. 
8.İğne dikey hattın alt ucundan kumaşın 
üstüne çıkarılır. 
9.Yassı tel kumaş üstünde, dikey tel 
üzerine yerleştirilerek, iğne yatay telin 
altından geçirilir. 
10.İşleme teli, yatay tel hizasında 
katlanarak kırılması sağlanır. 
11.İşlemeye motifin şekline göre devam 
edilir. 
Diğer işlemelerden farklı olarak, tel kırma 
tekniğinde, teller üzerinden şişe 

yuvarlanarak düzeltme yapılmaktadır 
(Kale, 2003: 17). 

3.TEL KIRMA İŞLEMELİ HAMAM 
BEYAZI TÜLBENTLER 
Anadolu’da her bölgenin, her köyün ve her 
topluluğun geleneksel değişik baş 
bağlaması vardır.  Genç kızların, yeni 
gelinlerin ve yaşlı kadınların başlarına 
örttükleri örtüler, kenarlarındaki oyalar, 
renkler pek çok anlamı dile getirir (Tizer, 
1975: 7196). 

Geleneksel el sanatlarından olan tel kırma 
işlemeleri, yüzyıllardır devam eden 
gelenek ve görenekleri yansıtarak gelinlik 
kızların çeyiz sandıklarında yer almıştır. 
Beypazarı’nda kız çeyizinde bir adet  tel 
kırma işlemeli hamam beyazı tülbent 
bulunması adetler gereğidir. Hamam 
beyazı tülbentler, geleneksel düğünlerde 
gelin hamamı sonunda gelinin başına 
örtülen, yörede  “hamam beyazı” veya 
“hamam pullusu” olarak da adlandırılan tel 
kırma işlemeli başörtüleridir (Akyürek, 
1938 doğ.) (Şekil 5). 
Eskiden bir hafta süren Beypazarı 
düğünleri Pazartesi günü oğlan evinde 
başlardı. Akrabalar, komşular toplanır, 
eğlence düzenlenirdi. Kız evinden yakın 
akrabalar en güzel kıyafetlerini, bindallı 
Kuyruklu, kuyruklu, salta giyerler, 
başlarına çevre örterlerdi. 

Misafir olarak oğlan evine gelirlerdi.  Kız 
evine (geline) bindallı elbise veya 
kuyruklu, salta, gümüş işlemeli peştamal, 
gümüş nalın gibi çeyiz eşyaları ve altın 
kuşak, inci, beşibirlik takılar gönderilirdi. 
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Şekil 5.Tülbentin başa örtülme şekli 

Salı günü, şenlik kız evinde olurdu. 
Gelinin yüzü örtülü olarak ve genç kızların 
kolları arasında ilahi söylenerek ortaya 
getirilir, başına kına yakılırdı. Akşam ise 
arkadaşları tarafından kızın eline kına 
yakılırdı (Şener, 1997:111).  
Türk süslenmesinde çok önemli bir yeri 
olan kına, kına ağacı yapraklarının 
tozundan yapılmış kırmızı renkte boyadır. 
Düğünlerde ve bayramlarda kızların, 
gelinlerin ve kadınların avuçları, el ve ayak 
parmakları, saçı kına ile boyanır ve “kına 
yakmak” olarak adlandırılır. Kına yakma 
ile birlikte gece yapılan eğlenceye kına 
gecesi denilmiştir (Koçu, 1969: 157). 

Çarşamba günü ise kına hamamı günüdür. 
Kız ve erkek tarafından akrabalar 
toplanarak hamama gidilirdi. Önce şarkı 
söylenir, eğlenilirdi. Gelin hamama 

ilahilerle girerdi.  Genç gelinlerin arasında 
hamamın şadırvanı etrafında üç defa 
dolaştırılırken gelinin başına oğlan evi 
tarafından para atılırdı. Önce oğlan evi kız 
evi yakınlarına, sonra kız evi oğlan evi 
yakınlarına simit çay ve çeşitli yiyecekler 
ikram ederdi. Gelinin başına tel kırma 
işlemeli hamam beyazı tülbent örtülerek 
hamamdan çıkardı (Şener, 1997: 111). 

Çok ince, pamuk ipliğinden seyrek 
bezayağı dokuma örgüsünde, beyaz, 
genellikle 90cm x 90cm boyutlarında, kare 
biçiminde tülbentlerde kumaşın bütün 
yüzeyinde serpme küçük motifler ve 
kumaşın üçgen olarak yarısında geometrik 
düzende baklava şeklinde bölünmeler 
içerisinde küçük motifler yer almaktadır. 
Bu şekilde işlemeli tülbentler “yarım baş” 
şeklinde isimlendirilmektedir. Yörede 
gelinler, gelin hamamından sonra hamam 
beyazı olarak adlandırılan kare biçimindeki 
işlemeli tülbentleri, üçgen şeklinde 
katlayarak işlemeleri üstte kalacak şekilde 
başlarına örtmüşlerdir (Şekil 6). 
Ayaş ilçe merkezinde evliliklerle ilgili 
adetler ve gelin kızın saçına tel örme ve 
örülen gelin telini çözme töreni sonunda 
arkada toplanan saçın ucuna hamam beyazı 
işinden hazırlanan mendil bağlandığı ve 
gelinin başına glavanlı (gelin teli-yassı tel) 
hamam beyazı örtüldüğü yazılı 
kaynaklarda belirtilmektedir (Doğruol, 
1997: 306). 

Türk kadını yaptığı işlemelerdeki motiflere 
duygularını dile getiren isimler vermiştir. 
Beypazarı ilçesi’nde tel kırma 
işlemelerinde eskiden beri bilinen motif 
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adları kullanılmaktadır. Bu motif adları, 
işlemeleri yapan yaşlı kişilerden gençlere 
aktarılarak günümüzde de devam 
etmektedir. 

 
Şekil 6. Tel kırma işlemeli hamam 

beyazı tülbent 
Yörede bulunan işlemelerde tek bir iğne 
tekniğinde işlenen motife ilmik, ilmik 
anlamına gelen dindin adı verilmiştir. 
Motiflere esiran, baklava, muska, lokul,  
yıldız, kelebek, bal arısı, örümcek gibi 
isimler verildiği tespit edilmiştir (Ersoy, 
1994: 160). 

Tel kırma işlemeli tülbentlerin kenarları 
gümüş rengi metal pullar takılan firkete 
oyası ile süslenmiştir. Firkete oyası, U 
şeklindeki metal araç ve tığ yardımı ile 
firketenin iki kenarı arasına sarılan ipliğin 
tığ ile orta kısımlarının birbirine bağlanıp 
örülmesidir. Örülen ipliğe pul geçirilerek 
tek taraf kenara yerleştirilir, tülbende 
tutturulacak kenara ise tığ ile zincir örülür 
(Şekil 7–8).  

 
Şekil 7. Su ve lokul motifi 

 
Şekil 8. Baklava içinde kelebek motifi 

4. SONUÇ 
Bilindiği gibi yaşam biçiminin zamanla 
değişmesi gelenek, görenekleri ve yöresel 
özellikleri etkilemektedir. Geçmişte 
Beypazarı halkının geleneksel yaşamda 
kullandıkları tel kırma işlemeli hamam 
beyazı adı verilen tülbentler, günümüzde 
ev dekorasyonunda, özel günlerde masa 
örtüsü, sehpa örtüsü vb. amaçlarla 
kullanılmaktadır. Halk Eğitim Merkezi’nde 
günümüz de kullanım alanlarına yönelik tel 
kırma işlemeleri yapılmaktadır. 
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Özet: Günümüz küresel ve dinamik rekabet ortamında müşterilerle ilişkileri geliştirmek 
işletmelerin rekabetçi konumunu artırmada önemli bir faktördür. Finansal hizmetler sektöründe yer 
alan bankaların, müşteri sadakati yaratarak rekabet etmelerinde en etkili yol Müşteri İlişkileri 
Yönetimi olarak adlandırılan müşteriyle uzun dönemli iş ilişkilerinin kurulmasıdır. Bir başka 
açıdan bakıldığında işletmelerde stratejik rekabet avantajı sağlamada başvurulacak yollardan 
birinin hizmet kalitesinin arttırılması olduğu söylenebilir. Bu yüzden de bankaların müşteri 
memnuniyetini sürekli ölçerek memnuniyetsizliğin ortaya çıktığı hizmetlerde iyileştirmelere 
gitmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmektedir. Çalışma, İstanbul ilinde faaliyet gösteren 
özel bir banka şubesinde gerçekleştirilmiş ve verileri SPSS programıyla analiz edilmiştir. Her 
geçen gün yeni rakiplerin girdiği sektörde artan rekabet şartlarında hazır bu banka şubesinin 
hizmet kalitesinin müşterilerin gözüyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Banka müşterilerinin 
sunulan hizmetlerden memnuniyetleri ile bankaya bağlılıklarını arasındaki ilişkiyi bir model 
yardımıyla betimlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla İstanbul'da özel bir banka şubesinin 
müşterileri arasından rassal olarak seçilen 290 müşteriye 40 ifadeyi içeren bir anket uygulanmıştır. 
Analiz sonucunda bankaların hizmet çevresinin ve güvenilirliğinin kuruma bağlılığı artıran önemli 
faktörler olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Hizmet Kalitesi, Davranış Tabanlı Müşteri 
İlişkileri Yönetimi Performansı 

 
THE EFFECT OF SERVICE QUALITY ON BEHAVIOUR-

BASED CRM PERFORMANCE: AN EMPIRICAL STUDY IN 
BANK 

 
 

Abstract: In today's dynamic and global competitive environment enhancing relationships with 
customers is a significant factor in increasing the competitiveness of a company. The most 
effective way for banks in the financial sector to compete is the Customer Relationship 



 
Management, which mentions the long-range business relation with the customer. On the other 
hand, it is required to increase service quality to go strategic competitive advantage in today's 
business enterprises. And therefore it becomes a must to measure customer satisfaction 
continuously and to implement changes in services where dissatisfaction occurs. This study was 
done in a private bank brunch in Istanbul. In the study SPSS program was used the data. In this 
sector, competitive conditions are getting harder than before with new competitors. Hence, it is 
aimed to determine service quality level by customer satisfactions and perceptions. The research is 
designed with the aim to examine the relation between bank customer satisfaction with the 
services of the bank and their loyalty to the bank with the help of a model. With this aim a 
questionnaire covering 40 is adapted to 290 customers selected randomly within the customers of a 
private bank in Istanbul. After the analysis it is found that service environment and reliability are 
important factors increasing loyalty to the organization. 
 
Keywords: Customer Relationship Management, Service Quality, Behavior-Based Customer 
Relationship Management Performance 

 
 
 
1. GİRİŞ 
Günümüzde artan rekabet, birbirine çok 
benzeyen ürün ve hizmetler, işletmeler 
açısından farklılaştırmanın giderek 
zorlaşması, düşen fiyatlar ve azalan kârlar 
işletme davranışlarının müşteri merkezli 
hale gelmesine neden olmuştur.  

Müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurmak 
ve bu ilişkileri sadakate dönüştürmek, bu 
yeni anlayışla birlikte karlılığın anahtarı 
haline dönüşmüştür. Bu açıdan, hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren ve 
müşterilerle yüz yüze iletişim kuran, 
karşılıklı etkileşim içinde bulunan 
kurumlardan biri olan bankalar, yoğun 
rekabet koşulları altında farklılıklarını 
müşteri ilişkileri yönetim uygulamalarıyla 
müşterilerine yönelik sundukları bireysel 
hizmet kalitesiyle yaratabileceklerdir. 
Malın hizmet olduğu bankacılık 

sektöründe hizmetin müşteriler tarafından 
nasıl algılandığının bilinmesi çok 
önemlidir. Bu nedenle bankaların hayatta 
kalabilmek ve rekabet edebilmek için 
sundukları hizmetlerde müşteri odaklı 
olmalarına eskiye oranla daha fazla özen 
göstermeleri gerekmektedir. Bu yüzden de 
bankaların müşteri memnuniyetini sürekli 
ölçerek memnuniyetsizliğin ortaya çıktığı 
hizmetlerde iyileştirmelere gitmeleri 
kaçınılmaz bir zorunluluk haline 
gelmektedir. İşletmeler açısından uzun 
dönemli müşteri bağlılığı, yeni rekabet 
alanında önemli bir değişimi beraberinde 
getirmiştir. Müşteri sadakatini 
gerçekleştirmek ve sürekli kılmak için 
çeşitli yöntem ve tekniklerin kullanıldığı 
görülmektedir. Bu yöntemlerden en önemli 
olanı, müşteriyi merkeze alan ve müşteri 
memnuniyetinin ötesine geçmeyi 
amaçlayan Müşteri İlişkileri Yönetimi 



 
yaklaşımıdır.  
Bu açıdan da çalışmada, bankaların 
müşteri sadakatini sağlamak amacıyla 
hizmet kalitesini artırmanın müşteri 
memnuniyetine olan etkisi ve müşterilerle 
kurulan etkili iletişim ile müşteri tercihleri 
arasındaki ilişkiyi saptamak durumları 
değerlendirilmiştir. Bankalar müşterilerinin 
bilgilerini takip etmekle, müşteriye özel 
kampanyalar ve avantajlı sunumlarla 
hizmet vermekte, ve bu sayede 
müşterilerini birer sadık müşteri haline 
dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Yapılan 
uygulamada, Müşteri İlişkileri Yönetimi 
kavramı genel hatlarıyla anlatılarak, 
davranış tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi 
performansı ölçülmüştür.  

Çalışmanın amacı, bankaların bireysel 
bankacılık alanında yaptıkları Müşteri 
İlişkileri Yönetimi uygulamalarını müşteri 
memnuniyeti açısından değerlendirmek, 
uygulanan Müşteri İlişkileri Yönetimi 
stratejileri ile müşterilerin banka tercihleri 
ve aldıkları hizmet kalitesinin arasındaki 
ilişkiyi saptamak, ve bu ilişkinin müşteri 
sadakatine olan etkisini incelemektir.  
 
2. LİTERATÜR TARAMA 

 
2.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi  

 
Günümüzde, işletmelerin karlılıklarını ve 
varlıklarını koruyabilmeleri müşteri odaklı 
olmalarına ve müşterileriyle uzun dönemli 
ilişki kurmalarına bağlı hale gelmiştir. 

1990'lı yıllardan itibaren geleneksel 
pazarlama anlayışı, küreselleşme sürecinin 
getirdiği değişiklikler, tüketicinin daha 
fazla bilinçlenmesi ve teknolojik yenilikler 
gibi nedenlerle yerini modern pazarlama 
anlayışına bırakmıştır. Çağdaş pazarlama 
uygulamalarının en güncel konularından 
biri de müşteri ilişkileri yönetimi'dir (Örs, 
2007). 
Müşteri İlişkileri Yönetimi ya da çok 
popüler kısaltması ile MİY, son birkaç 
yılda her şirketin gündeminde olan ve 
yatırım yapılan bir alandır. Üzerine 
binlerce rapor yazılan, milyarlarca dolar 
yatırım yapılan ve hala gelişmeyi sürdüren 
bu alan iş dünyasında büyük bir yere 
sahiptir. Zaman içinde gerçekten iletişimde 
yaşanan devrim pazarlama stratejilerini 
değiştirmiş ve bilgi çağı işletmelerin 
yalnızca satış ve pazarlama sistemlerini 
değil tüm organizasyon yapısını 
etkilemiştir. İletişim bilgiye kolay 
ulaşabilirliği sağlarken bu defa " 
müşteriler" bu devrimi kullanabilme 
olanağına kavuşmuştur. İletişim devrimi 
daha çok müşteriye ulaşmak, daha çok 
müşteri hakkında bilgi sahibi olmak ve 
daha rahat 'feed-back' sağlamak demektir. 
Bu süreç nihai olarak aynı zamanda daha 
düşük maliyetle üretmek, daha hızlı 
üretmek ve ihtiyaç olanı üretmek anlamına 
da gelmekteydir. Her arz kendi talebini 
yaratır dönemi sona ermiştir. Yeni dönem 
talebi keşfet ve sadece talep edileni üret 
anlamına gelmektedir. Bu değişim bir 
stratejiyi iyice göz önüne çıkarmıştır; 



 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) (www. 
teknoturk. org). 

MİY bir yöntemden daha çok 'bir 
çalışma ve iş yapma biçimi' olarak 
tanımlanabilir. Müşteri ile ilişkili 
olabilecek her konuda ( bir şirketin 
neredeyse tüm faaliyetleri) detaylı bilgi 
saklanması ve değerlendirilebilmesi 
gerektiği için bol miktarda teknoloji ve 
bilgisayar yazılım kullanmak gerekebilir. 
Ancak MİY hiçbir zaman teknolojik bir 
yatırım veya dışarıdan satın alınabilecek 
bir şey değildir. Birkaç tanıma göre MİY 
(www. teknoturk. org). MİY bir iş yapma 
stratejisidir. MİY, müşteri ilişkilerini 
yürütmek için kullanılan metodoloji ve 
ürünlerin geneline verilen addır.MİY tüm 
müşteri temas noktalarının entegrasyonu 
ve iyileştirilmesidir.MİY, yönetim 
biçiminizin müşteri odaklı hale gelmesi 
demektir. Organizasyonel fonksiyonların 
yeniden tasarlanmasını gerektirir. 
Teknolojinin uygulanması amaç değil 
araçtır.Uzun dönemde müşterilerinizi 
ayıklamanıza ve ilişkileri optimize 
etmenize yardımcı olur.MİY, karşılıklı 
uzun vadeli bir değer ilişkisi yaratmak için 
müşteriler ile gerçekleştirilen ilişkilerin 
etkin biçimde yönetilmesidir.  

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) bir 
şirketin müşterileriyle yakınlaşmak, onlar 
üzerinde olumlu etkiler yaratmak suretiyle 
"tercih edilme" oranını yükseltmesi 
sürecidir. Başka bir deyişle; "MİY yeni 
müşteri edinmek, var olan müşteriyi 

tutmak, müşteri sadakatini kazanmak ve 
karlılığını artırmak için anlamlı iletişimler 
yoluyla işletme çapında müşteri 
davranışlarını anlama ve etkileme 
yaklaşımıdır. " Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
işletmenin tümüne müşteri kavramını 
yerleştiren, işletmenin en alt düzeydeki 
personelinden en üst düzeydeki 
yöneticisine kadar müşteri odaklı olma 
kültürünü işletme içinde benimseten bir 
stratejidir. Bu stratejinin, günümüz 
bankacılık sektöründe de uygulanması bir 
zorunluluk haline gelmiştir (www. tepum. 
com). 
MİY kavramı için en belirleyici 
unsurlardan birisi müşteri sadakatidir. 
MİY, yeni müşteriler kazanmak kadar -
muhtemelen daha da fazla- mevcut 
müşterilerinin korunmasını hedefler. 
Geleneksel anlayışın aksine, eldeki mevcut 
müşteriyle sürekli artan oranlarda satış 
ilişkileri kurmak önemlidir. Müşteri 
koruma "Bu müşteri ne kadar süre elde 
tutulabilir?" sorusunun yanıtının arandığı 
evredir. Amaç, müşteriyi kuruma bağlama, 
onu kurumda tutabilme ve ilişkinin 
sürekliliğini ve sadakati sağlamaktır. Bu 
aşama için, sipariş yönetimi, taleplerin 
organizasyonu, problem yönetimi gibi 
pazarlama çabaları geliştirilmelidir.  

 
2.2.Müşteri İlişkileri Yönetimi (Miy)'Nin 
Amaçları 

 
Müşteri ilişkileri yönetiminin tanımını 
yaptıktan sonra işletmeler için müşteri 



 
ilişkileri yönetiminin önemini belirtmekte 
fayda vardır. Müşteri ilişkileri yönetiminin 
tanımında da belirtildiği gibi, müşteri 
ilişkileri yönetimi bir işletme stratejisidir. 
Strateji ile anlatılmak istenen rakiplerden 
farklı olabilmek için uygulanması gereken 
yöntemler bütünü anlaşılmalıdır. 
Yapılması gereken, ürünü 
farklılaştırmaktır. Günümüz teknolojileri 
ile farklılaştırmalar daha kolay hale 
gelmiştir. Dolayısıyla üründe 
gerçekleştirilen herhangi bir yenilik 
rakipler tarafından çok hızlı bir şekilde 
taklit edilebilecektir. Bu farklılaştırma 
isine, farklı bir bakış açısıyla bakmak 
gereklidir. Farklılaştırma çabalarına ürünü 
iyileştirmekten başka " müşteri ne istiyor? 
" sorusuyla başlamak stratejik açıdan 
işletmelere rekabette önde olmayı 
getirecektir. Müşteri ilişkileri yönetiminin 
amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür: 
(Ergunda, 2003).  
Müşteri ilişkilerini kârlı hale getirmek: 
Pazarlama ve satış departmanlarının 
müşteriler ile uzun dönemli ve kârlı 
ilişkiler kurup muhafaza etmelerini 
sağlamak.  

Farklılaşma sağlamak: Ürünlerin birbirine 
benzediği bir ortamda farklılığı 
yakalayabilmek, müşterileri birebir 
tanımak ve onlar için birebir üretim ve 
birebir pazarlama yapmak ile mümkün 
olmaktadır.  
Maliyet minimizasyonu sağlamak: İyi 
tasarlanmış ve sistem yaklaşımıyla 

düşünülmüş bir müşteri ilişkileri yönetim 
projesine ayrılan bütçenin kısa zamanda 
geri alınması mümkündür. Mevcut 
müşterilerden gelecek ilave satışlar, 
müşteriyi muhafaza etmenin getireceği 
kazançlar, satış maliyetlerinde sağlanacak 
tasarruf ve şirket içi iletişim 
maliyetlerindeki azalmalar göz önüne 
alınırsa ayrılan bütçe kısa bir sürede geri 
alınabilir.  
İşletmenin verimini artırmak: İşletmeler 
her faaliyetini kendi ihtiyaçlarına göre 
tasarlamışlardır. Oysa yapılması gereken 
dışarıdan içeriye, yani müşteri ihtiyaçları 
etrafında tasarımların gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.  
Uyumlu faaliyetler sağlamak: Müşteri 
ilişkileri yönetimi, satış, pazarlama, 
müşteri hizmetleri faaliyetlerini internet 
fırsatları ile birleştirmekte, tüm bu 
faaliyetlerin uyumlu olarak çalışmasını 
sağlamaktadır. Hem geleneksel satış 
kanallarından elde edilen bilgiler, hem de 
diğer alternatif kanallardan sağlanan 
bilgiler sentezlenerek yüksek düzeyde 
müşteri bilgisi ve ilişkisi fırsatı sağlanır.  
Müşteri taleplerini karşılamak: 
Müşterileri, müşteri ilişkileri yönetimi 
yardımıyla, tüm kurumun tanıması 
mümkün olmaktadır. Müşterilerden alınan 
geri bildirimler sayesinde isi onların 
istediği şekilde yapmak olanaklı hale 
gelmektedir.  

Sonuç olarak, günümüzde müşterilerin 
fazla seçenekleri vardır, alternatifleri 
fazladır ve kurum değiştirmek konusunda 



 
hiç tereddüt etmemektedirler. Müşterilerin 
işletme ile iş yapması için işi onların 
istediği gibi yapmak gerekmektedir. Bu da 
müşterilere önem vererek, onları daha 
yakından tanıyarak, edinilen bilgiler 
üzerine stratejiler kurarak ve tüm 
müşterileri işletme sürecinin bir parçası 
haline getirerek sağlanabilir (Ergunda, 
2003). 

 
2.3.Müşteri İlişkileri Yönetimi (Miy)' İn 
Yararları 

 
Müşteri ilişkileri yönetiminin, zaman 
içinde gelişen pazar değişimleri ile satış 
döngüsünün kısaltılarak nakit artısı 
sağlama, daha iyi bir hizmete bağlı olarak 
artan müşteri memnuniyeti, müşteriye 
ulaşmak için teknolojik kanalların yerinde 
ve doğru kullanımı ve dağıtım kanalları ile 
üçüncü şahıslar arasındaki ilişki 
kontrolünü sağlaması gibi yararları vardır 
(Yereli, 2001). Doğru olarak uygulanan bir 
müşteri ilişkileri yönetimi, işletmenin 
müşteri değerini arttırabilir, müşterileri 
daha sadık müşteri haline getirerek onların 
yasam boyu değerlerinden yararlanılmasını 
sağlayabilir (Peppers et al., 1999). Ayrıca 
bu yaralarına ek olarak da tutarlı bir 
müşteri ilişkileri yönetimi, şu yararlan da 
sağlayabilir: (Odabaşı, 2000). Çapraz 
satışlarda artış, müşteri uyuşmazlıklarında 
azalma, yüksek düzeyde müşteri tatmini ve 
sadakati, işlem maliyetlerinde azalma, 
müşterilerle teknoloji, bilgi ya da sosyal 
açılardan sıkı bağlar geliştirilebilir. 

İşletmelere çok geniş bir rekabet avantajı 
sunar.  

Her müşteri ile bir öğrenen ilişki kurmak 
işletmelere müşterileri için yeni 
ürün/hizmet bulma imkanı sağlar. Böylece 
işletme, müşterilerinin ihtiyaçlarını 
rakiplerinden daha önce sezme ve 
karşılama gücüne sahip olabilir. Sadık 
müşteriler potansiyel müşteriler için bir 
referans oluşturabilir. Yeni bir müşteri 
kazanmanın maliyeti mevcut müşteriyi 
elde tutma maliyetinden daha yüksektir. 
Dolayısıyla MİY bu tür maliyetlerin 
azalmasına katkıda bulunabilir.  
Müşteri sadakatinin gelişmesi çalışanların 
da sadakat oranını arttırır. MİY merkezli 
dönüşüm/değişim, başlangıçtan yatırım 
gerekmektedir. Ancak, zamanla şirketin 
kârlılığını ve net satış hasılatını olumlu 
yönde etkilediği ve böylelikle verimliliği 
artırılıp birim maliyetleri düşürdüğü için 
pazarlama uygulamaları içerisinde 
kendisine özel bir yer sağlamış 
bulunmaktadır. MİY kârlılığı, gelirleri ve 
en önemlisi müşteri memnuniyetini 
optimize eden bir iş stratejisidir. MİY tüm 
iş fonksiyonlarını tüm işletmeye yayarak 
başarı sağlamaya yönelik bir felsefedir. 
MİY' in bir şirket veya organizasyona 
sağlayacağı yararların basında zaman 
içindeki pazar kapitülasyonu gelmektedir. 
Yeni bir müşteri edinmek, eskisiyle olan 
ilişkileri devam ettirmekten daha zordur. 
MİY sayesinde, müşterilerine daha iyi 
hizmet sağlayan şirketler, ileride de o 



 
müşterilerinin kalması ve sadakatleri 
konularında büyük bir sansa sahip olurlar. 
Yeni teknoloji gelişimleriyle beraber, 
müşteri memnuniyeti de hızla artacaktır.  

 
 

2.4.Bankacılık Sektöründe Müşteri 
İlişkileri Yönetimi 

 
Bankaların çok sayıda müşterilerinin 
olması, her müşterinin yıl boyunca pek çok 
kanaldan değişik işlem yapması, ilişkinin 
uzun vadeye yayılması ve derinleşme 
imkanı, bankaların Müşteri İlişkileri 
Yönetimi uygulamalarını yoğun olarak 
kullanmasının nedenleri arasındadır. Her 
bankanın kendi yapısının bire bir 
pazarlamaya uygun olduğunu somut 
verilerle tespit ettirdiği alanda işe 
başlaması gerekir. O alanlara uyan bir 
çapraz satış hedefi tespit edip, şube 
personelinin eldeki verileri ve analizleri 
kullanarak belli bir dönemde ortak tespit 
edilen hedeflere doğru ilerlemesi 
sağlanmalıdır. Öncelikle veri ambarı 
ortamından hedefe uyan müşteri 
gruplarının tespiti yapılmalıdır. Bu müşteri 
gruplarının şube bazında tasniflenmesi, ve 
her şubede seçilen yetkili kişilere bu 
müşterilerin tek tek isim bazında liste 
halinde ulaştırılması, ve bu kişilerin 
haftalık/aylık bazda bu müşterilerdeki 
gelişmeleri satış yönetim sistemindeki 
"pipeline" ortamına güncellemesi 
zorunluluğunun getirilmesi gerekir. Aynı 
zamanda, bu müşterilere uygun 

kanallardan (e-mail ve/veya SMS ile) 
ulaşılması istenen yetkilisi aramadan önce 
bankanın resmi söyleminin ve mesajının 
müşteriye ulaşıp, bir değerlendirme yapma 
süresinin tanınması gerekir. Bire bir 
pazarlamanın dünyada bile etkin yapılma 
metotları tartışılırken bunu Türkiye'de her 
bankanın tam anlamı ile uygulamasını 
beklemek doğru olmaz. Yıllardır 
bankacılığa muhasebesel gözle bakanların 
artık bunu alt yapıdan itibaren modern 
pazarlama anlayışları çerçevesinde görmesi 
gerekmektedir. Mevcut müşterilerin 
muhafazası olmak üzere, cüzdan payının 
artırılması, müşteriler ile düzenli ve doğru 
bir iletişimin kurulması, satış geliri ve net 
karlılık artışı sağlanması ve pazar payının 
artırılması doğru bir MİY uygulamasının 
doğal sonuçları olacaktır. Başarılı 
olabilmek için bankacılık sektöründe 
verimliliğin artması gerekmektedir. Bu ise 
öncelikle daha iyi teknoloji ve daha iyi 
kurumsal şirket yönetimi ile sağlanabilir 
(Cesur ve Duranlar, 2005). 
En önemli görev vizyon çizme ve buna 
odaklanmanın sağlanması gerekir. Verilen 
hizmete müşteri ihtiyaç ve beklentileri 
odağından bakarak, durum analizi yapmak 
için veri kullanmak, araştırma yapmak, işi 
geliştirmek, değişen müşteri beklentilerine 
duyarlı olmak gerekir. Oligopolistik bir 
piyasada yaşamını devam ettirmek zorunda 
kalan bankalar ürün ve hizmetleri de 
rekabet aracı olarak kullanamamaktadırlar. 
Bu nedenle daha farklı rekabet araçlarını 
uygulamak zorundadırlar. Müşteri değer 



 
segmantasyonu yapılarak bu günü ve 
geleceğin en değerli müşterilerini 
çekebilmek, karlı müşteriyle zararlı olan 
müşteriyi ayırmak, çalışanların sık sık 
değiştirilmediği durumda müşteriyi 
firmada tutmak, müşteriyi ileri teknoloji ile 
buluşturmalıdır. Müşteriye anlatılmış, 
onlarla paylaşılmış bir müşteri vizyonu ve 
strateji belirlenmesi MİY için en temel 
durumdur (Cesur ve Duranlar, 2005). 

 
2.5.Davranış Tabanlı Miy Performansı 

 
Giderek daha fazla sayıda firma MİY' i 
uygularken, performansın nasıl ölçüleceği 
sorusu halen büyük bir sorundur. MİY' in 
bir boyutu ile performansı ölçmeye 
çalışırken diğerlerini göz ardı etmek 
eğilimi sürmekte ve böylelikle değişik 
performans ölçüm yöntemleri MİY' in 
uygulama etkilerini daha derin anlama 
imkanını zorlaştırmaktadır. Müşteri 
değerinin belirli MİY boyutlar üzerine 
etkisi hakkında günümüze kadar sadece 
birkaç tane araştırma yapılmıştır. Bu 
nedenle firmanın müşteri denkliğini 
sağlamak için müşteri için değer yaratma 
aktivitelerini ve performans ölçümünü 
imkansız hale getirmektedir (Wang et al., 
2004). 
Firmalar, en üst seviyede firma 
performansını sağlamak amacıyla müşteri 
değerinin anahtar boyutlarını ve bunların 
değişik görünüşlerinin MİY performansı 
üzerine etkilerini anlamaya ve bunu 
desteklemeye başlamışlardır. Müşteri 

değerini yaratmak ve devam ettirmek için 
en üst seviyede MİY performansının nasıl 
gerçekleştirileceği sorusunun yanıtı, 
müşteri değeri boyutlarının MİY 
performansı üzerine olan etkileri temeline 
dayanmaktadır. MİY performansının 
müşteri davranışları üzerinden ölçülmesi 
gerektiğine inanılır, çünkü müşteri 
davranışları bir firmanın müşterilerinin 
değerini belirler ve kendilerinin ve diğer 
müşteri adaylarının gelecekteki karları 
arttırma potansiyelini taşır. MİY' in temel 
hedefi düzenli müşteri karlılığını 
garantilemek ve müşteri ömür değerini 
maksimize etmek olduğu için, kar akışı 
sağlayacak müşteri davranışları stratejik 
olarak önemli olur. Örneğin araştırmacılar, 
müşteriyi elde tutmak için, ilişkilerin 
derinliğini ve uzunluğunu anlamaya 
çalışmışlardır (Wang et al., 2004: 172). 
Mazumdar, tespit edilen birçok müşteri 
davranışından, müşteri beklentilerini 
etkileyen özellikle 3 faktörün üzerinde 
durmuştur; (Wang et al., 2004: 172). 

-Ürün sınıf bilgisi,  
-Riske karşı tavır,  
-Yüksek kalite ile düşük fiyat arasında 
ilişki kurmak,  

Birinci durumda, müşteriler için ürün ve 
hizmetlerin potansiyel faydalan daha 
önemlidir. Özellikle yüksek teknolojiye 
sahip ürünleri satın almak isterler. İkinci 
durumda, ürünün söz verilen faydalarından 
daha çok etkilenip, yeni ürünün muhtemel 
hatalarını daha az vurgulayanlara ve riske 



 
karşı uygun bir tavır takınırlar (Wang et 
al., 2004: 172). 

Birçok araştırmacı, müşteri davranışlarına 
dayalı MİY performansı yanında ilişki 
kalitesinin rolünü ve MİY performansına 
etkisini vurgulamıştır. İlişki kalitesinin 
temeli müşteri ve işletme arasında 
gerçekleşen işbirliğine dayanır. İşletme ve 
onun müşterileri arasında oluşan işbirliği, 
iyi bir ilişkinin itici gücüdür. İşbirliği, her 
iki tarafı, amaçlarına ulaşma bağlamında 
beraber iş yapmaya yöneltir, işbirliğinin 
cesaret vericiliği, tüketiciden elde edilen 
girdi ve müşteri bilgisini geliştirilmesi, 
ilişkisel pazarlama stratejisine yön verir. 
Pahalı pazarlama araştırmalarına karşılık, 
müşteri ile sürekli ilişki içerisinde 
bulunmak vasıtasıyla, zamanında ve 
değerli bilgiler toplanır. Ayrıca bu işbirliği, 
ürün geliştirme sürecini genişletebilir. 
Ürün geliştirme ve test etme sürecine 
müşteriyi erken dahil etmek ve interaktif 
diyalogu oluşturmak, müşterileri daha 
sadık yapabilir, yeni mamul/hizmet 
geliştirme zamanını hızlandırabilir. 
İşletmeyle ilişki halindeki müşteriler fiyata 
karsı daha az hassas olmakta ve işletmenin 
diğer ürünlerini de satın alma isteği 
göstermektedirler. İlişkinin kaliteli olması 
ile müşterilerin çevrelerine işletme 
hakkında olumlu iletişimi gerçekleştirme 
potansiyeli yüksek olmaktadır (Örs, 2007). 

Nihai müşteriler ve işletmeler 
arasındaki ilişki kalitesi genel itibariyle 
"müşterinin ilişkiye bağlı bütün 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan 
ilişkinin uygunluk düzeyi" seklinde 
tanımlanmaktadır. İlişki kalitesi müşterinin 
hizmet sağlayıcısının davranış ve 
iletişimini algılayışına ve değerlemesine 
yön verir. Ancak ilişki kalitesi hizmet 
kalitesinde olduğunun aksine ne hizmet 
sunumunun mekanikleriyle ilgilidir, ne de 
hizmet sunum sisteminin içinde yer alır. 
Bunun yerine, müşteri – iş gören etkileşimi 
yoluyla müşterinin ruh halini ve 
duyumlarını içerir. İlişki kalitesi 
derinliğine incelendiğinde iki temel alanda 
ortaya çıktığı görülür: (Örs, 2007). 
Müşteriye problemleriyle ilgili yardım, 
etkileşim süresince duyumlara yön 
verme,ilişki kalitesi bu iki temel alanda 
ortaya çıkmaktadır ve bu çabaların temel 
amacı yüksek ilişki kalitesi ile müşteri 
tatmini yaratmaktır. Müşteriyi nelerin 
memnun ettiğini araştıran bir çalışmada üç 
temel kategori ortaya konmuştur: 
(Bharadavaj et al., 1993). 

-Çalışanın hizmet sistemi 
başarısızlıklarına verdiği tepki 
-Çalışanın müşteri istek ve 
ihtiyaçlarına verdiği tepki 
-Harekete yönelmeyen veya 
istenmeyen is gören davranışları.  

Bu üç alanda meydana gelen etkileşimlerin 
bir rekabet aracı olabilmesi ancak ve ancak 
hizmet işletmesinin kaynak ve 
yeterliklerinin müşterinin arzuladığı 
faydaları yarattığı durumda söz konusu 
olabilir. Zira arzuladığı faydaları alan 



 
müşteri o hizmetten memnun olacaktır. 
Dolayısıyla müşteri ve is gören 
etkileşiminin yüksek olduğu hizmetlerde 
ilişki kalitesi, müşteri tatmini için temel 
faktördür. Soyut ve karmaşık bir kavram 
olan ilişki kalitesini ölçmek için güven, 
tatmin ve sadakat boyutları kullanılır. 
Yüksek müşteri tatmini ve marka sadakati 
uzun dönemde firma performansı üzerinde 
önemli olabilir (Wang et al., 2004: 173). 

 
2.6.Bankacılık Sektöründe Hizmet 
Kalitesi 

 
Hizmet genel bir kavram olarak, insanların 
gereksinimlerini gidererek, yarar ve doyum 
sağlayan, soyut faaliyetler bütünüdür. 
"Endüstriyel" bir anlayış içinde açıklamak 
gerekirse; hizmet, insanların ya da insan 
gruplarının gereksinimlerini gidermek 
amacıyla, belirli bir fiyattan satışa sunulan 
ve herhangi bir malın mülkiyetini 
gerektirmeyen, yarar ve doyum oluşturan, 
soyut faaliyetler bütünüdür (Erkut, 1995). 
Hizmetlerin; soyutluk, farklılık, 
dayanıksızlık olarak özetlenebilen belli 
başlı karakteristikleri bulunmaktadır. 
Hizmetlerin bu karakteristikleri nedeniyle 
mevcut kalite programlarının 
değerlendirilmesi zor olmaktadır. 
Objelerden ziyade, soyutluk özelliği 
nedeniyle hizmetler genelde "performansa" 
dayanmakta ve performans sunulan 
kalitenin değerinin tespiti aşamasında 
ölçülüp test edilmektedir. Benzer şekilde 
heterojenliği performans farklılıklarına 

neden olmaktadır. Bu nedenle, hizmetlerin 
sürekliliğine değer biçmek zordur (Lewis, 
1989). Hizmetin kendine has özellikleri 
dolayısıyla hizmet kalitesini tanımlamak 
zordur. Hizmetlere dokunulamaz, fiziksel 
bir nesne olmayıp bir aktivite, performans 
oldukları için,  standartlar oluşturmak 
zordur (Takan, 2000). Parasuraman'a göre 
hizmet, kalitesi; algılanan hizmet ile 
beklenti duyulan hizmet performansı 
arasındaki farkın derecesidir (Parasuraman 
et al., 1985).  

Hizmet kalitesinde iki yönlü bir olgu 
vardır. Burada bir hizmet alan taraf bir de 
hizmet veren taraf, her iki taraf içinde 
hizmet kalitesi farklı yönlerde gelişerek 
ortaya çıkar. Hizmet alan taraf ihtiyacı 
karşılanması gereken taraftır ve onun için 
kalite, hizmette istediklerini 
bulabilmesidir. Hizmet veren ise; bu 
ihtiyacı karşılama kabiliyeti olan taraftır ve 
bu taraf için kalite hizmeti zamanında, 
standartlara uygun olarak sunabilmek ve 
bunu en düşük maliyetler gerçekleştirerek 
iyi kar etmektir. Örneğin bankada para 
çekmek için gelen müşteri için kalite 
kavramı, zamanında parasını alabilmesi, 
çok bekletilmemesi, işinin doğru ve 
eksiksiz olarak anında gerçekleştirilmesi, 
personelin güler yüzlü olması ile doğru 
orantılıdır. Hizmet veren için kalite 
kavramı ise; gelen müşterinin işinin doğru 
yapılması, kısa zamanda bitirilmesi yani 
müşterinin memnun edilip, daha çok 
müşteri çekilmesidir (İnağ, 1995).  



 
Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından 
gerçekleştirilen deneysel araştırmada 
hizmet kalitesinin davranışla (fikirle) 
benzer olarak toplam bir değerlendirme 
olduğu fikrini destekler. Araştırmacılar 12 
adet odak grubu görüşmesi yaparak, 4 
değişik hizmet sektörü (bireysel 
bankacılık, kredi kartı, menkul kıymet 
brokörü ve ürün tamiri ve bakımı) 
tüketicisiyle görüşmüştür. Tartışmalar, 
hizmet bağlamında kalitenin anlamı, 
yüksek kalite imajı oluşturmak için 
hizmetin ve onun sağlayıcılarının karakter 
yapıları ve hizmet kalitesinin 
değerlendirilmesinde müşterilerin 
kullandıkları kriterler gibi meselelere 
odaklanmıştır. Odak grubu bulgularından 
elde edilen karşılaştırmalar; hizmet tipi 
fark etmeksizin, müşterilerin hizmet 
kalitesi hakkında değer yargılarına 
varırken temelde aynı genel kriterleri 
kullandıklarını ortaya koymuştur 
(Parasuraman et al., 1985). Parasuraman ve 
arkadaşlarına göre, müşterinin beklediği 
hizmet ile algıladığı hizmet arasında bir 
takım boşluklar bulunmaktadır. Bu 
boşluklar şunlardır: (www. bayar. edu. tr). 

-Boşluk, müşterilerin kişisel ihtiyaçları, 
geçmiş deneyimleri, reklam gibi 
kaynaklara dayalı olarak oluşan bazı 
beklentilerinin yönetim tarafından doğru 
ve tamamen algılanamamasından 
kaynaklanmaktadır.  

-Boşluk; yönetimin, algılanan müşteri 
beklentilerini karşılamak ve bunları 

uygulanabilir spesifikasyonlara 
dönüştürmek için hizmet kalitesinin 
hedeflerini formüle etmedeki 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 2. 
Boşluk, yönetim tarafından algılanan 
müşterilerin beklentileri ile hizmet 
spesifikasyonları arasındaki farktır.  
-Boşluk, yönetimin belirlediği hizmet 
kalitesi spesifikasyonları ile hizmet 
dağıtımı arasındaki farktan 
kaynaklanmaktadır ve hizmetin 
performansı olarak da söylenebilir. 3. 
Boşluk, takım çalışmasının yetersizliği, 
zayıf eleman seçimi, tecrübesizlik ve 
uygun olmayan is tasarımı gibi sebeplerle 
artabilmektedir. Müşteri beklentilerinin 
oluşmasında, firmaların vermiş olduğu 
reklamlar, ilanlar ve fiyat politikaları 
önemli rol oynamaktadır.  

-Boşluk, hizmet dağıtımı ile tanıtım 
çalışmaları arasındaki farktan 
kaynaklanmaktadır. Müşteri, hizmet 
dağıtımı esnasında, firmanın vaat ettiği 
hizmet kalitesini sağlamadığını ve verdiği 
sözleri ile uygulaması arasında fark 
olduğunu görünce hayal kırıklığına 
uğramaktadır.  

-Boşluğun oluşması, birbirinden farklı dört 
ayrı boşluğa bağlıdır. Süreç, 5. boşluğun 
kapsamı ve doğasının anlaşılmasıyla başlar 
ve ardışık olarak 1. boşluktan 4. boşluğa 
kadar hepsinin açıklaması ve gerekli olan 
düzeltici faaliyetlerin alınması ile devam 
etmektedir.  

 



 
2.7.Bankalarda Hizmet Kalitesi 

 
Hizmet soyuttur; depolanamamakta, 
ambalajlanamamakta, kalitesi hizmeti 
verene göre değiştiği için 
standartlaştırılamamaktadır. Hizmetin bu 
özellikleri, müşterinin terazinin bir tarafına 
koyduğu paranın karşılığında diğer tarafı 
bos görmesi gibi bir yanılgıya sebep 
olabilmektedir (Karabulut ve İsmail, 
1988). Böyle bir yanılgıyı önlemek için 
mutlaka müşteride değer yaratan bir hizmet 
verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında 
hizmetleri standartlaştırmanın zorluğu 
hizmetlerin bir anlamda farlılaştırmaya 
daha uygun olduğu anlamına gelir. Bu 
nedenle hizmet sektöründe farklılaştırma 
stratejisinin daha etkin bir rekabet stratejisi 
olduğu söylenebilir. Hizmet, hizmeti 
sunandan ayrılamaz. Bu durumda müşteri 
hizmet satın almada ve kullanmada 
bağımsız değildir. Elle tutulamaz olması 
nedeniyle hizmetin değerini saptamak 
güçtür. Bu nedenle fiyat değişkendir. 
Hizmet aynı zamanda yaratılıp 
pazarlanması nedeniyle sağlanan hizmetin 
süresi rekabette önemli bir rol oynar ve bu 
rekabet ölçütü bankacılıkta da geçerlidir 
(Cemalcılar, 1998). 

Hizmet, hizmeti sunandan ayrılamaz. Bu 
durumda müşteri hizmet satın almada ve 
kullanmada bağımsız değildir. Elle 
tutulamaz olması nedeniyle hizmetin 
değerini saptamak güçtür. Bu nedenle fiyat 
değişkendir. Hizmet aynı zamanda 
yaratılıp pazarlanması nedeniyle sağlanan 

hizmetin süresi rekabette önemli bir rol 
oynar ve bu rekabet ölçütü bankacılıkta da 
geçerlidir. Bankacılık sektöründe hizmet 
kalitesi kavramı daha çok önem 
kazanmıştır. Müşterileri tatmin edebilecek 
bir hizmet sunmak amacıyla, müşterilerin 
isteklerinin ve beklentilerinin sürekli 
değiştiği bu rekabet ortamında hizmet 
kalitesinin ölçebilmek için müşterilerin 
algıladıkları kalite ile bekledikleri kalite 
arasındaki fark araştırılmaya başlanmıştır. 
Bu farkları dikkate alarak kendi 
eksikliklerini, diğer bankalarla aralarındaki 
farklarını, rekabet ortamındaki yerlerini 
belirlemeye çalışmışlardır (Gökdere, 
2001). 
Yeni iş modellerinden, küreselleşmeden ve 
yükselen beklentilere bağlı olarak artan 
değişim hızından etkilenen bankacılık 
sektöründe birçok değişim yaşanmaktadır. 
Ayrıca ekonomik dengelerdeki 
istikrarsızlık ve mali piyasalardaki 
düzenlemelerin eksikliği de bankaların 
rekabet ortamında ayakta kalmalarını 
güçleştirmektedir. Günümüzde şaşırtıcı 
biçimde değişip gelişen bilişim 
teknolojilerinin iş dünyasında 
kullanılmasıyla birlikte farklılıklar hızla 
azalmakta, müşterilere sunulan hizmetler 
giderek birbirine benzemektedir. Bu 
nedenle işletmeler farklılık yaratmak 
amacıyla yeni arayışlar içine 
girmektedirler (Altunışık vd., 2002). 

Hizmet kalitesi kavramını 
somutlaştırabilmek için hizmet kalitesini 



 
oluşturan boyutları incelemek önemlidir. 
Hizmet kalitesinde meydana gelecek bir 
artış, hizmetin çeşitli boyutlarında 
meydana gelecek kalite artışlarının bir 
bileşimi olacaktır denebilir. Bankalarda 
hizmet kalitesinin üç boyutu şunlardır: 
(Lewis, 1989). 

- Müşteri tarafından alınan teknik 
kalitenin hizmeti karşılamasına olan etkisi, 
yeterince objektif durumdaki müşteri 
tarafından ölçülebilir.  

- Fonksiyonel kalite, hizmetin nasıl 
sağlanacağı hakkında kendi kendini işletir. 
Bu, müşteri ile personel arasındaki 
psikolojik etkileşimle ilgilidir, birçok öznel 
yolla fark edilebilir ve şu unsurlardan 
oluşur: 

Çalışan tutum davranışları,  
Çalışanlar ve müşteriler arasındaki 

ilişkiler,  
Çalışanlar arasındaki ilişkiler,  
Hizmet personelinin görünüm ve 

kişiliği 
Personelin hizmet anlayışı,  
Müşteriye kolayca hizmet sunma,  
Hizmet personelinin cana yakınlığı,  

Genel imaj; kalite boyutu, müşterinin 
bankayı nasıl algıladıklarının sonucudur ve 
hizmetlerinin teknik ve fonksiyonel 
kaliteyi artırması beklenebilir ve sonunca 
hizmet anlayışını etkileyecektir.Bankalarda 
kalitenin unsurları; müşteri tatmini, 
kalitenin vazgeçilmezliği, her seviyede 
sürekli katılım, ekip çalışması, sürekli 
iyileştirme ve önlemedir (Takan, 2000).  

Müşteri hizmet anlayışını ve bunun TKY 
ile ilgisinin nasıl olduğunu anlama 
çabaları, bazı bankaların 
organizasyonlarını yeniden biçimlendirip 
tekrar tanımlamalarına, daha duyarlı 
olmalarına neden olmaktadır. Yine bazı 
durumlarda programlar ve hizmetler 
müşterilerinin istek ve arzularına daha 
fazla yer vermek için büyültülmektedir. 
Arzu edilenin ne olduğunu tespit etmek, 
müşteri istekleri doğrultusunda organize 
olma anlamına gelmektedir. Bankalar çoğu 
kez bunu yapmak için iç ve dış müşterilere 
anket düzenleyerek, müşterilerin istek ve 
arzularını anlamaya çalışmaktadır. 
Müşterisi olmayan şirketin varlığını 
sürdürmesi mümkün değildir. Bu nedenle; 
işletmenin çalışma düzeni, müşteriyi 
tatmin etmek, müşteriyi elinde tutmak ve 
bankaya müşteri bağımlılığını sağlamak 
üzerine kurulmalıdır. Ancak bu 
gerçekleştirildiğinde rakiplere karşı 
üstünlük sağlanabilir. Kalitenin 
vazgeçilmezliği, gobal düzeye ulaşmanın 
unsurlarından biri de verimli ve üretken 
çalışma düzenin, bunun gereği olarak da 
proses ve prosedürlerin denetim altında 
olmasıdır. Rekabet ortamında daralan kar 
marjları ile rakiplere karşı üstünlüğü 
devam ettirebilmek. Maliyetleri kontrol ile 
mümkündür. Kalite; etkin olmak işleri 
doğru, çabuk ve belirlenen sürede 
yapmaktır. Kalite uzun vadede firma için 
bir yatırımdır. Çünkü, kalite maliyetleri 
düşürür, verimliliği artırır.Her Seviyede 
Sürekli Katılım "Toplam Kalite" bir yaşam 



 
biçimi ve felsefesidir. TKY, kalitenin tüm 
unsurlarını kapsayan bakış ile 
organizasyon içerisinde yer alan her 
bireyin çabasını ifade eder. Öncelikle 
çalışanların enerjilerini devreye sokma, 
kalitenin tüm unsurlarına katılım ile insan 
kapasitesinden tam olarak yararlanma 
çabasıdır. Ekip Çalışması, değişik fakat 
birbirlerini tamamlayıcı görevleri, 
kabiliyetleri olan kişilerin şirket için 
önemli stratejileri oluşturması, problemlere 
çözüm bulunması için ortak hareket 
etmesidir. Kalite sisteminde ekip çalışması 
ile özellikle kalite iyileştirme 
stratejilerindeki çalışmalarda başarılı 
sonuçlar elde edebilmektedir. Sürekli 
İyileştirme, Bankalarda kalitenin en önemli 
unsurlarından birisi de sürekli iyileşmedir. 
Bir probleme çözmek, yeni bir ürün 
sunmak veya bir prosesi tasarlamak sürekli 
iyileştirme ile ilgilidir. Bu olay 
mükemmele giden yolu oluşturmaktadır. 
Öğrenen organizasyon, bilgi sağlama, bilgi 
elde etme ve aktarma, hareketleri yeni bilgi 
ve görüşleri yansıtabilecek biçimde 
düzenleme yeteneğine sahip bir 
organizasyondur. Bankada kadro 
oluşturulurken bu özelliğe sahip 
elemanların seçimi, kurumun çevre, 
teknoloji ile etkileşimi, ilişkileri 
organizasyonunun öğrenme yeteneğine 
önemli katkıda bulunur.  Önleme, bir 
hatanın veya kusurun ortaya çıkmadan 
çözümlerin oluşturulmasıdır diyebiliriz. 
Önleme aynı zamanda, ürün ve hizmetlerin 
yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve 

kusursuzluk katmaktır. Önleme, ürünlerin 
maliyetlerini düşürdüğü gibi, müşterilerin 
hatalı işlem dolayısıyla bankaya duyacağı 
memnuniyetsizliğin önüne geçebilir. Bu 
durum, bankanın imajının güçlenmesine 
neden olur.  

Müşterinin tekrarlanan alışverişleri, olumlu 
tavsiyeler ve en önemlisi müşterinin 
bankaya olan sadakatini sağlamak 
amacıyla bankacılık sektöründe müşteri 
memnuniyetini ve tatminini sağlamaya 
yönelik olarak, tüketicinin ürüne ve 
hizmete karşı olumlu veya olumsuz 
tutumlarını anlamaya ve bu tutumların 
nasıl satın alma davranışına dönüştüğünü 
belirlemeleri önem kazanmıştır. Müşteri 
sadakatinin sağlanmasında, müşteriyle 
güçlü ilişkinin kurulmasıyla müşteri 
bankanın daha fazla hizmet ve 
ürünlerinden yararlanmaya istekli olacak, 
müşteri giriş-çıkışı düşük gerçekleşecek ve 
müşteri sağlanan hizmetin kalitesine 
yönelik tavsiyelerde bulunarak, karlılığı 
yükseltecektir. Bu uzun dönemli banka-
müşteri ilişkisinin yaratılması müşterinin 
kişisel düzeyde gereksinimlerinin ve 
tercihlerinin doğru oluşturulmuş, güncel 
müşteri veri tabanıyla, bankanın müşteriyle 
çift yönlü iletişim sistemlerine, bankanın 
sunduğu her hizmetine bireysel özellik 
taşıyan, ileri düzeyde müşteri hizmetlerine 
bağlıdır (eab. ege. edu. tr). 
Bu açıdan, finansal kurumlar olan bankalar 
için müşteri bilgisi önemli hale gelmeye 
başlamıştır. Bu yönde müşteri bazında 



 
detaylı kart ve muamele bilgilerini 
saklayan ve karar destek sistemi niteliğinde 
kullanılan veri ambarı projeleri hayata 
geçirilmeye başlanmıştır. Firmalar veri 
madenciliği çalışmalarıyla müşterilerin 
alışveriş eğilimlerini takip edebilmekte, 
tüm pazarlama stratejilerini 
müşterilerinden elde ettikleri bu verilere 
göre düzenlemektedirler. Bu yönde 
kurumunu geliştiren bankalar ayakta 
kalabileceklerdir. Bu alanda müşteri 
sadakat programları geliştirilmekte ve 
kredi kartları çıkarılmaktadır. Bankaların 
uyguladıkları sadakat programları satın 
alıcıları tekrarlamak satın alma davranışı 
göstermek için teşvik sağlamaktadırlar. Bu 
açıdan bankalar, MİY araçlarını 
kullanarak, müşterilerini bölümlere 
ayırmaları ve veri tabanlı müşteri 
kitlelerinin ihtiyaçlarını daha doğru 
karşılayabilmeleri gerekmektedir. Etkili 
MİY karar destek sistemi, müşteri 
ilişkilerinin kalitesini arttırarak, artan 
müşteri muhafazası farklı yollarla 
oluşmaktadır. Bunlar; bankalardan hangi 
müşteriler niçin ayrılmayı düşünüyor ve 
onlar için ne yapılabileceğini tanımlamaya 
yardımcı olan yorumlayıcı modellerle 

desteklemektedir. Sadakati sağlamak için 
hizmet sunumlarını ve pazarlama 
yaklaşımını kişiselleştirilmiş hizmetlerle, 
müşteriyle karşılıklı etkileşimi arttırarak, 
müşteri memnuniyetini oluşturmak, bunu 
da bütün müşteri temas noktalarında tutarlı 
bilgi paylaşımı yoluyla gerçekleştirmektir 
(eab. ege. edu. tr). 

 
3.ARAŞTIRMANIN AMACI, MODELİ, 
HİPOTEZLERİ VE BULGULARI 
Türkiye' deki ekonomik gelişmelere ve 
politikalara bağlı olarak tüm işletmeler gibi 
bankalar da müşteri odaklılık anlamında 
kendilerini olumlu ve olumsuz yönde 
etkileyen faktörleri dikkate almaktadır. Bu 
çalışma ile elde edilebilecek bilgiler 
ışığında, özel bir bankanın şubelerinde 
algılanan hizmet kalitesi düzeyini ölçmek, 
ve bunları önem derecesine göre saptamak 
mümkün olacaktır.  

Araştırmanın temel amacı, farklılık 
yaratma stratejileri geliştiren bankacılık 
sektöründe, hizmet kalitesi ile davranış 
tabanlı MİY performansı arasında bir 
ilişkinin olup olmadığını ortaya koymaktır.  



 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 
 
H1. Hizmet Çevresi davranış tabanlı 

MİY performansını artırır.  
H2. Güvenirlik davranış tabanlı MİY 

performansını artırır.  
H3. Empati davranış tabanlı MİY 

performansını artırır.  
H4. Teknoloji davranış tabanlı MİY 

performansını artırır.  
H5. Etkileşim Kalitesi davranış tabanlı 

MİY performansını artırır.  
H6. Davranış tabanlı MİY performansı 

marka sadakatini artırır.  

Araştırma ölçeklerinden Hizmet Çevresi, 
Güvenirlik, Empati, Teknoloji, Etkileşim 
Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti Osman M. 
Karatepe, Uğur Yavaş, Emin Babakuş 

(2005)' un makalesinden alınmış 
ölçeklerdir. Davranış tabanlı MİY 
performansını ölçen sorular ise, Wang Po 
Lo ve Yang (2004)'in ampirik çalışmasında 
kullandığı güvenlik sektöründe müşteri 
değerinin MİY performansına etkisi 
ölçeğinden alınmıştır. Marka sadakatini 
ölçen sorular ise, Ranaweera ve arkadaşları 
(2003) ile Kim ve arkadaşlarının (2005) 
yaptığı çalışmadan uyarlanmıştır 
(Ranavveera ve Prabhu, 2003; Kim ve 
Kim, 2005). 
 
3.1.Araştırmanın Yöntemi 

 
Araştırma verileri, İstanbul ilinde faaliyet 
gösteren özel bir bankanın 4. Levent 
Şubesi müşterilerine yöneltilen anket 
soruları ile elde edilmiştir. Bir ay süreyle 



 
bu şubeye gelerek işlem yapan aktif 
müşterilerden ve müşteri temsilcilerinin e-
posta yolu ulaşabildikleri müşterilerden 
anketi doldurması talep edilmiştir. Bir 
sonraki aşamada hazırlanan anketler 
aracılığıyla elde edilen veriler 
doğrultusunda çeşitli analizler 
uygulanmıştır. Veri toplama metodu olarak 
anket yöntemi seçilmiştir. Anketle veri 
toplama yöntemi sosyal bilimlerde oldukça 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Veri 
toplarken anket yönteminin 
kullanılmasının nedeni ise örneklem 
kitlesine ulaşmanın kolay olması ve geri 
dönüşüm oranının yüksek olmasıdır. 
Müşteri temsilcilerine verilen ön bilgi 
sayesinde ortaya çıkabilecek yanlış anlama 
ve hata yerinde giderilmekte ek olarak 
sosyal etkileşim seviyesi yüksek 
olmaktadır. Örneklem kitlesine dahil 
müşterilerden veri toplanırken öncelikle 
müşteri temsilcilerine ön bilgi verilmiş ve 
bir ay içerisinde verilen toplanması 
gerektiği belirtilmiştir. Her hafta müşteri 
temsilcileri ile görüşülerek veri toplama 
aşaması hakkında bilgi alınmıştır.Belirtilen 
süre sonunda cevap alınabilen anket sayısı 
290 olup, 10 anket hatalı olmalarından 
dolayı değerlendirmeye alınmamıştır.  

 
 
 
 
 
 
 

3.2.Araştırmanın Bulguları Ve 
Değerlendirilmesi  
 
3.2.1.Demografik Özellikler 

 
Ankete cevap veren kişilerin yaş 
ortalaması 38 olup, 280 kişiden 156'sı 
bayan, 124'ü erkektir. Bankayla çalışma 
süresi ortalaması 5, 3 yıldır.  

Tablo 1: Cinsiyete Göre Frekans ve 
Yüzde Dağılımları 

 F Geçerli % 

Bayan 156 55, 7 
Erkek 124 44, 3 
Toplam 280 100, 0 

Tablo l'de görüldüğü üzere ankete cevap 
veren kişilerin %44, 3'ü erkek, %55, 7' si 
bayanlardan oluşmaktadır. 

Tablo 2: Medeni Duruma Göre Frekans 
ve Yüzde Dağılımları 

 F Geçerli % 

Evli 210 75, 0 
Bekar 70 25, 0 
Toplam 280 100, 0 

Tablo 2'de görüldüğü gibi ankete katılan 
kişilerin %75 'i evli, %25'i bekârdır 

 
 
 
 
 
 



 
Tablo 3: Eğitime Göre Frekans ve 

Yüzde Dağılımları 
 F Geçerli % 

İlkokul/Ortaokul 3
4 

12, 1 
Lise 1

48 
52, 9 

Üniversite 8
7 

31, 1 
Lisansüstü/ Doktora 1

1 
3, 9 

Toplam 2
80 

100, 
0 

Tablo 3'te görüldüğü üzere ankete cevap 
verenleri %12, 1'i ilk ve ortaokul mezunu, 
%52, 9'u lise mezunu, %31, 1'i lisans 
derecesine sahip, %3, 9'u yüksek lisans 
veya doktora eğitimi almıştır.  

 
 

Tablo 4: Gelir Durumuna Göre Frekans 
ve Yüzde Dağılımları 

 Frekans Geçerli % 

750 ve altı YTL 13 4, 6 
750-1000 YTL 44 15, 7 
1000-1500 YTL 153 54, 6 
1500 YTL ve 

üzeri 
70 25, 0 

Toplam 280 100, 0 

Tablo 4'de görüldüğü üzere ankete cevap 
veren kişilerin %4, 6'sı aylık 750 YTL ve 
altı gelire sahip, %15, 7'si 750 YTL -1000 
YTL arası gelire sahip, %54, 6'sı 1000 
YTL -1500 YTL arası gelire sahip, %25'i 
1500 YTL ve üzeri gelire sahiptir. 

  
3.2.2.Faktör Analizi Sonuçları Ve 
Güvenilirlikleri 

Ölçeklerin geçerliliklerini test etmek için 
faktör analizi yapılmıştır.  

Tablo 5: Faktör analiz tablosu 
Ölçekler Faktörler (Açıklanan 

Top 
am Varyans 

%78) 1. Empati 1 2 3 4 5 6 7 
Bu banka müşterisini kuyrukta uzun süre 

bekletmez.  
, 779       

Bu bankanın çalışanları, müşterisine her 
zaman yardım eder.  

, 822       

Bu bankanın çalışanları, müşteriyle kişisel 
olarak ilgilenir.  

, 846       

Bu bankanın çalışanları, müşterisinin 
problemini çözmede isteklidir.  

, 731       

Bu bankanın çalışanları, tüm müşterilerine 
eşit bir biçimde davranır.  

, 674       



 
Bu bankanın çalışanları, müşterilerin 

beklenti ve ihtiyaçlarını bilir.  
, 861       

Bu bankanın çalışanları, müşterilerin 
isteklerine karşı hassas yaklaşır.  

, 880       

2. Teknoloji 1 2 3 4 5 6 7 
Bu bankanın ATM cihazlarının 

teknolojileri çok iyidir.  
   , 800    

Bu bankanın ATM cihazlarının sayısı 
yeterlidir.  

   , 792    

Bu bankanın bilgisayar sistemleri düzgün 
çalışmaktadır.  

   , 800    

Bu bankanın çok geniş bir internet 
bankacılığı hizmeti vardır.  

   , 665    

3. Etkileşim Kalitesi 1 2 3 4 5 6 7 
Bu bankanın çalışanları müşterisine güven 

telkin eder.  
     , 659  

Bu bankanın çalışanları müşterisinin ne 
istediğini anlar.  

     , 610  

Bu bankanın çalışanları müşterilerine çok 
iyi hizmet verir.  

     , 645  

4. Hizmet Çevresi 1 2 3 4 5 6 7 
Bu bankanın dış görünüşü görsel olarak 

güzeldir.  
    , 823   

Bu bankanın iç görünüşü görsel olarak 
güzeldir.  

    , 812   

Bu bankanın içi çok ferahtır.      , 479   
5. Güvenilirlik 1 2 3 4 5 6 7 
Bu bankanın çalışanları, kusursuz hizmet 

verir.  
 , 659      

Bu banka güvenilirdir.   , 774      
Bu bankanın çalışanları, müşterilerinin 

işlemlerini gizlilik içinde yaparlar.  
 , 861      



 
Bu bankanın çalışanları, müşterilerine 

doğru bilgi verir.  
 , 822      

Bu banka müşterilerine, finansal işlemlerin 
doğru olarak yapıldığı konusunda bilgi verir.  

 , 809      

6. Davranış Tabanlı Müşteri ilişkileri 
Yönetimi Performansı 

1 2 3 4 5 6 7 

Bu bankanın sunduğu hizmetlerden tekrar 
yararlanmayı isterim.  

  , 974     

Bu bankanın sunduğu hizmetleri diğer 
çevremdeki diğer insanlara tavsiye ederim.  

  , 886     

Bu banka ile gelecekte de uzun yıllar 
çalışmak isterim.  

  , 916     

7. Marka Bağlılığı 1 2 3 4 5 6 7 
Bu bankanın sunacağı diğer hizmetleri de 

satın almayı isterim.  
      , 943 

Diğer bankalarda daha fazla seçenekler olsa 
bile, yine de bu banka ile çalışmayı tercih 
ederim.  

      , 912 

 
3.3.3.Korelasyon, Ortalama, Standart 
Sapma Ve Güvenilirlik Analizleri 
Hipotez edilen ilişkilerin testi için 
öncelikle korelasyon analizine başvurulur. 
Araştırma değişkenleri arasındaki pozitif 
yönlü birebir ilişkiler korelasyon analizi ile 
ortaya konmuştur. Araştırma 

değişkenlerine ait korelasyon, ortalama ve 
standart sapma ve alfa güvenilirlik 
değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Değişkenlerin a güvenilirlik katsayıları 
beklenen değer üzerindedir (a>0,70 
(Nunnally, 1967). 

 
Tablo 6: Korelasyon ortalama standart sapma ve alfa güvenilirlik tablosu 

 Ortalama 
Sapma 

Standart 
Sapma 

(a) 

Güvenir
lik (a) 

Empati Teknoloj
i 

Etkileşim 
Kalitesi 

Hizmet 
Çevresi 

Güvenirlili
k 

Davranış 
Tabanlı 
MİY 

Empati 4. 13 , 73 , 94       



 
Teknoloji 3, 22 1. 00 , 90 , 

172(**) 
     

Etkileşim 
Kalitesi 

4, 19 . 81 , 74 . 719(**) , 201(**)     

Hizmet 
Çevresi 

3, 65 , 61 , 66 . 050 „377(**) . 154(**)    

Güvenirlilik 4, 18 , 86 , 92 , 634(**) , 199(**) , 543(**) . 109   

Davranış 
Tabanlı 
MİY 

3, 73 1, 03 , 93 , 084 , 061 , 073 , 147(*) . 
301(**) 

 

Marka 
Bağlılığı 

4. 01 , 68 . 92 , 115 , 088 , 108 , 147(*) , 108 , 469(**) 

** 0. 01 düzeyinde anlamlı (çift taraflı)  
* 0. 05 düzeyinde anlamlı (çift taraflı) 
 

3.3.4.Regresyon Analizi 
Regresyon analizi için SPSS 12. 0 

programı kullanılmıştır. Araştırma 
hipotezimizin test edilmesi için regresyon 



 
analizi yapılmıştır. Modelde davranış 
tabanlı MİY performansı bağımlı değişken, 
Empati, Teknoloji, Etkileşim Kalitesi, 
Hizmet Çevresi ve Güvenilirlik bağımsız 
değişken olarak alınmıştır. Regresyon 
modeli anlamlıdır (p<0, 01). Modelde 
hizmet çevresi ve güvenilirlik davranış 
tabanlı MİY performansını etkilemektedir 
(p< 0, 01; p< 0, 05).  

 
 
 

Tablo 7: Regresyon Analiz Tablosu 
 P Sig.  

(Sabit)  , 00 
Empati -, 124 , 171 
Teknoloji -, 035 , 575 
Etkileşim -, 075 , 372 
Hizmet Çevresi , 133 , 031 
Güvenirlilik , 412 , 000 
 F 7, 865 
 R2 , 126 
 Sig.  , 000 
 
 
 
 

Bağımlı değişken: Davranış Tabanlı MİY 
Regresyon analizi sonuçlarına göre 
araştırma hipotezlerimizden H4 ve H5 
kabul edilmiştir. Davranış tabanlı MİY 
performansı ile marka sadakati arasında 
P<0, 01 düzeyinde bir korelasyon 
bulunmuştur. H6 hipotezimiz kabul 
edilmiştir (Tablo 6).  

 
3.3.5.Bağımlı Değişken Davranış 
Tabanlı Miy İle Yapılan Regresyon 
Analizi Sonuçları 
Empati, teknoloji, etkileşim kalitesi, 
hizmet çevresi, güvenirlik ve marka 
bağlılığı faktörlerinin davranış tabanlı MİY 
performansı üzerindeki etkileri 
incelenmiştir.  

Hizmet Çevresi 
Hizmet Çevresi faktörünün davranış 
tabanlı MİY performansı üzerine etkisi 
araştırılmış, ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur.  

Güvenilirlik 
Güvenilirlik ile davranış tabanlı MİY 
performansı arasında pozitif bir yönde 
ilişki olduğu görülmüştür.  

Empati 
Empati faktörünün, davranış tabanlı MİY 
performansı üzerindeki etkisi regresyon 
analizi ile test edilmiştir. Regresyon analizi 
sonucunda bu iki faktör arasında anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır.  

Teknoloji 
Bu çalışmada yapılan regresyon analizi 
sonuçlarına göre teknoloji faktörünün 
davranış tabanlı MİY performansı üzerinde 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Etkileşim Kalitesi 
Etkileşim Kalitesi faktörünü ile davranış 
tabanlı MİY performansı arasında anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır.  

Marka Bağlılığı 
Marka Bağlılığı ile davranış tabanlı MİY 
performansı arasında korelasyon 



 
bulunmuştur.  
Yapılan analizler sonucunda hipotezlerle 
ilgili olarak modelin son hali Şekil 5'te 

verilmiştir.  
 

 
Şekil 2: Modelin analizler sonundaki son hali 

 
 
 
 
 

3.3.6.Araştırmanın Kısıtları 
 

Araştırmanın en önemli kısıtlı zaman 
kriterine bağlı olarak çalışmanın sadece 
özel bir bankanın 4. Levent şubesinde 
yapılmış olmasıdır. Örneklem konusunda 
homojenlik sağlanamamıştır. Her bir anket 

sorusunun basit, anlaşılır ve kısa 
cümlelerle ifade edilmesine dikkat 
edilmiştir. Anketi cevaplayan kişinin 
harcanacak zaman ile ilgili önyargısını 
engellemek için anket sorulan bir sayfaya 
sığdırılmıştır.  

 
4.Sonuç Ve Öneriler 
Bu çalışma ortaya koyduğu teorik ve pratik 
sonuçlarıyla beraber kısıtlamalara da 
sahiptir. Kısıtlı imkanlar nedeniyle 



 
müşterileri hakkında araştırma yapılan 
bankanın desteği olmaması ve örneklem 
büyüklüğü nedenleriyle anket uygulaması 
sadece İstanbul ilinde yalnızca 4. Levent 
şubesinde 290 kişiye uygulanmıştır. 
Müşteri seçiminde tesadüfi seçim yapılmış 
olup, tüm Türkiye çapında yapılacak 
araştırmadan elde edilecek verilerden daha 
farklı sonuçlara ulaşılabileceği 
düşünülmüştür.  

Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan 
bulgular ışığında yöneticiler için bazı 
tavsiyelerde bulunulabilir. Öncelikle 
hizmet çevresi ve güvenilirlik dışındaki 
diğer faktörler müşteri ilişkileri yönetimi 
performansını negatif yönde etkilemekte 
olup, firma stratejileri açısından denge 
kurulması gerekliliği ortadadır. Bu nedenle 
sektör açısından özellikle güvenilirlik ve 
hizmet çevresi konusunda yapılacak 
çalışmalar davranış tabanlı MİY 
performansını arttıracaktır.  
Hizmet çevresinin müşteri algıları ne 
düzeyde etkilediğini ölçen; bu bankanın dış 
görünüşü görsel olarak güzeldir, bu 
bankanın iç görünüşü görsel olarak 
güzeldir, bu bankanın çalışanları çok 
tertipli görünmektedir, bu bankanın içi çok 
ferahtır şeklindeki sorulara verilen 
cevaplar, müşterilerin görünüşe verdiği 
anlamın ne denli güçlü olduğu savını 
güçlendirmektedir. İç ve dış görünüşü 
iyileştirerek, personelin görünümünde 
güven ve sempati yaratan tarzları 
vurgulayarak, eksiklikler giderilebilir. 

Renklerin ve şekillerin algılar üzerindeki 
düşünsel ve görsel boyutu da göz önünde 
bulundurulmalı ve bu değerlendirmeler 
ışığında inovasyon çalışmaları 
yürütülmelidir. Hizmetin verildiği ortamın 
ferahlığı, sıcaklığı dekoru ve ışığı gibi 
faktörlerin üzerinde durularak müşterilerin 
bu konudaki beklentilerine göre yeni bir 
düzenleme sürecine girilmelidir. Hizmet 
çevresi bileşeni için görsel çalışma alanı 
profesyonellerinden yardım alınmalı, 
gerekirse bu konuda köklü değişikliklere 
gidilmeli ve bütünüyle farklı bir konsept 
ortaya konulmalıdır. Müşterilerin algılarını 
etkileyen en güçlü faktörler tespit edilmeli 
ve görsel anlamda bu düzenlemeler 
yapılmalıdır. Modern görünüşlü bir 
donanıma sahip olmak, banka şubelerinin 
ve çalışma salonlarının göze hoş 
görünmesi, çalışanların kişisel 
temizliklerine dikkat etmesi ve banka 
çalışanına uygun bir üslupta giyinmesi 
diğer iyileştirilecek durumlar arasında 
düşünülebilir.  
Diğer yandan, banka personelinin 
müşterilerine doğru bilgi vermesi, 
işlemlerin gizliliği, bankanın güvenilir 
olması şeklindeki unsurların ölçüldüğü 
sorular sorularak, müşterin güvenilirlik 
faktörüne verdiği önem kanıtlanmıştır. Bu 
noktada en hassas durumlardan biri olan 
müşterinin bankaya inanıp güvenmesi için 
müşteri temsilcilerinin, birebir ikna 
yöntemini kullanmaları etkili bir yöntem 
olarak tavsiye edilebilir. Bunun yanında 
güvenilir bir banka imajını keskinleştirip 



 
vurgulayan reklam kampanyalarıyla 
olumlu sonuçlar alınabilir. Çağrı 
merkezlerinde müşterinin kimlik 
doğrulaması yapılırken yöneltilen soruların 
detaylandırılması yalnızca anne kızlık 
soyadı ve doğum tarihi bilgileriyle 
sınırlandırılmayıp, daha derin bilgi 
sağlanmaya çalışılması müşterilerin 
üzerinde güven unsuru için çarpıcı etki 
yaratabilir. Ne kadar detaylı soru sorulursa, 
müşterilerin kendi güvenlikleri için bu 
kadar özen gösterildiği yargısıyla bankaya 
sadakatleri artabilir. Chipkart uygulamaları 
başlatılarak, yalnızca müşterinin parmak 
iziyle alışveriş imkanı sağlayan kredi 
kartları yaygınlaştırılabilir. Bu da bankanın 
güvenilirliği imajını sağlamlaştıran 
stratejik bir fark yaratabilir. Güvenli 
internet bankacılığı teknolojisi 
yaygınlaştırılarak, reklam ve 
kampanyalarla destekleyerek yine bu 
konudaki eksiklikler iyileştirilebilir. 
Gizliliğin yanı sıra güven hususunda en 
önemli faktörlerden biri hatasız işlem 
sayısının minimize edilmesi ve bankanın 
verdiği sözü zamanında yerine getirmesi, 
müşteriyi zor durumda bırakmayacak 
kadar titiz çalışması olarak düşünülebilir.  
Davranış tabanlı MİY performansının 
marka bağlılığı artırdığını gördüğümüzde 
ise, bu durumun banka maliyetlerinin 
düşmesi demek olduğunu söyleyebiliriz. 
Kendisine sadık müşteri kitlesine sahip 
olan banka, hem satışlarını artıracaktır, 
hem de müşterilerin bir çok ürünü 
kullanmasını sağlamış olacaktır. Müşteriler 

hiç tereddüt etmeden sunulan bir çok ürünü 
satın almaya sıcak bakacaklardır.  

Hangi faktörlerin MİY'ini etkilediği halen 
tartışılan ve üzerinde fikir birliğine 
varılamamış bir konudur. Ayrıca hizmet 
kalitesinin hangi boyutlarının yada 
faktörlerinin MİY performansı etkilediği 
konusu hakkındaki bilgiler çok azdır daha 
geniş bir araştırmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar 
hizmet kalitesi boyutlarını açabilir veya 
davranış tabanlı MİY performansını 
etkileyen performans ölçeklerini 
çeşitlendirebilirler.  
Geniş düzeyde yapılacak daha kapsamlı 
alan araştırmaları, genellenebilir sonuçlara 
ulaşılmasına yardımcı olacaktır. Çeşitli 
demografik faktörlere göre Türkiye'yi 
yansıtabilecek anket çalışmaları yapılarak, 
müşteriler ve yöneticiler açısından faydalı 
sonuçlara ulaşılabilecektir. MİY 
performansını ölçerken karşılaşılan 
sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara 
çözüm önerilerinin getirilmesi; kavramın 
anlaşılması, uygulama alanı bulması ve 
uygulayıcılara rehber olması bakımından 
olumlu sonuçlar sağlayacaktır.  

Son olarak MİY performansını ölçmek 
için, test edilecek farklı faktörler ve 
geliştirilecek modeller ile MİY 
performansını etkileyen bu diğer faktörler 
açıklanabilir.  
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Özet: Öğretimsel liderlik kavramı, öğrencileri iyi yetiştirme ve öğretmenler için uygun öğrenme 
koşulları sağlamaya yönelik olarak okulun çalışma çevresinin tatmin edici ve üretken bir çevreye 
dönüştürülmesi eylemlerini ifade etmektedir. Bir okul yöneticisi öğrenme ve öğretme etkinliklerini 
öncelikleri arasına almalı ve zamanını çoğunu gündelik yönetsel işlere ayırmamalıdır. Aksi 
taktirde etkili bir öğretimsel lider olamaz. Okulun görevi etkili öğrenmeyi gerçekleştirmek 
olduğuna göre, okul yöneticisinin öğretimsel liderlik rolü ise okulun görevini gerçekleştirmesine 
yardımcı olmaktır.  Bu araştırma, ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini 
gerçekleştirebilme düzeyleri üzerine çıkarsamalarda bulunmak üzere gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışma kapsamında anketin güvenilirlik düzeyini ölçmek üzere güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 
Anket içerisindeki ölçek maddelerine ilişkin sonuçlara varmak üzere ortalama ve standart sapma 
gibi tanımlayıcı istatistikler elde edilmiştir.  Bu çalışma kapsamında katılımcıların genel profilini 
belirlemek üzere frekans analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik 
özellikleri ile araştırma içerisinde bulunan okul yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini 
gerçekleştirebilme düzeylerine ilişkin sorulan sorular arasında çapraz tablolar oluşturulmuş ve bu 
çapraz tablolar ile birlikte ki-kare analizleri uygulanmıştır. Ki-kare analizi sonucunda istatistiksel 
olarak anlamlı bulunan ilişkiler üzerine bar grafikleri kullanılarak yorumlar gerçekleştirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Lider, Rol, Okul, İlkokul, Ortaokul  

 
 
 
 
 

                                                
1 Bu çalışma1 nci Yazarın 2014 Yılı Hasan Kalyoncu Ünv. Sos. Bil. Enst. Yüksek Lis. Tezinden Uyarlanarak 
Hazırlanmıştır 
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LEADERSHIP ROLES AND PRACTICES OF PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL 
ADMINISTRATORS  

 
Abstract: The concept of instructional leadership , better training for teachers and students to 
provide appropriate learning conditions in the working environment of the school to be converted 
to a satisfying and productive environment refers to the action. A school administrator teaching 
and learning activities should take priority among the most of the time and everyday 
administrative tasks should be separated . Otherwise you can not be an effective instructional 
leader . Schools that perform the task effectively by learning , instructional leadership role of 
school administrators to perform its task is to help the school. This research, teaching elementary 
school administrators to perform leadership roles were performed to levels located on inferences . 
In this study the reliability of the questionnaire to measure the level of reliability analysis will be 
applied. Survey conclusions regarding the items in the scale mean and standard deviation as the 
descriptive statistics will be obtained. The overall profile of the participants in this study to 
determine the frequency analysis will be applied. Surveyed individuals demographics and the 
research contained in the school administrators' instructional leadership roles able to perform to 
their level questions regarding cross between tables will be created and this cross tables along with 
the chi-square analysis will be applied. Chi-square analysis found a statistically significant 
relationship will be carried out on the bar graph using the comments . 

 
Key Words : Management, Leading Role, School, Elementary 
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GİRİŞ 
 
Geçtiğimiz yüzyılda müdürün rolleri; yasal 
mevzuatı uygulamak, programı yürütmek, 
okulun personel ve diğer ihtiyaçlarını 
gidermek, bütçeyi dengeli bir şekilde 
kullanmak, okulu güvenli bir yer haline 
getirmek ve toplumla ilişkileri sağlıklı bir 
şekilde yürütmek olarak tasarlanmıştır 
(Usdan, 2000). Bu süreç içerisinde müdür, 
1950’lerde yasal lider, 1970’lerde liderden 
ziyade insan ilişkilerini düzenleyen 
yönetici, 1980’lerde etkililik ve okul 
geliştirme uzmanı, 1990’larda değişim 
uzmanı ve öğretimsel lider ve 2000’lerde 
hesap verebilirliğe dayalı reformcu ve 
girişimci olarak görev yapmaktadır (Portin, 
Alejano, Knapp ve Marzolf, 2006; Foster, 
2007; Degenhardt, 2006). Yapılan 
araştırmalar sonucunda okul yöneticilerine 
yönelik değişik liderlik rolleri 
belirtilmiştir. Bunlardan biride öğretimsel 
liderlik rolüdür (Sergiovanni 1991: 96). 

Okul yöneticilerinin, öğrencinin her 
yönden gelişmesine katkı sağlayacak 
uygun bir öğrenme çevresini 
sağlayabilecek birer lider olması gerekir. 
Geleceğin yöneticilerinin etkili liderlik 
davranışlarına sahip olmaları önemlidir. 
(Gökyer, 2010: 116). Yöneticilerin, okula 
düşük motivasyonla gelen öğrenci ve 
öğretmenleri güdüleyerek öğrenmenin 
gerçekleşmesini sağlaması ve yönetsel 
olarak iyi bir okul ortamı yaratmaları 
beklenmektedir (Grogan ve Andrews, 
2002; Salazar, 2007; Hess ve Kelly, 2005). 
Okul yöneticisi bir öğretimsel lider olarak 
okulun amaçlarını gerçekleştirmeye 

çalışmalıdır, esas görevlerinin farkında 
olmalı, okulun amaçlarını yorumlamalı, 
öğretmenlere her konuda rehberlik 
yapmalı, öğretimin kesintiye uğramaması 
için önlemler almalı ve onları denetleyip 
geliştirmelidir (Balcı 1992: 25). Böylece 
okul yöneticileri öğretimsel amaçlara 
ulaşılmada önemli rol oynarlar. 
Bu çalışmada amaç; ilkokul ve ortaokulda 
yönetici olarak çalışan liderlerin diğer 
yönettikleri bireyler üzerindeki etkilerin 
neler olduğunun belirlenmesidir.  
Çalışmaya toplam (N=500) ilkokul ve 
ortaokul yöneticisi katılmıştır. Katılanların 
tamamı İstanbul ili içerisindeki faaliyet 
gösteren MEB’e bağlı okullardır. Bu 
okulların büyük çoğunluğu Avrupa 
yakasında bulunmaktadır. Toplam 12 
ilçeye yönelik araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini 
İstanbul ili örneklemini ise; Avcılar, 
Beylikdüzü, Bakırköy, Bahçelievler, 
Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beykoz, 
Ümraniye, Sultanbeyli, Büyükçekmece ve 
Küçükçekmece ilçeleri oluşturmaktadır.  

7 ay süren araştırmada kullanılan anket 
daha önce güvenirliliği sağlanmış bir 
ankettir. Anket KORKMAZ, M., YÜCEL, 
A.S., ÇELEBİ, N., GÜMÜŞDAĞ, N., 
tarafından aynı konu başlığıyla hazırlanmış 
bir ankettir. Daha önceki araştırmada 
kullanılan anket katılımcı sayısı 287 
kişidir. Elde edilen güvenirlilik katsayısı 
ise 0.738’dir. Kullanılan anket aynen hiçbir 
maddesi değiştirilmeden ilgili yazarlardan 
izin alınarak bu çalışmada kullanılmıştır. 
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ÖĞRETİMSEL LİDERLİK 

1. Liderlik tanımı 
Liderlik kavramına yönelik olarak çeşitli 
tanımlamalar yapılmıştır; 
Hedlund ve arkadaşları (2003: 121) 
liderliği; kişiler arası ve örgütsel sorunları 
çözebilme yeteneğini gerektiren karmaşık 
bir performans alanı, Koçel (2003), Ertürk 
(2000: 151), Acuner ve Yılmaz (2000: 2) 
liderliği; lider, izleyici ve koşulların 
fonksiyonu olduğunu yani liderlik 
sürecinin; lider, izleyici ve koşullar 
arasındaki ilişkilerden oluşan karmaşık bir 
süreç olarak, Robbins (1994: 169), 
amaçlara ulaşabilmek için bir grubu 
etkileyebilme yeteneği, Paksoy (2002: 
167), etkilemek, yönlendirme konusunda 
rehberlik etmek, etkin faaliyet ve görünüş, 
Çelik (2003: 3), iki veya daha fazla kişiyi 
güç ve etki yoluyla yönlendirme, Başaran 
(1998: 52), izleyenlerin var güçlerini 
salıvermeleri için olanak yaratmak, 
engelleri kaldırmak, gelişimlerini sağlamak 
ve onlara kılavuzluk yapmak, Zel (2006: 
109), ortak bir amaca doğru grubun 
davranışlarını yönlendirmek için bireyin 
yapmış olduğu davranışların tümü, Torlak 
(2008: 263) ise, bir hedefin başarılması 
için başka bireylerin davranışlarının 
yönetilmesi olarak tanımlamışlardır.   

Liderlik; bir grubun üyelerinin içsel ve 
dışsal olayların yorumunu, amaç seçimini, 
aktivitelerin düzenlenmesinin, bireysel 
motivasyon ve yeteneklerini, güç 
ilişkilerini ve ortak yönlerini etkileyen 
sosyal bir süreçtir (Hoy ve Miskel, 2010: 
377).  

Lider, grup üyelerini bir hedefe yönelik 
güdüleyen ve grup amaçları konusunda 
etkileyen, yönlendiren bir kişi iken, liderlik 
belirli koşullar altında, belirli kişisel veya 
grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir 
kimsenin başkalarının faaliyetlerini 
etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir (Akt: 
Sayın, 2010: 9; Freadman, Sears ve 
Carlsmith, 2003: 53). Lider, örgüt 
vizyonunu, hedeflerini, önceliklerini ve 
standartlarını tespit eder ve bunların 
bozulmaması için gerekli önlemleri alır, 
uzlaşmalarını sağlar (Drucker, 1996: 130).  
Lider yöneticinin iyi bir eğitim almasının 
yanında bir takım özelliklere de sahip 
olması gerekir. Liderin kişisel gücünü 
artıran bazı özellikler arasında net bir 
vizyon, görev duygusu, karakter 
sağlamlığı, yeterlilik, güvenirlik, doğruluk, 
dürüstlük, iletişim yeteneği, ikna edicilik 
ve cesaret yer almaktadır ( Memişoğlu, 
2004: 4).  
Okul yöneticilerinin yönetim vasıflarının 
yanında birçok liderlik vasfından söz 
edilebilir. Bu liderlik vasıflarından biri de 
öğretimsel liderliktir. Eğitim-öğretim 
faaliyetleri okul müdürünün liderliğinde 
yürütülmektedir (Balcı, 2001:18,19). Okul 
yöneticilerinin rollerinin, belirli 
yeniliklerin uygulanmasını etkilemekten 
çok, bir örgüt olarak okulda değişmeye 
liderlik etmeye doğru farklılaştığı 
görülmektedir. Bu nedenle de okul 
yöneticilerinin, öğrencilerin her yönden 
gelişmesine (bilişsel, duyuşsal, 
psikomotor, sosyal ve estetik ) olanak 
veren optimum bir öğrenme çevresini 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 42 Mart  – Nisan 2014 
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 

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

JEL KOD: I20-M-Y *** ID:329 K:02 
http://www.akademikbakis.org 

 

 
 

sağlayabilecek bir lider olmaları gerekir. 
(Gökyer, 2010: 115). 
Hallinger and Murphy (1985) 
çalışmalarında, okulun etkinliğinde, okul 
iletişiminde, uygun disiplin politikasının 
oluşturulmasında, okul ikliminde, 
öğretimin örgütlenmesinde, öğrenci 
davranışları ve öğrenci başarısı üzerinde, 
yeni görüşlerin gelişmesinde ve okulların 
akademik başarılarının artması gibi birçok 
faktörde etkili öğretim liderlerinin rolünün 
ortaya çıktığı görülmektedir (Gökyer, 
2010: 117). 

Kaliteli bir eğitimin, okul yöneticilerinin 
liderlik yeteneklerine bağlı olduğu ifade 
edilmektedir (Çelik, 2001). Yöneticiler 
etkili lider davranışlarına sahip olmaları 
önemlidir. (Argon ve Mercan, 2009). 
Ayrıca yönetici okul örgütlerinin toplumun 
ihtiyaçları doğrultusunda dizayn 
edebilecek, öğrenme ve öğretmeyi 
kolaylaştırıcı eğitsel ortamı oluşturabilecek 
öğretimsel liderlik rollerini iyi 
bilmelidirler. (Akt: Tatlılıoğlu ve Okyay, 
2012: 1046). Okul yöneticileri eğitim 
sürecinin etkili anahtarları, okulun yasal 
liderleri, okulda otorite ve gücün en önemli 
simgesi ve sahibidirler (Çelikten 2003: 
138’den kat: Demiral, 2007: 3). 
 

2. Öğretimsel Liderlik 
Öğretim liderliği, etkili okul hareketi ile 
ortaya çıkan (Short ve Spencer, 1989) ve 
okul yöneticisinin okulda gerçekleşen 
eğitsel deneyimlerinin kaynağı olarak 
görülen bir liderlik biçimidir. Öğretim 

liderliği, “okul yöneticisinin, öğretmenlerin 
öğretme, öğrencilerin de öğrenme 
durumlarını doğrudan ya da dolaylı olarak 
önemli ölçüde etkileyen davranışlarıdır” 
(Daresh ve Ching-Jen, 1985: 3). Öğretim 
liderliği öğrenme ve öğretme süreçleri 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğretim liderliği, 
diğer liderlik alanlarına göre öğrenciler, 
öğretmenler, öğretim programı ve öğretme-
öğrenme süreçleri ile doğrudan ilgilenmeyi 
gerektiren öğretimi yönetme, olumlu 
öğrenme iklimi geliştirme, boyutlarından  
oluşan bir liderlik alanıdır (Gökyer, 2010: 
115; Hallinger ve Murphy, 1985: 221). 
Öğretimsel liderlik, okul yönetimine uygun 
olarak geliştirilmiştir ve öğretim üzerine 
odaklanan bir liderlik biçimidir (Çelik, 
2003: 224-225). Öğretimsel liderlik; sınıf 
içi pratiğe odaklandığı kadar, okul 
misyonunu belirlenmiş amaçlarını da 
somutlaştırabilir (Bennet ve Anderson, 
2003: 1).  
Öğretim liderliği, “okul müdürlerinin, 
öğretmenlerin öğretme, öğrencilerin de 
öğrenme durumlarını doğrudan ya da 
dolaylı olarak önemli ölçüde etkileyen 
davranışlarıdır” (Daresh ve Ching-Jen, 
1985, s. 3). Etkili bir öğretim liderliği 
okulda verilen eğitimin kalitesini ve 
öğrenci başarısını artırır (Çalık vd., 2012: 
2488). 
Öğretimsel liderlik, yönetimsel açıdan 
incelendiğinde öğretmenlere yardım 
görevi, okulun eğitsel amaçlarının 
gerçekleştirilmesi için öğretim kadrosunun 
gizil gücünü ortaya çıkarabilme ve bunu 
okul süreçleri içinde sürdürme, bilginin 
sorun çözmeye uygulanması, başkaları 
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aracılığıyla okulun amaçlarının 
gerçekleştirilmesini sağlama olarak 
tanımlanabilir (Blase&Blase, 2000’den 
akt: Yörük ve Akdağ, 2010: 67).  
Öğretimsel lider uzmanlığa dayanarak 
eğitim ve öğretim işlevlerini yerine getiren 
yönetim süreçlerini etkili bir şekilde 
işleten, etkili bir iletişime sahip, örgüt 
kültürünü oluşturan liderdir. Öğretimsel 
liderin tutarlı bir eğitim felsefesi, misyonu 
ve vizyonu olmalı, kendi kendine yöneten 
takım modelini kullanmalı, gerektiğinde 
sürece müdahale etmeli, düzenli ve 
disiplinli bir öğretim ortamı oluşturmalıdır 
(Jenkins 1991: 87–95).  

Robinson (2010)’a göre öğretimsel liderlik 
“planlama, değerlendirme, koordinasyon, 
öğretme ve öğrenmenin geliştirilmesi” 
alanlarını içeren etkili bir liderlik stilidir. 
(Akt: Göçen, 2013: 40). Okul yöneticileri, 
öğretmenin “öğretme, idare ve yönetim, 
mesleki konu alanı uzmanlığı ve öğrenci 
danışmanlığı” görevleri olduğunu 
unutmamalı ve denetimleri yerine 
getirirken bu alanlardaki eksikliklerini 
gidermeye çalışmalıdır (Özdemir ve Yalın 
1998: 12–13). 
Blase ve Blase’e göre (1999), öğretimsel 
liderlik sıklıkla, sınıf öğretiminin 
denetlenmesi, personel geliştirme ve 
müfredat programının geliştirilmesi gibi 
birkaç görevin bir karışımı olarak 
tanımlanmaktadır.(Gürocak ve 
Hacıfazlıoğlu, 2012: 319). 

Çelik (1999)’e göre öğretimsel liderlik, iyi 
bir öğrenci yetiştirmek ve öğretmenler için 
arzu edilebilir öğrenme koşulları sağlamak 

amacıyla okulun çalışma çevresinin tatmin 
edici ve üretken bir hale getirilmesi 
çalışmalarıdır (Akt: Tahaoğlu ve 
Gedikoğlu, 2009: 278). Öğretimsel 
liderlerin beş genel özelliği bulunmaktadır 
(Özdemir, 2000: 57): 
1.Vizyona sahip olma, 2.Vizyonu 
davranışa dönüştürme, 3. Destekleyici bir 
ortam oluşturma, 4.Okuldaki islerden 
haberdar olma, 5.Bilgiyi harekete geçirme 
Etkili eğitimin sağlanması için öğretmen 
ve öğrencilerin beklentilerini yükseltmek, 
öğretimin denetimini sağlamak, okul 
müfredatını koordine etmek ve öğrenci 
başarısını değerlendirmek öğretim liderinin 
en belirgin rolleridir (Marks ve Printy, 
2003). Krug (1992) öğretim liderliğini 
bilginin sorun çözmede kullanılması ve 
okulun varlık amacının net bir biçimde 
ifade edilmesi şeklinde 
değerlendirmektedir. Alig-Mielcalek 
(2003) öğretim liderliğinin tüm 
öğrencilerin başarılı olabileceğine inanma 
ve bu yönde çaba harcama, ortak amaçlar 
saptama, çalışanların performanslarını 
gözleme ve artırıcı önlemler alma ve 
okulda mesleki gelişimi en üst düzeye 
çıkarmaya yönelik bir liderlik biçimi 
olduğunu belirtmektedir (Akt: Çalık vd., 
2012: 2489). 

Okul yöneticileri aynı zamanda öğretimsel 
bir lider olmalıdır (Yörük ve Akdağ, 2010: 
66-67). Öğretim lideri olarak okul 
yöneticileri; öğretimin kalitesini 
yükseltmek için bir okulu şekillendiren 
öğretmen, öğrenci ve okulun çevresini 
(toplum) okulun amaçları doğrultusunda 
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etkili bir biçimde koordine etmelidir (Akt: 
Yörük ve Akdağ, 2010: 67; Hallinger, 
2011). Ayrıca  program hedefleri ile 
öğrencinin amaç ve beklentilerinin birlikte 
dikkate alması; öğrenci seviyesine göre 
öğrenme-öğretme stratejileri geliştirmesi 
gerekliliğinin farkında olması, öğrenme-
öğretme süreci içerisinde derse ve konuya 
uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesi 
gerekliliğinin bilmesi, öğrencinin 
performansını, güvenilir ve geçerli ölçme 
araçlarıyla saptamaya çalışmanın farkında 
olması gerekir (Can, 2007: 232; (Özdemir 
ve Sezgin, 2000: 271). Okul yöneticilerinin 
öğretimsel liderlik rollerini ön plana 
çıkaracak şekilde bir görev tanımlaması 
yapılmalıdır (Sağır ve Memişoğlu, 2012: 
3) 
Okul yöneticisinin öğretimsel liderliği, 
okulun başarısında, bireysel bir yetenek ve 
örgütsel bir özellik olarak 
önemlidir.(Özdemir ve Sezgin, 2000: 271; 
Söğüt, 2003). Hallinger ve Murphy’e göre 
“etkili bir okulda, etkili bir müdür rolü; 
gerekli okul kaynaklarını sağlayan, okulda 
etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesini 
sağlayan, bütün öğrencilerin başarısını 
öngören öğretim liderliğini ifade 
etmektedir (Söğüt, 2003; Taş 2000: 5). 
Okul müdürünün liderlik ve öğretimsel 
liderlik davranışlarının örgütsel değişme, 
okulun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve 
öğrenci başarısı üzerinde önemli etkiler 
yarattığı ortaya konmuştur (Şişman, 1997; 
Heck & diğerleri, 1990; Daresh & Ching-
Jen, 1985; Hallinger & Murphy, 1986; 
Alexander, 1994; Duke, 1987; Andrews & 

Soder, 1987’den akt: Baş ve Yıldırım, 
2010: 1910).  
Öğretimsel liderler kendilerini öğretme ve 
öğrenmenin ana teknolojisine bağlı, karar 
vermek için verileri kullanan, öğrencilerin 
öğrenme ihtiyaçlarıyla işgören gelişimini 
bir araya getiren kişi olarak tanımlar 
(Lashway 2002: 2’den akt: Demiral, 2007: 
34). Öğretimsel liderlik: okulun eğitsel 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için öğretim 
kadrosunun gizil gücünü ortaya 
çıkarabilme ve bunu okul süreçleri 
içerisinde sürdürmedir (Burnett ve 
Pankake, 1990’den akt: Sönmez, 2010: 
42).  Kurumsal olarak bakıldığında 
öğretimsel liderlik, okul müdürünün 
zorunlu olduğu sorumluluklardan ve 
okuldaki birçok görevden biridir. 
Öğretimsel liderlik açısından bakıldığında 
ise bütün idari görevler, öğretimsel ihtiyacı 
karşılamaya yöneliktir ve öğretimsel 
liderliğin bir alt kümesidir (Demiral, 2007, 
s. 33).  

Okul yönetimindeki başarı ile okul 
yöneticisinin göstereceği liderlik 
davranışları paralellik arz etmektedir. 
(Argon 2004: 82). Okul yöneticilerinin 
öğretimsel liderlik rolleri sergilemeleri, 
okulların hedeflerine ulaşmaları konusunda 
önemlidir. Bu sayede okulların etkili ve 
verimli örgütler haline gelmeleri 
sağlanabilir (Özdemir, 2002: 270’den akt: 
Yılmaz, 2010: 24, Camburn, Rowan ve 
Taylor 2003: 347’den akt: Sayın, 2010: 3, 
Galton ve Blyt., 1989:442-443’den akt: 
Arslan, 2007: 29).  
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Öğretimsel liderlik, destekleyici, 
kolaylaştırıcı ve bu süreçleri harekete 
geçiren bir katalizördür. (Aksoyalp, 2010: 
144). Etkili öğretimi desteklemek amacıyla 
okul müdürleri, yenilikçi öğretimi teşvik 
etmeli, bir dizi öğretimsel stratejileri 
sunmalı, öğretmenlere çok çeşitli 
öğretimsel yöntemleri uygulamalarında 
yardımcı olmalıdır (Behar- Horenstein, 
1995: 18; Arslantaş ve Özkan, 2012: 234; 
Murphy ve digerleri, 1984’den akt: Ada ve 
Gümüş, 2012: 466; Khan ve diğerleri, 
2010’den akt: Göçen, 2013: 41).  

Evan’a göre (1994) öğretimsel liderlik, 
“Eğitim işini başarmak için müdür, 
öğretmenler, öğrenciler, aileler ve okul 
kurulunun birlikte çalışabilecekleri bir 
örgüt ikliminin yaratılmasıdır.” (Akt. 
Aksoy, 2006: 28 ). Yapılan araştırmalarda 
liderlerin; öğrenme ve öğretme işine 
odaklandıkları oranda öğrenci başarısına 
etki ettikleri ortaya çıkmıştır (Robinson, 
Lloyd, Rowe, 2008’den akt: Göçen, 2013: 
39). Güçlü bir öğretim liderliği etkili bir 
okulun temel karakteristiğidir. Eğitim 
kalitesi yöneticiye bağlıdır ayrıca okul 
ikliminin belirlenmesinde temel faktördür 
(Michelle ve Mielcarek 2003: 28’den akt: 
Sayın, 2010: 33). 
Alig-Mielcalek (2003) öğretim liderliğinin 
tüm öğrencilerin yüksek başarı elde 
edebileceğine inanma ve bu yönde çaba 
harcama, ortak amaçlar ortaya koyma, çalı-
şanların performanslarını gözleme, dönüt 
sağlama ve okulda mesleki gelişimi en üst 
düzeye çıkarmaya yönelik bir liderlik 
biçimi olduğunu belirtmektedir. (Akt: 
Çalık vd., 2012: 2489). Bu tanımlardan da 

anlaşılabileceği gibi, öğretim liderliği daha 
çok öğrenci başarısı (Alig-Mielcarek; 
Hearn, 2010; Krug, 1992; O, Donnell ve 
White, 2005) ve öğretmenlerin mesleki 
gelişimi (Blase ve Blase, 1999a, 1999b) ile 
ilişkilendirilmektedir. (Akt: Çalık vd., 
2012: 2488). 

Etkili yöneticiler, öğretime çok önem verir, 
öğretime ilişkin amaç ve beklentilerini 
açıkça belirler ve bu amaç ve beklentilerin 
öğretmen ve yöneticilere ulaştırılmasını 
sağlarlar. (Balcı, 1993: 29’den akt: Yörük 
ve Akdağ, 2010: 67). Yöneticinin liderlik 
davranışları, okulun etkililiğinde temel 
faktörlerden biri olarak görülmüş bu 
bağlamda okul yöneticilerinin görevleri, 
karmaşık ve çok boyutlu hale gelmiştir 
(Gaston, 2005’den akt: Aksoyalp, 2010: 
143; Şişman, 2002:140). Yöneticilerin, 
yüksek seviyede öğretim becerisine sahip 
olma sorumlulukları arasında; müfredat 
bilgisi, öğretim bilgisi, öğrenci 
değerlendirme, öğretim elemanı denetimi 
ve profesyonel gelişim gibi öğretim 
liderliğinin özellikleri sıralanmaktadır. 
(Hopins, 2003’den akt: Can, 2007: 229). 
Öğretim lideri olarak okul yöneticilerinin 
bilincinde olduğu ve yerine getirmesi 
gereken bazı görevleri şöyledir; öğretim 
lideri; program hedefleri ile öğrencinin 
amaç ve beklentileri arasında uyum 
sağlanması, bireysel farklılıklara göre 
öğrenme-öğretme stratejilerinin 
geliştirilmesinin sağlanması, öğrenme-
öğretme süreç ve yöntemlerinin ve derse, 
konuya uygun yöntem ve tekniklerin 
seçilmesi, öğrencinin performansını, 
güvenilir ve geçerli ölçme araçlarıyla 
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saptanması, etkili bir öğrenme ve öğretme 
ortamının oluşturulması, öğrenci başarısı 
için rehberlik etme,  öğretmeni 
değerlendirme, öğretmenin mesleki 
gelişimini destekleme, öğretilen ile sınanan 
arasındaki uyumu gözetme, öğrencileri 
değerlendirmede özgün yöntemleri 
kullanma, sınıf öğretimini denetleme, okul 
programını eşgüdümleme ve öğrenci 
gelişimini kontrol etmektir (Behar- 
Horenstein, 1995: 16-17, Can, 2007: 232; 
Göçen, 2013: 38; Barth, 1986’den akt: 
Göçen, 2013: 39). 

Okullarda, yöneticilerin, öğretimsel 
etkinliklere yeterince zaman ayıramadıkları 
bir gerçektir. Okul yöneticilerinin, 
öğretimsel liderlik rollerini dış gözlemler 
ve değerlendirmeler ile değil daha aktif bir 
şekilde, eğitim-öğretim sürecine katılarak 
gerçekleştirmeleri beklenir (Teitelbaum, 

1990’den akt: Özdemir ve Sezgin, 2000: 
273).  
Öğretimsel liderliğin öğretim gibi özel bir 
alana yönelmesi, çok değişkenli örgütsel 
faktörleri içermemesi, özellikle okuldaki 
öğretimsel davranışlara odaklanması ve 
okulu köklü bir dönüşüme 
sürükleyememesi, bu kuramın temel 
sınırlılıkları olarak görülebilir. Bütün 
sınırlılıklarına karşın liderliğin, okuldaki 
öğretimin ve öğrenmenin kalitesini tayin 
etmede önemli bir faktör olduğu 
söylenebilir (Şişman, 1997: 20’den akt: 
Gün, 2012: 45). 

 
 
 
 
UYGULAMA 

 
1. Güvenilirlik Analizi 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,892 500 
 

Tablo:1 Cronbach Alfa katsayısı 
 

Yukarıdaki tabloda güvenilirlik analizi 
sonucu elde edilen Cronbach Alfa katsayısı 
gösterilmektedir. Güvenilirlik katsayısı 
0,892 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 
analiz yaklaşık % 89 düzeyinde 

güvenilirdir. Bu sonuca göre 
gerçekleştirilen araştırmanın yüksek 
düzeyde güvenilir olduğu sonucuna 
varılmıştır.  
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Item 

ScaleMea
nifItemD

eleted 

ScaleVar
ianceifIte
mDeleted 

CorrectedI
tem-Total 
Correlatio

n 

Cronbach's 
Alpha 

ifItemDelete
d 

1. Okulun genel amaçlarını, öğretmen ve 
öğrencilere açıklarım. 

156,30 744,571 -,080 ,868 

2. Okuldaki herkesin, okulun amaçlarını 
paylaşmasına öncülük ederim. 156,52 744,958 -,075 ,869 

3. Sınav sonuçlarına göre okul programını 
gözden geçirme ve gerektiğinde değişiklikler 
yaparım. 

156,59 720,497 ,314 ,864 

4. Okulun amaçlarını gözden geçirme ve 
günün koşullarına göre yeniden belirlerim. 156,75 719,240 ,288 ,864 

5. Okulun amaçlarını geliştirirken 
öğrencilerin başarı durumlarından 
yararlanırım. 

157,14 708,787 ,401 ,863 

6. Okulun amaçları ile derslerin amaçlarının 
uyumlu olmasına öncülük ederim. 157,51 713,852 ,347 ,864 

7. Kurul toplantılarında okulun amaçlarını 
tartışmaya açarım. 157,21 720,924 ,265 ,865 

8. Öğretmenlerin aynı amaçlara dönük 
çalışmalarını teşvik ederim. 157,52 718,758 ,252 ,865 

9. Öğrencilerin mevcut başarılarını artırmaya 
dönük amaçlar belirlerim. 157,60 736,374 ,038 ,869 

10. Okulun amaçlarının, uygulanmaya 
yansıtılmasına öncülük ederim. 158,46 726,664 ,159 ,867 

11. Öğrenci başarısı konusunda herkesin 
yüksek beklentilere sahip olmasını teşvik 
ederim. 

158,38 734,517 ,055 ,869 

12. Okulun eğitim-öğretim çalışmalarıyla 
ilgili yıllık faaliyet planı hazırlarım. 

158,36 727,340 ,141 ,867 

13. Okul programında öğrenci ihtiyaç ve 
beklentilerinin dikkate alınmasına önem 
veririm. 

156,97 744,246 -,061 ,869 

14. Okulun I. ve II. Kademe öğretim 
programları arasında koordinasyon sağlarım. 

156,65 737,589 ,042 ,868 
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15. Programla ilgili materyallerin inceleme 
ve seçimine aktif olarak katılırım. 

158,19 723,490 ,236 ,865 

16. Sınıf içi öğretim zamanının etkili 
kullanılmasını sağlamak için sınıfları ziyaret 
ederim. 

157,75 714,576 ,346 ,864 

17. Okulda ders dışı sosyal, kültürel, eğitsel 
faaliyetleri teşvik ederim. 158,25 725,083 ,213 ,866 

18. Öğrencilerin derse geç kalmasını ve dersi 
bölmesini engellerim. 156,58 738,845 ,032 ,868 

19. Derslerin zamanında başlatılmasını ve 
bitirilmesini sağlarım. 158,18 704,788 ,456 ,862 

20. Okuldaki zamanın çoğunu eğitim 
ortamlarında gözlem yapmak ve öğretime 
katılarak geçiririm. 

158,02 704,220 ,496 ,861 

21. Anonslar ya da sınıftan öğrenci 
çağrılması gibi yollarla derslerin kesintiye 
uğramasını önlerim. 

158,27 703,386 ,428 ,862 

22. Öğrencilerin durumlarını tartışmak için 
öğretmenlerle görüşmeler yaparım. 158,30 717,733 ,251 ,865 

23. Öğretim programlarının için 
öğretmenlerle görüşürüm. 158,28 720,192 ,246 ,865 

24. Sınav sonuçlarına göre okul programını 
gözden geçirme ve gerektiğinde değişiklikler 
yaparım. 

158,50 714,185 ,314 ,864 

25. Sınav sonuçlarına göre özel ve ilgiye 
muhtaç olan öğrencileri belirlerim. 157,19 712,383 ,334 ,864 

26. Okul ve öğrencilerin başarı durumları 
hakkında öğrencileri bilgilendiririm. 158,26 710,353 ,360 ,863 

27. Okulun başarı durumunu, yazılı ya da 
sözlü olarak öğretmenlere bildiririm. 157,49 716,118 ,290 ,864 

28. Okul ve sınıf içindeki davranışlarıyla 
üstün başarı gösteren öğrencileri 
ödüllendiririm. 

157,88 705,412 ,433 ,862 

29. Sınıf içi gözlemler sonrasında 
öğretmenlere önemli konuları açıklarım. 157,71 722,328 ,222 ,866 

30. Sınıf içi öğretimi değerlendirirken 
öğrenci çalışmalarını da gözden geçiririm. 157,77 725,646 ,178 ,866 
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31. Okulla ilgili sorunları görüşmek üzere 
öğrencilerle temas halinde olurum. 157,79 726,444 ,172 ,866 

32. Öğretmenlerin üst düzeyde performans 
göstermelerini teşvik ederim. 158,49 715,758 ,319 ,864 

33. Üstün çaba ve başarılarından dolayı 
öğretmenlere iltifatlarda bulunurum. 158,33 706,210 ,444 ,862 

34. Özel çaba ve gayretlerinden dolayı 
öğretmenleri yazılı olarak takdir ederim. 158,39 708,293 ,402 ,863 

35. Öğretmenlerin mesleki yönden 
gelişmeleri için hizmet içi eğitim çalışmaları 
düzenlerim. 

158,04 716,372 ,277 ,865 

36. Kendilerini mesleki yönden 
geliştirebilecekleri fırsatlardan öğretmenleri 
haberdar ederim. 

158,13 697,702 ,500 ,861 

37. Mesleki yönden gelişme çabası içinde 
olan (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim vb. 
katılırım) 

158,03 705,919 ,382 ,863 

38. Gazete ve dergilerde eğitimle ilgili çıkan 
önemli yazıları çoğaltarak öğretmenlere 
dağıtırım. 

157,95 691,858 ,546 ,860 

39. Öğretmenler için konferanslar vermek 
için okul dışından konuşmacılar çağırırım. 

158,21 695,555 ,542 ,860 

40. Hizmet içi eğitim çalışmalarında edinilen 
yeni bilgi ve becerileri paylaşmak için 
toplantılar yaparım. 

158,95 710,077 ,379 ,863 

41. Hizmet içi eğitim çalışmalarından 
edinilen yeni bilgi ve becerilerin sınıf içinde 
kullanılabilmesini desteklerim. 

158,30 706,037 ,407 ,862 

42. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer 
personel arasında “ takım ruhu” oluşmasına 
öncülük ederim. 

158,28 710,255 ,355 ,863 

43. Görevlerini daha iyi yapabilmeleri için 
öğretmenleri desteklerim. 158,38 696,530 ,518 ,860 

44. Etkili bir öğretim ve öğrenme için gerekli 
düzen ve disiplini sağlarım. 

158,42 700,099 ,469 ,861 

45. Okulda tüm öğrencilerin öğrenebileceği 
ve başarılı olabileceği inancını yerleştirmeye 
çalışırım. 

157,76 696,329 ,493 ,861 
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46. Okulda öğrenci ve öğretmenlerin zevkle 
çalışabilecekleri fiziksel ortamlar hazırlarım. 158,36 697,326 ,499 ,861 

47. Öğretmen ve öğrenciler arasında 
kaynaşmayı sağlayacak sosyal faaliyetlere 
öncülük ederim. 

158,62 694,223 ,557 ,860 

48. Eğitim- öğretimle ilgili yeni ve farklı 
görüşler ortaya atan öğretmenleri 
desteklerim. 

158,54 705,997 ,425 ,862 

49. Birey ve gruplar arası çatışmalardan 
okulun zarar görmesini engellerim. 158,44 714,488 ,339 ,864 

50. Yapılacak işlerle ilgili zaman ve kaynak 
ayırmada öğretimle ilgili konulara öncülük 
veririm. 

158,45 716,649 ,294 ,864 

51. Öğrenci başarısını artırmak için aile ve 
çevrenin okula desteğini sağlarım. 

157,05 730,291 ,141 ,867 

 

Tablo 2: Madde Toplam Korelasyonu, Ölçek Ortalaması, Ölçek Varyansı ve 

Cronbach Alfa Katsayısı 

 
Yukarıdaki tabloda her madde için 
düzeltilmiş madde toplam korelasyonu, 
maddenin silinmesi durumunda elde 
edilecek ölçek ortalaması, ölçek varyansı 
ve Cronbach Alfa katsayısı 
gösterilmektedir. Burada önemli olan 
maddenin silinmesi durumunda elde 
edilecek Cronbach Alfa katsayısıdır. Bu 

değerin mevcut güvenilirlik katsayısı olan 
0,892’ den anlamlı ölçüde büyük olması 
durumunda madde silinecektir. Maddenin 
silinmesi durumunda elde edilecek 
Cronbach Alfa katsayılarına bakıldığında, 
analiz dışı bırakılacak soru olmadığı 
görülmektedir çünkü bu değerler 0.892’ 
den anlamlı ölçüde büyük değildir. 
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2. Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Soru N Ortalama SS 

1. Okulun genel amaçlarını, öğretmen ve 
öğrencilere açıklarım. 500 4.46 1.058 

2. Okuldaki herkesin, okulun amaçlarını 
paylaşmasına öncülük ederim. 500 4.59 1.128 

3. Sınav sonuçlarına göre okul programını gözden 
geçirme ve gerektiğinde değişiklikler yaparım. 500 3.57 1.124 

4. Okulun amaçlarını gözden geçirme ve günün 
koşullarına göre yeniden belirlerim. 500 4.52 1.085 

5. Okulun amaçlarını geliştirirken öğrencilerin 
başarı durumlarından yararlanırım. 500 3.95 1.158 

6. Okulun amaçları ile derslerin amaçlarının 
uyumlu olmasına öncülük ederim. 500 4.84 1.283 

7. Kurul toplantılarında okulun amaçlarını 
tartışmaya açarım. 500 3.45 1.003 

8. Öğretmenlerin aynı amaçlara dönük 
çalışmalarını teşvik ederim. 500 4.32 0.051 

9. Öğrencilerin mevcut başarılarını artırmaya 
dönük amaçlar belirlerim. 500 4.40 .850 

10. Okulun amaçlarının, uygulanmaya 
yansıtılmasına öncülük ederim. 500 4.36 0.540 

11. Öğrenci başarısı konusunda herkesin yüksek 
beklentilere sahip olmasını teşvik ederim. 500 4.76 .431 

12. Okulun eğitim-öğretim çalışmalarıyla ilgili 
yıllık faaliyet planı hazırlarım. 500 4.38 1.775 

13. Okul programında öğrenci ihtiyaç ve 
beklentilerinin dikkate alınmasına önem veririm. 500 3.61 1.014 

14. Okulun I. ve II. Kademe öğretim programları 
arasında koordinasyon sağlarım. 

500 3.53 1.036 

15. Programla ilgili materyallerin inceleme ve 
seçimine aktif olarak katılırım. 500 3.83 0.152 

16. Sınıf içi öğretim zamanının etkili 
kullanılmasını sağlamak için sınıfları ziyaret 
ederim. 

500 4.45 0.546 
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17. Okulda ders dışı sosyal, kültürel, eğitsel 
faaliyetleri teşvik ederim. 500 4.21 0.332 

18. Öğrencilerin derse geç kalmasını ve dersi 
bölmesini engellerim. 500 4.48 0.412 

19. Derslerin zamanında başlatılmasını ve 
bitirilmesini sağlarım. 500 4.63 0.056 

29. Sınıf içi gözlemler sonrasında öğretmenlere 
önemli konuları açıklarım. 500 3.54 1.105 

30. Sınıf içi öğretimi değerlendirirken öğrenci 
çalışmalarını da gözden geçiririm. 500 4.52 1.060 

31. Okulla ilgili sorunları görüşmek üzere 
öğrencilerle temas halinde olurum. 500 3.83 1.124 

32. Öğretmenlerin üst düzeyde performans 
göstermelerini teşvik ederim. 500 3.30 1.124 

33. Üstün çaba ve başarılarından dolayı 
öğretmenlere iltifatlarda bulunurum. 500 4.02 1.141 

34. Özel çaba ve gayretlerinden dolayı 
öğretmenleri yazılı olarak takdir ederim. 500 3.71 1.152 

35. Öğretmenlerin mesleki yönden gelişmeleri 
için hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlerim. 500 3.56 1.002 

36. Kendilerini mesleki yönden 
geliştirebilecekleri fırsatlardan öğretmenleri 
haberdar ederim. 

500 4.32 1.152 

37. Mesleki yönden gelişme çabası içinde olan 
(hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim vb. katılırım) 500 3.86 1.003 

38. Gazete ve dergilerde eğitimle ilgili çıkan 
önemli yazıları çoğaltarak öğretmenlere dağıtırım. 500 2.70 1.197 

39. Öğretmenler için konferanslar vermek için 
okul dışından konuşmacılar çağırırım. 500 4.27 1.082 

40. Hizmet içi eğitim çalışmalarında edinilen yeni 
bilgi ve becerileri paylaşmak için toplantılar 
yaparım. 

500 3.69 1.151 

41. Hizmet içi eğitim çalışmalarından edinilen 
yeni bilgi ve becerilerin sınıf içinde 
kullanılabilmesini desteklerim. 

500 3.68 1.152 

42. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personel 
arasında “ takım ruhu” oluşmasına öncülük 
ederim. 

500 4.30 1.114 
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43. Görevlerini daha iyi yapabilmeleri için 
öğretmenleri desteklerim. 500 4.18 1.067 

44. Etkili bir öğretim ve öğrenme için gerekli 
düzen ve disiplini sağlarım. 500 4.61 1.090 

45. Okulda tüm öğrencilerin öğrenebileceği ve 
başarılı olabileceği inancını yerleştirmeye 
çalışırım. 

500 4.63 1.078 

46. Okulda öğrenci ve öğretmenlerin zevkle 
çalışabilecekleri fiziksel ortamlar hazırlarım. 500 3.16 1.016 

47. Öğretmen ve öğrenciler arasında kaynaşmayı 
sağlayacak sosyal faaliyetlere öncülük ederim. 500 3.68 1.191 

48. Eğitim- öğretimle ilgili yeni ve farklı görüşler 
ortaya atan öğretmenleri desteklerim. 500 4.25 1.139 

49. Birey ve gruplar arası çatışmalardan okulun 
zarar görmesini engellerim. 500 4.81 1.074 

50. Yapılacak işlerle ilgili zaman ve kaynak 
ayırmada öğretimle ilgili konulara öncülük 
veririm. 

500 3.66 1.093 

51. Öğrenci başarısını artırmak için aile ve 
çevrenin okula desteğini sağlarım. 500 4.36 1.078 

 
Tablo: 3 Ortalama Skor Puanları ve Standart Sapma Değerleri 

 
Yukarıdaki tabloda anket sorularına verilen 
yanıtların ortalama skor puanları ve 
standart sapma değerleri gösterilmektedir. 
Ortalama skor puanlarına bakıldığında, 
elde edilen yanıtlara göre, bireylerin en çok 
katıldıkları ifade “Okulun amaçları ile 
derslerin amaçlarının uyumlu olmasına 
öncülük ederim.” ifadesidir. Bireylerin en 
az katıldıkları ifade “Gazete ve dergilerde 
eğitimle ilgili çıkan önemli yazıları 
çoğaltarak öğretmenlere dağıtırım.” 
ifadesidir.  
 

 

3. Frekans Analizi 
 
Aşağıdaki tablolarda araştırmaya katılan 
bireylerin cinsiyet, medeni durum, eğitim 
seviyesi, çalıştığı kurum, çalışma 
hayatında geçirdiği süre, şu anki okulda 
çalıştığı süre, gelir durumu, yabancı dil 
durumu, AB’ ye uyum süreci ve yaşam 
boyu eğitim konusundaki bilgi durumu ve 
kendi yaptığı işte kendini yeterli ve 
donanımlı bulma düzeyine ilişkin frekans 
tabloları gösterilmektedir. Frekans 
tablolarında frekans, yüzdelik ve kümülatif 
yüzdelik değerleri gösterilmektedir. 
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 Frequen

cy 
Perce
nt 

ValidPerc
ent 

Cumulati
ve 
Percent 

Vali
d 

Kad
ın 

124 24,8 24,8 24,8 

Erke
k 

376 75,2 75,2 100,0 

Tota
l 

500 100,0 100,0  

 
Tablo: 4 Cinsiyet 

 
 

 Freque
ncy 

Perce
nt 

ValidPer
cent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

Evli 206 41,2 41,2 41,2 
Bek
ar 

294 58,8 58,8 100,0 

Tota
l 

500 100,0 100,0  

 
Tablo: 5 Medeni Durum 

 
 

 Freque
ncy 

Perce
nt 

ValidPerc
ent 

Cumulat
ive 

Percent 
Vali
d 

Yüksek 
Okul 

124 24,8 24,8 24,8 
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Üniversit
e 

123 24,6 24,6 49,4 

Yüksek 
Lisans 

188 37,6 37,6 87,0 

Doktora 
ve Üzeri 

65 13,0 13,0 100,0 

Total 500 100,0 100,0  
 

Tablo: 6 Eğitim Seviyesi 
 
 

 Frequenc
y 

Percent ValidPercen
t 

CumulativeP
ercent 

Valid 

10 Çalışanlı 
Okul 

188 37,6 37,6 37,6 

20 Çalışanlı 
Okul 

188 37,6 37,6 75,2 

30 Çalışanlı 
Okul 

124 24,8 24,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  
 

Tablo: 7 Çalıştığınız Kurum 
 
 

 Frequenc
y 

Percent ValidPercen
t 

CumulativeP
ercent 

Valid 

5-10 Yıl 151 30,2 30,2 30,2 
10-15 Yıl 23 4,6 4,6 34,8 
15-20 Yıl 68 13,6 13,6 48,4 
20 Yıl ve 
Üzeri 

258 51,6 51,6 100,0 

Total 500 100,0 100,0  
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Tablo: 8 Kaç Yıldır Çalışma Hayatındasınız? 
 
 

 Frequenc
y 

Percent ValidPercen
t 

CumulativeP
ercent 

Valid 

1-5 Yıl 187 37,4 37,4 37,4 
5-10 Yıl 187 37,4 37,4 74,8 
10-15 
Yıl 

126 25,2 25,2 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

Tablo: 9 Şu Anki Okulda Kaç Yıldır Çalışıyorsunuz? 
 

 
 Frequenc

y 
Percent ValidPercen

t 
CumulativeP

ercent 

Valid 

1501-2000 148 29,6 29,6 29,6 
2001-2500 53 10,6 10,6 40,2 
2501 ve 
üzeri 

299 59,8 59,8 100,0 

Total 500 100,0 100,0  

Tablo: 10 Gelir 
 

 

 

 

 
 Frequenc

y 
Percent ValidPercen

t 
CumulativeP

ercent 
Valid Evet 324 64,8 64,8 64,8 
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Tablo: 11 Yabancı Diliniz Var Mı? 
 

 
 Frequenc

y 
Percent ValidPercen

t 
CumulativeP

ercent 

Valid 
Evet 438 87,6 87,6 87,6 
Hayır 62 12,4 12,4 100,0 
Total 500 100,0 100,0  

Tablo: 12 AB’ye Uyum Süreci ve Yaşam Boyu Eğitim Konusunda Bilginiz Var Mı? 
 

 
 Frequenc

y 
Percent ValidPercen

t 
CumulativeP

ercent 

Valid 
Evet 438 87,6 87,6 87,6 
Hayır 62 12,4 12,4 100,0 
Total 500 100,0 100,0  

 

Tablo: 13 Kendinizi Yaptığınız İşte Yeterli ve Donanımlı Buluyor Musunuz? 
 
 
 

4. Çapraz Tablo Analizleri 
 

 
Çapraz tablo analizleri ile kategorik 
değişkenler arasındaki ilişkiler 
incelenecektir. Değişkenler arası ilişkilere 
ait hipotezler şu şekildedir: 

Ho: Değişkenler arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki yoktur,  

Hı: Değişkenler arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Hayır 176 35,2 35,2 100,0 
Total 500 100,0 100,0  
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                            Tablo : 14 Çalıştığınız Kurum 
 

Yukarıdaki grafiğe göre uzun süredir 
çalışma hayatında olan bireylerin 
çoğunlukla 10 ve 20 çalışanlı okullarda 
görev yaptıkları görülmektedir. Çalışma 

hayatında 5-10 yıl arası görev yapanların 
daha nadiren 30 çalışanlı okullarda görev 
yaptıkları belirlenmektedir. 
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                                           Tablo : 15 Eğitim Seviyesi 

 

Yukarıdaki grafiğe göre uzun süredir görev 
yapan bireylerin genel olarak yüksek lisans 
mezunu olduğu görülmektedir. Ancak 
araştırmaya katılan bireyler arasında 
doktora yapanların oranı göreceli olarak 
daha düşüktür. 

Ki-kare analiz sonucuna göre araştırmaya 
katılan bireylerin çalışma hayatında 
geçirdikleri süre ile gelir düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır 
(p<0.05). 
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                                                     Tablo : 16  Gelir 

Yukarıdaki grafiğe göre araştırma katılan 
bireylerin çoğunlukla çalışma hayatlarında 
geçirdikleri süreye göre 2501 TL ve üzeri 
gelire sahip olduğu görülmektedir. 

Ki-kare analiz sonucuna göre araştırmaya 
katılan bireylerin çalışma hayatında 
geçirdikleri süre ile cinsiyetleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur 
(p>0.05). 

 
 

                      Tablo: 17  Yabancı Diliniz Var Mı? 
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Ki-kare analiz sonucuna göre araştırmaya 
katılan bireylerin çalışma hayatında 
geçirdikleri süre ile AB’ ye uyum süreci ve 

yaşam boyu eğitim konusu hakkında bilgi 
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki yoktur (p>0.05). 

 
Tablo: 18 AB’ye Uyum Süreci ve Yaşam Boyu Eğitim 

Konusunda Bilginiz Var Mı?  

 

Ki-kare analiz sonucuna göre araştırmaya 
katılan bireylerin eğitim düzeyleri ile 

çalıştığı kurumlar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). 
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                                    Tablo: 19 Çalıştığınız Kurum 

Yukarıdaki grafiğe göre, yüksek okul 
mezunları 10 çalışanlı, üniversite ve 
doktora mezunları 20 çalışanlı, yüksek 
lisans mezunları da genel olarak 30 
çalışanlı okullarda görev yapmaktadır. 
 

Ki-kare analiz sonucuna göre araştırmaya 
katılan bireylerin eğitim düzeyleri ile 
yabancı dil bilme durumları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur 
(p>0.05). 
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                       Tablo: 20 Yabancı Diliniz Var Mı? 

Ki-kare analiz sonucuna göre araştırmaya 
katılan bireylerin eğitim düzeyleri ile AB’ 
ye uyum süreci ve yaşam boyu eğitim 

konusundaki bilgi düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır 
(p<0.05). 

 
 

Tablo: 21 AB’ye Uyum Süreci ve Yaşam Boyu Eğitim Konusunda Bilginiz Var Mı?  
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Yukarıdaki grafiğe göre üniversite, yüksek 
lisans ve doktora mezunlarının AB’ ye 
uyum süreci ve yaşam boyu eğitim 
konusunda tamamen bilgi sahibi oldukları 
görülmektedir. Yüksek okul mezunları ise 
arasında ise bu konuda bilgi sahibi olanlar 
ve olmayan eşit düzeydedir. 
 
 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışmada ilkokul ve ortaokul 
yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini 
gerçekleştirebilme düzeyleri üzerine bir 
anket analizi uygulanmıştır. Anket analizi 
için gerçekleştirilen güvenilirlik analizi 
sonucunda bu araştırmanın yaklaşık % 89 
oranında güvenilir olduğu belirlenmiştir. 
Anket içerisinde bulunan ölçek sorularına 
ilişkin tanımlayıcı istatistikler elde 
edilmiştir. Bu istatistiklere göre, bireylerin 
en çok katıldıkları ifade “Okulun amaçları 
ile derslerin amaçlarının uyumlu olmasına 
öncülük ederim.” ifadesidir. Bireylerin en 
az katıldıkları ifade “Gazete ve dergilerde 
eğitimle ilgili çıkan önemli yazıları 
çoğaltarak öğretmenlere dağıtırım.” 
ifadesidir. Araştırma içerisindeki kategorik 
ve demografik sorular için ki-kare çapraz 
tablo analizleri uygulanmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre uzun süredir çalışma 
hayatında olan bireylerin çoğunlukla 10 ve 
20 çalışanlı okullarda görev yaptıkları 
tespit edilmiştir. Çalışma hayatında 5-10 
yıl arası görev yapanların daha nadiren 30 
çalışanlı okullarda görev yaptıkları 

belirlenmiştir. Çalışma hayatında uzun 
süredir görev yapan bireylerin genel olarak 
yüksek lisans mezunu olduğu 
belirlenmiştir. Ancak araştırmaya katılan 
bireyler arasında doktora yapanların oranı 
göreceli olarak daha düşüktür. Araştırmaya 
katılan bireylerin çoğunlukla çalışma 
hayatlarında geçirdikleri süreye göre 2501 
TL ve üzeri gelire sahip olduğu 
belirlenmiştir. Katılımcılar açısından 
yüksekokul mezunları 10 çalışanlı, 
üniversite ve doktora mezunları 20 
çalışanlı, yüksek lisans mezunları da genel 
olarak 30 çalışanlı okullarda görev 
yapmaktadır. Üniversite, yüksek lisans ve 
doktora mezunlarının AB’ ye uyum süreci 
ve yaşam boyu eğitim konusunda tamamen 
bilgi sahibi oldukları görülmektedir. 
Yüksekokul mezunları ise arasında ise bu 
konuda bilgi sahibi olanlar ve olmayan eşit 
düzeydedir. 
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KÜLTÜREL İLETİŞİMDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ROLÜ 
 
 

Meltem KATIRANCI 
 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi  
 

Özet: Hızla gelişen teknoloji ile birlikte, görsel iletişimin tasarlanmasına, algılanmasına ve 
anlaşılmasına duyulan ihtiyaç görsel kültürün ve kültürel iletişimin eğitim programlarında yer 
almasını gerekli kılmıştır. Görsel sanatlar dersinde öğrenciler yaratıcı, yapıcı, araştırmacı yönü 
gelişmiş, içinde yaşadığı kültüre duyarlı, kültürün öğrenilmesi, korunması ve nesilden nesile 
taşınmasında önemli rol oynayan bireyler olarak yetiştirilirler. Bu bakış açısından hareketle 
araştırmada kültürel iletişim ve sanat eğitimi arasındaki bu önemli bağa bir örnek oluşturulmuştur. 
Kültürel iletişimin sanat eğitimi ile gerçekleştirilebileceği konusuna bir örnek oluşturmak ve 
öğretmen adaylarını etkinlikten haberdar etmek amacıyla Kültür Pasaportu uygulaması 
araştırmamızda yer almıştır. Araştırmanın sonunda, öğretmen adaylarının Kültür Pasaportu 
etkinliklerine etkin bir biçimde katıldıkları, dile getirdikleri düşüncelerini özgün birer sanatsal 
uygulamaya dönüştürdükleri ve kendi çalışmalarını eleştirel biçimde sorguladıkları görülmüştür. 
Sonuç olarak, Kültür Pasaportu uygulaması, Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen adaylarının fiziksel 
ve kişisel özellikleri ile doğdukları ve yaşadıkları bölgelerin kültürel imgelerini 
görselleştirmelerinde, anlamları sorgulamalarında ve bunları sanatsal uygulamalarında 
kullanmalarında etkili olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler:, Kültürel İletişim ve Sanat Eğitimi, Kültür Pasaportu, Görsel Okur Yazarlık, 
Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretmeni 
 
 

CULTURAL COMMUNICATION AND THE ROLE OF THE VISUAL ART 
EDUCATION 

 
Abstract: Along with the rapidly evolving technology, the need for design, perception and 
understanding of visual communication has necessitated inclusion of visual culture and cultural 
communication in the training programs. Visual arts course students are plays an important role in 
trained as creative, constructive and researchers individuals and sensitive to learning of the culture 
with the culture we live in and also protection and transporting culture from generation to generation. 
From this perspective, the analysis has created an example of the important bond between cultural 
communication and arts education. The Cultural Passport application has taken place in our study as 
an example to the topic that the cultural communication can be realized with art education and as to 
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inform the teacher candidates of such activity. At the end of the research, it is noticed that the teacher 
candidates have participated in cultural passport activities in an effective manner, they have 
converted their expressed ideas into unique artistic practices and they have critically questioned their 
own works. Consequently, for the Visual Arts Course Teacher candidates, cultural passport 
application became effective in visualization of their physical and personal characteristics and the 
cultural images of the region where they were born and lived, in questioning the meanings and in 
using them in their artistic applications. 
 
 
Key Words: Cultural Communication and Art Education, Passport of Culture, Visual Literacy, Art 
Education, Visual Art Teacher 
 

 
1. GİRİŞ 

 
Kültürel değerlerin tespiti ve korunması 
konusunda pek çok araştırmanın yapıldığı 
bilinmektedir. Bu noktada görsel sanatların 
ve eğitiminin üstlendiği görev 
yadsınamayacak kadar önemlidir. Eğitim 
fakültelerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni 
yetiştiren Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dallarının derslerinde sosyo kültürel 
olguların (Kimlik, Inanç, Çevre) ve aidiyet 
kavramının ele alındığı ancak beklenenin 
aksine sosyo kültürel olguların öğretimine 
yönelik araştırmaların yetersiz kaldığı 
görülmektedir (Uysal, 2011). Oysa, görsel 
sanatlar öğretmen adayları için kültür ve 
aidiyet kavramları sadece kendi kişisel 
gelişim süreçlerine değil eğitecekleri 
bireylerin de kişilik gelişimlerine olumlu 
katkılar sağlayacaktır.  
 
Türkdoğan’a göre (1981), Kişilik gelişimi 
bedensel, ruhsal ve zihinsel değişimlerdir. 
Bu değişimi izlemeye en iyi olanak sağlayan 

görüntü, bireylerin uğraşları ve sonrasında 
ortaya koydukları ürünlerdir. Dolayısı ile, 
görsel sanatlar öğretmen adaylarının 
bilinçlendirilmesi görsel sanatlar dersinde 
yaptırılacak sanatsal uygulamarın gelişimini 
vurgulayan belgeler olmasını 
destekleyecektir. 
 
Clement (1984), görsel sanatlar dersinde bir 
ilerleme kaydedemeyen çocuklara farklı 
materyalleri denemek yerine nitelik 
deneyimlerini arttırmanın yollarının 
aranması gerektiğini önermektedir. Kültürün 
insanın doğasını ifade eden duygulardan 
ibaret olduğu düşünüldüğünde, gelenek ve 
göreneklerin bir kültürün sürekliliğinin 
sağlanması ve kültürün sanat eğitimi ile 
gelecek kuşaklara aktarılması noktasında 
eğitimin kalitesini olumlu açıdan etkilediği 
bilinmektedir. “Sanat Eğitimi bireye 
kültürürnü tanıtır, öğretir, sevdirir ve onu bu 
değerleri koruyacak ve yaşatacak bireyler 
olarak yetiştirir” (Buyurgan ve Buyurgan, 
2012:12). Araştırmada görsel sanatlar ve 
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kültür arasındaki ilişki irdelenmiş, Görsel 
Sanatlar öğretmeni adaylarına sosyo kültürel 
olguların farklı etkinliklerle öğretimi 
konusunda Görsel Kültür Pasaportu etkinliği 
tanıtılmış ve uygulaması yaptırılmıştır. 
Araştırmada, geleneksel tasarım örnekleri 
bakımından çok zengin olan Türkiye’de 
sosyo kültürel olguların görsel kültür 
imgelerine ya da simgelere 
dönüştürülebilecği bir uygulamanın tanıtımı 
amaçlanmış ve uygulamanın sonuçlarına yer 
verilmiştir.  
 
Bu uygulama, 2013-2014 öğretim yılında, 
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş 
Eğitimi Anabilim Dalı, 3. Sınıfta okuyan 
168 Öğretmen adayı ve toplam 8 ders 
saatinde yapılan Kültür Pasaportu 
uygulaması ile sınırlandırılmıştır. 
 
Araştırma, nitel araştırma türlerinden olan 
“durum çalışması” (örnek olay) ile 
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, 
“gözlem, görüşme ve döküman analizi gibi 
nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algı ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 
yönelik bir sürecin izlendiği bir 
araştırmadır” (Yıldırım ve Şimşek, 1999:19). 
“Durum çalışması” (örnek olay) ise, 
araştırmaya konu olan ortam veya olayların 
bütüncül bir yorumunu hedeflemektedir 
(Yıldırım ve Şimşek, 1999:190).  
 

Araştırma verileri, gözlem, yarı-
yapılandırılmış anket, öğrenciye ait sanatsal 
uygulamaların yorumlanması ve doküman 
incelemesi ile toplanmış; gerçekçi ve 
bütüncül bir yorum ile değerlendirilmiştir. 
Sanatsal uygulamaların betimlenmesi ve 
yorumlanması ise üç odak öğrenci yaptığı 
uygulamalardaki kültürel uygulamaların 
ortaya konulması noktasında 
gerçekleştirilmiştir.  
 
2.  SANAT EĞİTİMİ VE GÖRSEL 
KÜLTÜR İMGELERİNİN İLİŞKİSİ  
 
Gerçekliğin zihindeki yansıması olarak 
tanımlanan imge kavramı John Berger’e 
göre yeniden yaratılmış ya da yeniden 
üretilmiş görünüm iken, Mircae Elliade’ye 
göre kavramsallaştırılamayan herşeyin 
gösterilmesi imgenin görevi olarak 
tanımlanmıştır (Keser, 2005, 168). 
 
Stephen Dobbs (1998), günlük hayatta 
karşılaşılan nesnelere ait tüm görsellerin 
görsel kültür imgelerini oluşturduğunu 
vurgulamaktadır. Kısacası çevremizde 
gördüğümüz ve zihnimizde yer edinen 
herşey simgeler aracılığı ve sanat yoluyla 
farklı dillerde aktarılarak paylaşılmaktadır.  
 
Brent Wilson’a göre, resim yapmak 
öğrenilmiş simgeler sistemi ile 
gerçekleşmektedir. Bu nedenle Wilson, 
öğrencilerinin kendi kültürlerinin simge 
sistemini benimsemelerini önermiştir 
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(Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997). Yapılan bir 
araştırmada Huichol’lu çocukların, tekstil 
malzemeleri ile yaptıkları el sanatlarında 
kültürel simgeleri kullandıkları görülmüştür 
(Primosch ve David, 2001). Sanat eğitimi ile 
görsel kültürün çakıştığı nokta da kültürel 
simgelerin tasarımı ve öğretimidir. Barnard 
(2002) görsel kültürün, insanların yarattığı, 
ürettiği ya da yorumladığı herhangi bir şeyi 
tanımladığını ve işlevsel olması durumunda 
görsel sanatlar öğretmenleri tarafından da 
rahatlıkla kabul edilebileceğini 
düşünmektedir. 
 
Türk Milli Eğitimin en önemli amaçlarından 
biri de, bireyleri..Türk milletinin milli, 
ahlaki, insani ve kültürel değerlerini bilen ve 
bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar 
olarak yetiştirmektir (İnternet, 4.3.2014).  
 
16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Milli Eğitim 
temel kanununun 1. Maddesi kültürümüze 
ait değerlerin, fikirlerin ve yaşam 
şekillerinin eğitimin fonksiyonlarından biri 
olduğunu belirtmektedir. Kendini çok çeşitli 
sanat biçimleri ve görsel kültür imgeleri ile 
kuşatan toplum ancak sanata hak ettiği 
önemi verdiği ölçüde kültürünü koruyabilir. 
 
2010-2014 tarihlerinde araştırmacı 
tarafından 450 görsel sanatlar öğretmen 
adayına uygulanan ve açık uçlu 10 sorudan 
oluşan ankette sizce sanat eğitimi neden 
gereklidir? sorusuna adayların %89’u 
“Kültürel değerlerimizi, varlıklarımızı ve 

sanat eserlerimizi korumak ve genç 
kuşaklara aktarmak” şeklinde ortak bir fikir 
altında düşüncelerini yansıtırken, adaylardan 
sadece %11’i açıklamalarında kültür 
konusuna hiç değinmemiştir. Aynı adaylar 
kolay öğrendikleri ve uyguladıkları dersleri 
sıralarken adayların %90’ı atölye derslerini 
ilk üç sıraya yerleştirerek sanatsal 
uygulamaların dilini kolaylıkla 
çözümlediklerini ve simgeleri anlamada 
zorlanmadıklarını ifade etmişlerdir.  
 
Michael Day’e göre kültürün amacının ve 
işlevinin anlaşılması, sanat eserinin ve eserin 
ortaya çıkış sürecinin anlaşılmasına da 
katkıda bulunmaktadır (Hurwitz ve Day, 
1995, 19). Sanatsal uygulamaların oluşum 
sürecinde toplumun çeşitli kaygıları farklı 
temalar altında ele alınabilmektedir. Bu 
sürecin her aşamasında  bireysel olarak karar 
verebilme özgürlüğü sanatsal uygulamaların 
özgünlüğünün, kişisel olarak aidiyet 
duygusunun ve özgüvenin oluşması ve 
geliştirilmesi açısından önemini 
göstermektedir.  
 
Sanat eğitiminin geliştirilmesinin 
toplumdaki demokratik uygulamalarla da 
uyumlu olması gerekmektedir. Bu durum, 
sosyo- politik olaylar arası ve kişiler arası  
ilişkilerde hoşgörü temelli bir iletişimi 
içerebilir. 
 
Sanat eserinin iletişimsel bir etkinlik olarak 
görülmesi Anderson ve Milbrandt için 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 42 Mart  – Nisan 2014 
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 

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

JEL KOD: K20 *** ID:226  K:279 
http://www.akademikbakis.org 

 
(2005, 141-142) sanat eserinin nasıl 
yapıldığının anlaşılmasından daha önemlidir. 
Sanat, sanat eserlerinin hem kendi içlerinde 
doğru anlaşılmasını hem de bilgilerin 
bireylere aktarılmasını birlikte içermeyi 
amaçlamaktadır. Önemli görevlerinden biri 
de izleyiciye sembolik iletişimin form, 
formun anlamı, işareti ya da sembolü 
arasında gerçek bir tecrübe yaşatmasıdır. 
Onlara göre sanat, teori ve uygulamanın 
sanat eğitimi ile geliştirdiği bir iletişim 
yoludur. Bu nedenle kültür pasaportu 
uygulamasında, kültürel değerlerimiz 
araştırılarak görsel tasarım dili aracılığıyla 
görsel imgelere dönüştürülmüştür. Görsel 
imgeleri tasarlamak kadar anlamak da yani 
görsel okur yazar olmak da önemlidir. 
Nitekim İşler’e göre (2002) bir iletişim 
biçimi olup sözlü anlatımdan farklı bir dile 
sahip olan görsel okur yazarlığın anlaşılması 
ve iletişimde etkin kullanılması için sanat 
eğitimine ihtiyaç vardır. 
 
Howard Gardner (1994), içerik ve ifadenin 
anlamlarının yaşam boyu geliştiğini, 
zamanla karmaşık kültürel kodların 
anlaşıldığını ve yeteneğin sergilenmesine 
katkıda bulunduğunu ifade etmektedir. 
Nitekim Kültür Pasaportu etkinlikleri 
çerçevesinde yapılan sanatsal 
uygulamalardan özellikle doğduğunuz yeri 
ve yaşadığınız ülkeyi anlatınız etkinliği, 
Görsel Sanatlar öğretmen adaylarına aidiyet 
kavramının anlaşılmasının, sorgulanmasının, 
arka planda gizlenen anlam ile tasarımda 

kullanılan sembollerin etkileşiminin 
anlaşılması noktasında farklı bakış açıları 
sunmaktadır.  
Sanat eğitimi ve görsel kültür alanında 
katkıda bulunmuş pek çok sanat eğitimcisi 
alanın anlaşılmasında etkili olmuştur. 
Örneğin Brent Wilson’un sanat eleştirisi 
konusundaki çalışmaları, resimlerin nitel 
analizleri konusunda belirttiği görüşleri 
sanatsal uygulamaların ve sanat eserlerinin 
öğrenciler tarafından kolay anlaşılmasında 
önemli rol oynamıştır  (Wilson,1988). Sanat 
eğitiminin bir disiplin haline gelmesinin 
ardından Kültürlerarası Sanat Eğitimi ve 
Kültürel Okur-Yazarlık kavramlarının 
gündeme gelmesinde June King Mcfee gibi 
sanat eğitimcileri öncülük etmişlerdir 
(Özsoy, 2001). 
 
3. KÜLTÜRLERARASI SANAT 
EĞİTİMİ  
 
Bu kuram kültür kavramı ile dört sanat 
disiplininin nasıl birleştirileceğini 
kapsamaktadır. İnsanların nerede, neden, 
niçin ve nasıl sanat yapıtı yaptıkları 
konusunda, sanat tarihsel araştırma sürecini, 
sanatın doğasına ve kökenine yönelik estetik 
araştırma sürecini, sanatın nasıl yapıldığı 
konusunda yapılacak uygulamalı 
çalışmaların ve bir sanat yapıtını anlama, 
doğasını belirtilen nedenlere dayanarak 
araştırma yani sanat eleştirisinin 
kültürlerarası sanat anlayışını geliştirmek 
amacıyla birleştirilmesini gerekli 
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kılmaktadır. Kültürlerarası Sanat Eğitimi 
çerçevesinde gerçekleştirilen Kültür 
Pasaportu kültürlerarası iletişimde hoşgörü 
temelli bir anlayışı da beraberinde 
geliştirmektedir.  
 
Kültürlerarası Sanat Eğitimi ile bireyler, 
1. Kültür konusunda temel kavramları bilir.  
2. Kültürel sanat formunu, sanatsal 
beklentileri ve sanatçıların rollerini anlamlı 
imge ya da simgelerle gösterebilir, 
tartışabilir. 
3. Kültürlerarası sanat formu tasarlayabilir. 
4. İmgelerin türlerini, kompozisyon türlerini 
ve renk kullanımını çözümleyebilir. 
5. Kendi kültürü ile başka kültürlerin sanat 
formlarını ve değerlerini karşılaştırabilir. 
6. Farklı kültürlerin sanat yapıtlarını 
gerçekçi, biçimci, anlatımcı ve işlevsel 
olarak değerlendirebilir (Kırışoğlu- 
Stockrocki,1997 ve Mcfee, 1988). 
 
Mcfee (1988), sanat ve kültürün sürekli 
değişim içindeki kaynaklar olduğunu 
vurgulamıştır. Öteki kültürleri anlamaya 
çalışırken kendi kültürümüzü de alçak 
gönüllülükle sürekli sorgulamamız 
gerektiğini düşünmektedir. Bu tavır bireylere 
hoş görebilme tecrübesi ve yeni görüş açıları 
kazandıracaktır.  
 
Stockrocki (1989), kültürlerarası sanat 
eğitimini öğrencilerin keşfedeceği 
paylaşacağı, geçmiş ve geleceği yeniden 
yorumlayacakları bir süreç olarak 

tanımlamaktadır. Bu kuram öğrencilerin 
farklı öğrenme yollarına sahip olduğunu da 
göstermektedir. Kendi kendini inceleme, 
birinin kültürel mirasını araştırma ve 
toplumda kendine bir yer bulma olarak 
görülmektedir. Kültür Pasaportu uygulaması 
ile birey, toplumda nerede olduğunu, kişisel 
özelliklerini ve toplumda nasıl bir yer 
edinmek istediğini, kendisini keşfederek 
karar verecek ve görsellerle anlatabilecektir. 
 
Kültürel estetik değerler ise kültürlerce farklı 
değerlendirilmektedir. Kimi kültürler Roma 
ve Klasik Dönem eserlerini tercih ederken 
kimileri soyut değerleri, simgesel anlamları 
ya da anlatımcı duyguları yeğleyebilirler 
(Kırışoğlu- Stockrocki,1997). Nitekim 
Kültür Pasaportu uygulaması ile bireyler 
kendi tercihlerini sorgulayarak tasarımlarını 
oluşturacaklardır.  
 
4. KÜLTÜR PASAPORTU 
TASARLAMANIN AŞAMALARI  
 
Pasaportun bireyin kimlik bilgilerini, nerede 
doğduğunu ve nereye gideceğini gösteren bir 
belge olmasından hareketle Kültür Pasaportu 
aynı bilgileri içeren ancak, sanatın dili ile 
oluşturulacak bir dizi etkinlikler bütünüdür. 
Kültür Pasaportu uygulamasında araştırma, 
değerlendirme, sorgulama ve yaratıcılık 
gerektiren yönlendirmeler aşağıda 
belirtilmiştir: 
1. Birinci sayfada ben kimim adlı karikatür 
çalışması ile bireyin kendisini keşfederek, 
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belki bir yönü ile dalga geçerek ya da 
abartarak kendini ifade etmesi 
beklenmektedir. Bu uygulamada öğretmen 
adayları, ilki fiziksel özelliklerini temel alan 
ve ikincisi kendilerini ilerde nasıl görmek 
istediklerini anlatan iki farklı karikatür ile 
anlatmışlardır. Öğretmen adaylarından 
birincisi bu çalışma için gözlerinin 
yuvarlaklığını, ikincisi yanaklarını ve 
kulaklarını üçüncüsü ise saçlarını ve 
gözlüklerini karakteristik özellikleri olarak 
belirlemişlerdir. adaylardan birincisi 
fotoshop programını (Bkz.Fot.No:1), ikincisi 
gazlı kalem (Bkz.Fot.No: 3), üçüncüsü ise 
kuru boya kullanmayı (Bkz.Fot.No:5) tercih 
etmiş ve  kendilerini abartarak çizmişlerdir. 
Aynı adaylar gelecekte kendilerini görmek 
istedikleri konum ve mevkide komik bir 
üslup kullanarak ve ilk çalışmalarındaki 
uygulama tekniğini tercih ederek 
karikatürize etmişlerdir. Öğretmen 
adaylarından birincisi  kendisini çok zengin 
ve paralarla (Bkz.Fot.No:2), ikincisi beyaz 
öğretmen önlüğü ile tahta başında 
öğrencilerine ders anlatırken (Bkz.Fot.No:4), 
üçüncüsü ise sanatçı edası ile tuvalinin 
başında resim yaparken (Bkz.Fot.No:6) 
çizmişlerdir. 
 
2. İkinci etkinlikte öğretmen adayının, 
yaşadığım yer ya da ben nereliyim konulu 
kolaj çalışmasını yapması  beklenirken şimdi 
nerede yaşadığı da uygulama sonunda sınıf 
ortamında  tartışılmıştır. Ağva doğumlu 
öğretmen adayı kolaj çalışmasında Ağva’nın 

denizini, güneşini ve güzel manzarasını ele 
almıştır (Bkz.Fot.No:7). Samsun doğumlu 
öğretmen adayı kolaj çalışmasında 
Samsun’u hatırlattığını düşündüğü deniz 
sporlarını, limanı, şehir manzarasını ve şehir 
merkezinde bulunan Atatürk heykelini 
kullanmıştır (Bkz.Fot.No: 8). Ankara’da 
yaşayan bir öğretmen adayı ise kolaj 
çalışması için Ankara’yı hatırlattığını 
düşündüğü bazı görsel imgeler kullanmıştır. 
Ankara kedisi, Ulus meydanında bulunan 
Atatürk Heykeli, Atakule, Anıtkabir, şehir 
görüntüsü ve Ankara’da bilinen mahallelere 
ait bir yön  tabelalarının fotoğraflarından 
oluşturduğu kompozisyon ile yaşadığı yeri 
anlatmıştır (Bkz.Fot.No:9). Türkiye’de 
yaşadığını gösteren iki öğretmen adayının 
çalışmalarında Türkiye’yi hatırlatan temel 
görsellerden Atatürk, Anıtkabir, Çini örneği, 
Mevlana, Türk bayrağı, Kız kulesi, Boğaziçi 
köprüsü, Süleymaniye camisi, geleneksel 
sanatımızdan görsellerle, uygulamanın 
yapıldığı dönemde yaşanan ve medyatik olan 
penguen fotoğrafı  kullanılmıştır 
(Bkz.Fot.No: 10-11). 
 
3. Üçüncü etkinlikte yaşadığınız yere ait 
kolaj çalışmasında kullanılan objelerden biri 
için detaylı bilgi toplanarak ve başka 
görsellerle desteklenerek bir poster 
oluşturulmaktadır. Öğretmen adayının, 
doğduğu ya da yaşadığı yerin önemli 
özelliklerinin gözden geçirerek bir seçim 
yapması ve görsel tasarım ilkelerini göz 
önünde bulundurarak özgün bir çalışma 
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yapması beklenmektedir. Bu uygulamada 
adaylardan biri pek çok dilde çevirilerek 
dünyada tanınan, komik hikayeleri ve 
fıkraları ile günümüzde bile hala ilgimizi 
çekebilen Nasreddin Hoca’yı 
(Bkz.Fot.No:12), adaylardan ikincisi 1966 
yılında ilk Türk markası olarak piyasaya 
sürülen Anadol arabalarını (Bkz.Fot.No:13), 
üçüncü aday ise Ankara’nın simgelerinden 
biri olan Atakule’yi (Bkz.Fot.No:14) ele 
almış bilgi ve görselleri bir arada kullanarak 
poster oluşturmuşlardır.  
 
4. Dördüncü etkinlik sanatsal öğrencilerin 
çalışmalarında kullanabileceği ve onları 
anlatan ya da simgeleyen bir amblem 
tasarımıdır. Bu etkinlikte öğretmen adayı 
yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak kendisini 
ifade eden özelliklerden birine karar verir ve 
simgeleştirir. Öğretmen adaylarından 
birincisi isminin baş harfini 
(Bkz.Fot.No:15), ikincisi uçurtmayı 
(Bkz.Fot.No:16) üçüncüsü ise bir kedi 
figürünü (Bkz.Fot.No:17) ele alarak 
amblemlerini oluşturmuşlardır. 
 
5. Beşinci etkinlikte öğretmen adayları, 
tasarladıkları amblemleri betimleyerek, 
amblemin kendilerini ifade etmede yeterli 
olup olmadığı sonucuna varacak ve varsa 
eksikliklerini tespit edeceklerdir. Bu son 
etkinlikte birinci öğretmen adayı kendisini 
temsil eden en doğru şeyin kendi isminin baş 
harfi olduğuna karar vererek İ harfini seçmiş 
ve zemine 45 derecelik bir açı oluşturacak 

şekilde bir yuvarlağın içinde tasarlamıştır 
(Bkz.Fot.No:19). İkinci öğretmen adayı 
gökyüzünde uçan bir uçurtma yerine 
uçurtmanın içinde bir gökyüzü çizmeyi 
tercih ederek gözünün yüksek mevkilerde 
olduğunu, hareketli kişiliğini ve farklı 
düşünebilme yeteneğini simgeleyen 
uçurtmayı kullanmıştır (Bkz.Fot.No:20). 
Bobo adındaki kedisini çok sevdiğini ve 
tablolarında kedi simgesini sürekli 
kullandığını yazan üçüncü öğretmen adayı 
ise ad ve soyadının ilk harflerini kullanarak 
ambleminde kedi figürüne karar verdiğini 
yazmıştır (Bkz.Fot.No:21). Her üç öğretmen 
adayı da yaptığı seçimden memnun ve 
tasarladıkları amblemleri çok sevmişlerdir. 
Onlara göre amblemlerinde geliştirilmesi 
gereken ya da onları rahatsız eden bir yer 
yoktur. 
 
Son olarak, öğretmen adaylarının 
araştırmaya örnek teşkil eden öğrenci 
çalışmalarında yer alan görsel imgeleri 
tanıdıkları, anlamlandırdıkları, sanatsal 
uygulamalar ile bu uygulamalarda yer alan 
görseller ve simgeler arasında ilişki 
kurdukları ve yorumladıkları 
gözlemlenmiştir. 
 

5. SONUÇ 
 

Bu araştırma ile Görsel Sanatlar öğretmen 
adayı, Kültür Pasaportu uygulaması 
(Bkz.Fot.No: 18) konusunda bilgi sahibi 
olmuş, fiziksel ve kişisel özelliklerini 
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sorgulamış ve en belirgin özelliğini 
abartarak bir karikatür ve amblem 
tasarlamıştır. Ayrıca, bir uygulamaya dahil 
olarak yaşadığı toplumda edindiği yeri 
sorgulamış ve gelecekle ilgili kararlarını 
görseller ile anlatabilmiştir. Öğretmen adayı 
bu etkinlikler ile disiplinlerarası sanat 
eğitimini kullanmış ve nasıl 
öğretilebileceğini yaşayarak öğrenmiştir. 
Örneğin; 
1. Doğduğu ve yaşadığı bölge ile ilgili tarihi, 
coğrafi ve sanat tarihsel bilgi edinerek 
bilgilerini görsel imgelere dönüştürmüş ve 
özgün kompozisyonlar hazırlamıştır. 
2. Arkadaşlarının karakteristik  özellikleri, 
kişilikleri ve yaşadıkları bölgeler hakkında 
bilgi sahibi olmuştur. 
3. Estetik kaygıyı, resim tekniklerini 
kullanarak duygu ve düşüncelerini görsellere 
yansıtmada yaşamış ve eleştirel bakmayı 
hem kendi sanatsal uygulamasında hem de 
arkadaşlarının uygulamalarında 
deneyimlemiştir. 
4. Sanatsal uygulamalar yapmış ve bunları 
anlamanın mutluluğunu yaşamıştır. Ayrıca, 
arkadaşlarına hoşgörülü ve saygılı 
davranmayı öğrenmiş, Kültür Pasaportu 
uygulamasının kültürel iletişim ile ilişkisini 
kurmuş ve bu etkinliği nasıl 
yürütülebileceğini gözlemlemiştir.  
 
Görsel Sanatlar öğretmenleri, kültürel 
iletişim konusunu farklı disiplinlerle bağlantı 
kurarak, farklı materyaller kullanarak ya da 
farklı etkinlikler hazırlayarak, öğrencilerine 

hem kendi kültürü hakkında hem de farklı 
kültürler hakkında bilgi sahibi 
olabileceklerini ve kültürel değerlere sahip 
çıkılması gerektiğini öğretebilirler. Sanat 
eğitimi kültürel iletişimin gerekliliğine 
inanan, kendi kültürel değerlerine sahip 
çıkan, başka kültürlere hoşgörü ile yaklaşan 
yaratıcı bireylerin yetişmesine katkı 
sağlamaktadır. 
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MODERN KADIN YAŞAMINDA GELENEKSEL ARKA PLAN: 
MODERN DİNDAR KADININ GELENEKSEL EV KADINLIĞI 

  Fatma Zehra FİDAN 

Celal Bayar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü  

 

 

Özet: Kendisini modern dindar olarak tanımlayan kadınların sosyal yaşamda yer alma biçimleriyle 
ev içindeki sosyal cinsiyet rollerinin paylaşımı, gelenek ve modern arasındaki farklı güzergahlarda 
ortaya çıkmaktadır. Modern toplum dünyasının fail bir öznesi olarak çalışma hayatına giren 
modern dindar kadın, konu ev işlerinin eşiyle paylaşımına geldiğinde geleneksel ve dinsel bir özne 
konumu inşa etmektedir. Ev işleriyle ilgili geleneğin rol paylaşımını içselleştirmiş görünen 
kadınlar, konuyla ilgili kendi hassasiyetlerini ve eşlerinin yetersizliklerini insan doğasına 
bağlayarak meşrulaştırmaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: Modernite, Gelenek, Modern dindar kadın, Ev işleri, Paylaşım.  

 

THE TRADITIONAL BACKROUND IN MODERN WOMEN LIFE: 

THE TRADITIONAL HOUSE WOMENHOOD OF MODERN 

RELIGIOUS WOMEN 

Abstract: The forms of taking part in the social life and sharing of social gender roles in the home 
of women described herself as modern religious have appeard in the different forms *between 
tradition and modern. Modern religious women who have entered to working life as a fail subject 
of modern society world have constructed a traditional and religious subject position in the sharing 
housework with their husband. The women acsepted sharing roles of tradition about houseworks 
have legitimated related to their own precision and their husband’s insufficiency linking human 
nature. 

            Key Words: Modernity, Tradition, Modern religious women, Houseworks, Sharing 
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1. GİRİŞ  
Son dönem İslâmcı kadın hareketi, 
modernizmin çıkmazlarına karşı yeni bir 
alternatif olarak ortaya çıkan İslâmcılık 
içinde (Gellner, 1992), geçmişe ve 
geleneğe aşırı değer atfedilen bir ortamda 
ortaya çıkmıştır. Bu hareket, klasik 
feminist düşünce sistemine paralel olarak, 
kadını erkeğin velayet ve vesayetinde, 
özellikle eş ve anne olarak anlamlı kabul 
eden ve onu sosyal hayattan dışlamak 
isteyen yaklaşımların “dinî” referansla 
empoze edildiği ortamlarda benzer bir 
mücadele vererek, İslâmcı hareketin erkek 
egemen yüzüyle hesaplaşmak zorunda 
kalmıştır (Tuksal, 2006: 301; Shaheed, 
1998: 5-9; Tohidi, 2004; Najmabadi, 
2000). Meşruiyetini İslâm’a dayandırarak 
kadın- erkek iktidar ilişkilerini sorgulayan 
İslâmcı kadınlar, müslüman kadın 
kimliğini ve bu kimlikle bağlantılı kadın 
rolünü yeniden tanımlamaktadırlar (Göle, 
1998: 166). Özdalga (Özdalga, 2006: 231), 
kendi kimliklerini yeniden belirlemeye 
çalışan bu kadınların, sahip oldukları dinî 
inanç ve yaşam şekilleriyle toplumsal 
yaşamda dikkate alınmayı, saygı görmeyi 
ve statü sahibi olmayı talep ettiklerini 
söylemektedir. Feminizme dayanarak 
nesne konumundan özne konumuna 
geçmeye çalışan bu kadınlar, eş ve anne 
olarak tanımlanan kimliklerini 
reddetmemekle birlikte, diğerine bağımlı 
kimliklerinden çıkmaya çalışmaktadır 
(Göle,1998: 166; Göle, 2010).  

Kendisini “dindar” olarak tanımlayan 
kadınların bu düşünce temelindeki 
değişim ve dönüşümleri aile yaşantılarına 

ve aile içi rol paylaşımlarına da 
yansımıştır, ancak söz konusu yansımanın 
gündelik hayat pratiklerindeki tezahürü 
söylemdeki kadar güçlü ve geniş bir 
yelpazede değildir. Modern toplum 
dünyasında son dönemlerde yeniden inşa 
edilen bu kimlik, yalnızca entelektüel ve 
profesyonel hayatta yer almak değil, Türk 
modernleşmesinin anlatısında 
geleneksellikle bağdaştırılan dini 
görevlerine ve geleneklerine sadık bir 
kadın portresi çizmek yönelimindedir 
(Saktanber, 2005: 264).  Dolayısıyla 
dinsel kadın hareketinin tezahürleri 
görünürde aktif bir özellik gösterse de, 
konu ev içi rollerini eşiyle paylaşmaya 
geldiğinde dinin ve geleneğin etkisinin 
baskın olduğu görülür. Aslında sorun, 
tarihsel/ kültürel olarak kadın olma 
halinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin 
kadınlara dayatılması sorunudur 
(Davidoff, 2002; Hattatoğlu, 2003; White, 
2010; Fidan, 2008). Modern toplum 
yaşamında “dindar” kimliğiyle var 
olmaya çalışan kadın da bu sorunsalın bir 
parçasıdır, ancak o, söz konusu sorunu 
“sorun” olarak görmemekte, tarihsel 
olarak kendisine yüklenen ev içi rollerini 
kendi sorumluluk alanına alarak sahip 
olmaya çalıştığı “modern” kimliğinde 
çelişkili repertuvarlar meydana 
getirmektedir.    

Bilindiği gibi aile, Sanayi Devrimi 
paralelindeki toplumsal değişim ve 
dönüşümlerden büyük ölçüde etkilenmekle 
birlikte, birey için modern gündelik 
yaşamın yalnızlaştırıcı ve hırpalayıcı 
etkilerine karşı en önemli sığınak olma 
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rolünü devam ettirmektedir. Toplumun ve 
toplumsal değerlerin sürdürülmesinde 
başat rol oynayan aile (Berger- Berger, 
1983: 85- 86), gelenekselden moderne 
evrilmiş, ancak aile içindeki cinsiyet rolleri 
bu evrilme paralelinde değişmemiştir. 
Büyük erkeklerin otoriteyi elinde 
bulundurduğu, kadın yaşamının, bu 
bağlamda kadın emeğinin söz konusu 
otoriteye bağımlı olduğu, temelinde 
paternalizme dayalı cinsiyet sisteminin 
bulunduğu geleneksel ataerkillik, modern 
kapitalist sistemde etkisini büyük ölçüde 
kaybetmiştir. Genç erkeklerin ekonomik 
anlamda babalarından bağımsızlaşması ve 
kadınların modern kentsel yaşamın 
getirdiği zorunluluklar sonucunda çalışma 
hayatına atılması, söz konusu etkinin 
zayıflamasında önemli etkenlerdir 
(Kandiyoti, 1997: 119- 125)1.  
Kadının ev içi yaşantıları söz konusu 
olduğunda, geleneksel ataerkil yapıların 
göründüğü veya zannedildiği kadar 
zayıflamadığı, kendini farklı şekillerde 
sürdürdüğü görülür (Hattatoğlu, 2003; 
Şenol- Cantek, 2001; Savran, 2006; Bora, 
2005). Modern kentsel yaşamda kadının 
çalışma hayatına atılması, onun geleneksel 
ataerkil düşünce tarafından belirlenen ev 
içi “kadınlık” rollerini değiştirmemiş, 
farklı meşrulaştırım yöntemleriyle yeniden 
                                                             

1 Kandiyoti ataerkilliğin bu tanımına 
“klasik ataerkillik” adını verir. Ona göre 
klasik ataerkilliğin maddi temelleri yeni 
piyasa güçleri, kırsal kesimde 
kapitalistleşme ve ekonomik 
marijinalleştirilme, son olarak da 
yoksullaşma etkisi altında çökmektedir 
(Kandiyoti, 1997: 125).  

üretmiştir. Ev içi rollerin paylaşımındaki 
kadın yörüngeli eşitsizlik, Kandiyoti’nin 
“ataerkil pazarlık” olarak değerlendirdiği 
bilinç durumunda varlığını rahatlıkla 
sürdürebilmektedir, çünkü söz konusu 
durumu meşrulaştırıcı ideolojiler, boyun 
eğmek ve saygı göstermek için öznel 
olarak anlamlı nedenlere sahip tâbi bireyler 
yaratmaktadır (Özyeğin, 2005: 100, 192).  

İslâmcı kadınların sahip olma mücadelesini 
verdikleri “modern dindar kadın” kimliği, 
kamusal alanda görünme ve kabul görme 
talepleri bakımından gerek demokratik 
gerekse dinsel temellere dayanarak 
kendisini dayatmaktadır (Wedud, 2005; 
Badran, 2002). Ancak konu aile içi rollerin 
paylaşımına geldiğinde, modern dindar 
kadınlar söz konusu iddialarını sürdürseler 
bile gündelik hayattaki eylemlerinde 
geleneksel/ dinsel düşünme biçiminin 
güçlü etkisi ortaya çıkmaktadır. Bu 
bağlamda Kandiyoti’nin, kadının toplum 
yaşamının farklı kategorilerinde ve aile içi 
rollerde denetiminin sürdürülmesinde ve 
kadınlar tarafından içselleştirilmesinde 
başat rol oynayan etkenlerden birinin İslâm 
dininin ideolojik olarak yorumlanması ve 
kullanımı olduğuna (Kandiyoti, 1997: 67) 
ilişkin savı bir bakıma doğrulanmış 
olmaktadır.   
Bu çalışmanın temel sorunsalı, geleneksel 
değerlere sahip ailelerde yetişen, modern 
kentsel yaşamda “modern dindar” bireyler 
olarak yaşayan yüksek eğitimli çalışan 
kadınların ev işlerini eşleriyle 
paylaşımında, içinde yetiştikleri geleneksel 
kültürün ve dinin etkisinin nasıl olduğunun 
anlaşılmasıdır. Bilindiği gibi din, modern 
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toplum dünyasında etkisini giderek daha 
fazla hissettiren (Yılmaz, 1995: 249), 
modern olanla iç içe girişi nedeniyle 
modernizmin ilk dönem karşıtlığından 
ziyade anlamlı bir mesafe veya paralellik 
ilişkisiyle değişim ve dönüşümden nasibini 
alan sosyal bir olgudur. Modern ve dindar 
olmak, ilk dönem modernlik anlayışlarında 
önemli bir karşıtlık taşısa da son 
dönemlerdeki din ve modernlik algısı 
bağlamında kurulan gündelik dinsel 
yaşamların görece karşıt kavramları yan 
yana belki de iç içe getirdiği anlaşılmıştır.2  

1.1.Yöntem  
Sorunsalını kısaca özetlemeye çalıştığımız 
araştırmamızda, nasıllığını anlamaya 
çalıştığımız sosyal metin anlamacı/ 
yorumsamacı yaklaşımla ele alınacak, 
yöntem olarak söylem analizine 
başvurulacaktır. Bilindiği gibi, pek çok 
anlama sahip olan “anlama”da (Wuthnow: 
1987: 65), araştıran/ anlayan özne, metni 
veya araştırmanın konusu olan şeyi “tikel 
bir olgu” gibi değil, insanların tarihsel 
olarak ürettiği, kendi nev’i şahsına 
münhasır bir oluşum olarak telakki eder, 
inceler. Buradaki en büyük sorun, 
anlamanın, hem konu açısından hem de 
anlayan özne açısından “içsel” olduğunun 
sanılmasıdır. Burada anlamaya talip olan 
araştırmacı, sosyal aktörü sosyal aktörün 
zihnindeki şekliyle anlamaya çalışır, çünkü 
ulaştığı sonuçların nesnel olabilmesi için 
                                                             

2 Konunun kapsamlı bir analizi için bakınız: 
Fidan, F. Z. (2013). Kadının Modernlikle 
Karşılaşması: Dindarlığın Modern Kentsel 
Yaşamdaki Dönüşümleri, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi. 

bu zorunludur (Çiftçi, 2003: 28; Çiftçi, 
2004). 
         Söylemin hayatımızın merkezini 
teşkil ettiğini söyleyen Potter, gündelik 
hayatta bize sıradan gelen pek çok şeyin 
analiz edilmesi gereken bir söylem 
olduğuna işaret eder. Diğerleriyle 
yaptığımız telefon görüşmesi, 
mektuplaşma ve talimat alıp verme gibi 
şeylerin çoğunu karşılıklı etkileşim yoluyla 
yaparız. Konuşmayı öğrenmek bir kültürü 
öğrenmek demektir ve dil diğerlerini ve 
kendimizi anlamayı sağlayan bir araçtır. 
İşyerimiz, işle ilgili veya hayatımızı 
kaplayan diğer etkenlerle ilgili konuşmalar 
ve tekstlere bürünmüştür. Günlük 
hayatımızda kısık sesle televizyon 
seyredebiliriz, günlük gazeteyi sadece 
resimlerine bakarak inceleyebiliriz, 
kültürel hayatımız aktörlerin söylediği 
şeylerden veya gazetelerin anlattığı 
hikayelerden ibaret olabilir. Potter’a göre 
bütün bunlar sosyal bilimsel olarak önemli 
anlamlar taşıyan birer söylemdir (Potter, 
2004: 607- 24). 

Söylem analizinin (Potter ve Wetherell, 
1987) üç analitik ilgi odağı vardır; 
açıklayıcı repertuvarlar (söylemsel 
kaynaklar), özne pozisyonları (Willig, 
2008) ve ideolojik ikilemler (Billig ve ark., 
1988). Açıklayıcı repertuvarlardan söz 
edebilmemiz, konuşma metninde aynı 
kişilerce inşa edilmiş, metinler arasında 
tekrarlanan özür, dayanak gösterme, 
meşrulaştırma, ikna etme vb. gibi 
açıklayıcı repertuvar işlevlerini gösteren 
temaların, metaforların, imajların ve 
kalıpların fark edilmesiyle mümkün hale 
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gelir (Potter ve Wetherell, 1988).  Özne 
pozisyonları, açıklayıcı repertuvarları, 
Foucaultyan söylem analiziyle ifade etmek 
istersek söylemsel inşaları kimin yaptığının 
tespit edilmesiyle ortaya çıkar (Willig, 
2008). Bir nesneyi sağduyunun kararsız, 
çelişkili ve ikili yapısıyla inşa eden 
konuşmalar ise  ideolojik ikilemleri ortaya 
koyar (Billig ve ark., 1988). 

Geleneksel sosyal psikolojinin büyük bir 
kısmının özelliklerinden biri, insanların ne 
söylediklerinin veya ne yazdıklarının 
içeriğine ikincil bir fenomen muamelesi 
yapmasıdır. Bu açıdan bakıldığında 
içeriğin bir vasıta olarak kullanıldığı 
görülür. Söylem analizi ise bu geleneği 
kırarak içeriği eylemin olduğu yer kabul 
eder. Sözgelimi dindarlık ile ilgilenirken, 
konuşmanın altında yatan bilişsel 
tarafgirlikleri veya otoriter kişilik 
yapılarını incelemek yerine doğrudan 
dindarlığın fiili pratiğine bakar. Ayrıca 
metnin veya konuşmanın argümantatif 
veya retoriksel düzenlenişi ile de ilgilenir 
(Arkonaç, 2012: 106).  

Bu bağlamda konumuzla ilgili şu 
sorunsalların ortaya çıkması kaçınılmazdır: 
“Modern dindar” kadınların ev işlerini 
eşleriyle paylaşımında bilişsel düzeyleri 
hangi noktadadır, eylemleri nasıldır? 
Eylemler ve gündelik hayattaki 
düzenlemeler bilişsel düzene uyumlu 
mudur? Bu ikisi uyumlu değilse nedeni 
nedir? Uyumluysa, din/ modernite 
uyuşmasıyla mı, yoksa sadece dinsel 
argümanların tesiriyle mi davranış 
örüntüleri ortaya çıkmıştır?  

1.2. Katılımcılar 
Çalışmanın katılımcıları 32 yaşında yüksek 
eğitimli, çalışan evli, hamile bir kadın ve 
28 yaşında yüksek eğitimli, çalışan, evli ve 
bir çocuk annesi bir kadın olmak üzere 
toplamda iki kişidir. Kimlik sunumlarını 
“dindar bir Müslüman kadın” olarak yapan 
katılımcılarımızın her ikisi de geleneksel 
ailelerde yetişmiştir. Katılımcıların yaşam 
tarzı modernitenin göstergeleriyle doludur; 
yoğun çalışma hayatı, iş yaşamının 
getirdiği zorunlulukla sosyal yaşamın aktif 
bir üyesi olma, modern yaşamın teknolojik 
olanaklarından sonuna kadar faydalanma 
gibi uzantıları içeren bu göstergeler kent 
yaşamındaki gündelik hayatlarının doğal 
tezahürüdür.  

Katılımcılarımızla derinlemesine görüşme 
yapılmış, görüşmeler birinde yaklaşık üç 
saat diğerinde bir buçuk saat sürmüştür. 
Katılımcıların evinde, olabildiği kadar 
sessiz bir ortamda geçen görüşmeler kayda 
alınmış, sonrasında ses kaydı yazıya 
dökülmüştür. Yazılı veriler defalarca 
okunarak sorunsallara cevap 
oluşturabilecek temalar ve analiz birimleri 
tespit edilmiştir. Çalışmamızda birinci 
katılımcımız A, ikinci katılımcımız B 
harfiyle kodlanacaktır. 

Niceliksel araştırma yöntemleriyle çok 
sayıda kişiyle anket yapılarak elde 
edilebilen sonuçlara, derinlemesine 
görüşme yaparak elde edilen verilerin 
söylemsel analiziyle az sayıda katılımcıyla 
ulaşmak mümkündür. Katılımcıların inşa 
ettiği söylemler (açıklayıcı repertuvarlar) 
bağlamında inşa edilen özne konumları ve 
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bunların düştüğü ideolojik ikilemlerin 
sağlıklı tespiti, katılımcıların dahil olduğu 
sosyal grup için de önemli ip uçları 
verebilmektedir (Arkonaç, 2012).  

1.3. Açıklayıcı Repertuvarlar 
Araştırmada açıklayıcı repertuvarlar; 
sosyal hayatta yer almayı tercih eden 
kadın, ancak yüksek eğitim alma yoluyla  
kendisine uygun mesleği seçebilen kadın, 
işinde başarılı olmayı ve idealine ulaşmayı 
talep eden kadın, ev işlerini üstlenen ve ev 
işlerinde başarılı olmayı isteyen kadın, iyi 
bir ev hanımı olmayı talep eden ancak iyi 
bir ev hanımı olamayan kadın, evdeki ve 
işteki yoğunlukla baş etmeyi talep eden 
kadın kategorilerinde ortaya çıkmıştır.   

1.3.1.  Sosyal Hayatta Yer Almayı 
Tercih Eden Kadın 
Bu repertuvarda, kadınların sosyal yaşamın 
farklı kategorilerinde yer almak istedikleri 
görülmektedir. Bu istek, geleneksel aile 
içindeki yaşamda doğal bir uzantıyla 
ortaya çıkmamıştır; gelinen nokta, sosyal 
aktörün mücadelesiyle, gerektiğinde bir 
takım “bedeller” ödenerek elde edilmiş 
olması bakımından sosyal aktör için çok 
anlamlıdır. A, ailesinin dinsel inançları 
sebebiyle yaşamının normal seyrinde 
eğitim al(a)mamış, ancak on dokuz 
yaşından sonra orta öğretime devam 
edebilmiştir. Dolayısıyla A, sosyal hayatta 
yer alma konusunda gel gitleri olmayan, 
aksine yaşamının bundan sonraki kısmında 
da yüksek eğitim için planları olan bir 
kadındır. 

Kırdan kente göç eden ve yoğun ekonomik 
zorluklar yaşayan bir aileye mensup olan B 
için de sosyal hayatın içinde olmak, daha 
başka bir ifadeyle çalışmak, yaşamında 
doğal bir izlek olarak ortaya çıkmıştır. 
Katılımcılar, çalışmayı ve bu bağlamda 
sosyal yaşamın aktif bir üyesi olmayı 
kendileri için bir gereklilik olarak inşa 
etmişlerdir. 

1.3.1.1. Ancak Yüksek Eğitim 
Alma Yoluyla Kendisine Uygun Mesleği 
Seçebilen Kadın 
Yüksek eğitim alma yoluyla meslek sahibi 
olma bir kadın için potansiyel bir 
durumken, her iki katılımcımız için de 
olmazsa olmaz bir yöntem olarak 
kodlanmıştır.  

 “O (ablası) yazları atölyeye gidiyodu 
kavramıştı zaten…  bi de fıtrat… böle bi 
şeyi ben yapabilir miydim teklif edilse 
gidebilir miydim… bilmiyorum kaldırabilir 
miydim? Ablam kaldırdı benim için zordu 
(B, sa. 79- 81).” 

Katılımcımız, tekstil işçiliğini kendi 
“fıtratına” uzak bir çalışma biçimi olarak 
kodlamakta, kendisini eğitimsel süreçleri 
içeren mesleki bir alanda 
konumlandırmaktadır. Burada çalışmanın 
gerekliliği veya gereksizliği 
tartışılmamaktadır, çalışılacak ve yetkin 
hale gelinecek mesleki durum ve ona 
uygun özne pozisyonu inşa edilmektedir. 
 “Yani orda bi arada kalmışlık vardı ne ev 
kızlarıyla iletişime geçebiliyodunuz ne 
okumuş insanlarla. Kendinizi 
tanımlayamıyosunuz... bi noktada bişey… 
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kimlik bunalımı gibi bişey… aradasınız. 
Cidden mutsuz içine kapanık bi dönem 
geçirdim (A, sa. 48- 51).” 

Katılımcının betimlediği sorun özünde 
çalışıp çalışmamayla ilgili değildir; kendi 
aidiyetini tespit edememeyle içine girdiği 
mutsuzluğu gidermenin tek yolunun 
“okumak” olduğuna karar veren sosyal 
aktör zorluklar içinde eğitimini 
tamamlamış, bu süreç onu sosyal yaşamın 
içinde çalışan bir kadın olmaya 
götürmüştür. Dolayısıyla sosyal aktör 
“yüksek eğitim yoluyla kendini geliştirmek, 
böylece diğer ev kızları gibi olmamak”  
söylemlerini inşa etmiş, kendisini 
“okumayan ev kızlarından” farklı bir 
noktaya konumlandırmış, eylemsel 
pratikleriyle bu düşüncelerini aktif hale 
getirmiştir.  

1.3.1.2. İşinde Başarılı Olmayı Ve 
İdealine Ulaşmayı Talep Eden Kadın 
Sosyal aktör kendi kimlik inşasında 
olmazsa olmaz bir zorunlulukla girdiği 
eğitim sürecinden başarıyla çıkmış, hem 
kendisine güvenini hem de sosyal ortamda 
eğitim öncesinde sahip olmadığı bir statü 
kazanmıştır.   

 “Bu arada başarı duygusu da benim 
içimde ciddi bişey yani… başarmam 
lazım… ille ben en iyi olacağım (A, sa. 
308- 311) .” 

Sosyal aktörün kendisi için tespit ettiği 
sosyal konumda, yalnızca o konum için 
belirlenen kriterlere uygun başarı gösterme 
düşüncesi yoktur; alanda “en iyi” olmak 
temel hedeftir. Sosyal aktörün inşa ettiği 

başarı söylemi başarılı kadın özne 
konumunu ortaya çıkarmış, dolayısıyla 
konumun gerektirdiği eylem yönelimleri 
katılımcı için bir zorunluluk olarak 
kendisini dayatmıştır. 

 “Yüksek bi idealim yoktu öğretmenlik 
dışında (B, sa. 24)” sözüyle mesleki 
idealinin öğretmenlik olduğuna işaret eden 
sosyal aktör, idealini gerçekleştirme 
sürecinde başarılı olmak için nasıl 
çalıştığının ipuçlarını “bedenen yorulmak 
değil hocam ya… fikren yorulma aynı 
olmuyo onun dinlenmesi yok (271- 72)” 
sözleriyle vermektedir. Katılımcının 
mesleki sorumluluğunu ortaya koyan bu 
ifadeler, sosyal aktörün inşa ettiği meslek 
kadınının taşıması gereken özelliklere de 
işaret etmektedir.  

1.3.2. Ev İşlerini Üstlenen ve Ev 
İşlerinde Başarılı Olmayı İsteyen Kadın 
Ev işlerini üstlenmek ve bu alanda başarılı 
olmak, katılımcıların bilişsel ve davranışsal 
düzeylerinde netleşmiş bir repertuvar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konunun 
sosyal aktörün zihninde hiç sorgulanmadan 
yer alması ve gündelik yaşam pratiklerine 
yansıması geleneğin ve dinin doğrudan 
etkisi olarak kodlanabilir.    
 “…ama şunu söyleyim ben evliliğe 
girerken şöyle girdim: ben çalışıcam ama 
evimde de sorumluluklarımı yerine 
getiricem (A, sa. 577)  ” sözleri, 
çalışmanın aslında sorumluluk olarak 
görülemeyebileceği halbuki ev içinde 
yapılması gereken “kadınca” işlerin 
tartışılmaz bir “sorumluluk” olduğu 
düşüncesini ve inancını yansıtmaktadır. 
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Sosyal aktör, kendi gayretleriyle elde ettiği 
kazanımlarının kararlı bir tutumla 
peşindedir, ancak geleneğin veya dinsel 
yorumların kendisine dayattığı cinsiyet 
rollerini sorgusuzca kabul etmiş ve 
kendisinin kılmıştır.   
Katılımcıların “modern” duruşuna aykırı 
şekilde kendisini ortaya koyan dinsel ve 
geleneksel yönelim, sosyal aktörün ev 
işlerini üstlenen ve onda başarılı olma 
söylemlerini inşa eden girizgahları ortaya 
koymaktadır. 
B’nin, “evde bu işleri yapmak zorunda 
değilim belki (sa. 202)” sözleri, Radikal 
İslâmcı feminizmin en temel iddialarından 
biri olan “kadın evde ev işlerini yapmak, 
hatta çocuğunu bile emzirmek zorunda 
değildir” söylemini çağrıştırmaktadır,  
ancak sosyal aktörün bu dinsel dayanağı 
tam olarak tercih etmediği anlaşılmaktadır. 
Katılımcının ifadesinde yer alan “belki”, 
B’nin söz konusu savı çok da 
içselleştirmediğini, ancak İslâm dininde 
kadınlar için böyle bir “hakkın” 
bulunduğunu belirtme çabası taşıdığını 
ortaya koymaktadır.  
 B, eşi için, “becerikli, benim yapamıcaam 
kadar güzel yapıyo işleri (65)” dedikten 
sonra, ev işlerinde başarılı olmak isteğini 
“ben evimin her şeyine yetişeyim bişeyleri 
yapayım benim kontrolümde olsun (B, sa. 
207- 208) ifadeleriyle pekiştirmektedir. 
Aslında inşa edilen söylemlerden sosyal 
aktörün ev işlerinde başarı göstererek 
“güçlü olmak” istediği sonucuna da 
varılabilir. Her hangi bir alanın 
“kontrolünü elinde tutmak” güçlü olma 

pozisyonuna işaret edebileceği için, sosyal 
aktörün zihnindeki bir başka geleneksel 
izleğin ip uçları ortaya çıkabilir. Bu 
noktada, “kendi sorumluluk alanına ait 
işlerin tamamen hakkından gelerek” 
güçlenen kadın profili, geleneğin modernle 
imtizacıyla yeni bir şekil almış gibidir. 

1.3.2.1. İyi Bir Ev Hanımı Olmayı Talep 
Eden Ancak İyi Bir Ev Hanımı 
Olamayan Kadın 
Ev işlerini üstlenen ve onu kendi 
sorumluluk alanına taşıyan sosyal aktörün 
önünde beliren hedef, iyi bir ev hanımı 
olmaktır.  
“…yine mükemmeliyetçi tarafımdan 
geliyo bu… evimde de iyi bi ev hanımı 
olucam böyle bi beklentim var yani 
kendimden beklentim var (A, sa. 580) ”. 
Sosyal aktörün “kendisinden beklenti” 
olarak kodladığı rol, bireyin içinde yetiştiği 
sosyo- kültürel ortamın ona yüklediği 
rolden başka bir şey olmasa gerektir 
(Berger- Luckmann, 2008).  
Kağıtçıbaşı’nın (Kağıtçıbaşı, 2006: 206), 
sosyal rollerin insanın doğasından 
kaynaklanmadığına, onun kültürel 
biçimlendireme sonucunda kabul edilen bir 
durum olduğuna ilişkin açıklaması, 
katılımcımızın savı karşısında 
geliştirdiğimiz ifadeye dayanak 
olabilecektir.3 

                                                             
3ABD’de lise öğrencileri arasında 

yapılan bir araştırmada, kız çocuklarının 
erkek çocuklarına göre daha kolay ikna 
edilebildiği ortaya çıkmıştır. Aynı araştırma 
ilkokul düzeyindeki öğrencilerde aynı 
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Katılımcılarımızla yaptığımız 
derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkan 
repertuvarlardan bir başkası da, kadınların, 
kendi istekleri ölçüsünde “iyi ev hanımı” 
olamamaktır.  

 “Ben yapmak isterdim hala da yapmak 
isterim ama hayat şartları bunu getirmiyo 
yani belki çalışmıyo olsaydım sorumluluun 
bi kısmını daha fazla yüklenirdim ev 
noktasında (A, sa.  589- 90)  ” sözleri, 
A’nın ev işlerini “gerektiği gibi” üstüne 
al(a)madığını ve sosyal aktörün bundan 
duyduğu rahatsızlığı ortaya koymaktadır. 
Görüşmenin bu kısmında inşa edilen 
söylem, ev işi sorumluluğunu alması 
gereken ancak alamayan özne konumunu 
ortaya çıkarmıştır ve sosyal aktörün isteği 
dışında biçimlenen modern ev içi 
paylaşımı gündelik hayatta hakim 
olmuştur. Kadınların ev işleriyle ilgili  
geleneksel yaklaşımlarını belirginleştiren 
bu konu çalışmanın devamında daha etraflı 
analiz edilecektir. 

Bu repertuvarda istenilen düzeyde bir ev 
hanımı olamamanın temel nedeni çalışma 
hayatı olarak kodlanmıştır. Çalışma 
hayatının yoğunluğundan ev işlerine ve 
eşine “gerektiği gibi” zaman ve güç 
                                                                                         

sonucu ortaya çıkarmamıştır. Kağıtçıbaşı, 
kızların erkeklere oranla “doğalarının 
getirdiği” bir özellik bağlamında daha çabuk 
ikna edilmediklerini, eğer böyle olsaydı aynı 
sonucun ilkokul düzeyindeki öğrencilerde de 
çıkması gerektiğini vurgular. Ona göre 
durum basittir; lise çağındaki kızlar toplum 
tarafından şekillendirilmiş ve ikna olmaya 
ikna edilmişken, diğer çocuklar henüz tam 
şekillenmemişlerdir (Kağıtçıbaşı, 2006: 
206).   

ayıramayan sosyal aktör bu kadınlık 
durumundan memnun değildir.   
 “…yani şey… iş hayatının yoğunluu 
evimin işine yetişememeyi doğuruyo 
gibi… bu sonucu doğuruyo bu beni 
rahatsız ediyo… evimin her işine 
yetişememek üzüyo beni… (B, sa. 277- 
282)” 
 
1.3.3. Evdeki ve İşteki Yoğunlukla Baş 
Etmeyi Talep Eden Kadın 
Modern hayatın aktif bir öznesi olarak 
çalışma hayatına giren sosyal aktörde, 
evdeki “görev ve sorumluluklarını 
gerektiği gibi yerine getirememek” 
duygusal bir karmaşa oluşturmaktadır, 
ancak bu karmaşa onu bu çok yönlü 
yoğunlukla baş etme isteğinden vaz 
geçirmemiştir.  

“Çalışma bizim tercihimiz kimsenin bi 
zorlaması yok ben çalışmayı tercih etmişim 
yani bu da benim hayatımda olmasını 
istediim bişey (sa. 199- 201)” sözleriyle 
sosyal hayattaki tercihine dayanan B, bu 
tercihin ev içi rollerinden vaz geçmesini 
veya “sorumluluklarını azaltmasını” 
beklemediğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Mezun olduğu yıldan beri hep çalıştığını, 
evde oturmanın ne demek olduğunu 
bilmediğini söyleyen katılımcımız, 
hayatının bir bölümünde sadece evine, 
çocuğuna ve eşine ayırabileceği bir zaman 
dilimi istediğini ifade etmektedir. Sosyal 
aktör, belki bir süreliğine 
çalışmayabileceğini söyleyerek bu alanda 
dinin kendisine sağladığı “kadın çalışmaya 
mecbur değildir” avantajına dayanmakta 
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ve bu “ayrıcalığa” sahip olduğunu belirtme 
çabasını göstermektedir. Eşini kast ederek 
kullandığı “kimsenin zorlaması yok” 
ifadeleri ise, dinin kendisini, yani kadını, 
çalışmayla ilgili her hangi bir baskıdan 
özgürleştirdiği anlamını ihtiva etmektedir. 
Hem modern yaşam dünyasının aktif bir 
üyesi hem de dinin çizdiği çerçevede bir 
kadın olma durumu sosyal aktörün 
zihninde bu şekilde meşrulaştırılırken, 
içine girilen çelişkili girizgahların bilinç 
düzeyine içkin olmadığı anlaşılmaktadır, 
bu nokta daha sonra tartışılacaktır. 

1.4. Özne Konumları  
Araştırmamızda özne konumları; 
mükemmel kadın, paylaşımcı kadın, ileriye 
dönük hayalleri ve tasarıları olan kadın 
başlıklarıyla ortaya çıkmıştır. 
Kadınlar kendilerini, hem çalışmak 
suretiyle modern yaşamda yer almak 
isteyen hem de evlerindeki sosyal cinsiyet 
rollerini eksiksiz yerine getirmeye gayret 
eden bireyler olarak ifade ederken, inşa 
ettikleri söylemlerin kendilerine sunduğu 
özne pozisyonları içerisinden 
konuşmaktadırlar. Bu özne pozisyonları 
her kadının kendine veya diğerlerine 
yönelik sabit ve değişmez 
konumlandırmalar değildir. Bu 
konumlandırmalar her hal ve durumda 
değişebilen, hatta bazen birbiriyle 
çelişebilen pozisyonları içerebilir.   

1.4.1. Mükemmel Kadın 
 Mükemmel olmak, kadınların hedeflediği 
bir kadınlık durumudur ve sosyal aktör 
içine girdiği veya sokulduğu bu girizgahın 

nasıllığını sorgulamamaktadır. Konumuz 
itibariyle inşa edilen mükemmel kadın 
özne konumu, işinde başarılı olduğu gibi 
evinde de her işini eksiksiz yerine getiren, 
ev işleri konusunda eşinden yardım almak 
zorunda kalmayan kadındır. 
Katılımcılarımız, inşa ettikleri bu özne 
konum hedefini içselleştirmiş görünmekle 
birlikte kendi bakış açılarına göre 
“mükemmel” değillerdir. 

 1.4.1.1. İş Hayatının Yoğunluğu 
Yüzünden Ev İşini İkinci Planda 
Bırakan Kadın  
Sosyal aktör kendisine “mükemmel kadın 
olmak” gibi bir hedef tespit etse de, 
çalışma hayatının yoğunluğundan dolayı 
istediği hedefe ulaşamamakta, bu durum 
onu bir seçim yapmaya götürmektedir.  Bu 
noktada ikinci planda kalan genellikle ev 
işleri olmaktadır. 
 “…şimdi ben… heralde insanın bi tarafı 
daha çok önemsemesi gerekiyo iki taraf da 
eşit olmuyo. Ben işimi daha çok 
önemsiyorum… işimi… bu noktada ev çok 
geri planda kalıyo mesela. Mesela evde 
pek yemek pişmiyo… aperatif… haftada 
bööle bir iki… (A, 610- 15)  ” 

Sosyal aktör, ulaşmayı hedeflediği 
“mükemmel kadın”a kendi yaşam şartları 
içinde ulaşamayacağını anlamış ve bir 
tercih yapmış görünmektedir; bu tercih iş 
yaşamını öne çıkarmaktadır. Eşinin hayatı 
paylaşmadaki katkıları katılımcıyı 
rahatlatmıştır, ancak bilişsel düzeydeki 
geleneksel yönelimler varlığını 
korumaktadır. Ulaşmak istediği idealleri 
için çalışma hayatını öncelemek gibi bir 
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tercih yapabilmesine rağmen, sosyal 
aktörün suçluluk duygusundan tam olarak 
kurtulamadığı anlaşılmaktadır.  

1.4.1.2. Mükemmel Olamadığı İçin 
Üzüntü Duyan Kadın 
Katılımcıların çalışma ve ev hayatını aynı 
anda nasıl sürdürdükleriyle ilgili 
ifadelerinde “üzüntü” sıklıkla dile 
getirilmese de, kadınların söz konusu 
durumla ilgili üzüntü duydukları ve 
konuyu belli ölçüde dert edindikleri açıktır. 
Sosyal aktör geleneğin kendisine yüklediği 
sosyal cinsiyet rollerini üstlenmiştir; sosyal 
hayatta çalışmayı ev içindeki “temel 
rollerini aksatmak” için çok da yeterli bir 
neden olarak görmemektedir. Daha 
doğrusu, katılımcıların ev işlerine 
yetememelerinin temeline koydukları asıl 
neden iş hayatı olsa da, kadınlar “buna 
rağmen” görevlerini yapmak istemekte ve 
yapamadıkları için üzüntü duymaktadırlar 
“…ama evimin her yerine yetişememek 
üzüyo beni  (B, sa. 283)”. 

 1.4.2. Paylaşımcı Kadın 
Sosyal aktörün inşa ettiği paylaşımcı kadın 
özne konumu kendi içinde farklı 
anlamlandırmalarla doludur. Evdeki işlerin 
yerine getirilmesinde ortaya çıkan 
paylaşım söylemi kadınların çalışma 
hayatının zorunlu bir uzantısı gibi 
görünmektedir. Hedeflediği mükemmel 
kadın konumuna ulaşamayan sosyal aktör, 
ev işlerini eşiyle paylaşırken inşa ettiği 
özne konumun hemen paralelinde eşi için 
de özne konumlar inşa etmektedir. 
Karşılıklılık ilişkisiyle yapılan bu inşada 
sosyal cinsiyet rollerinin gelenek ve din 

sınırları içinde meşrulaştırımı açıkça 
görülebilmektedir. 
 
 1.4.2.1. Ev İşlerini Eşiyle Paylaşan 
Kadın 
Eşinin ev işlerinde kendisine çok severek 
yardım ettiğini ısrarla vurgulayan A, 
evlilik hayatının her bakımdan kendisini 
özgürleştirdiğini, özellikle de ev işleri 
konusunda çok rahatlattığını modern bir 
yaklaşımla ifade etmektedir.  Yetiştiği aile 
itibariyle geleneksel erkek zihinsel 
yapılarından uzak olduğu anlaşılan eşi 
sosyal aktöre yardım etmekte, 
katılımcımızın dediğine göre bundan mutlu 
olmaktadır. 
 “…olmasaydı yaptıı şeylerden şikayet 
ederdi ben sevgiyle yaptıını görüyorum.  
Tabi şu da demek değil ben eşimi 
kullanıyorum demek değil de… ben müsait 
olmadıım zaman o yapıyo o müsait olmadıı 
zaman ben yapıyom (A, sa. 558).” 
Sosyal aktörün özne konumlandırması 
farklı uzanımlara sahiptir. Eşini, 
geleneksel/ eşine yardım etmeyen özne 
konumun tam karşıtında sevgiyle karısına 
yardım eden modern erkek olarak 
konumlandıran katılımcı, eşinin konuyla 
ilgili gönüllülüğünden emin olduğunu 
ifade etmektedir. Bu noktada geleneksel 
kültüre ait bir düşün biçiminin 
katılımcıdaki tezahürü dikkat çekicidir. 
Erkeğin ev işlerini gönüllülük ilkesiyle 
yapması kadın kullanımına açık bir durum 
olarak kodlanmakta, buna bağlı olarak 
eşinin duygularını kullanmayan kadın özne 
konumu inşa edilmektedir. Sosyal aktör bu 
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konumlandırma ile eşinin ve kendisinin 
taşıdığı –toplum tarafından kabul gören- 
kişisel özelliklere dikkat çekmektedir. 
Karşılıklı anlayış çerçevesinde yürüdüğüne 
ilişkin önemli kanıtlar sunulan bu evlilik 
ilişkisinde, ev işlerinin paylaşımıyla ilgili 
eylem yöneliminin ev işlerini “kim müsait 
olursa onun yapması” şeklinde 
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan B’nin özne 
konumlandırması ve ev işlerini eşiyle 
paylaşım durumu daha geleneksel bir tablo 
ortaya koymaktadır. Ev işlerine yeterince 
güç ve zaman ayıramadığını her fırsatta 
dile getiren sosyal aktör eşinden yardım 
görmekte, ancak bu kolay olmamaktadır. 
 “…(eşim) becerikli ama ne diyeyim… o 
işin sorumluluunu ben aldıımı bildii için 
benden bekliyo. benden bekliyo İşte 
ihtiyaç duyduumu ve yapmasını istediimi 
ifade etmemi bekliyo… ediyorum zaman 
zaman… bu zaman zaman iyi oluyo bazen 
de ya bi kere de yardım et hiç bişey 
yapmıyosun diyorum (B, sa. 167- 73):.”  
Bu bağlamda kendisini işin sorumluluğunu 
alan kadın ve zaman zaman az da olsa 
şikayet eden kadın olarak konumlandıran 
sosyal aktör, eşini de zaman zaman yardım 
eden erkek ve yardım talebini bekleyen 
erkek olarak konumlandırmıştır. Bu 
konumlandırmalar sonucunda ortaya çıkan 
uygulamalar, kadının yardım istediği 
durumlarda erkeğin eşine yardım ettiği, 
diğer durumlarda ise kadını “kendi işiyle 
baş başa bıraktığı” durumlardır.  

1.4.2.2. Ev İşlerini Eşiyle Paylaşmak 
Zorunda Kalmaktan Rahatsız Olan 
Kadın 
Çalışma hayatının zorlayıcılığı karşısında 
eşinden yardım almak zorunda kalan 
sosyal aktör bundan belli ölçüde rahatsızdır 
ve konuyla ilgili özne konumlandırmaları 
bu rahatsızlığa göndermeler yapmaktadır. 
 “Benden hiçbir zaman eşim temizlik 
yemek… hiç bi zaman bunları beklemedi 
benden. Böyle bir beklentiye girmediini 
biliyorum (A, sa. 547- 48)”. 
Gündelik hayatın paylaşımında, eşini 
kendisinden ev işleri beklemeyen olarak 
konumlandıran sosyal aktör, konuyla ilgili 
kendisine sıkıntı veren durumun eşinden 
kaynaklanmadığına vurgu yapmaktadır. 
Eşindeki bu beklentisizliğe rağmen, sosyal 
aktör geleneksel kadın rolünü 
benimsemekte, “ben yapmak isterdim hala 
da yapmak isterim ama hayat şartları bunu 
getirmiyo yani belki çalışmıyo olsaydım 
sorumluluun bi kısmını daha fazla 
yüklenirdim ev noktasında (sa.  589- 90)” 
ifadeleriyle ev işlerini “gerektiği gibi” 
üstüne al(a)mamaktan duyduğu rahatsızlığı 
ortaya koymaktadır. 
Eşini, karısından ev işleri beklemeyen 
erkek olarak konumlandıran sosyal aktör, 
kendisini, duyarsız ve sorumsuz kadın özne 
konumunun tam karşıtında duyarlı ve 
sorumluluğunu bilen kadın özne 
konumunda inşa etmiştir. Katılımcının 
ifadelerindeki geleneksel izlek, modern 
gündelik yaşamda tezahür eden geleneksel 
ev kadını prototipini ortaya koyar 
niteliktedir. 
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1.4.2.3.Doğası Gereği Ev İşlerine Daha 
Yatkın Olan Kadın 
Katılımcılarımızın ifadelerinde, 
konuştuğumuz konular bağlamında 
“fıtrat”a yapılan göndermelerin ev içinde 
paylaşılan sosyal rollerin meşrulaştırımı 
olduğu gözlenmiştir. Bilindiği gibi, insan 
yönelimlerinin insan doğası kaynaklı 
olduğu (Kağıtçıbaşı, 2006) çokça kabul 
gören bir yaklaşımdır. Sosyal aktörün 
kadın/ erkek doğasını ayırmak için 
kullandığı “fıtrat” kavramı, bazı özne 
konumlandırmaların temelini 
oluşturmuştur.  
 “İhtiyacım olduunda söylüyorum o da 
yapıyo dediim gibi bazı işleri üzerine almış 
durumda ufak tefek de olsa. Fıtrat olarak 
da farklı erkekler bizim gibi değiller yani 
nasıl deyim şurası kirlenmiş yerler toz 
olmuş ya da bu konuda bizim hassas 
olduumuz kadar ya da gördüümüz kadar 
görmüyolar (B, sa. 182- 185).” 
Sosyal aktör, eşinin ev işlerindeki 
becerisini “becerikli, benim yapamıcaam 
kadar güzel yapıyo işleri (B, sa. 65)” 
sözleriyle teslim etmekle birlikte, onun 
konuyla ilgili duyarsızlığını “erkek 
fıtratına” bağlamış, doğası ev işi yapmaya 
uygun olmayan erkek özne konumunu inşa 
etmiştir. Bu erkek özne konumlandırması, 
doğası ev işi yapmaya uygun olan erkek 
özne konumunun karşıtında değildir; bu 
durumda erkek özne için genelleştirilmiş 
bir yargı söz konusudur. Söylemde benzer 
genel bir yargıya kadınlar için de ulaşarak 
ev işlerine duyarlı kadın özne 
konumlandırmasını inşa eden katılımcı, 
böylece hem kendinin hem de eşinin 

tutumunu “cinslerin doğal durumu”na 
dayandırarak meşrulaştırmıştır. 
“…yapmasam yap da demicek niye şurası 
şöyle olmuş niye burası böyle olmuş niye 
önüme yemek gelmedi demedi şu ana 
kadar Allah razı olsun demez de ama fıtrat 
herhalde ben bunu üstüme almışım 
çalışmak da benim tercihim evimin 
istediğim şekilde… tam olmuyo belki 
ama… tam olması için uğraşmak da benim 
tercihim. Bu da benim seçimim diye 
düşünüyorum (B, sa. 203- 207)”. 
Sosyal aktörün ifadeleri, geleneksel olarak 
paylaştırılmış sosyal cinsiyet rolleri ve bu 
rollerden beklentilerin göstergeleriyle 
doludur. Ancak konunun analizi yeteri 
kadar yapıldığı için bu göstergelerin 
ayrıntılı tahlil edilmeyecektir. 
Sosyal aktör, eşinin kendisinden hizmet 
beklemesini ve beklenen hizmetin 
gerçekleşmemesi durumunda kendisini 
sorgulamasını olağan bir durum olarak 
kodlamaktadır. Ayrıca erkeğin kadını ev 
işleri için sorgulamadığı durum 
yüceltilmiş, karısından hizmet beklemeyen 
erkek, karısını ev işi için sorgulamayan 
erkek ve yüceltilmeye layık erkek özne 
konumları beklentili, sorgulayıcı erkek 
konumunun karşıtında üretilmiştir. Bu 
noktada inşa edilen kadın, bütün hatlarıyla 
geleneğe aittir. Sosyal cinsiyet rollerine 
ilişkin içselleştirilen düşünsel ve duygusal 
süreçlerin etkisiyle, sosyal aktörün 
“moderne biraz bulaşan” erkek figürü 
karşısında minnet hisleriyle dolduğu 
anlaşılmaktadır. Üstelik bir kere daha ev 
işlerini üstlenme, onu mükemmel şekilde 
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yerine getirme kadın doğasına bağlanmış 
ve üretilen ilişki meşrulaştırılmıştır. Ancak 
burada inşa edilen geleneksel kadın öznesi 
bir manevrayla moderne bağlanmış, 
geleneksel tercihin kaynağı öznenin 
“kendine/ benine” dayandırılmıştır. 
Böylesi bir tabloda geleneksel/ modern 
ayrımının kesin çizgilerle saptanamayacağı 
açıktır; karşımızdaki, başta dediğimiz gibi, 
iç içe giren kompleks bir yapıdır.     

1.4.3. İleriye Dönük Hayalleri Ve 
Tasarıları Olan Kadın 
Katılımcılarımızın ileriye dönük hayalleri 
ve tasarıları mevcuttur. Gelecek yaşam 
dünyası, belirli nedenlerle şimdiki 
zamanda gerçekleştirilemeyen ancak 
gerçekleştirilmek istenen eylemlerle 
belirlenmiştir. Katılımcıların ulaşmak 
istedikleri yarın, bugünkü eksiklikleri 
tamamlayacağı umuduyla betimlenmiştir.    

1.4.3.1. Kariyeri Ve Yükselmeyi 
Düşünen Kadın 
Ailesinin dinsel baskıları yüzünden 
eğitimini tamamlamakta geç kalan A, 
kendisi için yine eğitimle geliştirilecek ve 
güzelleştirilecek bir yarın planlamış, 
“…mastır yapmak istiyorum mesela” 
diyerek kariyer yapmayı tasarlayan kadın 
özne konumunu inşa etmiştir.  A’nın 
evlilik yaşamı kendisini daha önceki 
hayatında hiç olmadığı kadar 
özgürleştirmiştir, sosyal aktör görüşmenin 
genel izleğinde sık sık vurguladığı bu 
durum için oldukça mutlu olduğunu ifade 
etmektedir. Bu bağlamda, katı geleneksel 
kurallar içinde yetişmiş bir kadının, bu 
kuralların dışında, isteklerini 

gerçekleştirebileceği bir düzlemde kurduğu 
hayatta özgürleştiği ve gelecek için yaptığı 
planların yelpazesini genişlettiği 
söylenebilir. 

1.4.3.2. Sadece Evine, Eşine Ve 
Çocuğuna Yeterli Vakit Ayırabilmek 
İçin Bir Süre Çalışmamayı Hedefleyen 
Kadın 
Elimizdeki verilerden hareketle, erkeğin ev 
içindeki tutumunun kadının geleceğe dair 
planlarını etkilediğini söylemek mümkün 
görünmektedir. Ev içi işlerde eşine baskı 
yapmasa da, hatta eşinin talebiyle zaman 
zaman ona yardım etse de, erkeğin 
geleneksel rollerini sürdürdüğü durumlarda 
kurulan gelecek hayali 
farklılaşabilmektedir. 

“Evdeki zorunluluklardan değil de okul 
yoğunluğundan daha çok çünkü okuldan 
geldiimiz saat belli… … böyle hayatımda 
Allah nasip ederse böyle bi zorunluluktan 
hastalıktan ötürü değil de böyle bi kaç 
sene… eşime ve çocuğuma daha çok 
zaman ayırabileceem bi dönem istiyorum. 
Yapmak isteyip de yapamadıım şeyleri 
yapıcam bi zaman dilimi… (B, sa. 259- 
263).” 

Sosyal aktör kendi geleceğiyle ilgili eşine 
ve çocuğuna daha fazla zaman ayıran 
kadın özne konumunu inşa etmiştir. 
Katılımcının bu tercihinin nedeni ev 
hayatını sosyal hayattan daha fazla sevmesi 
ve tercih etmesi olabilir “…yani ev bana 
külfet gelmiyo iş hayatı külfet geliyo (B, 
sa. 279)”. Ancak katılımcıyla görüşme 
izleğinde ulaştığımız nokta, modern 
toplum dünyasında kurulan küçük bir 
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geleneksel yaşam alanıdır. Kadının ev 
içine ait bütün işleri gönüllü üstlendiği/ 
üstlenmek zorunda kaldığı, doğası gereği 
bunları yapmaya yatkın olmayan bir erkek 
özne inşasıyla eşin haklılaştırıldığı mikro 
sosyal bir evrendir karşımızdaki. Sosyal 
aktör iş hayatından tamamen çekilmeyi 
düşünmemekte, ifadelerinin arasına daima 
“bir süre” ibaresini sıkıştırmaktadır. 
Katılımcının fail bir özne olmaktan tam 
olarak çıkabileceği “işsiz” bir yaşamın 
nasıllığıyla ilgili tereddütleri olduğu 
açıktır. Ancak mevcut yaşam şartları içinde 
sıkışıp kaldığı çelişkili repertuvarlar sosyal 
aktörün yönelimini ev içi yaşamına çekmiş 
görünmektedir. 

1.5. İdeolojik İkilemler 
Kendisini “modern ve dindar” bir kadın 
olarak tanımlayan sosyal aktörün ev içi 
işlerini eşiyle paylaşımında çizdiği 
repertuvarlar yer yer çelişkilerle doludur. 
Kadının modern toplum dünyasının aktif 
bir üyesi olma durumu sosyal aktör 
tarafından bir gereklilik olarak 
algılanmıştır. Ancak kadının içinde 
yetiştiği kültürel ortamın bilişsel ve 
düşünsel süreçlerdeki kalıcı etkisi çelişkili 
repertuvarlar ortaya koymaktadır. Bu 
repertuvarlar şöyle ortaya çıkmıştır: 

İşinde “en iyi” olmak isteyen kadın/ ev 
işlerinde “en iyi” olmak isteyen kadın; ev 
işlerinde paylaşımı gerekli gören kadın/ 
erkek doğasını ev işine uzak gören kadın; 
çalışan kadın olmak iyi ve tercih edilen 
şeydir/ çalışan kadın olmak yorucu ve 
evdeki asli görevleri ihmal ettiren şeydir. 

 1.5.1. İşinde “En İyi” Olmak İsteyen 
Kadın/ Ev İşlerinde “En İyi” Olmayı 
İsteyen Kadın 
Sosyal aktör, zor koşullarda elde ettiği 
mesleğinin uzantısı olan çalışma hayatında 
başarılı olmak istediği gibi ev içi işlerinde 
de geleneksel kadınlık rolünü 
sahiplenmektedir. Sorgusuzca kabul edilen 
geleneksel sosyal cinsiyet rolleri, geleneğin 
ve dinin satır arası sunumlarıyla 
yüceltilmekte, söz konusu rollerin 
“gerektiği gibi” yapılabilmesi hedefi ortaya 
koyulmaktadır. Halbuki insan sınırlı bir 
varlıktır ve kendi yaşamını kuşatan çok 
yönlü “görevlerde” en iyi olmak mümkün 
görünmemektedir. Sosyal aktörün, idealize 
ettiği en iyileri gerçekleştiremediği 
durumları yer yer kabullendiği, ancak bu 
“yetersizliğinin” doğurduğu suçluluk 
duygusundan kurtulamadığı 
anlaşılmaktadır.  
Aslında analiz etmeye çalıştığımız 
durumda düşünsel çelişkiler yoğun 
değildir, ancak sosyal aktör içinde yetiştiği 
geleneksel kültür etkisiyle temel görevinin 
“kadınlık ve annelik” olduğunu 
hissetmekte ve sorumluluklara yaptığı 
anlamlı vurgularla bunu ortaya 
koymaktadır. Ancak kadınlık ve annelik 
rolünün birincilleştiği bir yaşam alanında 
kadının sosyal yaşamdaki fail görünümü 
bitecektir. Dolayısıyla sosyal aktörün 
ikilemi, aslında birincil olarak kodladığı 
görevleri ikincilleştirmek zorunda 
kalmasında ve “asıl görevlerini gerektiği 
gibi yerine getirememesinde” ortaya 
çıkmaktadır. 
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1.5.2. Ev İşlerinde Paylaşımı Gerekli 
Gören Kadın/ Erkek Doğasını Ev İşine 
Uzak Gören Kadın 
Katılımcıların ev işlerini eşleriyle 
paylaşmaları eylemsel olarak sorunlu 
görünmemektedir, çünkü her iki katılımcı 
da ev işlerinde eşlerinden yardım 
aldıklarını ifade etmekte, konuyla ilgili 
onlardan yakınmamaktadır. Ancak bu 
durumun daha çok bir zorunluluk sonucu 
ortaya çıktığı açıktır. Çalışma hayatının 
yoğunluğu yüzünden ev işlerine yetemeyen 
kadınlar ev işlerini eşleriyle mecburen 
paylaşmakta, bu paylaşımı ortak yaşamın 
doğal bir uzantısı olarak kodlamakta 
zorlanmaktadırlar. Ancak katılımcıların bu 
durumu kendilerine sorun yapma düzeyi 
farklıdır; eşinden gönüllülük ilkesiyle 
yardım alan katılımcı, -bütün ev işlerini 
kendisi yapmak istemesine rağmen- ev 
işlerini eşiyle paylaşmayı gündelik hayatın 
doğal tezahürü olarak kodlayabilmiştir. 
Sosyal aktörün konuyla ilgili yetersizliğine 
yaptığı vurgu, eşiyle ev işlerini 
paylaşımdan doğan mutluluğa göre çok 
zayıf ve yüzeysel kalmaktadır. 
Diğer taraftan, gündelik yaşamın 
devamında eşinden yardım almaya ihtiyaç 
duyan, yardım aldığında da mutlu olan 
katılımcı, bir taraftan düşük düzeyde de 
olsa eşinin ev işlerindeki yetersiz 
katılımından şikayet etmekte, diğer taraftan 
onun bu durumunu erkek doğasına 
bağlamaktadır.   
 
1.5.3. Çalışan Kadın Olmak İyi Ve 
Tercih Edilen Şeydir/ Çalışan Kadın 
Olmak Yorucu Ve Evdeki Asli Görevleri 
İhmal Ettiren Şeydir 

Modern toplum dünyasının aktif bir üyesi 
olmayı isteyen ve böyle bir yaşam kuran 
sosyal aktörler, modern fail konumlarından 
memnundur. Katılımcılar eğitim alma, 
meslek edinme süreçlerini eğitim alamayan 
ve eğitim sonucunda bir meslek 
edinemeyen öteki kadınların daha üstünde 
konumlandırarak ifade etmişler, bu sürecin 
gerekliliği konusunda bir ikilem 
göstermemişlerdir. Ancak çalışma 
hayatının ev içi yaşantısına etkileri söz 
konusu olduğunda, kadınlık ve annelik 
rollerinin yetersizliği konusunda görüş 
birliğine varılmış, ev içi kadınlık rolleri 
yüceltilmiştir. Burada ortaya çıkan 
repertuvarlar inişli çıkışlı ikilemlerle dolu 
olmasına rağmen, sosyal aktör birini 
diğerine tercih etmemiş, düşünce 
dünyasında idealize ettiği özne 
konumlarından feragat etme yolunu 
seçmiştir. 

 2. SONUÇ 
Analiz sonuçlarında, kendisini modern 
dindar olarak tanımlayan kadınların ev 
işlerini eşleriyle paylaşımı konusunda 
toplumda var olan söylemler bağlamında 
hangi özne konumlarını ürettikleri,  bu 
bağlamda hangi eylemlere yöneldikleri ve 
inşa ettikleri bu repertuvarlarda hangi 
ikilemleri yaşadıkları şöyle bir izlekte 
ortaya çıkmıştır. 

Modern toplum dünyasında fail bir özne 
olarak konumlanan kadınlar, sahip 
oldukları sosyal durumdan memnundur, bu 
duruma isteyerek, hatta bazı bedeller 
ödemek zorunda kalarak sahip olmuşlardır. 
Dolayısıyla sosyal yaşamda fail bir özne 
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olarak var olmanın başka bir alternatifi 
üretilmemiştir; mevcut yapı düşünsel ve 
eylemsel süreçlerle beslenmektedir. 
Kadınların moderne eklemlenme 
konusundaki genel kabulleri tartışma 
götürmeyen bir gerçektir,  ancak gündelik 
yaşamda üstlenilen sosyal roller 
bağlamında, modern gündelik yaşamda 
geleneğin sürdürüldüğü ve farklı 
meşrulaştırmalarla yeniden inşa edildiği 
söylenebilir.    

Görüşmenin doğal izleğinde kadın erkek 
ilişkileri, evlilik yaşamı, çalışma ve para 
kazanma gibi konularda genel olarak 
modernitenin belirlediği bir kadın profili 
betimlenmiştir. Konu ev içi işlerinin 
düzenlenmesine ve yerine getirilmesine 
geldiğinde ise kadınların inşa ettiği 
söylemlerin modernden geleneksele 
yöneldiği ve sosyal rollerin geleneğe 
uygun olarak paylaştırıldığı görülmüştür. 
Sosyal yaşamda fail bir özne olarak var 
olmanın gerekliliği üzerine inşa edilen 
modern söylemlerden sonra, ev içi cinsiyet 
rollerinin geleneksel dağılımının 
sorgusuzca kabul edildiği, ev işlerine ait 
sorumlulukların tam olarak üstlenildiği 
söylemler inşa edilmiştir.  
Katılımcılar ev işlerinin yürütülmesi 
konusunda eşlerinden şikayet etmemişler, 
genel olarak onlardan yardım gördüklerini 
belirtmişlerdir. Ancak kadınlar eşleriyle 
paylaşmak zorunda kaldıkları ev işlerinin 
aslında kendi sorumlulukları olduğunu 
kabul eden söylemsel çerçevede 
konuşmuşlar, dinin bu konuda kadını 
özgürleştirici misyonunu özellikle 
vurgulamışlardır. Kadınların, “modern/ 

dindar bir kadın” olarak gerçekleştirmeye 
yöneldikleri kimlik inşasında dinselliğin 
çok yönlü etkileri belirgindir. Katılımcılar 
kendisini “dindar” olarak tanımlayan 
ailelerde yetişmiş olsalar da, ailelerinin 
dini geleneksel yorumlarıyla kabul 
ettiklerini ve içselleştirdiklerini 
vurgulamakta, bu noktada kendi 
dinselliklerini ailelerininkinden 
ayırmaktadırlar. Kendilerini “ailelerinden 
daha şuurlu müslüman” olarak kodlayarak 
dinin geleneksel yorumlarına bir karşı 
duruş geliştiren kadınlar, savlarını rasyonel 
temelde açıklama yoluna gitmektedirler. 
Bu açıklamalarla kadınlar, “şuurlu birer 
Müslüman” olarak yer aldıkları gündelik 
yaşamda modern/ dindar bireyler 
olmalarına dinin engel olmadığını, üstelik 
aynı dine inanan ve “şuurla” bağlanan 
eşlerinin kadınlara “din dışı” bir tavırla 
yaklaşmadığını ortaya koymaktadırlar. 
Kadınların konuya yaklaşımlarında, 
kendilerini ev işi yapmaya mecbur 
kılmayan bir dine mensup olduklarını sıkça 
vurgulayarak, dinselliği geleneğin “dar ve 
sığ” kalıplarının dışında tanımlama ve 
deneyimleme yönelimi gözlenmiştir. 
Ancak kadınların ev işlerini eşleriyle 
paylaşımlarındaki modern dışı/ geleneksel 
eylemsellik, içinde yetiştikleri kültürel 
ortamın “şuurla” inşa ettikleri dinselliğe ve 
eklemlenmeye çalıştıkları moderne galebe 
çaldığını göstermektedir.  

İnşa ettikleri söylemler bağlamında özne 
konumlandırması yapan sosyal aktörler, 
içinden geldikleri geleneksel düşün yapısı 
ile içinde bulundukları modern dünyanın 
çelişkili varyasyonları arasında inişli çıkışlı 
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bir kimlik inşası gerçekleştirmektedirler. 
Bu sosyal inşa, sosyal aktörlerin etkisiyle 
yoğruldukları, ancak tam olarak ait 
olamadıkları karşıt kültürel özelliklerin 
kaynaşmasıyla oluşan bir sosyal yapıda 
gerçekleşmektedir.  Bir yandan modern 
taleplerle toplum dünyasındaki failliklerini 
savunurken diğer yandan geleneğin 
kendilerine yüklediği ev kadınlığı rolünü 
benimseyen kadınlar, bu halleriyle ikilemli 
bir yapı sergilemektedirler. Bu ikilemin 
ortaya çıkardığı rahatsızlıklar kadınlar 
tarafından farklı meşrulaştırmalarla 
aşılmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımın, 
kadınlar için büyük önem taşıyan 
dinselliklerini olduğu kadar evlilik 

yaşamlarını da korumaya olanak 
sağladığını söylemek mümkündür.   
 Son tahlilde,  kendisini modern dindar 
olarak tanımlayan kadınların ev işlerini 
eşleriyle paylaşımı geleneğe ve moderne 
ait girizgahlardan geçmekte, bu kadınlar ne 
tam moderne ne de tam geleneğe ait bir 
konumlandırmanın içine 
girebilmektedirler. Gündelik hayatta ortaya 
çıkan ve gelenekle modern arasında 
zikzaklar çizen ikilemler sosyal yaşamın 
doğal bir uzantısı halinde tezahür 
etmektedir.           
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OSMANLI DÖNEMİ MEHTERAN-I TABL-I ALEM TEŞKİLATINA 
GENEL BİR BAKIŞ 

 
Yüksel PİRGON 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Müzik Bölümü 

 

Özet: Türklerde müziğin varlığı, tarih öncesine dayanan köklü bir gelenektir. Müzik, sadece 
sosyal ve dini temalara hizmet için kullanılmamış, askeri amaçlarda da kullanılarak bir devlet 
geleneği haline gelmiştir. En eski Türk kaynakları olarak kabul edilen Köktürk kitabelerinden yani 
VI-VIII yüzyılları arasında oluşturulan Orhun ve Yenisey yazıtlarından Türklerde gelişmiş bir 
askeri müzik olgusunun mevcut olduğu bilinmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un Divan-u Lugat-it-
Türk adlı eserinde de Türklerde mevcut olan savaş müziği geleneğine değinilmiş, birçok savaşta 
davullar ve boruların çalındığı ifade edilmiştir. Osmanlılar’da mehter geleneği Anadolu Selçuklu 
hükümdarı II. Gıyaseddin Mesud’un Osman Bey’e 1286 tarihli istiklâl fermanı ile birlikte; tuğ, 
bayrak, zil, tabıl ve nakkare göndermesi ile başlamış ve Sultan II.Mahmud’un yeniçeri ocağını 
kaldırdığı 1826 yılına değin önem arz ederek süregelmiştir. Literatür taramasına dayalı olan bu 
betimsel çalışmada, tüm eski Türk devletlerinde olduğu gibi, Osmanlı döneminde de hâkimiyet ve 
kudretin bir ifadesi olan askeri müzik, mehteran-ı tabl-ı alem teşkilat yapısı çerçevesi içerisinde 
irdelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Türk, Osmanlı, Mehter, Mehteran-I Tabl-ı Alem, Mehter Çalgıları 

 

AN OVERVIEW OF OTTOMAN MEHTERAN-I TABL-I ALEM ORGANIZATION 

Abstract:  In Turkish societies, music has always been a long-established tradition with its history 
dating back prehistoric times. Music hasn’t only served for social and religious purposes but it has 
also turned into a state tradition with its use for military purposes. Accepted as the oldest Turkic 
resources, Köktürk Scripts, indicates that Turks’ve always owned a sense of military music. 
Kaşgarlı, in his Divan-u Lugat-it-Türk, touched upon existing military music tradition. Ottoman 
Janissary Band tradition initiated through Mesud II, Seljuk Emperor, who sent an independence 
decree dated 1286 to Osman along with a plume, flag, cymbal, table and kettledrum. Having 
gained importance over the years, this tradition ended in 1826 when Mahmud II abolished 
Janissary Corps. Based on literature review, this study highlights the military music, which marked 
the sign of dominance and power in Ottoman Empire like in all former Turkic States, within the 
framework of mehteran-ı tabl-ı alem organization.  

Key Words: Turk, Ottoman, Mehter, Mehteran-I Tabl-ı Alem, Mehter Instruments 

 

 



 
 
1. GİRİŞ 
“Tarih boyunca Türklerde müzik yalnızca 
zevk, neşe ve eğlence kaynağı, aşkın ve 
hüznün ifade aracı değil, devlet-millet 
birliğini oluşturan, halkı uyaran, savaşta 
orduya millî duygular veren, yürüyüş ve 
hareket düzenleyen; dini bakımdan ise iyi 
ruhları çağıran, kötü ruhları kovan bir 
kültür ve gelenek sembolüdür”(Ögel 
1977:4-5). Türklerde tarih boyunca müzik 
toplumun birçok alanında kendisine 
kullanım alanı bulmuş bu alanlardan en 
önemlisi de kuşkusuz askeri müzik 
olmuştur. Geçmişten bu yana Türklerde 
askeri müzik geleneği oldukça köklü ve 
kurumsallaşmış bir gelenektir. “Türkler 
asker millet özelliğine sahip olmalarından 
dolayı tarihin her döneminde ordularına 
büyük özen göstermişlerdir. Diğer ordulara 
üstünlük sağlamak amacıyla ise Büyük 
Hun İmparatorluğu’ndan itibaren çeşitli 
savaş, taktik, teknik ve stratejiler 
geliştirmişlerdir. Bunun yanı sıra askerin 
maneviyatını güçlendirmek ve savaş 
kabiliyetini artırmak gayesiyle askeri 
müziğe de ayrıca önem 
vermişlerdir”(Güner 2007:101). Buradan 
hareketle Türklerde askeri müzik bir ordu 
unsuru olarak görülmüş adeta bir silah gibi 
kullanılmıştır. Askeri müziğin dinamik ve 
coşkulu tesirinin verdiği şevk ile düşmanın 
üzerine daha fazla bir motivasyon ve öz 
güven ile gidilmiştir. Kendi ordusuna şevk 
ve öz güven veren bu müzik, düşman 
ordusuna da tam tersi bir tesirde bulunmuş, 
korku unsuru olmuş ve motivasyonlarını 
düşürmüştür. Öte yandan, “Hun’lardan beri 
Türk savaş tekniğinin vazgeçilmez unsuru 

olan askeri müziğin amacı çok uzaklardan 
duyulan ve gitgide yaklaşan gök 
gürültüsüne benzer yabancı bir müziğin 
sesiyle düşmanın moralini bozup 
savaşacak güç bırakmamak, düşmanı 
teslim almak suretiyle harbi en kısa 
zamanda bitirmek ve böylece bir bakıma 
insan kıyımını önlemekti”(Tanrıkorur 
2005:22).  

Askeri müziğin en köklü ve kullanım 
menşei en eski zamanlara dayanan çalgısı 
davuldur. Davul, eski Türklerde hâkimiyet 
ve kudret alametlerinden birisidir. Bu 
alametlerin bir diğeri de “tuğ”dur. “Tuğ, at 
kuyruğu bağlanmış ve ucuna da altın 
yaldızlı top geçirilmiş mızrak gibi bir 
sembolün adıdır”(Türkmen 2009:50). 
(Bkz. Ek A. Resim 1.) “Eski Türkler için 
kutsal sayılan tuğ, davul ile bir bütün 
durumundaydı ve tuğun açığa çıkartılarak 
dalgalandırılması da bir savaş habercisi 
olarak sayılırdı”(Özalp 2000:43). Örneğin, 
Osmanlılarda savaş ilan edildiği vakit 
sancak-ı şerif Topkapı Sarayı’na mehter 
eşliğinde getirilip dikilir, bunu gören ahali, 
savaş ilan edilmiş olduğunu anlardı. Bir 
başka örnekte ise, “İslâmiyet öncesi Orta 
Asya Türk devletlerinde Kurultay’ın açılış 
ve kapanışında, Hakan’ın Kurultay’a 
gelişinde davulların çalınıp, tuğların 
çekildiği birçok kaynakta 
anlatılmaktadır”(Güner 2007:102).   

Sancak ve tuğların bu şekilde kullanım 
biçimleri sadece Türk devletlerinde değil, 
Batı medeniyetlerinde de görülmektedir. 
“Orta çağ uygarlığında Batı’da egemenlik 
sembolü olan flama, arma-sembol ve 



 
 
taçların Doğu’daki karşılığı bayrak, tuğ ve 
davul olmuştur”(Güner 2007:102).  

Türk devletlerinde mevcut olan askeri 
müzik içerisinde en yaygın olarak 
kullanılan, kudret ve hâkimiyeti temsil 
eden çalgı davuldur. Davul, eski Türklerde 
savaşlardan sosyal alanlara kadar birçok 
yerde kendisine kullanım alanı bulmuştur. 
Her nerede kullanılırsa kullanılsın, davul 
çalma eyleminin eski Türklerdeki ifade 
biçimi “nevbet vurma”dır. Nevbet 
vurmada, davul asıl olmak kaydıyla bazen 
davula eşlik eden farklı çalgı türlerinin de 
kullanıldığı bilinmektedir. “VIII. Ve IX. 
yüzyıllarda yalnız davul ve ilkel borularla 
vurulan nevbet, IX. yüzyılda, kös, davul, 
boru ve zil ile zenginleşip vurulmaya 
başlanmıştır. XII. yüzyılda Nay-ı Türk adı 
verilen Türk borusunun da enstrümanlar 
grubuna katılması ile Mehter bugünküne 
yakın şekliyle ortaya çıkmıştır”(Güner 
2007:102).  

Selçuklularda nevbet vurma geleneği 
sadece savaşlarda değil, namaz 
vakitlerinde, önem arz eden vakaların 
duyurulmasında ya da eğlencelerde de 
kullanılırdı. Beş vakit namaz için nevbet 
vurdurulması sadece Sultanlara has idi. 
Emirler ve Melikler ancak 3 namaz vakti 
nevbet vurdurabiliyor beş vakit nevbet 
vurduran isyan etmiş sayılıyordu. 
Muhammed Tapar meliklik döneminde 
Sultan Beryaruk’a karşı saltanat 

mücadelesine giriştiğinde Hamedan 
civarında beş nevbet çaldırmaya başlayınca 
bu bir savaş nedeni olmuştu(Özaydın 
2007:39). 

Bu vakadan da anlaşılacağı üzere, her ne 
mevkide ve görevde olunursa olunsun, 
nevbet vurmanın bir usulü ve adabı vardı. 
Bu usul ve adaba riayet etmek zaruri bir 
kaide idi.  “Selçuklularda nevbet müziğini 
icra eden topluluklara Tablhane ya da 
Nevbethane çalanlara ise Nevbetiyan 
denilmiştir. Selçuklulardan Osmanlı’ya 
geçen mehterin uzun süre Osmanlı’da yine 
nevbet olarak adlandırıldığını da belirtmek 
gerekir. Nevbethaneden Mehterhaneye 
geçiş kesin olarak tarihlendirilemezse de, 
eldeki veriler bunun uzun bir süreçte 
gerçekleştiğini göstermektedir”(Kaya 
2012:98). (Ek A. Bkz. Resim 2) 

“Türklerde askeri müzik geleneğinin 
bilinen tarihi, Asya Hunlarına 
dayanmaktadır. Bu dönemden itibaren 
kurulan bütün Türk devletlerinde askeri 
müzik ve askeri müzik takımları büyük 
öneme sahip olmuştur. İslâmiyet’ten sonra 
kurulan Türk devletlerinde bu müzik ve 
müzik takımları farklı isimlerle devam ede 
gelmiştir”(Vural, Göher Vural 2012:564). 
Orta Asya Türk Devletleri’nden, Osmanlı 
Devleti’nin yıkılma dönemine kadar 
devam eden süreçte var olan askeri müzik 
geleneğinin almış olduğu isimler ve 
yaklaşık tarihleri tablo 1 de belirtilmiştir. 

 
 
 
 



 
 

Tablo 1. Türklerde Askeri Müzik Geleneği Farklı Dönemlerde Aldığı İsimler 
İsimlendirme Kullanıldığı Dönem Yaklaşık Tarih 
Tuğ Takımı Orta Asya Türk Devletlerinde M.Ö. ?..- M.S. 1200 ? 
Tabılhane Anadolu Selçuklularında … 1000 ?..- 1500 ? 

Nevbet / Tabılhane Osmanlı İmparatorluğu’nda 1300?.. – 1500?.. 
Tabl-ü Alem Mehteranı Osmanlı İmparatorluğu’nda 1500 ?...- 1600 ?.. 

Mehterhane-i Tabl-ü Alem Osmanlı İmparatorluğu’nda 1550 ?...- 1650 ?.. 
Alem Mehterleri Osmanlı İmparatorluğu’nda 1600 ?...- 1700 ?.. 

Cemaat-i Mehteran-ı Alem Osmanlı İmparatorluğu’nda 1650 ?...- 1750 ?.. 
Mehterhane Osmanlı İmparatorluğu’nda 1750 ?...- 1900 ?.. 

Muzikayı Humayun Osmanlı İmparatorluğu’nda 1826 - 1922 
Mehterhane-i Hakani Osmanlı İmparatorluğu’nda 1914 – 1915 

(Baba 2009:18). 
 
Tablo 1.’de görüldüğü gibi Osmanlılarda 
askeri müziğin isimlendirilme aşamasında 
“mehter” kelimesinin sıklıkla kullanıldığı 
görülmektedir. “Mihter kelime anlamı ele 
alındığında, “mih”; büyük anlamını, “ter”; 
“ta, da” edatlarını simgeler, Müzikacı, 
çadırcı, mehter, büyük anlamına gelen meh 
kelimesi ile büyüklenme edatı olan ter den 
teşekkül etmiş bir kelimedir. Daha büyük 
ekber azam manası ile karşılaşılır”(Pakalın 
2004:448). “Mihter ve ya Mihtar şeklinde 
bazı İslam devletlerinde, Memlüklerde ve 
Türkistan’da, saray teşkilatında vazifeli 
memur ve ya vezir manasında 
kullanılmıştır.  Mehter deyiminin 
Osmanlılarda ne zamanlardan beri yer 
ettiği kesin olarak belli değildir”(Sanal 
1964:3).  
 
1.1. Osmanlılarda Mehter Geleneği 
 
“Mehter, Osmanlı Devleti’nde, Osman 
Gazi’den Sultan II. Mahmud’a kadar 
uzanan dönemde, 1299-1826 yılları 

arasında toplumsal ve siyasal işlev de 
üstlenmiş olan geleneksel askeri 
müziğimizin adıdır ve bu gelenek 537 yıl 
sürdürülmüştür”(Say 2005:444). Askeri 
müzik geleneği Osmanlılara Selçuklular 
vasıtası ile geçmiştir. Selçuklularda nevbet 
denilen askeri müziğin unsurları, dönemin 
Osmanlı sultanı Osman Gazi’ye jest olması 
amacı ile gönderilmiş, Osman Gazi divan 
kurarak nevbeti ilk kez tüm maiyeti ile 
ayakta izlemiştir. Osman Gazi’nin 
zaferlerinin duyulması üzerine Selçuklular 
tarafından h.683=m.1284 tarihli bir 
fermanla Söğüt ve civarı kendisine 
verilmiş ve h.688=m.1289 tarihli ferman 
ile de bağımsızlık malzemesi 
gönderilmişti(Sanal 1964:5).  
“Osmanlı Devletinin çekirdek mehteri 
hüviyetinde olan nevbet takımı daha 
sonraları geliştirilmiştir. Bu tarihten sonra 
tabl-ı alem mehterlerini Osmanlı Devleti 
teşkilatında kurum olarak görmekteyiz. 
Tabl-ı alem mehterlerinin teşkilat olarak 
oturması Fatih devrinde olmuştur”(Özcan 



 
 
2003:546). “Osmanlı askeri müziği, 
Osman Gazi zamanında savaşlarda yer 
almaya başlamıştır. Fatih Sultan Mehmed 
zamanına kadar yeteri kadar yazılı kaynak 
olmamasına rağmen Fatih zamanında 
askeri teşkilatlanmanın ve doğal olarak 
mehterhanenin de geliştiği 
görülmüştür”(Çokamay 2012:447). Mehter 
teşkilatının büyümesi ve gelişmesinin 
Osmanlı Devleti’nin sınırlarının 
genişlemesi ve güçlenmesi ile orantılı 
olduğu düşünülürse, bu büyüme ve 
gelişimin neden Fatih döneminde ivme 
kazandığı anlaşılır. (Ek A. Bkz. Resim 3)   
 
Mehter teşkilatının büyüyüp gelişmesi 
kullanım alanlarında da farklılıklar 
yaratmaya başlamıştır. “Mehter hiçbir Türk 
Devletinde savaş aleti durumunda 
kalmamış, barış durumlarında, 
kutlamalarda, eğlencelerde, hükümdar 
alaylarında da kullanılmış ve devletin bir 
parçası durumundan da asla 
kopmamıştır”(Özalp 2000:43). “Mehterin 
sadece savaş değil barış zamanında da 
sosyal görev ve sorumluluklarının olması, 
teşkilatın tamamıyla Yeniçeri Ocağı’na 
tabi oluşunu engellemiş, görev alanlarını 
genişletmiştir”(Yaldır 2009:14). “Barış 
zamanında “eyyâm-ı âdiyye” denilen 
mehter, Allah’a, Peygamber’e, Padişah’ a 
ve efradına methiyeler düzenleyen, günün 
belirli zamanlarında ve törenlerde icra 
görevi olan bir müzik topluluğudur”(Kaya 
2012:99).  
 
Fakat mehterin Osmanlılarda ağırlıklı ve 
etkili olarak kullanıldığı alan şüphesiz ki 

savaşlarıdır. Murphey’e göre, “Özellikle 
uzun sürme ihtimali olan bir savaşta 
askerin her türlü sıkıntıya katlanma 
konusundaki kararlılığı, fizikî ve ruhsal 
olarak kendisini mücadeleye hazır etmesi, 
oldukça zor şartlarda savaşan bir Osmanlı 
askerinin en önemli problemlerinden biri 
olsa gerektir” (Akad 2007’den). Bu 
problemi çözmede Osmanlıların en çok 
kullandıkları yöntemlerden birisi olan 
mehter, savaşlarda olumlu sonuca ulaşma 
yolunda son derece önemli ve tetikleyici 
bir güç olmuştur. Mehterin savaşlarda 
kullanıldığı en temel durumlar şunlardır: 

 Düşman ordusunun motivasyonunu 
düşürmek, 

 Düşman ordusunu heybetli müzik 
unsurları ile ürküterek geri 
çekilmeye teşvik etmek ve 
böylelikle insan kıyımını mümkün 
olduğu kadar aza indirmek, 

 Ordunun yürüyüş ritmini 
belirlemek, 

 Orduya tehlikeli bir durumu arz 
etmek, 

 Orduya saldırı emrini duyurmak, 
 Ordugâhı koruyan nöbetçi erlerin 

uyumamasını sağlamak için gece 
boyunca nevbet vurmak, 

 Saldırı eylemini belli bir dinamizm 
ve tempoda tutmak, 

 Orduya geri çekilme emrini 
duyurmak, 

 Orduya savaşın sona erdiğini 
duyurmak, şeklinde sıralanabilir. 

Osmanlılarda hem sosyal alanlarda hem de 
savaşlarda fonksiyonel bir biçimde 



 
 
kullanılan mehterin, belli bir teşkilat yapısı 
dahilinde kurumsallaşması kaçınılmaz 
olmuştur.  Osmanlıda mehter kelimesi 
başlığı altında karşımıza iki kurumun 
çıktığı görülmektedir. Bunlardan biri 
Mehteran-ı Hayme-i Hâssa, bir diğeri ise 
Mehteran-ı Tabl-ı Alem’dir. Mehteran-ı 
Hayme-i Hâssa, padişah ve devlet 
erkânının çadırlarını, güneşliklerini imal 
etmek, günümüze gelen karşılığıyla saray 
ve konakların dekorasyonunda ihtiyaç 
duyulan mefruşat malzemelerini 
hazırlamak ve bunların onarım işlemlerini 
gerçekleştirmekle yükümlü bir kurumdur. 
Mehteran-ı Tab-ı Alem, gerek geleneksel 
giyim kuşamları, gerekse geleneksel sazları 
ile yaptıkları müziğinin ihtişamının, 
Osmanlının güç ve kudretine hizmet 
etmesidir. Osmanlı Devleti’nin güç ve 
kuvveti, debdebe ve ihtişamını, şan, şöhret 
ve kudretini besleyerek ön plana çıkartan 
bu kurumlar, yapmakla yükümlü oldukları 
görevleri gereği, mehter kelimesi altında 
birleştikleri düşünülmektedir(Türkmen 
2009 :14). 

1.2. Mehteran-ı Tabl-ı Alem Teşkilatı 
 
Mehteran-ı tabl-ı alem teşkilatını, tarihsel 
gelişim süreci ve idari teşkilat yapısı 
başlıkları altında incelemek mümkündür.  
 
1.2.1. Teşkilatın Gelişim Sürecine Kısa 
Bir Bakış 
 

Osman Bey ile başlayan Osmanlı mehter 
geleneği çerçevesinde, Orhan Bey 
döneminde mehter takımı sayısının 

çoğalmadığını tahmin etmekteyiz. 
Muhtemelen padişaha ait olan bir mehter 
takımı mevcut idi. Eğer mevcut başka bir 
mehter takımı olsaydı Rumeli’ye fetih için 
çıkan Süleyman Paşa’ya verilirdi. 
Vezirlere, beylere, sancaklara ve kalelere 
mehter takımının verilmesi, devletin 
büyümesi ile paraleldir. Fetihler ile beraber 
devlet teşkilatındaki yapılanma, mehterin 
de şekillenmesini sağlamıştır(Boztaş 
2009:18).  

Mehter yapılanması ve olgunlaşması I. 
Murad döneminde başlamıştır. Bu 
dönemde, teşkilat oturmaya ve görev 
dağılımları hususu daha çok netlik 
kazanmaya başlamıştır. Osmanlının 
sınırlarının genişlemesi, girilen savaşların 
sayılarının da artmasına neden olmuştur.  
Bu durum, mevcut mehteran sayısının da 
artmasını tetiklemiştir. “Osmanlı mehter 
teşkilatı I. Murad zamanında (1360-1389), 
yeniçeri birliklerinin kurulmasıyla gelişmiş 
ve yeniçerilere yardımcı nitelikte bir askeri 
kurum haline dönüştürülmüştür”(Yaldır 
2009:14).   

Osmanlı’da başta padişah olmak üzere 
birçok devlet erkânı, kıdemlerine göre 
mehter bulundurmuş olmakla beraber, tüm 
mehterlerin bağlı olduğu kurum padişah 
mehteri olan Mehteran-ı Tabl-ı Alem-i 
Hâssa’dır. Padişah mehterleri ilk dokuz, 
daha sonra on iki katlı olarak 
düzenlenmiştir. Vezir-i azamın dokuz, 
diğer vezirlerin, yeniçeri ağası, defterdar, 
beylerbeylerinin, daimi elçiliklerin, sancak 
beylerinin ve yörük beylerinin kıdemlerine 
göre azalan sayıda mehterhanelere sahip 



 
 
olduğu bilinmektedir. Mehteran sayısının 
XVI. Yüzyılda 200, XVII. Yüzyılın 

başlarında ise 228 kişiye çıktığı 
görülmektedir(Şahiner 2007: 21).  

 

Tablo 2. Sultan II. Beyazid Dönemi ve Sultan III. Osman Dönemi Arası Yaklaşık 
Mehterhane Mevcudu 

Dönemler Mehterhane Mevcudu 
Sultan II. Beyazid Dönemi 187 Adet 

Yavuz Sultan Selim 200 Adet 

Kanuni Sultan Süleyman 107-200 Adet (sefer sırasında 237 adete çıktığı 
bilinmektedir.) 

Sultan II. Selim 200 Adet 
Sultan III. Murad 158-228 Adet 
Sultan IV. Murad 200 Adet 

Sultan İbrahim 200 Adet 
Sultan IV. Mehmed 102 Adet 
Sultan III. Ahmed 74 Adet (yalnız sazendeler) 
Sultan III. Osman 64-65 Adet (yalnız sazendeler) 

(Sanal 1964:14). 

Fatih döneminde, düzenlenen devlet 
teşkilatı ile Mehteran-ı tabl-ı alemin yapısı 
da şekillendirilmiştir. Mehtere oldukça 
önem verdiği bir çok kaynakta belirtilen 
Fatih Sultan Mehmed,  İstanbul’un 
fethinde mehter çok etkin bir şekilde 
kullanmış, kuşatma dahilinde verilen 
saldırı emirlerinin parolası ve başlangıcı 
mehterin çaldığı “ceng harbi” olduğu 
bilinmektedir. Cengi harbînin ilk icrâ şekli 
yalnız davullarla çalınan ritimden ibarettir. 
Dolayısıyla, bu ritim savaşı haber veren 
işaret anlamı taşır(Mirzaoğlu 2002:46). (Ek 
A. Bkz. Resim 4) 

Osmanlıların fethettikleri yerlerden esir 
olarak ya da tebaalarından aldıkları 
“devşirme” diye tanımlanan Hristiyan 

erkek çocukları Mehteran-ı tabl-ı alemin 
kaynağı olmuştur. Acemi ocaklarında 
toparlanan bu oğlanlar arasından 
Enderunda eğitim görmek üzere seçilenler 
musiki eğitimine tabi tutulurdu. Mehteran-ı 
tabl-ı aleme kaynak teşkil eden diğer bir 
yapı ise “kuloğulları”dır.  Kuloğulları, kapı 
kullarının oğullarına denilir. Vefat eden 
yeniçeri oğulları da Mehteran-ı tabl-ı 
aleme kaynak teşkil ederdi. Musiki eğitimi 
alan tüm bu oğlanlara “şakirdan” denilirdi.  

 “Osmanlı Devleti’nin kurulduğu günden 
itibaren asırlarca Türk ordusuna savaşta 
eşlik etmiş, askeri yüreklendirip düşmanı 
sindirmiş ve Osmanlı Devleti’nin başlıca 
sembolü haline gelmiş olan mehter, bağlı 
olduğu Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında 



 
 
“Vak’ayı Hayriye” olayı ile II. Mahmud 
tarafından kapatılması sonrası itibarını 
kaybetmiş ve yok olma süreci 
başlamıştır”(Yaldır 2009:8). “II. Mahmud, 
yeniçeri ocağının yerine, “Âsâkir-i 
Mansûre-i Muhammediye"” adıyla yeni bir 
ordu kurmuş, mehter teşkilatı yerine ise 
Avrupa askerî bandolarına benzer "Mızıka-
i Hümâyun" adında bir teşkilat kurmuştur. 
Mızıka-i Hümâyun, yeniçeri ocağındaki 
mehterhane ile sarayın bu anlamdaki 
müzikal gelişimini karşılayan eski 
meşkhanenin yerini almıştır”(Say 
2005:427). Vak’ayı Hayriye olayıyla 
beraber, o dönemde Osmanlı Devleti’nin 
yavaş yavaş gücünü ve topraklarını 
kaybetmesi ile askeri müzik geleneği 
gitgide ihtişamını ve önemini yitirmiştir. 
(Ek A. Bkz. Resim 12) 

1.2.2. Teşkilat Yapısı 
 
1.2.2.1. Emr-i Alem  
 
Adından da anlaşıldığı gibi, mehteran-ı 
tabl-ı alemin en üst düzey yöneticisi emr-i 
alemdir. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
mevcut tüm resmi ve özel mehterler emr-i 
aleme bağlıdır.  Emr-i alem saray 
teşkilatında birun ağalarından sayılır. Bu 
ağalara, padişahın atının yanında yürüme 
ve gerektiğinde padişahla konuşma 
imtiyazına sahip oldukları için üzengi ve 
ya rikab ağaları da denilir. Tefrişatta 
yeniçeri ağasından sonra gelen emr-i 
alemin yeri, III. Murad döneminde 
değişmiş, yeni tefrişat; yeniçeri ağası, 
nişancı ve emr-i alem şeklinde 
oluşturulmuştur. Emir-i alem ünvanlı 

memur sadece merkezde bulunmaz, 
beylerbeyi maiyetinde ve sancaklarda da 
bulunur, buralardaki mevcut protokollerde 
önemli yerleri olurdu. 
Emir-i alem, mehteran-ı tabl-ı alemin idari 
yönden sorumluluğunu taşıması yanı sıra, 
mehter bölüklerine yapılacak olan tayin ve 
atamalar da görevleri arasındaydı. Emir-i 
alemin bazı kaynaklarda “Çorbacıbaşı “, 
“Mehteran bölük komutanı”, “Mir-i alem”, 
“Sancak Muhafızı” lakapları ile de anıldığı 
bilinmektedir. Padişahlar sefere 
çıktıklarında saltanat sancakları, emir-i 
alemin sorumluluğunda gider ve ak alemi 
taşıyarak sancakların önünde yürürdü. 
Sefere çıkılacağı zaman tuğların ve sancak-
ı şerifin çıkarılması merasiminde de emir-i 
alemin önemli görevler yüklenmiş 
olduğunu görmekteyiz(Yaldır  2009:11). 

Göreve yeni atanan vezir, sancak beyi ve 
beylerbeylerine padişah tarafından verilen 
tuğlar, emr-i alem tarafından iletilir. Emr-i 
alem, sancak beyi görevine atanan kişilerin 
evine mehter takımı gönderir, kişi vurulan 
nevbetten göreve atandığını anlar daha 
sonra emr-i alemi görerek ona çeşitli 
hediyeler verirdi. Şehzadeler de sancağa 
yeni çıktıkları vakit emr-i alemlere 
hediyeler verirdi.  

1.2.2.2 Mehter Başı Ağa 
 
“Teşkilatta iki mehterbaşı bulunurdu. 
Bunların bir tanesi hayme, diğeri ise tabl-ı 
alem mehterleri teşkilatının başında 
bulunan mehterbaşıydı. Tabl-ı alemin 
mehterbaşısı emr-i aleme karşı sorumlu 
olup, mehterin en yüksek rütbeli subayıdır. 



 
 
Aynı zamanda zurnazen bölüğünün de başı 
olup, müzik ve icra şefi görevini 
yürütür”(Özcan 2002:118). “Vezir ve 
paşaların mehter başı ağaların, 
padişahınkinden ayırmak için tabl-ı alem 
mehterlerininkine hünkar mehterbaşısı 
denilmektedir. Mehter başı ağaları 
mehterlerin musiki bakımından 
yetiştirilmesinden ve mehter takımının 
musiki icrası sırasında ahenginden sorumlu 
idi”(Sanal 1964:10). Diğer bir deyişle, 
mehter başı ağaları mehter grubu 
içerisinde, günümüz orkestra şeflerinin 
üstlenmiş olduğu görevleri ifa etmekle 
yükümlülerdir. Mehter başı ağaları idari 
açıdan da birçok yetkiye sahiptir. 
“Görevini aksatanları vazifeden el 
çektirmek, vefat edenlerin yerine 
yenilerinin tayini ve daha bir çok konuda 
yetkisini kullanarak emr-i aleme bildirir ve 
bunun vasıtası ile gereğini 
yapardı”(Türkmen 2009:29). 
 
1.2.2.3. Bölükler 
 
Mehteran-ı tabl-ı alemde bölükler, sazende 
bölüklerine ilaveten alemdarlar ve mehter 
talebeleri bölükleri olmak üzere toplam 
yedi tanedir. Her bölüğün başında bölükten 
sorumlu “ser bölük” olarak bilinen bir 
bölük ağası vardır. Kendi bölüklerinin 
ahenginden sorumlu olan bölük ağaları, 
personel sayısında vefat ya da işine son 
verilme vesilesi ile eksilme olduğu vakit 
mevcut durumu ve yeni personel alımını 
mehterbaşından talep etmekle de 
yükümlüdür. Mehteran-ı tabl-ı alemde 

mevcut olan bölüklerin aşağıda belirtildiği 
şekilde yapılandırıldıkları görülmektedir: 
 

1. Nakkarezenân bölüğü 
(nakkare çalanlar bölüğü) 

2. Surnazenân bölüğü 
(zurnacılar bölüğü) 

3. Tabbalin bölüğü 
(davulcular bölüğü) 

4. Alemdârân bölüğü 
(alemdarlar bölüğü) 

5. Zençciyân bölüğü (zil 
çalanlar bölüğü) 

6. Nefiriyân bölüğü (boru 
çalanlar bölüğü) 

7. Şâkirdân bölüğü (mehter 
talebeleri) 

Çevgan kullananlar ise mehteran-ı tabl-ı 
aleme bağlı değillerdi. Bunların yalnız 
divan esnasında mehterlere iltihak ettiği 
anlaşılıyor. Kös bölüğünün de ilavesi ile 
sazende bölükleri teşkilatı şu şekli almıştır: 

1. Zurna çalanların teşkil 
ettiği bölük. Başında ser-
surnasenan, ser-zurnazen, 
ser-zurnai ve ya ser-zurna 
denilen ağa bulunur. 

2. Boru çalanların teşkil 
ettiği bölük. Başında 
boruzenbaşı ve ya ser-boru 
denilen ağa bulunur. 

3. Nakkare çalanların teşkil 
ettiği bölük. Başında ser-
nakkare ve ya 
nakkarezenbaşı denilen 
ağa bulunur.  



 
 

4. Davul çalanların teşkil 
ettiği bölük. Başında ser-
tabıl ve ya tabılcıbaşı 
denilen ağa bulunur.  XIX. 
yüzyılda buna baş-mehter 
ağa denir. 

5. Kös çalanların teşkil ettiği 
bölük. Başında ser-kusi 
bulunur. 

6. Zil çalanların teşkil ettiği 
bölük. Başında ser-
surnasenan, ser-zilci, baş-
zilci, zilcibaşı ve ya 
zilzenbaşı denilen ağa 
bulunur(Sanal 1964:12). 

Sazende bölüklerinin dışında, alemdarlar 
bölüğünün görevi ise Osmanlı ordusu 
içerisinde saltanat sancaklarını taşımaktır. 
Sefere padişah katıldığı vakit alemdarlar da 
katılır ve sancakları padişahın hemen 

arkasından taşırlar. (Ek A. Bkz. Resim 5) 
Mehter talebeleri ise Enderunda mehter 
düdüğü denilen bir sazla musiki 
eğitimlerini alırlar ve bu şekilde sazende 
bölüklerine alt yapı oluştururlar.  

1.2.2.4. Ücretlendirme 

“O tarihlerde bir okka ekmeğin (1250 gr.) 
9, etin 10 paraya satıldığı düşünülecek 
olursa mehterlere verilen paranın oldukça 
dolgun olduğu görülür. II. Mahmud 
mehteraneyi kaldırdıktan sonra hassa 
çalıcılara gayet anlayışlı ve şefkatli 
yaklaşmış hayatlarının sonuna kadar 
sürekli verilmek üzere maaş tahsis 
etmiştir”(Türkmen 2009:56). Ayrıca vefat 
eden sazendelerin çocuklarının müşkül 
duruma düşmemeleri için bunlara “mehter 
şakirdleri”nin ücretlerine denk bir ücret 
ödendiği bilinmektedir. 

Tablo 3. Mehteran-ı Tabl-ı Alem’de Ücretlendirme 

Bölük Bölükbaşı Günlük yevmiye 
(akçe) 

Nefer Sayısı Günlük yevmiye 
(akçe) 

     
Zurnazen Mehterbaşı 

Zurnacıbaşı  
30 
22 

5 20 

Borazen/Nefiryan Borazenbaşı 
2. Borazen  

22 
20 

2 18 

Zilciyan Zilcibaşı 
2. Zilci 

22 
20 

1 18 

Nakkarezen Nakkarecibaşı 
2. Nakkareci 

22 
20 

3 18 

Tablzen/Davulzen Davulcubaşı 
2.Davulcu 
Çavuş 

22 
20 
18 

3 18 

Sancak ve Alem Sancaktar Ağa 20   



 
 

Alemdar 
Başçavuş 
Tuğ Keşan 
Mataracıbaşı 
Tüfekçibaşı 
Yamağan 
Aşcıyan 
Çaşnıgir 
Şatırbaşı 
Şatır Kethüdası 
Kilerisarraçbaşı 
Pazari 
Sarraçbaşı  

15 
15 
15 
12 
12 

 
 
 

12 
9 

10 
6 

10 

3 
4 
2 
 
 
2 
5 
1 
 
6 
 
 
1 

10 
10 
10 

 
 
8 

10 
10 

 
5,5 

 
 
8 

Yörük keşan Yörükbaşı  10 9 7 
Sakayan Sakabaşı  10 7 5 
Ukkaman Ukkambaşı  

Kethüda-i Ahur 
Serbölük-i Ahur 

15 
10 
10 

20 10 

Seyisan Seyisbaşı  
Biniş  
Haberdar  

10 
8 
8 

 
 
7 

 
 
5 

Harbendegan Harbendebaşı  
Odabaşı  

10 
8 

 
11 

 
5 

Delibaşı 4 haric Zabitan 10 40 10 
(Türkmen 2009:57). 

 
1.2.3. Kullanılan Çalgılar 
 
“Mehter müziğinde kullanılan çalgıların 
her biri, savaş aletlerinden birini temsil 
eder. Kös; şahî topu, zil; kılıç seslerini, 
davul; top seslerini, nakkare; koşan atların 
nal seslerini, zurna; kişneyen atları, çevgan 
ise; yeniçerilerin savaş naralarını temsil 
etmektedir”(Kaya 2012:99). 
Mehter teşkilatında kullanılan çalgıları iki 
gruba ayırmak mümkündür: 

1. Nefesli çalgılar 
2. Vurmalı çalgılar 

1.2.3.1. Nefesli Çalgılar 
 
Zurna: Mehter teşkilatında kullanılan 
nefesli bir çalgıdır. Mehter müziğinin en 
önemli çalgısı olan zurna Asya Türklerinin 
en eski çalgılarından biri olarak kabul 
edilmektedir. “Osmanlı mehter 
takımlarında iki çeşit zurna görülmektedir. 
Bunlardan birincisi Osmanlı ve Kırım 



 
 
mehterlerinde çalınan “kaba zurna” adı ile 
anılan türüdür. Bu tür, daha kalın sesli ve 
daha büyüktür. Diğer türü olan “cura-
zurna” ise ince sesli olanıdır. Cura-zurna, 
davul ve nakkare eşliği ile çalınan bir 
sazdır”(Yaldır 2009:28). (Ek A. Bkz. 
Resim 6) 
 
Boru: “Boru, eski okunuşları ile “borı, 
borgıy” ve Arapça’dan alınan “nefir” 
mehterhanenin nefesli 
sazlarındandır”(Sanal 1964:69). Borunun 
Selçuklu Hükümdarı Alparslan tarafından 
icat edildiği bazı kaynaklarda yer 
almaktadır. Osmanlı mehterlerinde 
kullanılan boru, sarı pirinçten imal edilir. 
Resimlerde de görüldüğü üzere delikleri 
yoktur ve perdesizdir. (Ek A. Bkz. Resim 
7) 
 
 
1.2.3.2. Vurmalı Çalgılar 
 
Davul: Türklerde binlerce yıldır kullanılan 
çalgıların başında gelir. Kelime kökeni tabl 
olan davul, eski Türklerde “köbürge, tuğ” 
şeklinde de ifade edilmiştir. Daha çok 
zurna eşliğinde, sağ elde tokmak sol elde 
ise ince bir değnekle icra edilen vurmalı bir 
çalgıdır. Sağ eldeki tokmak usulün 
kuvvetli zamanını, sol eldeki değnek ise 
usulün zayıf zamanını vurur. Mehter 
müziğinin heybetli usullerini en belirgin 
bir şekilde duyurması açısından davul, 
mehter teşkilatının en önemli çalgılarından 
birisidir. (Ek A. Bkz. Resim 8) 
 

Zil: Zil, daire şeklinde bakırdan yapılmış 
vurmalı bir çalgıdır. Kalınlığı birkaç 
milimetre olan zilin orta kısmına gidildikçe 
bombeleşme görülür. Bu bombe kısmın 
ortasında ise iki zili birbirine bağlamak 
için ip geçirmeye yarayan bir delik 
mevcuttur. Mehterin önemli çalgılarından 
birisidir. Eski Türklerde “çeng” şeklinde 
ifade edilir. Şavaşın bitimini duyuran ya da 
savaş esnasında teşvik amacı ile çalınan 
özel düzümlü “ceng-i harb” kavramının 
bugünkü karşılığı savaş zilidir. Bu açıdan 
bakıldığında zil çalgısının savaşlarda 
önemli bir yeri vardır. “Zil ile çalınan bu 
düzümler zaman zaman tesbir edilerek 
“ceng-i harbi” usulü adı verilmiş ve bir 
zamanlar bu usül ile bestelenen harb 
havalarına da ceng-i harbi adı alem 
olmuştur”(Sanal 1964:90). (Ek A. Bkz. 
Resim 9) 
 
Kös: “Eski Türklerde “küvrüğ” şeklinde 
ifade edilir. İki elle tutulan bu saz, çifttir. 
Parçalar eşit büyüklükte, tokmakla usül 
vurulur. Bakır üzerine deve derisi 
geçirilmiştir. Yarım yumurta şekline 
benzer ve üst kısmı en geniş 
yeridir”(Öztuna 1990: 464). Çalınan 
usülleri ayrıntılı bir şekilde vurmaz, 
kuvvetli zamanlarını duyururlardı. 
Ebatlarına göre sefer anında at, deve ya da 
fil üstünde taşınırlardı. (Ek A. Bkz. Resim 
10) 
 
Nakkare: Mehter teşkilatında kullanılan 
vurmalı bir çalgıdır. İki küçük değnekle 
çalınan, elle tutulur ölçüde ufak, üstü deri 
kaplamalı bir çift kâsedir. Bu sazın 



 
 
tekkelerde çalınanına kudüm, mehter 
esnafının kullandığı cinse ise, çifte nar’ra 
denilirdi. “Kaselerden biri diğerinden daha 
küçük olurdu. Büyük olanı sağ el, küçük 
olanı ise hem sağ hem de sol el çalardı. 
Çalınan usullerin düm’lerini sağ el, 
tek’lerini sol el; düme ve teke’lerini ise sağ 
ve sol el çalardı”(Sanal 1964:83-84). (Ek 
A. Bkz. Resim 11) 
 
Sazların Tamir ve Bakımı: Mehteran-ı 
tabl-ı alemde kullanılan sazlar zamanı 
gelince tamir edilir ya da gerek görüldüğü 
vakit yenisi alınırdı. Bu bakım ve değişim 
işlemi genellikle üç yılda bir yapılırdı. 
 
2. SONUÇ 
 
Türklerde, kökeni çok eskilere dayanan 
askeri müzik geleneği Osmanlılarda, 
Anadolu Selçuklu hükümdarı II. 
Gıyaseddin Mesud’un Osman Bey’e 1286 
tarihli istiklal fermanı ile birlikte; tuğ, 
bayrak, zil, tabıl ve nakkare göndermesi ile 
başlamış ve II. Mahmud’un tarihe Vaka-i 
Hayriye olarak geçen 1826 yılında yeniçeri 
ocağının kaldırması olayı ile zamanla 
önemini yitirmiştir. Bahsi geçen bu süreç 
içerisinde mehter teşkilatı birçok farklı 
isimle anılmış, Osmanlı Devleti 
büyüdükçe, buna paralel olarak teşkilatta 
büyümüş ve kurumsallaşmaya başlamıştır. 
Mehter yapılanması ve olgunlaşması I. 
Murad döneminde başlamıştır.  

Osmanlı hükümdarlarının kudretinin 
başlıca sembollerinden biri olan mehter 
teşkilatına, Osmanlının hemen hemen her 
döneminde özen gösterilmiştir. Sadece 

padişahların değil, şehzadelerin, vezirlerin, 
paşaların ve bunun gibi devlet teşkilatında 
önem arzeden kişilerinde kendi 
mahiyetlerinde mehterleri bulunmaktadır. 
Fakat bu mehterlerin ihtişamı “Mehteran-ı 
Tabl-ı Alem-i Hâssa” adı ile ifade edilen 
padişah mehterleri kadar olmamaktadır. Bu 
ihtişam “mehterin katı” şeklinde ifade 
edilen, kullanılan çalgıların sayısı ile 
belirlenmekte, padişah mehterlerinin on iki 
kat olduğu bilinmektedir. 

Mehter savaşlarda çok fonksiyonel bir 
biçimde kullanılmıştır. Sefere çıkan 
ordunun yürüyüş ritmini belirlemeden, 
tehlikeli durumları ya da saldırı emrini 
yeniçerilere duyurmaya; saldırı eylemini 
belli bir tempoda tutmadan, geri çekilme 
emrini ya da savaşın sona erdiğini 
duyurmaya kadar hemen hemen her 
aşamada kullanılmıştır. Mehter müziği, 
gök gürültüsü gibi gürleyen davulların ve 
köslerin vurmuş olduğu etkileyici usuller; 
savaş naralarını andıran zurna ve boruların 
güçlü sesleri ile düşman ordularını ürkütüp 
geri çekilmeye teşvik etmesi ve gereksiz 
insan kıyımını önlemesi açısından da önem 
teşkil etmektedir.  

Ayrıca mehter kendisine barış 
zamanlarında da kullanım alanı bulmuş ve 
bu fonksiyonu ile mehtere, “eyyâm-ı 
âdiyye” denilmiştir. Eyyâm-ı âdiyye, 
Allah’a, peygambere, padişaha ve efradına 
methiyeler düzenleyen, günün belirli 
zamanlarında, törenlerde ve düğünlerde 
icra görevi olan bir müzik topluluğudur.  



 
 
Mehter teşkilatında toplam yedi bölük 
vardır. Bu bölükler; nakkarezenân, 
surnazenân, tabbalin, alemdârân, 
zençciyân, nefiriyân ve şâkirdân bölüğü 
şeklinde yapılanır. Her bölüğün başında 
bölükten sorumlu ser bölük olarak bilinen 
bir bölük ağası vardır. Tüm bu bölük 
ağaları mehterin en yüksek rütbeli subayı 
olan mehter başı ağasına bağlıdır. Mehter 
başı ağası bölüklerin nizamından sorumlu 
olmanın yanı sıra, müzik ve icra şefi 
görevini de yürütür.  

Tüm bu bölüklerin ve mehter başı ağasının 
bağlı olduğu kişi ise mehteran-ı tabl-ı 
alemin en üst düzey yöneticisi olan emr-i 
alemdir. Mehter bölüklerine yapılacak olan 
tayin ve atamalardan da sorumlu olan emr-
i alem, saray teşkilatında birun ağalarından 
sayılır. Bu ağalar, padişahın atının yanında 
yürüme ve gerektiğinde padişahla konuşma 
imtiyazına sahiplerdir. Mehteran-ı tabl-ı 
alemde çalışanların günlük yevmiyeleri o 
zamanın şartlarına göre oldukça 
tatminkardır.   

Mehter teşkilatında kullanılan çalgıları, 
nefesli ve vurmalı çalgılar şeklinde iki 
gruba ayırmak mümkündür. Nefesli 
çalgılar zurna ve boru; vurmalı çalgılar ise, 
davul, zil, nakkare ve kös şeklinde 
gruplandırılır. Bu çalgıların periyodik 
olarak üç senede bir bakımları yapılır, 
gerek görüldüğü takdirde yenileri alınır.  

İslamiyet öncesi eski Türk devletlerinden 
Osmanlı İmparatorluğu’na değin 
köklenerek ve gelişerek devam eden 
mehter geleneği, 1826’da Osmanlı Sultanı 

II.Mahmud’un yeniçeri ocağını kapatması 
ile maalesef gitgide önemini yitirmeye 
başlamıştır. Bu köklü geleneğin üzerine 
hem teorik hem de pratik açıdan eğilmeli, 
üzerine araştırmalar yapılmalı ve tekrar 
geniş çapta kurumsallaştırılması 
sağlanmalıdır. 
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POLİTİK KONJOKTÜR ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE 
ANAYASAL İKTİSAT GEREKLİLİĞİ  

 
Taner AKÇACI1,  Esra Karapınar KOCAĞ 2 

 
1-2 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

 
Özet: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, parasal istikrarın sağlanması, bütçe açıklarının 
giderilmesi ve keyfi uygulamaların engellenmesi vb. nedenlerle,  uygulanacak ekonomi politikaları 
konusunda bir takım kurallar konulması gereği hissedilmektedir. Kamu Tercihi Teorisi’nin bir 
sonraki aşaması olarak düşünülen Anayasal İktisat Teorisi bu konuyu ele almakta ve anayasayla 
sınırlandırılmış bir devleti çözüm olarak sunmaktadır. Çalışmada, Politik Konjonktür Teorisi, 
Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat Teorisi’nde ortaya konulan konseptin özellikleri 
araştırılmış, Türkiye’deki durum açısından anayasal bir iktisadın olabilirliği değerlendirilmiştir. 
Türkiye’de genel ve yerel seçimler, yapılan cari transfer harcamaları açısından ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir. Son yirmi yılda yapılan genel ve yerel seçimler bazında transfer harcamaların 
seçim öncesinde arttığı ve seçim sonrasında düştüğü dikkati çekmektedir. Bu durum, siyasi 
politika yapıcılarının oy maksimizasyonu için kamu kaynaklarını kullanabileceklerini teyit 
etmektedir. Bu açıdan, anayasa değişikliğinin gündemde olduğu günümüz Türkiye’sinde Anayasal 
İktisat kavramı, iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanması sırasında politik eğilimlerle 
ülke kaynaklarının israfına engel olabilecek bir çözüm olarak değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Anayasal İktisat, Kamu Tercihi, Politik Konjonktür 

THE NECESSITY OF CONSTITUTIONAL ECONOMICS IN 
TURKEY WITHIN THE FRAME OF BUSINESS CYCLE 

Abstract: There are some necessities on the economy policies because of the reasons of monetary 
stability, budget deficits and banning the arbitrary behaviors etc. especially in the developing 
countries.  Constitutional Economics Theory which is thought as a later stage of Public Choice 
Theory deals with this subject and presents a government which is limited by the constitution. In 
the study, the features of the concept which is argued by Business Cycle Theory, Public Choice 
Theory and Constitutional Economics Theory are analyzed, and the possibility of a constitutional 
economics in Turkey is evaluated. Current transfer expenditures in general and local elections of 
Turkey are examined separately. It is pointed out that transfer expenditures has been increased 
before the election and decreased after election in terms of local and general election in the last 
twenty years. This case confirms that policy makers can use public sources for vote maximization. 
Therefore, nowadays in Turkey which constitutional changes are on agenda, concept of 
constitutional economics should be evaluated as a solution which eliminates the waste of country 
sources in the process of making economic policies and implementations due to political interests. 

Keywords: Institutional Economics, Public Choice, Business Cycle 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde iktisadi faaliyetlerin 
yoğunlaşması, kitlelerin iktisadi olay ve 
politikalara karşı olan ilgisini artırmıştır. 
İktisat teorilerine ve düşüncelere 
dayandırılan iktisat politikaları belli bir 
siyasi yapı ve hukuki çerçeve içinde 
uygulanmaktadır. Bundan dolayı belirlenen 
politikanın başarısı, uygulamanın 
gerçekleştirildiği siyasi ve hukuki ortam 
tarafından belirlenmektedir. 20. yüzyılın 
ikinci yarısında meydana gelen iktisadi 
sorunları, siyasi ve hukuki yapıdaki 
aksaklıklara bağlayan bazı düşünürler bu 
yapıdaki aksaklıklar üzerindeki 
çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Başta 
James M. Buchanan olmak üzere bazı 
Amerikalı iktisatçıların öncülüğünü yaptığı 
bu akıma, siyasi ve hukuki yapıya 
atfettikleri önemden dolayı Anayasal 
İktisat Akımı denilmektedir. Anayasal 
İktisat, doğrudan doğruya, ekonomik 
yaşamın meydana geldiği hukuki, 
kurumsal ve anayasal çerçeveyi 
incelemektedir. Anayasal İktisadın temel 
amacı, mevcut anayasa değişikliğinin 
yerinde olup olmadığı ya da nasıl olması 
gerektiği yanında bir takım önerilerde 
bulunarak yol göstermektir. Anayasal 
İktisat, ekonomik ve siyasi oyunun 
kuralları ile ilgilidir.  

Seçim dönemlerinde yapılan harcamalar ve 
politikaların ülkelerin ekonomilerinde 
meydana getirdiği değişiklikleri inceleyen 
Politik Konjonktür Teorileri, anayasal bir 
çerçevesi olan ekonomik yapıya ne kadar 
ihtiyaç olduğunu göstermesi bakımından 
oldukça önemlidir. Bu sebeple çalışmada 

söz konusu teoriye de kısaca değinilmiştir. 
Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak, 
kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak 
zorundadır. Dolayısıyla yapılacak olan 
harcamalar titizlikle ele alınmalı ve 
herhangi bir iktidarın inisiyatifine 
bırakılmamalıdır. Gelecek nesilleri de 
etkilemesi muhtemel seçim politikaları en 
azından kaynak israfını engellemeye 
yönelik tedbirlerle yönlendirilmelidir.    

Çağdaş iktisadi düşüncelerden Kamu 
Tercihi ve Anayasal İktisat Teorileri 
yanında Politik Konjonktür Teorisi de bu 
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda, Politik Konjonktür Teorisi 
açıklanacak ve daha sonra Kamu Tercihi 
Teorisi ve bu teorinin ampirik çalışmalar 
ışığında ulaştığı sonuçlardan hareket 
edilerek geliştirilen Anayasal İktisat 
Teorisi incelenecektir. Son bölümde ise, 
Türkiye’de Anayasal İktisadın gerekliliği 
son yirmi yılda yapılan seçimler ekseninde 
tartışılacaktır. 

 

2. POLİTİK KONJONKTÜR TEORİSİ 

Seçimlerdeki politika değişimlerinin 
ekonomide meydana getirdiği değişimler 
olarak tanımlanabilen politik konjonktür, 
günümüzde özellikle de gelişmekte olan 
bir çok ülkede görülen önemli bir olgudur. 
Makroekonomi açısından seçimler iki 
nedenle önemlidir. Birincisi, mevcut 
iktidarın tekrar seçilebilmek için kamu 
gücünü kullanarak ve doğal olarak uzun 
dönemde genelde toplum için refah azaltıcı 
bir takım politikalar uygulayabilmesi 
ikincisi ise, iktidarın değişip 
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değişmeyeceğinin yarattığı belirsizliğinin 
ekonomik aktörlerin beklentilerine 
yansımasıdır (Yıldırım, vd., 2009:352). 
Konjonktür teorisi temelde boş zaman ve 
mallar arasında zamanlar arası bir ikameyi 
vurgular. Kamu harcamalarındaki artış 
mallara olan talebi artırmaktadır. Mal 
piyasasında dengeyi sağlamak için, tüketim 
ve yatırımı azaltan, reel faiz oranlarının 
artması gerekir. Ayrıca reel faiz 
oranlarındaki artış bireylerin boş 
zamanlarını yeniden ayarlamalarına sebep 
olur. Özellikle yüksek reel faiz oranı, 
bugünkü çalışmayı gelecekte çalışmadan 
daha cazip hale getirir. Bu yüzden bugünkü 
işgücü arzı artar. Dolayısıyla emek 
arzındaki bu artış istihdam ve çıktı 
dengesinde artışa sebep olur (Mankiw, 
2002:428). Seçim dönemlerinde görülen 
genişlemelerin nedeni özünde kamu 
harcamalarının yarattığı bir durum olarak 
görülebilir. 

Seçimleri konjonktürde uyarım 
mekanizması olarak gören Politik 
Konjonktür Teorisi’nde yayılma 
mekanizması beklentilere bağlı olarak 
fırsatçı politik konjonktür hareketleri ve 
partizan politik konjonktür hareketleri 
olmak üzere iki model altında 
açıklanabilir. 

1975 yılında William Nordhaus tarafından 
geliştirilen fırsatçı politik konjonktür 
modeli şu varsayımlara dayanır 
(Savaşan&Dursun, 2006:194):  

 Phillips eğrisi geçerlidir, işsizlik ve 
enflasyon arasındaki ilişki negatiftir. 

 Seçmenler miyoptur, sistemli şekilde 
yanılabilirler. 

 Seçmenlerin beklentileri 
yönlendirilebilir. 

 Seçim zamanları dışsal olarak sabittir. 

 İktidarlar, tamamen kontrolleri 
altındaki genişletici para ve maliye 
politikalarıyla seçmenlerin fikirlerini 
etkileyebilirler. 

Fırsatçı dalgalanmalar, iktidardaki 
politikacının iktidarda kalacağı görev 
süresini dikkate alarak her dört yılda seçim 
öncesinde ekonomiyi genişletmesiyle 
ortaya çıkan dalgalanmalardır (Nordhaus, 
1989:57). Bu dalgalanmalar seçmen 
kitlesinin durumuna göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Toplum tarafından 
belli bir güven kazanmış, yapılan 
anketlerde yüksek puanlar almış, 
uyguladığı politikalarla geniş kitlelerin 
takdirini kazanmış, bütçe disiplini 
konusunda gelişmeler kat etmiş partilerin 
söz konusu olduğu durumlarda 
dalgalanmalar nispeten önemsizken, çoklu 
koalisyonlar, ekonomik ve politik 
istikrarsızlıklar, piyasaya düşük güven vb. 
durumlarda ciddi sıçrayışlar 
görülebilmektedir.  

Partizan teori ise, iktidarların mensubu 
oldukları ideolojiyi de kapsar ve uygulanan 
ekonomi politikalarında ideolojilerin etkili 
olduğunu ileri sürer. İstihdamı öncelikli 
amaç olarak belirleyen sol partilerin genel 
olarak daha yüksek büyüme oranlarını 
tercih edebilecekleri ve bu yüzden sağ 
iktidarlara göre yüksek enflasyon oranları 
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veya yüksek bütçe açıklarını göze 
alabileceği varsayılır. Bunun temelinde 
seçmen kitlesinin isteklerine duyarsız 
kalınmayacağı varsayımı vardır. Pek çok 
ülkede işçi sendikaları bir baskı grubu 
olarak sol iktidarlar üzerinde daha etkili 
olmaktadır. Sağ iktidarlar ise enflasyonu 
öncelikli hedef olarak belirlediklerinden 
seçimler sonrasında genellikle daraltıcı 
politikalar uygulamaktadırlar (Savaşan & 
Dursun, 2006:195). Toplumdaki sağ ve sol 
eğilimli bireylerin yoğunluğuna göre 
günümüzde sağ politikalar ile sol 
politikalar bazen bir arada olabilmektedir. 
Uygulanacak politikalar kimi zaman 
yalnızca parti ideolojisini değil genel 
beklentileri de kapsamaktadır. Bunun 
nedeninin, politikacıların bazen gelecek 
seçim dönemi kaygıları sonucu farklı 
tutumlar sergilemesi olduğu söylenebilir. 

Tüm ülkeler için geçerli olmasa da 
günümüzde seçmenler, vergi artışlarını, 
siyasal iktidarın yetersizliği konusunda 
önemli bir gösterge olarak değerlendirir. 
Devalüasyon oranı artışı da vergi oranı 
artışına benzetilmektedir. Devalüasyonun 
gerekliliğine ilişkin bilgi avantajını 
kullanan politikacılar, kur ayarlamalarını 
seçim sonrasına erteleyip, yeniden seçilme 
şanslarını artırırlar (Cinko, 2005:330). 
Ancak böyle bir davranış ülke ekonomisi 
için erken teşhis ve tedavi yollarını 
kapatabilir. Sonuçta telafi edilmesi çok 
daha zor ve daha uzun süre gerektiren 
sorunlar yaşanabilir.  

Politikacıların genelde yalnızca seçimi 
önemseyen kısa dönemli çıkarlara sahip 
olması, seçim öncesinde, seçmenlerinin 

isteklerini yerine getirmek için 
harcamalarında, seçim olmayan diğer 
zamanlara göre artış yaşanmasına neden 
olmaktadır. Seçim öncesi özellikle transfer 
harcamalarındaki artış oranının yüksekliği, 
bütçe disiplininin kaybedilmesine ve uzun 
dönemli, kalıcı sorunlara neden 
olabilmektedir (Onur, 2002:90). 
Politikacılar ya da seçmenler fayda 
maksimizasyonu ile hareket etseler bile, 
politikacılar, kamu malları üretim sürecini 
ellerinde bulundurduklarından sahip 
oldukları asimetrik enformasyon avantajını 
kullanarak, kamu bütçesini manipüle 
ederler. Yani iktidarlar seçim öncesi 
dönemlerde yeterli gözükerek yatırım 
harcamaları yerine tüketim harcamalarını 
teşvik edecek bir maliye politikası 
uygulama eğiliminde olurlar  (Rogoff, 
1990:21). 

Rasyonel bireylerin seçimler konusunda 
cari ekonomik koşulları esas aldığı 
düşünüldüğünde, makro ekonomik koşullar 
seçmen davranışlarının belirlenmesi 
açısından önemli olmaktadır. Dolayısıyla, 
refah dönemlerinde düşük enflasyona 
öncelik veren partileri, durgunluk 
dönemlerinde ise, yüksek enflasyon 
taraftarı partileri seçeceklerdir. Yani 
seçmenlerin cari ekonomik koşulları 
dikkate alarak oy vermeleri, bir anlamda 
sürpriz enflasyonun hangi düzeyde olması 
gerektiğine ilişkin düşüncelerini yansıtır. 
Bu yüzden, seçim sonuçları içseldir ve 
politikacıların müdahalesi ile 
değiştirilebilir (Balke, 1991, 925). Politik 
sorunların ortaya çıkması, istikrarsızlıklara 
ve düzensizliklere neden olmaktadır. Bu 
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durum iki şekilde sonuçlanabilir. 
Öncelikle, mevcut istikrarsızlık ve 
düzensizliklerin gündemi sürekli 
değiştirilmesiyle, kamuoyunun dikkati 
dağılabilmekte ve böylece politikacılar, 
daha kolay politik hileye 
gidebilmektedirler. Böylece, doğrudan 
fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları 
oluşmaktadır. İkinci olarak, politik 
istikrarsızlıklar, ekonomide, elde tutulan 
paranın yatırıma yönelmesine değil, döviz 
ve altına dönüştürülmesine sebep 
olabilmektedir. Bu da üretimin 
yavaşlaması ve dolayısıyla büyümenin 
yavaşlaması anlamına gelir (Özdemir, 
2007:48). 

 

3. KAMU TERCİHİ TEORİSİ 

3.1. Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 

Buchanan Kamu Tercihi Teorisi’ni, siyaset 
biliminin temel konularını iktisat biliminin 
araçları ve teknikleri yardımıyla analiz 
etmek olarak ifade etmektedir. Teori, 
kamusal karar alma sürecimde rol alan dört 
aktörün yani bürokrasi, siyasi partiler, 
seçmenler ve baskı gruplarının, ekonomi 
üzerinde etkili olduğunun ifade etmektedir 
(Düğer&Dulupçu, 2000:167). Siyasal karar 
alma mekanizmasında yer alan, politikacı, 
bürokrat ve seçmenler arasında, piyasa 
ekonomisindeki alıcılar ve satıcılar 
arasındaki mübadeleye benzer şekilde 
politik mübadele olduğu kabul edilir. Söz 
konusu mübadeleye ister politikacı ister 
bürokrat tüm bireyler kişisel çıkar 
dürtüsüyle katılırlar (Buchanan, 1991:40). 

Seçmenler, politik tercihlerinde uzun 
dönemi hesaba katmadan kısa dönemli 
ekonomik çıkar beklentisinde 
olduklarından, seçecekleri partinin 
kendilerine daha fazla kamusal mal ve 
hizmet sunmasını istemektedirler. Bunun 
yanında yeniden seçilmeyi bekleyen, 
statülerini korumak, mevkilerini 
yükseltmek ve otoritelerini artırmak 
amacıyla yüksek kamu harcamaları, düşük 
vergiler vs. gibi yöntemlere başvuran 
politikacıların da varlığı bütçenin 
genişlemesine sebep olmaktadır. Büyüyen 
kamu ekonomisi baskı ve çıkar gruplarının 
rant kollama faaliyetlerini artırmakta, bu 
da devletin faaliyetlerini daha da 
genişletmektedir (Gökbunar, 1997:2-3). Bu 
durum açık bütçe politikaları ile kamu 
imkânlarının kullanımı konusunda iktisadi 
ajanlar arasında tam bir işbirliği sonucunu 
doğurmaktadır.  

Teorik temelleri 18. yüzyılın başlarına 
kadar uzanmakla birlikte Kamu Tercihi 
Teorisi aslında gelişimi itibarıyla yeni bir 
disiplindir. 18. ve 19. yüzyıllarda, bazı 
matematikçiler (Condoreet, Borda, Laplace 
ve Lewis Carol) siyasal karar alma 
sürecinde oylama mekanizmasının 
matematiksel analizi ile ilgilenmişlerdir. 
Bu matematikçilerin çalışmaları 1950’li 
yılların başlarında Arrow ve Black’ın iki 
önemli çalışması ile tekrar gün ışığına 
çıkarılmıştır. Arrow’un Sosyal Seçim ve 
Bireysel Değerler ve Black’ın Komiteler 
ve Seçimler Teorisi adlı eserleri modern 
kamu tercihi teorisinin gelişiminde yeni 
ufuklar açabilecek çalışmaların esasını 
teşkil etmiştir (Aktan, 1994:131-132). 
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Kamu Tercihi ekolünün doğuşuna öncülük 
eden iktisatçılardan en önemlisi Kunt 
Wicksell’dir. Wicksell’in çalışmaları 19. 
yüzyıla dayanmasına karşın, Kamu 
Tercihinin ayrı bir çalışma alanı olarak 
ortaya çıkması 1960’lı yılların sonunda 
olmuştur. Kamu Tercihin bilimsel 
temellere oturtulmasını ve ayrı bir 
araştırma alanı oluşturulmasını sağlayan 
ise James Buchanan’dır. 

Amerikalı iktisatçı J.M. Buchanan ilk 
olarak 1957 yılı başlarında G. Warren 
Nutter ile birlikte Virginia Üniversitesinde, 
Thomas Jefforson Politik İktisat Araştırma 
Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez, kamu 
tercihi teorisinin temellerinin oluşmasında 
ve yeşermesinde önemli rol oynamıştır. 
Virginia Politik İktisat Okulu akademik 
düzeyde çalışmalarını önce 1966 yılında 
Gordon Tullock’un yaptığı “Piyasa-Dışı 
Karar Alma Üzerine Çalışmalar” başlığını 
taşıyan dergi kanalıyla sürdürdü. Daha 
sonra dergi, 1968 yılında isim değiştirmiş 
ve “Kamu Tercihi” adı ile yayınlanmaya 
devam etmiştir. Kamu Tercihi Araştırma 
Merkezi 1990 yılından bu yana ayrıca 
Anayasal Politik İktisat adını taşıyan bir 
başka dergi de yayınlamaktadır. 
Günümüzde, Kamu Tercihi, ortaya çıktığı 
Amerika’nın sınırlarını aşarak Asya ve 
Avrupa’da saygın bir iktisadi düşünce 
olarak varlığını sürdürmektedir (Aktan, 
1994:131-132). 

3.2. Temel Varsayımları 

Kamu Tercihi yaklaşımının temelinde 
bireylerin politik süreç içerisinde kendi 
kişisel çıkarlarını, refahlarını maksimize 

edecekleri varsayımı yatmaktadır. Bu 
şekliyle, kamu tercihi analizi, piyasa 
ekonomisinin analizine benzemektedir. 
Kamu Tercihi Teorisi, politik süreç 
içerisinde devam eden işlemlerde ortaya 
çıkan sorunları gidermek için bazı 
varsayımlardan yola çıkmaktadır. 

İlk olarak Metodolojik Bireysellik 
varsayımı yapılmaktadır. Buna göre, 
toplumda bütün ekonomik ve sosyal 
kararlar birey tercihlerine göre belirlenir. 
Kamu kurumları, kamu teşebbüsleri yani 
devleti oluşturan organların kararları 
temelde birey tercihlerinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yani Kamu 
tercihinde, yöntem olarak bireysellik 
vardır. Bireyler de tercih ve işlem yapan 
rasyonel karar birimleridir (Ulusoy, 
1999:57). Dolayısıyla kolektif bir karar 
alma ya da devletin karar vermesi gibi bir 
durum söz konusu olmayıp temelde 
bireysel çıkar güdüsü ön plana 
çıkmaktadır. 

İkinci varsayım olan Rasyonalite ve 
Maximand İlkesi varsayımı, klasik 
iktisatçıların ekonomik insan yaklaşımına 
dayanmaktadır. Fakat bu yaklaşım sadece 
iktisadi faaliyetlerde değil aynı zamanda 
politika faaliyetlerinde de geçerlidir. 
Seçmen, devlet hizmetleri piyasasında 
hizmet talep eden birey olarak rasyonel 
davranırsa, hizmet arz eden de rasyonel 
davranmaya özen gösterecektir. Kamu 
Tercihi Teorisine göre, bireyler rasyonel ve 
tutarlı tercihlere sahiptir (Bulutoğlu, 
1988:211). Yani ekonomik hayatta ele 
aldığımız fayda/kar maksimizasyonu 
politik hayatta da varlığını korumaktadır. 
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Kamu tercihi literatüründe Homo-
economicus motifiyle siyasal karar alma 
sürecinde rol oynayan aktörlerin çıkarlarını 
maksimize etmeye çalışmaları, yani; 

 Seçmenlerin fayda maksimizasyonu, 

 Siyasi partilerin oy maksimizasyonu, 

 Çıkar ve baskı gruplarının rant 
maksimizasyonu ve 

 Bürokrasinin bütçe maksimizasyonu 
peşinde koşmaları Maximand İlkesi 
olarak adlandırılır (Ulusoy, 1999:56). 

Bir diğer varsayım olan Politik Mübadele 
varsayımı ise, piyasa ekonomisindekine 
benzer şekilde politik süreçte de bir 
mübadelenin olduğunu söylemektedir. 
Gerek piyasalarda ve gerekse politikada 
bireylerin ekonomik çıkarlarını pozitif 
değerdeki malların seçimi oluşturur. Fakat 
piyasalar esas itibarıyla mübadele 
kurumlarıdır. Bireyler piyasaya bir malı 
diğer bir mal ile mübadele etmek amacıyla 
girerler. Bu yapı içerisinde bireyler piyasa 
mübadelesi içerisinde etkin bir şekilde 
sağlayamadıkları bazı özel amaçlarını 
kolektif olarak sağlamaya çalışırlar (Sezai, 
1995:58). Politikanın bir mübadele olduğu 
varsayımı “catallaxy” kelimesiyle ifade 
edilmektedir. Alman iktisatçı F.V. Hayek, 
bu kavramı ilk kez bulup kullanan ve 
ekonomik literatüre böyle bir kavramı 
kazandıran iktisatçıdır (Serin, 1998:520). 
Hayek, catallaxy kavramını, mülkiyet, 
haksız fiil ve sözleşme kuralları içinde 
hareket eden insanlar aracılığıyla piyasa 
tarafından kendiliğinden üretilen özel bir 
tür düzen olarak tanımlamaktadır (Hayek, 

1976:109). Böyle bir düzenin kamu 
kaynaklarını verimsiz şekilde kullanımının 
önlenmesi için yasal ve kurumsal 
önlemlerin alınması kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. Böyle bir düzenlemenin ilk 
başlayacağı yer de toplumsal uzlaşmayı 
belirleyen anayasadır. 

3.3. Kamu Ekonomisinin Başarısızlığı ve 
Kamu Tercihi 

Kamu Tercihi Teorisi’nin iktisat bilimine 
önemli katkılarından birisi piyasa 
ekonomisinin başarısızlığı tezine karşılık 
kamu ekonomisinin başarısızlığı tezini 
gerçekleştirmiş olmasıdır. Bilindiği üzere, 
Teorik Refah İktisadı ya da Neo-Klasik 
İktisat 1930’lu ve 1940’lı yıllarda piyasa 
ekonomisinin milli ekonomi içerisinde 
başarısız olduğunu ve dolayısıyla devletin 
ekonomiye müdahale etmesi görüşünü 
savunmuştur. Kamu Tercihi Teorisi, 
harcama kararlarının bunları finanse etmek 
için gerekli olan vergilerle beraber 
alınması gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Vergiler, kamu harcamalarının fiyatı olarak 
alındığı için, söz konusu harcama 
taleplerini belirleyen bir faktör olmaktadır. 
Burada fiyat ile anlatılmak istenen 
finansman biçiminin bireylerde yarattığı 
algılama etkisidir. Kamu Tercihi Teorisine 
göre, kamu borçlanmasının bazı finansman 
biçimlerinden olduğundan daha düşük 
derecede algılanmasının sebebi, kamu 
borcu yanılması içine düşülmesidir. Kamu 
Tercihi Teorisi, borç yanılması kavramını 
karar alma süreci içinde incelemiştir.  

Kamu Tercihi Teorisine göre, borç 
yanılması içine düşen bugünkü karar 
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alıcılar, bugün karar alma sürecine katılma 
hakkı olmayan gelecekteki vergi ödeyiciler 
aleyhine olarak kaynakları bugüne 
aktarmalarıdır. Kamu Tercihi Teorisi, 
borçlanmayı bir maliye politikası olarak 
görmesine karşılık bu aletin 
kullanılmaması gerektiğini ifade 
etmektedir. Çünkü kendi bireysel 
motivasyonuyla davranan kamusal karar 
alma birimleri, demokratik kuralların 
işleyişi içinde kamu tercihinin bu yargısına 
uymamakta ve böylece demokrasinin 
yozlaşmasına neden olmaktadırlar 
(Düğer&Dulupçu, 2000:168). 

Kamu tercihi iktisatçıları 1960’lı yılların 
başlarından itibaren kamu ekonomisinin de 
piyasa ekonomisi gibi, kendi başına 
optimumu sağlamaktan uzak olduğunu 
açıklamışlar ve Piyasa Ekonomisinin 
Başarısızlığı Teorisine karşılık Kamu 
Ekonomisinin Başarısızlığı Teorisini 
geliştirmişlerdir. Bu iktisatçılara göre, 
başlıca şu faktörler dolayısıyla kamu 
ekonomisi başarısızlığa uğramaktadır 
(Aktan, 1997:22):  

 Rasyonel seçmenlerin bilgisizliği, 

 Rasyonel seçmenlerin ilgisizliği, 

 Çıkar ve baskı gruplarının rant kollama 
faaliyeti, 

 Logloring (Oy ticareti) 

 Kamusal mal ve hizmetlerin bir bütün 
halinde arz edilmesi, 

 Ortanca seçmen teorisi. 

Seçim dönemlerinde siyasiler seçmen 
kitlesini kendilerine yakınlaştırmak ve 

oylarını artırmak için bir takım vaatlerde 
bulunmaktadırlar. Söz konusu vaatlerin 
yerine getirilebilmesi ciddi bir finansal 
kaynak gerektirmektedir. Devlet 
bütçesinden yaratılan bu kaynak ise çoğu 
kez bütçenin verimsiz şekilde kullanılması 
anlamına gelmektedir. 

 

4. ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI 

4.1. Temel Varsayımları 

Kamu Tercihi Teorisinden doğan Anayasal 
İktisat Teorisi, politik davranışları 
kısıtlayan anayasal hükümlerin neler 
olması gerektiği konusunu araştırmaktadır. 
Aşağıdaki varsayımlar Kamu Tercihi 
Teorisindeki temel varsayımlardır ve 
Anayasal İktisat Teorisinin de temel 
varsayımları olarak kabul edilir (Savaş, 
1997:60-70): 

Metodolojik Ferdiyetçilik: Toplumsal bir 
davranış, herhangi özel bir davranış gibi, 
tamamen ferdi tercihlere ve ferdi amaçlara 
dayanır. Karar veren veya seçim yapan 
varlıklar olarak, özel veya toplumsal bütün 
davranışların arkasında fertler vardır. 

Ekonomik İnsan veya Ferdi Rasyonellik: 
Anayasal iktisadın ikinci varsayımı 
ekonomik insan varsayımıdır. Buna göre, 
bireyler bütün davranışlarında kişisel 
çıkarlarını gözetir. Buchanan bunu 
bireylerin bütün davranışlarında rasyonel 
fayda maksimizasyoncusu olarak ele 
alınmaları gerektiğinin keşfi olarak ifade 
etmektedir. Bu temel gözlem, bütün 
toplumsal hareketlerin, bütün hükümet 
faaliyetinin istenmez olduğu anlamına 
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gelmez. Aksine bireyler kendi faydalarını 
maksimize etme eğiliminde oldukları için 
kurumların, bireysel davranışların, grup 
çıkarlarını, bu grup ister büyük olsun ister 
küçük olsun isterse yerel veya merkezi 
olsun, artırılacak şekilde düzenlenmeleri 
gerektiğini ifade eder. Karşımızdaki sorun, 
Adam Smith’in ekonomik düzenle ilgili 
olarak anlattığına benzer şekilde, kendi 
çıkarlarına çalışan bireyleri toplumsal 
yarara doğru yönlendirecek politik bir 
düzeni kurmak sorunudur (Savaş, 
1999:1016-1017). Politikada ise, bir 
çoğunluk kararına dönüşmediği sürece 
bireysel kararların bir önemi yoktur. Yani 
piyasada bireysel tercihler söz konusu 
iken, politikada toplu tercihler söz 
konusudur. Öte yandan politikada, 
piyasada olduğu gibi, bir siyasi tercih 
sepeti oluşturmak mümkün değildir (Savaş, 
1997:66).  

Catallaxy-Politika Bir Mübadeledir: 
Piyasada olduğu gibi politikada da bir tür 
mübadele yaşanır. Bu mübadele, 
seçmenlerin oyu ile siyasilerin kamu 
hizmeti arasında gerçekleşmektedir. 

4.2. İktisadi Sorunların Nedenleri 

Anayasal İktisat akımı, aslında iktisat, 
siyaset ve hukuk arasında sentezi gerekli 
gören bir akım olarak kabul edilebilir. Bu 
akımın teorisyenleri iktisadi faaliyetlerin 
yer aldığı siyasi, hukuki ve sosyal yapının 
iktisadi sorunların meydana gelmesinde 
etkin olduklarını savunmuşlardır ve bu 
sorunların çözümlenmesinde bu yapıların 
aksayan yönlerinin düzeltilmesi gereğini 
ifade etmişlerdir.  

Anayasal iktisat akımına göre, çoğulculuk 
ilkesinin yanlış yorumlanması, iktisadi 
sorunların bir nedeni olabilmektedir. 
Demokrasi halk egemenliği ilkesine yani 
halkın kendi kendini idare etmesi esasına 
dayanır. Fakat nüfusu çok fazla olan 
günümüz şehir ve devletlerinde doğrudan 
demokrasiyi uygulama şansı çok azdır. Bu 
sorun belli bir yaşın üzerindeki her 
vatandaşın oy kullanma hakkına sahip 
olduğu, belli dönemlerde kullanılacak 
genel ve eşit oy hakkı ile çözülmeye 
çalışılmıştır (Savaş, 1997:8-9). Temsili 
demokrasi sistemlerindeki seçim sistemi, 
demokrasinin temel ilkelerini unutmadan 
seçilen parti ya da partilere sorumluluklar 
yüklemektedir. Oy çokluğuyla seçilen bir 
partinin kendini söz konusu devletin 
yegâne karar mercii olarak görmesi ve 
diğer insanların fikirlerini önemsememesi 
demokrasiye kesinlikle aykırıdır. Bu sorun 
oy çokluğunun yanlış değerlendirilmesi 
olarak adlandırılır. 

Lider diktası da iktisadi sorun 
yaratabilecek önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Siyasi partiler 
arasındaki rekabet ve parlamentoda bütün 
kararların oyçokluğu ile alınması, 
partilileri ve parlamenterleri, parti 
ideolojisi ve lider otoritesi etrafında 
bütünleşmeye itmektedir. Dolayısıyla parti 
ve milletvekilleri özgür düşünme ve 
eleştirme yetilerini zamanla 
kaybetmektedir (Savaş, 1997:12). Bu ise 
bireyleri toplum içerisine sıkıştırıp 
özgürlüklerinin ellerinden alınabilmesinin 
yolunu açar. Ortaya çıkan bu durumda ne 
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politik etkinlikten ne de ekonomik 
etkinlikten söz edilebilir. 

Eş-dostu korumayı amaçlayan iktisadi 
kararlar, yani nepotizm de ekonomik 
mekanizmanın yanlış işlemesine yol 
açmakta ve kaynak israfına ortam 
hazırlamaktadır. Nepotizm diye bilinen bu 
uygulama, devlet görevlilerinin atanması, 
iktisadi ünitelerin belli çıkarlara hizmet 
edecek şekilde işletilmesi ve belli çevreleri 
koruyucu teşviklerin uygulanmaya 
konması iktisadi mekanizmanın işleyişini 
aksatmakta ve iktisat dışı faktörlerin 
iktisadi kararlara yansımasına yol 
açmaktadır (Ersoy, 1986:299). Aile, 
akraba, hemşehri, kabile, siyasi parti 
yandaşı, ideoloji ya da dinsel cemaat 
birlikteliği bütün sosyal ilişkileri belirler 
hale gelebilmektedir (Bayhan, 2002:11). 
Yanlış yerlerde yanlış insanların 
konumlanması, yaratılan bu yeni düzende 
farklı çıkar gruplarının varlığı piyasada 
ciddi sorunlara yol açabilmektedir. 

Çıkar gruplarının arzu ve isteklerinin siyasi 
kararlar yoluyla uygulanmaya konması, 
iktisadi politikaların toplumun genel 
eğilimini etkisiz kılmasına neden olmakta 
ve baskı gruplarının çıkarlarına hizmet 
edici doğrultuda uygulanmasına yol 
açmaktadır. İhracatın teşviki politikasıyla 
toplumun sırtından belli kişiler ve gruplar 
zenginleştirilmekte, enflasyonist politikalar 
yoluyla sayılı insanlar zenginleştirilirken 
toplumun büyük kesimi yoksulluğa 
mahkûm edilebilmektedir. Bu yolla, siyasi 
ve hukuki yapı toplumdaki sayılı kişilere 
kaynak aktaran bir mekanizmaya 
dönüşebilmektedir.  

Seçmenlerin tam bilgiye sahip olmaması 
bir diğer sorun olarak ele alınabilir. 
Seçmenler, kamusal mal ve hizmetlerde 
tercihlerde bulunurken bilgisizdirler. Bu 
bilgisizlik, toplumdaki bireylerin eğitim ve 
kültür düzeylerinin heterojen özellikte 
olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 
kitle iletişim araçları ile bireylere yeterince 
açık bilgi ulaştırılmaması da bu 
bilgisizliğin artmasına neden olmaktadır. 
Öte yandan propaganda ve politik 
reklamlar sayesinde siyasal iktidar gerçek 
ve doğru enformasyonun seçmenlere 
ulaşmasına engel olabilmektedir (Aktan, 
1994:137). Seçmenlerin bilgisizliği 
yanında ilgisizliği de benzer sıkıntılar 
doğurabilmektedir. Partizanlık ve taraf 
tutma alışkanlığı, seçmenlerin oyunu 
kullanırken rasyonel davranmamasına yol 
açmaktadır. Piyasada kişi veya firma 
rasyonel davrandığı ölçüde iktisadi 
kaynaklarını etkin bir şekilde 
değerlendirebilmektedir. Siyasi yönetimi 
belirlemede bir tercih mekanizması olan 
seçimlerde, oy verenlerin rasyonel 
davranmaması, yöneticilerin keyfiliğini 
artırmaktadır. Bu eğilim, siyasi karar 
mekanizmasının rasyonel işlemesine 
yönelik gerekli dikkatin gösterilmesine 
engel olmaktadır. Ancak, rasyonel 
olmayan siyasi kararların iktisadi hayatta 
yol açtığı maliyetler yaşanan krizlerle 
ortaya çıkmakta ve bu maliyetler halk 
tarafından yüklenilmektedir.  

Piyasa ile politika arasındaki en önemli 
fark, geleceğin değerlendirilmesi 
konusunda ortaya çıkmaktadır. Piyasada 
kişisel çıkar güdüsüyle davranan birey hem 
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alıcı hem de satıcı olarak, yalnızca 
bugünkü değil gelecekteki fayda ve 
maliyetine de bakarak karar vermektedir. 
Politikada ise zıt bir durum söz konusudur. 
Seçmen ya da politikacı genelde kısa 
dönemli hesaplar peşindedir. Bunların 
yanında, bürokrasinin artması, transfer 
harcamalarının çeşitli çıkar gruplarının 
baskısıyla giderek büyümesi, yaratılan 
bütçe dışı fonlar da iktisadi faaliyetlerin 
aksamasına yol açan unsurlar olarak ortaya 
çıkmaktadır (Savaş, 1997:18-25). 
Bürokratların en azından kurum bütçesinin 
maksimizasyonu sınırlarında siyasi 
otoriteye bağımlılığı iktisadi olarak 
optimum kaynak dağılımı etkinsizleştiren 
bir diğer faktör olarak görülebilir. Bu 
sorunlar değerlendirildiğinde, uzun dönem 
etkileri göz ardı edilen politikalar, 
toplumda derin iktisadi ve sosyal sorunlara 
sebep olabilmektedir. 

4.3. Anayasal İktisat Teorisine 
Yöneltilen Eleştiriler 

Demokrasilerdeki bozulmaların ancak 
iktisat kurallarını da içeren bir anayasa ile 
giderilebileceğini savunan Anayasal 
İktisat, bazı iktisatçılar, siyaset bilimciler 
ve politikacılar tarafından eleştirilmektedir. 
Bu eleştirileri yapan grupları aşağıdaki 
şekilde sıralayabiliriz (Aktan, 1994:155): 

 Anti-Rasyonalistler, 

 Anayasa cahilleri, 

 Geleneksel anayasa hukukçuları, 

 Güç ve yetkiyi elinde bulundurmak 
isteyen kişiler, 

 Çoğunlukçu demokrasiyi savunanlar 

 Kural ve kurumların değil, insan 
faktörünün önemli olduğunu 
savunanlar, 

 Muhafazakârlar. 

Anti-rasyonalistler, anayasal iktisadın 
yapıcı rasyonalizm ilkesini 
eleştirmektedirler. Evrimci ya da gelişimci 
rasyonalizm olarak da adlandırılan bu 
yaklaşım, iyi bir toplumsal düzenin temel 
kurum ve kurallarının kendiliğinden ve 
zaman içerisinde oluşacağını savunurlar. 
Anti-rasyonalistlere göre, piyasanın 
işleyişinde esasen bir doğal ahenk düzeni 
vardır. Bu doğal düzenin işleyişine yapılan 
müdahaleler, yarardan çok zarar getirir. 
Evrimci rasyonalizmi savunanlar, anayasal 
iktisadın, anayasal reform önerilerine bu 
yüzden karşı çıkmaktadırlar. 

Anayasa cahilleri olarak adlandırılan grup, 
daha çok günlük hesaplar peşinde koşan, 
anayasal düzenlemelere kişisel çıkarlarına 
zarar vereceği düşüncesiyle karşı çıkan 
gruptur. Bunun yanında yine kişisel 
çıkarları dolayısıyla kurulu düzenden 
memnun olan özellikle bürokrat kesim de 
anayasa çalışmalarını şiddetle 
eleştirmektedir (Savaş, 1997:72). 
Görülebileceği gibi toplumdaki pek çok 
grupta aslında temel sorun kişisel çıkardır. 
İnsanlar konusunda yapılabilecek en etkili 
şey, onların bu güdülerini başka insanlara 
zarar vermek pahasına kullanmalarının 
önüne geçmektir. Bu da ancak anayasada 
açıkça tanınan haklar ve yetkilerle 
mümkün olabilir. 

Zaman içinde biçimsel anayasa ile yaşanan 
anayasa arasında farklılıklar meydana 
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gelebilir. Bu durumda aralarındaki ilişkide 
farklılıklar ortaya çıkar (Turhan, 1994:10). 
Söz konusu farklılıkların ortadan 
kaldırılması bir değişimi gerektirebilir. Bu 
değişime karşı olan gelenekselci, 
muhafazakâr ya da başka gruplardan bir 
takım insanlar çeşitli gerekçelerle bir engel 
teşkil edebilirler. Yeniliklere kapalı 
anlayışlar eski, günün şartlarına uygun 
olmayan, verimsiz ve sığ bir sistemin 
değişen dünyaya rağmen devam etmesini 
öngörmektedir.  

 

5. TÜRKİYE’DE ANAYASAL 
İKTİSAT GEREKLİLİĞİ 

Devletin ekonomik alandaki güç, yetki, 
görev ve fonksiyonlarının anayasal 
normlarla sınırlandırılmasını savunan 
Anayasal İktisat, dünyada son yıllarda 
gerek akademik çevrelerde, gerekse siyasi 
çevrelerde büyük ilgi görmektedir. 
Ülkemizde, bu alanda üniversite 
çevrelerinde bilimsel çalışmaların arttığı, 
siyasi partilerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının konuya ilgisinin mevcut 
olduğu görülmektedir. Ülkemizde, bazı 
kişi ve kurumlar anayasal iktisadın 
önerilerine olumlu bakarken, bazı kesimler 
ise bu önerileri olumsuz bulmakta ve 
eleştirmektedir (Aktan, 1997:253). Her 
şeyden önce ilk vurgulanması gereken 
nokta, ekonomik anayasanın gerekli 
olduğudur. Yeni bir anayasa hazırlanırken 
veya mevcut anayasada değişiklik 
yapılması gündeme geldiği zaman, 
üzerinde önemle durulması gereken 
ekonomik anayasa ile ilgili hükümlerin 

belirlenmesi olmalıdır. Çünkü ekonomik 
anayasa, siyasi iktidarın ekonomiye 
yapacağı iradi müdahaleleri en aza 
indirmek suretiyle bir taraftan geleceğin 
belirsizlik ve risk unsurlarını en aza 
indirmek suretiyle diğer yandan da 
bireylerin ekonomik özgürlüklerini 
güvence altına almak suretiyle önlemler 
oluşturacaktır.  

Anayasal Ekonomi kavramı Türkiye için 
başlangıçta belki uygulanabilirliği bulunan 
nitelikte katkılar getirmeyebilir, ne var ki, 
Türkiye’nin yeterince denenmemiş 
yaklaşımlara kapalı olması gerekmez 
(Eczacıbaşı, 1992:15). Anayasa 
çalışmalarına sadece siyasi açıdan değil, 
kamu harcamaları, kamu borçlanması ve 
kamu gelirleri konusunda disiplin 
oluşturarak ülkenin geleceğini teminat 
altına alan iktisadi bir bakış açısıyla 
yoğunlaşmak gerekliliği açıktır. Bazı 
insanlar anayasaların önünde saygıyla 
eğilir, onları yalnızca bir sığınak gibi görür 
ve el sürülmeyecek kadar kutsal sayar. 
Anayasaları yazan eski kuşak insanlara 
lisansüstü bir bilgelik atfeder. Kuşkusuz, 
biz anayasalarda ve yasalarda sık sık ve 
denenmemiş değişiklikler yapılmasını 
savunmuyoruz ancak, biz aynı zamanda 
yasaların ve kurumların insan aklının 
ilerlemesiyle el ele gitmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Yeni keşifler yapıldıkça, yeni 
gerçekler aydınlığa çıktıkça ve koşulların 
değerlendirilmesiyle birlikte tarz 
değiştikçe, kurumların da ilerlemesi ve 
zamana ayak uydurması gerekir (Toffler, 
1995:58). Bu yüzden anayasalarda gerekli 
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restorasyonun objektif olarak yapılması bir 
ülkenin en önemli görevlerindendir. 

Türkiye’de ekonomiye anayasal bir 
çerçeve getirmenin gerekli olup olmadığı 
sorusu üzerinde dururken bakmamız 
gereken en önemli gösterge devletin 
yaptığı Personel Giderleri, Sosyal 
Güvenlik Kurumları Devlet Primi, Mal ve 
Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye 
Giderleri gibi harcamaların dışında kalan, 
potansiyel seçmen kitlesini etkileyebilmek 
için yapılacak olması muhtemel, cari 
transferlerdir. 

Türkiye’de son yirmi yılda gerek genel 
gerekse yerel seçimlerde yapılan, cari 
transferler harcama kalemindeki değişimler 
seçimler bazında irdelendiğinde anayasal 
iktisadın gerekliliği net şekilde 
görülebilecektir.  

Grafik 1: 1994 Yılı Cari Transfer 
Harcamaları (Milyon TL) 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

Söz konusu zaman aralığındaki ilk seçim, 
27 Mart 1994’te yapılan bir yerel seçimdir. 
Zaman zaman görülen dalgalanmalar olsa 
da seçim tarihine, yani Mart ayına kadar 

olan dönemde cari harcamalarda sürekli bir 
artış olduğu grafikte görülmektedir. 
Özellikle şubat ayında yaşanan %155’lik 
artış, Mart ayında yerini bir azalışa 
bırakmış ve harcamalardaki bu azalış         
- %14 olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 2: 1995 Yılı Cari Transfer 
Harcamaları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

1995 yılı yerel seçimlerin ardından yapılan 
bir genel seçim yılı olmuştur. 25 Aralık’ta 
yapılan bu seçim Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin yirminci dönem adaylarının 
belirlendiği seçimdir. Yapılan harcamalara 
bakıldığında Ekim’e kadar çok yüksek 
artışlara sahne olmayan bir dağılım 
görülürken bu aydan sonra yaşanan 
sıçrayış dikkatleri çekmektedir, öyle ki 
Kasım ve Aralık aylarındaki artışlar 
sırasıyla %49 ve %98 olarak 
gerçekleşmiştir.  
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Grafik 3: 1999 Yılı Cari Transfer 
Harcamaları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

Yerel ve genel seçimlerin birleştirildiği 18 
Nisan 1999 seçimilerine bakıldığında, 
birbirinden oldukça farklı dünya 
görüşlerine sahip üç partinin koalisyonuyla 
sonuçlanan bir durum ortaya çıkmıştır. 
Yapılan transfer harcamalarına 
bakıldığında görülen yaklaşık on katlık 
artış dikkati çekmektedir. Nisan ayında 
transfer harcamaları 50,48 milyar lira ile 
bir önceki aya göre %79 oranında artmıştır.  

Grafik 4: 2002 Yılı Cari Transfer 
Harcamaları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

3 Kasım 2002 günü yapılan erken genel 
seçim sonucu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki çoklu koalisyon dönemi 
sona ermiştir. 2000-2001 krizi sonrasında 
yapılan seçimlere kamu tercihi 
yaklaşımının çok net şekilde yansımış 
olduğu görülmektedir. Koalisyon 
hükümetinin iktidarı sürdürebilmek için 
cari transferleri kullandığı grafikte 
görülmektedir. Kasım ayında söz konusu 
harcamalar geçen yılın aynı ayına göre 
%65 artmış, 1.993 milyar liradan 3.281 
milyar liraya ulaşmıştır.  

Grafik 5: 2004 Yılı Cari Transfer 
Harcamaları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

28 Mart’ta yapılan 2004 yerel seçimleri, 
yapılan harcamalar itibariyle ciddi 
dalgalanmalar göstermiştir. Yaşanan en 
yüksek artış  %239 ile Mart ayında olmuş, 
2.960 milyar TL cari transferler için 
harcanmıştır. Bu aşırı artışın, partilerin  
belediyeler konusunda üstünlük 
sağlayabilme mücadelesi neticesinde 
yaşandığı söylenebilir.  
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Grafik 6: 2007 Yılı Cari Transfer 
Harcamaları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi cari 
transfer harcamalarında önceki dönemlerde 
gözlenen yüksek sıçrayışlar bu dönemde 
yaşanmamıştır denilebilir. Yapılan en 
yüksek transfer harcaması tutarı 9.559 
milyar TL iken en yüksek artış %21’de 
kalmıştır. Bu durum oy kaybı beklentisi 
olmayan partilerin bütçe disiplini 
konusunda taviz vermediklerini teyit eder 
niteliktedir.  

Grafik 7: 2009 Yılı Cari Transfer 
Harcamaları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

Bir diğer yerel seçim olan 29 Mart 2009 
seçimleri de sonuçlar açısından tablonun 
çok fazla değişmediği bir seçim olmuştur. 
Bu dönemde yapılan cari transfer 
harcamaları, önceki döneme nazaran daha 
yüksek dalgalanmalar yaşamıştır. Şubat 
ayında10.257 milyar TL ile %24’lük bir 
artış yaşanırken Mart ayı artışı %2 ile 
sınırlı kalmış, söz konusu tutar 10.460 
milyar TL civarındadır. Diğer yandan, 
2009 seçimlerinde de seçim öncesi 
harcama artışlarının seçim sonrası düştüğü 
görülmektedir. 

Grafik 8: 2011 Yılı Cari Transfer 
Harcamaları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

12 Haziran 2011 gününde yapılan genel 
seçim bu yıldaki değil aslında bir önceki 
yılda, yani 2010 yılında yapılan 
harcamalarla karşılaştırıldığında dikkat 
çekmektedir. 2009 yılına göre 2010 yılında 
cari harcamalar bazında neredeyse 
%100’den fazla artış yaşanmıştır. 2009 
yılında ortalama 10.147 milyar TL olan 
cari transfer harcamaları 2010 yılında 
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ortalama 20.330 milyar TL’ye sıçramıştır. 
Ancak 2011 yılına gelindiğinde çok büyük 
ölçeklerde yükselişler görülmemektedir. 

İncelenen dönemlere ait harcama 
grafiklerinde Aralık ayı harcamalarının 
diğer aylara oranla çok yüksek seyrettiği 
görülmektedir. Bunun başlıca nedeni, 
bütçe ödeneklerinin son üç aylık diliminin 
Ekim ayında serbest bırakılıyor olması ve 
dolayısıyla kamu ihtiyaçlarıyla ilgili 
ihaleleri kısa bir zaman dilimine 
sıkıştırması ve ödemelerin yıl kapanmadan 
yapılmasıdır. Aralık ayı harcamaların 
yüksek görülmesinin bir diğer nedeni ise, 
ödeneklerin tenkis olması ve gelecek yıl 
bütçesinde ödenek verilmemesi korkusu ile 
kurum yöneticilerinin yıl kapanmadan 
bütçe kalemlerindeki limitlerin sonuna 
kadar kullanılması eğilimini göstermesidir. 
Bu görünüm bürokratların bütçe 
maksimizasyonu ile hareket etmesi ve 
dolayısıyla kamu kaynaklarının israfı 
sonucunu doğurmaktadır. Bu sonuç, 
anayasal iktisat gerekliliğini teyit eden bir 
diğer neden olarak görülebilir (Kartalcı, 
2009:307-310). 

Türkiye’de son yirmi yılda yapılan 
seçimler incelendiğinde, genel olarak 
seçim zamanları ve ondan önceki birkaç 
ayda transfer harcamalarındaki artış dikkat 
çekmektedir. Seçimlerde oy 
maksimizasyonunun sağlanması seçmen 
kitlesinin memnuniyeti bağlamında 
transfer harcamalarında sürekli bir artış 
meydana getirmektedir. Türkiye’de seçim 
öncesi cari transferlerdeki artışların 
koalisyon hükümetleri dönemlerinde tek 

parti dönemlerine göre nispeten daha 
yüksek olması da çalışmada dikkati çeken 
önemli bir husus olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla bütçe disiplini açısından tek 
partili hükümetlerin daha başarılı olduğu 
söylenebilir. Seçmen davranışlarına en çok 
etki edebilecek transfer harcamalarının 
seçim öncesinde artış göstermesi, mali 
politikaların anayasal çerçevede 
sınırlandırılmasını gerekli kılmaktadır. 
Böyle bir adım Türkiye Cumhuriyeti 
kaynaklarının etkin kullanımı açısından 
ciddi bir değer taşıyacaktır. 

Grafik 9: Cari Harcamaların Faiz Dışı 
Harcamalar İçindeki Payı (%) 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

Bunların yanında incelenmesi gereken bir 
diğer husus da, söz konusu cari transfer 
harcamalarının merkezi yönetim bütçe 
harcamaları içindeki payının gelişimidir. 
Grafik  9’da 1994 ve 2013 yılları arasında 
cari harcamaların faiz dışı giderler içindeki 
payı görülmektedir. 1994-2002 
periyodunda cari transferlerin bütçe 
harcamaları içindeki payının artış 
trendinde olduğu görülmektedir. 2004 
sonrasında nispeten istikrarlı bir görünüm 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 42 Mart  – Nisan 2014 
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 

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

JEL KOD: A12-K20-M40 *** ID:427 K:400 
http://www.akademikbakis.org 

 

 

tespit edilmekte ve cari harcamaların bütçe 
giderlerindeki payı %40-45 bandında yatay 
bir seyir izlemektedir. Bu durum oy 
kaygısının koalisyon hükümetlerine 
nazaran daha düşük olduğu tek parti 
iktidarlarının bütçe disiplini konusunda 
daha başarılı bir performans gösterdiği 
şeklinde yorumlanabilir.  

6. SONUÇ 

Pozitif ve normatif kamu tercihi 
teorilerinin ampirik çalışmalara dayalı 
olarak ulaştığı genel sonuç, devletin 
ekonomiye olan müdahalesinin 
genişlemesinin sosyal maliyetinin sosyal 
faydasından daha fazla olduğudur. Bu 
açıdan devlet, bazı sorunların çözümü, 
bazılarının ise, bizzat sebebi 
durumundadır. Günümüz çağdaş 
demokrasilerin en büyük zaafı, keyfiyet 
demokrasisine bürünmüş olmalarıdır. 
Gerçek demokrasi olan Anayasal 
demokrasiyi gerçekleştirebilmek için,  
anayasada siyasal iktidarın hem siyasi hem 
de ekonomik hak ve yetkilerinin 
sınırlandırılması gerekir.  

Devletin ekonomik alandaki güç, yetki, 
görev ve fonksiyonlarının anayasal 
normlarla sınırlandırılmasını savunan 
Anayasal İktisat son yıllarda gerek 
akademik çevrelerde, gerekse siyasi 
çevrelerde büyük ilgi görmektedir. 
Ülkemizde, bu alanda üniversite 
çevrelerinde bilimsel çalışmaların arttığı, 
siyasi partilerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının konuya ilgisinin mevcut 
olduğu görülmektedir. Ülkemizde, bazı 
kesimler anayasal iktisadın önerilerine 

olumlu bakarken, bazı kesimler ise bu 
önerileri olumsuz bulmakta ve 
eleştirmektedir. Olumlu ve olumsuz 
yönleri yan yana koyulup tablonun 
bütününe bakıldığında görülecek şey, 
faydasının maliyetinden daha yüksek 
olduğu ve gelecek nesilleri de 
etkileyebilecek bir potansiyelle dikkate 
değer olmasıdır. 

Seçim zamanlarında yaşanan politik 
konjonktürel dalgalanmalar, ülkenin 
gelecekte karşılaşabileceği olumsuzluklar 
açısından dikkatle analiz edilmeli ve buna 
uygun önlemler alınmalıdır. Fırsatçı ve 
partizan tutumlar, kamu kaynaklarının 
etkin ve verimli şekilde kullanımı 
engelleyebilecek boyutlara ulaşabilecek 
güçte görülmektedir.  

Çalışmada ele aldığımız cari transfer 
harcamaları konsolide bütçe dengesinde 
önemli bir paya sahiptir. Son yirmi yılda 
yapılan genel ve yerel seçimler bazında bu 
harcamaların seçim öncesinde arttığı ve 
seçim sonrasında düştüğü dikkati 
çekmektedir. Bu durum, kamu tercihi 
yaklaşımına göre oy maksimizasyonu 
peşinde olan iktidarların kamu 
kaynaklarını fayda maksimizasyonu 
güdüsüyle hareket eden seçmen 
davranışlarını etkileyebilmek amacıyla 
kullandıklarını teyit etmektedir. Bu açıdan, 
anayasa değişikliğinin gündemde olduğu 
günümüz Türkiye’sinde Anayasal İktisat 
kavramı, iktisat politikalarının 
oluşturulması ve uygulanması sırasında 
politik eğilimlerle ülke kaynaklarının 
israfına engel olabilecek bir çözüm olarak 
değerlendirilmelidir.  
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Yasin ÖZKARA 
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 
 
Özet: Sınıf öğretmenlerinin öncelikli görevlerinden birisi öğrencilerine ilk okuma yazma öğretimi vererek 
ilköğretime yeni başlayan tüm öğrencileri okur-yazar hale getirmektir. Bu nedenle ilk okuma yazma öğretimi 
ilköğretim öğretim programının temelini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı; devlet okullarının ilköğretim 
kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin, ilk okuma yazma öğretimi hakkındaki görüşlerini bazı 
demografik değişkenler de göz önünde bulundurularak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2013-
2014 öğretim yılında Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri 
örneklemini ise il merkezinde görev yapan 136 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan 31 
maddelik anket “okuma yazma öğretimi” hakkındadır. Araştırmada kullanılan anketin geçerlilik ve güvenirlilik 
çalışması yapılmış ve Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada ilk okuma 
yazma öğretimi ile ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin; çoğunlukla öğretimde ses temelli cümle yöntemini 
kullandıkları ve kendilerine has okuma yazma yöntemleri geliştirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada 
öğretim programının ve kazanımların öğrencilerin hazır bulunuşluluk seviyelerine uygun olmadığı gibi sonuçlara 
da ulaşılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Bitişik Eğik Yazı, Ses Temelli Cümle Yöntemi, Okuma, Yazma, İlköğretim 

 
 

ASSESSMENT OF THE VİEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
ON THE LITERACY TEACHİNG 

 
Abstract: One of the leading tasks of the primary school teachers is to make all the newly-beginning primary 
school students literate by providing them initial reading-writing training. Thus, the initial teaching based on 
reading and writing forms the backbone of primary school curriculum. The goal of this study is to determine the 
views of primary school teachers at public schools on the initially teaching of reading and writing by taking 
account of some demographical variables. The sample of the study consists of 136 primary school teachers 
working at the primary schools at 2013-2014 academic year under the umbrella of Provincial Directorate of 
National Education in Hakkari. The 31-item questionnaire utilized for this study is on the teaching of literacy. 
The validity and credibility of the survey has been checked, and Cronbach’s Alpha internal credibility coefficient 
has been calculated as 0.87. Throughout the study, it has been determined that the primary school teachers 
mostly preferred sound-based sentence method and also developed some personal techniques regarding the 
literacy teaching. Besides, it has been made such some conclusions that curriculum and acquisition were not 
appropriate to the readiness level of the students.   
 
Key Words: Italic Handwriting, Sound-based Sentence Method, Reading, Writing, Primary Education   

 
 

 

 

 



 
GİRİŞ 

Gelişmiş bir toplum olabilmenin ve 
gelişmişliği sürdürebilmenin temel 
koşullarından bir tanesi kalifiye insan gücü 
yetiştirebilmektir. Tüm toplumlar 
ihtiyaçları olan kalifiye insan gücünü 
okullarında yetiştirebilmek için her dersle 
ilgili olarak birer öğretim programı 
hazırlayıp tüm okullarında aynı öğretim 
programını uygularlar. Böylelikle 
toplumlar çocukluktan yetişkinliğe kadar 
tüm eğitim süreci boyunca birbirlerini 
izleyen ve tamamlayan zincirleme öğretim 
programları sayesinde kalifiye insan gücü  
 
ihtiyacını karşılamaya çalışırlar. Bu zincir 
halkalarının en önemlisi temel eğitimin ilk 
kademesi olan ilköğretim programlarıdır.  
 
Çelenk’e (2006: 12) göre günümüz 
toplumlarının modern bir üyesi olabilmek 
için bireyin, iş ve yaşam koşullarını 
düzenleyebilmesi, bağımsız ve katılımcı 
bir kişilik oluşturması, modern bir dünya 
görüşüne sahip olması ve en önemlisi 
okur-yazar olması gerekir. 
 
İlköğretim birinci sınıf öğretim 
programlarında yer alan ve temel eğitim 
olan ilk okuma yazma öğretimi, kişilere 
yaşamı boyunca gerekli olacak temel 
becerileri ve okuma yazma öğretimi 
kazandırmak için yapılan öğretimdir 
(Tekışık, 1994; Güleryüz, 2000). 
İlköğretim okuma yazma öğretim 
programlarının iki temel işlevi vardır. Bu 
işlevler, okuma yazmayı öğretmek ve dil 
becerilerini geliştirmektir (Wood, 2003; 
Howe, 2001; Çelenk, 2007). Ayrıca Tok’a 
(2001) göre ilk okuma yazma öğretiminin 
bazı temel amaçları da vardır. Bunlar; 

okumayı, okuduğunu ve dinlediğini 
anlamayı (Akyol ve Temur, 2008) duygu, 
düşünce ve izlenimlerini anlatabilmeyi, 
iletişim kurabilmeyi, kurallara uygun yazı 
yazabilmeyi, Türkçeyi kullanmak ve 
öğrenmekten zevk alabilmeyi çocuğa 
öğretmektir. Çelenk’e (2006: 13) göre ise 
bu amaçlar;  

1. Düzeye uygun olarak hazırlanmış 
metinleri uygun hızda ve 
anlamlandırarak okuyabilme, 

2. Okuduğu ve dinlediği düzeyine 
uygun olan metinleri ve 
konuşmaları anlayabilme, 

3. Duygu, düşünce ve izlenimlerini 
sözlü ve yazılı olarak anlatabilme, 

4. Çevresiyle etkin bir iletişim 
kurabilme, 

5. Kurallara uygun ve işlek bir yazı 
yazabilme, 

6. Türk dilini öğrenme ve kullanırken 
zevk almadır. 
 

İlköğretim okullarında tüm bu amaçları 
yerine getirebilmek için ilk okuma yazma 
öğretiminde çocuğun okula başlamadan 
önce okul öncesi dönemde, biyolojik 
olgunlaşma, okuma yazma öğretiminin 
gerektirdiği düzeyde bilişsel ön bilgi, 
öğrenme istekliliği gibi bilişsel, duyuşsal 
ve devinişsel yeterlilik, görsel işitsel algı, 
el-göz koordinasyonu gibi sinirsel ve 
duyusal yeterliliklere (Çelenk, 2007),  
kısacası belli bir hazır bulunuşluluğa sahip 
olması gerekir. 
 
Hazır bulunuşluluk, çocuğun okuma 
yazmayı öğrenebilecek, zihinsel, fiziksel, 
sosyal duygusal ve dil açıdan belli bir 
gelişimsel olgunluk düzeyine ulaşması 
şeklinde açıklanabilir. Özellikle bazı 
araştırmalar okuma yazma öğretiminde 



 
gelişimsel olgunluğun önemine vurgu 
yaparak, çocuğun bireysel gelişmesi, 
yetenekleri, çevresinden edindiği 
izlenimleri ve kazanımların okumaya hazır 
bulunuşluk olgusunun önemine dikkati 
çekmektedirler (Wifred,1993; Barbour, 
1992; Oktay, 1995) . 
 
Hazır bulunuşluluktan sonra çocukların 
eğitim yaşamında başarılı olabilmesi, 
büyük oranda ilköğretim birinci sınıftaki 
eğitim-öğretimin niteliğine bağlıdır. İlk 
okuma yazma öğretimi sürecinde 
kazandırılacak olan beceri ve 
alışkanlıkların niteliği, hem ilköğretimde 
hem de daha sonraki öğrenim yaşamında 
bireye gerekli olacak olan dil, matematik 
ve diğer akademik ya da sosyal içerikli 
derslerdeki başarısını etkileyecektir 
(Çelenk, 2007; Demirel, 2006; Dikmen, 
1998; Kavcar, Sever ve Oğuzkan, 2004; 
Scneck, 1991). 
 
İlköğretimde ilk okuma yazmayı öğrenciye 
en başarılı şekilde öğretebilmek için çeşitli 
yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden 
bazıları; Harf yöntemi, Ses (fonetik) 
yöntemi, Hece yöntemi, Öykü yöntemi ve 
Ses temelli cümle yöntemidir (Köksal, 
1999: 9; Yiğit, 2009: 20).  
 
Ses temelli cümle yöntemi, çeşitli 
araştırmalara dayalı olarak öğretmen, 
müfettiş, yönetici, akademisyen, veli, 
öğrenci, eğitimci vb. görüşleriyle 
geliştirilmiş, pilot okullarda 2004-2005 
öğretim yılı boyunca denenmiş ve 
ilköğretim okulu Türkçe dersleri öğretim 
programının 2004-2005 öğretim yılı 
sonunda öğretimden kaldırılmasıyla, 2005-
2006 öğretim yılından itibaren ülke 
genelinde uygulamaya konulmuş bir 

yöntemdir (MEB, 2004; Güneş, 2006; 
Şahin, İnci, Turan ve Apak, 2006). 
 
2005–2006 eğitim-öğretim yılında 
ilköğretim okullarında kullanılmaya 
başlanan ses temelli cümle yönteminin 
özellikleri program kılavuzunda şöyle 
belirtilmiştir; 

1. Ses Temelli Cümle Yönteminde ilk 
okuma yazma öğretimi, dinleme, 
konuşma becerilerinden kopuk 
sadece okuma yazma becerilerini 
geliştirme olarak değil Türkçe 
öğretiminin beş öğrenme alanı ile 
birlikte yürütülmektedir. 

2. İlk okuma yazma öğretimine 
seslerle başlanması, seslerin 
birleştirilmesi ile anlamlı heceler, 
kelimeler oluşturulması ve 
cümlelere ulaşılması öğrencinin 
bilgileri yapılandırmasını 
kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle 
Ses Temeli Cümle Yöntemi, 
yapılandırıcı öğrenme yaklaşıma 
uygun bir yöntemdir. 

3. Türkçede her harf bir sesi 
karşıladığından bu yöntem 
Türkçenin ses yapısına uygundur. 
Bu yöntem öğrencilerin duyduğu 
ve çıkardığı seslerin bilincine 
varmasını sağlamaktadır. Böylece 
öğrencilerin dil gelişimine (doğru 
telaffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme 
vb.) katkıda bulunmaktadır. 

4. Öğrencilerin bütün sesleri 
öğrenmesi, yazma sürecinde 
kelimeleri doğru yazmalarını 
sağlamaktadır. 

5. Öğrenci yazı ile konuşma 
arasındaki benzerlikleri görmekte, 
yazının harflerin birleştirilmesiyle; 
konuşmanın ise seslerin 



 
birleştirilmesiyle yapıldığını 
anlamaktadır. 

6. Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile 
geçmesini kolaylaştırmaktadır. 

7. Bu yöntem ilk okuma yazmayı 
öğrenme sürecinde öğrencilerin 
bireysel, zihinsel ve sosyal 
gelişimlerine katkı sağlamaktadır 
(MEB, 2005; Güneş, 2008; Altürk 
ve Taş, 2011). 

 
Bu çalışmada, okuma yazma öğretimi 
açısından bu denli önemli bir noktada 
görev yapan sınıf öğretmenlerinin ses 
temelli cümle yöntemiyle ilk okuma yazma 
öğretimi hakkındaki düşünceleri 
incelenmeye çalışılmıştır. 
 
YÖNTEM 
Problem cümlesi 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet 
okullarında ilköğretim kademesinde görev 
yapan sınıf öğretmenlerinin ilk okuma 
yazma öğretimi hakkındaki düşünceleri 
hangi düzeydedir? 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı; ilköğretim 
kademesinde görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi 
hakkındaki düşüncelerini bazı demografik 
değişkenlerde (cinsiyet, yaş, medeni 
durum, mesleki kıdem, öğrenim durumu) 
göz önünde bulundurularak belirlenmeye 
çalışmaktır. Araştırmada, öğretmenlerin 
görüş, tutum ve düşüncelerinden 
yararlanılarak, ilk okuma yazma öğretimi 
ile ilgili olarak çeşitli öneriler de 
getirilmeye çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, 2013-2014 
öğretim yılında Hakkari İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ilköğretim okullarında görev 
yapan sınıf öğretmenleri, örneklemini ise il 
merkezinde görev yapan 136 sınıf 
öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırma Modeli 
Bu araştırmada; ilköğretim kademesinde 
görev yapan öğretmenlerin “ilk okuma 
yazma öğretimi” hakkındaki düşünceleri 
cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki 
kıdem ve öğrenim durumu demografik 
değişkenleri de göz önünde bulundurularak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda araştırmacı tarafından konu 
ile ilgili olarak araştırmalarda kullanılan 
anket ve ölçekler taranmış ve yeni bir 
anket geliştirilmiş ve bu araştırmada 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak 
olan anket için önce bir alan araştırması 
yapılmış (Akyol, 2008; Tok, 2001; Kartal, 
2013; Güleryüz, 2000; Güneş, 2008; Akyol 
ve Temur, 2008) daha sonra ilköğretim 
kademesinde görev yapan 21 öğretmene 
konu ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuş ve 
bu sorulara verilen cevaplardan hareketle 
40 maddelik taslak bir anket 
oluşturulmuştur. Gerekli çalışmalardan 

sonra (benzer maddelerin birleştirilmesi) 
anketten 9 madde çıkarılmış ve alanda 
uzman kabul edilen (Eğitim Bilimleri, 
Sınıf Öğretmenliği) dört öğretim üyesinin 
anketle ilgili görüşleri alındıktan sonra 
gerekli düzenlemeler yapılarak 31 
maddelik ilgili ankete son hali verilmiştir. 
Araştırmada kullanılan ilk okuma yazma 
öğretimi anketi üç bölümden oluşmaktadır. 
Anketin ilk 10 sorusu öğretmen ve 
öğrencilerin davranışları ile ilgilidir. 
Anketin ikinci 10 sorusu öğrencilerin 
bitişik eğik yazı yazmaları ile ilgilidir. 



 
Anketin son 11 sorusu ise öğretim 
programı ve öğretim teknikleri ile ilgilidir. 
Araştırmada kullanılan İlk Okuma Yazma 
Öğretimi Anketi’nin geçerlilik ve 
güvenirlik çalışmaları hesaplanmış ve 31 
maddeden oluşan anketin Cronbach Alpha 
iç güvenirlik katsayısı 0,87 olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca üç bölümden oluşan 
anketin her bölümü için geçerlik ve 
güvenirlik çalışması ayrı ayrı yapılmış ve 
anketin 1. bölümünün Cronbach Alpha iç 
güvenirlik katsayısı 0,738, 2. bölümünün 
0,737 ve 3. bölümünün 0.769 olarak tespit 
edilmiştir. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin demografik değişkenlere 

bağlı olarak ankete verdikleri cevaplar 
SPSS 20 istatistik paket programı 
yardımıyla F testi, t- testi ve tek yönlü 
varyans analizi olan Anova testi 
kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada 
kullanılan anket beşli likert türünde (1) 
Kesinlikle Katılmıyorum, (2) 
Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) 
Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum 
şeklinde 18 maddeden oluşmaktadır. 
Araştırmada kullanılan anket maddelerinin 
seçenek aralıkları ve genel değerlendirmesi 
hesaplanarak aşağıda gibi belirlenmiştir. 
 

 

 

8,0
5

15
SS

EDD  - EYDSA 


  

SA: Seçenek Aralığı 

EYD: En Yüksek Değer    

EDD: En Düşük Değer 

SS: Seçenek Sayısı 

 

1.0 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 

1.81 - 2.60: Katılmıyorum 

2.61 - 3.40: Kararsızım 

3.41 - 4.20: Katılıyorum 

4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 

 

Araştırmada kullanılmak üzere hazırlanan 
anket, Hakkari İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ilköğretim 
kademesinde görev yapan sınıf 
öğretmenlerine uygulanmış ve bazı 
demografik değişkenlere bağlı olarak 
öğretmenlerin ‘ilk okuma yazma öğretimi’ 
ile ilgili düşünceleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama 
yöntemlerinden birisi olan ‘Genel Tarama 
Modeli’ kullanılmıştır. Genel tarama 
modeli, “çok sayıda elemandan oluşan bir 
evrende, evren hakkında bir yargıya 

varmak amacıyla, evrenin tümü ya da 
ondan alınacak bir grup, örnek veya 
örneklem üzerinde yapılan tarama 
düzenlemeleridir” (Karasar, 2005: 79). 

 

BULGULAR 
Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya 
katılan öğretmenlerle ilgili demografik 
verilere, araştırmada kullanılan anketle  

 
ilgili elde edilen verilere ve bu verilere 
ilişkin istatistiksel bulgulara ve gözlemlere 
yer verilmiştir. 



 
 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet ve Öğrenim Durumu 

Değişkenlerine Ait Demografik Veriler 

 

Tablo 1’deki verilerden, araştırmaya 
katılan 136 sınıf öğretmeninden, 74’ünün 
(% 54,41) bayan olduğu, bu bayan sınıf 
öğretmenlerinden 48’inin (% 35,29) eğitim 
fakültesi mezunu, 12’sinin (% 8,82) fen 
edebiyat fakültesi mezunu ve 14’ünün (% 
10,29) yüksek lisans veya doktora mezunu 
olduğu belirlenmiştir. Yine tablo 1’deki 

verilerden, araştırmaya katılan 136 sınıf 
öğretmeninden, 62’sinin (% 45,59) erkek 
olduğu, bu sınıf öğretmenlerinden 35’inin 
(% 25,74) eğitim fakültesi mezunu, 18’inin 
(% 13,24) fen edebiyat fakültesi mezunu 
ve 9’unun (% 6,62) yüksek lisans veya 
doktora mezunu olduğu belirlenmiştir.    

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Medeni Durum Mesleki Kıdem ve Yaş 

Değişkenlerine Ait Demografik Veriler 

 
Branş 

Medeni 
Durum 

 
Mesleki Kıdem 

 
Yaş 

N % N % N % 
 

 
Sınıf 

Öğretmeni 

 
Evli=62 

 
45,59 

1-5 yıl=87 
 

63,97 21-24 yaş=26 19,12 

6-10 yıl=24 17,65 25-28 yaş=59 43,38 

  11-15 yıl=13 9,56 29-32 yaş=22 16,18 

 
Branş 

Öğretmen 
Sayısı 

 
Cinsiyet 

Öğrenim 
Durumu 

N % N % N % 
 
 
 
 

Sınıf 
Öğretmeni 

 
 
 
 
 

136 

 
 
 
 
 

100 

 
 

Bayan=74 

 
 

54,41 

Eğitim Fak.=48 35,29 

Fen-Ed. Fak.=12 8,82 

Y.Lis/Dokt.=14 10,29 

 
 

Erkek=62 

 
 

45,59 

Eğitim Fak.=35 25,74 

Fen-Ed. Fak.=18 13,24 

Y.Lis/Dokt.=9 6,62 



 
Bekar=73 54,41 16-üzeri yıl=12 8,82 33-üzeri yaş=29 21,32 

 

Tablo 2’deki verilerden, araştırmaya 
katılan 136 sınıf öğretmeninden, 62’sinin 
(% 45,59) evli, 73’ünün bekar (% 54,41) 
olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 
sınıf öğretmenlerinden 87’sinin (% 63,97) 
1-5 yıl kıdeme sahip olduğu, 24’ünün (% 
17,65) 6-10 yıl kıdeme sahip olduğu, 
13’ünün (% 9,56) 11-15 yıl kıdeme sahip 
olduğu ve 12’sinin (% 8,82) 16-üzeri yıl 

kıdeme sahip olduğu belirlenmiştir. Yine 
araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden 
26’sının (% 19,12) 21-24 yaş aralığında 
olduğu, 59’unun (% 43,38) 25-28 yaş 
aralığında olduğu, 22’sinin (% 16,18) 29-
32 yaş aralığında olduğu ve 29’unun da (% 
21,32) 33-üzeri yaş aralığında olduğu 
belirlenmiştir. 

  

Tablo 3. Öğretmenlerin İlk Okuma Yazma Öğretimi Anketine Verdikleri Cevapların 

Cinsiyet Değişkenine Göre t- Testi Analiz Sonuçları 

Cinsiyet N x  Ss Sd t p 

Bayan 74 103,82 15,73 134 ,024 ,981 

Erkek 62 103,89 14,32    

     p>0.05 

Tablo 3’deki verilerden, araştırmaya 
katılan sınıf öğretmenlerinin ilk okuma 
yazma öğretimi anketine verdikleri 
cevaplardan, öğretmenlerin ilk okuma 

yazma öğretimi hakkındaki görüşlerinin 
cinsiyete göre farklılaşmadığı (p> ,05) -t 
testi sonuçlarına bakılarak söylenebilir.

 

Tablo 4. Öğretmenlerin İlk Okuma Yazma Öğretimi Anketine Verdikleri Cevapların 

Medeni Durum Değişkenine Göre t- Testi Analiz Sonuçları 

Medeni Durum N x  Ss Sd t p 

Evli 62 104,81 13,01 133 ,665 ,507 

Bekar 73 103,07 16,73    

    P>0.05 

Tablo 4’deki verilerden, araştırmaya 
katılan sınıf öğretmenlerinin ilk okuma 
yazma öğretimi anketine verdikleri 
yanıtlardan medeni durum değişkenine 

bağlı olarak, evli sınıf öğretmenleri ile 
bekar sınıf öğretmenlerinin ilk okuma 
yazma öğretimi hakkındaki düşünceleri 
bakımından aralarında anlamlı bir 



 
farklılığın olmadığı (p>,05) t- testi sonuçlarına bakılarak söylenebilir.  
 

Tablo 5. Öğretmenlerin İlk Okuma Yazma Eğitimi Anketine Verdikleri Cevapların 
Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Anova Testi Analiz Sonuçları 

 
 

Kareler 
Toplamı Sd 

 
Kareler 

Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı 
Fark 

(Tukey) 
Gruplar Arası 544,14 3 181,38 ,797 ,497  

Grup İçi 30022,92 132 227,45   

Toplam 30567,06 135    
   p>0.05 
 
Tablo 5’deki verilerden sınıf 
öğretmenlerinin ilk okuma yazma eğitimi 
anketine verdikleri yanıtlardan mesleki 
kıdem değişkenine bağlı olarak, 1-5 yıl, 6-
10 yıl, 11-15 yıl ve 16-üzeri yıl kıdeme 

sahip öğretmenler arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı Anova testi 
sonuçlarına bakılarak söylenebilir. [F(,797), 
p(,497); p>,05]. 
 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin İlk Okuma Yazma Eğitimi Anketine Verdikleri Cevapların 

Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Anova Testi Analiz Sonuçları 

 
 

Kareler 
Toplamı Sd 

 
Kareler 

Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı 
Fark 

(Tukey) 
Gruplar Arası 1066,25 2 533,12 2,404 ,094  

Grup İçi 29500,81 133 221,81   

Toplam 30567,06 135    
   p>0.05 
 

Tablo 6’daki verilerden araştırmaya katılan 
sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma 
eğitimi anketine verdikleri yanıtlardan 
öğrenim durumu değişkenine bağlı olarak, 
eğitim fakültesi, fen edebiyat fakültesi ile 

yüksek lisans veya doktora mezunu 
öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın 
olmadığı Anova testi sonuçlarına bakılarak 
söylenebilir. [F(2,404), p(,094); p>,05]. 
 



 
 

Tablo 7. Öğretmenlerin İlk Okuma Yazma Eğitimi Anketine Verdikleri Cevapların Yaş  

Değişkenine Göre Anova Testi Analiz Sonuçları 

 
 

Kareler 
Toplamı Sd 

 
Kareler 

Ortalaması 

 
F 

 
p 

Anlamlı 
Fark 

(Tukey) 
Gruplar Arası 514,75 3 171,58 ,754 ,522  

Grup İçi 30052,31 132 227,67   

Toplam 30567,05 135    
   p>0.05 
 
Tablo 6’daki verilerden sınıf 
öğretmenlerinin ilk okuma yazma eğitimi 
anketine verdikleri yanıtlardan yaş 
değişkenine bağlı olarak 21-24 yaş, 25-28 

yaş, 29-32 yaş ve 33-üzeri yaşa sahip 
öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın 
olmadığı Anova testi sonuçlarına bakılarak 
söylenebilir. [F(,754), p(,522); p>,05]. 

 

Tablo 8. Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi 

Anketinin Öğrenci ve Öğretmen Davranışları İle İlgili Bölümüne Verdikleri Cevapların 

Aritmetik Ortalamaları 

İLK OKUMA YAZMA EĞİTİMİ ANKET MADDELERİ 

1. BÖLÜM 
x  

Beceri 

Düzeyi 

8. Her öğrenciye yeterince zaman ayırırım. 3.91 Katılıyorum 

9. Zümre öğretmenlerle devamlı fikir alış verişinde bulunurum. 3.71 Katılıyorum 

10. Okuma yazma öğretiminde kendimi yeterli bulurum. 3.68 Katılıyorum 

5. Okul öncesi eğitim alan öğrenciler daha çabuk okuyup yazıyor. 3.48 Katılıyorum 

4. Öğrencilerdeki şive farkı onları derste zorlandırıyor. 3.46 Katılıyorum 

7. Derslere her zaman önceden hazırlanarak gelirim. 3.44 Katılıyorum 

6. Öğrencileri çok çabuk derse motive ederim. 3.29 Kararsızım 

3. Öğrenciler kas bakımından yeterince gelişmişlerdir. 3.28 Kararsızım 



 
2. Öğrenciler sınıf disiplinine çok çabuk adapte oluyorlar. 2.65 Kararsızım 

1. Öğrencilerin gelişim düzeyleri okula başlamaya uygundur. 2.32 Kararsızım 

        Birinci Bölümün Aritmetik Ortalaması: 2.99 

Tablo 8’de sınıf öğretmenlerinin, öğretmen 
ve öğrenci davranışları ile ilgili olan 
anketin birinci bölümüne verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamalarından, 8. 
maddenin “Her öğrenciye yeterince zaman 

ayırırım.” ( x =3.91), 9. maddenin “Zümre 
öğretmenlerle devamlı fikir alış verişinde 

bulunurum.” ( x =3.71) ve 10. maddenin 
“okuma yazma öğretiminde kendimi 

yeterli bulurum.” ( x =3.68) maddelerinin 
anketin birinci bölümünün en yüksek 
aritmetik ortalamasına sahip maddeler 
olduğu tespit edilmiştir. Anket maddelerine 
verilen yanıtlardan hareketle, sınıf 
öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi 
ile ilgili olarak anketin birinci bölümünün 
en yüksek ortalamaya sahip maddelerinin 
zaman kavramı, meslektaşlarla fikir alış 
verişi ve mesleki yeterlilik ile ilgili 
maddeler olduğu belirlenmiştir.  
 

Yine tablo 8’den sınıf öğretmenlerinin, 
öğretmen ve öğrenci davranışları ile ilgili 

olan anketin birinci bölümüne verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamalarından, 1. 
maddenin “Öğrencilerin gelişim düzeyleri 

okula başlamaya uygundur.” ( x =2.32), 2. 
maddenin “Öğrenciler sınıf disiplinine çok 

çabuk adapte oluyorlar.” ( x =2.65) ve 18. 
maddenin “Yenilenen program her açıdan 

daha kusursuz ve daha güzeldir.” ( x
=2.97) ve 3. maddenin “Öğrenciler kas 
bakımından yeterince gelişmişlerdir.” 
Anketteki maddelere verilen yanıtlardan ve 

anketin aritmetik ortalamasından ( x
=2.99) hareketle, sınıf öğretmenlerinin ilk 
okuma yazma öğretimi ile ilgili olarak 
öğretmenlerin, yenilenen öğretim 
programları, okula yeni başlayan 
öğrencilerin gelişim düzeyleri, sınıf 
disiplini ve sınıfa adapte olma gibi 
maddelerin anketin birinci bölümündeki en 
düşük aritmetik ortalamaya sahip maddeler 
olduğu belirlenmiştir. 
 
 

Tablo 9. Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Anketin İlk Okuma Yazma 

Öğretimi İle İlgili Bölümüne Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları 

İLK OKUMA YAZMA EĞİTİMİ ANKET MADDELERİ 

2. BÖLÜM 
x  

Beceri 

Düzeyi 

20. Öğrenciler bitişik eğik yazarken defteri düzgün kullanıyorlar. 3.40 Kararsızım 

15. Öğrenciler kelimeler arasındaki boşlukları nizami bırakıyorlar. 3.38 Kararsızım 

16. Eğik harfle yazarken kelimeleri zihinlerinde anlamlandırıyorlar. 3.37 Kararsızım 



 
12. Öğrenciler bitişlik eğik yazarken harfleri çok düzenli yazıyorlar. 3.33 Kararsızım 

18. Benzer olan ‘Büyük ve Küçük’ harfleri birbirine karıştırmıyorlar. 3.25 Kararsızım 

19. Öğrenciler bitişik eğik yazarken kalemi düzgün kullanıyorlar. 3.23 Kararsızım 

11. Öğrenciler bitişlik eğik yazı yazmakta hiç zorlanmıyorlar. 3.19 Kararsızım 

14. Bitişlik eğik yazıyı hecelere ayırırken hiç zorlanmıyorlar. 3.18 Kararsızım 

13. Bitişik eğik harfleri birleştirmede hiç sorun yaşamıyorlar. 3.17 Kararsızım 

17. Öğrenciler bitişik eğik yazdıklarını daha hızlı okuyorlar. 2.99 Kararsızım 

        İkinci Bölümün Aritmetik Ortalaması: 3.25 

Tablo 9’da sınıf öğretmenlerinin, bitişik ve 
eğik yazı yazma ile ilgili olan anketin 
ikinci bölümüne verdikleri yanıtların 
aritmetik ortalamalarından, 20. maddenin 
“Öğrenciler bitişik eğik yazarken defteri 

düzgün kullanıyorlar.” ( x =3.40), 15. 
maddenin “Öğrenciler kelimeler 
arasındaki boşlukları nizami 

bırakıyorlar.” ( x =3.38) ve 16. maddenin 
“Eğik harfle yazarken kelimeleri 

zihinlerinde anlamlandırıyorlar.” ( x
=3.37) maddelerinin anketin ikinci 
bölümünün en yüksek aritmetik 
ortalamasına sahip maddeler olduğu tespit 
edilmiştir. Anket maddelerine verilen 
yanıtlardan hareketle, sınıf öğretmenlerinin 
ilk okuma yazma öğretimi ile ilgili olarak 
anketin ikinci bölümünün en yüksek 
ortalamasına sahip maddelerinin defter ve 
diğer materyalleri düzgün kullanma, 
kelimeler arasındaki boşlukları düzgün 
bırakma ve kelimeleri zihinlerinde 
canlandırma ile ilgili maddeler olduğu 
belirlenmiştir.  

 

Yine tablo 9’dan sınıf öğretmenlerinin, 
öğretmen ve öğrenci davranışları ile ilgili 
olan anketin ikinci bölümüne verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamalarından, 17. 
maddenin “Öğrenciler bitişik eğik 

yazdıklarını daha hızlı okuyorlar.” ( x
=2.99), 13. maddenin “Bitişik eğik harfleri 

birleştirmede hiç sorun yaşamıyorlar.” ( x
=3.17) ve 14. maddenin “Bitişlik eğik 
yazıyı hecelere ayırırken hiç 

zorlanmıyorlar.” ( x =3.18) maddelerinin 
anketin ikinci bölümünün en düşük 
aritmetik ortalamasına sahip maddeler 
olduğu tespit edilmiştir. Anket maddelerine 
verilen yanıtlardan hareketle, sınıf 
öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi 
ile ilgili olarak anketin ikinci bölümünün 
en düşük ortalamasına sahip maddelerinin 
yazdıklarını hızlı okuma, harfleri 
birleştirme ve yazdıkları kelimeleri 
hecelere ayırma ile ilgili maddeler olduğu 
belirlenmiştir. 

 



 
Tablo 10. Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Anketin Öğretim Programı ve 

Öğretim Teknikleri İle İlgili Bölümüne Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları 

İLK OKUMA YAZMA EĞİTİMİ ANKET MADDELERİ 

3. BÖLÜM 
x  

Beceri 

Düzeyi 

31. Okuma yazma ile ilgili hizmet içi eğitimler verilmelidir. 3.89 Katılıyorum 

27. Okuma yazma öğretiminde kendime has yöntemler kullanırım. 3.80 Katılıyorum 

29. Ses Temelli Cümle yöntemini her zaman tam olarak uygularım. 3.68 Katılıyorum 

30. Üniversitede aldığım eğitim çok işime yarıyor. 3.67 Katılıyorum 

28. Okuma yazma öğretiminde teknolojiden yararlanırım. 3.63 Katılıyorum 

21. Öğretim programının hedefleri ulaşılabilecek niteliktedir. 3.44 Katılıyorum 

24. Öğretim programı tam öğrenci seviyesine göre hazırlanmıştır. 3.42 Katılıyorum 

26. Dersleri öğretmen kılavuz kitaplarına göre işlerim. 3.35 Kararsızım 

22. Öğretim programındaki kazanımlar seviyeye uygundur. 3.26 Kararsızım 

25. Kılavuz kitabındaki okuma yazma yöntemleri yeterlidir. 3.25 Kararsızım 

23. Sınıfımdaki öğretim materyalleri yeterlidir. 3.06 Kararsızım 

       Üçüncü Bölümün Aritmetik Ortalaması: 3.50 

Tablo 10’da sınıf öğretmenlerinin, öğretim 
programı ve öğretim teknikleri ile ilgili 
olan anketin üçüncü bölümüne verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamalarından, 31. 
maddenin “Okuma yazma ile ilgili hizmet 

içi eğitimler verilmelidir.” ( x =3.89), 27. 
maddenin “Okuma yazma öğretiminde 

kendime has yöntemler kullanırım.” ( x
=3.80) ve 29. maddenin “Okuma Ses 
Temelli Cümle yöntemini her zaman tam 

olarak uygularım.” ( x =3.68) 
maddelerinin anketin üçüncü bölümünün 
en yüksek aritmetik ortalamasına sahip 
maddeler olduğu tespit edilmiştir. Anket 
maddelerine verilen yanıtlardan hareketle, 

sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma 
öğretimi ile ilgili olarak anketin üçüncü 
bölümünün en yüksek aritmetik 
ortalamasına sahip maddelerinin okuma 
yazma öğretimi ile ilgili olarak 
öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi, 
okuma yazma öğretiminde öğretmenlerin 
kendilerine has yöntemlerinin olması ve 
okuma ses temelli cümle öğretiminin tam 
olarak uygulanması ile ilgili maddeler 
olduğu belirlenmiştir.  
 

Tablo 9’da sınıf öğretmenlerinin, öğretim 
programı ve öğretim teknikleri ile ilgili 
olan anketin üçüncü bölümüne verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamalarından, 23. 



 
maddenin “Sınıfımdaki öğretim 

materyalleri yeterlidir.” ( x =3.06), 25. 
maddenin “Kılavuz kitabındaki okuma 

yazma yöntemleri yeterlidir.” ( x =3.25) ve 
22. maddenin “Öğretim programındaki 

kazanımlar seviyeye uygundur.” ( x =3.26) 
maddelerinin anketin üçüncü bölümünün 
en düşük aritmetik ortalamasına sahip 
maddeler olduğu tespit edilmiştir. Anket 

maddelerine verilen yanıtlardan hareketle, 
sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma 
öğretimi ile ilgili olarak anketin üçüncü 
bölümünün en düşük aritmetik 
ortalamasına sahip maddelerinin sınıftaki 
öğretim materyallerinin yeterliliği, kılavuz 
kitabındaki okuma yazma yöntemleri ve 
kazanımların öğrenci seviyesine uygunluğu  
ile ilgili maddeler olduğu belirlenmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sonuç 
Bu araştırma, Hakkari İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ilköğretim 
kademesinde çalışan sınıf öğretmenlerinin 
ilk okuma yazma öğretimi hakkındaki 
düşüncelerini belirleyebilmek amacıyla 
yapılmış ve araştırmada öğretmenlerin ilk 
okuma yazma öğretimi hakkındaki 
görüşlerinin cinsiyet, medeni durum, 
mesleki kıdem, öğrenim durumu ve yaş 
değişkenlerine bağlı olarak farklılaşıp 
farklılaşmadığı da belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 
cinsiyete bağlı olarak ilk okuma yazma 
öğretimi anketine verdikleri yanıtların t-
testi analizi sonucunda, erkek sınıf 
öğretmenleri ile bayan sınıf öğretmenleri 
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bayan 
öğretmenler ile erkek öğretmenlerin 
ilköğretime yeni başlayan öğrencilerin ilk 
okuma yazma eğitimleri hakkında benzer 
düşüncelerde oldukları söylenebilir. 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni 
durum değişkenine bağlı olarak ilk okuma 

yazma öğretimi anketine verdikleri 
yanıtların t-testi analizi sonucunda, evli 
sınıf öğretmenleri ile bekar sınıf 
öğretmenleri arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Dolayısıyla evli öğretmenler ile bekar 
öğretmenlerin ilköğretime yeni başlayan 
öğrencilerin ilk okuma yazma eğitimleri 
hakkında benzer düşüncelerde oldukları 
söylenebilir. 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki 
kıdem değişkenine bağlı olarak ilk okuma 
yazma öğretimi anketine verdikleri 
yanıtların Anova testi analizi sonucunda, 
1-5 yıl kıdeme sahip, 6-10 kıdeme sahip, 
11-15 yıl kıdeme sahip ve 16-üzeri yıl 
öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Dolayısıyla mesleki kıdem değişkenine 
bağlı olarak araştırmaya katılan sınıf 
öğretmenlerinin ilköğretime yeni başlayan 
öğrencilerin ilk okuma yazma eğitimleri 
hakkında benzer düşüncelerde oldukları 
söylenebilir. 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenim 
durumu değişkenine bağlı olarak ilk okuma 
yazma öğretimi anketine verdikleri 
yanıtların Anova testi analizi sonucunda, 
eğitim fakültesi mezunu, fen edebiyat 



 
fakültesi ile yüksek lisans veya doktora 
mezunu öğretmenler arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Dolayısıyla öğrenim durumu değişkenine 
bağlı olarak araştırmaya katılan sınıf 
öğretmenlerinin ilköğretime yeni başlayan 
öğrencilerin ilk okuma yazma eğitimleri 
hakkında benzer düşüncelerde oldukları 
söylenebilir. 
 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş 
değişkenine bağlı olarak ilk okuma yazma 
öğretimi anketine verdikleri yanıtların 
Anova testi analizi sonucunda, 21-24 yaş, 
25-28 yaş, 29-32 yaş ve 33-üzeri yaşa 
sahip öğretmenler arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Dolayısıyla yaş değişkenine bağlı olarak 
araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 
ilköğretime yeni başlayan öğrencilerin ilk 
okuma yazma eğitimleri hakkında benzer 
düşüncelerde oldukları söylenebilir. 
 
İlk okuma yazma öğretimi anketine bağlı 
olarak her üç bölümdeki maddelere verilen 
yanıtların aritmetik ortalamalarına 
bakıldığında en yüksek aritmetik 
ortalamaya sahip maddelerin zaman 
kavramı, meslektaşlarla fikir alış verişi, 
mesleki yeterlilik, materyalleri düzgün 
kullanma, kelimeler arasındaki boşlukları 
düzgün bırakma, kelimeleri zihinlerinde 
canlandırma, okuma yazma öğretimi ile 
ilgili olarak öğretmenlere hizmet içi eğitim 
verilmesi, okuma yazma öğretiminde 
öğretmenlerin kendilerine has 
yöntemlerinin olması ve okuma ses temelli 
cümle öğretiminin tam olarak uygulanması 
ile ilgili maddeler olduğu belirlenmiştir.  
 
İlk okuma yazma öğretimi anketine bağlı 
olarak her üç bölümdeki maddelere verilen 

yanıtların aritmetik ortalamalarına 
bakıldığında en düşük aritmetik ortalamaya 
sahip maddelerin yenilenen öğretim 
programları, okula yeni başlayan 
öğrencilerin gelişim düzeyleri, sınıf 
disiplini, sınıfa adapte olma, yazdıklarını 
hızlı okuma, harfleri birleştirme, yazdıkları 
kelimeleri hecelere ayırma, sınıftaki 
öğretim materyallerinin yeterliliği, öğretim 
programındaki okuma yazma yöntemleri 
ve kazanımların öğrenci seviyesine 
uygunluğu ile ilgili maddeler olduğu 
belirlenmiştir. 
 
Araştırma anketine gerek ayrı ayrı üç 
bölüm halinde gerekse de bir bütün olarak 
bakıldığında anket ortalamasının 3,25 gibi 
bir değere denk geldiği dolayısıyla anket 
değerlendirmesinde bu değerin de 
Kararsızım’a denk geldiği belirlenmiştir. 
Demografik değişkenler bakımından 
öğretmenler arasında anlamlı bir farkın 
çıkmamasının sebebi de anket 
ortalamasının düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır. Anket 
değerlendirmesinin kararsızıma denk 
gelmesi ankete katılan öğretmenlerin ilk 
okuma yazma öğretimi ile ilgili olarak 
ciddi problemlerinin olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Öneriler 
Yapılan çalışma sonucunda yenilenen 
ilköğretim birinci sınıf öğretim 
programında bazı aksaklıkların olduğu 
öğretmen görüşlerine göre belirlenmiştir. 
Bu nedenle yenilenen ilköğretim birinci 
sınıf öğretim programı öğretmen, müfettiş, 
öğrenci, yönetici ve veli görüşleri alınarak 
tekrar gözden geçirilmelidir. 

 



 
Öğrencilerin birinci sınıfa başlamadan 
önce gerek küçük kas gelişimi gerekse de 
bazı hazır bulunuşluk düzeylerinin belirli 
düzeye gelebilmesi için tüm çocuklara 
ilköğretime başlamadan önce okul öncesi 
eğitim verilmelidir.  
 
Doğu illerindeki çocuklar Türkçeyi geç 
öğrendiklerinden gerek kelime hazineleri 
gerekse de kendilerini ifade etmekte zorluk 
çekmektedirler. Bu nedenle özellikle doğu 
illerindeki çocuklara ilköğretim ilk okuma 
yazma öğretiminde başarılı olabilmeleri 
için okul öncesi eğitimle Türkçe konuşma 
dersleri verilmelidir.  
 
Öğretimi daha zevkli, daha eğlenceli ve 
daha etkili hale getirebilmek için 
ilköğretim birinci kademedeki derslerin 
büyük bir çoğunluğu çeşitli öğretim 
teknolojileri ve öğretim materyalleri 
eşliğinde işlenmelidir. 
 
İlköğretim birinci sınıfta okuma yazma 
öğrenemeyen öğrenciler varsa bu 
öğrencilerin neden okuma yazma 
öğrenemedikleri belirlenerek, bu nedenler 
giderilmelidir. 
 
Ses temelli cümle yönteminin etkili olarak 
öğretimde nasıl uygulanacağı çeşitli kurum 
ve kuruluşların yardımıyla da tüm sınıf 
öğretmenlerine hizmet içi eğitim olarak 
verilmelidir.   
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN BRANŞ ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇİŞ 

SÜRECİNİN GETİRDİĞİ SORUNLAR: SAKARYA ÖRNEĞİ1 
 
Ahmet ESKİCUMALI1, Zeynep DEMİRTAŞ2, Duygu GÜR ERDOĞAN3, Serhat ARSLAN4 

 
1-2-3-4Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D 

 
Özet: Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası sınıf öğretmenlerini eritmek adına yaptığı alan 
değişikliği ile binlerce sınıf öğretmeni (yaklaşık 42.000) alan değiştirmiş oldu. Bu durum branş 
öğretmenlerinin tepkisine yol açarken, sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenliği konusunda 
yeterlilikleri de tartışma konusu olmaya başladı. Bu süreçten en fazla etkilenen grup ise 
yıllardır atama bekleyen branş öğretmenleri oldu. Sınıf öğretmenlerinin branş 
öğretmenliklerine atanmasıyla beraber branş öğretmeni açığının kapanacağı, bu nedenle de 
kendilerinin mağdur olduklarını dile getirdiler. Bu araştırmanın amacı, 2012-2013 eğitim-
öğretim yılında sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenliğine geçmelerinden dolayı ortaya çıkan 
problemleri ortaya koymaktır. Sakarya ili merkez ilçe ve diğer ilçelerindeki devlet okullarında 
görev yapan sınıf öğretmenliğinden branş öğretmenliğine geçen öğretmenler araştırmanın 
örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde 
edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, görüşme yapılan öğretmenlerin en çok eş durumu/tayinden 
dolayı branş değişikliği yaptıkları, geçilen branşla ilgili eğitim aldıkları ancak alınan eğitimin 
hizmet içi eğitim kapsamında ve uzaktan eğitim şeklinde olduğu ve eğitimin yeterli olmadığı, 
kişisel ve mesleki açıdan kendilerini yeterli görmedikleri, öğrencilerin olumsuz tutum ve 
davranışlarından, veli-öğretmen ilişkisinden, öğretim programının uygulanmasından ve 
meslektaşlarının branş değişikliğine karşı olumsuz bakış açılarından kaynaklanan sorunlar 
yaşadıkları belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği, Öğretmenlik Mesleği, Alan Değişikliği, 
Öğretmenlerin İstihdamı ve Sorunları 

 
 

TROUBLES RESULTING FROM THE PROCESS OF TRANSITION 
FROM CLASSROOM TEACHING TO BRANCH TEACHING: 

SAKARYA SAMPLE 
 

Abstract: Thousands of class masters (approximately 42.000) had to change their branches 
because of the arrangement of the Ministry of Education that aimed to make a regulation in the 
excessive number of class masters. This issue led the negative reaction from branch teachers as 
well as the competence of class masters in terms of branch teaching has been a matter of 
debate. The most effected group from this process was the branch teachers who have waited for 
an assignment for years. Branch teachers thought that the assignment of class masters to the 

                                                             
1Araştırmanın özeti XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabında 
basılmıştır. 
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branch teaching would meet the deficit of branch teaching, and this made them be aggrieved. 
The purpose of the current study is to present the troubles that were derived from the transition 
of class masters to branch teaching in 2012- 2013 academic year. The sample of the current 
study composed of state school teachers who passed from classroom teaching to branch 
teaching in Sakarya province central district and other districts. The data was acquired via 
semi- structured interview in the present study. The findings show that, most of the teachers 
who passed from classroom teaching to branch teaching reported that they did this field change 
because of the spouse- related and assignation related issues. Moreover, they indicated that 
they got training about their new branch nevertheless the on- the- job training or distance 
learning was not sufficient for them. Similarly, they said that they do not consider themselves 
competent both individually and vocational in the new field. Finally, they reported that they 
had some problems related to students’ negative attitudes and behaviors, the relationship 
between parents and teachers, the application of the curriculum, and the negative reactions of 
their colleagues to their branch changes.   
 
Keywords: Classroom Teaching, Teaching Profession, Branch Change, Teacher Employment 
and Problems 

 
 
 
1. GİRİŞ 
Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. 
yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün 
en temel aktörü haline gelmiştir (MEB, 
2012a). Bir ülkedeki eğitim sistemi ve 
bunun uygulanmasını içeren model 
değişiklikleri, ancak daha önceki sistem ve 
uygulamaların bilimsel değerlendirmeler 
sonucunda, gelişim ve değişimin zorunlu 
olduğu saptanırsa, gerekli olabilir. Bilimsel 
değerlendirmelere dayanmayan 
değişiklikler, insan gücü açısından olduğu 
kadar ekonomik açıdan da savurganlığa 
neden olur (Boğaziçi Üniversitesi, 2012). 
 
Sağlıklı bir toplumun oluşumundaki en 
önemli unsurlardan biri olarak eğitim 
sistemi gösterilmektedir. Eğitim sistemini 
etkili kılmada, öğretmenlere büyük 
görevler düşmektedir (Bilen, 1990). 
Öğretmenlerin niteliği, büyük oranda 

eğitimin niteliğini ve kalitesini de 
belirlemektedir. Bu nedenle, 
öğretmenlerin, hem hizmet öncesinde hem 
de hizmet içinde iyi bir şekilde 
yetiştirilmesi eğitim hizmetlerinin kaliteli 
ve verimli olması açısından önemli 
görülmektedir (Celep, 2010). 
Öğretmenlerin eğitim sistemi içerisindeki 
kalitesini arttırmak için; mesleki-kişisel 
nitelikleri ve mesleğine yönelik tutumları 
açısından yeterli düzeye getirilmesi 
gerekmektedir (Erden, 1998; Sözer, 1996). 
Dersi veren öğretmenin kişisel yeterliliği, 
öğrencilerin dersteki başarıları ile derse 
karşı olan tutumlarını etkileyen en önemli 
faktörler arasında tanımlanmıştır 
(Büyükkaragöz, 1998; Çepni, Özsevgeç ve 
Bacanak, 2001; Germann, 1988; 
Simpson&Troost, 1982). 
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Öğretmen eğitiminde, öğretmen adayının 
öğrenim gördüğü branş ile ilgili alan 
bilgisini öğrenmesi zorunluluktur. Örneğin 
matematik öğretmenliği bölümünden 
mezun olan öğretmenin matematikle ilgili 
alan bilgisine sahip olması dolayısıyla, 
matematik alanına ilişkin teorik bilgileri ve 
matematik öğretim becerilerini kazanmış 
olmalıdır. Bir öğretmenin meslek 
hayatında başarılı olabilmesi için kendi 
branşındaki uzmanlık alanını iyi bilmesi 
gerekir. Çünkü bilinmeyen bir şey 
öğretilememektedir (Helvacıoğlu, 2011). 
 
Shulman (1987)’e göre öğretmenliğin 
kuramsal bilgi temelinde, özel alan bilgisi, 
genel meslek bilgisi, eğitim programı 
bilgisi, mesleki özel alan bilgisi, öğrenen 
özellikleri bilgisi, eğitim sistemi bilgisi, 
eğitim hedefleri, değerleri, tarihi ve felsefi 
temelleri bilgisi olması gerekmektedir 
(Şahin, 2011). Bu bilgi temelleri içerisinde 
her branş için farklılık gösterenler, özel 
alan bilgisi ile mesleki özel alan bilgisidir.  
Özel alan bilgisi, öğretmenin ne 
öğreteceğine ilişkindir. Öğretmen 
öğreteceği alanın temel kavramlarına ve 
içeriğine hâkimdir. Bu içeriğin programda 
yer alan kısmını öğrenciler için 
anlaşılabilir kılmaya uygun öğrenme 
ortamları yaratır. Alanında kullanılan 
araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve 
kullanır. Mesleki özel alan bilgisi ise, özel 
alan bilgisi ve meslek bilgisinin karışımı 
sonucu ortaya çıkan belirli bir alan 
öğretmenliğine ilişkin bilgidir (Şahin, 
2011: 270). 
 

Öğretmenlik mesleğinin yeterlik alanı, 
öğretmenin mesleğini yerine getireceği 
hizmet alanı ile ilgili gereken bilgi ve 
beceriyi kazanması olarak tanımlanabilir 
(Celep, 2010:48). Öğretmenlik mesleğinin 
gerektirdiği, tutum davranış, bilgi ve 
becerinin kazanılması, öğretmen yetiştirme 
programlarının, genel kültür bilgisi, alan 
bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi 
boyutlarına sahip olmalıdır. Bir öğretmenin 
sahip olması gereken genel kültür bilgisi 
oranı %15-20, alan bilgisi oranı %50-60 ve 
öğretmenlik meslek bilgisi oranı %25-30 
olarak önerilmektedir  (Celep, 2010; 
Helvacıoğlu, 2011). 
 
Öğretmen adayları, eğitim-öğretim 
sürecinde kendi branşlarına yönelik belirli 
bir özel alan kapsamında yoğun bir eğitim 
programı görmektedirler. Bu eğitim 
programları her branş için farklılıklar 
göstermektedir. Örneğin, okul öncesi 
öğretmenlerinin aldıkları eğitim, İngilizce 
öğretmenlerinin aldıkları eğitimden 
oldukça farklıdır. Öğretmen adayları 
mezun olduklarında hangi öğretmenlik 
programını bitirdiyse, sadece o programın 
öğretmeni olarak görevlendirilmelidir. 
Örneğin, Fransızca öğretmenliği mezunu 
bir kişi sınıf öğretmeni olarak görev 
yapmamalıdır. Öğretmenlerin eğitim 
gördükleri alanda görev yapma dereceleri, 
öğretmenliğin meslekleşmesinin önemli 
göstergelerinden biridir (Şahin, 2011). 
 
Günümüzde öğretmenlik, özel uzmanlık 
bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek 
olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de 
öğretmenlik mesleği, profesyonellik 
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gerektiren özelliklere sahip olma yolunda 
çok önemli aşamalar kaydetmiştir. 
Türkiye’de öğretmenliğin meslekleşmesini 
sağlayan başlıca koşullardan biri olan 
“sadece öğretmenlik mesleğinin 
öğrenimini görmüş veya yeterliklerini 
kazanmış olanların öğretmenlik yapmaya 
hak ve yetkileri olduğu kesin hükme 
bağlanmış olmadır”  koşulu, ilke olarak 
benimsenmiş ve uygulamaya konmuş, 
ancak, eğitim sistemindeki değişiklikler 
nedeniyle bazı alanlarda öğretmen 
atamalarında zaman zaman bu koşul 
uygulanamamaktadır (Celep, 2010:46). 
 
4+4+4 eğitim sisteminin uygulamaya 
koyulması ile birlikte norm fazlası sınıf 
öğretmenlerine yan alanları olan branşlara 
geçiş hakkı tanınmıştır. Talim ve Terbiye 
Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı 
Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı 
mütalaası doğrultusunda 2012 yılına 
mahsus olmak üzere; sınıf öğretmenleri 
öncelik sırasına göre;   

 
a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara 
atanmaya kaynak teşkil edenler 
öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana 
veya diplomalarında yazılı olan yan alana 
ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık 
yükseköğretim kurumu mezunları lisans 
tamamladıkları alana,  
 
b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 
alanına, bu alanda boş norm kadro 
bulunmaması halinde Teknoloji ve 
Tasarım alanına alan değişikliği 
başvurusunda bulunabileceklerdir (MEB, 
2012b).  
 
Bu kanun değişikliği ile birlikte, 2012-
2013 eğitim öğretim yılı başından itibaren 
41945sınıf öğretmeni alan değiştirmiştir. 
Yeni eğitim sisteminin ortaya çıkardığı, 
norm kadro fazlası 41945 sınıf 
öğretmeninin alan geçişi yaptıkları 
branşlarTablo1’ de gösterilmektedir. 

 
Tablo1. Sınıf Öğretmenlerinin Alan Geçişi Yaptıkları Branşlara Göre Dağılımı 

Branş Sayı 
Beden Eğitimi 4.270 
Fen Bilgisi 3.400 
Görsel Sanatlar 1.400 
İlk. Matematik 4.219 
İngilizce 3.200 
Matematik 1.000 
Müzik 3.330 
Okul Öncesi 3.500 
Rehberlik 5.120 
Tarih 580 
Sosyal Bilgiler 2.728 
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Teknoloji Tasarım 2.941 
Türk Dili ve Edb. 1.460 
Türkçe 4.037 
Zihin Engelliler Öğrt 760 
Toplam 41945 

(www.mebhaberleri.net, 7 Ekim 2012) 
 
Tablo 1 incelendiğinde, sınıf 
öğretmenlerinin alan geçişi yaptıkları 
branşlara göre en fazla tercih ettikleri 
öğretmenlik, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık öğretmenliği olmuştur. Bunu 
sırasıyla, Beden Eğitimi, İlköğretim 
Matematik, Türkçe, Okul Öncesi, Fen 
Bilgisi, Müzik, İngilizce, Teknoloji 
Tasarım, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Görsel Sanatlar, Matematik, 
Zihin Engelliler Öğretmenliği ve Tarih 
öğretmenlikleri izlemiştir. 
 
MEB’in verilerine göre alan değişikliği 
atamalarından önce 16163 norm kadro 
fazlalığı bulunan sınıf öğretmenliği 
branşında, yeni atamaların ardından 9291 
sınıf öğretmeni ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Alan değişikliği atamalarından sonra 
MEB’in tüm öğretmenlik branşlarında 
1727 norm kadro fazlası kalırken öğretmen 
açığı ise 127472 olarak belirlenmiştir 
(MEB,2012a). 
 
Bu araştırmanın amacı, 2012-2013 eğitim 
öğretim yılında sınıf öğretmenlerinin branş 
öğretmenliğine geçmelerinden dolayı 
ortaya çıkan problemleri tespit etmektir. 
Araştırma, sınıf öğretmenliğinden branş 
öğretmenliğine geçiş sürecindeki 

sorunların belirlenmesi ve bu sorunların 
çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi 
adına önemli görülmektedir. 
 
2. YÖNTEM 
Bu araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Önceden belirlenmiş bir 
amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama 
tarzında, karşılıklı bir iletişim süreci olan 
görüşme yoluyla, bireylerin deneyimlerine, 
tutumlarına, düşüncelerine, niyetlerine, 
yorumlarına ve zihinsel algıları ile 
tepkilerine ilişkin bilgiler elde edilir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008: 119-120). 
 
2.1. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Sakarya ili merkez 
ilçe ve diğer ilçelerde devlet okullarında 
görev yapan, sınıf öğretmenliğinden branş 
öğretmenliğine geçen öğretmenler 
oluşturmaktadır. Sakarya ilinde sınıf 
öğretmenliğinden branş öğretmenliğine 
geçiş sürecinde 414 öğretmen bu hakkı 
kullanmıştır. Amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem 
oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında 19 
öğretmene ulaşılmıştır. 

 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 42 Mart  – Nisan 2014 
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 

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

JEL KOD: I20 *** ID:343 K:116 
http://www.akademikbakis.org 

 
Tablo 2. Örneklemde Yer Alan Sınıf Öğretmenlerinin Geçiş Yaptıkları Branşlara Göre 

Dağılımı 
Branş Sayı Kod 
Beden Eğitimi 3 Ö4, Ö6, Ö19 
İngilizce 1 Ö7 
Müzik 1 Ö2 
Sosyal Bilgiler 1 Ö13 
Tarih 1 Ö3 
Teknoloji ve Tasarım 1 Ö9 
Türkçe 2 Ö5, Ö8 
Özel Eğitim/Zihin Engelliler 
Öğretmenliği 9 Ö1, Ö10, Ö11, Ö12, Ö15, 

Ö16 Ö17, Ö18 
Toplam 19  

 
Tablo 2 incelendiğinde, örneklemi 
oluşturan öğretmenlerin 9’u Özel 
Eğitim/Zihin Engelliler öğretmenliğine, 1’i 
Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe 
öğretmenliğine, 1’i İngilizce, Müzik, Tarih 
ile Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine 
geçiş yapmışlardır.  
 
2.2. Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi 
Araştırmada görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış 
görüşme formu ile elde edilmiştir. 
Araştırmacılar tarafından hazırlanan 
görüşme formu, açık uçlu sorulardan 
oluşmaktadır. Örneklemde yer alan sınıf 
öğretmenleri ile karşılaşılan sorunlara 
ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik 
görüşme yapılmıştır. Görüşmeler, 
öğretmenlerden izin alınarak ses kayıt 
cihazı ile kayıt edilmiştir. Görüşme 
kayıtları ortalama 20-25 dk. sürmüştür. 
Kayıtlar, tekrar tekrar dinlenerek yazıya 
aktarılmıştır. Elde edilen veriler betimsel 
analizi yöntemi ile kodlanarak, kategoriler 

(temalar) çerçevesinde ifade edilmiştir. Bu 
şekilde ortaya çıkan bulgular tablolar 
üzerinde sunulmuştur. Bulguların 
yorumlanmasında öğretmenlerin 
görüşlerinden birebir alıntılara yer 
verilmiştir. Öğretmenler, Ö1, Ö2, Ö3 
…şeklinde kodlanarak gösterilmiştir.  
 
3. BULGULAR VE YORUM 
Araştırmada elde edile bulgular; araştırma 
soruları doğrultusunda “sınıf 
öğretmenliğinden branş öğretmenliğine 
geçiş nedenleri”, “sınıf öğretmenlerinin 
geçilen branş ile ilgili eğitim ya da hizmet 
içi eğitim alma durumları”, “sınıf 
öğretmenliğinden branş öğretmenliğine 
geçiş sürecinde kişisel ve mesleki açıdan 
yeterlilik”, “sınıf öğretmenliğinden branş 
öğretmenliğine geçiş sürecinde karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm önerileri’’ olmak üzere 
dört ana tema etrafında toplanmıştır. 
Sınıf öğretmenlerinin neden branş 
değişikliği yapmak istediklerine yönelik 
görüşleri tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3.Sınıf Öğretmenlerinin Branş Öğretmenliğine Geçiş Nedenlerine İlişkin Görüşleri 

Kategoriler Öğretmenler n % 

Eş durumu/tayin Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö7, Ö10, Ö11, 
Ö12, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18 13 68.4 

Tükenmişlik/yorgunluk Ö3, Ö4 2 10.5 
Kariyer Ö3, Ö19 2 10.5 
Öğrencilerin gelişim 
durumları Ö4, Ö6 2 10.5 

Çalışma saatlerinin esnek 
olması Ö5, Ö8 2 10.5 

Alana ilgi duyduğu için Ö3, Ö6, Ö7, Ö9, Ö13 5 26.3 
İş yoğunluğu Ö2 1 5.2 

 
Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılan 
öğretmenlerin en çok (%68.4 katılımla) eş 
durumu/tayinden dolayı branş değişikliği 
yaptıkları görülmektedir. İkinci neden 
olarak %26.3 katılımla öğretmenlerin branş 
değişikliği yaptıkları alana ilgi duydukları 
için geçiş yaptıkları ifade edilmiştir. Diğer 
geçiş nedenleri; %10.5 katılımla 
tükenmişlik/yorgunluk, kariyer, 
öğrencilerin gelişim durumları, çalışma 
saatlerinin esnek olması ve %5.2 katılımla 
iş yoğunluğu olarak bildirilmiştir. 
Öğretmenlerin görüşlerinden alınan birebir 
alıntılar aşağıda sunulmaktadır. 
“Eş durumu açısından branş değişikliği 
yaptım. Van’da görevliydim. Eşimde 
Van’da idi. Önce onun tayini çıktı o da 
öğretmen. Sonra ben eş durumundan 
mecburen alan değişikliği yaptım”(Ö10) 
 
“Benim en büyük sebeplerimden biri 
tayindi. İzmirliyim, memleketime bir türlü 
gidemeyen bir sınıf öğretmeniydim. İkinci 
bir sebebimde; kendi çocuklarıma biraz 

daha vakit ayırmak istedim. Sınıf 
öğretmenliğinde 30 saatim dolu oluyordu. 
O yoğunluktan biraz ayrılmak için branş 
değişikliği yapmak istedim”(Ö2). 
 
“Branş değişikliği yaparak daha rahat 
edeceğimi düşündüm. Çünkü ufak çocuklar 
ile uğraşmak insanı yıpratıyor. 13 sene 
sınıf öğretmenliğinin vermiş olduğu bir 
tükenmişlik durumu var. Bununla beraber 
kariyer açısından da değişiklik yapmak 
istedim. Tayin meselesi de var. Çünkü 
tayinde branşların biraz daha önü 
açık”(Ö3). 
 
“Tükenmişlik yorgunluk diyebilirim. 
Öğrenci yaş seviyesi de etkili oldu. Ama 
daha çok tükenmişlik ve yorgunluk 
diyebilirim” (Ö4). 
 
“Beden eğitimi öğretmenliği idolümdü. 
Yetenek sınavlarını kazandığım halde 
fiziksel kontrollerde kaybettim…” (Ö6). 
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“…Eş durumu tayin bir nebze etkili oldu 
fakat İngilizceyi sevmem daha etkili oldu” 
(Ö7). 
 

Sınıf öğretmenlerinin geçtikleri branşla 
ilgili eğitim ya da hizmet içi eğitim alma 
durumlarına ilişkin görüşleri tablo 4’de 
sunulmuştur. 
 

 
Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Geçilen Branş ile İlgili Eğitim ya da Hizmet İçi Eğitim 

Alma Durumlarına İlişkin Görüşleri 
Kategoriler  

Eğitim alma 
durumu 

Evet n % Hayır n % 
Ö4, Ö2, Ö5, Ö6, 
Ö7, Ö8, Ö10, 
Ö11, Ö12, Ö13, 
Ö14, Ö15, Ö16, 
Ö17, Ö18 

15 78.9 Ö1, Ö3, Ö9, Ö19 4 21.05 

Alınan eğitimin 
içeriği 

Lisans 
(yan alan dersi) n % Hizmet içi eğitim 

(uzaktan eğitim) n % 

Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, 
Ö8, Ö13 6 31.5 Ö10, Ö11, Ö12, Ö14, 

Ö15, Ö16, Ö17, Ö18 

 
8 
 

42.1 

Alınan eğitimin 
yeterli olup 
olmadığı 

Evet n % Hayır n % 

Ö2, Ö5, Ö6 3 15.7 

Ö4, Ö7, Ö8, Ö10, 
Ö12, 
Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, 
Ö17, Ö18 

 
11 
 

 
57.8 

 
Tablo 4 incelendiğinde, 15 öğretmen geçiş 
yaptıkları alana ilişkin eğitim aldıklarını, 4 
öğretmen ise eğitim almadıklarını 
belirtmiştir. Eğitim aldıklarını belirten 
öğretmenler, aldıkları eğitimin içeriğine 
ilişkin %31.5 katılımla lisans eğitiminde 
yan alan dersi olarak, %42.1 katılımla 
hizmet içi eğitim kapsamında uzaktan 
eğitim yöntemiyle eğitim aldıklarını ifade 
etmiştir. Alınan eğitimin yeterli olup 
olmadığına ilişkin öğretmenlerin, %15.7’si 
eğitimin yeterli olduğunu, %57.8’inin ise 

eğitimin yeterli olmadığını bildirmiştir. 
Öğretmenlerin eğitim alma durumuna, 
alınan eğitimin içeriğine ve bu eğitimin 
yeterli olup olmadığına ilişkin 
görüşlerinden alınan birebir alıntılar 
aşağıda sunulmaktadır. 
“Hiç bir eğitim almadım. Şöyle diyeyim 15 
tatil de uzaktan eğitim programı vardı. 
Onu aldık. Okuldaki özel eğitimciler bize 
destek olmak amacıyla seminer verdiler. 
Seminer kendi aramızdaydı.4 hafta sürdü, 
haftada birer gün şeklinde olmak üzere her 
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öğretmenimiz 4-5 saat seminer verdi. 
Verilen bu eğitimler yeterli olmadı” (Ö10). 
“Değişiklik yaptığım branş ile ilgili hiç bir 
eğitim almadım. Geçtiğim branş zihinsel 
engelliler öğretmenliği olduğu için 
tamamen kendine özgü eğitim ve öğretim 
teknikleri olan bir alan olduğu için 
kendimi çok yetersiz gördüm” (Ö1). 
 
“Üniversitede 3. ve 4.sınıfta müzik dersi 
aldık. Yan alan dersinde de çok fazla 
gördük. Bizde 2,3 müzik aleti çalarak 
mezun olma vardı. Onları çalarak mezun 
olduk. Müzikle ilgili temel bilgileri 
ilköğretimde ders verebilecek kadar aldık” 
(Ö2). 
 
“Üniversitede beden eğitimi derslerini 
aldık ama yeterli olmadığını gördüm. 
Hizmet içi eğitime gitmem gerektiğini 
anladım” (Ö4). 
“Aldığımız eğitim sadece üniversite 
yıllarımızda 3. ve 4. sınıftaki aldığımız 
derslerden ibaret. Aldığım eğitimi yeterli 
görüyorum. Çünkü biz 13 yıldır sınıf 
öğretmeni olarak 4. ve 5. sınıfta Türkçe 
öğretmenliği yapıyorduk” (Ö5). 

 
“Aldığım eğitimin yeterliliği dersin 
öğretimi açısından tartışılabilir. Tam 
olarak yeterli bir eğitim almadım. Hizmet 
içi eğitim de almadım. Üniversitede ders 
almıştım. Bir de Anadolu Öğretmen Lisesi 
mezunuyum. Onun verdiği eğitim ve 3. ve 
4. sınıfta üniversitede de gördüğüm yan 
alan eğitimi var” (Ö7). 
 
“Özel bir eğitim almadım. Sadece sınıf 
öğretmenliği okurken bu alanla ilgili çok 
fazla olmasa da özel çocuklara nasıl 
davranılması gerektiğine dair bir iki ders 
aldık. Onun dışında geçtiğim branşla ilgili 
hizmet içi eğitim almadım” (Ö11). 
 
“1 ay (160 saat) kadar eğitim gördük. 
Sertifika aldık. Bize rehabilitasyon 
merkezinde imza yetkisi verildi. 
Atanamayınca 2 yıl kadar rehabilitasyonda 
çalıştım” (Ö14). 
 
Sınıf öğretmenlerinin geçtikleri branşla 
ilgili kişisel ve mesleki açıdan 
yeterliliklerine yönelik görüşleri tablo 5’de 
sunulmuştur. 

 
Tablo 5.Sınıf Öğretmenlerinin Branş Öğretmenliğine Geçiş Sürecinde Kişisel ve Mesleki 

Açıdan Yeterliliğe İlişkin Görüşleri 
Kategoriler  

Geçilen branşa 
yönelik 
yeterlilik 
durumu 

Evet/Kısmen n % Hayır n % 
Ö2, Ö3,  Ö4, Ö6, 
Ö7, Ö9, Ö11, 
Ö13 

8 42.1 
Ö1, Ö5, Ö8, Ö10, 
Ö12, Ö14, Ö15, Ö16, 
Ö17, Ö18, Ö19 

11 57.8 

Geçilen branşla 
ilgili kişisel ve 
mesleki gelişim 

Evet n % Hayır n % 

Ö6, Ö9, Ö13 3 15.7 Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, 17 89.4 
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açısından 
çalışma yapma 
durumu 

Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, 
Ö11, Ö12, Ö14, Ö15, 
Ö16, Ö17, Ö18, Ö19 

Çalışmanın 
içeriği 

Branşla ilgili 
yenilikleri 
araştırma 

n % Branşla ilgili proje 
çalışmaları yapma n % 

Ö6, Ö13 2 10.5 Ö9 1 5.2 
 
Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin 
geçtikleri branşla ilgili kendilerini %42.1 
katılımla yeterli gördükleri, %57.8 
katılımla ise yeterli görmedikleri ifade 
edilmiştir. Öğretmenlerin geçtikleri branşla 
ilgili kişisel ve mesleki açıdan çalışma 
yapma durumlarına bakıldığında, %89.4 
katılımla bu yönde herhangi bir çalışma 
yapmadıkları, %15.7 katılımla ise çalışma 
yaptıkları belirtilmiştir. Çalışma 
yaptıklarını belirten 3 öğretmenden 2’si 
branşla ilgili yenilikleri araştırdıklarını, 1 
öğretmen ise branşla ilgili proje 
çalışmalarına katıldığını ifade etmiştir. 
Sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenliğine 
geçiş sürecinde kişisel ve mesleki açıdan 
yeterliliğe ilişkin görüşlerinden alınan 
birebir alıntılar aşağıda sunulmaktadır. 
 
“Geçtiğim branş zihinsel engelliler 
öğretmenliği olduğu için tamamen kendine 
özgü eğitim ve öğretim teknikleri olan bir 
alan olduğu için kendimi çok yetersiz 
görüyorum” (Ö1). 
“Kesinlikle yetersiz görüyorum. Zaten 
müfredatta birçok değişiklikler olmuş. 
Hatta yeni mezun olmuş arkadaşlar, ücretli 
öğretmenler bile bir kaç sorun 
yaşadıklarını söylemişlerdi. Ki biz 27 yıldır 
sınıf öğretmenliği yaparken bile burada 

birçok sorunla karşılaşıyoruz. 6.sınıf 
konularında da bir sıkıntım yok.7. ve 8. 
sınıflar olsaydı zorlanırdım. Onların 
müfredatın da bilmediğim çok şey var” 
(Ö8). 
 
“İlk mesleğe başladığımızda tecrübesizdik, 
alan değiştirdiğimde ilk mesleğe 
başladığım gibi zorlanmamıştım. Alan 
değiştirmeden bir süre önce öğretmenlik 
yaptık. Öğretmenliğin büyük bir bölümü 
tecrübe zaten. Sınıfa girip bir şekilde ders 
anlattık. Her çocuk faklı,onlara nasıl 
davranacağımızı öğrendik. Hepsi için ayrı 
ayrı planlar yaptık”(Ö17). 
 
“Kendimi yeterli görmüyorum. Başarılı da 
bulmuyorum. Çünkü eksiklerim var. 
Zihinsel engellilerle burada ilk defa 
karşılaştık. Alışma sürecinin verdiği bir 
sıkıntıda var. Hala sınıf öğretmenliğinde 
kullandığım yöntemleri kullanmaya 
çalışıyorum. Buda beni çok zorluyor” 
(Ö10). 
 
“İlk geldiğimde ne yapacağımı 
bilmiyordum ama daha sonra hocamız ile 
beraber çalıştık, bana rehber oldu. Neyi 
nasıl yapacağımı bana gösterdi. Bende bir 
ay içinde alıştım” (Ö11). 
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“Şuan kendimi başarılı bulmuyorum ama 
zamanla başarılı olacağıma 
inanıyorum”(Ö12). 
 
“Şu anda çok zorluk çekmiyorum. Çünkü 
rehabilitasyonda çalışmak bana çok büyük 
fayda sağladı. Ama yine de sınıf 
öğretmenliğinde almış olduğum doyumu 
alamadım. Sınıf öğretmenliğinden tekrar 
bu alana dönmek istemezdim”(Ö14). 
 
“Kendimi yeterli bulduğum için geçtim. 
Branşı müzik öğretmeni olan bir müzik 
öğretmeni kadar değilim ama sınıfta bu 
dersin öğretimiyle ilgili olan şeyleri 
öğretebileceğime inandığım için bu alana 
geçtim” (Ö2). 
 

“Aldığım eğitimi yeterli görüyorum. Çünkü 
biz 13 yıldır sınıf öğretmeni olarak 4. ve 5. 
sınıfta Türkçe öğretmenliği yapıyorduk. 
Sadece değişen şey öğrencilerin yaş grubu 
oldu. Dersteki aktivite olsun diğer şeyler 
aynı. O yüzden de açıkçası çokta 
zorlanmıyorum”(Ö5). 
 
“Şu anda yüzde yüz olmasa da ben 
yenilikçi ve üretken birisiyim. Dolayısıyla 
bu branşta mutluyum. Hatta bunu biraz da 
öğrencilere sormak lazım. Şu anda 6.,7,.8. 
sınıflara tasarım dersine giriyorum. 
Onlara benimle olmaktan mutlular mı? 
diye sormak lazım. Ben mutluyum onlara 
da verimli olduğumu düşünüyorum” (Ö9). 
 
Sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenliğine 
geçmeleri ile birlikte karşılaştıkları 
sorunlar tablo 6’da sunulmuştur.  

 
Tablo 6. Sınıf Öğretmenlerinin Branş Öğretmenliğine Geçiş Sürecinde Karşılaştıkları 

Sorunlara İlişkin Görüşleri 
Kategoriler Öğretmenler n % 
Öğretim programının uygulanması Ö1, Ö9, Ö17 3 15.7 
Öğrencilerin olumsuz tutum ve davranışları Ö1, Ö4, Ö5, Ö8, Ö12, Ö13 6 31.5 
Meslektaşların branş değişikliğine karşı 
olumsuz bakış açısı Ö2, Ö7, Ö19 3 15.7 

Okullardaki fiziki alt yapı yetersizliği Ö6, Ö9 2 10.5 
Formasyon eksikliği Ö10, Ö16 2 10.5 
Veli-öğretmen ilişkisi Ö10, Ö11, Ö12, Ö14 4 21.05 
Okul yönetiminin olumsuz tutumları Ö12 1 5.2 
Hiçbir problem yaşamadım Ö3 1 5.2 

 
Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin en 
çok karşılaştıkları sorun, %31.5 katılımla 
öğrencilerin olumsuz tutum ve davranışları 
olarak ifade edilmiştir. İkinci sırada 

yaşanılan sorun, %21.5 katılımla veli-
öğretmen ilişkisinden kaynaklanmaktadır. 
Diğer sorunlar ise %15.7 katılımla öğretim 
programının uygulanması ile 
meslektaşların branş değişikliğine karşı 
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olumsuz bakış açısı, %10.5 katılımla 
okullardaki fiziki alt yapı yetersizliği ile 
formasyon eksikliği ve %5.2 katılımla okul 
yönetiminin olumsuz tutumları olarak ifade 
edilmiştir. Bunun yanı sıra bir öğretmen de 
hiçbir problem yaşamadığını belirtmiştir. 
Sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenliğine 
geçiş sürecinde öğretmenlerin 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
görüşlerinden alınan birebir alıntılar 
aşağıda sunulmaktadır. 
 
“Tüm problemimiz öğretim programı ve 
dersin öğretimiyle ilgiliydi. Eğitim 
programı doğru olabilir bununla ilgili 
yorum yapmayacağım. Ama hiç 
bilmediğimiz bir alandı. Hiç bilmediğimiz 
çocuklarla karşılaşıyorduk. Bizim en büyük 
korkumuz gittiğimiz zaman neyle 
karşılaşacağımızı hiç bilmiyorduk. Okula 
gittik, otistik öğrenciler, spastik öğrenciler, 
downsendromlu öğrenciler ile hayatımızın 
hiç bir aşamasında karşılaşmadan sınıfa 
girdik. Karşımıza çıkan öğrencilere nasıl 
davranacağımızı hiç bilemedik. Onlara 
nasıl davranılıyor, talimatlar nasıl 
veriliyor bunları hiç bilemiyorduk” (Ö1). 
“Veli problemlerimiz var. Sınıf 
öğretmenliğinde olduğu gibi velilerle 
iletişimimiz aynı değil. Kendi hayatlarında 
yaşamış oldukları zorlukları bize 
yansıtıyorlar, çalışmalarımızı 
desteklemiyorlar, müdahale edebiliyorlar. 
Öğrencilerin davranış bozuklukları var. 
7.sınıfları okutuyorum. Öğrencinin 
davranış bozukluğuna veli ''benim 
çocuğum bu şekilde bir şey yapamam'' 
diyebiliyor”(Ö14). 
 

“Benim karşılaştığım en büyük problem 
öğrenci davranışlarında oldu. Gerek 
okulumuzdaki problemli davranışları fazla 
olan öğrencilerin olması, gerek çocukların 
ergenlikte olması ile beraber ders dışı 
farklı alana yönelmeleri davranış 
problemlerini tetiklediğini düşünüyorum” 
(Ö5). 
 
“Dersinin öğretimiyle ilgili okullar yeterli 
olmadığı için, alan ve salon 
yetersizliğinden dolayı problem yaşıyoruz” 
(Ö6). 
 
“Branşın bir kitabı yok. Kılavuz kitap var 
ama onu da çok verimli bulmadım. Bunun 
dışında okul ortamındaki atölyeleri çok 
verimli bulmuyorum” (Ö9). 
 
“Çocuklara nasıl davranacağım 
konusunda çok çok eksiklerim var. Bir an 
onlara normal öğrenci gibi davranmaya 
çalışıyorum. Bunlar olumsuz durumlara 
neden oluyor. Beni bu durumlar çok 
zorluyor. Bir kaç saatlik eğitim bu alan 
için hiç yeterli değil. Öğrencilerden dönütü 
çok uzun sürede alıyoruz. Ben tatmin 
olamıyorum. O yüzden alışmaya 
çalışıyorum. Bu senem ortama alışmakla 
geçti. Meslektaşlarım bana çok yardımcı 
oldular” (Ö10). 
 
“İlk bir ay ne yapacağımı bilemedim. 
Oluşan ufak tefek problemleri de aştık. 
Bazen zamana bırakmak gerekiyor. 
İlerleyen zamanlar da daha iyi olacağımı 
düşünüyorum. Genelde biz velilerden 
yakınıyoruz. Biz öğrenciyle bir davranış 
çalıştığımız zaman veli bu durumla ilgili 
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bize destek vermediği zaman biz çok 
zorlanıyoruz çünkü öğrenci ertesi gün 
okula geldiği zaman yine aynı problemlerle 
devam ediyor” (Ö11) 
 

Sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenliği 
sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
önerdikleri çözümler tablo 7’de 
sunulmuştur. 

 
 

Tablo 7. Sınıf Öğretmenlerinin Branş Öğretmenliğine Geçiş Sürecinde Karşılaştıkları 
Sorunlara Yönelik Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşleri 

Kategoriler Öğretmenler n % 
Branş değişikliğinin yapılmaması Ö1, Ö8, Ö12 3 15.7 
Öğrenci ile etkili iletişim kurma 
seminerlerinin düzenlenmesi Ö2, Ö5, Ö13 3 15.7 

Ek ders yapılması Ö4 1 5.2 
Okullardaki fiziki alt yapı 
yetersizliğinin giderilmesi Ö6, Ö9 2 10.5 

Meslektaşların branş değişikliğine karşı 
bakış açılarının değiştirilmesi Ö7, Ö19 2 10.5 

Ders kitabının yazılması Ö9 1 5.2 
Velilerin bilinçlendirilmesi Ö10, Ö11, Ö14 3 15.7 
Hizmet içi eğitim verilmesi Ö11, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19 6 31.5 
Öğrencilerin seviye gruplarına göre 
sınıfların oluşturulması Ö12 1 5.2 

 
Tablo 7 incelendiğinde, sınıf 
öğretmenlerinin branş öğretmenliği 
sürecinde karşılaştıkları problemlere ilişkin 
kendi çözüm önerileri arasında ilk olarak 
%31.5 katılımla hizmet içi eğitim verilmesi 
gelmektedir. İkinci sırada, %15.7 katılımla 
branş değişikliğinin yapılması, öğrencilerle 
etkili iletişim kurma seminerlerinin 
düzenlenmesi ve velilerin 
bilinçlendirilmesi önerileri ifade edilmiştir. 
Diğer öneriler, %10.5 katılımla okullardaki 
fiziki alt yapı yetersizliğinin giderilmesi ile 
meslektaşların branş değişikliğine karşı 
bakış açılarının değiştirilmesi,  %5.2 

katılımla ek ders yapılması, ders kitabının 
yazılması ve öğrencilerin seviye gruplarına 
göre sınıfların oluşturulması şeklinde 
belirtilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin branş 
öğretmenliğine geçiş sürecinde 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
görüşlerinden alınan birebir alıntılar 
aşağıda sunulmaktadır. 
 
“Branş değişikliğinin önünün tamamen 
kapatılması. Bütün öğretmenler okuduğu 
branş üzerinde daha iyi, profesyonel bir 
şekilde çalışabilirler. Bence branş 
değişikliğinin yapılmaması gerekiyor 
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Branş değişikliğinin önüne geçilmesini 
mutlaka istiyoruz ama yapabilirler mi 
bilmiyorum. Branşlardaki boşlukları 
kapatmak için bir sınıf öğretmenini alıp 
alan değişikliği yaptırarak başka bir 
branşa vermeleri hiç doğru bir davranış 
değil” (Ö1). 
 
“Özel eğitim branşına geçmiş 
öğretmenlere hizmet içi eğitim verilirse çok 
güzel olur. Bir şeyleri bilinçli yaptığımızda 
daha faydalı oluruz. Özel eğitim eğitimini 
alırsak çok daha iyi olur” (Ö11). 
 
“Herkes kendi sınıfında eğitim öğretim 
görsün. Ya da seviyeler kademe kademe 
ayrılsın. Böylesi hem bizim hem de çocuk 
için daha iyi olur. Branş değişikliğinin 
önünün kapatılmasını öneririm” (Ö12). 
 
“Ders için öğrenciye yönelik daha verimli 
bir kitap tasarlanabilir. Kılavuz kitap biraz 
daha geliştirilebilir. Atölyeler 
geliştirilebilir” (Ö9). 

 
“Ortaokul yaş dönemi belli bir geçiş 
dönemi; çocukların kimlik, kişilik oluşma 
dönemi. Disiplin, okul kültürü bu sorunları 
azaltacaktır ama tamamen ortadan 
kaldıramayacaktır. Öğrencilerle daha iyi 
bir iletişim kurma yolları denenmelidir” 
(Ö13). 
 
“Yapılacak okulların sportif alanları ve 
salonları düşünülerek yapılması branşımız 
açısından çok faydalı olacaktır” (Ö6). 
 
“Velilere okula gelmeyin sadece 
öğrencinizi gönderin dediğimiz de 
alınıyorlar. Diğer veli geliyor, ben niye 
gelmiyorum diye soruyorlar. Bu durum 
baştan beri olduğu için bunu 
bozamıyorsunuz. Hem öğrencilerle hem 
veliler ile uğraşmamız gerekiyor. Velilere 
eğitim yada seminer verilebilir”(Ö10). 
 
 

 
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE 
ÖNERİLER 
Branş değişikliği yapan sınıf 
öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları 
belirlemek amacıyla yapılan araştırmada 
elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 
 
1.Görüşme yapılan öğretmenlerin en çok 
eş durumu/tayin den dolayı branş 
değişikliği yaptıkları tespit edilmiştir. 
 
2.Öğretmenlerin çoğunluğu tarafından, 
geçilen branşla ilgili eğitim aldıkları, 
alınan eğitimin hizmet içi eğitim 

kapsamında ve uzaktan eğitim şeklinde 
olduğu ve eğitimin yeterli olmadığı 
belirtilmiştir. 
 
3. Kişisel ve mesleki açıdan öğretmenlerin 
kendilerini yeterli görmedikleri ve bu 
yönde bir çalışma yapmadıkları 
belirtilmiştir. 
 
4.Öğretmenlerin branş öğretmeni olarak 
görev yaptıkları süre içinde en çok 
öğrencilerin olumsuz tutum ve 
davranışlarından, ikinci olarak veli-
öğretmen ilişkisinden ve üçüncü olarak 
öğretim programının uygulanmasından ve 
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meslektaşlarının branş değişikliğine karşı 
olumsuz bakış açılarından kaynaklanan 
sorunlar yaşadıkları ifade edilmiştir. 
 
5.Yaşanılan sorunlara yönelik 
öğretmenlerin önerdiği çözüm önerilerinin 
başında hizmet içi eğitim verilmesi 
gelmektedir. Diğer çözüm önerileri, branş 
değişikliğinin yapılmaması, öğrenci ile 
etkili iletişim kurma seminerlerinin 
düzenlenmesi ve velilerin 
bilinçlendirilmesi şeklinde ifade edilmiştir. 
 
Araştırma da ulaşılan sonuçlar yapılan 
araştırmalarla da desteklenmektedir. Sınıf 
öğretmenlerine tanınan alan değişikliği 
durumu güncel bir konu olduğu için alan 
yazında bu konuyla ilgili yapılmış yalnızca 
beş (Bedir ve Metin, 2013; Korkmaz ve 
Serin, 2013; Turan, Celayir ve Bozkurt, 
2013; Yavaş, Akar ve Sarıcı, 2013; Kaya, 
Şahin, Fırat, Maden, Eruçar ve Ceren, 
2013) araştırmaya rastlanılmış ancak iki 
araştırmanın sonuçları yayınlanmıştır.  
 
Bedir ve Metin (2013) tarafından zihin 
engelliler öğretmenliğine alan değişikliği 
yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri 
doğrultusunda yapılan araştırmada, tespit 
edilen problemler içinde alan 
hakimiyetinin olmayışı, iletişim 
problemleri, çok sabır gerektiren bir branş 
olması, hizmet içi eğitim kursu 
alınmaması, kaynak kitap ve materyal 
eksiği ile fiziki alanların uygun olmaması 
şeklindedir. 
 
Kaya ve arkadaşları (2013) tarafından alan 
değiştiren öğretmenlerin yeni alanlarına 

yönelik memnuniyet durumları üzerine 
yapılan araştırmada, alan değiştiren 
öğretmenlerin, yeni alanlarından orta 
derecede memnun oldukları, öğretmenlerin 
alan değiştirme nedenleri arasında en fazla 
eş durumundan dolayı alan değişikliği 
yapıldığı ve öğretmenlerin büyük 
çoğunluğun hizmet içi eğitime ya da 
oryantasyona alınmadığı belirtilmiştir. 
Bununla birlikte, alan değiştiren 
öğretmenlerin çoğunluğu hizmet içi 
eğitime ihtiyaç duyduğunu ve bu eğitimin 
geçtikleri alanlara ilişkin yöntem ve teknik, 
müfredat bilgisi ve sınıf yönetimi gibi 
konularda olabileceğini belirtmiştir. 
 
Araştırmanın sonuçlarına göre branş 
öğretmeni olarak göreve başlayan 
öğretmenlerin belirttikleri sorunlar 
içerisinde en çok öğrencilerin olumsuz 
tutum ve davranışlarından dolayı sorun 
yaşamaları, sınıf öğretmeni olarak ilkokul 
yaş grubundaki öğrencilerin davranış 
özelliklerine alışmış olmalarından 
kaynaklanabilir. Öğretmenler branş 
öğretmeni olarak ortaokul yaş grubundaki 
öğrencilerle çalışmaya başlamışlardır. 
Ergenlik döneminde olan ortaokul 
öğrencilerinin ilkokul öğrencilerine göre 
daha farklı düşünme ve davranış 
biçimlerine sahip olmalarından dolayı 
öğretmenler, öğrencilerle olan 
iletişimlerinde aksaklıklar yaşayabilirler. 
Bununla birlikte, öğretmenler sınıf 
öğretmenliğinde tek bir sınıfın öğretmeni 
iken branş öğretmenliğinde aynı dönem 
içerisinde farklı kademelerde ve farklı 
şubelerde ders vermektedirler. Beş yıl 
boyunca tek bir sınıfta ders veren 
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öğretmenlerin öğrencileri daha iyi 
tanıdıkları, onlarla daha etkili bir iletişim 
sürecinde oldukları ve sınıf yönetimi 
konusunda fazla bir problem yaşamadıkları 
düşünülebilir. Branş öğretmeni olarak 
farklı kademelerde ve farklı şubelerde ders 
vermeye başladıklarında farklı özelliklere 
sahip çok sayıda öğrenciyle iletişimlerinde 
sorunlar yaşanabilir.  
 
Ayrıca, branş değişikliği yaptıkları alanla 
ilgili kendilerini ve aldıkları eğitimi yeterli 
görmeyen öğretmenlerin sınıfta öğretim 
sürecinde alana hakim olamadıkları için 
sınıf yönetimi konusunda problemler 
yaşamaları da olasıdır. Bunun dışında 
özellikle zihin engelliler öğretmenliğine 
geçiş yapan öğretmenlerin otistik, spastik, 
downsendromlu v.b. öğrencilerin 
davranışlarıyla başa çıkabilmeleri bu 
konuda yeterli eğitim almadıkları için 
oldukça zor olmalıdır. Bundan dolayı 
öğretmenlerin en çok öğrencilerin olumsuz 
tutum ve davranışlarından problem 
yaşadıkları söylenebilir.  
 
Öğretmenlerin en çok yaşadıkları ikinci 
sorun ise veli-öğretmen ilişkisinden 
kaynaklanmaktadır. Velilerden dolayı 
sorun yaşadıklarını belirten öğretmenlerin 
hepsi zihin engelliler öğretmenliğine geçiş 
yapan öğretmenlerdir. Özel eğitim ve özel 
bakım gerektiren engelli çocukların 
aileleri, çocuklarının eğitimiyle ilgili 
öğretmenlere oldukça fazla müdahalede 
bulunabilir. Bu nedenle, alan bilgisi 
konusunda yetersizlik yaşayan 
öğretmenlerin hem öğrencilerinin özel 
gereksinimleriyle hem de velilerin baskı ve 

müdahaleleriyle başa çıkmakta diğer branş 
öğretmenlerine göre daha çok sorunlar 
yaşaması kaçınılmazdır.  
 
Öğretmenlerin belirttikleri diğer bir 
problem ise öğretim programının 
uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 
Mesleki açıdan kendilerini yeterli 
görmeyen öğretmenlerin, geçtiği branşla 
ilgili özel alan bilgisine sahip olmaması 
öğrenme-öğretme sürecinde alana özgü 
öğretim programlarını uygulamakta da 
zorluklar yaşamasına sebep olmaktadır.  
 
Meslektaşlarının branş değişikliğine karşı 
olumsuz bakış açılarından dolayı problem 
yaşadıklarını belirten öğretmenler, Beden 
Eğitimi, Müzik ve İngilizce branşlarına 
geçen öğretmenlerdir. Bu alanlara 
öğretmen adayı yetiştiren kurumlarda, 
öğrenci seçme sınavının dışında ayrıca 
alana özgü özel sınavlarda yapılmaktadır. 
Müzik ve Beden Eğitimi alanları özel 
yetenek sınavları ile öğrenci seçmektedir. 
İngilizce öğretmenliği için de öğrenci 
seçme sınavına İngilizce olarak 
hazırlanılması gerekmektedir. Bu 
nedenden dolayı, sınıf öğretmenliği 
bölümünde eğitim görmüş olan ve kendi 
alanlarına geçiş yapan öğretmenlere karşı, 
branş öğretmenleri tepki gösterebilir. 
Bununla birlikte geçiş yapan öğretmenlerin 
bu alanlarda yeterli eğitim almadıkları için 
geçiş yapan öğretmenlerin görevlerini 
layıkıyla yerine getiremeyecekleri 
düşüncesi ile olumsuz tavır takınabilirler.  
 
Öğretmenlerin önerdikleri çözüm 
önerilerinin başında kendilerine hizmet içi 
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eğitim verilmesi gelmektedir. Lisans 
eğitimlerinde yan alan dersi olarak ya da 
hizmet içi eğitim kapsamında uzaktan 
eğitim şeklinde aldıkları branş eğitimlerini 
yeterli görmeyen öğretmenlerin etkili ve 
verimli bir hizmet içi eğitim almak 
istemeleri muhtemeldir.  
 
Diğer çözüm önerileri ise branş 
değişikliğinin yapılmaması, öğrenci ile 
etkili iletişim kurma seminerlerinin 
düzenlenmesi ve velilerin 
bilinçlendirilmesidir.  
 
Alan değişikliği ile branş öğretmenliğine 
geçen öğretmenlerin çözüm önerisi olarak 
branş değişikliğinin yapılmamasını 
önermesi aslında ne kadar fazla sorun 
yaşadıklarının göstergesi olabilir. Bu 
uygulamanın yanlış bir uygulama olduğu 
düşüncesi kuvvetlenmektedir. 

 
4.1. Öneriler 
Araştırma sonuçları doğrultusunda 
aşağıdaki öneriler sunulabilir: 
 
1. Alan değişikliği yapan öğretmenlere, 
geçilen alanla ilgili çok çeşitli konularda, 
uzun süreli, uygulama ağırlıklı ve karşılıklı 
etkileşim olacak şekilde hizmet içi eğitim 
programları uygulanabilir. 
 
2. Okullarda hem öğrencilere hem de 
öğretmenlere yönelik etkili iletişim 
seminerleri yapılabilir. 
 
3. Velilere eğitim uygulamalarına ilişkin 
toplantılar ve seminerler yapılabilir.  
 
4. Eş durumu/tayin yönetmeliklerinde 
öğretmenleri mağdur etmeyecek şekilde 
gerekli düzenlemeler yapılabilir. 
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Özet: Küreselleşme ve özellikle 1970’li yıllarda meydana gelen ekonomik krizler sosyal devlet 
anlayışında ciddi dönüşümlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu süreçte sosyal devlet gerilerken 
sivil toplum kuruluşlarının, piyasanın, rekabetin, yerel yönetimlerin ön olana çıktığı görülmüştür. 
Yerelleşme eğilimlerinin de katkısı ile devletin sunduğu bir takım sosyal hizmetlerin bu süreçte 
yerel yönetimlere bırakıldığı ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendiği görülmüştür. 
Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler alanında yapılan reformların bu süreci desteklediği 
düşünülmektedir. Bu çalışma ile sosyal devlet ve sosyal hizmetlerde ortaya çıkan değişim ve 
dönüşüm süreci analiz edilmiştir. Kütahya Belediyesi örneği kapsamında ise son yıllarda sosyal 
hizmet anlayışında ne gibi değişimlerin meydana geldiği ve mevcut durumu destekleyip 
desteklemediği tartışılmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Devlet, Sosyal Hizmet, Sosyal Belediyecilik, Kütahya Belediyesi, 
Küreselleşme 
 

 
THE TRANSFORMATION OF SOCIAL STATE AND 

SOCICAL MUNICIPALITY : THE CASE OF KUTAHYA 
MUNICIPALITY 

 
Abstract: Globalization and the economic crises in the 1970s, especially in serious 
transformations led to thechange  in the understanding of the social state. Decreased social states 
of civil society organizations in the process of the market, the competition, the front until local 
authorities are observed. Other trends also contributed to the decentralization of the state and local 
governments released a number of social services and social municipality understanding this 
process has been strengthened. In the field of local government reforms in Turkey in recent years 
is thought to support this process. Through this study, welfare state and social services in the 
process of change and transformation were analyzed.  In case of the example of Kütahya 
municipality, it is studied that what kind of changes has been emerged and it is discussed that 
whether these changes contribute the current circumstances or not.Kütahya Municipality of 
changes have occurred in recent years, social services, and the current state of understanding as to 
what is discussed or not it supports. 
 
Keywords: WelfareState, SocialWork, SocialMunicipal, Kütahya Municipality, Globalization 



 

 

1.GİRİŞ 

Küreselleşme ve kapitalizmin yaşadığı 
krizlere paralel olarak yeni liberal ideoloji 
ve uygulamalar sonucu, hem gelişmiş Batı 
ülkelerinde hem de Türkiye’de sosyal 
devlet önemli ölçüde gücünü yitirmiştir. 
Bu dönüşümün temel boyutunda, piyasa ve 
işletmecilik ilkelerine göre çalışan, özel 
sektörün önünü açan, gücünü ve 
sorumluluklarını ortaya çıkan yeni 
aktörlerle paylaşan, düzenleyici, küçük 
ama etkin ve rekabete dayalı bir devlet 
fikri ve bireysel hak ve sorumlulukların 
öne çıkartılması anlayışı hakim olmuştur. 
Böylece sosyal devlet anlayışından 
merkezi yönetim açısından büyük ölçüde 
vazgeçilmiştir (Öztürk ve Gül, 2012: 377). 
Sosyal devlet anlayışının zayıflaması ile 
birlikte devletin sosyal hizmet alanındaki 
bir takım görev ve yetkileri de sivil toplum 
kuruluşlarına ve yerel yönetimlere 
devredilmiştir.  

Sosyal niteliği ağar basan faaliyetlerin 
yerine getirilmesi sorumluluğunun yerel 
yönetimlere yüklenmesi sosyal 
belediyecilik anlayışının yerelde 
güçlenmesini sağlamıştır. Türkiye’de 2000 
yılından sonra yerel yönetim alanında 
yapılan düzenlemeler de bu süreci iyi bir 
şekilde destekler nitelikte olmuştur. Bu 
noktada çalışmanın amacı, sosyal devlet ve 
sosyal belediyecilikte meydana gelen bu 
önemli değişimlerin Kütahya özeline nasıl 
yansıdığını, sosyal belediyecilik adı altında 
ne gibi farklılaşmaların meydana geldiğini 
ortaya koymaktır.  
 
 

Bu çalışmanın ilk bölümünde sosyal 
devlet, sosyal politika ve sosyal 
belediyecilik konularına kavramsal açıklık 
getirilmeye çalışılmış olup, ikinci bölümde 
sosyal devlet alanında meydana gelen 
dönüşümün yerel yönetimlerin sunduğu 
sosyal nitelikli hizmetlere ne şekilde 
yansıdığı konusu ele alınmaya çalışılmıştır. 
Son bölümde ise sosyal belediyecilikte 
meydana gelen dönüşümlerden Kütahya 
Belediyesi Sosyal Hizmet Müdürlüğü 
faaliyet raporlarından elde edilen verilerle 
Kütahya Belediyesi’nin nasıl ve ne şekilde 
etkilendiği konusuna açıklık getirilmiştir. 

 
2.SOSYAL DEVLET VE SOSYAL 
BELEDİYECİLİK 
2.1.Sosyal Devlet ve Sosyal Politika(lar) 
Devlet genel anlamıyla, belirli bir coğrafi 
alanda egemen bir hükümet yetkisini 
elinde bulunduran ve bir takım kurumlar 
vasıtasıyla otorite uygulayan siyasi bir 
birlik (Heywood, 2007: 126) olarak 
tanımlanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde 
devlet her ne kadar değişim ve dönüşüm 
yaşamış olsa da bir yönü ile hiç 
değişmemiştir. Bu da otoritesi altında 
bulunan toplumsal sistemi yeniden 
üretmesidir (Şaylan, 1995: 17). Devletin 
ana işlevi, değişmez bir biçimde sosyal 
düzenin devamlılığını sağlamak olarak 
bilinmektedir. Devlet, düzeni destekleyen 
ve sosyal istikrarı sağlayan bir kurumlar 
örgüsüdür (Heywood, 2007: 124).Devlet 
toplumsal düzeni yeniden üretirken 
özellikle ekonomik bakımdan zayıf, 
güçsüz, muhtaç, yoksul bir takım birey ve 
grupların çıkarlarına sosyal 



 

 

adalet*kapsamında öncelik tanımaktadır. 
Bu bağlamda toplumsal yaşamda sosyal 
adaleti hayata geçirmeyi hedefleyen devlet 
ise sosyal devlet niteliğine bürünmektedir. 
Sosyal devlet, devletin sosyal barışı ve 
sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve 
ekonomik hayata aktif müdahalesini meşru 
ve gerekli gören bir anlayışı ifade 
etmektedir (Atar, 2000: 78). Devlet 
ekonomik ve sosyal hayata nasıl, ne 
biçimde ve ne zaman müdahale edeceğini 
tek başına belirleyememekte, bunu ülke 
koşulları ve ihtiyaçları ile serbest piyasa ve 
sivil toplum ilkelerini göz önünde 
bulundurarak gerçekleştirmektedir. 
Müdahale ekonomik ve sosyal hayatın 
faydasına ve bu hayatın araçlarıyla 
yapılmaktadır (Duman, 1997: 16-17). 

Sosyal devlet esas itibariyle Almanya 
kökenli bir Avrupa terimidir. Anglo-
Sakson dünyasında ise daha çok devletin 
bir hedefi olarak sosyal adaletten söz 
edilmekte ve devletle ilgili olarak refah 
devleti kavramı kullanılmaktadır. 
Ülkemizde ise sosyal devlet kavramı bu 
ikisini birleştiren bir anlamı içermektedir. 
Buna göre sosyal devlet hem sosyal adaleti 
hayata geçirmeyi amaçlayan hem de refahı 
artırmaya ve yaygınlaştırmaya çalışan 
devlet anlamına gelmektedir (Erdoğan, 
2004: 218). Bu amaçla sosyal devlet, 
vatandaşlarının sosyal durumlarıyla, 
refahlarıyla ilgilenmektedir. Onlara insan 
haysiyetine yakışır, asgari bir yaşam 
düzeyi tesis etmek için gerekli sosyal 

                                                             
* Maddi kaynakların ahlak yönünden haklı 
görülebilir bir şekilde dağıtımı; sosyal adalet 
çoğunlukla eşitlik kaygısıyla yapılan bir taraf 
tutmayı ifade eder. Bkz Heywood,2007: 140. 

yardım tedbirlerini akmaktadır ve bunları 
geliştirmektedir. Bununla birlikte sosyal 
devlet, milli gelirin toplumun bireyleri 
arasında adaletli ve dengeli bir şekilde 
dağıtılmasını da sağlamaya çalışmaktadır. 
Sosyal devletin en önemli unsuru, bireylere 
sosyal hakların verilmesidir (Atar, 2000: 
78). Sosyal haklar, ekonomik ve kültürel 
haklarla birlikte ikinci kuşak haklar 
arasında yer almaktadır. İkinci kuşak 
haklar esasen sosyal adaleti sağlamayı, 
sosyal eşitsizlikleri azaltmayı, toplum 
içinde ekonomik açıdan zayıf olan sınıf ve 
grupları korumayı amaçlayarak 
düzenlenmişlerdir. Çalışma hakkı, 
işsizliğin önlenmesi, çevre, bilgi edinme 
hakkı, hastalık ve yaşlılık durumunda 
bakım alma hakkı gibi haklar ikinci kuşak 
hakları oluşturmaktadır (Aydınlı, 2004: 
19). 

Sosyal devletin, sosyal barışı ve adaleti 
hayata geçirebilmesi oluşturacağı sosyal 
politikalara bağımlı hale gelmektedir. 
Böylece sosyal politika uygulamaları 
sosyal barış ve adalet amacını hayata 
geçirmeye çalışan uygulamalara 
bürünmüştür. Sosyal politika, sosyal 
sorunları inceleyen ve bu sorunlara çözüm 
üreten bir araştırma alanı olup, toplumdaki 
tüm sınıfların ve grupların sağlık, sosyal 
güvenlik, eğitim, vergi gibi sorunlarını 
inceleyen ve bunlara yönelik çözümler 
öneren daha geniş bir araştırma alanını 
ifade etmektedir (Kaya ve Şentürk, 2007: 
37). Bu açıdan yoksulluğun önlenmesi, 
herkesin belirli bir eğitim ve sağlık hakkı 
ile donatılması gelir dağılımındaki 
eşitsizliklerin sınırlı ölçüde de olsa 
giderilmesi, işsizliğin ortadan kaldırılması, 
gibi hedefler sosyal politikanın temel 



 

 

hedefleri arasına girmiştir (Kolat, 2010: 
32).  

Sosyal değişim ve gelişim sürecine paralel 
olarak artan sosyal sorunlarla birlikte 
sosyal politikanın tanımı ve içeriği de 
değişim göstermiştir. Değişimin ardından 
sosyal politika bütün sosyal alanların ve 
bütün sosyal grupların sorunlarını tespit 
etmekte ve buna göre çözümler 
üretmektedir. Toplumdaki tüm sınıfların ve 
tüm grupların sosyal güvenlik, sağlık, 
eğitim, konut gibi problemlerini çözme 
vazifesini üstlenen sosyal politika, sosyal 
devletin değişik sosyal problemlerin 
çözümünde en önemli aracı halini almıştır 
(Seyyar, 2008: 31). 

Sosyal adaleti gerçekleştirmeyi amaçlayan 
sosyal devlet, çatısı altında yer alan kişi ve 
gruplarla oluşan bedensel, zihinsel, ruhsal 
eksiklik, fakirlik ve eşitsizliği gidermek 
istemektedir. Bu amaçla sosyal sorunları 
çözümlemek, yaşam standartlarını 
iyileştirip yükseltmek, bireylerin bir 
birleriyle ve sosyal çevresiyle uyum 
sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla insan 
haysiyetine yakışan sosyal politikaları 
üretmektedir. Bir sosyal devletin olmazsa 
olmazlarından olan sosyal politika(lar), 
toplumda meydana gelen sosyo-ekonomik 
sorunları çözmeyi ve sosyal adalet 
kapsamında genel refahı artırmayı, 
yaygınlaştırmayı ve devam ettirmeyi 
arzulayan merkezi yönetim veya yerel 
yönetimler tarafından başvurulan 
düzenleyici ve iyileştirici politikaların 
(Seyyar, 2008: 31) tamamı olarak 
özetlenmektedir. 
Hem sosyal adaleti tesis etmeyi amaçlayan 
hem de refahı yükseltip yaygınlaştırmayı 

amaçlayan sosyal devlet anlayışı, kamu 
otoritesinin tüm ülkeye bu hizmetleri etkin 
ve verimli sunabilme sorununu beraberinde 
getirmiştir (Negiz, 2011: 325). Halka 
hizmet götüren en yakın hizmet birimi 
yerel yönetimlerdir. Halkın günlük 
yaşamına ilişkin sosyal ihtiyaçların 
karşılanmasında yerel düzeydeki 
örgütlenmelerin ulusal düzeydeki 
örgütlenmelerden daha etkin olduğu 
savunulmaktadır (Uçaktürk vd., 2009: 4). 
Bu kapsamda hizmetleri ülke coğrafyasına 
yayabilmek için yerel yönetim birimlerine 
ve özellikle de belediyelere büyük bir 
ihtiyaç duyulmaktadır. Zira sunulmak 
istenilen sosyal hizmetlerin yerel niteliği 
de daha ağır basmaktadır. Kısacası sosyal 
politikalar kapsamında ihtiyacı olan birey 
ve gruplara bu hizmetlerin belediyeler 
tarafından daha kolay ve etkin bir biçimde 
ulaştırılacağına inanılmaktadır.  
Yerel sosyal politikaların merkezi 
yönetimle bir bütünlük içinde etkin hale 
gelebilmesi için, yerel siyasetin sosyal 
politika alanlarının belirlenmesi kaçınılmaz 
duruma gelmektedir. Burada alanların 
hangi boyutta hangi yerel yönetim birimine 
ait olacağı, idari yapının özelliklerine ve 
sosyal politika alanında elde edilen 
deneyimsel birikimlere bağlı olduğu için, 
merkezi yönetim ve yerel yönetimler 
arasındaki işbirliği ve koordinasyon 
sorunundan bağımsız olarak yerel siyaset 
açısından önem taşıyan sosyal alanlar yerel 
yönetimler tarafından belirlenmek 
zorundadır. Bu çerçevede katılımcı ve sivil 
demokrasi anlayışına uygun olarak bir 
sosyal devletin, yerel uygulama yöntemleri 
ve aktörleri açısından yerel sosyal 
politikaların yeni görevlerini ve hedeflerini 



 

 

yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir 
(Seyyar, 2008: 33). Sosyal hizmet ve 
yardımların yerel yönetimler ve bilhassa da 
belediyeler eliyle sunulması sosyal 
belediyeciliğin doğmasını neden 
olmaktadır. 

 
2.2.Sosyal Belediyecilik 
 
Yerel yönetimlerin mahalli müşterek 
nitelikteki ihtiyaçlar tanımlaması belde 
halkının sadece fiziki değil sosyal, kültürel 
ve ekonomik ihtiyaçlarını da içine alan 
nitelikte bir anlam taşımaktadır (Öz ve 
Yıldırımalp, 2009: 457). Bu sebeple 
belediye hizmetleri üç kümede 
toplanmaktadır. Birincisi, kentin yolunu, 
suyunu, parkını yapmak, imarını yönetmek 
gibi rutin-klasik belediyecilik anlayışıdır. 
İkincisi, belde de bulunan insanların sosyo-
ekonomik yapılarını güçlendirmeye 
yönelik olan belediyecilik anlayışıdır. 
Üçüncüsü ise, belde sınırları içinde 
yaşayanların sosyal varlıklar oldukları 
düşünülerek tasarlanan sosyal belediyecilik 
anlayışıdır (Can, 2006: 18) . 

Literatürde  sosyal belediyecilik ile ilgili 
birçok tanım bulmak mümkün olmakla 
beraber en sık ve genel kullanılan tanımı şu 
şekilde öne çıkmaktadır. Sosyal 
Belediyecilik, yerel yönetimlere sosyal 
alanlarda planlama ve düzenleme işlevi 
görevi yükleyen,, bu çerçevede kamu 
harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve 
çevrenin korunması alanlarını da 
kapsayacak biçimde sosyal amaçların 
gerçekleştirilmesi için çalışmalarını bu 
alanlara yönlendiren kapsamlı bir 
belediyecilik anlayışıdır. Ayrıca 
Akdoğanın’ da belirttiği gibi, işsiz ve 

kimsesizlere yerel yönetimlerce yardım 
yapılması, sosyal dayanışma ve 
bütünleşmenin sağlanması ile  bilinçli 
politikalar üretilmesini öngören; bireyler 
ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan 
sosyal güvenlik ve adaleti güçlendirmeye 
yönelik sosyalleştirme ve sosyal kontrol 
işlevlerini bünyesinde barındıran bir 
modeldir (Akdoğan, 2006: 44). 
Sosyal belediyecilik, sosyal devletin bir 
yansımasıdır. Güçlü karşısında güçsüzün, 
zayıfın korunması için gerekli önlemlerin 
alınması demektir (Orhan, 2007: 58). Fakat 
bu önlemlerin sağlıklı ve sürdürülebilir 
olması, sosyal bakımdan güçsüzlerin, 
zayıfların yapabilirlik kapasitelerinin 
geliştirilmesi çalışmalarını zorunlu 
kılmaktadır. Bu doğrultuda sosyal 
bakımdan güçsüzlere ve zayıflara yönelik 
bilinçlenme, temel mesleki eğitim fırsat 
eşitliğinin sağlanması gibi çalışmalar 
yürütülmektedir (Can, 2006: 18). Bu 
çerçevede sosyal belediyecilik, 
belediyelere sadece rutin görevleri 
yüklemenin dışında, onları sosyal 
problemlerin çözümünden de sorumlu 
tutmaktadır. Sosyal devletin yetersiz 
kaldığı durumlarda, sosyal belediyecilik 
anlayışı devreye girerek, sosyal sorunların 
azaltılmasında ve çözüme ulaştırılmasında 
önemli rol oynamaktadır (Öz ve 
Yıldırımalp, 2009: 457). 

Sosyal belediyeciliğin işlevleri 
sosyalleştirme, sosyal kontrol, iyileştirme, 
harekete geçirme, yönlendirme, rehberlik 
ve yardım etme, gözetme ve yatırımlar 
gerçekleştirmektir. Ülkemizde sosyal 
belediyecilik kapsamında yer alan 
hizmetler, belediyelerin büyüklüğü, 



 

 

mahalli alanının nüfusu ve niteliği ve yine 
belediyelerin ekonomik gücü (Negiz, 2011: 
326) elverdiği kadarıyla yürütülmeye 
çalışılmaktadır. Belediyeler birer hizmet 
birimi olarak altyapı, su, yol gibi rutin 
hizmetleri sunmalarının dışında sosyal, 
kültürel ve ekonomik nitelikli bir takım 
faaliyetleri de yürütmektedirler. Sosyal 
belediyecilik anlayışı yerel yönetimleri 
farklı konularda politikalar üretme, 
programlar hazırlama, çeşitli sorunlara 
çözüm getirme gibi değişik görevler altına 
sokmuştur. Belediyelerin bu kapsamda 
sunmaya çalıştıkları hizmetlere sosyal 
hizmetler, yapmaya çalıştıkları çeşitli 
yardımlara ise sosyal yardım 
denilmektedir.  
Sosyal yardım denildiğinde, asgari 
düzeyde bile kendisini ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişileri geçindirme imkânı 
bulunmayan bireylere, ihtiyaç durumlarıyla 
orantılı olarak yapılan ve onları kendilerine 
yeterli duruma getirme amacını taşıyan 
ayni ve nakdi yardımlar  olarak 
anlaşılmaktadır (www.radikal.com, 2012). 
Sosyal hizmet ise; bireyin ve toplumun 
gelişmesi için eşitsizliklerin ve çelişkilerin 
giderilmesi, ekonomik gelişmelerle sosyal 
gelişmelerin uyum içerisinde olması, 
toplumun ve insanların yaşam 
standartlarının yükseltilmesi için çaba 
harcayan, sosyal bilimci niteliklere sahip 
insanlar yetiştiren bir hizmet olarak 
tanımlanmaktadır. Sosyal hizmetlerin 
yapılmasının nedenleri; insanların sosyal 
durum ve refahlarıyla ilgilenerek, onların 
maddi ve manevi gelişmelerinin 
artırılmasıyla, onlara daha iyi bir yaşam 
düzeyi sağlamaktır 
(www.yerelsiyaset.com, 2012). Bir başka 

deyişle sosyal belediyecilik hizmetlerin 
amacı, toplumun birçok nedenlerle mağdur 
kalmış kesimlerine insanlık onuruna 
yakışır bir sosyal ortam oluşturulması, 
özellikle yoksul kişilerin korunması, 
doğabilecek problemlerin giderilmesi 
yoluyla toplumsal huzurun sağlanması ve 
ortaya çıkabilecek sosyal sorunları 
önlenmesi yerel yönetimlerin öncelikli 
çalışmaları olmak zorundadır. 

Ancak bu hizmetleri sunarken belediyeler 
tarafından sunulan hizmetlerin türü, 
yoğunluğu, kalitesi ve etkinliği 
belediyelerin büyüklüğüne, sahip oldukları 
kaynak ve nitelikli personel durumuna, 
hizmet götürülen toplumun gelişmişlik 
düzeyine ve özelliklerine göre değiştiğini 
unutmamakta fayda vardır (Negiz, 2011: 
327). 

3.SOSYAL DEVLET VE SOSYAL 
BELEDİYECİLİKTE YAŞANAN 
DÖNÜŞÜM 
Küreselleşme ile gündeme gelen önemli 
olgulardan biri değişimdir. Devletlerin 
çevrelerinde yaşanan değişimi 
yakalamaları ve buna ayak 
uydurabilmeleri, varlıklarını devam 
ettirebilmeleri adına bir zorunluluk haline 
gelmiştir (Emini, 2009: 23). Günümüzde 
dünyanın her bölgesi, her türlü bilimsel 
disiplin ve çalışma alanları, kısacası insana 
yönelik her konu, küreselleşme ile 
değişime uğratılmaktadır (Cebeci, 2008: 
23). Bir taraftan ekonomik krizlerin 
yaşandığı bir taraftan da küresel rekabetin 
başladığı 1970’li ve 1980’li yıllar sosyal 
devlet anlayışı için sorunların başladığı 
yıllar olarak görülmektedir. Günümüzde 
yaşanan küreselleşme süreci, sermayenin 



 

 

küreselleşmesi veya neo-liberal 
politikaların mekan üzerindeki baskısı bir 
bakıma küreselleşme olarak 
adlandırılmaktadır. Küreselleşme ile 
merkezi devletlerin faaliyet alanı 
küçülürken, uluslararası sermayeye bağlı 
olarak yerel yönetimlerin (Alıcı, 2008: 85) 
önemi her geçen gün artırılmaktadır.  

Devletin rolü konusunda artan merak 
1960’lı yılların sonunda ortaya çıkmış, 
1970’lerde artmış ve günümüzde yoğun bir 
biçimde gündeme oturmuştur. Devletin 
yeniden yapılandırılmasını hazırlayan olgu, 
sosyal devletin içine düştüğü sorunlar 
kadar devletlerin faaliyet gösterdikleri 
ortamın, küresel ekonomik gelişmelerle 
beraber çarpıcı bir değişim göstermesidir. 
Süreç içinde yaşanan teknolojik ilerleme, 
hizmetlerin yaygınlaşmasına ve piyasaların 
küresel ekonomiye ayak uydurmaya 
çalışmasına yol açmıştır. Genel olarak tüm 
değişimler, devletin sadece tedarik eden 
değil, kolaylaştıran ve düzenleyen unsur 
olarak değerlendirilmesi gereğini 
doğurmuştur (Gökbunar ve Kovanlıcılar, 
1998: 251).1980’li yıllarda yükselen liberal 
politikalar ile birlikte gündeme gelen 
devletin küçültülmesi ve etkinleştirilmesi 
tartışmalarının yanı sıra yerelleşme 
politikaları da (Sezer ve Vural, 2010: 204) 
sosyal devletin yeniden tasarlaması 
konusunda belirleyici unsurlarından 
olmuşlardır. Özellikle hizmetlerin sosyal 
devlet tarafından üretiminin ve 
sunulmasının çeşitli nedenlerden dolayı 
verimsiz olduğu ve sosyal refaha katkı 
sunmadığı yönünde gelişen eğilimler şu 
tavsiyeyi gündeme getirmiştir. Devlet 
doğrudan hizmet üretmek ve sunmak 
yerine bu hizmetlerin diğer kesimler 

tarafından yapılma biçimini düzenlemeli 
ve kaynak sağlamalıdır. Böylece devlet 
dışında toplumun sahip olduğu güçler bazı 
kamu hizmetlerinin üretilmesinde 
kullanılmış olmaktadır (Çevik, 2007: 311). 
Devletin sunmuş olduğu sosyal hizmetler 
aynı zamanda modern tanımları içinde 
birer sosyal haktır. Ancak ne sosyal haklar 
ne de sosyal hizmet pratikleri ve 
ideolojileri, içinde bulundukları devletlerin 
ve bölgelerin politik ikliminden ve 
ekonomik gidişatından ayrı ele 
alınamazlar, onlar bu kapsamda 
şekillenmekte ve uygulanmaktadırlar 
(Topcuoğlu ve Akbaş, 2009: 176). Sosyal 
politika alanında yapılan birçok çalışmada 
sınırlı da olsa yerel yönetimlerin sosyal 
devlet fonksiyonlarının yerine 
getirilmesindeki rolüne değinilmiş ve bu 
kurumların mahalli düzeydeki hizmetlerin 
sunulmasında merkezi yönetimlere göre 
daha etkin olduğu noktasında uzlaşmaya 
varılmıştır. Gerçekten, özellikle gelişmiş 
ülkelerde yerel yönetimlerin sosyal politika 
ve sosyal hizmetlerinin yerine 
getirilmesindeki payı, bilhassa, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra artmıştır. 1945-
1975 yılları arası dönemde yerel 
yönetimler, merkezi idareler tarafından 
ulusal ölçekte planlanan sosyal 
programların uygulanmasında temel bir 
araç haline gelmişlerdir. Çünkü sosyal 
programları başlangıçta ulusal nitelikli 
olmalarına rağmen, programların 
uygulanması ve yerel düzeyde 
yorumlanması yerel yönetimlerin 
düzenlenmelerine bağlı olarak 
gerçekleştirilmiştir (Toprak ve Şataf, 2009: 
14). 



 

 

Merkezi idare, yaşanan küreselleşme 
sonucunda birçok yetki ve gücünü 
uluslararası bölgesel kuruluşlara bırakmak 
zorunda kalmış ve bu süreçte kamusal 
hizmetlerin sunulması noktasında yerel 
yönetimler ön plana çıkmaya başlamıştır. 
Bu öne çıkışta demokratikleşme, 
yerelleşme ve yönetişim eğilimlerinin de 
etkisi söz konusu olmuştur (Yüksel, 2007: 
290). Bununla birlikte devlet sermayesi ve 
iş çevresinin zaman içinde işbirliği içine 
girerek çeşitli önemli hizmetlerin 
sunumunda ortak ulusal ve yerel projeler 
üretmeleri, sosyal hizmetleri kamunun 
vatandaşa karşı bir sorumluluğu olmaktan 
çıkararak,  sektörel bir anlayışa 
dönüştürmektedir (Topcuoğlu ve Akbaş, 
2009: 177). Daha önce sosyal devlet 
tarafından, kurumsal düzenlemelerle ve 
politikalarla, hak temelli olarak yapılan 
sosyal hizmet ve yardımlar, bu süreçle 
beraber geçici politikalara dönüştürülmüş 
ve hizmet sunumu da yerelleştirilmiş ve 
piyasalaştırılmıştır. Vatandaşların sosyal 
haklarının yerini kişisel sorumluluk, 
gönüllü yardım ve kendi kendine yeterlilik 
gibi ilkeler almıştır. Sosyal hizmete ve 
yardıma ihtiyacı olan vatandaşın sosyal 
devlet tarafından korunması gereği yerini 
piyasa veya sivil toplum çerçevesinde 
kendi başının çaresine bakması anlayışına 
bırakmıştır. Devlet bu aşamada sadece 
geçici bir destek sağlayabilir konuma 
yerleştirilmiştir. Bu kavramların ve 
anlayışın sosyal hizmet ve yardım 
alanlarında yerelde uygulanmasının daha 
kolay olacağı açıktır (Öztürk ve Gül, 2012: 
388-389). 
 

Küreselleşme sürecinde sosyal devletin 
aşınmasına paralel olarak yerel 
yönetimlerin ön plana çıkmasının yanında 
sivil toplum ve enformel dayanışmanın da 
gündeme geldiği görülmüştür. Devletin 
elini çektiği sosyal politika 
uygulamalarının bazıları cemaat ilişkileri, 
aile dayanışması ile sivil topluma 
bırakılmıştır (Kesgin, 2012: 175). 
Neoliberaller, devlet ve sivil toplum 
örgütlerinin sınırlarını çizerek sivil toplum 
kuruluşlarını devlet karşısında öne 
çıkarmışlardır (Öztürk ve Gül, 2012: 379). 
Özellikle uygulamadaki bazı aksaklıklarına 
rağmen, kâr amacı gütmeyen bu sivil 
toplum kuruluşlarının elde ettiği başarılar, 
liberalleri oldukça tatmin etmiş ve bu 
alanın sosyal devlet kurumlarının bir 
alternatifi olarak literatüre sokma 
konusunda ısrarcı olmalarında etkin rol 
oynamıştır (Alp, 2009: 277). Ancak sosyal 
hizmet alanında sivil toplum kuruluşlarının 
faaliyette bulunması konusu tartışmalıdır. 
İlk etapta böyle bir hizmet sunumu etkin, 
verimli ve halk katılımına imkan veren bir 
şekilde görünmekle birlikte sivil toplumun 
bir baskı unsuru olduğu gerçeği bu olumlu 
bakış açısını zayıflatmaktadır.  Bu süreçte 
en karlı ve sonuç olarak da en yıkıcı 
etkileri barındıran grup sosyal hizmet 
alanında faaliyette bulunan dini örgütlerdir. 
Her geçen gün sosyal hizmet alanında daha 
fazla görünen bu örgütler, toplumsal 
yapının değişimi noktasında sosyal 
hizmetlerin ne derecede etkili bir araç 
olduğunu keşfetmiş görünmektedir. Bu 
örgütler sonuçta, sosyal hizmetlerin birer 
hak olduğu fikrini yok ederek sosyal 
hizmetleri önemli bir rant alanı olarak araç 
sallaştırmaktadır (Topcuoğlu ve Akbaş, 



 

 

2012: 179). Sosyal politika ve hizmetler 
konusunda merkezi idarenin görev alanına 
giren faaliyetler hayırseverlik yaklaşımı ile 
hareket eden sivil toplum kuruluşlarına ve 
bu alanda etki göstermeye çalışan diğer 
örgütlere bırakılmaya çalışılmaktadır. 
Ancak bu yaklaşım merkezi idarenin 
çözmesi gereken ulusal nitelikteki 
sorunlara iyi bir çözüm yolu 
görünmemektedir. Bugün popülist 
olamayan liberaller dahi geniş çaplı 
sorunların çözümünde bu yaklaşımın çare 
olamayacağı görüşündedir (Akyıldız, 
2010: 55).Türkiye gibi sivil toplum 
kuruluşlarının yeterince gelişmediği, ara 
mekanizmaların etkisiz, devletin sosyo-
ekonomik faaliyetlerinin zayıf kaldığı 
ülkelerde yerel yönetimlerin sosyal 
belediyecilik görevini üstlenmeleri 
kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Pektaş, 2010: 14). 
 
Öte yandan, belediyelerin görev alanına 
giren çeşitli kentsel hizmetler günümüzde 
giderek daha fazla sosyal boyutu olan 
hizmetlere dönüşmektedirler. Kentte 
yaşayanların ihtiyaçları her geçen gün 
yerel hizmetler lehine değişmektedir. 
Birbirini etkileyen bu iki olgu, 
belediyelerin geleneksel belediyecilik 
hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetlere, 
sosyal yardımlara ve sosyal niteliği olan 
diğer alanlara kaymasına yol açmaktadır. 
Yerel halk ile iç içe olan belediye 
yöneticileri gerek hizmet demokrasisi, 
gerekse de seçimlerde daha fazla oy 
alabilme amacı bakımından sosyal 
belediyecilik uygulamalarına 
sarılmaktadırlar. Özellikle, daha geniş 
imkanlara sahip belediyelerin sosyal 

hizmetler ve yardımlar alanında giderek 
daha aktif olmaları bu gibi gerekçelere 
dayanmaktadır (Ateş, 2009: 
91).Yerelleşme anlayışının etkisi ile 
özellikle 1990’lı yıllar sonrasında yerel 
yönetimler, yerel kalkınma, istihdam ve 
yoksullukla mücadele konularında yeniden 
söz sahibi olmaya başlamışlardır. 
Kalkınma çabaları, önceleri merkezi 
hükümetin bir sorunu olarak düşünülürken, 
bu tarihlerden sonra özellikle belediyeler 
yerel kalkınma projelerini hayata 
geçirmişlerdir. Özellikle büyükşehir 
belediyelerinde başlatılan ve hız kazanan 
sosyal belediyecilik uygulamaları 
günümüze kadar varlığını artırarak devam 
ettirmiştir (Pektaş, 2010: 12). 
 
Sosyal devlet ve sosyal politika alanlarında 
dönüşüm süreci yaşanırken ülkemizde ise 
yerel yönetimler, yasal ve idari 
düzenlemeler ve mali imkânlara bağlı 
olarak zaman zaman değişmekle birlikte, 
sosyal politika alanında çok çeşitli görevler 
yerine getirmişlerdir. Ülkemizde 
belediyelerin sosyal politika alanındaki 
fonksiyonlarının neler olacağı belirsizliğini 
korumakla beraber yerel yönetimlerde 
sosyal politika oluşturmakla ilgili eğilimler 
gittikçe artmaktadır(Toprak ve Şataf, 2009: 
14).Ancak, son yıllarda genel olarak 
belediyelerin sosyal ve kültürel alanlardaki 
etkinliklerine bakıldığında, Türkiye’de 
sosyal belediyeciliğin birçok eksiğinin 
olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal barışa, 
kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak 
önemli aktörlerden birisi olarak düşünülen 
sosyal belediyecilik birçok belediye 
tarafından, belediyecilik alanında 
yapılacak en son aşama olarak 



 

 

değerlendirilmektedir. Bu ise belediyelerin 
geniş kapsamlı sosyal belediyecilik 
faaliyetlerine kendilerini kapatmalarını ve 
kendilerini dar kapsamlı sosyal 
belediyecilik anlayışına mahkûm 
etmelerini doğurmaktadır (Öztürk ve Gül, 
2012: 285). 
 
Belediyelerin görece siyasi ve ekonomik 
özerklik kazanması sosyal belediyeciliğin 
güçlenmesinin temel sebepleri arasındadır. 
Türkiye’deki sosyo-ekonomik dönüşüm, 
göçler ve ekonomik krizler, toplumsal 
sınıflar arasındaki eşitsizliklerin artmasına 
neden olmuştur. Merkezi yönetimin de 
liberalleşme süreci içinde temel 
görevlerinde yetersiz kalmasıyla ortaya 
çıkan boşluk belediyeler tarafından 
doldurulmaya çalışılmıştır. Belediyeler 
gerek halka hizmet etmek için gerekse 
yoksul kesimden daha çok oy alabilmek 
için diğer hizmetlerine nazaran belediye 
bütçesine yük getirmeyen sosyal 
transferlere ağırlık vermişlerdir. Bu da 
daha çok sosyal yardım ve sosyal hizmet 
şekline bürünerek gerçekleşmiştir. 
Belediyeler yapılan sosyal politika 
uygulamalarını kendi temel sorumlulukları 
olarak görmemekte ve merkezi yönetimin 
bu alanda karşılaştıkları sorunları çözmesi 
gerektiğini vurgulamaktadırlar (Toprak ve 
Şataf, 2009: 14). 
 
Sosyal belediyeciliğin siyasi rant aracına 
dönüştürülmeye çalışılması önemli bir 
sorundur. Bu kapsamda belediyelerce 
kömür, gıda, burs gibi sosyal yardımların 
yapılması, oy veren seçmenlere verdiği 
sözleri tutmak ya da oylarını artırmak için 
kullanılabilmektedir. Bu ise tarafsızlık, 

nesnellik, açıklık, şeffaflık gibi ilkelerin 
terkedilerek, öznellik, partizanlık, 
kayırmacılık, keyfilik gibi uygulamaların 
olduğu bir sosyal belediyecilik anlayışına 
yol açmaktadır. Bu durum, sosyal 
belediyecilik çerçevesinde sunulan 
hizmetlerin ekonomik ve sosyal bir hak 
olarak görülmemesinden de ileri 
gelmektedir. Dolayısıyla belediyeler, 
sosyal yardım ve sosyal hizmetleri halkta 
minnet duygusunu uyandıracak ve siyasi 
rant elde edecek biçimde sunmaktadır 
(Öztürk ve Gül, 2012: 286) 
 
Günümüzde sosyal belediyecilik ve sosyal 
politikaların yerelleşmesi ile beraber 
özellikle sosyal hizmet ve sosyal yardım 
alanında belediyelerin sorumluluklarının 
arttığı görülmektedir. Ülkemizde 2004 
sonrası yerel yönetimler alanında yapılan 
reformlarla bu konulara ilişkin önemli 
düzenlemeler getirilmiştir. 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu, belediyelere 
sosyal belediyecilik açısından oldukça 
geniş yetki ve görevler vermektedir. Bu 
düzenlemeler sayesinde sosyal 
belediyecilik konusunda kanuni altyapının 
yeterli hale geldiği söylenebilir. Ancak bu 
görev ve yetkilerin gereği gibi 
kullanılabilmesi için, belediye 
yöneticilerinin daha fazla bilinçlenmesi, 
belediyelerin mali sorunlarının çözülmesi 
ve yerel halk katılımı gibi önemli 
adımların atılması gereklidir (Toprak ve 
Şataf, 2009: 22). 

 
 



 

 

4.SOSYAL BELEDİYECİLİKTE  
KÜTAHYA BELEDİYESİ 
UYGULAMALARI 
 
Çalışmanın bu aşamasında Kütahya 
Belediyesi’nin 2007 ile 2013 yılları 
arasında yapmış olduğu sosyal hizmetler, 
hizmet türleri ve hizmetten yararlananlar 
göz önünde bulundurularak sosyal yardım 
işlerinin faaliyet raporlarından elde edilen 
verilerle yorumlanmaya çalışılmıştır. 
Ancak belediyeye yapılan müracaatlara 
rağmen 2009 mali yılına ait sosyal yardım 
işleri faaliyet raporu ile ayrıca Kütahya 
Belediyesi Sosyal Hizmet İşler 
Müdürlüğünün 2007 yılında belediyenin 
bünyesinden ayrılarak ayrı bir birim 
şeklinde kurulması ve faaliyete 
geçmesinden dolayı 2007 yılından önceki 
sosyal hizmet işleri verilerine 
ulaşılamamıştır. Analizler 2007, 2008, 
2010, 2011, 2012, 2013 mali yıllarına ait 
sosyal hizmet işleri faaliyet raporları 
üzerinden yapılmıştır.  

 
Kütahya Belediyesi Sosyal İşler 
Müdürlüğü en temel amacı, sosyal devlet 
ilkesini benimseyerek sebebine 
bakılmaksızın her türlü yardıma ihtiyaç 
duyan ve bu ihtiyaçları tek başlarına 
gideremeyen birey ve gruplara yardımcı 
olmaktır. Vatandaşların güven ve huzur 
içinde yaşayabilecekleri ve aynı zamanda 
kişisel hak ve özgürlüklerini 
kullanabilecekleri bir ortam sağlamaktır. 
Güçsüzün yanında yer alarak sosyal 
adaletin tesis edilmesine katkıda 
bulunmaktır (Kütahya Belediyesi, 2012: 
2).Buradan  yola çıkıldığında Kütahya 
Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün 
(2007-2013) Yılları Arasında Sunulan 
Sosyal Hizmet Türleri ile Bu Hizmetlere 
Başvuruda Bulunan ve Başvurusu Kabul 
Edilerek Hizmetlerden Yararlanan 
Vatandaşlar biçimindeki sosyal 
belediyeciliğe yönelik çalışmaları 
aşağıdaki tabloda şu şekilde 
düzenlenmiştir: 

 
 
 

Tablo 1: Kütahya Belediyesi Tarafından 2007-2013 Yılları Arasında Sunulan Sosyal 
Hizmet Türleri ile Bu Hizmetlere Başvuruda Bulunan ve Başvurusu Kabul Edilerek 

Hizmetlerden Yararlanan Vatandaşlar 

 

Hizmet Türleri 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bşv. Kbl. Bşv. Kbl.   Bşv. Kbl. Bşv. Kbl. Bşv. Kbl. Bşv. Kbl. 

Yemek Hizmeti 
 

430 316 430 316 -  - 784 700 952 900 952 893 651 352 

Maddi Yardım 
 

230 91 230 91 - - 383 120 383 115 383 115 450 125 



 

 

Asker Yardımı 
 

230 120 230 120 - - 328 125 328 85 328 85 328 85 

İnşaat Tamir  
Bakım Yardımı 

 
85 

 
53 

 
85 

 
53 

 
- 

 
- 

 
158 

 
132 

 
178 

 
132 

 
158 

 
132 

 
85 

 
65 

Diyaliz servisi  
Yardımı 

 
63 

 
63 

 
63 

 
63 

 
- 

 
- 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Yükseköğrenim 
Bursu 

 
650 

 
200 

 
650 

 
200 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Kırtasiye 
Yardımı 

 
3000 

 
3000 

 
3000 

 
3000 

 
- 

 
- 

 
3500 

 
3500 

 
4500 

 
4500 

 
4500 

 
4500 

 
4500 

 
4500 

Yakacak 
Yardımı 
 

 
560 

 
560 

 
560 

 
560 

 
- 

 
- 

 
850 

 
850 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

Yükseköğrenim 
Öğrencilerine 
Apart Daire 
Yardımı 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
17 

 
17 

 
29 

 
22 

Yolda Kalmış 
Vatandaşlara 
Ulaşım 
Yardımı 

 
280 

 
280 

 
280 

 
280 

 
- 

 
- 

 
352 

 
352 

 
352 

 
352 

 
125 

 
72 

 
125 

 
72 

Gıda Bankası - - - - - - 850 850 850 850 1200 1200 1200 1200 

Barınma Evi 
(evsizlere) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
Kaynak: (Kütahya Belediyesi, 2007: 7-10; Kütahya Belediyesi, 2008: 6-7; Kütahya Belediyesi, 2010: 5-9; 
Kütahya Belediyesi, 2011: 5-9; Kütahya Belediyesi, 2012: 7-13; Kütahya Belediyesi, 2013: 164)  
 
Kütahya Belediyesi Sosyal Hizmet İşler 
Müdürlüğü, yemek ihtiyacı olan 
vatandaşlara aşevi aracılığıyla yemek 
hizmeti sunmuştur. Bu hizmetten 
yararlananların sayısı 2007 ve 2008 
yıllarında değişmemiştir. 2010 yılında ise 
2007 yılına göre hem hizmetten 
faydalanmak amacıyla başvuranların hem 
de hizmetten yaralanma hakkına 
kavuşanların sayısı ciddi şekilde artış 

göstermiştir. 2011 ve 2012 yıllarında 
yemek hizmetinden yararlananların sayısı 
hemen hemen aynı kalmakla birlikte 2010 
yılından fazla olmuştur. Yemek hizmetine 
yapılan harcama miktarı 2007 yılında 
568.610 TL (Kütahya Belediyesi, 2007: 
10), 2010 yılında 903.000 TL (Kütahya 
Belediyesi, 2010: 9), 2011 yılında 995.208 
TL (Kütahya Belediyesi, 2011: 10) ve 
2012 yılında ise 1.212.227 TL (Kütahya 



 

 

Belediyesi, 2012: 9) olarak saptanmıştır. 
2013 yılında bu hizmetlerden 
yararlananların sayısında gözle görülür 
azalma olmuştur. 2013 yılında bütçeden 
yapılan  harcama 613.163 TLdir (Kütahya 
Belediyesi, 2013 :163). Elde edilen 
verilerden anlaşıldığı kadarıyla Kütahya 
Belediyesi tarafından sunulan yemek 
hizmetine harcanan kaynak miktarı 2013 
yılında büyük düşüş göstermiştir. 
 
Belediye tarafından maddi yardım ihtiyacı 
olan vatandaşlara dönük hizmetler 
sunulmuştur. 2007 ile 2013 yılları arasında 
bu hizmetten yararlanan vatandaşların 
sayılarında dalgalanmalar görülmektedir. 
Maddi yardımın sunumunda 2007 yılında 
156.000 TL (Kütahya Belediyesi, 2007: 9), 
2010 yılında 117.700 TL (Kütahya 
Belediyesi, 2010: 9), 2011 yılında 151.928 
TL (Kütahya Belediyesi, 2011: 8) ve 2012 
yılında ise 200.170 TL (Kütahya 
Belediyesi, 2012: 8) . 2013 yılında 
belediyeye 450 kişi müracaat etmiş kabul 
edilen 125 kişiye ayda 150.000 TL  geçici 
nakdi yardım yapılmıştır. 2013 yılında 
nakdi yardım için  belediye bütçesinden 
yapılan harcama miktarı 170.100 TL 
olduğu saptanmıştır (Kütahya Belediyesi, 
2013: 163). 
 
Yardıma muhtaç asker ailelerine dönük 
olarak sunulan hizmetlerde 2007 yılında 
62.000 TL (Kütahya Belediyesi, 2007: 9), 
2010’da 139.755 TL (Kütahya Belediyesi, 
2010: 9), 2011’de 79.860 TL (Kütahya 
Belediyesi, 2011: 8) ve 2012’de ise 
181.500 TL (Kütahya Belediyesi, 2012: 8) 
harcama yapılmıştır. 2013 yılında, asker 
ailelerine aylık 142.00 TL ve asker eşlerine 

çocuk başına 10.00 TL  ilave dilerek nakdi 
yardım yapılmıştır. 2013 yılında asker 
aileleri ve çocukları için belediye 
bütçesinden yapılan toplam harcama 
152.574.00 TL’dir. Bu verilerde gösteriyor 
ki yardıma muhtaç asker ailelerine yapılan 
yardımlarda artış gözlenmiştir (Kütahya 
Belediyesi, 2013: 163). 
 
Kırtasiye yardımlarına ise 2007’de 18.000 
TL (Kütahya Belediyesi, 2007: 9), 2010’da 
20.903 TL (Kütahya Belediyesi, 2010: 9), 
2011’de 19.559 TL (Kütahya Belediyesi, 
2011: 8), ve 2012’de 58.563 TL (Kütahya 
Belediyesi, 2012: 8) tutarlarında kaynak 
harcanmıştır. 2013 yılında 4500 adet 
kırtasiye yardımı yapılmıştır. Kütahya 
Belediyesi bütçesinden 58.563.60 TL 
harcama yapılmıştır. Görüldüğü gibi hem 
yardıma muhtaç asker ailelerine yapılan 
yardımlarda hem de kırtasiye yardımların 
da 2012  ve 2013 yılında yapılan harcama 
miktarları önceki beş yıla göre ciddi 
biçimde artış göstermiştir.   
 
Kütahya Belediyesi’nin sosyal 
belediyecilik kapsamında sunduğu 
hizmetler genel itibari ile oldukça 
çeşitlidir. Üstelik her geçen yıl yemek 
hizmeti, inşaat yardımı, kırtasiye yardımı, 
gıda yardımı, yakacak yardımı gibi 
hizmetlerde hem mali yönden hem de 
faydalanan bireylerin sayıları yönünden bir 
artışın olduğu görülmektedir. Bunun 
dışında belediye tarafından daha önce hiç 
sunulmamış yeni sosyal hizmetlerinde son 
yıllarda sosyal belediyecilik kapsamına 
dahil edilip sunulmaya başlandığı 
gözlenmektedir. Yüksek öğrenim 
öğrencilerine apart daire yardımı, muhtaç 



 

 

aile ve bireylere yapılan gıda yardımı, 
amatör spor kulüplerine spor malzemesi ve 
evsiz vatandaşlara barınma evi yardımı 
(Kütahya Belediyesi, 2010: 10) gibi 
hizmetlerin sunumuna 2010 yılından 
itibaren başlanmış olup takip eden yıllarda 
da sunulmaya devam edilmiştir. 
 
Belediyenin 2007 ve 2008 yıllarında 
gerçekleştirdiği sosyal hizmet 
faaliyetlerinin, faaliyet tutarlarının, 
hizmetlerden faydalanmak için başvuru 
yapanlarla hizmet almaya uygun görülen 
vatandaş sayılarının tamamen aynı olması 
da dikkat çekmektedir. Bu durumun 
gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu 
belirtmekte fayda vardır. Ayrıca Kütahya 
Belediyesinin 2009 yılına ait sosyal hizmet 
raporunun bulunmaması, 2009 yılının hem 
yerel seçim yılı olması hem de küresel 
krizin etkilerinin tam anlamı ile ekonomide 
hissedilmesi bakımından çalışmamız 
açısından son derece büyük bir kayıp 
olmuştur. Günümüzde belediyeler 
tarafından sunulan sosyal hizmetlerin oy 
artırma aracı olarak kullanıldığı yönünde 
oluşan düşüncenin (Pektaş, 2010: 12) 
Kütahya özelinde ne derecede gerçeği 
yansıttığı yönünde bir karşılaştırmadan 
yoksun  kalınmıştır. Ancak 2013 yerel 
seçimlerinde yaşanan büyük oy kaybı 
sosyal hizmetlerdeki uygulamalardaki 
yetersizlikler gözle görülmektedir. 
 
Sosyal devlet ve sosyal politika alanlarında 
dönüşümün yaşanması ile birlikte yerel 
yönetimlerin sosyal politika ve 
hizmetlerinde artış meydana geldiği 
görülmüştür (Toprak ve Şataf, 2009: 14). 
Kütahya Belediyesinin sosyal hizmet ve 

yardımları faaliyet raporları yardımı ile 
incelendiğinde bu savı destekleyecek 
nitelikte gelişmenin yaşandığı ve özellikle 
son yıllarda belediyenin sosyal 
hizmetlerinde hem  mali yönden bir artışın 
olduğu hem de hizmet çeşitliliğinin arttığı 
göze çarpmaktadır. 
 
5.SONUÇ 
 
1970’li yıllarla birlikte ortaya çıkan 
gelişmeler sosyal devlet anlayışını büyük 
bir bunalıma sürüklemiştir. Bu durumun 
esas sebebi olarak sosyal devlet 
uygulamaları gösterilmiştir. Bu ortamda 
yükselmeye başlayan yeni liberal 
politikalar sonucunda sosyal devletin 
dönüşümü gündeme gelmiştir. 
Küreselleşme anlayışının da bu sürece 
eklenmesi ile birlikte devletin 
küçültülmesi, sosyal politikaların 
azaltılması, bir kısım sosyal hizmetlerin 
piyasalaştırılması, sivil toplumun ön plana 
çıkarılması gibi söylemlerin dile getirildiği 
görülmüştür.  
 
Sosyal devletin dönüşüm sürecine girmesi 
ve özellikle küreselleşme ile birlikte gelen 
yerelleşme anlayışı sosyal hizmetlerin 
yerel yönetimlere, gönüllü dini örgütlere 
ve kar amacı taşımayan sivil toplum 
kuruluşlarına devredilmesini ön plana 
çıkarmıştır. Ancak sivil toplum 
kuruluşlarının birer baskı grubu olması ile 
birlikte sosyal hizmetleri önemli bir rant 
alanı aracı haline getirmesi sivil toplum 
kuruluşlarına karşı bir önyargıyı 
oluşturmuştur. Böylece sivil toplum 
örgütlerinin sosyal hizmetleri sunmalarına 
olumsuz yaklaşılmasına yol açmıştır.  Bu 



 

 

durum yerel yönetim birimlerinin sosyal 
hizmetleri sunmaları gerektiği düşüncesi 
iyice güçlenmiştir. Türkiye’de ise durum 
farklı olmamış ve 2000 yılından sonra 
yerel yönetim alanında yapılan 
düzenlemeler ile bu birimlerin sosyal 
hizmet alanında görev ve yetkileri yasal 
gelişmelerle genişletilmiştir. 
 
Kütahya Belediyesi sosyal hizmetler 
örneğinde ise, belediyenin sosyal hizmet 
anlayışı veriler yardımıyla incelendiğinde, 
son yıllarda belediyenin sunmuş olduğu 
sosyal hizmetlerin hem kaynak yönünden 
hem de yararlanan kişi sayısı bakımından 
arttığı saptanmıştır. Ayrıca belediyenin 
sunmuş olduğu sosyal hizmetlerin 
çeşitlendiği de açıkça görülmüştür. 
Belediyenin hizmet yükünün artmasına 
paralel olarak belediyenin gerek teçhizat 
bakımından gerekse personel sayısı 
bakımından büyümüş olduğu gözlenmiştir. 
Bu olumlu gelişmelere karşın, 2009 Yerel 
Seçimleri ile 2014 Yerel Seçimleri 
karşılaştırıldığında, Kütahya Belediye 
Başkanlığını elinde bulunduran AKP’nin 
2009 yerel seçimlerinde oy oranı  % 51,2 
en yakın MHP’nin oy oranı % 16,2 dir. 
2014 yerel seçimlerinde ise, AKP’nin  
oyları  % 48,9’ye düşerken MHP’nin oyları 
ise % 46’ya çıkmıştır. Her ne kadar 
Kütahya Belediye Başkanlığını AKP 
kazanmış olsa da, AKP’nin oyları düşerken 
MHP’nin oyları büyük oranda 
yükselmiştir. Bu durum vatandaşların 
belediyenin sosyal belediyecilik anlayışını 
yeniden gözden geçirmesine yönelik 
tepkisi olarak değerlendirilebilir. Özellikle 
sosyal hizmet politikalarının önemli oluşu 
bir kez daha bu örnekte görülmüştür. 

Kütahya halkının 2014 yerel seçimlerdeki 
vermiş olduğu oylarla, Kütahya 
Belediyesinin sosyal hizmet ve projelere 
yönelik politikalarının başarısızlığı gözler 
önüne serilmiştir. Böylece yapılan 
yanlışlıklardan bir an önce dönülerek, 
Kütahya Belediyesinin mevcut kaynakları 
ile orantılı olarak halka yönelik sosyal 
hizmet uygulamaları ve yeni projelerini bu 
dönemde halkın katılımı ile yürürlüğe 
koyması beklentilere ortadan kaldıracaktır. 
 
Sonuç olarak; yerel yönetimlerin sosyal 
hizmetlere ağırlık vermesi olmazsa 
olmazdır. Her şeyden önce sosyal 
belediyecilik kavramı yoksullara ve ihtiyaç 
sahiplerine belirli dönemlerde aynî yardım  
ya da zor anlarda maddi yardım yapma 
biçiminde dar bir çerçevede 
değerlendirilmemelidir. Sosyal devlet 
anlayışı, devletin sosyal barışı ve sosyal 
adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve 
ekonomik hayata aktif müdahalesini 
gerekli ve meşru gören bir anlayıştır. 
Çünkü bu yönüyle yapılan her türlü 
müdahale başarının anahtarıdır. 
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SOSYAL SORUMLULUĞUN İLİŞKİLİ OLDUĞU YAŞAM 

DEĞERLERİ 
Aslı TAYLI 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D 

Özet: Bu çalışmanın amacı sosyal sorumluluk ile değerler arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Araştırmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve 
Pedagojik Formasyon Eğitimi olan 579 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri 2011-2012 güz 
döneminde toplanmış ve veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Sorumluluk 
Ölçeği ve Schwartz Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar; kız öğrencilerin sosyal sorumluluk 
düzeylerinin, erkek öğrencilerinkinden daha yüksek olduğunu, ancak eğitim görülen sınıf düzeyine 
ve fakülteye göre sosyal sorumluluk açısından bir farklılık olmadığını göstermiştir. Sosyal 
sorumlulukla ilişkili olan yaşam değerleri, yardımseverlik, evrensellik, kendini yönlendirme, 
güvenlik ve uyma’dır. Sosyal sorumluluk ve değer kümeleri ilişkisi açısından yapılan analizde ise, 
sosyal sorumluluk ile en çok özaşkınlık, ikinci olarak da muhafazakarlık değer kümesinin ilintili 
olduğunu anlaşılmıştır. Özaşkınlık; yardımseverlik ve evrensellik değerlerini, muhafazakarlık ise, 
geleneksellik, güvenlik ve uyma değerlerini kapsamaktadır. Sonuçlar alan yazın bulguları 
eşliğinde değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Değerler, Özaşkınlık, Muhafazakarlık, Üniversite 
Öğrencileri 

LIFE VALUES THAT SOCIAL RESPONSIBILITY IS 
ASSOCIATED WITH 

Abstract: The objective of this study is to investigate the relation between social responsibility 
and values. The study was participated by 579 students with training in Mugla Sıtkı Kocman 
University, Education Faculty, Tecnical Education Fakulty and Pedagogical Formation Program. 
The data were collected  during fall semester in 2011-2012 academic year. The Personal 
Information Form, Social Responsibility Scale and Schwartz Value Inventory were used to collect 
data. The results indicated that the social responsibility levels of female students were higher than 
those of male students, however, no differences were found with respect to social responsibility as 
per the level of grade and school. Life Values Associated With Social Responsibility are 
benevolence, universalism, self-control, security, conformity. As for the analysis conducted with 
respect to the relation between social responsibility and values, it was found that social 
responsibility was most closely related to the value set of self-transcendence and conservatism, 
which  was the second associated set of values.  Self-transcendence encompasses the values of 
benevolence and universalism, whereas conservatism encompasses the values of tradition, security 
and  conformity.  The results were discussed in the light of the related literature. 

Key Words: Social Responsibility, Values, Self-Transcendence, Conservation, University 
Students 
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1. GİRİŞ 
Sosyal sorumluluk denilince genellikle 
kurumsal sosyal sorumluluk akla gelmekte 
ve kamu sektörü, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının ortak bir paydada 
birleşebilmesi ve toplumdaki diğerlerine 
hizmet götürmesi kast edilmektedir 
(örneğin; Nuhoğlu ve Wan, 2012; Shafer, 
Fukukawa ve Lee, 2007; Zekiene ve 
Ruzevicius, 2011). Buna karşın, tek tek 
birey bazında sosyal sorumluluğu ele alan 
çalışma sayısı yok denecek kadar azdır 
(Örneğin; Berkowitz ve Luttterman, 1968; 
Güldü ve Dönmez, 2002; Schneider, Zollo 
ve Manocha, 2010). Bu durum, bireylerin 
ayrı ayrı, toplumdaki diğerlerine yönelik 
katkılarının, kurum ya da grupların topluca 
katkıları kadar görünür olmama ihtimaliyle 
açıklanabilir. Ancak söz konusu kurum 
çalışanlarının ya da grupların her biri 
bireylerden oluşmaktadır ve bu bireylerin 
tercihleri, güdüleri ve yaşam değerleri 
sosyal sorumluluk hizmetlerine bir şekilde 
yansımaktadır.  

Hemingway ve Maclagan (2004) da, 
kurumsal sosyal sorumlulukta başlangıç 
noktasının daha çok bireysel değerler 
olduğunu, sosyal sorumluluğun özünde 
bireysel güdülenmenin daha belirleyici 
olduğunu ve daha fazla çalışan ya da 
yöneticinin stratejik olmaktan ziyade 
idealistik düşüncelerle ve yardımsever 
eğilimlerle sosyal sorumluluk projelerine 
katıldıklarını savunmuşlardır. Nitekim 
kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili 
yapılan çalışmalarda kurumlardaki 
yöneticilerin ve sosyal sorumluluk 
projelerine katılanların kişisel özellikleri 

(Cheah, Jamali, Johnson ve Sung, 2011), 
yaşam değerleri ve yardım etme eğilimleri 
(Hemingway, 2005; Hemingway ve 
Maclagan, 2004; Posner, 2010; Sığır, 
Tabak ve Ercan, 2009) çeşitli 
araştırmacılarca ele alınmaktadır.  

Bu çalışmanın temel amacı, nispeten ihmal 
edilmiş görünen bireysel sosyal 
sorumluluğu ele almak ve sosyal 
sorumluluk düzeyi yüksek olan bireylerin 
önemsedikleri yaşam değerlerini ortaya 
koymaktır. Diğer bir deyişle, sosyal 
sorumluluk düzeyi yüksek olan bireylerin, 
aynı zamanda hangi yaşam değerini 
kendilerini temel aldıklarını anlayabilmek 
hedeflenmektedir. Böylece hem sosyal 
sorumluluk düzeyi yüksek olan kişilere 
yön veren değerleri anlayabilmek, hem de 
sorumluluk/değerler eğitiminde birbirini 
destekleyen yönlerin bilinmesi mümkün 
olabilecektir. Ayrıca, sosyal sorumluluk 
alanyazınına katkı yapmak adına, bazı 
demografik değişkenlerle sosyal sorumluk 
düzeyi arasındaki ilişki de araştırılacaktır. 

1.1. Sosyal Sorumluluk kavramı ve 
Sosyal Sorumluluk Düzeyi Yüksek 
Bireylerin Özellikleri 
Sosyal sorumluluk öncelikli olarak 
vatandaşlık eğitimi amaçlı çalışmalarda 
gündeme gelmiştir ve iyi bir vatandaş 
olmanın en önemli gereklerinden birisi, 
sosyal açıdan sorumluluk sahibi bir birey 
olmak ve sorumlu davranmak olarak kabul 
edilmiştir (Dam, Geisjel, Reumerman ve 
Ledoux, 2011). Sosyal sorumluluk; 
başkalarının iyiliği, refahı, iyi oluşuyla 
ilgili olma, başkalarına yardım etmeyi 
içeren içsel görev duygusu, sivil katılım ve 



 
başkalarına yönelik sorumlu tutumlar, 
paylaşım, işbirliği ve sosyal yeterlilikler 
olarak ele alınmaktadır (Scales,  Blyth, 
Berkas ve Kielsmeier, 2000). Yine sosyal 
sorumluluğa iilşkin, bireylerin diğer 
insanlara, onlardan hiçbir çıkarı 
olmadığında dahi yardım etmesi 
(Berkowitz ve Lutterman, 1968), bireylerin 
başkalarıyla ve daha büyük sosyal ve 
politik dünyayla olan ilişkilerinde adalet ve 
şefkat temelli bir ahlaki farkındalığının 
olması ve başkalarıyla bağlılık içerisinde 
hareket etmesi (Berman, 1997: 12-14) gibi 
tanımlar bulunmaktadır. Buna göre sosyal 
sorumluluk; sosyal ve politik farkındalığı, 
bağlılık hissini, ahlaki farkındalık ile 
hareket etmeyi, özgeci davranmayı ve aktif 
katılımı gerektirmektedir (Berman, 1997: 
12-14). Son olarak, başkalarına “zarar 
vermeme” ve başkaları için “iyi olanı 
yapma” gibi bir vurgu da sosyal 
sorumluluk bağlamında ele alınmaktadır 
(Schneider, Zollo ve Manocha, 2010: 26). 
Sosyal sorumluluk ile ilgili kuramsal 
açıklamalar getiren ya da ölçme aracı 
geliştiren yazarlar, sosyal sorumluluğu bazı 
alt başlıklarla açıklama ve ölçme yoluna 
gitmişlerdir. Buna göre; sosyal iyi oluşa 
yönelik tutum ve başkalarına yönelik görev 
duygusu (Conrad ve Hedin, 1982), 
başkalarının duygularına ve haklarına 
saygılı olma ve başkalarına bakım 
verme/özen gösterme (Hellison, 1995, Akt: 
Whitly ve Gould, 2010) evrensel 
yardımseverlik, toplum yaşamına etkin 
katılım ve sosyal bağlılığa yönelik 
farkındalık (Nakamura ve Watanabe- 
Murauka, 2006) gibi alt başlıklar sosyal 
sorumluluğu açıklamak üzere 
kullanılmaktadır. 

Araştırmalarda, sorumluluk düzeyi yüksek 
kişilerin genel özelliklerinin neler olduğu 
ve ne gibi genel eğilimlere sahip oldukları 
gibi konular da ele alınmıştır. Bu konuda 
Gough, McClosky ve Meehl (1952) 
tarafından yapılan ve aynı zamanda 
ergenlere yönelik olan ilk sosyal 
sorumluluk ölçeğinin verilerini de içeren 
bulgular; sosyal açıdan sorumluluk 
duygusu yüksek öğrencilerin; akademik 
başarı güdülerinin daha yüksek olduğu, 
amaçları yönünde daha ciddi çaba 
harcadıkları, program dışı etkinliklere daha 
fazla katıldıkları, ortalamanın üstünde bir 
zeka düzeyinde oldukları, fen derslerinde 
daha başarılı oldukları ve düşmanlık, 
kıskançlık, kaygı gibi duyguları daha az 
yaşadıkları anlaşılmıştır. Yine bu 
öğrencilerin ahlaki problemlerle daha ilgili 
oldukları, güçlü bir adalet anlayışlarının 
olduğu ve topluma yabancılaşma 
oranlarının daha düşük olduğunu sonucuna 
ulaşılmıştır (Akt. Berkowitz & Lutterman, 
1968). Başka bir çalışmada, Berkowitz ve 
Daniels, (1964) sosyal sorumluluk 
ölçeğinden yüksek puan alanların 
başkalarına yardım etme konusunda sosyal 
değişim mantığına göre davranmadıkları, 
hiçbir çıkara dayanmaksızın ve karşılık 
beklemeksizin ihtiyacı olan herkese yardım 
etmeye hazır olduklarını göstermiştir. Bu 
çalışmada, yardımların karşılıklı olması 
gerekmediğini söyleyenler, karşılıklı 
olması gerektiğini savunanlardan, kadınlar, 
erkeklerden daha yüksek sosyal 
sorumluluk puanı almışlardır.   

Berkowitz ve Lutterman’ın (1968) yapmış 
oldukları bir çalışmada, orta sınıf ve işçi 
sınıfı olarak sınıflandırılan 766 yetişkinin 
bazı sosyal eğilimleri ile sosyal 



 
sorumlulukları arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Her iki grupta da, sosyal 
sorumluluğu yüksek bireylerin; toplumun 
genel ideallerinin belirgin şekilde farkında 
olan ve bu standartları yerine getirmek için 
çabalayan kişiler olduğu, çok daha yaygın 
oranda yardım kuruluşlarında, sağlık ve 
sivil toplum hizmetlerinde, yardım amaçlı 
dernek ve klüplerde gönüllü olarak 
çalıştıkları, daha yaygın oranda eğitimsel 
ve dinsel gruplar için para yardımında 
bulundukları ve çok daha aktif bir biçimde 
yerel ve ulusal politik çalışmalara 
katıldıkları, politika konusunda daha bilgili 
oldukları, daha yüksek bir oranda kilise 
üyesi oldukları ve dini yönü güçlü bireyler 
oldukları anlaşılmıştır. Yine sosyal 
sorumluluk düzeyi yüksek bireylerin daha 
çok bayanlar, gençler ve eğitim düzeyi 
yüksek bireyler olduğu görülmüştür. Aynı 
çalışmada orta sınıf bireyler, işçi sınıfına 
göre daha yüksek bir sosyal sorumluluk 
puanı almışlardır. İşçi sınıfı eğitim, 
güvenlik, işsizlik, vb. konularda devletin 
daha çok sorumluluk alması gerektiğini 
vurgulamışlardır. Yine, işçi sınıfı daha çok 
sol bir partiye oy verirken, orta sınıfın sağ 
bir partiye oy verdiği görülmüştür. Son 
olarak araştırmacılar, sosyal sorumluluk ile 
muhafazakarlık arasında pozitif bir bağ 
olduğunu, muhafazakar bireylerin sosyal 
açıdan sorumlu bireyler olduğunu ve 
soysal açıdan sorumlu bireylerin de 
muhafazakarlıkla bir şekilde ilişkili 
olduğunu kabul etmişlerdir.  
Güldü ve Dönmez (2002) tarafından Türk 
üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir 
çalışmada da, sosyal sorumluluk düzeyi 
yüksek olan üniversite öğrencilerinin 
merkez ve aşırı sağ politik görüşe sahip 

olduğu ortaya konmuştur. Aynı çalışmada 
aşırı sol görüşlü öğrencilerin anlamlı 
olarak, diğer iki gruptan daha düşük bir 
sosyal sorumluluk puanı aldıklarını ortaya 
koymuştur, ancak aşırı sağ ve merkez 
görüşteki bireylerin sosyal sorumluluk 
puanları arasında anlamlı fark 
bulunamamıştır.  Benzer şekilde, sosyal 
sorumluluk açısından yetişkinler ve çalışan 
grupta yer alan bireylerle de bazı 
çalışmalar yürütülmüştür. Cheah, Jamali, 
Johnson ve Sung (2011) tarafından yapılan 
çalışmada, sosyal açıdan sorumlu 
davranışları destekleyen 
girişimcilerin/yöneticilerin çoğunlukla, 
genç olduğu, bayan olduğu, üst gelir 
grubundan olduğu ve iyi eğitimliler 
arasından çıktığı anlaşılmıştır. Yetişkin 
yöneticilerle yürütülen başka bir çalışmada 
ise, sosyal sorumluluğun ve etiğin önemli 
olduğunu söyleyenler, Scwartz Değerler 
Ölçeğine göre özaşkınlık ve 
muhafazakarlık boyutlarında daha yüksek 
puan almışlardır. Söz konusu ölçekte 
özaşkınlık, yardımseverlik ve evrensellik 
değerlerini, muhafazakarlık ise 
geleneksellik, güvenlik ve uyma 
değerlerini kapsamaktadır (Shafer,  
Fukukawa ve Lee, 2007: 274-78). 

1.2. Değerler ve Sınıflandırılması  
Sorumluluk bir yaşam değeridir ve ilişkili 
olduğu diğer yaşam değerlerini ortaya 
koymak, kişinin davranışlarını altında 
yatan temel mekanizmayı anlamamızı 
sağlayacaktır. Bu varsayımın en önemli 
gerekçesi de, değerin kişi için yönlendirici 
olduğunun kabul edilmesidir. Değer 
kavramının sözlük anlamı; insanların, 
hayatın anlamı ve günlük yaşamın 
biçimlendirilmesi konusunda, olası yollar 



 
arasından bir tercih yapmalarını sağlayan, 
yol gösterici nitelikteki soyut ya da somut 
ilke, inanç veya varlıklarından her biri 
olarak ifade edilmektedir. Yine sözlük 
anlamı olarak değer, bir şeyin önemini 
belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin 
değdiği karşılık, kıymet ve de yüksek ve 
yararlı nitelik olarak tanımlanmaktadır 
(TDK, 2005). Bu tanım daha çok değerin 
günlük dilde kullanımını ifade etmektedir. 
Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi değer 
günlük dilde, bir şeye değer olmak, 
değmek, anlamında kullanılmaktadır. Bir 
şeyin değerli, önemli, faydalı, anlamlı vb. 
olup olmadığını tartan, paha biçen bir 
değerlendirmeyi ve arkasından gelen kararı 
ifade etmektedir.   
Rokeach’e göre (1973) değer olası 
seçenekler arasından bir tercihte 
bulunmadır. Ona göre kişi bir davranışı 
veya amacı, karşıtı olana tercih ederken, bu 
tercihini kendi değer sistemi içinde yer 
alan diğer değerlerle de karşılaştırmakta ve 
kendi ihtiyaç hiyerarşisinde üst sıralarda 
yer alan değerlerle uyumlu olan davranış 
biçimini veya yaşam amacını seçmektedir.  
Rokeach (1973) seçim yapılacak değerleri 
de kendi içinde amaç değerler ve araç 
değerler olmak üzere ikiye ayırmış, 
ardından ikinci bir sınıflandırma ile 
bireysel değerler ve sosyal değerler olarak 
gruplandırmıştır. Ona göre amaç değerler 
yaşamın amacına ilişkin olan ve nihai 
hedefleri gösteren değerlerdir. Araç 
değerler ise, bu amaçlara ulaşmak için 
tercih edilmesi gereken yolları ve 
yapılması gereken davranışları 
göstermektedir. Örneğin mutlu olmak, 
sosyal itibar kazanmak, gerçek dostluk, 
rahat bir hayat vb. gibi amaç değerleri için, 

hırslı olmak, dürüst olmak, güvenilir 
olmak, cesur olmak, affedici/bağışlayıcı 
olmak gibi birçok araç değerin aynı amaç 
için seferber edilmesi ve uygulamaya 
aktarılması gerekebilmektedir. Bazı 
durumlarda örneğin mutlu olmak amaç 
değerine birden fazla araç değer hizmet 
edebilmekte ya da örneğin güvenilir 
olmak, bir çok amaç değere şöyle ya da 
böyle katkı sağlayabilmektedir (Rokeach, 
1973, Akt. Korkmaz-Devrani, 2010). 

Değerler konusunda, Rokeach ile birlikte 
en fazla katkı yapan iki kuramcıdan biri 
olan Schwartz, kuramını büyük ölçüde 
Rokeach’ın kuramı üzerine şekillendirmiş 
ve 57 maddelik ve 10 farklı değeri içeren 
bir ölçek geliştirmiştir. Buna göre belli 
başlı 10 değer; güç, başarı, hazcılık, 
uyarılım,  özdenetim, evrensellik, 
yardımseverlik, geleneksellik, uyma ve 
güvenliktir (Schwartz, 1994). Schwartz 
daha sonra bu değerlerin de kendi içinde 
yeniden bir sınıflandırmaya tabi tutularak 
dört ana boyuta indirgenen ikinci bir 
sınıflandırmayla birlikte ele almıştır. 
Schwartz’a göre, bu değer gruplarının 
bazıları birbirine yakın ve birlikte, bazıları 
birbirine uzak ve ters yönde işleyen bir 
mekanizmaya sahiptir. Buna göre 10 temel 
değer motivasyonu, iki ana boyut üzerinde 
incelenmektedir. Birinci boyutta, yeniliğe 
açık olmak (openness) karşısında 
muhafazakarlık (conservation) değer 
kümesi, ikinci boyut ise, özaşkınlık (self-
transcendence) karşısında 
özgenişletim(self- enhancement) değer 
kümesi yer almaktadır. Bu boyutlar 
adlarından da anlaşılacağı gibi birbirine 
ters işlemektedir. Yeniliğe açıklık, daha 
korumacı bir duruşu olan muhafazakarlık 



 
ile, bireysel bakış açısının hakim olduğu 
özgenişletim ise, başkalarına yönelik olma 
gibi sosyal bir kaygı içeren özaşkınlık ile 
birbirinin tersi bir mekanizmaya sahiptir 
(Schwartz, 1994).  

Son olarak, değerlerin sınıflandırılması 
konusunda, Roy (2003) tarafından 
geliştirilen Bireysel Değerler Envanteri 
olarak adlandırılan ve bireysel değerlerin 
bir sınıflandırması olan bir ölçme aracı ele 
alınacaktır. Ölçek, Asan, Ekşi, Doğan ve 
Ekşi (2008) tarafından Türkçeye 
uyarlanmıştır. Ölçek; disiplin ve 
sorumluluk, güven ve bağışlama, dürüstlük 
ve paylaşım, saygı ve doğruluk ile 
paylaşım ve saygı olmak üzere, beş alt 
boyuttan ve 47 maddeden oluşmaktadır.  

1.3. Değerler ve Sosyal Sorumluluk 
İlişkisi 
Sosyal sorumluluk ile yaşam değerleri 
arasında doğrudan bir ilişki olduğu, sosyal 
sorumluluğu destekleyecek ahlaki 
değerlerin başka değişkenlerle birlikte 
sosyal bilişin oluşmasına katkı yaptığı, 
sosyal biliş sayesinde ise, sosyal açıdan 
sorumlu davranışların sergilenebildiği 
kabul edilmektedir. Sosyal açıdan sorumlu 
davranışa götürecek ahlaki değerler ise, 
suçluluk ve utanma gibi ahlaki duygular ile 
özaşkınlık (evrensellik ve yardımseverlik) 
ve özyönelim (güç ve başarı) gibi kişisel 
değerler olarak açıklanmıştır (Schneider, 
Zollo ve Manocha, 2010).   
Sosyal sorumluluk ile özaşkınlık ve 
özyönelim arasında ilişki olacağını 
varsayan bu görüşe karşılık,  sosyal 
sorumluluk ile özyönelimden ziyade 
özaşkınlığın hatta muhafazakarlığın daha 
belirleyici olduğunu gösteren çalışmalar da 

bulunmaktadır. Örneğin Egri ve Herman 
(2000) tarafından yapılan çalışmada, öz 
aşkınlık (evrensellik ve yardımseverlik) ile, 
doğal çevreye yönelik sosyal sorumluluk 
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur 
(Akt.  Schneider,  Zollo ve Manocha, 
2010).  Bir grup, Amerikan ve Çin’li 
yönetici ile yürütülen bir başka çalışmada 
da benzer şekilde, sosyal sorumluluğa ve 
etiğe önem verme ile, en fazla ilişkili olan 
yaşam değerinin, özaşkınlık (evrensellik ve 
yardımseverlik) ile muhafazakarlık 
(geleneksellik ve uyma) olduğu 
anlaşılmıştır (Shafer, Fukukawa ve Lee, 
2007).          

Başka bir çalışmada ise, sosyal açıdan 
sorumlu yatırımcıların sosyal sorumluluğa 
ilişkin algıları ile bu kişilerin demografik 
özellikleri incelenmiştir. Yirmi ülkeden 
2464 yönetici/girişimci ile yapılan çalışma, 
genç olanların yaşlılara göre, kadın 
olanların erkek olanlara göre daha büyük 
bir olasılıkla, bir kurumun ekonomik 
performansı kadar sosyal ve çevresel 
performansının da önemli olduğunu dile 
getirmişlerdir. Özellikle kadın ve üst 
sosyo-ekonomik düzeyde yer alan sosyal 
sorumluluk düzeyi yüksek olan 
girişimciler, daha büyük bir olasılıkla 
sosyal çevreye yönelik sorumlulukların 
kurumlarca da paylaşılması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Ek olarak, genç olan, üst 
sosyo-ekonomik düzeyde yer alan ve üst 
eğitim almış olanlar; sosyal açıdan sorumlu 
kurumların en az sosyal sorumluluk 
uygulamalarına katılmayanlar kadar karlı 
olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdir. 
Bu çalışmanın sonucundan; sosyal açıdan 
sorumlu davranışları destekleyen 
yöneticilerin çoğunlukla, genç olduğu, 



 
kadın olduğu, üst gelir grubundan olduğu 
ve iyi eğitimliler arasından çıktığı 
anlaşılmıştır (Cheah, Jamali, Johnson ve 
Sung (2011).  

2.YÖNTEM 
2.1. Çalışma Grubu: Bu araştırma Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesine devam eden faklı 
bölümlerdeki, basit tesadüfi örneklem 
yöntemiyle seçilmiş, 579 öğrenci ile 2011-
2012 öğretim yılı güz döneminde 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin % 52,8’ i 
kız (300), % 48,2’si (279) erkektir. 
Öğrenciler, Eğitim Fakültesi öğrencileri 
(393: % 67,9)  Eğitim Fakültesinde 
Pedagojik Formasyon Eğitimi alan mezun 
öğrenciler (114: %19,7) ve Teknik Eğitim 
Fakültesi öğrencilerinden (72: % 12,4) 
oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş aralığı 18 
ile 37 (X:22,77, Ss:2,74) arasında 
değişmektedir.  
2.2.Ölçme Araçları: Bu araştırmada, 
öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeyleri 
Berkowitz ve Luterman (1968) tarafından 
geliştirilen Sosyal Sorumluluk Ölçeği ile, 
değer tercihleri Schwartz Değerler Ölçeği 
ile ve öğrencilere ait cinsiyet, yaş, sınıf 
düzeyi, bölüm gibi demografik veriler ise, 
Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir.  

2.2.1. Sosyal Sorumluluk Ölçeği: 
Berkowitz ve Luterman (1968) tarafından 
geliştirilen ve bir kişinin, diğer insanlardan 
hiçbir çıkarı olmadığında bile onlara 
yardım etme yönelimini ölçen 8 maddelik 
bir testtir. Ölçeğin uyarlanması, Güldü ve 
Dönmez (2002) tarafından yapılmıştır. 
Ölçeğin geçerlik çalışmasında ölçüt 
grupları tekniği kullanılmıştır.  Bu amaçla, 
bir grup üniversite öğrencisine sosyal 

sorumluluğun bir tanımı yapılmış ve 
sınıflarında sosyal sorumluluğu en yüksek 
ve en düşük olarak gördükleri arkadaşlarını 
yazmaları istenmiştir. Ardından 
öğrencilere Sosyal Sorumluluk Ölçeği 
uygulanmış ve belirtilen gruplardaki 
öğrencilerin puanları çıkan sonuçlara göre 
kıyaslanmıştır. Düşük sosyal sorumluluğa 
sahip algılanan bireylerle, yüksek 
sorumluluğa sahip algılanan bireylerin 
ortalamaları arasında fark anlamlı 
bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test 
güvenirliğini belirlemek için ise, 30 kişilik 
bir örneklem grubuna bir ay arayla iki defa 
uygulanmış ve arada .55 korelasyon 
bulunmuştur ve bu fark da, .05 düzeyinde 
anlamlı bulunmuştur (Güldü ve Dönmez, 
2002).  

Bu çalışmada söz konusu ölçeğe ilişkin 
istatistiki sonuçlar yeniden incelenmiş, 
önce içtutarlılık katsayısı .62 olan ve 
varyansın % 31’ini açıklayan, 1 madde, 2 
madde ve 5 madde olmak üzere üçlü bir 
faktör yapısına sahip bir ölçme aracıyla 
karşılaşılmıştır. Bunun üzerine, ayrı 
faktörlerde yüklenen 3 madde ölçekten 
çıkartılmış ve iç tutarlılık kat sayısı .71 
olan, varyansın .47,78’ini açıklayan 5 
maddeden oluşan tek boyutlu form dikkate 
alınmış ve araştırma sonuçları bu 
doğrultuda analiz edilmiştir. 
2.2.2.Schwartz Değerler Ölçeği: Schwartz, 
Rokeach’ın değerlere ilişkin 
sınıflandırmasını temel alarak 57 değer 
maddesini içeren ve 10 alt boyuttan oluşan, 
7’li derecelemeyi gerektiren likert tipi bir 
ölçme aracı geliştirmiştir.  Ölçekte yer alan  
söz konusu 10 değer, güç, başarı, hazcılık, 
uyarılım, kendini yönlendirme, evrensellik, 
yardımseverlik, geleneksellik, uyma ve 



 
güvenliktir (Schwartz, 1994). Schwartz, bu 
değerlerin geçerliğini önce 40 ülkede, 
sonra ilave ülkelerle 54 ülkede test etmiş 
ve değerlerin % 82 oranında bütün 
ülkelerde benzer sınıflandırıldığını, 10 
temel değerden ortalama 8’inde kültürler 
arası bir uzlaşı olduğunu ortaya koymuştur 
(Sagiv ve Schwartz, 1995).  Söz konusu 
ölçek Türkçeye Kuşdil ve Kağıtçıbaşı 
(2000) tarafından uyarlanmıştır. 1990 
yılında Bursa ilinde 15 farklı okuldan yaş 
ortalaması 35 olan 183 öğretmenle yapılan 
çalışmada Schwartz tarafından belirtilen 
ölçek maddelerinin % 84 olasılıkla benzer 
algılandığı ve benzer değerler altında 

gruplandığı görülmüştür. Bu sonuç, 
ölçeğin dilsel eşdeğerliği adına tatmin edici 
bir sonuç olarak kabul edilmiştir (Kuşdil 
ve Kağıtçıbaşı, 2000). 

3.BULGULAR  
Araştırma kapsamında önce, sorumluluk 
puanları açısından cinsiyet, sınıf ve fakülte  

değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup 
olmadığı, İki Yönlü Varyans Analizine 
göre incelenmiş ve Tablo-1’de verilen 
bulgular elde edilmiştir.   

 

Tablo-1: Sosyal sorumluluk ile ilgili bazı değişkenlere ait İki Yönlü Varyans Analizi 
sonuçları 

Varyansın kay. Kareler Top. d Kareler ort F   p 

Düzeltilmiş Model 

Kesişim 

Cinsiyet 

Sınıf 

Fakülte 

Hata 

Toplam 

268,449 

198064,830 

126,678 

74,309 

2,352 

10306,552 

439681,738 

7 

1 

1 

4 

2 

571 

579  

38,350 

198064,830 

126,678 

18,577 

1,176 

2,215 

10973,119 

7,018 

1,029 

,065 

,039* 

,000** 

,008** 

,391 

,937 

   (*p< .05, **p<.001) 

 

Tablo-1’de görüldüğü gibi sosyal 
sorumluluk puanları açısından tek anlamlı 
fark cinsiyet değişkenine göre 
gözlenmiştir. Kız öğrencilerin Sosyal 
Sorumluluk Ölçeğinden daha yüksek 
puanlar aldığı ve bu farkın da istatistiki 
açıdan anlamlı olduğu anlaşılmıştır 

(F[1,579]=7,018, p<.001). Ancak sosyal 
sorumluluk puanı açısından sınıf 
seviyesine (F[4,579]:1,029,  P> .05)  ve 
devam edilen fakülteye göre (F[2,579]= ,065, 
P>.05) göre anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. 

 
 

 



 
Tablo-2-Sosyal sorumluluk ve değerler arasındaki ilişkinin Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon kat 

sayısına göre değerlendirilmesi 
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Sosyal  
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-.104* -.019 .003 .-.001 .133** ,204** ,218** .053 .179** ,146** 

   (*p< .05, **p<.001) 

 

Sosyal sorumluluk ile ilintili yaşam 
değerlerinin incelendiği analiz sonucuna 
göre; sosyal sorumluluk ile anlamlı bir 
korelasyon gösteren en güçlü değişken 
yardımseverliktir (r= ,218**, p<001). 
Bunu, evrensellik (r= ,204**, p< ,001), 
güvenlik (r= ,179**, p<, 001), uyma (r= 
,146*, p< ,001), kendini yönlendirme (r= 
,133**, p<, 001) ve güç (r= -.104*, p< ,05) 
değerleri izlemiştir. Ayrıca bu sonuçlardan, 
sadece güç değişkeninin .05 anlamlılık 
düzeyinde, yardımseverlik, evrensellik, 
güvenlik, uyma ve kendini yönlendirme 

değişkenlerinin .001 düzeyinde sosyal 
sorumlulukla istatistiki açıdan anlamlı bir 
ilişkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Sosyal 
sorumlulukla, güç değeri arasında ise, .05 
düzeyinde anlamlı, fakat negatif yönde ve 
düşük bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir 
deyişle, güç değerine verilen önem 
arttıkça, sosyal sorumluluk düzeyi 
düşmektedir. Sosyal sorumlulukla anlamlı 
bir ilişki olmayan değişkenler ise, başarı 
(r= -,019, p>05), hazcılık (r= ,003, p< .05) 
ve uyarılımdır(r= ,01, p<05). 

 

Tablo-3-Sosyal sorumluluk ve değer kümeleri  arasındaki ilişkinin Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon kat sayısına göre değerlendirilmesi 

 

Değişkenler 

Özaşkınlık 
(evresellik, 
yardımseverlik) 

Muhafazakarlık 
(geleneksellik, 
uyma, güvenlik) 

Özgenişletim(Güç
, başarı, hazcılık) 

Değişime açıklık 
(özdenetim, uyarılım, 
hazcılık) 

Sosyal Sorumluluk .230** .145** -.071 .057 

   (*p< .05, **p<.001) 

Araştırma kapsamında üçüncü ve son 
değerlendirme ise, sosyal sorumluluk ile, 
değer kümeleri açısından yapılmıştır. Buna 
göre, sosyal sorumluluk ile özaşkınlık (r= 

,230**, p< ,001) ve muhafazalık (r= 
,145**, p< ,001) değer kümelerinin pozitif 
yönde, düşük ancak istatistiki açıdan 
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu 



 
anlaşılmıştır. Diğer taraftan, sosyal 
sorumluluk ile, özgenişletim (r= ,-,075, 
p>,05) ve değişime açıklık (r= ,057, p>,05) 
değer kümeleri arasında anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı saptanmıştır.  

4.TARTIŞMA 
Sorumluluk ya da sosyal sorumluluk ile 
cinsiyet arasında nasıl bir ilişki olduğunu 
araştıran çalışmalar genellikle, kadınların 
daha yüksek bir sorumluluk puanına sahip 
olduklarını göstermektedir  (Berkowitz ve 
Daniels, 1964; Berkowitz ve Lutterman, 
1968; Cheah, Jamali, Johnson ve Sung, 
2011; Taylı, 2006). Sosyal sorumluluk 
kişinin başkalarına dönük yönüdür ve 
başkalarının iyi oluşu için, başkalarının 
hayatlarına anlamlı katkı yapmak için ve 
başkalarına zarar vermemek için çaba 
harcamasını gerektirmektedir.  Geleneksel 
cinsiyet rollerinde erkeklerin daha çok 
başarı yönelimli ve hedef yönelimli 
yetiştirilmesine karşın, kızların ilişki 
yönelimli yetiştirildiği, kişilerarası 
ilişkilerde duyguları anlamayı ve 
başkalarının iyi oluşunu önemsemeyi 
gerektiren, şefkat ve bakım temelli bir 
sosyalleştirmeyle büyütüldüğü kabul 
edilmektedir (Crain,  2005). Ahlaki gelişim 
konusunda çalışmaları olan Carol 
Gilligan’a ait olan bu görüş, özellikle kız 
çocuklarının hem kendisini, hem başkasını 
önemseyen dengeli bir noktaya gelmesinin 
ahlaki olgunlaşmanın sonunda varılacak 
bir aşama olduğunu, ancak geleneksel 
sosyalleşmenin etkisi ile kadınların 
fedakarlık yapma ve hizmet etme temelli 
bir yönelimle başkalarının bakımı ve iyi 
oluşu konusunda bitmez tükenmez bir çaba 
harcayacağını savunmaktadır (Gilligan, 
1982, Akt. Slavin, 2013:60). Bu nedenle 

başkalarına hizmet etmeyi, başkalarının 
duygularını anlamayı önemli kabul eden 
mesajlarla dolu bir sosyalleşme sürecinin 
sonunda kız öğrencilerin başkaları için 
kaygılanan, başkalarının haklarını ve 
ihtiyaçlarını gözeten bir anlayış ve 
duygusal yapıya sahip olması normal 
gözükmektedir. Erkeklerin ise, tam tersi 
duygularla bağlantılı değerlendirmelere 
daha az girdiği, başkaları için fedakarlıkta 
bulunmaya daha az istekli olduğu ve daha 
çok kendi hedefleri doğrultusunda 
ilerlediği kabul edilmektedir. 

Sorumluluğun yüksek olması ve sorumlu 
davranışların sıklıkla sergilenmesi istenir 
bir şeydir. Ancak çok yoğun bir 
sorumluluk ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı 
eder bir tarzla ilerlemek hiçbir grup için 
istenmemektedir. Sorumluluk duygusunun 
güçlü olması ile, takıntı-zorlantı 
(obssessive-compulsive) davranışlar ve 
mükemmeliyetçilik arasında pozitif bir 
ilişki bulunmuştur (Bouchard, Rheaume ve 
Ladouceur, 1999; Radomsky, Rachman ve 
Hammond, 2001) ve bu sorunlar 
çoğunlukla kadınlarda gözlenmektedir. 
Kuşkusuz bu sonuçlarda, ebeveynlerin 
çocuk yetiştirme tutumları başta olmak 
üzere, sosyalleşme ve kültürel mesajlarla 
da yakın ilgisi bulunmaktadır. Bu nedenle, 
ebeveynlerin çocuk yetiştirirken, 
erkeklerin biraz daha başkaları ve 
başkalarının ihtiyaçlarını gözetir tarzda 
yetiştirmesi ve kadınları ise, gereğinden 
fazla sorumluluk üstlenmeyecek tarzda 
yetiştirmesi önemlidir. Bunun ilerde 
bireylerin ruh sağlığını koruyabilmesi ve 
sağlıklı kişilerarası ilişkiler geliştirebilmesi 
için özellikle önemli olduğu bilinmelidir.  



 
Öte yandan sosyal sorumluluk açısından 
sınıf seviyesi açısından fark çıkmaması, 
benzer yaş aralığında ve benzer yaşam 
döneminde olma ile açıklanabilir. Geç 
ergenlik ile, genç yetişkinliğin başlangıcı 
arasında bir yelpazede yer alan üniversite 
öğrencilerinin benzer psikolojik olgunluk 
düzeyinde ve benzer zihinsel gelişim 
aralığında kabul etmek, bu durumu açıklar 
gözükmektedir. Eğitim alınan fakülte 
açısından fark çıkmaması ise, öğrencilerin 
benzer sosyokültürel çevreden gelme 
olasılığıyla açıklanabilir. Öğrencilerin 
eğitim aldığı birimlerin tamamı eğitimle 
alakalıdır. Eğitim fakültesi öğrencilerinin 
ise, çeşitli açılardan nispeten daha benzer 
bir profile sahip olduğu anlaşılmaktadır 
(Çevik ve Yiğit, 2009; Kızılçaoğlu, 2003).  

Araştırmanın ikinci bulgusu ise, sosyal 
sorumluluk ile, yardımseverlik, evrensellik, 
kendini yönlendirme, güvenlik ve uyma 
değeri arasında pozitif yönde, güç değer ile 
ise, negatif yönde bir ilişkinin söz konusu 
olduğunu göstermiştir. Aynı bağlamda, 
değer kümeleri açısından yapılan 
değerlendirme de ise, sosyal sorumluluk ile 
en çok özaşkınlık değer kümesinin ve 
ikinci olarak muhafazakarlık değer 
kümesinin ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Bu 
sonuç, sosyal sorumluluğun özünde 
başkalarına yönelik sorumluluk olduğu, 
başlarının iyiliği, refahı, iyi oluşunu 
önemseyen bir duruşu gerektirdiği, hatta 
geleneksel sosyal sorumluluğun 
başkalarına herhangi bir çıkar 
gözetmeksizin yardım etme olarak 
tanımlandığı göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmelidir. Bu nedenle, sosyal 
sorumlulukla ilgili yapılan sınırlı sayıda 
çalışma bile sosyal sorumlulukla ilişkili 

olarak en çok yardımseverlik, evrensellik, 
geleneksellik gibi sosyal değerleri öne 
çıkarmaktadır. Örneğin, Schneider, Zollo 
ve Manocha’ya (2010: 26) göre, 
evrensellik ve yardımseverlik (özaşkınlık) 
sosyal açıdan sorumlu davranışa götürecek 
en önemli ahlaki değerlerdendir.  
Evrensellik ve yardımseverlik (özaşkınlık) 
ile, doğal çevreye yönelik sosyal 
sorumluluk arasında da (Egri ve Herman, 
2000, Akt. Schneider, Zollo ve Manocha, 
2010) anlamlı bir ilişki bulunmuştur.   
Yine, sosyal sorumluluğa ve etiğe önem 
verme ile özaşkınlık (evrensellik ve 
yardımseverlik) ile muhafazakarlık 
(geleneksellik ve uyum) arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar 
bulunmaktadır (Shafer,  Fukukawa ve Lee, 
2007). Benzer şekilde, sosyal sorumluluk 
düzeyi yüksek bireylerin, daha fazla 
başkalarına karşılıksız yardım etme 
eğilimde olduğu (Berkowitz ve Daniels, 
1964) yardım kuruluşlarında, sağlık ve 
sivil toplum hizmetlerinde, yardım amaçlı 
dernek ve klüplerde çok daha yaygın 
olarak gönüllü çalıştıkları, daha yaygın 
oranda eğitimsel ve dinsel gruplar için para 
yardımında bulundukları ve daha yüksek 
bir oranda kilise üyesi oldukları, daha 
muhafazakar ve dini eğilimleri güçlü 
bireyler olduğunu gösteren çalışmalar 
bulunmaktadır (Berkowitz ve Lutterman, 
1968). Başkalarına dönük olmak, kendi 
bireysel isteklerini geri plana itebilmek, 
başkalarını desteklemek ve tüm bireylerin 
ve evrenin iyi oluşunu önemsemek 
demektir. Bu nedenle de, böylesi tercihler 
kendini aşmak olarak adlandırılmaktadır. 
Nitekim Schwartz’da (1994) 
yardımseverlik ve evrensellik değerlerini 



 
bir bütün olarak özaşkınlık değer kümesi 
içinde sınıflandırmaktadır ve özaşkınlık 
değer kümesinin birey yönelimli 
özgenişletimin karşısında ve tersi bir 
işleyişe sahip olduğunu ve kişinin 
kendisinden ziyade, başkalarına yönelik 
olması ile karakterize olduğunu ifade 
etmektedir.  
Sosyal sorumluluk doğası gereği 
toplumdaki diğerlerini dikkate almayı 
gerektirmektedir ve doğal olarak da, 
kişinin başkalarına alakalı değerlerinin 
öncelikli olması gerekmektedir. Örneğin 
empati başkalarını anlama, başkalarıyla 
aynı duyguda buluşabilme gibi sosyal bir 
yön barındırmaktadır. Empati ile ilişkili 
yaşam değerlerinin araştırıldığı bir 
çalışmada da, empati ile en güçlü 
koreleasyonların, yardımseverlik, 
evrensellik, uyum ve geleneksellik ile, en 
düşükkoelasyonların ise güç, başarı, 
uyarılım ve hazcılık ile olduğu 
anlaşılmıştır (Balliet, Joireman, Daniels ve 
Falvy, 2008).  Bu sonuç, empati ile 
özaşkınlık ve muhafazakarlık ilişkisini 
göstermektedir. Yine başkalarıyla 
bağlantılı hareket etmeyi gerektiren 
mesleki ve yönetsel sürece “katılım” ile 
yaşam değerleri tercihleri arasındaki ilişki 
incelenmiş ve katılım ile en güçlü yaşam 
değeri ilişkisinin yardımseverlik ve uyma 
olduğu anlaşılmıştır (Cohen, 2010). 

Ancak değer tercihinde örneklem 
grubunun içinde bulunduğu kültürden 
etkilenme olasılığı da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Türk kültüründe genel 
olarak yardımseverlik ve evrensellik gibi 
özaşkınlık değeri ile, güvenlik, uyma ve 
geleneksellik gibi muhafazakarlık 
değerlerini öne alma eğilimi var 

gözükmektedir. Örneğin, Schwartz 
Değerler Ölçeğinin Türk kültürüne 
uyarlanması aşamasında, farklı okullarda 
görev yapan 183 öğretmenin en çok, 
evrensellik, yardımseverlik ve 
gelenekselliği seçtiği, bunu özyönelim ve 
güç, güvenlik ve başarının takip ettiği, en 
düşük düzeyde ise, hazcılık ve uyma 
değerini seçtiği görülmüştür.  Aynı 
çalışmada, değer kümeleri açısından 
yapılan değerlendirme de ise, ilk sırada 
muhafazakarlık (geleneksellik, uyma ve 
güvenlik) ikinci sırada özaşkınlık 
(yardımseverlik ve evrensellik), üçüncü 
sırada, özgenişletim (güç ve başarı) ve en 
düşük düzeyde ise yeniliğe açıklık (kendini 
yönlendirme, uyarılım ve hazcılık) 
değerleri olduğu görülmüştür. 
Araştırmacılar, öğretmenlerin içinde 
bulundukları kültürün değer taşıyıcıları 
olmak gibi bir yönü olduğunu ve bir 
anlamda ortaya çıkan bu sonuçların Türk 
Kültürünü temsil etmekte olduğunu kabul 
etmişlerdir (Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000). 
Taylı (2012) tarafından yapılan ve Türk 
üniversite öğrencilerinin tercih etmiş 
oldukları değerlerin önceliğinin 
araştırıldığı çalışmada da, özdenetim, 
evrensellik, güvenlik, yardımseverlik, 
uyma gibi değerler en çok tercih edilen 
değerler olurken, güç en düşük, uyarılım 
ikinci en düşük, hazcılık üçüncü en düşük 
değer tercihi olmuştur.  
Bu çalışmada, sosyal sorumlulukla ilişkili 
bulunan ikinci değer kümesi, geleneksellik, 
uyma ve güvenlik değerlerinin birleşimi 
olan muhafazakarlıktır. Muhafazakarlık en 
çok süreklilik ve güven ilişkisi ile ele 
alınmaktadır. Schwartz ve Huismans’a 
(1995) göre geleneksellik, uyma ve 



 
güvenlik değerlerini kapsayan 
muhafazakarlık değerinin temel güdüsü; 
ilişkilerdeki ahengin ve sosyal düzenin 
korunmasıdır. Belirsizlikten kaçınarak 
kaynakların ve ilişkilerin kontrol altında 
tutulması da, aynı amaca hizmet 
etmektedir. Sosyal sorumlulukla ilişkili 
bulunan özaşkınlık ve muhafazakarlık 
Schwartz ve Huismans’a (1995) göre dini 
öğretilerde de sıklıkla vurgulanmaktadır. 
Araştırmacılara göre din, kişinin bencil 
isteklerinden vazgeçip, başkalarına 
yönelmesini desteklerken ya da 
geleneksellik, uyma gibi muhafazakar 
değerleri överken, başarı, güç, hazcılık gibi 
özgenişletim değerlerini olumsuz olarak 
değerlendirmektedir. Nitekim dindarlık ve 
değerler ilişkisinin araştırıldığı metaanaliz 
çalışması 255 Müslüman, 1075 Yahudi ve 
5113 Hıristiyan bireyle yapılan çalışmaları 
değerlendirmeleri sonucunda; dini gruplar 
arasında farklılıktan ziyade benzerliklerin 
çok daha fazla olduğunu göstermiştir. Aynı 
araştırmada, ufak vurgu farkına rağmen 
nerdeyse bütün grupların, dindarlık ile 
hazcılık ve kendini yönlendirme arasında 
en zayıf, dindarlık ile güç ve başarı 
arasında zayıf, dindarlık ile 
yardımseverlik, geleneksellik ve uyma 
arasında oldukça güçlü bir bağ olduğunu 
düşündüğünü ortaya koymuştur (Saroglou, 
Delpierere ve Dernelle, 2003).  

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sonuç itibariyle bu çalışma, sosyal 
sorumluluk ile sosyal değerler ilişkisini 
teyit eden bir bulguyu barındırmaktadır. 
Özellikle ulaşım ve haberleşme 
imkanlarının arttığı ve bu nedenle kişilerin 
tüm dünyanın ve tüm dünyadaki kişilerin 
iyi oluşunu önemseyen evrensel 

vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi 
gerektiğinin tartışıldığı (Kan, 2009) 
günümüzde, her bireyin sosyal 
sorumluluğunun yüksek olması tüm dünya 
adına önemlidir. Yaşam değerlerinin her 
birinin doyurduğu temel bir motivasyon ve 
bireylerin yaşamına katkı yaptığı bir yön 
olduğu gerçeğiyle, bireylerin 
önemsedikleri değerleri dışlamadan ama 
başkalarına katkı yapan değerleri de 
özellikle destekleyerek ilerlemek 
anlamlıdır. Bu amaçla, evrensellik, 
yardımseverlik, özdenetim, geleneksellik, 
uyma ve güvenlik değerlerini öne alan 
bireyler yetiştirmek önemsenmelidir. 
Çünkü bu, dolaylı olarak sosyal 
sorumluluğu da desteklemek anlamına 
gelmektedir. 

 
6. KAYNAKÇA 

Asan, T., Ekşi,  F., Doğan,  A. ve Ekşi, 
H. (2008). Bireysel Değerler 
Envanteri’inin dilsel eşdeğerlik 
geçerlik ve güvenirlik çalışması, 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 27, 15-38. 

Balliet, D., Joireman, J., Daniels, D. &  
Falvy, J. G. (2008). Empathy and 
The Schwartz’s Value System: A test 
of an ıntegrated hpothysis. Individual 
Differences Research, 6 (4), 269-
279. 

Berman, S. (1997). Children’s social 
consciousness and the development 
of the social responsibility. 
USA:Albany:University of NewYork 
Press 



 
Berkowitz, L. & Daniels, L. R. (1964).  

Affecting the salience of the 
response to dependency 
relationships. Journal of Abnormal 
and Social Psychology, 68 (3), 275-
281. 

Berkowitz, L. & Lutterman, K. N. 
(1968). The traditional socially 
responsible personality. Public 
Opinion Quarterly, 32, 169-185. 

Bouchard, C., Rheoume, J. & 
Ladouceur, R. (1999). 
Responsibility and perfectionism ın 
OCD: an exprimental study. 
Behavior Research And Therapy, 37 
(3), 239-248.  

Cohen, A. (2010). Values and 
commitment: a test of Schwartz’s 
human values theory among arab 
techers in israel. Journal of Applied 
Social Psychology, 40 (8), 1921-
1947. 

Cheah, E. T., Jamali, D., Johnson, J. E. 
V. & Sung, M. C. (2011). Drivers of 
corporate social responsibility 
attitudes: the demography of socially 
responsible ınvestors. British Journal 
of Management, 22: 305-323. 

Conrad, D. & Hedin, D. (1982). 
Instrument and scoring guide of the 
exprimental education evaluation 
project. Minnesota: Center for Youth 
Development and Research. 

Crain, W. (2005). Theories of 
development: concepts and 
applications. Fifth Edıtion. New 
Jersey: Pearson Education, Inc.  

Çevik, O. ve Yiğit, S. (2009). Eğitim 
Fakültesi öğrencilerinin profillerinin 
belirlenmesi: Amasya Üniversitesi 
örneği. Cumhuriyet Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 33 (1), 89-
106 

Dam, G., Geisel, F., Reurmerman, R. & 
Ledoux, G. (2011). Measuring 
young people’s citizenship 
competences. European, Journal of 
Education, 46 (3), 354-372. 

Devrani-Korkmaz, T. (2010). Kişisel 
değerlerin kurumsal yapısı ve 
pazarlamadaki uygulamalar. 
Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 
(1), 49-70. 

Güldü, Ö. ve Dönmez, A. (2002). Aşırı 
uçlarda siyasal tutumlara sahip 
üniversite öğrencilerinin bazı 
psikolojik değişkenler açısından 
karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 
35 (1-2): 129-142. 

Hemingway, C. A. (2005). Personal 
values as a catalyst for corporate 
social entrepreneurship. Journal of 
Business Ethics, 60, 233-249. 

Hemingway, C. A. & Macgalan, P. W. 
(2004). Managers’ personal values as 
drivers of corporate social 
responsibility. Journal of Business 
Ethics, 50:33-44. 

Kan, Ç. (2009). Sosyal bilgiler eğitiminde 
küresel vatandaşlık. Pamukkale 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 26, 25-30. 



 
Kızılçaoğlu, A. (2003). Necatibey Eğitim 

Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
adaylarının profili. Balıkesir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 10, 88-105. 

Kuşdil, E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk 
öğretmenlerinin değer yönelimleri. 
Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-
76. 

Nakamura, M. & Watanabe-Muraoka, 
A. M. (2006). Global social 
responsibility:  developing a scale for 
senior high school students in Japan. 
Internatıonal Journal For The 
Advancement of Counsellıng, 28 
(3):213-226 

Nuhoğlu, N.İ. & Wan, L. (2012). 
Corporate social responsiblity 
disclosure an two rising actors: china 
and Turkey. MÖDAV, 1: 87-108. 

Posner, B. Z. (2010). Another look at the 
ımpact of personal and orgazitional 
values congruency. Journal of 
Business Ethics, 97: 535-541. 

Radomsky, A. S., Rachman, S. & 
Hammond, D. (2001). Memory bias, 
confidence and responsiblity in 
cumpulsive checking. Behavior 
Research & Therapy, 39 (7), 813-
823. 

Sagiv, L. & Schwartz, S.H. (1995).  
Value priorities and subjective well-
being: direct relations and congruity 
effects. European Journal of Social 
Psycholoy, 30, 177-198. 

Scales, P. D.  Blyth, D., Berkas, T. H. & 
Kielsmeier, J. C. (2000). The effects 

of service-learning on middle school 
students’ social responsibility and 
academic sucsess. Journal of Early 
Adolescence, 20 (3), 332-358. 

Saroglou, V., Delpierre, V. & Dernelle, 
R. (2004). Values and religiosity: a 
meta-analysis of studies using 
Schwartz’s model. Personality and 
Individual Differences, 37, 721-734. 

Schneider, S.C., Zollo, M. & Manocha, 
R. (2010). Developing socially 
responsible behaviour ın managers: 
Experimental evidence of the 
effectiveness of different approaches 
to management education. Journal of 
Corporate Citizenship, 39, 21- 41. 

Schwartz, S. H. (1994). Are the Universal 
aspeects in the Structure and 
Contents of Human Values ?. Journal 
of Social Issues, 50 (4): 19-45. 

Schwartz, S. H. & Huismans, S. (1995). 
Value priorities and religiosity in 
four western Religions. Social 
Psychology Quarterly, 58(2), 88-107. 

Shafer, W. E., Fukukawa, K. & Lee, G. 
M. (2007). Values and the Perceived 
ımportance of Ethics and Social 
Responsibility: The U.S. versus 
China. Journal of Business Ethics, 
70:265- 284. 

Slavin, R.E. (2012). Sosyal, ahlaki ve 
duygusal gelişim (52-76). G. Yüksel 
(Çev. Edit). Eğitim psikolojisi: 
kuram ve uygulama. Ankara: Nobel 
Yayıncılık.  

Taylı, A. (2006). Sorumluluğun bazı 
değişkenler açısından 



 
değerlendirilmesi, XV. Ulusal Eğitim 
Bilimleri Kongresi, Muğla: 13-15 
Eylül 2006       

________(2012). Priority of values related 
with peace in turkish culture and the 
use of the results in creating a culture 
based on peace. 2. International 
Conference on Human and Social 
Sciences ICHSS 2012. March 23-24 
Tirana Albania. 

T.D.K. (2005). Türkçe Sözlük. 4. Akşam 
Sanat Okulu Matbaası. Ankara: Türk 
Dil Kurumu Yayınları. 

Whitly, M. A. & Gould, D.(2010). 
Psychosocial development in refugee 
children and youth through the 
personal-social responsibility model. 
Journal of Sport Psychology in 
Action, 1, 118-138. 

Zeikene, A. & Ruzevicius, J. (2011). 
Socially responsible ınvestment as a 
part of corporate sacial responsiblity, 
Economics and Management, 16: 
628-636. 

 



 

 
 

TÜKETİCİLERİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK 

SATINALMA NİYETLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
Alpaslan YÜCE1, Zeynep YÜCE2 

1Kafkas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,  
2Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

 
Özet: Bu araştırma, tüketicilerin, genetiği değiştirilmiş ürünleri (GDÜ) satınalma niyetleri ile 
GDÜ’lere yönelik sağlık endişesi, değer algısı, gıda güvenilirliği ve dini yönden uygunluk 
arasındaki ilişkileri ele almaktadır. İki bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde ilgili 
literatüre değinilmiş ve ilgili kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde araştırma modeli ve 
hipotezler analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre GDÜ’lere yönelik satınalma niyeti ile 
sağlık endişesi, değer algısı, gıda güvenilirliği ve dini yönden uygunluk arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma bağlamında cinsiyete göre GDÜ’lere yönelik 
sağlık endişesi ve gıda güvenilirliği boyutlarında ve satınalma niyetinde erkeklerin lehine 
anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Katılımcıların yaşlarına göre ise GDÜ’lere yönelik gıda 
güvenilirliği boyutunda ve satın alma niyetinde anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizma, Genetiği Değiştirilmiş Ürün, 

Satınalma Niyeti 

 

A STUDY ON ASSIGNING THE PURCHASE PURPOSES OF THE 

CONSUMERS FOR THE GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS: AN 

APPLICATION ON THE ACADEMICIANS 
Abstract: This study aims to handle with the relations between the purchase purposes of the 
consumers for the genetically modified products (GMP) and their health anxiety to GMP, 
their perceived value, reliability for the food as well as from the aspect of religion. Of the two 
parts of the study, there are references to the relevant literature and the relevant terms in the 
first part. In the second part, the research model and hypotheses are analyzed. According to 
the results of the research, there is a meaningful relation between the purchase purposes for 
GMP and healthy anxiety, perceived value, reliability for the food, and the aspect of religion. 
In terms of the research, there has been a difference in favor of the males in relation to the 



 

 
purchase purpose and to the dimension of food reliability and healthy anxiety for GMP 
according to the gender. There has been a positive relation between the purchase purpose and 
in the dimension of food reliability for GMP according to the ages of the participants.  
 

Key words: Genetically Modified Organism, Genetically Modified Product,  

The Purchase Purpose  

 

1. GİRİŞ 
Genetiği değiştirilmiş ürünler (GDÜ)’ler 
pazarı küresel ölçekte sürekli olarak 
büyüme eğilimi göstermektedir. 1990’lı 
yıllardan bu yana genetik bilimi ve gen 
teknolojisindeki meydana gelen 
gelişmelere bağlı olarak, canlıların genetik 
yapıları özel amaçlar doğrultusunda 
değiştirilerek Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar (GDO)’lar ve bunlardan 
GDÜ’ler ya da biyoteknolojik ürünler elde 
edilebilmektedir (Özdemir vd., 2010: 54). 
GDO’lar tarımın yanında, sağlık sektörü ve 
endüstri sektörüne kadar oldukça geniş bir 
alanda kullanılmaktadır (Özdemir ve 
Duran, 2010). Başta bazı bitki türleri 
olmak üzere, yeni teknoloji ile üretilen mal 
ve hizmetler günümüzde pazarda daha 
fazla miktarda yer almaktadır.  
 
Günümüzde giderek artan gıda ihtiyacını 
karşılamak ve açlık sorununa çözüm 
bulmak için başvurulan yollardan biri de 
GDO’lu hayvansal ve bitkisel gıdaların 
üretimidir. Gıda endüstrisinde genetik 
mühendislik tekniklerinin kullanımını 
savunanlara göre bu teknolojinin 
kullanılması; ürün artışının sağlanması, 
maliyetin düşürülmesi ve pestisitlere olan 
ihtiyacın azaltılması gibi yararlar 
sağlamaktadır. Böylece ürün veriminin 
artması ile hem üreticiler hem de 

tüketiciler için maliyet azalacak, ayrıca 
dünya nüfusunun artması ile birlikte artan 
gıda talebine karşı gıda arzı da artmış 
olacaktır. Biyoteknolojik gelişmeler bütün 
tüketicileri giderek etkilerken, tüketiciler 
bu gelişmeleri olumlu 
karşılamamaktadırlar. Bir kısım tüketiciler 
gıda üretiminde biyoteknolojinin 
kullanılmasında; çevreye verilecek zarar, 
yeni virüslerin ortaya çıkması, GDO’lu 
bitkisel gıdaların tohumlarını elde etmede 
yaşananan sıkıntılar, dini, kültürel ve etnik 
endişeler gibi genel kaygılar ile; gıdaların 
besin kalitesindeki değişimler, GDÜ’lerin 
kullanılmasından kaynaklanan potansiyel 
hastalık riski gibi korkular yaşamaktadırlar 
(Bekar, 2013).  
 
Bu açıdan, tüketicilerin GDO’lar 
hakkındaki kalite, dini hassasiyetleri ve 
sağlıkları hakkındaki  endişelerinin ortaya 
çıkarılması özel bir önem taşımaktadır. 
GDO’ların yaygın şekilde kullanımından 
bu yana tüketicilerin biyoteknoloji 
uygulamalarına ve GDO’lara yönelik çok 
sayıda araştırmanın yapıldığı 
görülmektedir.  
 
Özdemir vd. (2010) üniversite 
öğrencilerine yönelik yapmış oldukları 
çalışmada katılımcıların GDO’ların 
üretimi, kullanımı, yaygınlığı ve olası 



 

 
sakıncaları hakkında gerçek duruma yakın 
şekilde bilgi sahibi oldukları, diğer yandan 
güvenirliği, çevresel etkileri, sosyo-
ekonomik etkileri ve yönetilebilirliği 
açılarından söz konusu ürünlerin üretimi ve 
kullanımına karşı tutum içinde oldukları 
ortaya konulmuştur.  
Özdemir ve Duran (2010), yapmış 
oldukları çalışma sonucunda, tüketicilerin 
biyoteknolojik uygulamalara ve GDO’lara 
yönelik bilgi, algı, tutum, kabul ve 
davranışsal niyetlerinin ülkelere ve 
demografik özelliklerine göre farklılık 
göstermekle beraber, genel olarak söz 
konusu ürünleri yeterince tanımadıkları ve 
onaylamadıkları sonucuna varılmıştır.  
 
Ergin vd. (2008), Sağlık Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerinin, GDO’ların 
sağlığa ve çevreye etkilerine dair bilgi 
düzeylerini ölçmek, tutum ve 
davranışlarını değerlendirmek amacıyla 
çalışma yapmışlardır.  
 
Kızılaslan ve Kızılaslan (2008),  yapmış 
oldukları çalışmada, tüketicilerin gıda 
ürünleri satın alırken besin değeri, ambalaj, 
marka, besleyicilik, doyuruculuk, üretim 
ve son kullanma tarihi, üretim ve satış yeri 
hijyeni, sağlıklı olma faktörlerini öncelikle 
göz önünde bulundurduklarını 
belirlemişlerdir. 
 
Bekâr (2013) ise tüketicilerin gıda 
güvenliğine yönelik tutumlarının 
değerlendirilmesi amacı ile yapmış olduğu 
çalışmada, tüketicilerin çoğunluğunun 
genlerinin değiştirildiğini düşündükleri 
bazı gıdaların tüketimini azalttıklarını 
ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından güvenli olduğu 

onaylanması durumunda bu gıdaları 
tüketebileceklerini belirtmişlerdir. 
 
Gaskell, Allum ve Stares (2003), yapmış 
oldukları çalışmada tüketicilerin 
biyoteknolojik uygulamalar ve GDO’lar 
hakkında bilgi yetersizliği içinde oldukları 
olası olumsuz etkileri nedeniyle söz 
konusu gıdalara karşı olumsuz tutum 
gösterdiklerini ortaya koymuşlardır. 
Pustai ve Bardocz (2007) ise GDÜ’lerin 
yaygınlaşmasının insan ve çevre sağlığına 
çeşitli şekillerde zarar verebileceği ve 
telafisi mümkün olmayan sosyo-ekonomik 
sorunlara yol açabileceğini ifade 
etmişlerdir. 
 
Diğer araştırmalara göre ise, tüketicilerin 
büyük çoğunluğunun GDO’lara yönelik 
olumsuz tutum gösterdiği ve satınalmak 
istemediği (Demir ve Pala, 2007; Kahveci 
ve Özçelik, 2008) belirlenmiştir (Özdemir 
vd. 2010) . 
 
GDO’lara yönelik bilgi ve tutumlarına 
ilişkin çok sayıda araştırmanın yapıldığı 
görülmektedir. Ancak, geniş çaplı literatür 
taraması sonucunda değişik ülkelerdeki 
tüketicilerin genetiği değiştirilmiş ürünleri 
satınalma davranışını etkileyen farklı 
boyutları ortaya koyacak çok fazla 
araştırmaya rastlanmamıştır. Buradan 
hareketle, bu araştırmada farklı 
anabilimdalı uzmanlıkları bulunan öğretim 
elemanlarının GDÜ’leri satınalma niyetleri 
incelenmiştir. Araştırma iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde GDO’lar ile 
GDÜ’ler hakkında teorik bilgiler 
verilmiştir. İkinci bölümde ise 
tüketicilerin, GDÜ’leri satınalma niyetleri 
ile GDÜ’lere yönelik sağlık endişesi, değer 



 

 
algısı, gıda güvenilirliği ve dini yönden 
uygunluk arasındaki ilişkileri tespit etmek 
için, Kafkas Üniversitesinde görev yapan 
öğretim elemanlarına uygulanan bir anket 
çalışmasına ve bu çalışmanın sonuçlarına 
yer verilmiştir. 

 
2. Teorik Çerçeve 
2.1. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 
ve Genetiği Değiştirilmiş Ürünler 
Biyoteknolojide meydana gelen gelişmeler 
genetik bilimi ve buna bağlı olarak, 
canlıların genetik yapıları özel amaçlar 
doğrultusunda değiştirilerek Genetiği 
Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)’lar ve 
bunlardan genetiği değiştirilmiş ürünler 
(GDÜ’ler) ya da biyoteknolojik ürünler 
elde edilebilmektedir Biyoteknoloji 
kelimesini oluşturan biyo, biyolojik 
süreçleri kullanmak ve teknoloji ise 
problemleri çözme ve kullanışlı ürünler 
oluşturma anlamındadır. Biyolojik 
süreçleri kullanma çok kayda değer bir 
olay değildir. Çünkü, ekmek ve peynir gibi 
gıda ürünlerini elde etmek ve süt ürünleri 
sağlamak için 6000 yıldır 
mikroorganizmaların biyolojik süreçleri 
kullanılmaktadır. Ancak, 1960’lardan 
sonra biyoloji anlayışı değişmiş ve tüm 
organizmaları kullanmanın yanında 
organizmanın en küçük parçaları -biyolojik 
molekülleri- kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
dönemden sonra problemleri çözmek ya da 
kullanışlı ürünler elde etmek için hücresel 
ve biyomoleküler süreçlerin kullanımı, 
biyoteknoloji kelimesinin bu yeni anlamını 
daha iyi tanımlamıştır.  
 
Mikroorganizmaların, bitkilerin ya da 
hayvanların genetik yapılarını değiştirme, 
geliştirme, çoğaltma ve yeni ya da az 

bulunan ürünleri elde etme 
biyoteknolojinin başlıca kullanım amacıdır 
(Babaoğlu ve diğerleri, 2001). 
Biyoteknoloji insanlık için yeni ürünler ve 
çözümler sağlamaktadır. 
 
Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu (EFB) 
biyoteknolojiyi “ürün ve hizmetler için 
doğal bilimler ve organizmalar, hücreler, 
ilgili parçalar ve moleküler analogların 
birleşmesi” olarak görmektedir. EFB’nin 
tanımı hem “geleneksel veya eski” hem de 
“yeni veya modern” biyoteknolojiye 
uygundur. Geleneksel biyoteknoloji bira, 
şarap, peynir ve diğer gıdaları üretmek için 
yüzyıllardır kullanılan geleneksel 
yöntemlerle ilgilenirken “yeni” 
biyoteknoloji, “geleneksel” biyoteknolojik 
süreçlerin modern gelişimleriyle birlikte 
rekombinant DNA ve hücre füzyonu 
teknikleriyle genetik değişimin tüm 
metotlarını içermektedir (Bhatia, 2005). 
 
Rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen 
organizmalar, literatürde genetiği 
değiştirilmiş organizmalar (GDO), genetik 
olarak modifiye edilmiş organizmalar 
(GMO), genetiği değiştirilmiş ürünler 
(GD), genetik olarak modifiye edilmiş 
ürünler (GM), transgenik organizmalar gibi 
adlarla tanımlanmaktadır. Bu 
organizmalara aktarılan genlere ise 
transgen denilmektedir. 
 
Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar 
bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar 
olarak üç ana grupta ele alınıp 
incelenmektedir (Demir, Seyis ve Kurt, 
2006). 
 



 

 
Biyoteknoloji klasik ve modern 
biyoteknoloji uygulamaları olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Binlerce yıldır insanlar 
mikrobiyal fermantasyonla bira, şarap ve 
ekmek gibi ürünleri mayalamak, gıdaları 
salamura yapmak için farkında olmadan 
biyoteknolojiden yararlanmışlardır. 
Günümüzde bu uygulamalar klasik 
biyoteknoloji uygulamaları olarak 
geçmektedir. Doğal olarak var olan 
mikroorganizmalardan da yararlanarak 
çeşitli üretim teknikleriyle yeni ilaç ve 
daha güvenli aşılar üretilmekte, bazı 
genetik hastalıklar iyileştirilmekte, üretim 
maliyetleri düşürülüp tarım ve 
hayvancılıkta verim artırılmakta, gıdaların 
beslenme değerleri iyileştirilmekte, 
bakterilerle ayrışabilen plastikler 
geliştirilmekte, su ve hava kirliliği 
önlenmekte, virüse bağlı hastalıklar kontrol 
altına alınmakta ve bunlar gibi daha pek 
çok uygulama yapılmaktadır. Bu 
uygulamalar modern biyoteknoloji 
uygulamalarıdır ve  insanların bugünü ve 
yarını için büyük önem taşımaktadır.  
 
Tıp, tarım ve hayvancılık, gıda üretimi, 
endüstri ve çevre gibi alanlar modern 
biyoteknolojinin uygulama alanlarıdır.  
 
 Bitkilerin genetiğinin değiştirilmesindeki 
amaç, özellikle bakteri ve virüs kökenli 
genlerin aktarılmasıyla bitkileri ot 
öldürücülere (herbisit), hastalıklara ve 
zararlılara karşı daha dirençli yapmak, 
üretim maliyetlerini daha aza indirmek ve 
ürünün görünüşünü, besin değerini, 
dayanıklılığını artırmak suretiyle ürünün 
kalitesinin yükseltmektir (Demir ve 
diğerleri, 2006, Bhatia, 2005). Hayvan 
yetiştiriciliğinde de  amaç ise verimlilik, 

gıda kalitesi, lezzet ve mikrobik 
güvenliktir (Bhatia, 2005). 
Bitki biyoteknolojisi ve özellikle gen 
teknolojisi alanındaki gelişmeler 1980’li 
yıllardan itibaren hız kazanmıştır. 1996 
yılında 1.7 milyon hektar olan genetiği 
değiştirilmiş ürünlerin ekim alanları, 2007 
yılında yaklaşık 116 milyon hektara kadar 
ulaşmıştır (Atsan ve Kaya, 2008). 
 
Genetiği değiştirilmiş bitkiler ABD’de 
geliştirilmiştir ve en fazla olarakta ABD’de 
üretilmektedir. ABD’de işlenmiş tüm 
gıdaların yarısından fazlası genetiği 
değiştirilmiş soya, mısır, kanola, pamuk ve 
patates ürünleri içrmektedir (Uzogara, 
2000). 2007 verilerine göre, dünyada 
ekilen genetiği değiştirilmiş bitkilerin ekim 
alanının % 57,7’si ABD, % 19’u Arjantin, 
% 15’i Brezilya, % 7’si Kanada, % 6,2’si 
Hindistan, % 3,8’i Çin, % 2,6’sı Paraguay, 
% 1,8 Güney Afrika’dadır. Geri kalanı da 
Uruguay, Filipinler, Avustralya, İspanya, 
Meksika, Kolombiya, Şili, Fransa, 
Honduras, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, 
Almanya, Slovakya, Romanya ve Polonya 
olmak üzere 23 ülkede genetiği 
değiştirilmiş ürün ekimi yapılmaktadır 
(Atsan ve Kaya, 2008).  
 
İlk transgenik bitki olan uzun raf ömürlü 
domates, FlavrSavr adı ile 1996 yılında 
piyasaya sürülmüştür. Uzun raf ömürlü 
FlavrSavr domatesi pazarlama 
stratejilerindeki yanlışlıklar ve tüketiciler 
tarafından fazla tutulmaması nedeniyle 
üretimden kalkmıştır (Atsan ve Kaya, 
2008). Dünyada 1996-2004 yılları arasında 
en çok ekimi yapılan bitkiler sırasıyla soya, 
mısır, pamuk ve kolzadır. Patates, kabak, 
papaya, tütün ve domates de az da olsa 



 

 
ekilen diğer bitkilerdir (Demir ve diğerleri, 
2006; Kıymaz ve Tarakçıoğlu, 2002). Bitki 
biyoteknolojisi ve özellikle gen teknolojisi 
alanındaki gelişmeler 1980’li yıllardan 
itibaren hız kazanmıştır. 1996 yılında 1.7 
milyon hektar olan genetiği değiştirilmiş 
ürünlerin ekim alanları, 2007 yılında 
yaklaşık 116 milyon hektara kadar 
ulaşmıştır (Atsan ve Kaya, 2008). 
 
Tarım sektörü açısından Türkiye’de 
geliştirilmiş bir transgenik ürün 
bulunmamaktadır. Sadece tarımsal 
araştırma enstitülerindeki tarla denemeleri 
dışında transgenik üretimi de 
yapılmamaktadır. Hayvancılık konusunda 
ise herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir 
(Kıymaz ve Tarakçıoğlu, 2002). 
Türkiye’de de GDO üretimi yasaktır. 
Ancak 1998 yılında Tarım Bakanlığı’na 
bağlı Araştırma Enstitüleri tarafından 
genetiği değiştirilmiş bitkilerin alan 
denemeleri yapılmaya başlanmıştır (Çelik 
ve Balık, 2007; Demir ve diğerleri, 2006). 
1999 yılında da Pamuk Araştırma 
Enstitüsü tarafından Nazilli’de ve Harran 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 
Akçakale’de pamuk, Çukurova Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü tarafından Adana’da 
mısır ve pamuk, Patates Araştırma 
Enstitüsü tarafından Niğde’de patates alan 
denemeleri yapılmaya başlamıştır. Bu 
ürünlerin risk değerlendirmesi yapılması 
için gerekli gözlem ve ölçümler 
yapılmaktadır (Demir ve diğerleri, 2006).   
 
Biyoteknoloji yeni ürünler sağlayarak, 
maliyetleri düşürerek ve gıda üreticilerinin 
uzun süredir güvendiği mikrobiyal 
süreçleri geliştirerek gıda sanayisini 
etkilemeye devam etmektedir. Gıda 

üretiminde mikroorganizmaların önemli bir 
yeri vardır. Kullanılan enzimler ve gıda 
katkı maddeleri için gereklidirler. Ayrıca 
gıda güvenliğinin sağlanması için 
toksinleri ve mikroorganizmaları yok 
etmede de biyoteknolojik yöntemlerden 
yararlanılmaktadır.   
 
Tüm biyoteknolojik süreçler için güvenlik 
çok önemlidir. Biyoteknolojinin güvenlik 
faktörlerinin temel alanları şunlardır 
(Bhatia, 2005): 

- Canlı organizma ve virüslerin 
(doğal ve genetiği değiştirilmiş) insan, 
hayvan ve bitkilere hastalık bulaştırma ve 
hastalığa neden olma potansiyeli, 

- Mikrobiyal üretimle ilgili olarak 
toksik ve alerji etkisi oluşturması, 

- Antibiyotiğe karşı dirençli 
mikroorganizmaların gelişmesi, 

- Kullanılmış mikrobiyal 
biokütlenin atımı ve biyolojik süreçler 
sonucunda ortaya çıkan atıkları temizleme 
problemleri, 

- Gen değişimleri sonrasında 
oluşabilecek mutasyonlarla ilişkili 
güvenlik sorunlarıdır.   
 
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin kullanımı 
ve tanıtımı ile ilgili en büyük sorun 
transgenik gıdalardır. Çünkü alerjisi olan 
insanlar göz önünde bulundurulduğunda, 
bir kimyasal genetiği değiştirilmiş gıdalar 
yoluyla bu insanlara geçebilir. Bu tür 
gıdaların doğru etiketlenmesi gerekir. 
Avrupa Birliği bu tür ürünlerin 
ticarileştirilmesi ile ilgili sıkı kurallar 
uygulamaktadır. Diğer bir korku 
antibiyotiğe dirençli gen taşıyan genetiği 
değiştirilmiş gıdaların tüketiciye 
geçmesidir. Bu süreçte antibiyotikler 



 

 
birçok hastalığa karşı etkisiz hale 
gelmektedir (Pathak, 2007).  

 
2.2. Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere 
Yönelik Tüketici Davranışı 

GDÜ’ler günümüzde sıkça gündeme 
gelmeye başlamış pazarda daha fazla yer 
almaya başlamıştır. Biyoteknoloji yeni 
ürünler sağlayarak, maliyetleri düşürerek 
ve gıda üreticilerinin uzun süredir 
güvendiği mikrobiyal süreçleri geliştirerek 
gıda sanayisini etkilemeye devam 
etmektedir. Gıda üretiminde 
mikroorganizmaların önemli bir yeri 
vardır. Kullanılan enzimler ve gıda katkı 
maddeleri için gereklidirler. Ayrıca gıda 
güvenliğinin sağlanması için toksinleri ve 
mikroorganizmaları yok etmede de 
biyoteknolojik yöntemlerden 
yararlanılmaktadır.   
Biyoteknoloji uygulamalarında ortaya 
çıkan bazı ahlaki ve etik durumlar, daha 
çok güvenlik, risk, belirsizlik ve ticari 
bakımdan endişelere neden olmaktadır.   
 
Biyoteknolojinin, özünde yanlış olduğuna 
dair iddialar, sonuçlarından dolayı yanlış 
olduğuna dair iddialardan ayırt edilmelidir. 
Araştırmacılar, biyoteknolojinin doğal 
olmadığı ve yaşayan canlılara karşı saygılı 
olmadığına dair iki soruna dikkat 
çekmektedir. Biyoteknolojinin doğal 
olmadığı ile ilgili iddiaların etikliği çok 
azdır çünkü belirsiz bir dil ve sağlam 
olmayan nedenlere dayanmaktadır. Bazen 
riskliliğin tek başına ahlaki ya da etik bir 
konu olmadığı belirtilmektedir. Bazı 
etkinlikler hiç şüphesiz diğerlerinden daha 
risklidir, hiçbirinin tamamen risksiz 
olmadığı düşünüldüğünde bu düşük riskli 
etkinliklerin ahlaki olarak yüksek riskli 

olanlara göre daha üstün olduğu anlamına 
gelmemektedir (Bhatia, 2005).   
 
Yeterli ve dengeli beslenebilmek ve 
mevcut kaynakları en ekonomik şekilde 
kullanabilmek için besinlerin satımından 
tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda 
besin öğesi ve ekonomik kaybı en az 
düzeyde tutacak davranışlarda bulunmak 
önem kazanmaktadır. Satın alınacak olan 
gıdanın tüketici tarafından kontrol edilmesi 
tüketicinin sağlığının korunması ve 
ekonomik yönden aldatılmasının 
önlenmesi açısından önemlidir (Arslan, 
1997; Kavas 2000). Tüketime sunulan 
gıdanın nedenli sağlıklı olduğu, pek çok 
aşamada yapılan kontroller ile 
belirlenmektedir. En iyi kontrol 
denetleyicileri ise; üreticinin bizzat 
kendisi, yasal kontrol kuruluşları ve 
tüketicilerdir. Dolayısıyla tüketici 
davranışları bu noktada önemli hale 
gelmektedir (Kızılaslan ve Kızılaslan, 
2008). 
 
Tüketici davranışı; bireylerin ihtiyaç ve 
isteklerini tatmin etmek için ürün ve 
hizmetlerin seçimini yaparken, kullanırken 
ve tüketirken yaptıkları tüm düşünsel, 
duygusal ve fiziksel aktivitelerdir (Wilkie, 
1994). Bireylerin ekonomik değeri olan 
mal ve hizmetleri elde etme ve 
kullanmaları ile doğrudan ilgili etkinlikler 
olan tüketici davranışı bu etkinliklere 
neden olan karar süreçleridir. Tüketici 
davranışı gerçekte tüketimi degil, 
tüketicinin satınalmaya ilişkin karar ve 
eylemlerini inceler (Tek, 1999). 
 
Bazı tüketiciler gıda üretiminde 
biyoteknolojinin kullanılmasında; çevre 



 

 
kirliliğinin artması, yabancı otları 
etkilemeyen gen transferi, yeni virüs ve 
toksinlerin olası yaratılması, GDO’lu 
bitkisel gıdaların tohumlarına ulaşmada 
zorluk çekilmesi veya sınırlı ulaşılması, 
ürünlerin genetik farklılıkları tehdidi, dini, 
kültürel ve etnik kaygılar gibi genel 
endişeler ile; gıdaların besin kalitesindeki 
değişimler, potansiyel toksinler, GDO’lu 
gıdaların muhtemel olarak antibiyotik 
dayanıklılığı ve bu gıdaların 
tüketilmesinden kaynaklanan potansiyel 
alerji ve kanser olma riski gibi özel 
kaygılar taşımktadırlar (Bekar, 2013).  
 
Yurt dışında yapılan araştırmalar, 
tüketicilerin GDO’lara yönelik algılarının 
ABD’de “pozitif”, diğer ülkelerde ise 
genel olarak “negatif” yönde olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 
ABD’lilerin yarıya yakını, tarımsal 
biyoteknolojik uygulamaları desteklemekte 
, genetiği değiştirilmiş gıdaları 
‘geliştirilmiş’ gıdalar olarak   
değerlendirmekte, bu tür gıdaların 
yaygınlaşmasının tarım ilaçlarının 
kullanımının azalması ve beslenme 
kalitesinin düzelmesi şeklinde 
değerlendirmektedir. Diğer araştırmalara 
göre, Amerikalı ve Japon tüketicilerinin 
GDO’lara yönelik yaklaşımlarının 
1995’ten itibaren olumlu yönde değiştiği, 
ABD vatandaşlarının GDO’lara karsı 
yaklaşımının Kanada ve Avrupa Birliği 
vatandaşlarından daha olumlu olduğu, 
Amerikalılar İrlandalılara göre genetiği 
değiştirilmiş gıdaları daha pozitif şekilde 
algıladıkları belirlenmiştir (Özdemir ve 
Duran, 2010). 
 

Tüketiciler artık ürün satın alırken daha 
özenli ve seçici davranmaktadırlar. 
Tüketicilerin satınalma kararına etki eden 
çok sayıda faktör bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de kültürel faktörler  içinde 
sayılan dini inançtır. Pazarlama 
literatüründe yer alan çalışmalarda, 
kültürün anahtar bir elemanı olarak dinin 
tüketici davranışlarını ve dolayısıyla da 
satın alma kararlarını büyük ölçüde 
etkilediği savunulmaktadır (Kurtoğlu ve 
Çiçek, 2013). Özellikle gıda ürünleri söz 
konusu olduğunda gıda güvenliği konusu 
tüketicilerin tercihlerinde belirleyici 
olmaktadır. Tüketici kararlarını etkileyen 
diğer unsurlarda tüketicilerin sağlıkları ile 
ilgili taşıdıkları endişeleri ve GDÜ’lere 
yönelik değer algıları olarak ele alınmıştır. 
 
3. Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş 
Ürünlere Yönelik Satınalma Niyetlerini 
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma  
 
3.1. Araştırmanın Amacı  
Bu araştırma, tüketicilerin, GDÜ’leri 
satınalma niyetleri ile GDÜ’lere yönelik 
sağlık endişesi, değer algısı, gıda 
güvenilirliği ve dini yönden uygunluk 
arasındaki ilişkileri belirlemeyi 
amaçlamaktadır.  
 
3.2. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın çalışma gurubunu Kafkas 
üniversitesinde görev yapan 192 öğretim 
elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada 
veriler birincil veri toplama 
yöntemlerinden anket kullanılarak elde 
edilmiştir. Anket formu katılımcılara 
kolayda örneklem yöntemi ile 
uygulanmıştır. Anket formunda yer alan 
katılımcıların GDÜ’lere yönelik sağlık 



 

 
endişesi boyutunu, değer algısı, gıda 
güvenilirliği ve dini yönden uygunluk 
boyutunu ölçmeye yönelik  sorular 5’li 
likert ölçeği kullanılarak (5= Kesinlikle 
katılıyorum; 1= Kesinlikle katılmıyorum) 
yöneltilmiştir. Bu boyutları ölçmek için 
Shaharudin ve arkadaşlarının (2010) 
organik gıdalara yönelik tüketici 
davranışlarını belirlemek için kullandıkları 
ölçek geliştirilerek GDÜ’lere 
uyarlanmıştır. Satın alma niyetinin 
ölçümünde ise Klein vd. (1998) ve 
Shaharudin vd. (2010) tarafından 
oluşturulan ölçekten faydalanılmıştır. 
 
Araştırmada, üç farklı veri toplama aracı 
kullanılmıştır. Birinci bölümde 
araştırmacılar tarafından geliştirilen 19 
maddeden oluşan GDÜ’lerin tüketimine 
yönelik algıları belirleyen bir ölçek 
kullanılmıştır. 19 maddeden oluşan ölçeğin 
KMO katsayısı 0,827; Bartlett Testi x2 = 
1372,012; p<0,01 olarak bulunmuş ve 
faktör analizi yapılması uygun 
görülmüştür. Madde analiz çözümlenmesi 
ve Varimax döndürme işlemi yapılan 
ölçeğin faktör analizi sonucunda dört 
boyutta toplandığı belirlenmiştir. 19 madde 
içeren özdeğeri 1’den büyük olan dört 
faktörlü ölçek varyansın % 59’unu 
açıklamaktadır. Ölçeğin birinci boyutu 5 
madde içermektedir. Bu boyut GDÜ’lere 
yönelik değer algısını belirlemektedir. Beş 
maddelik ölçeğin madde yük değerleri ,73 
ile ,85 arasında değişmektedir. Birinci 
boyut, toplam ölçek varyansına %18’lik 
katkı sağlamaktadır. Değer algısı 
boyutunun Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısı ,86 olarak hesaplanmıştır. 
Ölçeğin ikinci boyutu 5 madde 
içermektedir. Bu boyut GDÜ’lere yönelik 

güvenlik algısını belirlemektedir. Beş 
maddelik ölçeğin madde yük değerleri ,55 
ile ,79 arasında değişmektedir. İkinci 
boyut, toplam ölçek varyansına %16’lık 
katkı sağlamaktadır. Güvenlik algısı 
boyutunun Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısı ,83 olarak hesaplanmıştır. 
Ölçeğin üçüncü boyutu 5 madde 
içermektedir. Bu boyut GDÜ’lere yönelik 
sağlık endişesi algısını belirlemektedir. Beş 
maddelik ölçeğin madde yük değerleri ,52 
ile ,71 arasında değişmektedir. Üçüncü 
boyut, toplam ölçek varyansına %13’lük 
katkı sağlamaktadır. Sağlık endişesi 
boyutunun Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısı ,71 olarak hesaplanmıştır. 
Ölçeğin dördüncü boyutu 4 madde 
içermektedir. Bu boyut GDÜ’lere yönelik 
din algısını belirlemektedir. Dört maddelik 
ölçeğin madde yük değerleri ,68 ile ,77 
arasında değişmektedir. Dördüncü boyut, 
toplam ölçek varyansına %12’lik katkı 
sağlamaktadır. Din endişesi boyutunun 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,72 
olarak hesaplanmıştır.  
 
İkinci bölümde, yine araştırmacılar 
tarafından geliştirilen 9 maddeden oluşan 
tüketicilerin GDÜ’lere yönelik satın alma 
niyetini belirlemeyi amaçlayan bir ölçek 
kullanılmıştır. 9 maddeden oluşan ölçeğin 
KMO katsayısı 0,822; Bartlett Testi x2 = 
462,868; p<0,01 olarak bulunmuş ve faktör 
analizi yapılması uygun görülmüştür. 
Madde analiz çözümlenmesi ve Varimax 
döndürme işlemi yapılan ölçeğin faktör 
analizi sonucunda tek faktörde 
toplanabileceğine karar verilmiştir. 9 
madde içeren özdeğeri 1’den büyük olan 
tek faktörlü ölçek varyansın % 40’ını 
açıklamaktadır. 9 maddelik ölçeğin, madde 



 

 
yük değerleri ,54 ile ,77 arasında 
değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa 
güvenirlik katsayısı ,81 olarak 
hesaplanmıştır.  
 
Üçüncü bölümde ise katılımcılar hakkında 
bilgi toplamak üzere bir anket 
hazırlanmıştır.  

 
3.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırma modeli Şekil 1.’de yer 
almaktadır. Model sağlık bilinci, algılanan 
değer, gıda güvenliği kaygısı, dindarlık ve 
satınalma niyei boyutunu kapsamaktadır. 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Modelde yer alan boyutlar Shaharudin ve 
arkadaşlarının (2010) organik gıdalara 
yönelik tüketici davranışlarını belirlemek 
için yaptıkları çalışmada kullandıkları 
boyutlar GDÜ’lere uyarlanmıştır. Aşağıda 
bu boyutlara yönelik bilgiler verilmiştir; 
 
Sağlık Endişesi Boyutu: Günümüz de 
tüketiciler sağlıkları konusunda daha 
bilinçli ve daha bilgili oldukları rahatlıkla 
söylenebilir. Bu bilinçlenme sonucunda 
sağlığa zararlı ürünleri tüketmekten endişe 
duyacak, katkısız ve besleyici ürünleri 
tercih edecektir (Aksulu, 2001). 
Tüketicilerin sağlıkları konusunda 
taşıdıkları endişeler işletmelerin tüketici 

davranışlarını analiz ederken göz önünde 
bulundurmaları gereken unsurlardandır. 
 
Değer Algısı Boyutu: Müşterinin satın 
aldığı ürün veya hizmete ödediği maliyet 
karşılığında, memnuniyetinin ölçümüdür. 
Ürüne yapılan yatırım ve masraf, 
karşılığında alınan değere değer mi? Bu 
ürün ve hizmet daha düşük maliyetle mi 
olmalıydı? Bu soruların cevapları ürünün 
tüketici gözündeki değerini tespit etmek 
için önemli göstergelerdir (Türkyılmaz ve 
Özkan, 2003). 
 
Gıda Güvenilirliği Boyutu: Gıda 
güvenirliği, gıda zinciri boyunca olabilecek 
biyolojik, kimyasal veya fiziksel 
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tehlikelerden ve kirlenmelerden gıdaların 
korunması ve gıdaların tüketici sağlığına 
zarar vermeyeceğinin teminat altına 
alınması olup gıda arz zinciri içerisinde yer 
alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanabilen 
bir olgudur (Mutlu ve Yurdakul, 2008). 
Gıda güvenliği; amaçlandığı biçimde 
hazırlandığında, fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özellikleri itibarı ile tüketime 
uygun ve besin değerini kaybetmemiş gıda 
maddesi üretmek olarak tanımlanmaktadır 
(Topuzoğlu vd.,2007). 
 
Dini Yönden Uygunluk Boyutu: Din 
insanların kendilerini tanımlamalarında 
önemli bir role sahiptir. Dinin toplumun 
değerleri ve bu değerlerinde tüketici 
davranışları üzerinde oldukça etkili olduğu 
söylenebilir (Muhamad ve Mizerski, 
2010). Dindarlık ise McDaniel ve Burnett 
(1990) tarafından, “Allah tarafından 
düzenlenmiş olduğuna inanılan ilkelere 
bağlılık” olarak tanımlamaktadır (Özbek 
vd., 2013). Delener’e (1990) göre dindarlık 
satın alma davranışlarını etkileyen en 
önemli kültürel faktörlerden bir tanesidir 
(Yener, 2014). Mensubu oldukları dinin 
kural ve yasakları tüketici davranışlarını 
önemli derecede etkilediği söylenilebilir. 
 
Satınalma Niyeti: Tüketicilerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında belirleyici 
etken olan ve ürünün gelecek dönemlerde 
satınalınmasına yönelik istekleri ifade eden 
karar mekanizmasıdır  (Mutlu vd. 2011). 
Araştırma modelindeki ilişkiler 
doğrultusunda 14 hipotez oluşturulmuştur. 
Bu hipotezler aşağıda gösterilmiştir; 
H1: GDÜ’lere yönelik oluşan değer algısı 
ile GDÜ’leri satınalma niyeti arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.  

H2: GDÜ’lere yönelik oluşan gıda 
güvenirliği algısı ile GDÜ’leri satınalma 
niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.  
H3: GDÜ’lere yönelik oluşan sağlık 
endişesi ile GDÜ’leri satınalma niyeti 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.  
H4: GDÜ’lere yönelik oluşan dini yönden 
uygunluk algısı ile GDÜ’leri satın alma 
niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.  
H5: GDÜ’lere yönelik oluşan değer algısı 
katılımcıların cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir. 
H6: GDÜ’lere yönelik oluşan gıda 
güvenirliği algısı katılımcıların cinsiyetine 
göre farklılık göstermektedir. 
H7: GDÜ’lere yönelik oluşan sağlık 
endişesi katılımcıların cinsiyetine göre 
farklılık göstermektedir. 
H8: GDÜ’lere yönelik oluşan dini yönden 
uygunluk algısı katılımcıların cinsiyetine 
göre farklılık göstermektedir. 
H9: GDÜ’leri satınalma niyeti 
katılımcıların cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir. 
H10: GDÜ’lere yönelik oluşan değer algısı 
katılımcıların yaşına göre farklılık 
göstermektedir. 
H11: GDÜ’lere yönelik oluşan gıda 
güvenirliği algısı katılımcıların yaşına göre 
farklılık göstermektedir. 
H12: GDÜ’lere yönelik oluşan sağlık 
endişesi katılımcıların yaşına göre farklılık 
göstermektedir. 
H13: GDÜ’lere yönelik oluşan dini yönden 
uygunluk algısı katılımcıların yaşına göre 
farklılık göstermektedir. 
H14: GDÜ’leri satınalma niyeti 
katılımcıların yaşına göre farklılık 
göstermektedir. 
 
 



 

 
3.4. Verilerin Analizi 
Araştırmanın amaçları doğrultusunda 
toplanan veriler, sayısallaştırılarak SPSS 
18 paket programına yüklenerek verilerin 
analizi yapılmıştır. Araştırmada kullanılan 
ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek için 
faktör analizi (Temel Bileşenler Analizi) 
yapılmış ve güvenilirlik çalışmaları için ise 
bir iç tutarlılık yaklaşımı olan Cronbach 
Alfa Katsayısı hesaplanmıştır. Verilerin 
analizinde; bağımsız örneklemler t-testi 

(Independent Samples t-Test), tek faktörlü 
varyans analizi (One-Way Anova), Pearson 
Korelasyon Katsayısı testi kullanılarak 
sonuçlar α=,01 ve α=,05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. 
 
Demografik Özellikler 
Araştırmaya katılan bireylerin demografik 
özelliklerine ait bilgiler Tablo 1’de 
verilmiştir. 

  
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler (n: 192) n % 

Cinsiyet 
Kadın 77 40,1 
Erkek 115 59,9 

Yaş 
23-32 arası 80 43,7 
33-42 arası 78 42,6 
43 ve üzeri 25 13,7 

Mensubu Olduğu 
Din 

Müslüman 192 100 
   

Tablo 1’de yer alan bilgilere bakıldığında 
araştırmaya katılanların %40,1’i kadın ve 
%59,9’u erkek; %43,7’si 23-32 yaş 
aralığında, %42,6’sı 33-42 yaş aralığında 
ve %13,7’si de 43 yaş ve üzerindedir. 
Katılımcıların tamamı müslüman 
olduklarını beyan etmişlerdir.   

Araştırmaya katılan bireylerin Türkiye’de 
GDÜ’lerin (üretimi yapılıp-yapılmadığı 
hakkında bilgi düzeylerini belirlendiği 
veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

 
 
 
 

Tablo 2: Katılımcıların Türkiye’de GDÜ’lerin üretimi hakkındaki bilgi düzeyleri 

 n % 

Türkiye’de GDÜ’lerin 
üretimi yapılmakta mıdır?  

Evet 108 57,4 

Hayır 16 8,5 



 

 

Fikrim Yok 64 34,0 

 
Tablo 2’de yer alan verilere bakıldığında 
araştırmaya katılanların %57,4’ünün 
Türkiye’de GDÜ’lere yönelik üretim 
yapıldığı yönünde görüş bildirdikleri 
görülürken, %8,5’inin yapılmadığı ve 
%34,0’ününde konu hakkında herhangi bir 
fikre sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 
Buradan katılımcıların büyük 

çoğunluğunun Türkiye’de GDÜ’lerin 
üretimi yapıldığı hakkında görüş 
bildirdikleri söylenebilir. 
 
Araştırmaya katılan bireylerin Türkiye’de 
GDÜ’lerin ithal edilip- edilmediği 
hakkında bilgi düzeylerini belirlemeye 
yönelik veriler Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3: Katılımcıların Türkiye’ye GDÜ’lerin İthal edilmesi hakkındaki bilgi düzeyleri 
 

 n % 

Türkiye’ye GDÜ’lerin 
ithalatı yapılmakta 

mıdır?  

Evet 147 76,6 

Hayır 4 2,1 

Fikrim Yok 41 21,4 

 
Tablo 3’de yer alan verilere bakıldığında 
araştırmaya katılanların %76,6’sının 
Türkiye’ye GDÜ’lerin ithal edildiği 
yönünde görüş bildirdikleri görülürken 
%2,1’inin ithal edilmediği ve 
%21,4’ününde konu hakkında herhangi bir 
fikre sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 
Buradan katılımcıların büyük 

çoğunluğunun Türkiye’nin GDÜ’leri ithal 
ettiği yönünde görüş bildirdikleri 
söylenebilir. 
 
Araştırmaya katılan bireylerin farkında 
olarak GDÜ’leri tüketip-tüketmediklerine 
yönelik veriler Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4: Katılımcıların Farkında Olarak GDÜ’lerin Tüketim Düzeyleri 
 

 n % 

Farkında olarak GDÜ Evet 46 24,2 



 

 
tüketiminde bulundunuz 

mu?  Hayır 86 45,3 

Fikrim Yok 58 30,5 

Tablo 4’de yer alan verilere 
bakıldığında araştırmaya katılanların 
%24,2’sinin farkında olarak GDÜ’lerin 
tüketimini yaptıkları anlaşılırken 
%45,3’ünün bu ürünlerin tüketimini 
yapmadıkları ve %30,5’ünün de konu 
hakkında herhangi bir fikre sahip 
olmadıkları yani tükettikleri ürünlerin 
GDÜ olup-olmadığı hakkında bilgilerinin 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Buradan 

katılımcıların büyük çoğunluğunun 
farkında olarak GDÜ’lerin tüketimini 
gerçekleştirmedikleri söylenebilir. 
 
Araştırmaya katılan bireylerin satın 
aldıkları ürünlerin GDÜ’ler olduğunu 
anlayacakları bir kanıt veya etiket görüp-
görmediklerine yönelik veriler Tablo 5’de 
sunulmuştur. 

 
 
 
Tablo 5: Katılımcıların Ürün Alırken GDÜ Olduğu Hakkında Bir Kanıt Görme 
Düzeyleri 
 

 n % 

Aldığınız ürünlerde 
GDÜ olduğunu gösteren 

bir kanıt (etiket) 
gördünüz mü? 

Evet 14 7,8 

Hayır 166 92,2 

Tablo 5’de yer alan verilere bakıldığında 
araştırmaya katılanların %7,8’sinin 
aldıkları ürünlerde GDÜ olduğuna yönelik 
bir ibare/kanıt gördüklerini bildirirken, 
%92,2’sinin de ürünleri satın alırken 
ürünün GDÜ olduğu yönünde bir ibareye 
rastlamadıkları anlaşılmaktadır. 

 
Araştırmaya katılan bireylerin GDÜ’ler 
hakkındaki genel bilgi düzeylerinin nasıl 
olduğuna yönelik veriler tablo 6’da 
sunulmuştur. 
 
 

 
 

 
 



 

 
                  Tablo 6: Katılımcıların GDÜ’ler hakkındaki genel bilgi düzeyleri 
 

 n % 

GDÜ’ler hakkındaki 
bilgi düzeyiniz nedir? 

Yeterli Bilgi Sahibiyim 18 9,4 

Bilgi Sahibiyim 150 78,1 
Hiç Bilgim Yok 24 12,5 

 
Tablo 6’da yer alan verilere bakıldığında 
araştırmaya katılanların %9,4’ünün 
GDÜ’ler hakkında yeterli bir bilgiye sahip 
olduklarını bildirdikleri, %78,1’i genel bir 
bilgiye sahip olduklarını ve %12,5’i de 
GDÜ’ler hakkında hiçbir bilgisinin 
olmadığını belirtmiştir. Buradan 
araştırmaya katılanların büyük 

çoğunluğunun GDÜ’ler hakkında genel 
olarak bilgi sahibi oldukları 
anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan bireylerin GDÜ’ler 
hakkındaki bilgiye nereden ulaştıklarının 
tespit edilmesine yönelik veriler tablo 7’de 
sunulmuştur. 

    Tablo 7: Katılımcıların GDÜ’ler hakkındaki bilgilere nereden sahip oldukları 

 n % 

GDÜ’leri ilk olarak 
nereden duydunuz? 

İnternet 37 19,4 
Tv/Radyo 118 61,8 
Gazete 13 6,8 
Arkadaşımdan 2 1,0 
Bu Anketten 1 0,5 
Aldığım Derslerden 20 10,5 

 

 
Tablo 7’de yer alan verilere bakıldığında 
araştırmaya katılanların %61,8’inin 
GDÜ’leri ilk olarak Tv/Radyo, 

%19,4’ünün İnternet ve %10,5’ininde 
aldığı derslerden duyduğu anlaşılmaktadır. 
GDÜ’lerin algılanan değer boyutunun 
katılımcıların cinsiyetlerine göre 
farklılaşıp-farklılaşmadığına ilişkin veriler 
Tablo 8’de verilmiştir. 

 

 



 

 
Tablo 8: GDÜ’lerin Algılanan Değer Boyutu Puanlarının Cinsiyete Göre 

Farklılaşıp-Farklılaşmadığına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X  SS sd t p 
Kadın 77 9,12 3,60 190 0,98 0,33 
Erkek 115 9,66 3,87 

Tablo 8’de yer alan verilere bakıldığında 
algılanan değer boyutunun katılımcıların 
cinsiyetine göre istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık göstermediği görülmektedir 
(p>0,05). Başka bir ifadeyle GDÜ’lerin 
değer algısı boyutunun cinsiyete göre 

anlamlı bir şekilde değişmediği 
söylenebilir. H5 hipotezi red edilmiştir. 

GDÜ’lerin güvenirliği boyutunun 
katılımcıların cinsiyetlerine göre 
farklılaşıp-farklılaşmadığına ilişkin veriler 
Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: GDÜ’lerin Gıda Güvenirliği Boyutu Puanlarının Cinsiyete Göre 

Farklılaşıp-Farklılaşmadığına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X  SS sd t p 
Kadın 77 9,47 3,61 190 2,45 0,02 
Erkek 115 10,90 4,21 

Tablo 9’da yer alan verilere bakıldığında 
gıda güvenlirliği boyutunun katılımcıların 
cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifadeyle 
GDÜ’lerin gıda güvenlirliği boyutunun 
cinsiyete göre anlamlı bir şekilde değiştiği 
söylenebilir. Puan ortalamalarına 
bakıldığında GDÜ’lerin güvenilir gıda 

olduğu ile ilgili tutumun kadınlara oranla 
erkeklerde daha yüksek olduğu 
görülmektedir. H6 hipotezi kabul 
edilmiştir. 

GDÜ’ler ile ilgili sağlık endişesi 
boyutunun katılımcıların cinsiyetlerine 
göre farklılaşıp-farklılaşmadığına ilişkin 
veriler Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10: GDÜ’ler İle İlgili Sağlık Endişesi Boyutu Puanlarının Cinsiyete Göre 

Farklılaşıp-Farklılaşmadığına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X  SS sd t p 
Kadın 77 9,95 3,06 190 3,75 0,00 
Erkek 115 12,04 4,22 

Tablo 10’da yer alan verilere bakıldığında 
sağlık endişesi boyutunun katılımcıların 

cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık gösterdiği 



 

 
görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifadeyle 
GDÜ’ler ile ilgili sağlık endişesi 
boyutunun cinsiyete göre anlamlı bir 
şekilde değiştiği söylenebilir. Puan 
ortalamalarına bakıldığında GDÜ’ler ile 
ilgili sağlık endişesinin kadınlara oranla 

erkeklerde daha az olduğu görülmektedir. 
H7 hipotezi kabul edilmiştir. 

GDÜ’lerin dini yönden uygunluğu 
boyutunun katılımcıların cinsiyetlerine 
göre farklılaşıp-farklılaşmadığına ilişkin 
veriler Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11: GDÜ’lerin Dini Yönden Uygunluk Boyutu Puanlarının Cinsiyete Göre 

Farklılaşıp-Farklılaşmadığına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X  SS sd t p 
Kadın 77 11,97 2,96 190 0,86 0,39 
Erkek 115 11,55 3,62 

Tablo 11’de yer alan verilere bakıldığında 
dini yönden uygunluk boyutunun 
katılımcıların cinsiyetine göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 
görülmektedir (p>0,05). Başka bir ifadeyle 
GDÜ’lerin dini yönden uygunluğu 
boyutunun cinsiyete göre anlamlı bir 

şekilde değişmediği söylenebilir. H8 
hipotezi red edilmiştir.  

GDÜ’ler ile ilgili genel tutumun 
katılımcıların cinsiyetlerine göre 
farklılaşıp-farklılaşmadığına ilişkin veriler 
Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12: GDÜ’ler İle İlgili Genel Tutum Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşıp-

Farklılaşmadığına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X  SS sd t p 
Kadın 77 40,51 8,10 190 2,41 0,02 
Erkek 115 44,16 11,51 

Tablo 12’de yer alan verilere bakıldığında 
GDÜ’ler ile ilgili genel tutumun 
katılımcıların cinsiyetlerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Başka 
bir ifadeyle GDÜ’ler ile ilgili genel 
tutumun cinsiyete göre anlamlı bir şekilde 
değiştiği söylenebilir. Puan ortalamalarına 

bakıldığında GDÜ’ler ile ilgili genel 
tutumun kadınlara oranla erkeklerde daha 
olumlu olduğu görülmektedir.   

GDÜ’leri satınalma niyetlerinin 
katılımcıların cinsiyetlerine göre 
farklılaşıp-farklılaşmadığına ilişkin veriler 
Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13: GDÜ’leri Satınalma Niyeti Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşıp-

Farklılaşmadığına Yönelik t-Testi Sonuçları 



 

 
Cinsiyet n X  SS sd t p 
Kadın 77 17,08 5,39 190 2,14 0,03 
Erkek 115 19,10 7,00 

Tablo 13’de yer alan verilere bakıldığında 
GDÜ’leri satınalma niyetlerinin 
katılımcıların cinsiyetlerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Başka 
bir ifadeyle GDÜ’leri satınalma niyetinin 
cinsiyete göre anlamlı bir şekilde değiştiği 
söylenebilir. Puan ortalamalarına 

bakıldığında GDÜ’leri satınalma niyetinin 
kadınlara oranla erkeklerde daha yüsek 
olduğu görülmektedir. H9 hipotezi kabul 
edilmiştir. 
GDÜ’lerin algılanan değer boyutunun 
katılımcıların yaşlarına göre farklılaşıp-
farklılaşmadığına ilişkin veriler Tablo 
14’de verilmiştir. 

Tablo 14: GDÜ’lerin Değer Algısı Boyutu Puanlarının Yaşa Göre Farklılaşıp-

Farklılaşmadığına Yönelik Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Yaş n  X  SS KT sd KO F p 
23-32 arası 80 10,01 3,87 

49,986 
2464,615 
2514,601 

2 
180 
182 

24,993 
13,692 

1,83 0,16 
33-42 arası 78 8,99 3,62 
43 ve üzeri 25 8,88 3,36 

Toplam 183 9,42 3,72 

Tablo 14’de yer alan bilgilere 
bakıldığında yaş faktörü ile değer algısı alt 
boyutu arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,05). 
Başka bir deyişle algılanan değer alt 
boyutunun katılımcılarda yaş faktörüne 

göre anlamlı bir şekilde değişmediği 
söylenebilir. H10 hipotezi red edilmiştir.  

GDÜ’lerin güvenirliği boyutunun 
katılımcıların yaşlarına göre farklılaşıp-
farklılaşmadığına ilişkin veriler Tablo 
15’de verilmiştir. 

Tablo 15: GDÜ’lerin Gıda Güvenlirliği Boyutu Puanlarının Yaşa Göre 

Farklılaşıp-Farklılaşmadığına Yönelik Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Yaş n  X  S KT sd KO F p Fark 
23-32 arası 80 11,04 4,00 

121,525 
2818,289 
2939,814 

2 
180 
182 

 
60,763 
15,657 

 

3,88 0,02 1-3 
33-42 arası 78 9,88 4,12 
43 ve üzeri 25 8,68 3,24 

Toplam 183 10,22 4,02 

Tablo 15’de yer alan verilere 
bakıldığında gıda güvenlirliği boyutunun 

katılımcıların yaşlarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği 



 

 
görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifadeyle 
GDÜ’lerin gıda güvenlirliği boyutunun 
yaşa göre anlamlı bir şekilde değiştiği 
söylenebilir. Anlamlı farkın hangi yaş 
grubundan kaynaklandığının tespitine 
yönelik yapılan LSD ileri analiz testinde 
GDÜ’lerin güvenilir gıda olduğu ile ilgili 
tutumun 23-32 yaş aralığına sahip 

bireylerde, 43 ve üzeri yaş aralığına sahip 
bireylerden daha yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. H11 hipotezi kabul 
edilmiştir. 

GDÜ’ler ile ilgili sağlık endişesi 
boyutunun katılımcıların yaşlarına göre 
farklılaşıp-farklılaşmadığına ilişkin veriler 
Tablo 16’da verilmiştir.

      Tablo 16: GDÜ’ler İle İlgili Sağlık Endişesi Boyutu Puanlarının Yaşa Göre          

Farklılaşıp-Farklılaşmadığına Yönelik Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Yaş n  X  S KT sd KO F p 
23-32 arası 80 11,51 3,76 31,236 

2682,415 
2713,650 

 

2 
180 
182 

 

15,618 
14,902 

1,05 0,35 
33-42 arası 78 10,68 4,16 
43 ve üzeri 25 10,68 3,13 

Toplam 183 11,04 3,86 
Tablo 16’da yer alan verilere bakıldığında 
sağlık endişesi boyutunun katılımcıların 
yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık göstermediği görülmektedir 
(p>0,05). Başka bir ifadeyle GDÜ’ler ile 
ilgili sağlık endişesi boyutunun yaşa göre 
anlamlı bir şekilde değişmediği 
söylenebilir. H12 hipotezi red edilmiştir.  

GDÜ’lerin dini yönden uygunluğu 
boyutunun katılımcıların yaşlarına göre 
farklılaşıp-farklılaşmadığına ilişkin veriler 
Tablo 17’de verilmiştir. 

  

Tablo 17: GDÜ’lerin Dini Yönden Uygunluk Boyutu Puanlarının Yaşa Göre Farklılaşıp-

Farklılaşmadığına Yönelik Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Yaş n  X  S KT sd KO F p 
23-32 arası 80 12,03 3,19 

48,540 
2001,897 
2050,437 

2 
180 
182 

 
24,270 
11,122 

 

2,18 0,12 
33-42 arası 78 10,99 3,52 
43 ve üzeri 25 12,04 3,20 

Toplam 183 11,59 3,36 

Tablo 17’de yer alan verilere bakıldığında 
dini yönden uygunluk boyutunun 
katılımcıların yaşlarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 
görülmektedir (p>0,05). Başka bir ifadeyle 
GDÜ’lerin dini yönden uygunluğu 
boyutunun yaşa göre anlamlı bir şekilde 



 

 
değişmediği söylenebilir. H13 hipotezi red 
edilmiştir.  

GDÜ’ler ile ilgili genel tutumun 
katılımcıların yaşlarına göre farklılaşıp-

farklılaşmadığına ilişkin veriler Tablo 
18’de verilmiştir. 

Tablo 18: GDÜ’ler İle İlgili Genel Tutum Puanlarının Yaşa Göre Farklılaşıp-

Farklılaşmadığına Yönelik Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Yaş n  X  S KT sd KO F p Fark 
23-32 arası 80 44,59 9,72 

762,527 
18759,812 
19522,339 

2 
180 
182 

381,263 
104,221 

3,66 0,03 1-2 
33-42 arası 78 40,54 11,11 
43 ve üzeri 25 40,28 8,64 

Toplam 183 42,27 10,36 

Tablo 18’de yer alan verilere bakıldığında 
GDÜ’ler ile ilgili genel tutumun 
katılımcıların yaşlarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifadeyle 
GDÜ’ler ile ilgili genel tutumun yaşa göre 
anlamlı bir şekilde değiştiği söylenebilir. 
Anlamlı farkın hangi yaş grubundan 
kaynaklandığının tespitine yönelik yapılan 

LSD ileri analiz testinde GDÜ’ler ile ilgili 
genel tutumun 23-32 yaş aralığına sahip 
bireylerde, 33-42 yaş aralığına sahip 
bireylere oranla daha olumlu olduğu 
anlaşılmaktadır. 

GDÜ’leri satın alma niyetlerinin 
katılımcıların yaşlarına göre farklılaşıp-
farklılaşmadığına ilişkin veriler Tablo 
19’da verilmiştir. 

 

Tablo 19: GDÜ’leri Satınalma Niyeti Puanlarının Yaşa Göre Farklılaşıp-

Farklılaşmadığına Yönelik Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Yaş n  X  S KT sd KO F p Fark 
23-32 arası 80 19,55 6,46 260,309 

7362,609 
7622,918 

2 
180 
182 

 
130,155 

40,903 3,18 0,04 1-2 
33-42 arası 78 17,14 6,29 
43 ve üzeri 25 17,16 6,53 

Toplam 183 18,20 6,47 

Tablo 19’da yer alan verilere bakıldığında 
GDÜ’leri satın alma niyetlerinin 
katılımcıların yaşlarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifadeyle 
GDÜ’leri satın alma niyetinin yaşa göre 

anlamlı bir şekilde değiştiği söylenebilir. 
Anlamlı farkın hangi yaş grubundan 
kaynaklandığının tespitine yönelik yapılan 
LSD ileri analiz testinde GDÜ’leri satın 
alma niyetinin 23-32 yaş aralığına sahip 
bireylerde, 33-42 yaş aralığındaki bireylere 



 

 
oranla daha yüsek olduğu görülmektedir. 
H14 hipotezi kabul edilmiştir. 

Satınalma niyeti ile algılanan değer, gıda 
güvenirliği, sağlık endişesi, dini yönden 

uygunluk ve genel algı puanı ile satınalma 
niyeti arasındaki ilişkiyi gösteren 
korelasyon analizine ait veriler Tablo 
20’de verilmiştir. 

Tablo 20: Satınalma Niyeti ile GDÜ’ler ile İlgili Algının Alt Boyutları Arasındaki 

İlişkinin Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Testi Sonuçları 

 
Algılanan 

Değer 
Gıda 

Güvenirliği 
Sağlık 

Endişesi 

Dini 
Yönden 

Uygunluk 

Genel 
Algı 

Satın alma niyeti 0,528** 0,627** 0,479** 0,165* 0,668** 

    n: 192      **. P<0,001   *. P<0,05  

Tablo 20’de yer alan verilere bakıldığında, 
GDÜ’leri satın alma niyeti ile değer algısı, 
gıda güvenirliği, sağlık endişesi, dini 
yönden uygunluğu ve GDÜ’lere yönelik 
genel algı arasında istatistiksel olarak 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Değer algısı, gıda güvenirliği, 
sağlık endişesi ve genel algı ile satınalma 
niyeti arasında orta düzeyde; dini yönden 
uygunluğu ile satınalma niyeti arasında 
düşük düzeyde bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri 
kabul edilmiştir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Farklı anabilimdalı uzmanlıkları bulunan 
öğretim elemanlarının GDÜ’leri satınalma 
niyetleri ile GDÜ’lere yönelik değer algısı, 
gıda güvenirliği, sağlık endişesi ve dini 
yönden uygunluk arasındaki ilişkileri 
incelemeyi amaçlayan bu araştırma 
kapsamında Kafkas Üniversitesi’nde görev 
yapmakta olan öğretim elemanlarına 
yönelik bir uygulama yapılmıştır.                  

Araştırma sonucunda aşağıdaki bilgiler 
elde edilmiştir; 
 Araştırmaya katılanların %57,4’ünün 
Türkiye’de GDÜ’lere yönelik üretim 
yapıldığını bildikleri görülmektedir. 
Katılımcıların %76,6’sının Türkiye’ye 
GDÜ’lerin ithal edildiği yönünde görüş 
bildirdikleri anlaşılmaktadır. Araştırmaya 
katılanların %45,3’ünün farkında olarak 
GDÜ’lerin tüketimini yapmadıkları ve 
%92,2’sinin aldıkları ürünlerde GDÜ’lü 
olduğuna yönelik bir ibare/kanıt 
görmedikleri anlaşılmaktadır. 
Katılımcıların 87,5’inin GDÜ’ler hakkında 
gerekli bilgiye sahip olduğu, %61,8’inin 
ise GDÜ’lü ürünler hakkındaki bilgiyi 
Tv/Radyo’dan edindiği anlaşılmaktadır. 
Elde edilen değerlere göre; yaş faktörü ile 
sağlık endişesi, dine uygunluk ve algılanan 
değer boyutları arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
görülmektedir. Katılımcıların yaş 
değişkeni gıda güvenlirliği boyutu 
arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmekte ve anlamlı 



 

 
farka bakıldığında 23-32 yaş aralığına 
sahip bireylerde 43 ve üzeri yaş aralığına 
sahip bireylerden daha düşük olduğu 
anlaşılmaktadır. Yaşa göre toplam GDO 
ölçeği arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmekte ve anlamlı 
farka bakıldığında 23-32 yaş aralığına 
sahip bireylerde 33-42 yaş aralığına sahip 
bireylerden daha düşük olduğu 
anlaşılmaktadır.Yaşa göre GDÜ’leri 
satınalma niyeti ölçeği arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmekte ve anlamlı farka bakıldığında 
23-32 yaş aralığına sahip bireylerde 33-42 
yaş aralığına sahip bireylerden daha düşük 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre dine uygunluk 
boyutu katılımcılarda cinsiyete göre 
istatistiksek olarak anlamlı bir farklılık 
göstermediği görülmektedir. Katılımcıların 
GDÜ’lere yönelik değer algıları  
boyutunun katılımcıların cinsiyetine göre 
istatistiksek olarak anlamlı bir farklılık 
göstermediği görülmektedir. 

Gıda güvenlirliği boyutunun katılımcıların 
cinsiyetlerine göre istatistiksek olarak 
anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Anlamlı farkın hangi 
cinsiyetten kaynaklandığına bakıldığında 
gıda güvenlirliği boyutunun erkeklerde 
kadınlardan daha düşük puan ortalamasına 
sahip olduğu görülmektedir.  

GDÜ’lere yönelik sağlık endişesi 
boyutunun katılımcıların cinsiyetlerine 
göre istatistiksek olarak anlamlı bir 
farklılık gösterdiği görülmektedir. Anlamlı 
farkın hangi cinsiyetten kaynaklandığına 
bakıldığında gıda güvenliği boyutunun 
erkeklerde kadınlardan daha düşük puan 
ortalamasına sahip olduğu görülmektedir 

GDÜ toplam ölçek puanının katılımcıların 
cinsiyetlerine göre istatistiksek olarak 
anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmektedir Anlamlı farkın hangi 
cinsiyetten kaynaklandığının tespitine 
bakıldığında gıda güvenliği boyutunun 
erkeklerde kadınlardan daha düşük puan 
ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.  

GDÜ’lere yönelik satınalma niyetinin 
katılımcıların cinsiyetlerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Anlamlı farkın 
hangi cinsiyetten kaynaklandığının 
tespitine yönelik bakıldığında gıda 
güvenliği boyutunun erkeklerde 
kadınlardan daha düşük puan ortalamasına 
sahip olduğu görülmektedir.  
GDÜ’lere yönelik satınalma niyeti ile 
sağlık endişesi, değer algısı, gıda 
güvenilirliği, dini yönden ölçek toplam 
puan ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Satın alma niyeti arttıkça 
algılanan değer, din, gıda güvenliği, sağlık 
endişesi gibi unsurlarında arttığı 
anlaşılmaktadır. 
Her geçen gün daha da bilinçli hale gelen 
günümüz tüketicisi gerek tüketim 
eylemlerinde gerekse de satınalma 
davranışlarında dini yönden uygun bir 
şekilde davranmaya,  temiz, kaliteli ve 
sağlık açısından zararsız olarak algıldığı 
ürünleri satınalma ihtimalinin daha fazla 
olacağı söylenebilir.  
GDÜ’lerin potansiyel yararları ve zararları 
ile ilgili tüketicileri bilgilendirmeleri 
önemlidir. Böylece GDÜ’ler hakkında 
doğru bilgiler sağlanarak sağlık ve gıda 
güvenliği endişelerinin azaltılmasında 



 

 
ayrıca dine uygunluk konusunda olumsuz 
tutumlarının giderilmesi sağlanabilir.  
Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve 
bunlar neticesinde üretilmiş genetiği 
değiştirilmiş ürünler konusunda 
tüketicilerin bilinçlendirilmesi, ürün 
güvenliği hususunun daha fazla 
önemsenmesi, sağlık ve güvenliği tehdit 
eden ürünlerin pazara sürülmemesi ve etik 
olmayan uygulamalardan kaçınılması 
oldukça önemli görülmektedir. 
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EK 1: Araştırma Ölçeğine Ait Frekans, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
 
Sayın Katılımcı; 
 
Elinizde bulunan anket, tüketicilerin genetiği değiştirilmiş (GDO’lu) gıda ürünlerine yönelik 
“tüketici algılarını” belirlemek üzere hazırlanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi değerlendirerek 
size göre uygun olan katılım derecesini işaretleyiniz. Çalışmamızın kalitesi, sizlerin bu 
konuda göstereceği duyarlılığa bağlıdır. Katkılarınıza ve duyarlılığınıza şimdiden teşekkür 
ederiz.  
 
BÖLÜM 1 
 
ÖLÇEK 1: GDÜ’lere YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ 

 
  Lütfen, aşağıda yer alan ifadelere katılıp katılmama düzeyinizi 
belirtiniz.  
( =Kesinlikle Katılmıyorum,   =Kesinlikle Katılıyorum olmak üzere) 
           Boş ifade bırakmamanız çalışmamız için önemlidir. 
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DİNİ YÖNDEN UYGUNLUK  

1. Mensubu olduğum dine göre GDO’lu gıda ürünlerinin tüketilmesi 
yasaklanmıştır.  

28 14 75 42 33 3,20±1,24 

2. GDO’lu gıda ürünleri dini değerlerime uygundur. 37 32 87 25 11 2,69±1,10 
3. Mensubu olduğum dinin GDO içeren gıdaların tüketimi konusunda 
sınırlamaları bulunmamaktadır.   

28 35 76 37 16 2,89±1,13 

4. GDO’lu gıda ürünleri kendi dinime göre helal değildir.  30 20 85 45 12 2,94±1,10 
DEĞER ALGISI 

5. GDO’lu gıda ürünleri daha tazedir.   61 85 35 9 2 1,99±0,89 

6. GDO’lu gıda ürünleri daha üst kalitededir. 75 80 29 6 2 1,85±0,86 

7. GDO’lu gıda ürünleri daha sağlıklıdır.   89 77 18 6 2 1,72±0,84 

8.  GDO’lu gıda ürünleri daha lezzetlidir. 79 62 33 15 3 1,96±1,02 

9.  GDO’lu gıda ürünleri daha besleyicidir.  86 60 28 13 5 1,91±1,05 
SAĞLIK ENDİŞESİ  

10. Kuş gribi gibi hayvansal hastalıklarla ilgili endişelerimden dolayı 
gıda güvenliği konusunda gerçekten tedirginim. 

56 78 18 22 18 2,31±1,26 

11. Farklı tür canlılar arasında yapılan genetik materyal transferinden 
dolayı bu tür gıda ürünlerinin hastalık taşıdığını düşünüyorum.  49 58 48 22 15 2,46±1,21 

12. Belirli gıdalara alerjisi olan insanların içeriğini bilmeden GDO’lu 
ürünleri yemelerinden endişe duyuyorum.  

75 79 17 13 8 1,96±1,06 



 

 
13. GDO’lu gıda ürünlerinin antibiyotik direncini artırmasından endişe 
duyuyorum.   

59 65 47 13 8 2,20±1,08 

14. GDO’lu ürünleri yiyenlerin genetik yapılarının değişmesinden 
endişeliyim. 56 71 32 22 11 2,28±1,17 

GIDA GÜVENİLİĞİ  
15. GDO’lu gıda ürünleri zararlı olsa idi gelişmiş ülkeler kendi 
beslenmelerinde kullanmazlardı. 

54 75 34 24 5 2,22±1,07 

16. GDO’lu gıda ürünleri zararlı olsa idi hükümetler satılmasına izin 
vermezlerdi.  67 64 34 22 5 2,14±1,10 

17. GDO’lu gıda ürünleri zararlı olsa idi bilim insanları bu ürünleri 
geliştirmeye çalışmazlardı.  

66 68 38 17 3 2,08±1,02 

18. GDO’lu gıda ürünleri olumsuz etkilere sahip olmadığından güvenle 
tüketilebilir. 

81 64 29 12 6 1,95±1,05 

19. GDO’lu gıda ürünlerinin tüketilmesinin insan sağlığı üzerinde 
olumsuz etkisi yoktur. 73 75 28 14 2 1,94±0,96 

 

 
 
ÖLÇEK 2: GDÜ’leri SATINALMA NİYETİ ÖLÇEĞİ 
 
  Lütfen, aşağıda yer alan ifadelere katılıp katılmama düzeyinizi belirtiniz.  
( =Kesinlikle Katılmıyorum,   =Kesinlikle Katılıyorum olmak üzere) 
           Boş ifade bırakmamanız çalışmamız için önemlidir. 
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1. GDO’lu olduğunu bildiğim bir gıda ürününü deneme 
niyetindeyim.  75 61 27 18 11 2,11±1,19 

2. GDO’lu gıda ürünlerini satın alabilirim. 63 63 29 24 13 2,28±1,23 

3. Mümkün oldukça GDO’lu gıda ürünleri satın almaktan kaçınırım.  79 67 14 16 16 2,08±1,25 

4. GDO’lu ürünlerin fiyatı diğer ürünlerle aynı olursa satın alırım. 87 70 17 13 5 1,85±1,01 

5.  GDO’lu ürünlerin fiyatı diğer ürünlerden ucuz olursa satın alırım. 75 80 19 11 7 1,93±1,02 

6.  GDO’lu ürünlerin fiyatı diğer ürünlerden pahalı olsa bile satın 
alırım. 96 73 13 2 8 1,71±0,95 

7. GDO’lu bir gıda ürününün besin değeri diğerlerine göre daha 
fazla ise GDO’lu ürünü satın almayı tercih ederim. 70 71 23 18 10 2,10±1,15 

8. Bir gıda ürününün genetiği ile oynanmış olduğunu anlarsam satın 
almam. 98 47 13 21 13 1,98±1,28 

9. Hazır gıdaların çoğunun içeriğinde GDO’lu ürün kullanıldığını 
bildiğim halde bu gıda ürünlerini almaktan kaçınmam. 60 68 31 22 11 2,25±1,18 

 

BÖLÜM 2 
Yaşınız: ……………….                                                              Cinsiyetiniz:    (   ) Kadın  (   ) 

Erkek    



 

 
Türkiye’de GDO’ların üretimi yapılmakta mıdır?         (   )   Evet         (   )   Hayır      (   )  Fikrim yok 

Türkiye’ye GDO’lar ithal edilmekte midir?                    (   )  Evet         (   )   Hayır      (   )  Fikrim yok 

Farkında olarak GDO’lı ürün tükettiniz mi?    (   )  Evet         (   )   Hayır      (   ) Fikrim yok 

Aldığınız ürünlerde GDO  olduğunu gösteren bir kanıt (etiket) gördünüz mü?     (   )   Evet        (   )   Hayır      

GDO’lu ürünler hakkında:   (   )  Yeterli bilgi sahibiyim    (   )  Bilgi sahibiyim   (   )  Hiçbir bilgim yok   
 
Genetiği değiştirilmiş organizmalar terimini ilk nereden duydunuz?  
(   )  İnternet            (  ) TV/Radyo          (  )  Gazete     (   ) Arkadaşlardan         (   ) Bu anketten          (  ) Aldığım derslerden  
(  ) Diğer……………………  
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TÜRKİYE'DE CARİ AÇIĞIN BELİRLEYİCİLERİ VE 

BELİRLEDİKLERİ 

Mevlüt Tatlıyer 

Kırklareli Üniversitesi, İİBF 

Özet: Türkiye'nin ekonomik problemlerinin en önemlilerinden birisi cari açıktır. Bu noktadan hareketle bu 
çalışmada Türkiye'de yaşanan cari açık sorununun temel belirleyici etmenleri ve cari açığın etkilediği faktörler 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada Toda-Yamamoto prosedürü çerçevesinde VAR Granger nedensellik 
testi yapılmış ve ayrıca bir VAR modeli oluşturularak etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1988Q1-2013Q2 dönemini kapsamaktadır. Elde edilen bulgular ise Türkiye'deki 
cari denge anlayışıyla kısmen uyumsuzdur. Buna göre: 1- (Enerji ithalatı hariç ve dâhil) cari açıktan GSYH 
büyüme oranına doğru Granger nedensellik ilişkisi vardır ve söz konusu ilişki ilk bir yılda pozitifken daha 
sonraki 1.5 yılda negatif yönlü bir seyir izlemektedir. 2- Türkiye'nin GSYH büyüme oranının dalgalı bir seyir 
izlemesinin başlıca sorumlusu cari dengedir. 3- GSYH büyüme oranından (enerji ithalatı hariç ve dâhil) cari 
dengeye doğru Granger nedensellik ilişkisi yoktur. 4- Türkiye'nin enerji ithalatı hariç cari denge pozisyonu 
2000'li yıllarda bir dönüşüme uğramamıştır. 5- Aşırı değerli TL'nin cari denge üzerinde belirli düzeyde negatif 
yönlü bir etkisi bulunmaktadır. 6- Karşılaştırma yapabilmek amacıyla enerji ithalatı dâhil cari dengenin GSYH'a 
oranı, GSYH büyüme oranı, REDK ve enerji ithalatının GSYH'a oranı değişkenlerinden oluşan modeller aynı 
periyot için oluşturulmuştur ve Granger nedensellik testinden tamamiyle aynı sonuçlar elde edilirken, etki-tepki 
analizi ve varyans ayrıştırması analizlerinde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cari açık, Cari denge, GSYH, Reel efektif döviz kuru, Enerji ithalatı, VAR, Granger 

 

DETERMINANTS AND EFFECTS OF CURRENT ACCOUNT DEFICIT 
IN TURKEY 

Abstract: Current account deficit is one of the most significant economic problems in Turkey. In this study, I 
tried to disclose basic determinants of current account deficit problem being experienced in Turkey and factors 
affected by current account. In the study, I applied VAR Granger causality test within the framework of Toda-
Yamamoto procedure and in addition to this I also constructed a VAR model and applied impulse-response 
function and variance decomposition analyses. The period of the study is 1988Q1-2013Q2. The findings are 
somewhat against conventional wisdom about current account in Turkey and go as follows: 1- There is a 
Granger causality from current account deficit (no matter whether energy import has been excluded or included) 
to GDP growth rate and the relationship is positive for the first one year and then it turns negative for the next 
1.5 year. 2- The prime responsible of the high volatility of the GDP growth rate in Turkey is current account 
balance. 3- There is no Granger causality running from GDP growth rate to current account deficit (again, no 
matter whether energy import has been excluded or included). 4- There is no transformation in current account 



 

2 

 

position of Turkey in 2000s once energy import has been excluded. 5- Overvalued TL has a negative effect on 
current account at a certain level. 6- In an effort to compare current account position with and without energy 
import, I also constructed models in which the variables are current account including energy import to GDP 
ratio, GDP growth rate, REER and energy import to GDP ratio. I reached totally same results in Granger 
causality test and similar results in impulse-response function and variance decomposition analyses. 

Key words: Current account deficit, GDP, real effective currency rate, energy import, VAR, Granger 

 

1. GİRİŞ 

Cari açık konusu, özellikle hızlı ekonomik 
büyümenin yaşandığı dönemlerde olmakla 
birlikte, Türkiye'de gündemin ön sıralarını 
2000'li yıllardan itibaren önemli düzeyde 
meşgul edegelmiştir. Enflasyon oranının 
önemli ölçüde düşürülerek göreceli olarak 
fiyat istikrarının sağlandığı, 1990'lı 
yıllardaki gevşek bütçe politikalarından 
sonra bütçe disiplinine ciddi şekilde önem 
verildiği ve -2008 küresel ekonomik 
kriziyle kesintiye uğrasa da- ekonominin 
istikrarlı bir görünüme kavuştuğu 
Türkiye'de, Türkiye ve dünya 
ekonomisinin kendine has dinamiklerinin 
doğal bir sonucu olarak ciddi düzeylere 
ulaşan cari açık problemi 2000'li yıllarda 
daha önce hiç olmadığı kadar gündemde 
ön plana çıkmıştır. 

Bu çalışmanın amacı da Türkiye’nin 
yaşadığı cari açık probleminin nedenlerini 
ve sonuçlarını ortaya koymaktır. 
Çalışmada öncelikle cari dengenin genel 
durumu gözler önüne serilmeye çalışılacak, 
daha sonra ise 1988Q1-2013Q2 dönemi 
için VAR modeli yardımıyla Türkiye’de 
cari açığın belirleyicileri ve belirledikleri 

ampirik olarak ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. 

Literatürde cari dengenin temel 
belirleyicilerini ortaya çıkarmaya yönelik 
çalışmaların bel kemiğini zamanlararası 
yaklaşım oluşturmaktadır (Arghyrou ve 
Chortareas, 2008: 747). Bu çerçevede cari 
denge ileriye dönük tasarruf ve yatırım 
kararlarının bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır (Calderon ve diğerleri, 2002: 
1).  

Bununla birlikte, tasarruf-yatırım denkliği 
temel anlamda muhasebesel bir denkliktir 
ve bir ülkenin cari dengesini belirleyen 
gerçek unsurlar aynı zamanda o ülkenin 
tasarruf-yatırım dinamiklerini de 
belirlemektedir.1 Bu çerçevede, cari 
                                                

1 Ünlü iktisatçı Paul Krugman, muhasebesel 
denklikten hareketle kusursuz nedensellik 
yanılsaması kavramını ortaya atmıştır. Bu 
yanılsamaya göre, tasarruf=yatırım şeklindeki 
muhasebesel denklikten hareketle tasarruftan 
yatırıma doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu 
sonucuna rahat bir şekilde varılır ve arada olduğu 
iddia edilen ilişkiye yönelik bir model 
oluşturulmaya çalışılmaz. Buradaki temel 
yanılsama muhasebesel denkliği ispat olarak 
görmektir. Gerçekte, yatırımlardaki artış da 
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dengeyi iyileştirebilmek adına yapılması 
gereken şey direkt olarak tasarruf ve 
yatırım seviyesini etkilemeye çalışmak 
değil, tasarrufları ve yatırımları etkileyen 
dinamikler üzerinden cari denge 
pozisyonunu iyileştirmeye çalışmak 
olmalıdır. Çalışmanın 1. bölümünde 
Türkiye'nin cari açık problemi 
tartışılacaktır. 2. bölümde ise konu ile ilgili 
ampirik çalışmalara yer verilmiştir. 3. 
bölümde oluşturulan ekonometrik modeller 
incelenirken sonuç bölümünde de elde 
edilen sonuçlar özetlenmiş ve 
değerlendirilmiştir. 

2. CARİ AÇIĞIN TEMEL 
BELİRLEYİCİLERİ VE 
BELİRLEDİKLERİ 

Bilindiği gibi, 2000'li yıllarla birlikte artan 
enerji fiyatları Türkiye'nin tasarruf düzeyi 
ve dolayısıyla cari dengesi üzerinde 
olumsuz bir etkiye sahip olmuştur. Şekil 
2.1'de de görülebileceği gibi, Türkiye'nin 
enerji ithalatı 2000'li yılların başına kadar 
2 milyar doların altında kalırken, 2000'li 
yıllarla birlikte hızlı bir artış trendine 
girmiş ve 2008 krizinin arifesinde 14 
milyar doların üzerine kadar çıkmıştır. 
Enerji ithalatının GSYH'a oranı ise 1990'lı 
yıllarda % 2.01 düzeyinde gerçekleşirken, 
bu oran 2000'li yıllarda tam % 5.53'e 
                                                                    

tasarruflardaki artışa neden olabilir. Burada 
yapılması gereken şey muhasebesel denklikten 
hareket etmek değil, tasarruf ve yatırım 
dinamiklerini belirleyen etkenler üzerinden model 
kurmaktır (Bkz. Krugman, 2013). 

çıkmıştır. 2009'dan 2013'ün ikinci 
çeyreğine kadarki dönemde de söz konusu 
oran % 6.28 olarak gerçekleşmiştir. 

Şekil 2.2'de de görülebileceği gibi, cari 
denge ile enerji ithalatı hariç cari denge 
arasında 2000'li yıllara kadar yakın bir 
ilişki bulunurken, 2000'den itibaren artan 
enerji fiyatları ile birlikte aradaki ilişki 
zayıflamıştır. 1988-1999 arasında, cari 
dengenin GSYH'a oranı % -0.28 olarak 
gerçekleşirken, enerji ithalatı hariç cari 
denge ise % 1.8 olmuştur. Bu bağlamda, 
enerji ithalatı çıkarıldığında cari denge 
pozitife dönerken, iki oran arasındaki fark 
ise % 2.08 puan olarak gerçekleşmiştir. 
2000-2013 arasında cari denge % -4.24 
olurken, enerji ithalatı hariç cari denge ise 
% 0.8 olarak gerçekleşmiştir.  

Öte yandan, Türkiye'nin hızla cari açık 
vermeye başladığı 2003 yılı baz alınarak 
karşılaştırma yapıldığında ise resim çok az 
değişmektedir. Buna göre, 1988-2002 
arasında, cari dengenin GSYH'a oranı % -
0.37 olurken, 2003-2013 arasında bu oran 
% -5.26 olmuştur. Enerji ithalatı hariç cari 
denge ise 1988-2002 arasında % 2.10 
olurken, 2003-2013 arasında ise % 0.20 
olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, 
artan enerji ithalatı maliyeti 2000'li yıllarda
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Şekil 2.1. Türkiye'nin Enerji İthalatı (Milyon Dolar) 

 

                   Kaynak: TÜİK, TCMB.

Türkiye'de cari açığın artışında önemli bir 
etkiye sahip olmuştur. Bu çerçevede, 
2000'li yıllarda 1990'lı yıllara oranla cari 
denge % 3.96 puan bozulurken enerji 
ithalatı hariç cari denge 2000'li yıllarda 
1990'lı yıllara göre sadece % 1.00 puan 
azalmıştır.2 2003 yılı baz alındığında ise, 

                                                

2 Öte yandan, 1988-1999 arasında net cari 
transferlerin GSYH'a oranı % 1.91 iken bu oran 
2000-2013 döneminde % 0.55'e gerilemiştir. Öte 
yandan, hizmetler dengesi ve gelir dengesi toplamı 
ikinci dönemde çok az (% 0.07 puan) düşmüştür. 
Görüldüğü üzere, enerji ithalatı hariç cari denge 
2000'li yıllarda sadece % 1.00 puan azalırken, net 
cari transferler, hizmetler dengesi ve gelir dengesi 
de cari denge üzerinde 2000'li yıllarda toplamda % 
1.43 puan olumsuz etkiye neden olmuştur. Böylece 
cari dengenin en önemli unsuru olan mal dengesi 
enerji ithalatı hariç (ihracat-ithalat) 2000'li yıllarda 

cari denge iki dönem arasında % 4.89 puan 
kötüleşirken, enerji ithalatı hariç cari denge 
de yine sadece % 1.90 puan kötüleşmiştir.3 
                                                                    

1990'lı yıllara oranla kötüleşmek bir yana % 0.43 
puan iyileşmiştir ki bu da çok ilginç bir sonuçtur. 

3 Yine 2003 yılı baz alındığında, 1988-2002 yılları 
arasında net cari transferlerin GSYH'a oranı % 1.82 
iken bu oran 2003-2013 döneminde % 0.31'e 
düşmüştür. Hizmetler dengesi ve gelir dengesi 
toplamı ise ikinci dönemde sadece % 0.19 puan 
azalmıştır. Yine bu dönemde de enerji ithalatı hariç 
cari denge sadece % 1.90 puan kötüleşirken, net 
cari transferler, hizmetler dengesi ve gelir dengesi 
de cari denge üzerinde 2003-2013 arasında 
toplamda % 1.70 puan olumsuz etkiye neden 
olmuştur. Sonuç olarak enerji ithalatı hariç mal 
dengesi de ikinci dönemde sadece % 0.20 puan 
kötüleşmiştir.  
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Bu veriler ışığında iddia edilebilir ki 
Türkiye'nin cari denge pozisyonu 2000'li 
yıllarla birlikte bir dönüşüme uğramamıştır 
ve söz konusu dönemde cari açıktaki 
artışın en temel belirleyicisi enerji 
maliyetlerindeki artış olmuştur. 

Türkiye'nin enerji ithalatı hariç cari 
dengesinin genel anlamda pozitif bir seyir 
izlemesi Türkiye'de tasarruf-yatırım 
dinamiklerinin sanıldığı kadar kötü 
olmadığını göstermektedir. Öte yandan, 
gerçekleşen cari dengenin 2000'li yıllarla 
birlikte oldukça bozulması ve özellikle 
hızlı ekonomik büyümenin yaşandığı 
dönemlerde önemli düzeyde cari açık 
verilmesi, ya da başka bir deyişle önemli 
düzeyde cari açık verildikten sonra 
ekonomik büyümenin yavaşlaması, 
Türkiye'nin enerji ithalatı hariç cari denge 
pozisyonunun çok daha iyi noktalara 
getirilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Peki Türkiye cari denge pozisyonunu nasıl 
daha iyi bir noktaya getirebilir? Kısa vade 
perspektifinden bakıldığında cari denge ile 
ekonomik büyüme arasında bir değiş-tokuş 
ilişkisinin bulunması, cari dengeyi 
iyileştirebilmek adına yatırımları 
düşürerek ekonomik büyümeden taviz 
vermek gerektiği sonucuna ulaşılmasına 
neden olmaktadır. Fakat bir ülkenin nihai 
hedefinin ekonomik büyümeyi 
gerçekleştirmek ve böylece refahı 
arttırmak olduğu düşünüldüğünde, kısa 
vadede dahi cari açık ekonomik büyüme 
için katlanılması gereken bir maliyet olarak 

düşünülmelidir ki Türkiye'de de genel kanı 
bu çerçevededir denilebilir.  

Cari açığın çok yüksek seviyelere 
ulaşmadığı müddetçe gündemde kendisine 
ön planda fazla yer bulamaması da bu 
durumun bir göstergesi niteliğindedir. 
Örneğin, Türkiye'de cari açığın tarihi 
seviyelerini görerek % 10'un üzerine 
çıktığı 2011 yılında, cari açık tartışmaları 
gündemde kendisine ön planda yer 
bulabiliyorken, daha sonraki süreçte % 6-7 
civarına düşen cari açıkla birlikte, cari açık 
tartışmaları yaşanmaz hale gelmiştir.  

Fakat söz konusu cari açık düzeyi dahi 
Türkiye'yi bu konuda dünyada ön sıralara 
yerleştirmektedir ve Türkiye'nin ekonomik 
büyüme potansiyelini yükseltememesinin 
görünürdeki temel sebeplerinden birisini 
oluşturmaktadır. 

Cari açık probleminin çözülebilmesi için 
Türkiye'nin cari dengesi üzerinde başat 
role sahip olan mikro ekonomik faktörlerin 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Ancak 
böylesine uzun vadeli bir bakış açısı cari 
denge üzerinde kalıcı iyileştirmelerin 
yapılabilmesine olanak tanıyacaktır.  

Temel anlamda cari açık bir ülkenin 
tasarruf düzeyinin yatırım düzeyinden daha 
az olması neticesinde ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, cari açığın görünürdeki 
sebebi tasarrufların yetersiz olması ve/veya 
yatırımların fazla olmasıdır. Bu bağlamda, 
basit bir şekilde tasarruflar arttırılarak ya 
da yatırımlar azaltılarak cari açık 
düşürülebilir. Fakat daha önce de ifade 
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edildiği gibi böylesine bir yaklaşımın 
ekonomik büyüme ve istihdam piyasası 
üzerinde çok olumsuz etkileri olacaktır.  

Bu durumda yapılması gereken şey basitçe 
direkt olarak tasarrufları arttırmaya ya da 

yatırımları azaltmaya çalışmak değil, 
nihayetinde ekonomik büyümeden taviz 
verilmeden ve hatta ekonomik büyümeyle 
birlikte tasarruf düzeyinin artacağı bir 
ekonomik vasata ulaşmaya çalışmak 
olmalıdır. 

 

Şekil 2.2. Cari Denge ve Enerji İthalatı Hariç Cari Denge 

 

                  Kaynak: TÜİK, TCMB.

Cari açık bir başka bakış açısıyla, 
yurtdışından satın alınan mal ve 
hizmetlerin toplam değerinin yurtdışına 
satılan mal ve hizmetlerin toplam 
değerinden daha fazla olması neticesinde 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum da 
Türkiye'nin verimlilik düzeyi ile direkt 

olarak ilgilidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin 
uzun vadede cari dengesini 
iyileştirebilmesinin yolu verimlilik 
düzeyini arttırmasından geçmektedir ki bu 
durum da açıkça eğitim düzeyi ve Ar&Ge 
harcamaları gibi mikro ekonomik 
faktörlerle doğrudan ilgilidir. PISA 
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sıralamasında ve Ar&Ge harcamalarında 
Türkiye'nin diğer OECD ülkelerinin epey 
gerisinde kalması da Türkiye'nin cari 

dengesi ile birlikte düşünüldüğünde hiç de 
şaşırtıcı değildir. 

 

Şekil 2.3. Reel Efektif Döviz Kuru 

 

               Kaynak: TÜİK, TCMB.

Bir ülkenin verimlilik düzeyi ile yakından 
irtibatlı olan bir başka faktör ise döviz 
kurudur. Bu çerçevede, ülkeler arasındaki 
nisbi fiyatlar üzerinde söz sahibi olan reel 
döviz kuru da cari açığın temel bir 
belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Arghyrou ve Chortareas, 2008: 747). 
Daha değerli bir para birimi mal ve 
hizmetlerin satın alanlarca daha maliyetli 
hale gelmesine yol açacak ve bu durumda 
ülkenin verimlilik düzeyini düşürecektir. 
Türkiye'nin 2000'li yıllarda artan cari 
açığında da TL'nin söz konusu dönemde 

önemli ölçüde değer kazanmasının da 
katkısı bulunmaktadır. 

Türkiye'de reel efektif döviz kuru (REDK) 
endeksi 1990'lı yıllarda ortalama 82.83 
olarak gerçekleşirken, bu oran 2000'li 
yıllarda ortalama 109.81'e çıkmıştır. Bu % 
33'lük bir artışa karşılık gelmektedir. Bu 
durumun da açıkça cari denge üzerinde 
olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de hızlı ekonomik 
büyümenin yaşandığı yıllarda cari açık 
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yükselmekte, ekonomik resesyonların ve 
krizlerin yaşandığı dönemlerde ise cari 
denge iyileşmekte ve hatta pozitife 
dönmektedir. Bu durum ekonomik büyüme 
üzerinde baskı yaratmaktadır. Şekil 2.4'te 
Türkiye'de enerji ithalatı hariç cari denge 
ile ekonomik büyüme oranları 
görülmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'de 
ekonomik krizlerin yaşandığı 1988-89, 
1994, 1999, 2001 ve 2008-09 yıllarında 
ekonominin ciddi biçimde küçüldüğü 
görülürken, aynı yıllarda enerji ithalatı 
hariç cari denge önemli ölçüde iyileşmiş ve 
birçok kriz sürecinde de negatiften pozitife 
dönmüştür. Öte yandan hızlı ekonomik 
büyümenin yaşandığı dönemlerde ise 
enerji ithalatı hariç cari denge önemli 
ölçüde kötüleşmiştir ki buna en son ve 
belki de en büyük örnek Türkiye'nin 2011 
yılında bir taraftan rekor bir büyüme oranı 
yakalayıp diğer taraftan da tarihindeki en 
yüksek cari açığı görmesi olmuştur. 

Türkiye'de ekonomik büyüme ile cari 
denge arasında bir değiş-tokuş ilişkisinin 
olması standart ekonomik doktrin ile epey 
uyumludur. Buna göre, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) sermaye 
kıt mal olduğundan, sermayenin marjinal 
verimliliği yüksektir ve bu da Türkiye'ye 
yüksek oranda yabancı sermaye akmasına 
neden olmaktadır (Gruber ve Kabin, 2005: 
1).  

Yine, Calderon ve diğerlerine (2002: 3-4) 
göre de Türkiye gibi GOÜ'lerde sermaye 
birikiminin gelişmiş ülkelere oranla düşük 
seviyede olması ve söz konusu GOÜ'lerin 
ekonomik büyümeyi sağlama noktasında 

dış yatırımlara muhtaç olması da 
GOÜ'lerde ekonomik büyüme ile cari 
denge arasında negatif bir korelasyonun 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Söylemez ve Yılmaz'ın (2012: 47) 
Türkiye'de ekonomik büyüme ve yabancı 
sermaye girişi arasındaki ilişkiyi ele 
aldıkları çalışmalarında da yabancı 
sermaye girişinden ekonomik büyümeye 
doğru buldukları nedensellik ilişkisi (tersi 
yönde bir nedensellik ilişkisi 
bulamamışlardır) de bu duruma ampirik bir 
kanıt sağlamaktadır. 

Thirlwall (1979) tarafından geliştirilen ve 
yapısalcı ve Post-Keynesçi akımların önde 
gelen modellerinden olan ödemeler 
dengesi kısıtlı ekonomik büyüme modeli 
de söz konusu değiş-tokuş konusuna ışık 
tutucu mahiyettedir. Thirlwall'a (1979: 1, 
2) göre açık bir ekonomide ekonomik 
büyüme üzerindeki en önemli kısıt cari 
dengedir. Zira, bir ülkede toplam talep 
genişlerken kısa vadeli ekonomik büyüme 
oranına ulaşılmadan cari açık sıkıntısı 
yaşanması durumunda, toplam talep 
üzerinde baskı oluşmakta, toplam arzın 
tam anlamıyla kullanılması olanağı ortadan 
kalkmakta ve böylece beklentilerin 
bozulmasıyla yatırımlar azalmakta, 
teknolojik gelişme yavaşlamakta ve o 
ülkenin malları diğer ülkelerinkine oranla 
daha az tercih edilir hale geldiğinden cari 
denge daha da bozulmakta ve ortaya bir 
fasit döngü çıkmaktadır. 

Öte yandan, eğer bir ülke toplam talep 
düzeyini cari açık sıkıntısı yaşamadan 
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ekonominin üretim kapasitesi düzeyine 
kadar çıkarabiliyorsa, üretim kapasitesi 
üzerindeki talep baskısı ekonominin uzun 
vadeli büyüme oranını yukarılara rahat bir 
şekilde çıkarabilmektedir (Thirlwall, 1979: 
2). 

Thirlwall'a (1979: 2) göre, ihracat eksenli 
ekonomik büyüme modelinin arkasında da 
aslında ödemeler dengesi kısıtlı ekonomik 
büyüme modeli bulunmaktadır. Zira, ancak 
ihracat düzeyinin genişlemesi ile birlikte 
cari açık vermeden ekonomik büyüme 
oranı kalıcı bir şekilde arttırılabilmektedir. 

Thirlwall (1979: 6), yaptığı ampirik 
çalışma sonucunda yirmi yıllık süreç için 
birçok ülkenin ekonomik büyüme oranının, 
ihracatındaki artış oranının ithalat talebinin 
gelir esnekliği oranına4 yakınsadığı 
sonucuna ulaşmış ve bu çerçevede bu 
durumun temel bir yasa olarak 
değerlendirilebileceğini ifade etmiştir. Bu 
çerçevede, ifade edilebilir ki bir ülkenin 
uzun vadeli ekonomik büyüme oranı o 
ülkenin cari denge pozisyonuna, ya da 
başka bir deyişle, ihracat ve ithalat 
düzeyine bağlı olmaktadır (Porcile ve 
Lima: 2009: 1019). 

Ekonomik büyüme ile cari denge arasında 
kabaca bakıldığı zaman bir değiş-tokuş 
ilişkisinin görülmesi ekonomideki yapısal 

                                                

4 Bu oran matematiksel düzenlemeyle, (ekonomik 
büyüme oranı x (ihracattaki artış oranı / ithalattaki 
artış oranı)) olarak ifade edilebilir. 

problemler ile yakından irtibatlıdır. Bu 
çerçevede, Türkiye uzun vadeli ortalama 
büyüme potansiyeli olan % 4-5'ten daha 
yüksek oranda büyüdüğünde cari denge de 
önemli ölçüde bozulmaktadır. Bu 
bağlamda, Türkiye 1988-2002 arasında 
yılda ortalama % 3.50 oranında büyürken, 
2002'den sonra ortalama kabaca % 5.10 
oranında büyümüştür. Öte yandan, ilk 
süreçte enerji ithalatı hariç cari denge % 
1.89 olarak gerçekleşirken, ikinci dönemde 
bu oran % -0.03'e düşmüştür. Enerji 
ithalatı dâhil cari denge ise söz konusu 
dönemlerde sırasıyla % -0.54 ve % -5.74 
olarak gerçekleşmiştir. 

Ekonomik büyümenin temel belirleyicisi 
verimlilik artışıdır ve Türkiye'de uzun 
vadeli verimlilik artışı ancak ortalama % 4-
5 oranında bir büyümeye izin vermektedir. 
Ekonomi bu seviyeden daha yüksek oranda 
büyüdüğünde bir taraftan ekonomide 
darboğazlar yaşanmakta, diğer taraftan da 
ekonomik büyümedeki ekstra artış yerel 
tasarruflarla değil, dış kaynaklarla finanse 
edilmektedir. Bunun sonucunda da 
ilerleyen yıllarda ekonomik büyüme oranı 
düşerek ortalama büyümeyi, uzun vadeli 
büyüme potansiyeli seviyesine 
çekmektedir.  

Diğer taraftan, ekonomik büyüme 
dönemlerinde yükselen cari açık 
Türkiye'nin büyüme potansiyelini 
arttıramamasının temel sebebi değildir. 
Nasıl ki öksürmek gribin bir semptomu ise 
cari açık da bu bağlamda ekonomik 
hastalığın bir semptomudur ve cari açığın 
düzeyi ölçüsünde, kur etkisi dışlandığında, 
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ülkedeki yapısal problemlerin bir 
göstergesidir. 

Bu bağlamda, cari denge üzerinde nihai 
anlamda söz sahibi olan verimlilik düzeyi 

kendisini cari denge-ekonomik büyüme 
değiş-tokuşunda gösterirken, REDK da 
verimlilik düzeyini değiştirmekte ve 
böylece cari dengeyi etkileyebilmektedir.  

 

Şekil 2.4. Enerji İthalatı Hariç Cari Denge ve Ekonomik Büyüme (%) 

 

              Kaynak: TÜİK, TCMB. 

3. AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da 2000'li 
yıllarla birlikte artan cari açıkla birlikte 
cari denge konusu gündemde kendisine ön 
sıralarda yer bulmuştur. Özellikle ABD'nin 
cari açığı söz konusu dönemde daha önce 
hiç görülmediği kadar yükselmiştir. 

Bu çerçevede Fed'in hazırladığı açık 
ekonomi makro ekonomik simülasyonuna 

göre 2000'li yıllarda ABD ekonomisinde 
yaşanan cari açık probleminin temel 
belirleyicileri verimlilik artışı, dolar 
cinsinden varlıkların risk primindeki 
azalma ve dış talepteki zayıflama olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Ferguson, 2005). 

Öte yandan Gruber ve Kamin'e (2005: 4-5) 
göre de ABD ekonomisinde 1995 ila 2002 
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yılları arasında doların aşırı değer 
kazanması, ABD ekonomisinde söz konusu 
dönemde görülen göreceli yüksek 
ekonomik büyüme ve ABD'nin ithal 
ürünlerinin ihraç ürünlerine oranla daha 
yüksek bir gelir elastikiyete sahip olması 
ABD'nin bu dönemde yükselen cari 
açığının görünen temel sebepleridir. Yine 
2000'li yıllarla birlikte artan petrol fiyatları 
da ABD ekonomisinde artan cari açığın 
dörtte birini açıklamaktadır. (Gruber ve 
Kamin, 2005: 8). 

Alternatif bir yaklaşım olarak da 
Bernanke'ye (2005) göre ABD'nin 
yükselen cari açığında küresel düzeyde 
1990'ların ortalarından itibaren 
tasarruflarda yaşanan artış başat bir role 
sahiptir. Buna göre, nüfusu yaşlanan 
gelişmiş ülkeler işgücüne oranla sayısı 
önemli ölçüde artan emeklilere yönelik bir 
önlem alma noktasına gelmiştir. Öte 
yandan, işgücündeki sınırlı artış veya 
azalışla ve yüksek sermaye-işgücü oranı 
yüzünden birçok gelişmiş ülke yurtiçindeki 
yatırım fırsatlarının azaldığını görmüştür. 
Bu durumun sonucu olarak da tasarrufları 
arttırma kaygısı ve yurtiçindeki 
yatırımların azalan getirisi sonucunda söz 
konusu gelişmiş ülkeler cari fazla vermeye 
çalışmışlar ve yurtdışına borç verme 
yoluna gitmişlerdir. 

Bunun yanı sıra Bernanke'ye (2005) göre, 
küresel düzeyde tasarruflardaki artışta 
GOÜ'lerin uluslararası finans piyasalarında 
net borç alan konumundan net borç veren 
konumuna gelmeleri daha belirleyici 
olmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki söz konusu dönüşüm bir 
taraftan dünyada tasarrufların artmasına 
neden olurken diğer taraftan da diğer 
ülkelerin cari açığının önemli düzeyde 
artmasına sebep olmuştur. Yine, küresel 
düzeyde 2000'li yıllarla birlikte önemli 
ölçüde artan likidite düzeyi de borç alan 
ülkelerle borç veren ülkelerin arasındaki 
makasın açılmasında önemli bir faktör 
olmuştur. 

Yine Gruber ve Kamin'in (2005: 14) ABD 
ekonomisi için yaptıkları analize göre de 
küresel düzeydeki tasarruf artışı ve 
ekonomik büyüme ile cari açık arasında 
kuvvetli bir negatif ilişki bulunmaktadır. 

Chinn ve Ito'nun (2005: 1) cari dengenin 
belirleyicileri üzerine yaptıkları analizin 
sonucuna göre ise bütçe dengesinin cari 
denge üzerinde önemli bir pozitif etkisi 
bulunmaktadır. Öte yandan, Chinn ve 
Prasad'a (2000: 1) göre ise GOÜ'ler için 
finansal derinlik cari dengeyi olumlu 
yönde etkilerken uluslararası finansal 
piyasalara açıklık düzeyi ile cari denge 
arasında negatif yönlü bir ilişki 
bulunmaktadır. 

Türkiye ekonomisinin kronik bir problemi 
olan cari açığı belirleyen dinamikler 
üzerine literatürde çeşitli çalışmaların 
yapıldığı görülmektedir. Erbaykal (2007) 
ilgili çalışmasında Türkiye'de cari açık ile 
ekonomik büyüme ve REDK arasındaki 
ilişkiyi 1987Q1-2006Q3 dönemi için 
gerçekleştirdiği VAR analizi yardımıyla 
ortaya koymaya çalışmış ve hem ekonomik 
büyümeden hem de REDK'dan cari açığa 
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doğru bir nedensellik tespit etmiştir 
(Erbaykal, 2007: 87). 

Peker ve Hotunluoğlu (2009) da 1992M1- 
2007M12 dönemi için VAR analizi 
yardımıyla cari açığın belirleyicilerini 
ortaya koymaya çalışmışlar ve reel döviz 
kuru, reel faiz oranı ve İMKB'nin (yeni 
haliyle BİST) Türkiye'deki cari açığın 
temel belirleyicileri olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır (Peker ve Hotunluoğlu, 2009: 
221). 

Telatar ve Terzi (2009) de Türkiye'de 
ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki 
ilişkiyi 1991Q4-2005Q4 dönemi için VAR 
analizi aracılığıyla ortaya çıkarmaya 
çalışmışlar ve büyüme oranından cari açığa 
doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır (Telatar ve Terzi: 
2009: 119). 

Yamak ve Korkmaz (2005) da reel döviz 
kuru ile dış ticaret dengesi arasındaki 
ilişkiyi 1995Q1-2004Q4 dönemine yönelik 
olarak VAR analizi yardımıyla ortaya 
çıkarmaya çalışmış ve söz konusu 
değişkenler arasında uzun dönemli bir 
ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır 
(Yamak ve Korkmaz, 2005: 26). 

Yanar ve Kerimoğlu (2011) ise cari açık ile 
enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi 1975-2009 dönemi için 
VEC analizi yardımıyla ortaya koymaya 
çalışmışlar ve cari açık, ekonomik büyüme 
ve enerji tüketimi arasında uzun dönemli 
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Buna göre, ekonomik büyüme ile enerji 

tüketiminde artış meydana gelmekte, enerji 
tüketimindeki artış da cari açığı arttırıcı bir 
etkiye sahip olmaktadır (Yanar ve 
Kerimoğlu, 2011: 191).  

Cari denge konusunda literatürde yer alan 
çalışmalarda cari dengeyi belirleyen temel 
etmenler konusunda konuya yaklaşım 
değiştikçe elde edilen sonuçların değiştiği 
görülmektedir. Cari denge gibi oldukça 
karmaşık bir konuda da bu tarz farklı 
sonuçların elde edilmesi gayet olağandır. 
Örneğin, bazı iktisatçılar cari dengeyi 
tasarruf eğilimindeki veya uluslar arası 
sermaye hareketlerindeki değişimlerden 
hareketle açıklamaya çalışırken bazıları da 
ekonomik büyümedeki veya döviz 
kurundaki değişmelerden hareketle 
açıklamaya çalışmışlardır. Açıktır ki cari 
dengeyi etkilediği düşünülen bütün 
faktörler birbirleriyle ilişki halindedir. 
Örneğin yurtdışı tasarruf oranlarındaki 
artış yurtiçine dış sermaye akmasına neden 
olarak yerli paranın değer kazanmasına 
neden olabilir.  

Bu çerçevede, cari dengenin temel 
belirleyicileri hususunda az çok bir görüş 
birliğinin olduğu söylenebilir. Buna göre, 
ekonomik büyüme düzeyi, yerli paranın 
aşırı değerli olup olmadığı, enerji 
maliyetlerindeki değişimler, ülkenin 
verimlilik düzeyi ile cari denge arasında 
temel düzeyde ilişki olduğuna yönelik 
önemli bulgular bulunmaktadır. Fakat söz 
konusu değişkenler ile cari denge 
arasındaki ilişkinin gücünü ve nedensellik 
yönünü, konunun çok karmaşık 
olmasından ve söz konusu değişkenlerin 
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birbirleriyle oldukça ilişkili olması 
yüzünden doğru bir şekilde belirlemek hiç 
de kolay değildir. 

4. EKONOMETRİK MODELLER 

Bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan 
kısmen farklı bir yaklaşım benimsenerek 
enerji ithalatı hariç cari dengenin 
belirleyici etmenleri ve belirledikleri 
üzerinde durulmuştur. Böyle bir 
yaklaşımın benimsenmesindeki amaç ise 
enerji ithalatının bizatihi cari denge 
üzerinde doğrudan belirleyici bir etmen 
olması ve ayrıca Türkiye'nin net petrol ve 
doğalgaz ithalatçısı olarak enerji fiyatları 
üzerinde herhangi bir etkisinin 
bulunmamasıdır. Bu bağlamda, enerji 
fiyatlarındaki artış ve Türkiye'nin artan 
enerji ithalatı yükü cari denge üzerindeki 
asıl belirleyici etmenleri ve cari dengenin 
etkilediği faktörleri izlemeyi 
zorlaştırmaktadır. Öte yandan, enerji 
ithalatı hariç cari dengenin Türkiye'nin 
uzun vadeli cari denge performansını daha 
anlamlı bir şekilde ortaya koyduğu 
düşünüldüğünden temel değişken olarak 
analizde enerji ithalatı hariç cari dengenin 
kullanılması uygun görülmüştür. 

Enerji ithalatı hariç cari dengenin 
belirleyici etmenlerini ortaya koyabilmek 
için oluşturulan iki modelde de kullanılan 
değişkenler enerji ithalatı hariç cari 
dengenin GSYH'a oranı, GSYH büyüme 
oranı ve REDK olarak belirlenmiştir. 
Çalışmanın 1988Q1-2013Q2 dönemini 
kapsamaktadır. 

Bununla birlikte, karşılaştırma yapabilmek 
amacıyla cari denge, ekonomik büyüme, 
REDK ve enerji ithalatı arasındaki ilişki 
için de ayrıca iki model oluşturulmuştur ve 
bu modellerden elde edilen sonuçlara 
çalışmada yer sıkıntısından dolayı çok 
kısaca yer verilmiştir. Oluşturulan bu 
ekstra modellerin periyodu da asıl modeller 
ile aynıdır ve değişkenler, cari dengenin 
GSYH'a oranı, GSYH büyüme oranı, 
REDK ve enerji ithalatının GSYH'a oranı 
şeklindedir. 

Öte yandan, Türkiye'nin enerji ithalatı 
hariç cari denge pozisyonunun 2000'li 
yıllarda bir dönüşüme uğrayıp 
uğramadığını ortaya koyabilmek için de 
ayrıca bir analiz yapılmıştır. 

4.1. Türkiye'nin Cari Denge Pozisyonu 
2000'li Yıllarda Dönüşüme Uğradı Mı? 

Türkiye'nin cari denge pozisyonunun 2003 
yılıyla birlikte önemli ölçüde dönüşüme 
uğradığı bir vakıadır. Bununla birlikte, 
enerji ithalatı hariç cari dengenin ise söz 
konusu dönemde herhangi bir kırılmaya 
uğramadığı ve 1990'lı yıllardaki mahiyetini 
2000'li yıllara taşıdığını iddia etmiştik. Bu 
iddiayı test etmek amacıyla Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) birim kök testini ve 
Chow kırılma testini hem cari denge hem 
de enerji ithalatı hariç cari denge için 
uyguladık. 

Tablo 4.1'den de görülebileceği gibi, 
Türkiye'nin cari denge pozisyonu, 
uygulanan ADF testine göre 1988-2002 
döneminde herhangi bir şekilde mahiyet 
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değiştirmemiştir. Buna karşılık 1988-2013 
döneminin tamamı için gerçekleştirilen 
ADF testine göre ise, cari dengenin birim 
köke sahip olduğu reddedilememiştir. 

Yani, söz konusu dönemde Türkiye'nin 
cari denge pozisyonunda bir mahiyet 
değişikliği göze çarpmaktadır. 

 

Tablo 4.1. Cari Denge için ADF Testi 

  ADF Testi t istatistiği Olasılık 
Enerji İthalatı Hariç Cari Denge -4,09 -2,89 0,0016 
1988-2013 Cari Denge -2,21 -2,89 0,2033 
1988-2002 Cari Denge -3,91 -2,91 0,0036 

 

Türkiye'nin cari denge pozisyonunda 
2003'ten sonra bu bağlamda yapısal 
kırılma olup olmadığını araştırmak 
amacıyla Chow yapısal kırılma testini 
uyguladık. Tablo 4.2'de görülebileceği gibi 
cari denge için 2003 yılında bir kırılma 
olup olmadığı 1988-2013 dönemi için test 
edilmiş ve sonuçta da 2003 yılında cari 
denge pozisyonunda bir kırılma olmadığı 
şeklindeki sıfır hipotezi güçlü bir şekilde 
reddedilmiştir.  

 

Sonuç olarak, gerek ADF testinden gerekse 
de Chow yapısal kırılma testinden elde 
edilen sonuçlar bu bağlamda Türkiye'nin 
cari denge pozisyonunun 2000'li yıllarla 
birlikte yapısal dönüşüme uğradığı 
yönünde kuvvetli bir kanıt sunmaktadır. 
Öte yandan, enerji ithalatı hariç cari denge 
pozisyonu 1988-2013 dönemi için ADF 
testine göre herhangi bir şekilde mahiyet 
değiştirmemiştir.

Tablo 4.2. Cari Denge İçin Chow Yapısal Kırılma Testleri 

Chow Kırılma Testi: 2003Q1   
Örneklem: 1988Q1 2013Q2  

     
     F-statistic 6.110650  Prob. F(4,94) 0.0002 

Log likelihood ratio 23.57564  Prob. Chi-Square(4) 0.0001 
Wald Statistic  24.44260  Prob. Chi-Square(4) 0.0001 

     
     

 
Bu dönem için yapılan Chow yapısal 
kırılma testine göre ise, Tablo 4.3'ten de 
görülebileceği gibi 2003'ten sonra 

Türkiye'nin cari denge pozisyonunun 
herhangi bir kırılmaya uğramadığı 
şeklindeki sıfır hipotezi reddedilememiştir. 
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Yani, ADF birim kök testine göre 
Türkiye'nin enerji ithalatı hariç cari denge 
pozisyonu 1988-2013 dönemi için 
herhangi bir şekilde mahiyet değiştirmemiş 

ve Chow yapısal kırılma testine göre de 
2003'ten sonra herhangi bir kırılmaya 
uğramamıştır. 

 

Tablo 4.3. Enerji İthalatı Hariç Cari Denge İçin Chow Yapısal Kırılma Testi 

Chow Kırılma Testi: 2003Q1   
Örneklem: 1988Q1 2013Q2  

     
     F-statistic 0.213989  Prob. F(3,96) 0.8865 

Log likelihood ratio 0.679818  Prob. Chi-Square(3) 0.8779 
Wald Statistic  0.641966  Prob. Chi-Square(3) 0.8868 

     
 

Bu durum da daha önce belirtildiği gibi 
Türkiye'nin 2000'li yıllarla birlikte önemli 
ölçüde bozulan cari dengesinin temelinde 
artan enerji maliyetlerinin olduğu savını 
kuvvetli bir şekilde desteklemektedir. 

4.2. VAR Granger Nedensellik Testi 

Öte yandan, Türkiye'nin enerji ithalatı 
hariç cari denge pozisyonunun çok parlak 
olmaması ve gerçekte yaşanılanın da 
oldukça bozulmuş durumda olan cari 
denge pozisyonu olması Türkiye'nin bu 
konuda aktif bir politika uygulamasının 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bunun 
için de enerji ithalatı hariç cari dengenin 
ilişki içinde olduğu temel etmenlerin  

 

ortaya koyulması gerekmektedir. Bu 
bağlamda öne çıkan iki temel etken GSYH 
büyüme oranı ve REDK'dır. 

Bu çerçevede enerji ithalatı hariç cari 
denge, GSYH büyüme oranı ve REDK 
arasındaki ilişki Toda-Yamamoto (1995) 
prosedürü çerçevesinde VAR Granger 
nedensellik testi ve VAR analizi 
yardımıyla 1988Q1-2013Q2 dönemi için 
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu 
bağlamda öncelikle değişkenlere ait ADF 
birim kök testi gerçekleştirilmiştir. Testten 
elde edilen sonuçlara göre, enerji ithalatı 
hariç cari dengenin GSYH'a oranı ve 
GSYH büyüme oranı düzey değerinde 
durağan çıkarken, REDK düzey değerinde 
birim köke sahip çıkmıştır. REDK 1. farkı 
alındığında durağan hale gelmiştir.  
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Tablo 4.4. ADF Birim Kök Testi 

  ADF Testi t istatistiği Olasılık 
Enerji İthalatı Hariç Cari Denge -4,09 -2,89 0,0016 
GSYH Büyüme Oranı -3,70 -2,89 0,0056 
REDK -2,05 -2,89 0,2655 
REDK (1. Fark) -10,68 -2,89 0,0000 

 

Bundan sonra modelin gecikme sayısının 
bulunması gerekmektedir. Gecikme 
uzunluğunu belirlemek için yapılan test 
sonucunda, Akaike testi 5, Schwarz testi 
ise 1 gecikme uzunluğu ile çalışılmasını 
önermiştir. Modelde kullanılan veriler 
çeyreklik olduğu ve 1 gecikme 
uzunluğunda seriler arasında otokorelasyon 
problemi ortaya çıktığı için Akaike testinin   

 

 

önerisi doğrultusunda 5 gecikme uzunluğu 
ile çalışılması uygun görülmüştür. 

T-Y prosedürü çerçevesinde oluşturulan 
VAR modelinin istikrarlı olabilmesi için 
AR köklerinin birim çember içinde olması 
gerekmektedir. Şekil 4.1'den de 
görülebileceği gibi VAR modeli bu kriteri 
sağlamaktadır.

Şekil 4.1. AR Kökleri 
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T-Y prosedürü çerçevesinde oluşturulan 
VAR modeline yönelik Granger 
nedensellik testinden elde edilen sonuçlara 
göre ise REDK'dan enerji ithalatı hariç cari 
dengeye doğru bir nedensellik ilişkisi 
ortaya çıkarken, GSYH büyüme oranından 
enerji ithalatı hariç cari dengeye doğru bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 
Öte yandan, enerji ithalatı hariç cari 
dengeden GSYH büyüme oranına doğru 
bir nedenselliğin olduğu görülmektedir. 
GSYH büyüme oranı aynı zamanda 
REDK'dan da etkilenmektedir. 

 

Tablo 4.5. VAR Granger Nedensellik Testi 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 11/14/13   Time: 22:57  
Sample: 1988Q1 2013Q2  
Included observations: 96  

    
        

Dependent variable: CARI_DENGE  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    GSYH  3.917721 5  0.5613 

REDK  13.74991 5  0.0173 
    
    All  16.89994 10  0.0766 
    
        

Dependent variable: GSYH  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    CARI_DENGE  14.93886 5  0.0106 

REDK  14.67031 5  0.0119 
    
    All  34.62371 10  0.0001 
    
        

Dependent variable: REDK  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    CARI_DENGE  7.604916 5  0.1794 

GSYH  2.831079 5  0.7260 
    
    All  8.910850 10  0.5406 
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Öte yandan, enerji ithalatı hariç cari 
dengeden GSYH büyüme oranına doğru 
olan nedensellik ilişkisi cari dengenin 
GSYH büyüme oranı üzerinde baskı 
oluşturduğu şeklindeki fikri 
güçlendirmektedir. Bu konuda Türkiye'ye 
yönelik yapılan ekonometrik çalışmaların 
birçoğunda GSYH büyüme oranından cari 
açığa doğru bir nedensellik ilişkisi tespit 
edildiği ise bir vakıadır. Türkiye'nin hızlı 
ekonomik büyüme yaşadığı dönemlerde 
cari açığın hızla artması da bu fikri oldukça 
popüler hale getirmiştir.  

Yüksek cari açıkların yaşandığı yılların 
akabinde Türkiye'nin büyüme oranının 
hızla düşmesi ve sonunda Türkiye'nin uzun 
dönemli büyüme potansiyeline çekilmesi 
cari açık ile büyüme oranı arasındaki 
ilişkinin oldukça karmaşık olduğunu gözler 
önüne sermektedir. 

Bu çalışmada enerji ithalatı hariç cari 
dengeden GSYH büyüme oranına doğru 
bulunan nedensellik ilişkisi cari dengenin 
ekonomik büyüme üzerinde bir kısıt 
oluşturduğunu göstermektedir. Thirlwall 
(1979) tarafından geliştirilen ödemeler 
dengesi kısıtlı ekonomik büyüme modeli 
de elde ettiğimiz bu bulguyla zarif bir 
uyum içerisindedir.  

Yine, elde ettiğimiz bu bulguyla Söylemez 
ve Yılmaz'ın (2012: 47) Türkiye'de 
yabancı sermaye girişinden ekonomik 
büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi 
olduğu ve Calderon ve diğerlerinin (2002) 
GOÜ'lerde sermaye birikimin kıt 

olmasından dolayı bu ülkelerin ekonomik 
büyüme konusunda yabancı yatırımlara 
muhtaç olduğu şeklindeki bulguları 
anlamlı bir şekilde birbirlerini 
tamamlamaktadırlar. 

Bu bağlamda, Türkiye’ye yabancı sermaye 
girdiği ölçüde ekonomik büyüme 
yaşanmakta ve yabancı sermaye girdiği 
ölçüde cari açık yükselmektedir. Yine 
yükselen cari açık ekonomi üzerinde baskı 
oluşturmakta ve ekonomide darboğazlar 
ortaya çıkmakta ve yavaşlayan sermaye 
girişi ve/veya azalan yatırım iştahı ile 
birlikte cari açık küçülürken ekonomik 
büyüme de yavaşlamaktadır. Bu bağlamda 
ekonomik büyüme, cari denge ve yabancı 
sermaye girişi arasında oldukça karmaşık 
bir ilişkiler ağı bulunduğu görülmektedir. 

4.3. VAR Modeli 

Granger nedensellik testinde değişkenler 
arasındaki ilişkinin yönü ortaya çıkmakla 
birlikte, değişkenler arasındaki ilişkinin 
gücüne ve etki süresine dair herhangi bir 
fikir edinilememektedir. Bu açıdan ayrıca 
VAR modeli oluşturularak değişkenlere ait 
etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması 
yöntemleriyle değişkenler arasındaki 
ilişkinin mahiyeti test edilecektir.5 

                                                

5 VEC modeli ise temelde kısıtlanmış bir VAR 
modelidir ve aralarında eşbütünleme ilişkisinin 
olduğu bilinen I(1) serilerde klasik VAR modeli 
yerine VEC modelinin kurulması daha doğru bir 
yaklaşımdır. Fakat modelimizdeki değişkenlerin 
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Kurulacak VAR modeli için uygun 
gecikme sayısının belirlenmesi için yapılan 
testte daha önce belirtildiği gibi Akaike 
testi 5, Schwarz testi ise 1 gecikme 
uzunluğu ile çalışılmasını önermiştir ve 
Akaike testinin önerisi doğrultusunda 5 
gecikme uzunluğu ile çalışılması uygun 
görülmüştür. 

Öte yandan, enerji ithalatı hariç cari 
dengenin GSYH'a oranı ile GSYH büyüme 
oranı değişkenleri I(0) olduğundan düzey 
değerleriyle, REDK değişkeni ise I(1) 

                                                                    

ikisi I(0) olduğundan (üçüncü değişken olan REDK 
ise trendli olduğu varsayımında I(0) çıkmıştır) 
çalışmada VAR modelinin kullanılması uygun 
görülmüştür. Zira düzey değerlerinde durağan olan 
seriler için VEC modelinin kullanılması yaygın 
kanaate göre doğru bir yaklaşım değildir. Bununla 
birlikte bu konuda bir konsensüsün olmadığını da 
ifade etmeliyiz. Bu çerçevede bazı akademisyenlere 
göre düzey değerlerinde de durağan olan seriler için 
VEC modelinin kullanılması tamamiyle uygun bir 
yaklaşımdır. Örneğin Beck'e (1992: 238) göre 
eşbütünleme ve VEC metodolojisinin durağan 
olsun veya olmasın uzun dönemli hafızaya sahip 
seriler için kullanılması tamamiyle uygundur. Yine 
Keele ve De Boef (2004: 17) da VEC modelinin 
durağan seriler için tamamiyle uygun bir yaklaşım 
olduğunu makalelerinde açık bir şekilde ortaya 
koyduklarını ifade etmektedirler. Bizim 
çalışmamızda da literatürdeki genel eğilim 
doğrultusunda VAR modeli kullanılmış olmakla 
birlikte karşılaştırma yapmak amacıyla VEC modeli 
de oluşturulmuştur. İki yaklaşımın genelleştirilmiş 
etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırmaları 
arasında oldukça yüksek düzeyde benzerlik olması 
VEC modelinin durağan olan seriler için de 
kullanılmasında çok fazla mahsur olmadığı 
yönünde bir izlenim edinmemize neden olmuştur. 

olduğundan 1. farkı alınarak modele dâhil 
edilmiştir. 

Oluşturulan VAR modelinin istikrarlı 
olabilmesi için AR köklerinin birim 
çember içinde yer alması gerekmektedir. 
Şekil 4.2'den de görülebileceği gibi model 
bu kriteri sağlamakta ve VAR modelinin 
istikrarlı olduğu görülmektedir.  

VAR modelinde çok sayıda parametrenin 
bulunması modelin yorumlanmasını epey 
güçleştirdiğinden modeli yorumlayabilmek 
için genelleştirilmiş etki-tepki fonksiyonu 
ve varyans ayrıştırması analizleri 
gerçekleştirilmiştir.  

Etki-tepki fonksiyonu ve varyans 
ayrıştırması modeldeki değişkenlerin 
sıralamasına karşı değişkenlerin hata 
terimleri arasındaki otokorelasyon 
derecesinde hassasiyet göstermektedir. 
Modeldeki hata terimleri arasındaki 
korelasyon ihmal edilecek düzeyde olması 
durumunda ise değişkenlerin sıralanması 
herhangi bir öneme sahip olmayacaktır 
denilebilir (Brooks, 2008: 301).  

Sims (1981) bu noktada, değişkenlerin 
farklı sıralamalarından ortaya çıkan etki-
tepki analizlerinin ve varyans 
ayrıştırmalarının karşılaştırılmasını 
önermektedir (Luetkepohl, 2005: 66). Öte 
yandan, genelleştirilmiş etki-tepki 
fonksiyonu değişkenlerin sıralamasına 
karşı herhangi bir hassasiyet 
göstermemektedir. Bu bağlamda, modelde 
değişkenlerin farklı sıralamalarla 
oluşturulan etki-tepki fonksiyonları ve
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Şekil 4.2. VAR Modelinin AR Kökleri 

 

varyans ayrıştırmaları arasındaki farkın 
yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. 
Genelleştirilmiş etki-tepki fonksiyonu ile 
etki-tepki fonksiyonları arasındaki fark da 
yine yok denecek kadar azdır.  

Şekil 4.3'te genelleştirilmiş etki-tepki 
fonksiyonu görülmektedir. Buna göre, hem 
GSYH büyüme oranındaki hem de REDK 
değişim oranındaki bir standart sapmalık 
pozitif şok karşısında enerji ithalatı hariç 
cari denge 6. çeyreğe kadar negatif yönde 
tepki göstermekte, bu çeyrekten sonra söz 
konusu etki ortadan kalkmaktadır. 

Granger nedensellik testinden, GSYH 
büyüme oranından enerji ithalatı hariç cari 
dengeye doğru uzun vadeli bir ilişki 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Bu durum 
genelleştirilmiş etki-tepki fonksiyonundan 
elde ettiğimiz, GSYH büyüme oranından 
cari dengeye doğru olan negatif yönlü ve 
tamamiyle beklentilerle uyumlu sonuca 
ihtiyatla yaklaşmamız gerektiğini 
göstermektedir.  

Granger nedensellik testinin sonuçlarına 
göre, REDK'dan enerji ithalatı hariç cari 
dengeye doğru uzun vadeli bir ilişki 
bulunmaktaydı. Burada da görülmektedir 
ki REDK ile cari denge arasında olumsuz 
yönde bir ilişki vardır. Yani TL 
değerlendikçe Türkiye'nin cari denge 
pozisyonu da bozulmaktadır ki bu durum 
beklentilerimizle tamamiyle uyumludur. 
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Şekil 4.3.  Genelleştirilmiş Etki-Tepki Fonksiyonu 

 

Öte yandan, enerji ithalatı hariç cari 
dengedeki bir standart sapmalık pozitif şok 
karşısında GSYH büyüme oranı 
başlangıçta negatif yönde tepki 
göstermekte, fakat 5. dönemden itibaren 
tepki pozitife dönmekte ve 10. dönem 
itibariyle de sıfırlanmaktadır. Bu 
çerçevede, beklentilerimizle tamamen 
uyumlu bir şekilde enerji ithalatı hariç cari 
dengenin başlangıçta GSYH büyüme oranı 
üzerinde negatif yönlü bir etkisi olurken, 
bu etki daha sonra pozitife dönmektedir.  

Şöyle ki, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, 
Türkiye'ye dış sermaye girişi arttıkça ve 
cari açık yükseldikçe başlangıçta GSYH 
büyüme oranı da yükselmektedir. Fakat 
daha sonra yaşanan finansal ve reel 
darboğazlar ve artan cari açığın yarattığı 
baskı nedeniyle ilerleyen dönemlerde cari 
açıktaki artışın GSYH üzerindeki olumsuz 
etkisi ortaya çıkmaktadır. Böylece 
görülmektedir ki enerji ithalatı hariç cari 
açığın GSYH büyüme oranı üzerindeki 
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karmaşık etkisi Türkiye'nin GSYH büyüme 
oranlarını istikrarsızlaştırmaktadır. 

Şekil 4.4'te genelleştirilmiş birikimli etki-
tepki fonksiyonu görülmektedir. Şekilde 
enerji ithalatı hariç cari dengenin GSYH 

büyüme oranı üzerindeki birikimli etkisine 
bakıldığında cari açığın GSYH büyüme 
oranı üzerindeki olumlu etkisinin olumsuz 
etkisine göre biraz daha güçlü olduğu 
görülmektedir.

 

Şekil 4.4.  Genelleştirilmiş Birikimli Etki-Tepki Fonksiyonu 

 

Şekil 4.5'te ise VAR modelinin varyans 
ayrıştırması görülmektedir. Göze ilk 
çarpan sonuç enerji ithalatı hariç cari 
dengenin GSYH büyüme oranında görülen 
varyans üzerindeki muazzam etkisidir. 

Buna göre, Türkiye'nin enerji ithalatı hariç 
cari denge pozisyonu GSYH büyüme 
oranında görülen varyansın 8. dönem 
itibariyle tam % 56'sını açıklamaktadır. Bu 
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tepki fonksiyonundan hareketle enerji 
ithalatı hariç cari dengenin GSYH büyüme 
oranı üzerindeki önce olumlu daha sonra 
olumsuz etkisinden dolayı, cari açığın 
Türkiye'nin GSYH büyüme oranlarını 
istikrarsızlaştırdığı çıkarımımızın 
sağlaması ve kanıtı niteliğindedir. 

Öte yandan, GSYH büyüme oranının enerji 
ithalatı hariç cari denge varyansı 
üzerindeki etkisi yok denecek kadar az 
düzeydedir. Granger nedensellik testinden 
elde ettiğimiz, cari dengeden GSYH 
büyüme oranına doğru bir nedensellik 
ilişkisinin bulunmadığı şeklindeki sonuç 
varyans ayrıştırmasında elde ettiğimiz bu 
sonuçla uyum içerisindedir. 

 

Şekil 4.5.  Varyans Ayrıştırması 
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Diğer taraftan, REDK'nın enerji ithalatı 
hariç cari dengede görülen varyans 
üzerindeki etkisi % 8.49 düzeyindedir. Bu 
durum da Türkiye'de REDK'nın cari denge 
üzerinde belirli düzeyde olumsuz bir 
etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Öte yandan, (enerji ithalatı dâhil) cari 
denge, GSYH büyüme oranı, REDK ve 
enerji ithalatının GSYH'a oranı 
değişkenlerinden oluşan VAR modeli 
ayrıca oluşturulmuş ve T-Y (1995) 
prosedürü çerçevesinde bu değişkenlere ait 
Granger nedensellik testi de aynı periyot 
için ayrıca yapılmıştır. Kurulan alternatif 
VAR modelinden yukarıda varılan 
sonuçlarla benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 
Alternatif Granger nedensellik testinden 
elde edilen sonuçlar ise bu çalışma 
kapsamında varılan sonuçlarla birebir aynı 
çıkmıştır. Bu durum da, belirli bir ihtiyat 
payıyla, enerji ithalatı hariç cari denge için 
varılan sonuçların, enerji ithalatı dâhil cari 
denge için de geçerli olduğunu 
göstermektedir.6  

5. SONUÇ 

Cari açık konusu Türkiye'nin en önemli 
yapısal problemlerinin bir semptomudur. 
Bu çalışmada da Türkiye'nin asıl 
probleminin bizatihi cari açık vermek 
olmadığı, asıl problemin daha temelde 
olduğu ve cari açığın sadece bu 

                                                

6 Yer sıkıntısı dolayısıyla kurulan alternatif 
modellere bu çalışmada yer verilmemiştir. 

problemlerin bir dışavurumu olduğu 
şeklindeki tezimizle uyumlu sonuçlara 
ulaşılmıştır.  

Çalışmada en göze çarpan sonuç (enerji 
ithalatı hariç ve dâhil) cari açıktan GSYH'a 
doğru bulunan nedensellik ilişkisidir. Bu 
ilişki de kendi içerisinde karmaşık bir 
görünüm arz etmektedir. Yukarıda ifade 
ettiğimiz gibi, enerji ithalatı hariç cari 
açığın GSYH büyüme oranı üzerindeki 
etkisi başlangıçta pozitif olmakta, ilerleyen 
dönemlerde ise bu etki negatife 
dönmektedir. Bu durum cari açığın GSYH 
büyüme oranı üzerinde bir taraftan baskı 
oluşturmakta diğer taraftan da GSYH 
büyüme oranının oldukça dalgalı bir seyir 
izlemesine neden olmaktadır. Çalışmanın 
başlarında ifade ettiğimiz gibi, Türkiye'de 
GSYH büyüme oranı cari açık problemi 
yüzünden kalıcı bir şekilde 
yükseltilememektedir. 

Çalışmada varılan bir diğer önemli sonuç 
ise Türkiye'nin enerji ithalatı hariç cari 
denge pozisyonunun 2000'li yıllarda bir 
dönüşüme uğramadığıdır. Yukarıda ortaya 
koyduğumuz gibi, 2000'li yıllarda 
Türkiye'nin cari denge pozisyonunun 
önemli düzeyde bozulmasının arkasında 
enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 
Türkiye'nin enerji maliyetlerinin önemli 
ölçüde artması bulunmaktadır.  
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Öte yandan, çalışmada REDK'nın cari 
denge üzerinde belirli düzeyde bir olumsuz 
etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda, 1990'lı yıllara göre önemli 
ölçüde daha değerli olan TL'nin cari 
dengeyi belirli düzeyde bozduğu 
görülmektedir.7 

                                                

7 Öte yandan, daha önce ifade edildiği gibi, net cari 
transferlerin GSYH'a oranı ayrım yılı 2000 
olduğunda % 1.91, 2003 olduğunda ise % 1.82 
puan cari dengeyi kötüleştirmektedir. Söz konusu 
ayrım yılları için, hizmetler dengesi ve gelir dengesi 
toplamının etkisi ise (sırasıyla % -0.07 puan ve % -
0.19 puan) çok azdır. Böylece enerji ithalatı hariç 
cari denge ayrım yılına göre yine sırasıyla % 1.00 
ve % 1.90 puan kötüleşirken, net cari transferler, 
hizmetler dengesi ve gelir dengesinin toplam da cari 
denge üzerinde yine sırasıyla % 1.43 puan ve % 
1.70 puan olumsuz etkisi olmuştur. 

Böylece görülmektedir ki hem REDK'nın hem de 
net cari transferlerdeki azalışın 2000'li yıllarda cari 
denge üzerinde olumsuz yönde bir etkisi olmuştur. 
Bu çerçevede, Türkiye'de 2000'li yıllarda enerji 
ithalatı hariç cari dengenin bir dönüşüme 
uğramamış olması ile REDK'nın ve net cari 
transferlerin 2000'li yıllarda Türkiye'nin cari denge 
pozisyonunu belirli düzeyde bozmasının nasıl 
birlikte gerçekleşmiş olabileceği açıklanmaya 
muhtaçtır. Bu bağlamda, yapılacak açıklama başka 
faktörlerin Türkiye'nin 2000'li yıllarda enerji 
ithalatı hariç cari dengesi üzerinde olumlu bir etkisi 
olduğunu göstermelidir. Bu noktada muhtemel 
açıklamalar Türkiye'nin 2000'li yıllarda bütçe 
dengesinde sağladığı önemli düzeydeki iyileşmeler 
ve/veya ciddi seviyedeki finansal derinleşme 
olabilir ki Chinn ve Ito'ya (2005: 1) göre, bütçe 
dengesinin cari denge üzerinde önemli düzeyde bir 
pozitif etkisi bulunurken, Chinn ve Prasad'a (2000: 
1) göre de finansal derinleşmenin cari denge 
üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şu 
şekilde özetlenebilir: 

1- Türkiye'de cari açık GSYH büyüme 
oranı üzerinde baskı oluşturmaktadır. 
Ayrıca, Türkiye'nin GSYH büyüme 
oranının dalgalı bir seyir izlemesinin 
başlıca sorumlularından birisi de cari 
açıktır. 

2- Türkiye'nin enerji ithalatı hariç cari 
denge pozisyonu 2000'li yıllarda bir 
dönüşüme uğramamıştır. Bu durum cari 
açığa neden olan yapısal sorunlarımızın 
devam ettikleri yönünde bir izlenim 
edinmemize neden olmaktadır. 

3- Aşırı değerli TL cari açığı belirli 
düzeyde arttırmaktadır. 

Sonuç olarak, Türkiye'nin büyüme 
potansiyelini arttırabilmesi ve istikrarlı bir 
şekilde büyüyebilmesi için cari açığa 
neden olan yapısal problemlerini çözmesi 
gerekmektedir. Direkt olarak cari açığı 
düşürmeye yönelik bir politika bu 
bağlamda yarardan çok daha fazla zarar 
getirecektir. Yukarıda belirttiğimiz gibi asıl 
çözüm Türkiye'nin eğitim kalitesini ve 
verimlilik düzeyini arttırmasından 
geçmektedir.8 Bu bağlamda, cari açık 

                                                

8 Bu ifade aslında, sorunlar ortadan kalkınca 
sorunlar ortadan kalkacak ve rahatlamış olacağız 
demeye benziyor. Bu da akla Klasik iktisatçıların 
bir fırtınayla karşılaşmaları durumunda verecekleri 
tek tavsiyenin fırtına geçtikten sonra denizin tekrar 
durulacağını söylemek olduğu (Keynes, 1924: 80) 
şeklindeki Keynes eleştirisini getiriyor. Fakat 
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sorunun çözümü tamamiyle Türkiye'nin 
yapısal problemlerini ortadan 
kaldırmasıyla gerçekleşebilir ki bu da uzun 
vadeli iktisat politikalarına ihtiyaç 
duyulduğunu göstermektedir. 
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TÜRKİYE'DE ENFLASYON VE TALEP KISICI POLİTİKALAR 

 
Rıdvan KARACAN 

Kocaeli University Hereke Ö.İ.Uzunyol High School 
 

Özet: Bu çalışmada öncelikli olarak enflasyon ile ilgili kısaca teorik tanımlara yer verilmiştir. 
Daha sonra Türkiye’de enflasyonun tarihi süreci ele alınmıştır. Enflasyon talep yönüyle ele 
alınmış ve Türkiye'de enflasyonla mücadelede IMF güdümünde uygulanan talep kısıcı politikalara 
yer verilmiştir.  Bu bağlamada gelir ve harcama akımlarını karşılaştırmak suretiyle Türkiye’de ki 
enflasyonun beklentilerin aksine talep yönlü olmadığı ortaya konmak istenmiştir. Kredi kartı 
harcamalarını düzenleyici önlemler almak suretiyle özellikle Memur, işçi ve emekli gibi sabit gelir 
gurubunun gelir düzeyinin belli oranlarda iyileştirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Enflasyon, Talep, IMF, Ücret 

 
DEMAND-REDUCING POLICIES AND INFLATION IN TURKEY 

 
Abstract:In this study, theoretical definitions of inflation are given primarily. Further, the 
historical process of inflation in Turkey is pictured. Inflation has been discussed in terms of 
demand and in fight against inflation in Turkey, demand that is under the control of IMF is given 
to the restrictive policy. Inflation is discussed from the aspect of demand and, it is aimed to show 
if the inflation in Turkey, in contrary to general anticipation, is non-demand oriented, by 
comparing income and expenditure flows in this context. It has been concluded that who have a 
fixed income, such as especially civil servants workers and the retired, provided that having 
precautions against credit card spending, will be able to have an improved level of income. 
 
Keywords: Turkey, Inflation, Demand, IMF, Fee 
 

1.INTRODUCTION 
 
Defined as the constant increase of the 
general level of prices, inflation has almost 
been a nightmare especially for developing 
countries. Inflation can be demand-related 
as well as it can be supply-related. Thus 
price increases can be originating from 
both productions cost increase and 
excessive demand pressure. In this fight 
against inflation, production cost increase, 

being involuntary and not being possible to 
intervene; monetary authorities are driven 
to, relatively easier to-do, demand-
reducing policies. the countries, facing 
economic crisis applies to IMF in the 
resolution process. And IMF always 
recommended demand-reducing policies, 
which are defined as austerity policies 
colloquially. In this context, first wage and 
salary increases are limited. In time wages 
and salaries fell behind price increases and 



this, lowered the public purchase power. 
After crisis, policymakers, refrained from 
making reformatory interventions to wage 
and salary, with the fear of re-increase in 
prices. For this reason wages stayed in low 
levels.  In this study, it is represented that 
wages in Turkey can be increased to a 
certain level without causing inflation. 
 
2.RELATION BETWEEN INFLATION 
AND DEMAND 
 
The demand related factors of Inflation, 
can be defined in the scope of classical 
quantity theory and Keynesian approach of 
Monetarist movement. Classical quantity 
theory represents the relation between 
money supply and general level of prices 
with: P= (V/T).M equation. According to 
this equation, general level of prices 
increases as money supply increases. This 
causes inflation. Thus, inflation is a 
monetary issue (Kibritçioğlu, 2001). In 
Monetarist approach uncontrolled increase 
of money supply mainly effects the general 
level of prices. And this situation causes 
inflation (Andersen, Leonall & Carlson, 
1970). In Keynesian approach not direct 
income but the part of income spent on 
consumption is related with inflation and 
the effects of monetary easing is reflected 
in aggregate expenditure level by means of 
interest rates and investment outlays in 
relation to these rates, indirectly. Until 
reaching full employment level of national 
income demand pressure of monetary 
easing partially effects the current output 
and general level of prices. After reaching 
this, full employment level of national 
income, the demand increase resulting 
from monetary easing is fully reflected in 
general level of prices. But within the 
scope of this theory, the aim can be 
achieved without reaching the full 
employment level of national income by 
increases in the general level of prices. In 
short term, capital stock of economy being 
stable increases employment volume and 
this causes diminishing yield in production 
level and increases the cost, in respond to 

increasing demand and production, 
increasing labour demand increases the 
negotiating power of employees and by 
approaching the full employment level the 
bottlenecks faced in production shows that, 
besides demand related factors, cost related 
factors can  cause inflation before reaching 
the full employment level, as well 
(Saatçioğlu, 2005).  There are different 
reasons of choosing demand-reducing 
policies in fight against inflation.And price 
stabilization is preliminary for monetary 
authorities.  
 
Monetary policy is a policy to realize 
macro objectives, primarily price 
stabilization, determined by using variables 
such as money supply, interest rate, credit 
volume. “Contractionary/Tight monetary 
policy” can be followed by means of 
supporting high interest rates and monetary 
shrinkage. Since 1980s, after facing high 
inflation without getting the desired 
results, activist monetary policies, aiming 
multi-goals such as increasing production, 
decreasing unemployment, are left and 
highlighted the preliminary goal of 
monetary policies as price stabilization. 
The belief of low of or zero inflation is a 
primary condition of steady high growth is 
become popular worldwide. After not 
achieving the desired results from 
exchange rate peg and monetary targeting 
strategies in some countries, this brought 
inflation targeting up as an alternate 
strategy. Inflation targeting strategy is a 
monetary policy implementation which can 
be defined as a monetary policy, serving to 
the purpose of providing price stability and 
sustaining it, to be based on a determined 
numeral inflation target or target range and 
this target to be announced to public 
(Kartal, 2011). 
 
The main reason of the price stabilization 
target to precede the other targets such as 
development, income distribution, 
unemployment; is economic sector to grow 
its power on fiscal policies. Financial 
circles are facing the threat of their income 



of return on assets to meltdown because of 
inflation. Especially this problem is more 
visible in fixed-rate financial assets. And 
financial circles are highly repressive about 
low inflation. They play a highly important 
role in implementing contractionary 
policies and increasing interest rates on the 
grounds that decrease in unemployment 
rates, increase in public deficits and 
increase in growth rate would increase the 
inflation (Eroğlu, 2007). 
 
3.DEMAND-REDUCING POLICIES IN 
TURKEY  
 
Orthodox stabilization policies, which are 
recommended as a solution to inflation and 
balance of payments by International 
Monetary Fund(IMF) between 1950s to the 
mid-1980s to the developing countries, 
contains quick outlay expirations, tax 
increases and tight monetary policies. 
Orthodox stabilization policies are policies, 
generally accepted by international 
organizations and especially by IMF and 
furthermore deemed as preliminary in 
providing stabilization. These policies are 
successful in providing real balance and 
closing the budget deficit. But their success 
in providing balance between prices (wage, 
price, exchange, interest) is still argued.  
This brings up the wage and price policies 
and the deficits of orthodox programmes in 
providing relative price balance tried to be 
covered (Bayraktutan & Özkaya,  
2002).For long years, Turkey tried to fight 
against inflation via IMF. With the advice 
of IMF, constantly  demand-reducing 
policies are preferred in this fight. In the 
end the demand-reducing policies also 
became chronic as well as inflation. Even 
after reaching single digit levels in 
inflation monetary authorities insisted on 
implementing demand-reducing policies. 
Turkey, met the high inflation for the first 
time in 1979-80 with the balance of 
payments. This rate being almost 100% 
was highly contradicting to the 
experienced 10% rate of 1960s-70s. at the 
beginning of 1980s a highly effective 

stabilization programme was  implemented 
and with the help of tight financial policies 
and radical reforms, inflation was lowered 
in one year. In this period Turkish 
economy also became open to foreign 
countries. Even though inflation was 
lowered, in mid-80s macroeconomic 
balances became unstable again. And 
afterwards CPI was always over 50%. 
With the January 24 decisions the regime 
was changed into flexible exchange rate 
and devaluation in the rate of 50% was 
made. With liberality barriers of commerce 
also diminished slowly. In relation to the 
decrease in financial need of public sector, 
monetary easing was taken under control 
and price increases decelerated. Afterwards 
with the easing of monetary policies, this 
deceleration reversed. As a result of 
balance of payments reformation 
process,monetary policies tightened and 
interest rates increased again. ın relation to 
this, rediscount credits deducted and legal 
proceedings started on required reserves 
(Peker, 2011). 
 
Especially in the crisis stemming from 
financial markets in late 1990s, 
governments implemented IMF supported 
stabilization programmes, which aims 
public deficits and taking inflationist 
pressure under control indirectly. One of 
the implementations of these 
contractionary fiscal policies implemented 
within the frame of these programmes, is 
creating primary surplus target as a 
specific financial rule. These fiscal policies 
were mainly targeting decreasing public 
expenditure and increasing public revenue. 
Contractionary fiscal policies to provide 
fiscal discipline by creating primary 
surplus, they reduced the budget deficit 
significantly. The primary surplus with the 
rate of 6.5 per cent implemented in 2000-
2002 was defined as reducing the public 
domestic debt stock by giving primary 
surplus in public sector (Şimşek ve 
Altay,2009). 
 



Main focus point of IMF type stabilization 
programmes are exterminating instability 
between aggregate demand and aggregate 
supply which reflects the balance of 
payments deficit and increase in prices. It 
is seen that IMF type stabilization 
programmes are mainly recommending 
demand oriented policies.Recently IMF 
understood the importance of supply 
factors and started to use policy 
instruments to improve production 
bottlenecks and usage of sources in the 
stabilization programmes. Still it is seen 
that in IMF programmes demand factors 
are given much more importance when its 
compared to supply factors (Topallı, 2006). 
 
4.FIGHT AGAINST DEMAND 
INFLATION IN TURKEY AND 
PREFERRED METHODS 
 
If there is a demand related inflation in this 
country, the ways directly limits the 
purchasing power of public are applied. 
Primarily, contractionary fiscal and 
monetary policies such as increasing 
interest rates and increasing tax rates are 
preferred. 
 
4.1.Fight Against Demand Inflation In 
Turkey And Interest Rates 
 
One way for monetary authority to take 
aggregate demand under pressure is using 
short term interest rates. With the regime 
change to open economy inflation targeting 
in Turkey, short term interest rates set as 
an instrument and the change in interest 
rates are related to the changes in inflation 
expectations. Implementing inflation 
targeting, policy setup of central bank 
focuses on effecting inflation by means of 
aggregate demand, linking the change in 
interest rates to the changes in inflation 
expectations. It is represented that with the 
interest policies implemented by CBRT 
since 2002, crucial acquisitions are 
achieved in the fight against inflation and 
aggregate demand taken under control 
(Balaylar & Abuk Duygulu, 2011). In fight 

against inflation, a monetary authority to 
apply monetary discipline or limitation is 
an implementation mainly seen in orthodox 
programmes. 
 
The main condition of Orthodox policies is 
providing trust to economic agents that the 
targets of the programme to be abided 
completely (credibility). On the other hand, 
the basis of orthodox policies is tight fiscal 
and monetary policies to be adopted. 
Liberalizing prices in application, a policy 
to limit public expenditures and  increasing 
tax revenues is implemented. From this 
aspect “The Transition to Strong Economy 
of Turkey”, having similar characteristics, 
can be defined as an Orthodox stabilization 
programme (Taşar, 2010). 
 
With the “Transition to Strong Economy” 
programme, Turkey has entered to an 
important economical changing period. In 
early 2002 Turkey switched to implicit 
inflation targeting and at the beginning of 
2006 switched back to explicit inflation 
targeting (İnal, 2006). Thus since 2002 
short term interest rates are being used as a 
policy instrument and probable 
developments as to next period inflation 
are evaluated and determined. Central 
Bank desired to follow the path of tight 
monetary policies to prevent factors such 
as inflation to become off track, disruption 
of the expectations, shocks etc. to be 
reflected in prices. By implementing tight 
monetary policies, it is aimed to repress 
aggregate demand and thus, to lower 
inflation rate (Badurlar, 2009). 
 
Besides inflation rate, in creation of 
expectations, the interest rate of short term 
policy implemented by CBRT, 
representing the position of current 
monetary policy is an highly important 
factor effecting expectations. From 2002 to 
May 2010 overnight borrowing rate is used 
as policy interest rate and after May 2010, 
one-week repo rate, announced to public 
within “ Exit Strategies for Monetary 
Policies” released on 14th April 2010, has 



started to be used as policy interest rate  
(Yılmaz, 2012). 
 
4.2.Tax Policies In Fight Against 
Inflation In Turkey 
 
Especially in developing countries, the 
direct taxes which mainly concern high-
income groups such as income and 
corporate tax are not collected sufficiently. 
For this reason indirect taxes are preferred 
as an easy way. Thus both budget 
deficitsare closed and also consumer 
demand is suppressed in these inflationist 
environments. 
 
There is an interaction between inflation, 
being defined as the increase in general 
level of prices as a result of aggregate 
demand to be higher than aggregate 
supply, and taxes, which is a public 
revenue collected by government 
forcefully. Inflationist environments cause 
a decrease in the real value of tax revenues 
and the changes in tax rates has an 
important effect on inflation. Taxes, being 
the partial transfer of private sector 
revenue to public sector, they have an 
impact on aggregate demand. With the 
taxes taken from personal income, 
purchasing power of demandants decreases 
and this decreases the demand against 
products and thus an anti-inflationist 

environment is created. From the aspect of 
aggregate supply, the indirect taxes on the 
inputs used in production causes cost 
increase, in other words, this causes cost 
inflation. These kind of taxes being 
reflected on the price of the product, 
causes general level of prices to increase 
and inflation (Güvenek, Alptekin ve 
Çetinkaya, 2010). 
 
In Turkey indirect taxes, having a 48% 
share in total tax revenues in 1990, by 
increasing constantly in 2005 they reached 
the level of 70%s. And direct taxes 
lowered from 52% to 30%levels 
(Armağan, 2007). In 2010 these rates were 
7% for direct taxes and 14.3% for indirect 
taxes and it is even higher than the double. 
Between the years of 2002 to 2010 it is 
seen that the share of indirect taxes in GDP 
navigates in the actual level of almost 
doubling direct taxes share and tax burden 
is mainly concentrated onindirect taxes. 
(Gencel, 2012).This shows that the choice 
in tax policies in Turkey is mainly 
concentrates on indirect taxes not direct 
taxes. In EU countries the share of indirect 
taxes in total tax revenues is 35% and the 
share of direct taxes is 65% (Armağan, 
2007). The Table2 given hereinbelow, 
represents the shares of indirect and direct 
taxes in total tax revenue in Turkey. 

 
 
 
 
 
 

Table 1: The Shares of Income, Corporate and Value-added Taxes in General Budget 
Tax Revenue (2000-2012) (Thousand TL) 

 
        THE    THE   THE 

      INCOME  SHARE  CORPORATE  SHARE TOTAL VAT SHARE 

      TAX IN TAX TAX IN TAX COLLECTIONN IN TAX 

YEAR(S)     COLLECTION REVENUE(%) COLLECTION 
REVENUE 

(%) 

(DOMESTİC + 

EXPORT) 
REVENUE(%) 

2000      6.212.977 23,4 2.356.787 8,9 8.379.554 31,6 

2001      11.579.424 29,1 3.675.665 9,3 12.438.860 31,3 

2002     13.717.660 23,0 5.575.495 9,3 20.400.201 34,2 



2003     17.063.761 20,2 8.645.345 10,3 27.031.099 32,1 

2004 (*)   19.689.593 19,5 9.619.359 9,5 34.325.208 34,0 

2005 (*)   22.817.530 19,1 11.401.986 9,6 38.280.429 32,1 

2005 (*)   26.849.808 20,3 13.583.291 10,3 42.263.650 32,0 

2006 (*)   31.727.644 21,0 12.447.354 8,2 50.723.560 33,5 

2007 (*)   38.061.543 22,2 15.718.474 9,2 55.461.123 32,4 

2008 (**)   44.430.339 23,4 18.658.195 9,8 60.066.230 31,6 

2009 (*)   46.018.360 23,4 20.701.805 10,5 60.169.248 30,6 

2010 (*)   49.385.289 21,0 22.854.846 9,7 75.649.986 32,1 

2011 (*)   59.885.000 21,0 29.233.725 10,3 95.550.463 33,6 

2012 (*)   69.671.645 22,0 32.111.820 10,1 103.155.875 32,5 

 
(1) edv. nav. and emtv. Excluded 
(2) edv. nav. and emtv. Included 
Note: 1- 2000-2005 numbers, local administiration and fund shares excluded, refusals and 
refunds included total values.  
2- in years between 2008-2012 minimum living allowance is included in income tax stoppage 
numbers in tax incomes.  
(*) To provide the same base with former years, refusals and refunds are included in the 
numbers. 
(**) In the budget act between the years of 2006 - 2012 local administrationsand fund shares 
along with, refusals and refunds being included, to provide same base these components are 
included in the numbers. 
Source: Revenue Administration, 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_59.xls.htm, 
Accessed:05.11.2013 
 
4.3.Comparison of Demand Increase 
and Inflation Rates in Turkey 
The income has to transform into 
expenditure to be able to talk about an 
economical demand. Expenditures are 
generally realized in two ways: a person or 
a corporation realizes this expenditure 

either by using self-sources or contracting 
debts. In this section the expenditures in 
Turkey considered from this aspect and it 
is aimed to compare real inflation numbers 
with loans taken from banks and the 
expenditures made with credit cards. 

 
Table2: The Expenditures with Credit Cards and Bank Cards in Turkey (2008-2013) 

 
Transaction Amount (million TL) 

Year Credit Card Bank Card 

2013* 314.382,04 267.011,90 

2012 361.328,97 311.040,93 

2011 290.856,77 255.080,41 

2010 234.492,06 217.064,27 

2009 203.150,30 185.101,38 

2008 185.548,92 153.222,42 



 

*(2013 January-September Period) 
Source: Interbank Card Center,  
http://www.bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx , Accessed:11.12.2013 
 

 

 

 

 

 

Chart 1: Credit Volume of Banking Sector (Including CBRT) (Weekly, Thousand TL) 

 
Credit Volume of Banking Sector (Including CBRT) (Weekly, Thousand TL)* 

Source: Central Bank of the Republic of Turkey, General Directorate of Statistics, 
Directorate of Monetary and Fiscal Data 
 

 

 

                                                             
*This chart includes the banks within the scope of Saving Deposit Insurance Fund. There has been a transition 
after, formerly being one of the development and investment banks Deutche Bank, to become classified as a 
deposit bank from the date of 10.22.2004. After most of its shares (89%) were bought by Fortis Bank and NV-
SA, from the date of 07.08.2005, T. Foreign Trade Bank Inc., is classified as a foreign deposit bank instead of 
private deposit bank.The changes observed in the data of Private Deposit Banks and Foreign Deposit Banks, 
from the date of February 18 2011, are the result of Turkish Economy Bank (TEB) and Fortis Bank Turkey to 
merge under the name of TEB. 



Table 3: Consumer Price Index Numbers (2003=100) 

Annual Change (Change According To The 

Same Month Of Previous Year) 

(January) (%) 

2007 9,93 

2008 8,17 

2009 9,50 

2010 8,19 

2011 4,90 

2012 10,61 

2013 7,31 

                                  
                                 Source:http://www.tuik.gov.tr/, Accessed:01.03.2014 
 
In 2008 total card expenditure is 
338millionTL and, in 2013 with a 
58%percent increase this number is 
581millionTL (Table1). And the total 
credit volume in 2006 is 120000000 TL 
but in 2013 with an approximate 90% 
increase the volume is around 1000000000 

TL. CPI rate in January 2007 is 9.93% but 
in 2013 with a decrease of 2 points it is 
7.31%. According to this data, during this 
periods there is a excess demand booming 
relatively to income increase rates. 
Nevertheless, the stabilization in inflation 
rates continued. 

 
5. RESULTS 
The obvious progress in Turkish economy, 
when it is compared to former periods, is 
undeniable. No doubt those single party 
regimes, along with consistent approach of 
monetary authorities have a crucial share 
in realizing this. In fight against inflation 
generally demand-reducing policies are 
preferred. For this reason, especially wage 
increases of fixed income groups such as 
officers, workers, minimum wage groups 
and pensioners, are taken under control. As 
it can be deducted from tables and charts, a 
huge part of Turkish population is in debts 
above their income. This situation is 
mostly occurs via debt instruments as 

credit cards or bank loans. This creates an 
excess demand in consumption of goods 
and service. Though the inflation rate is 
still stabile and is not increasing. So, one 
can say that the inflation in Turkey is not 
demand related. The level of income is low 
in Turkey. Especially by putting 
limitations on borrowing facilities, 
provided by credit cards, by means of 
taking average of total debt amount as a 
basis, the income levels can be improved. 
Otherwise,this will strengthen the 
exploitation dominancy of financial sector, 
conducted via interest mechanisms. And 
economy will become fragile between debt 
and interest.   
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNE İLİŞKİN 
KANITLAR: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ (2004-2012) 
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Aksaray Üniversitesi, Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 
Bankacılık ve Finans Bölümü 

 
Özet: Bu çalışma, ekonomik büyümenin arz ve talep cephelerinin yansımaları olan gelir ve 
tüketim harcamaları analiz edilmektedir. Tüketim harcamalarının, tüketicilerin gelir düzeylerinden 
nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışan altı temel hipotez vardır ve bunlardan en yaygını 
Friedman’ın “Sürekli Gelir Hipotezi”dir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi verileri üzerinden bu 
hipotez için kanıtlar aranmaktadır. 2004:01-2012:03 dönemine ait çeyreklik verilerle yapılan 
zaman serileri analizi sonucunda, tüketicilerin, tüketim harcamalarının cari gelirlerinden 
etkilendiği gibi, gelecek dönem beklentilerinden de etkilenmektedir. Nitekim beklentiler, tüketim 
harcamalarının Granger nedeni olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu, Friedman’ın Sürekli Gelir 
Hipotezi’ne Türkiye ekonomisi için kanıt olarak gösterilebilir.  
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EVIDENCE FOR TURKEY'S ECONOMY PERMANENT INCOME 
HYPOTHESIS: TIME SERIES ANALYSIS (2000-2012) 

 
Abstract: In this study, income and consumption expenditures, which are the reflections of the 
economic growth’s supply and demand facades, are analyzed. There are six basic hypothesis, 
which try to explain how consumer spending affected from consumers' income levels and of these 
the most common is Friedman's "Permanent Income Hypothesis". In this study, evidence for this 
hypothesis is being sought from Turkey's economy data. As a result of the time-series analysis of 
quarterly data for the period 2004:01-2012:03, consumers, consumption expenditures are not only 
affected by current income but also influenced by the expectations of the next period. Indeed, 
expectations are calculated as the Granger cause of consumer spending. This finding is cited as 
evidence for Friedman's Permanent Income Hypothesis for Turkey's economy.  
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1. GİRİŞ 
İktisadi büyüme hesaplanırken, her ne 
kadar üretilen mal ve hizmet 
miktarlarındaki artışlar ele alınsa da, bu 
mal ve hizmetlerin aynı zamanda da 
tüketiliyor olması gerekmektedir. Piyasa 
mekanizmasında arz ve talebin birbirine 
eşit olması ve bu eşitliğin fiyat aracılığı ile 
sağlanıyor olması gerekir. Ancak bazı 
durumlarda talep fazlalığı nedeniyle 
enflasyon, bazı durumlarda ise talep 
yetersizliği nedeniyle deflasyon ortaya 
çıkabilmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin, 
mal ve hizmetlere olan taleplerini 
belirleyen unsurlar, iktisatçıların her zaman 
araştırma konusu olmuştur. Tüketicilerin, 
elde ettikleri gelirin ne kadarını tüketim 
harcamasına ayıracakları ise, toplam 
talebin temel belirleyicilerinden birisidir. 
Ders kitaplarında dahi tüketicinin geliri, 
fiyattan sonra, talebi belirleyen ikinci 
temel unsur olarak gösterilmektedir. 
Tüketicinin gelirinin ne kadarının tüketim 
harcamasına ayıracağı ise yaygın olarak 
marjinal tüketim eğilimi ile ifade edilir. 
Ancak bu Keynesyen terimden günümüze 
gelininceye değin farklı hipotezler 
geliştirilerek, tüketicilerin bu konudaki 
davranışları teorik ve amprik olarak 
araştırılmıştır. Özellikle davranışsal iktisat 
da temelini, tüketicilerin saf rasyonel 
varlıklar olmadıklarını, psikolojilerinin de 
davranışları üzerinde etkili olduğu 
varsayımından almaktadır. Teorik 
literatürde tüketicilerin gelirleri ile tüketim 
harcamaları arasındaki ilişkileri inceleyen 
altı temel hipotez üzerinde durulmaktadır.  
 

 

2. GELİR VE TÜKETİM 
HİPOTEZLERİ 
Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmet 
miktarının toplam parasal değerindeki 
artışın sürekliliğine bağlıdır. Üreticiler, 
talep edilmeyecek bir malı 
üretmeyeceklerdir. Bunun yanında da 
üretimlerini artırabilmeleri için talebi canlı 
tutmaları gerekir. Bu nedenle büyüme, 
doğrudan, tüketicilerin tüketimlerini canlı 
tutmalarına da bağlıdır. Tüketiciler, elde 
ettikleri geliri iki temel parçaya ayırırlar; 
tüketim harcamaları ve tasarruf. Tasarruf 
fon piyasaları üzerinden, firmaları 
fonlamak üzere yeniden üretime katılır. 
Tüketim harcamaları ise, efektif talep 
olarak piyasaya döner ve makroekonomik 
döngü tamamlanmış olur. İktisat teorisi, 
tüketicilerin gelirlerinin ne kadarını 
tasarruf edip, ne kadarını tüketim 
harcamalarına ayırdığını açıklamak üzere 
altı temel hipotez ortaya konulmuş ve bu 
hipotezlere ilişkin ekonomilerde kanıtlar 
arayan çok sayıda amprik çalışma 
yapılmıştır. Bu hipotezler kısaca şöyle 
özetlenebilir. 

Keynes’in (1936) Mutlak Gelir 
Hipotezi’ne (MGH) göre, tüketim, gelirin 
bir fonksiyonudur ve gelir değişmelerinin 
tüketim üzerindeki etkisi, marjinal tüketim 
eğilimi tarafından (mpc=∆C/∆Y) belirlenir. 
Marjinal tüketim eğilimi (mpc), gelirdeki 1 
birimlik değişimin (∆Y) tüketim 
harcamasını (∆C) ne kadar değiştirdiğini 
gösteren 0 ile 1 arasındaki bir değere 
sahiptir. Ancak kişisel gelir belli bir artış 
düzeyine ulaştıktan sonra, tüketime ayrılan 
pay düşmeye, tasarrufun payı artmaya 
başlayacaktır. Bu durumda belli bir gelir 
düzeyinde tüketimin payı, ortalama 
tüketim eğilimi (apc=C/Y) tarafından 



 

 
 

belirlenecektir (Ünsal, 2000:295-296). 
Buna göre, bugünkü tüketim (cari tüketim) 
bugünkü gelir (cari gelir) tarafından 
belirlenmektedir ve ortalama tüketim 
eğilimi zamanla azalacaktır. Ortalama 
tüketim eğiliminin bu azalma eğilimi 
“psikolojik yasa” olarak (Simon ve Aigner, 
1970) adlandırılmaktadır.  

Keynes’e eleştiri ortalama tüketim 
eğiliminin zaman içerisinde düşeceği 
noktasından gelmektedir. Nitekim 
tüketimin, gelir artış oranından daha az 
artacak olması, uzun dönemde talep 
yetersizliğine neden olacak ve ekonomi 
durgunluğa neden olacaktır. Aynı 
zamanda, uzun dönemde ortalama tüketim 
eğiliminin düşmediği, aksine sabit kaldığı 
yönünde de amprik kanıtlar (Kuznets, 
1946) ortaya konulmuştur. Kısa dönemde 
apc’nin azalması ve fakat uzun dönemde 
sabit kalması olgusu “tüketim bulmacası” 
olarak tanımlanmaktadır. 

İkinci temel hipotez, Duesenberry (1949) 
tarafından ortaya konulan Nispi Gelir 
Hipotezi (NGH) olmuştur. Buna göre 
bireyler, içinde bulundukları sosyal gruba 
uygun olarak tüketim harcaması 
yapmaktadırlar ve içinde bulunduğu sosyal 
grubun ortalama tüketim düzeyini referans 
alarak, kısmen gelirinden bağımsız 
harcamalar yapacak ve grup içindeki 
konumunu, grup ortalamasına uydurmaya 
çalışacaktır. O halde düşük gelir grupları 
için ortalama tüketim eğilimi yüksek 
olacakken; yüksek gelir gruplarında 
ortalama tüketim eğilimi daha düşük 
olacaktır. Sonuç olarak, ortalama tüketim 
eğilimi gelir dağılımına bağlı olduğundan, 
gelirin zaman içerisindeki istikrarlı artışı 
ortalama tüketim eğilimini sabit kılacaktır. 
Bu yönüyle NGH, Kuznets’in, uzun 

dönemde ortalama tüketim eğiliminin sabit 
olacağı yönündeki amprik kanıtları ile 
örtüşmektedir. Diğer taraftan NGH, 
MGH’nin öngördüğü cari tüketimin cari 
gelir tarafından belirlendiği yönündeki 
önermeyi, cari tüketimin cari gelirle 
birlikte, geçmiş dönemin maksimum gelir 
düzeyine de bağlı olduğu biçimine 
dönüştürmesidir. Bunun temel nedeni 
ekonomideki dalgalanmalardır. Uzun 
dönemde ortalama tüketim eğilimi sabit 
kalacağından, ekonomik dalgalanma 
dönemlerinde gelirde meydana gelecek 
düşüşlere rağmen, tüketim, dalgalanma 
öncesi gelir düzeyine tekrar ulaşılacağı 
düşünüldüğünden, önceki dönem gelir 
düzeyinden de etkilenecektir. Böylelikle 
tüketiciler, dalgalanma boyunca, alışkanlık 
edindikleri tüketim düzeyini korumaya 
çalışmış olacaklardır. “Gelir azalınca 
tüketimde meydana gelecek azalma, gelir 
artınca tüketimde meydana gelen artıştan 
küçük olması” (Ünsal, 2000:300) durumu 
ise “raket etkisi” olarak adlandırılır.  

Bu iki hipoteze yönelik temel eleştiri, 
mikro temelden yoksun olması ve 
tüketicilerin fayda maksimizasyonuna 
dayalı davrandıkları varsayımına 
dayanmıyor olmasıdır. Bu iki hususu 
gidermek üzere Friedman (1957) 
tarafından Sürekli Gelir Hipotezi (SGH) ve 
Modigliani (1986) tarafından Ömür Boyu 
Gelir Hipotezi (ÖGH) geliştirilmiştir. Her 
iki hipotez de, bugünkü tüketimin 
gelecekteki gelirin de etkisi altında 
belirlendiği varsayımına dayanır ve mikro 
temellerini Fisher’in (1930) Zamanlararası 
Tüketim Tercihi (ZTT) analizinden ve 
almaktadır (Meghir, 2002:10). ZTT, 
yalnızca cari geliri değil, gelecekteki geliri 



 

 
 

ve servet etkilerini de göz önünde 
bulundurur. 

Modigliani’nin ÖGH’ne göre, tüketiciler 
bugünkü tüketimlerini, ömür boyunca elde 
etmeyi bekledikleri gelirlerine bağlıdır. 
Tüketiciler genç yaşlarında tasarruflarını 
yüksek tutup, harcamalarını kısarken, aynı 
durum yaşlılık durumlarında da geçerlidir. 
Gençlikteki (25-35) ve yaşlılıktaki (65-75) 
yüksek tasarruflar, orta yaşlardaki (35-65) 
tüketim düzeyinin üzerine eklenilecek ve 
böylelikle orta yaşların cari tüketimi, cari 
gelirle birlikte, bu tasarruflar tarafından da 
belirlenecektir. Böylelikle tüketici, 
gençlikteki pozitif ve yaşlılıktaki negatif 
tasarruflarını, orta yaşlarında kullanacak ve 
ölümüyle birlikte, herhangi bir mirasa 
bırakmaksızın, ömür boyunca elde ettiği 
tüm gelirini tüketmiş olacaktır. (Ünsal, 
2000:302-306; Mankiw, 2010:509-513). 

Friedman’ın SGH’nde ise, cari gelirin iki 
bileşeni vardır ve cari gelir bu iki parçadan 
oluşur. Cari gelirin, devamlılığı olan ve 
cari gelire ortalama değerini kazandıran 
bölümüne “sürekli gelir” ve bu ortalama 
gelirin sürekliliğinde meydana gelen 
sapmalardan oluşan cari gelire ilave 
parçalar ise “geçici gelir” olarak 
tanımlanmaktadır. Kısacası “sürekli gelir, 
bir kişinin bugünkü servet düzeyi ile şimdi 
ve gelecekte elde edeceği gelir veriyken, 
ömrünün kalan kısmında sürdürebileceği 
düzenli harcama oranıdır” (Dornbusch vd., 
2007:377). Ancak yine de sürekli gelirin, 
gerçekten de “sürekliliği” konusunda 
tereddütler bulunmaktadır. Dolayısıyla 
sürekli gelir üzerindeki belirsizliğe dikkat 
çeken yeni versiyonlar türetilmiştir. 
Bunların başında, Hall’ın (1978) “Rassal 
Yürüyüş Hipotezi” gelir. Buna göre 
insanlar “gelecek hakkında optimal 

tahminlerde bulunmak üzere mevcut tüm 
bilgiyi [kullanırlar ve] şayet tüketiciler 
akılcı beklentilere sahip iseler zaman 
içersisinde tüketimde meydana gelen 
değişmeler öngörülemez nitelikte ise, bu 
değişkenin rassal yürüyüş izlediği 
söylenir” (Mankiw, 2010:517). Hall (1978) 
şu soruyu sormaktadır: Yaşam boyu sürekli 
gelir hipotezi [literatürde her iki hipotezin 
adını birleştirerek bu şekilde kullanan çok 
yazar vardır] için bağımsız değişkenlerin 
hiçbirisi dışsal olmadığı bir tüketim 
gerilemesinden tam olarak neler 
öğrenilebilir? Yazar bu soruya, eğer 
tüketimdeki eğilimlerden her sapma 
beklenen ve kalıcı ise, gelecek tüketiminin 
en iyi tahmini sadece eğilime göre 
ayarlanmış bugünkü tüketimdir. 
Gelecekteki gelir değişim tahminleri 
anlamsızdır çünkü, onların 
hazırlanmasında kullanılan bilgi hali 
hazırda zaten bugünkü tüketime dahildir.  

Diğer bir versiyon ise, Laibson’un (1997) 
“Anlık Hazzın Cazibesi Hipotezi”dir.  
Laibson’a göre tüketicilerin davranışları, 
aşısı derecede akılcı değil, psikolojilerinin 
de etkisi altındadır. Davranışsal iktisadın 
da çerçevesini oluşturan bu versiyon, 
tüketicilerin uzun dönemde, kısa döneme 
göre çok daha sabırlı oldukları öne 
sürülmektedir. Dolayısıyla da, anlık haz 
tüketicilere daha cazip gelmektedir. 
Laibson’a (1997) göre, insanlar kendilerini 
kontrol edebilmeyi arzularlar. Bunu 
yapabilmek için ise, kontrol edilmek 
istenilen unsura ilişkin bir bağlılık 
(Yazarın kendi örneğiyle, bir makalenin 
son teslim günü gibi), kontrolü 
kolaylaştıracaktır. Bu nedenle tüketiciler, 
özellikle emeklilik dönemlerini finanse 
edebilmek için bir tasarruf planına 



 

 
 

bağlanırlar. Bu da, bugünkü tüketim 
düzeyleri üzerinde oldukça etkin bir 
unsurdur. Ancak yine de bu planlarında 
beklenmedik şoklar yaşarlar. Bu nedenle 
tüketim, doğrusal trendi olan bir fonksiyon 
değil, rassal bir yürüyüştür.  

Bu altı temel gelir-tüketim hipotezi üzerine 
çok sayıda amprik çalışma yapılmıştır. 
Kimi çalışmalar hipotezleri desteklerken 
kimi çalışmalar geçerliliğine ilişkin 
kanıtlar olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu 
hipotezler kusursuz hipotezler olmadığı 
için, farklı değişkenler, farklı zaman 
dilimleri ve farklı ülke/ülke gruplarının 
farklı sonuçlar ortaya çıkması doğal 
karşılanmalıdır.  

3. SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİ İÇİN 
LİTERATÜR 
Bu temel hipotezler üzerine oldukça geniş 
bir literatür söz konusudur. Hipotez 
üzerine yapılan bazı çalışmalar ve 
bulguları şöyledir. Singh ve Drost (1971) 
seçilmiş 11 ülke ekonomisi üzerinden 
yaptıkları çalışmada: 1) ekonomik büyüme 
oranı ne kadar yüksekse, tasarruf eğilimi 
de o kadar yüksek olmakta ve sonuçta 
MPC de düşük olmaktadır; 2) Ücretli 
gelirin ücret dışı gelire oranı ne kadar 
yüksekse MPC o kadar yüksek olmaktadır 
ve 3) Enflasyon oranı ne kadar yüksekse 
MPC de yüksek olmaktadır. Çalışmada, 
göreli olarak yüksek gelire sahip ülkeler –
Japonya, Fransa, İsveç, Finlandiya-, %3’ün 
altında büyüme oranına sahip ülkelerle –
Honduras, Filipinler, Hindistan, Birleşik 
Krallık- kıyaslandığında daha küçük 
MPC’ye sahip olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. “Sonuç olarak sürekli gelir 
hipotezinin farklı ekonomik yapıdaki 
ülkelerde tüketici davranışlarına ilişkin 

geçerli açıklamalar sunduğu söylenebilir” 
(1971:332). Bhalla (1980) Hindistan 
üzerine yaptığı çalışmasında, kırsal kesim 
çiftçilerinin tasarruf-gelir ilişkisini analiz 
etmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde 
hanehalkı tasarruflarının belirleyicilerine 
ilişkin deneysel verilerin, özellikle bu 
ülkelerde %60-80’ini oluşturan kırsal 
alanlar için yetersiz olduğunu belirten 
Bhalla, çalışmasında, “sürekli (ve geçici) 
gelir tasarrufları belirlemede cari gelirden 
daha başarılı olduğu; sürekli gelirin farklı 
tanımlamalarının sonuçlar üzerinde 
değişiklikler yaratmadığı; geçici gelirde 
MPC sürekli gelirdeki MPC’den daha 
yüksek ancak 1’den küçük olduğu ve 
tasarruf oranları (marjinal ve ortalama) 
sürekli gelir düzeyinden bağımsız 
olmadığı” sonuçlarına ulaşmıştır. Benzer 
biçimde Carroll (2009), Friedman’ın teorik 
temellerini destekleyecek biçimde, sürekli 
gelir ve geçici gelir şokları arasındaki 
dikotomiyle tanımlanabileceğini ileri 
sürmektedir. Darby (1974) ise, sürekli 
geliri doğru olarak tahmin edebilmek için 
sadece tüketim bileşimindeki verileri 
üzerine odaklanmakta ve “ikinci en iyi 
çözüm” denklemi olarak tanımladığı, 
geçici geliri de içerecek tüketim 
harcamalarının üçüncü versiyonunu 
kullanmaktadır. Savaş gibi önemli ve etkin 
bir gelir şokunun ABD ekonomisindeki 
etkisini analiz eden Kim (1996), tüketimin, 
sürekli gelir hipotezine göre, %4 oranında 
sapma yarattığı sonucuna ulaşmıştır.  
Wirjanto (1991), Rassal Yürüyüş 
Hipotezine ilişkin çalışmasında ortalama 
tüketim eğilimi ve dayanıklı ürün stokları 
ile tüketimi arasındaki bağlantılar 
üzerinden Kanada için yaptığı 
çalışmasında, bir Granger nedenselliği 



 

 
 

olmadığı sonucuna varmıştır. Tüketimin 
büyüme hızının, çeyreklik veriler 
üzerinden 2 gecikmeli bir etki içerdiği ve 
zamansal bir ortalamaya bağlı kaldığını 
gözlemlemiştir. Buna ek olarak kâr 
oranları ile tüketimin büyüme hızı arasında 
bir Granger nedenselliği olmadığı 
sonucuyla birlikte dayanıklı tüketim 
malları stoğu ve tüketimi de modele dâhil 
edildiğinde fayda fonksiyonundaki 
ayrılmazlığın da etkili olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. Gomes’in (2011), sürekli gelir 
hipotezinin sabit birim kök içerdiğini ima 
ettiğini belirtmekle birlikte, düzensiz 
tüketim ve heterojen davranışlarla da 
uyumlu olduğunu belirtir. Bu nedenle de 
tüketimin bir rassal yürüyüşten ayrıldığını 
öner sürmektedir. Zeldes (1989) ve 
Deaton’a (1992) dayanarak, tüketici 
kredilerinin tüketim alışkanlıklarını 
yumuşatmadığına değinmektedir. Benzer 
biçimde Gourinchas ve Parker’in (2001) 
çalışmalarına göre, gelecekte beklenen 
kârlarla ilgili riskler nedeniyle sürekli gelir 
hipotezinin tahminlerinin dışına 
çıkılabilmektedir. Diğer taraftan, tüketim 
harcamaları, sürekli gelir hipotezde tahmin 
edilenden daha düşük bir hale gelebilir ve 
riskler nedeniyle ihtiyat amaçlı 
birikimlerin genişlemesi mümkün olabilir. 
Bu düşüş, zenginlik arttıkça azalır çünkü, 
tüketicinin, gelecekteki belirsizlikleri 
azalacaktır (Carroll, 2001).  
Shirvani ve Wilbratte (2009), SGH’nin 
tüketim ve gelirin kalıcı bileşenlerinin 
istatistiksel olarak ilişkili olduğunu 
söylerken, geçici bileşenlerinin ilişkili 
olmadığını veya düşük ilişkili olduğunu 
varsaydığına değinmektedir. SGH 
aleyhindeki kanıtlara değinen yazarlar, 
gelir ve tüketimin geçici bileşenleri 

arasındaki belirgin ilişkilerin sonuçlarının 
buna neden olduğunu belirtmektedir. 
Fisher, Huh ve Tallman (2003) ise, GSYİH 
artışlarının kalıcı bileşenlerinin, gelirde 
süreklilik için önemli bir destek olduğunu 
ve böylelikle tüketimin, gelirin sabit bir 
oranı haline gelebilir. Bundan dolayıdır ki, 
tüketim ve gelir arasındaki ilişkiler, yatırım 
da dikkate alınarak üçlü bir denklem 
sistemi üzerinden açıklanmalıdır. 
Oluşturdukları modelde, üretim şoklarının, 
tüketim denkleminin kısaltılmış formundan 
kalıntı hareketlerinden gözlemlenebileceği 
sonucuna ulaşmışlardır. Gelir ve özellikle 
gelir dağılımın, kısmen Duesenberry’nin 
sosyal grup içindeki tüketim davranışları 
üzerindeki etkilerini analiz eden bir diğer 
çalışma Alpizar, Carlson ve Stenman 
(2005) tarafından yapılmıştır. Yazarlara 
göre insanların mutluluk hakkındaki 
görüşleri, gelirden bağımsız olarak da, 
subjektif yargılarına dayanabilmektedir. 
Hatta, zengin bir toplumda daha fakir bir 
toplumdaki bireye kıyasla daha mutlu 
bireyler söz konusu olabilecektir.  
Gelir farklılıklarını ulusal değil, bölgesel 
boyutlarıyla ele alan Gausden ve Whitfield 
(2000), SGH testlerinde ulusal gelir yerine 
bölgesel veriler kullanılmasını 
önermektedir. Özellikle bölgesel işsizliğin 
SGH varsayımları üzerindeki etkilerine 
dikkat çekilerek, hipotezin reddedileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. Brenner (2010) ise, 
ulusal refahın ölçütünün genel anketlerle 
belirlenmesindeki olumsuzluğa dikkat 
çekmektedir. Ayrıca Kanada ve ABD 
verileri üzerinden yaptıkları değerlendirme 
sonucunda kadın ve erkek davranışlarında 
da farklılıklar olduğunu gözlemlemişlerdir. 
Morley (2007), Hall’ın (1978) sorusuna 
benzer bir soru sormaktadır: Neden toplam 



 

 
 

tüketim aşırı pürüzsüzdür? Toplam tüketim 
ve sürekli gelir arasındaki ilişkiyi 
açıklamaya çalışan Morley, ilişki setindeki 
değişkenlerin birbirleri ile içsel ilişkiler 
içinde olduğunu ve geçici şokların 
(Örneğin inşaat gibi) GSYİH üzerindeki 
etkisinin geçicidir. Böylelikle, 
rastlantısallık kısmen giderilerek, 
pürüzsüzlük açıklanabilir. DeJuan, Seater 
ve Wirjanto (2004), tek değişkenli gelir 
üreten işlemler ve tüketim revizyonu ile 
gelir değişkenleri arasındaki ilişkiyi 
tanımlayan denklemi bir arada 
kullanmaktadır. Tahmin edilen gelir 
işlemleri parametrelerini gelir 
değişkenleriyle ilişkili sürekli gelirdeki 
revizyonun büyüklüğünü ölçmekte 
kullanmışlardır. ABD veri ile yaptıkları 
çalışmada, sürekli gelir hipotezinin 
öngördüğü sonuçlara ulaşmışlar ve gelir 
değişkenine tüketimin tepki gösterdiği bir 
modelleme yapmışlardır. Aynı yazarlar 
(2006) Almanya üzerine yaptıkları bir 
başka çalışmada, Almanya’daki tüketim 
durgunluklarının, ülkenin büyüme hızının 
diğer birçok AB ülkesinin arkasından 
gelmesinin neden olduğunu 
belirtmektedirler. Dolayısıyla, gelirdeki 
büyüme ile tüketim harcamaları arasında 
doğrusal bir ilişki kurmaktadırlar ki bu cari 
gelir ile cari tüketim arasında doğrusal bir 
ilişki kurmaktadır. Bölgesel farkları 
dikkate alarak yaptıkları çalışmada, Batı 
Almanya eyaletleri için sürekli gelir 
hipotezinin reddedilmesi yönünde bulgular 
elde etmişlerdir. DeJuan ve Seater (2006) 
de benzer sonuçlar elde etmiştir. Son bir 
çalışmadan daha söz etmek gerekirse, 
Pastor, Pons ve Serrano (2010), 
bölgelerarası gelir farklılıklarının, gelir-
harcama ilişkisi üzerindeki etkilerini 

belirterek, bu farklılıkların giderilmesine 
yönelik politikalar önermektedir.  

4. VERİ SETİ VE YÖNTEM 
Bu çalışmada tüketicilerin cari gelirleri, 
kişi başına GSYİH olarak varsayılıp; 
ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, 
cari gelirlerinin geleceği hakkındaki 
veri/bilgi olarak alınmaktadır. Harcamalar 
yöntemi ile GSYİH içerisindeki tüketim 
harcamaları kaleminin cari gelir olarak 
alındığı çalışmada, tüketicilerin, şimdiki 
zaman tüketim kararları üzerindeki etkili 
bir diğer değişkenin de enflasyon olduğu 
varsayılmaktadır. Buna göre modelde 
kullanılacak değişkenler olarak GSYİH 
(gsyih), tüketici fiyatları (2003=100) 
enflasyonu (enf), kişi başına GSYİH 
(kgelir), GSYİH içindeki yerleşik 
hanehalkının tüketim harcamaları (tüketim) 
ve Merkez Bankası’nın yaptığı genel 
ekonomik durum beklenti (beklenti) 
anketleri alınmaktadır. 

Veri setleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası (TCMB), Elektronik Veri Dağıtım 
Sistemi’nden (EVDS) çeyreklik veriler 
olarak alınmaktadır. 2004:01-2012:03 
dönemine ait veri setleri cari değerler 
üzerinden alınmış ve ABD doları cinsine 
çevrilerek reel hale getirilmiştir. Nüfus 
verisi TÜİK’ten alınmıştır. 2000 yılı Ekim 
ayı sayımı (67.803.927) ile 2012 yılı sonu 
itibariyle adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 
sonucunda (75.627.384) ortaya çıkan nüfus 
farkı (7.823.457) alınmıştır. Toplam nüfus 
artış oranı %11.538’dir. İki zaman 
arasındaki toplam çeyreklik (47) sayısına 
bölünerek, yaklaşık ortalama çeyreklik 
nüfus artışı (166456) hesaplanarak, 
çeyreklik nüfuslar elde edilmiştir. Bu 



 

 
 

çeyreklik nüfus kullanılarak kişi başına 
GSYİH değişkeni hesaplanmıştır.  

Analiz üç aşamalıdır. Birinci aşamada, 
değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri 
ortaya konulmaktadır. İkinci olarak, 
değişkenler için Dickey ve Fuller (1979) 
tarafından geliştirilen birim kök testi ile 
değişkenlerin durağan olup olmadığı test 
edilmektedir. Durağan olmadığı belirlenen 
değişkenler için fark alma işlemi ile seriler 
durağan hale getirilmektedir. Durağan hale 
getirilen seriler ile üçüncü aşamada 
değişkenler için Granger (1969) tarafından 
geliştirilen nedensellik testi yapılmakta ve 
değişkenler arasındaki nedensellik ve 
nedenselliğin yönü belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Denklemler Gujarati 
(2001)’den alınmış ve hesaplamalar eviews 
5.0 paket programında yapılmıştır.  

5. BULGULAR 
Değişkenlerin ABD doları cinsinden reel 
hale getirildikten sonra oluşan seriler için 
hesaplanan korelasyon değerleri Tablo-
1’de verilmiştir. İlk belirtilmesi gereken 
husus, enf değişkeninin diğer tüm 
değişkenlerle negatif yönlü bir korelasyon 
ilişki içinde olduğudur. Ancak bu etkilerin 
hepsi de oldukça zayıf bir korelasyondur. 
Diğer taraftan gsyih, tüketim ve kgelir 
değişkenleri de beklenti değişkeni ile 
negatif yönlü ve fakat yine oldukça zayıf 
bir korelasyon katsayısına sahiptir. 
Tüketim harcamalarının GSYİH içinde 
oldukça büyük bir paya sahip olması 
nedeniyle, gsyih ve tüketim değişkenleri 
arasında oldukça güçlü ve hatta neredeyse 
tam bir korelasyon söz konusudur.

  

Tablo 1: Korelasyonlar 
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     (1) 

Değişkenler gsyih tüketim beklenti enf kgelir 
gsyih 1 0.983752 -0.36147 -0.11858 0.998088 

tüketim 1 -0.36209 -0.0718 0.978583 
beklenti 1 -0.04553 -0.36879 

enf 1 -0.11466 
kgelir 1 

Veri Seti Kaynağı: TCMB, EVDS. TÜİK. 
 

Kişisel gelir yani kgelir değişkeni de 
GSYİH üzerinden hesaplandığından gsyih 
ile neredeyse tam bir korelasyon ilişkisi 
söz konusudur. En önemli korelasyon 
katsayısı tüketim ile kgelir arasında tespit 
edilmiştir. Bu katsayı, enflasyonun etkisiz 
olduğu bir durumda, tüketim üzerindeki en 

güçlü etkinin tüketicilerin gelirleri 
tarafından tayin edildiği biçiminde 
değerlendirilebilir.  

Değişkenler için yapılan ADF Birim-Kök 
testi sonuçları ise Tablo-2’de 
gösterilmektedir. 



 

 
 

 

Tablo 2: Dickey-Fuller (ADF) Birim-Kök Testi Sonuçları 
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Değişkenler ADF Δ Adj. R2 dw Entegre 

gsyih -1.350262 -6.819211 0.608614 2.027742 I(1) 
tüketim -1.476617 -4.943560 0.422787 1.929548 I(1) 
beklenti -2.205950 -4.942961 0.422725 1.978836 I(1) 

enf -1.012222 -6.982761 0.940568 2.095219 I(1) 
kgelir -1.488295 -6.803475 0.607765 2.024523 I(1) 

Açıklamalar: R2 ve dw (Durbin-Watson) tanıtıcı istatistikleri, serilerin entegre düzeylerine aittir. 
Entegre düzeyi I(1) olan bir seri, serinin 1. farkının alınması ile durağan hale gelmekte; I(0) olan bir 
seri ise, düzeyi itibariyle durağandır. dw> R2 olduğundan, sahte regresyon söz konusu değildir.  
Veri Seti Kaynağı: TCMB, EVDS. TÜİK. 

 

Tablo-2’deki sonuçlar itibariyle, tüm 
değişkenler birim-kök içermektedir ve 
durağan değildir. Tablo-2’deki ADF 
sütunu, serilerin düzeyleri itibariyle 
yapılmış testten elde edilen istatistik 
değerlerini göstermektedir. Bu değerler, 
MacKinnon kritik değerleri ile 
karşılaştırılınca (ADF<Kritik değer) 
serinin durağan olmadığı sonucuna ulaşılır. 
Değişkenleri birim-kökten kurtarmak ve 
durağan hale getirmek için serilerin birinci 
farkları alınmış ve test yeniden yapılmıştır 
ve elde edilen değerler (Δ) sütununda 

verilmektedir. Böylelikle hesaplanan 
istatistik değerleri kritik değerden büyük 
çıkmış ve serilerin durağan hale geldiği 
görülmektedir. Düzeltilmiş R2 ve dw 
(Durbin-Watson) istatistikleri serilerin 
durağan hale getirildikten sonraki hallerine 
aittir.  
ADF testi ile değişkenlerin birinci 
farklarının alınması sonucu durağan hale 
gelmesi; Phillips-Perron (1988) birim kök 
testi (PP) ile de teyid edilmek istenmiştir 
ve 3 numaralı denkleme ait sonuçlar 
Tablo-3’te gösterilmiştir.

 

Tablo 3: Phillips-Perron (PP) Birim-Kök Testi Sonuçları 

ttt utrendYY   2110        (3) 

Değişkenler PP İst. Δ Adj. R2 dw Entegre 

gsyih -1,439349 -8,229796 0,467622 1,939903 I(1) 
tüketim -1,402856 -5,115749 0,422787 1,929548 I(1) 
beklenti -2,226267 -4,940266 0,422725 1,978836 I(1) 



 

 
 

enf -3,098787 -9,890474 0,612190 1,943156 I(1) 
kgelir -1,650919 -8,164127 0,467998 1,939401 I(1) 

Açıklamalar:  PP Testi ile düzey değerleri itibariyle durağan olmayan seriler için birinci fark alma 
sonucu oluşan serilerin test istatistiği Δ sütununda gösterilmektedir. dw> R2 olduğundan, sahte 
regresyon söz konusu değildir. 
Veri Seti Kaynağı: TCMB, EVDS. TÜİK.  
 

Tablo-3’teki PP testi sonuçları, ADF Testi 
ile uyuşmuş ve tüm seriler birim kök 
içeriyor olmakla birlikte birinci farklarının 
alınmasıyla I(1), durağan hale gelmektedir.  

Granger Nedenselliği öncesinde, serilerin 
uzun dönemdeki bütünleşiklik ilişkisinin 
sınanması için Engle-Granger (1987) iki 
aşamalı eş-bütünleşme analizine 
başvurulmuştur. Bu aşamalardan ilkinde, 
tüm değişkenlerin I(1) olması varsayımı 
yerine getirildiğinden, “tüketim” 

değişkeninin hangi değişkenler ile eş-
bütünleşme içinde olduğuna ilişkin Engle-
Granger Eş-bütünleşme Testi’ne 
başvurulmuş ve 4 numaralı denklemin 
sonuçları Tablo-4’te gösterilmiştir. Aynı 
testin ikinci aşaması olarak, eş-bütünleşik 
olduğu varsayılan değişkenlerle kurulan 
regresyonların kalıntılarının düzey 
değerleri itibariyle durağan olması 
gerekliliğine ilişkin ADF Test sonuçları da, 
yine Tablo-4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4:Engle-Granger Eşbütünleşme ve Hata Terimleri için Birim-Kök Testi 

ttt uZY  10            (4) 

Denklemler Katsayı Std. Hata t-İstat. Olasılık Adj. R2 

dtuketim=f(dgsyih) 0,449777 0,039633 11,34851 0,0000 0,794762 
dtuketim=f(dbeklenti) 739322,3 233882,8 3,161081 0,0034 0,214144 

dtuketim=f(denf) -754533,5 715427,2 -1,054662 0,2995 0,003392 
dtuketim=f(dkgelir) 32758,19 2898,246 11,30276 0,0000 0,793430 
dbeklenti=f(dgsyih) 1,12 5,52 2,034217 0,0503 0,086835 
dbeklenti=f(denf) -0,572637 0,469386 -1,219971 0,2314 0,014582 

dbeklenti=f(dkgelir) 0,008047 0,004029 1,997255 0,0544 0,083054 
dbeklenti=f(dtuketim) 3,22 1,02 3,161081 0,0034 0,214144 

dkgelir=f(dgsyih) 1,37 3,94 347,8197 0,0000 0,999727 
dkgelir=f(denf) -29,31390 19,17898 -1,528439 0,1362 0,038913 

dkgelir=f(dtuketim) 1,86 6,83 27,30828 0,0000 0,957624 
dkgelir=f(dbeklenti) -12,70735 5,575393 -2,279184 0,0293 0,109824 

Kalıntı Birim-Kök Test 
Sonuçları ADF Olasılık Adj. R2 dw Entegre 

tuketim=f(gsyih) -6,154666 0,0000 0,549640 1,809697 I(0) 



 

 
 

tuketim=f(beklenti) -4,126688 0,0029 0,333744 1,818280 I(0) 
tuketim=f(enf) -4,751120 0,0005 0,402686 1,904903 I(0) 

tuketim=f(kgelir) -6,282521 0,0000 0,559452 1,800297 I(0) 
dbeklenti=f(dgsyih) -4,542516 0,0010 0,380259 1,937029 I(0) 
dbeklenti=f(denf) -4,792521 0,0005 0,407059 1,965228 I(0) 

dbeklenti=f(kgelir) -4,546952 0,0010 0,380742 1,937587 I(0) 
dbeklenti=f(dtuketim) -4,194229 0,0001 0,354644 1,901950 I(0) 

dkgelir=f(dgsyih) -4,497897 0,0011 0,439163 1,686975 I(0) 
dgelir=f(enf) -6,423996 0,0000 0,578989 2,014591 I(0) 

dkgelir=f(dtuketim) -1,761788 0,0743 0,846731 1,991193 I(1)* 
dkgelir=f(dbeklenti) 1,943201 0,0508 0,089211 1,775216 I(1)* 

Açıklamalar: * İstatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Her bir değişkenin önündeki “d”, serilerin 
birinci farkları itibariyle durağan olması nedeniyle, durağan serilerin kullanıldığını göstermektedir. R2 

ve dw (Durbin-Watson) tanıtıcı istatistikleri, serilerin entegre düzeylerine aittir. dw> R2 olduğundan, 
sahte regresyon söz konusu değildir. 

 
Tablo-4’ün birinci kısmı, değişken 
ikililerinin birinci farkları itibariyle EG 
Testine tabi tutulması ile elde edilen 
sonuçları; ikinci kısmı ise, EG Testi 
sonuçlarında ortaya çıkan hata terimlerine 
uygulanan ADF Testi sonuçlarını 
göstermektedir. Tablo-4’e göre, tüm 
değişkenler birinci farkları itibariyle 
durağan ve eş-bütünleşiktir. Yani uzun 
dönemde ilişki içindedirler. Bu iki 
gerekliliğin yerine gelmiş olması nedeniyle 
Granger Nedensellik (GN) testine 
başvurulabilecektir. Ancak, seriler birinci 

farkları itibariyle durağan olduğundan, fark 
alma işleminin uzun dönemde yaratacağı 
veri kaybını gidermek üzere, Hata 
Düzeltme Modeli oluşturulmalıdır.  
 Kısa dönem ve uzun dönem 
ilişkisini kurmak için HDM 
oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar 
Tablo-5’te düzenlenmiştir. Regresyonlar 
önce düzey değeri itibariyle oluşturulmuş 
ve 0,05 anlamlılık düzeyi itibariyle 
“olasılık” değeri, bu anlamlılık düzeyinden 
küçük olan regresyonlar anlamlıdır.

  

Tablo 5: Hata Düzeltme Modelleri 
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Denklemler Katsayı Olasılık* u → ADF Olasılık Entegre** 

tüketim=f(gsyih) 0,656310 0,0000* -2,082637 0,0376 I(0)** 
tüketim=f(beklenti) -655008,3 0,0326* -1,416370 0,1432 I(1) 

tüketim=f(enf) -1238410 0,6819  



 

 
 

tüketim=f(kgelir) 51374,32 0,0000* -1,610705 0,1000 I(1) 
beklenti=f(gsyih) -1,33 0,0329* -1,992969 0,0457 I(0)** 
beklenti=f(enf) -0,434139 0,7951  

beklenti=f(kgelir) -0,010703 0,0293* -2,027725 0,0423 I(0)** 
beklenti=f(tuketim) -2,00 0,0326* -2,020208 0,0430 I(0)** 

kgelir=f(gsyih) 78540,63 0,0000* -1,654942 0,0918 I(1) 
kgelir=f(enf) -37,66793 0,5119  

kgelir=f(tuketim) 1,86 0,0000* -1,761788 0,0743 I(1) 
kgelir=f(beklenti) -12,70735 0,0293* -1,943201 0,0500 I(0)** 

HDM Katsayı Katsayı*** Olasılık**** dw Adj. R2 
dtuketim=f(dgsyih) 0,505988 -0,536157 0,0029 1,517656 0,841573 
dbeklenti=f(dgsyih) 1,07 -0,175280 0,0274 1,563436 0,196255 
dbeklenti=f(dkgelir) 0,007581 -0,178901 0,0249 1,572026 0,197329 

dbeklenti=f(dtuketim) 3,11 -0,171854 0,0189 1,406209 0,322866 
dkgelir=f(dbeklenti) 12,32918 -0,172858 0,0859 1,626640 0,140723 

Açıklamalar: * Değişkenlerin düzey değerleri ile oluşturulan modellerin anlamlılıklarını göstermek 
için oluşturulmuştur ve bu sütun boyunca 0,05’ten büyük olan modeller anlamsız olduğundan işlemler 
devam ettirilmemiştir. ** Hata terimleri hesaplanmış ve elde edilen seri için ADF sonucu itibariyle 
yalnızca I(0) olan modeller anlamlıdır. *** birinci farkı alınmış değişkenler ve hata terimlerinin 1 
gecikmeleri serileri ile oluşturulan modellerdeki hata teriminin katsayısı. **** 0,05 Anlamlılık düzeyi 
itibariyle anlamlı modeller.  
Veri Seti Kaynağı: TCMB, EVDS. TÜİK.  
 
Tablo-5’in ilk bölümünde, HDM için, 
değişkenlerin düzey değerleri ile 
regresyonlar oluşturulmuş ve bu 
modellerin anlamlılığına dayanarak, hata 
terimleri oluşturulmuştur. Hata terimlerine 
uygulanan ve düzey değerleri itibariyle 
durağan olması beklenilen ADF test 
sonuçları itibariyle yalnızca üç denklemin 
hata terimleri I(0) elde edildiğinden, diğer 
modeller göz ardı edilerek HTM 
oluşturulmuştur.   

 
 

 
 

Değişkenlerin birinci farkları durağan 
olduğundan birinci farkları alınmış ve hata 
terimlerinin de bir gecikmesi ile HDM 
oluşturulmuştur.  
Granger nedensellik testi sonuçları ise 
Tablo-6’te verilmiştir. Yapılan 20 test 
sonucunda, elde edilen nedensellik ilişkisi 
yedi adettir ve bunun dışında, değişkenler 
arasında nedensellik ilişkisi tespit 
edilememiş olduğu gibi, karşılıklı 
nedenselliğe de rastlanılamamıştır. 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

Tablo 6: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
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Nedensellik Yönü f p Sonuç (α=%5) 
beklenti → gsyih 4.72867 0.01735 (H0 Red) Granger Nedenselliği Vardır  
beklenti → kgelir 4.69753 0.01776 (H0 Red) Granger Nedenselliği Vardır  

beklenti → tüketim  3.55531 0.04260 (H0 Red) Granger Nedenselliği Vardır  
gsyih → enf 6.39619 0.00532 (H0 Red) Granger Nedenselliği Vardır  
kgelir → enf 6.35499 0.00547 (H0 Red) Granger Nedenselliği Vardır  

tüketim → gsyih 7.77808 0.00215 (H0 Red) Granger Nedenselliği Vardır  
tüketim → kgelir 7.59231 0.00242 (H0 Red) Granger Nedenselliği Vardır  

Açıklamalar: H0 hipotezi; “a→b (a’dan b’ye)  Granger Nedenselliği Yoktur” veya “a, b’nin Granger 
Nedeni Değildir” şeklindedir. p>α durumunda H0 hipotezi kabul edilecektir. Aksi durumda (p<α) H0 
hipotezi kabul edilecektir. Beş değişkene ilişkin, tabloda yer alanlar dışında nedensellik ilişkisi tespit 
edilmemiştir. Test %5 (0,05) anlamlılık düzeyi için ve 4 gecikmeyle yapılmıştır.  
Veri Seti Kaynağı: TCMB, EVDS. TÜİK. 
 

%5 anlam düzeyinde yapılan testlerde, elde 
edilen p değeri 0.05 (α) ile karşılaştırılarak, 
değişkenler arasında Granger nedenselliği 
olup olmadığına karar verilmiştir. Buna 
göre p < α için Ho hipotezi olan “Granger 
nedenselliği yoktur” önermesi reddedilir ve 
alternatif hipotez olan “Granger 
Nedenselliği vardır” önermesi kabul edilir. 
Bu durumda elde edilen yedi nedensellik 
ilişkinde dikkat çeken hususlar şunlardır: 
gsyih ve kgelir değişkenlerinden enf 
değişkenine bir nedensellik söz konusudur. 
tüketim değişkeni ise gsyih ve kgelir 
değişkenlerinin her ikisinin de Granger 

nedenidir. Benzer biçimde beklenti 
değişkeni, enf hariç diğer üç değişkenin de 
Granger nedeni durumundadır. Böylelikle 
Friedman’ın sürekli gelir hipotezi için bu 
sonuçlar, kanıt olarak gösterilebilir. Buna 
göre tüketim, kgelir değişkeninin bir 
nedeni iken aynı zamanda, beklenti de 
tüketim değişkeninin Granger nedenidir. 

 

6. SONUÇ 
ABD’de tüketim harcamaları, toplam 
tüketimin %60’ı kadardır (Dornbusch vd., 
2007:369). Aynı değer Almanya’da çoğu 



 

 
 

gelişmiş ekonomide olduğu gibi %66 
düzeyindedir (DeJuan, Seater ve Wirjanto, 
2006). Türkiye’de ise bu değer yaklaşık 
ortalama %71 düzeyindedir. Tüketimin bu 
düzeyde yüksek olması iki sonucu 
göstermektedir: Birincisi Türkiye 
ekonomisinde tasarruf düzeyi düşüktür ve 
ikincisi tüketim harcamaları gelişmiş ülke 
ekonomilerindeki orandan daha yüksektir. 
Çalışmada, tüketim harcamaları ile kişisel 
GSYİH değişkeni arasında çok güçlü bir 
korelasyon (0.978583) ilişkisi elde 
edilmiştir. Beklentilerle tüketim 
harcamaları arasında ise negatif yönlü 
ancak küçük (-0.36209) bir korelasyon 
ilişkisi tespit edilmiştir. Tüketim 
harcamaları ile enflasyon arasında ise 
neredeyse hiçbir etki içermeyen bir 
korelasyon (-0.0718) ilişkisi söz 
konusudur. Buna göre, tüketim harcamaları 
cari gelirden etkilenmekte ve fakat, 
geleceğe ilişkin gelir beklentisinden 
etkilenmemektedir.  
Değişkenler birim-kök içerdikleri için 
durağan değildirler. Ancak birinci farkı 
alınınca durağan hale gelmektedirler. 
Tablo-2’deki düzeltilmiş R2 ve dw 
istatistikleri karşılaştırılınca (R2<dw 
olduğundan), bu sonuçların güvenilir 
olduğu da söylenebilir.  

Yapılan zaman serileri analizleri itibariyle 
uzun dönem için elde edilen bulgular şu 
şekildedir. Öncelikle, HDM ile uzun 
dönemde koentegrasyon ilişkisi içinde 
bulundukları belirlenen (Tablo-5) 5 
regresyona göre, “tüketim harcamaları, 
GSYİH’nın nedenidir” ve kısa dönemde 
ortaya çıkan veri kaybının %53’ü uzun 
dönemde, iki çeyrekte (ilk çeyrekte 0,53 ve 
sonraki çeyrekte 0,47) kapatılmaktadır. 

Beklentiler ise, diğer regresyon sonuçlarına 
göre; GSYİH’dan, kişisel gelirden ve cari 
tüketimden etkilenmektedir. “Bu üç 
değişkenin her biri, beklentilerin 
oluşmasının uzun dönemde nedenidir” ve 
kısa dönem veri kayıpları, her biri için 
yaklaşık aynı oranda (%17) 
kapatılabilmektedir. Veri kaybının 
giderilmesi ise, yaklaşık 6 çeyrekte (1/0,17 
= 5,88) gerçekleşmektedir. O halde şu 
söylenilebilir ki, uzun dönemde tüketim 
harcamalarını GSYİH oldukça güçlü bir 
biçimde etkilerken, beklentileri, cari kişisel 
gelir, GSYİH ve cari tüketim harcamaları 
etkilemektedir. 
Kısa dönem itibariyle ise, Tablo-6’daki 
Granger Nedensellik Testleri sonuçlarıa 
dayanılarak, tüketim harcamaları kişisel 
GSYİH’nın bir Granger nedenidir. Aynı 
zamanda beklentiler, kişisel GSYİH’nın 
Granger nedenidir. Buna göre beklentiler, 
kişisel GSYİH’yi etkilenmekte ve fakat 
tersi geçerli değildir. Yani, kişisel 
GSYİH’daki olumlu gelişmeler, 
beklentileri olumlu yönde 
etkilememektedir. Ancak beklentiler, 
tüketim harcamalarının bir Granger nedeni 
durumundadır. Kısacası, tüketicilerin 
beklentileri gelir artışını etkilememekte 
ancak, tüketim harcamalarını 
etkilemektedir ve nihayet, tüketim, cari 
gelirle birlikte, geleceğe ilişkin beklentiler 
tarafından da etkilenmektedir. 
Sonuç olarak, Friedman’ın sürekli gelir 
hipotezinin özünde, bugünkü cari gelir ile, 
tüketicinin gelecek hakkındaki beklentileri 
cari tüketiminin belirleyicisidir. Buna göre 
Türkiye ekonomisinde tüketicilerin cari 
tüketiminde en etkin unsur, kısa dönemde 
GSYİH (gsyih) ve Kişisel Gelir (kgelir) 
değişkenleridir ve bu bulgular Friedman ile 



 

 
 

örtüşmektedir. Uzun dönemde ise, tüketimi 
belirleyen en etkin faktör geleceğe ilişkin 
beklentiler (beklenti) ve yine cari dönem 
GSYİH (gsyih) değişkenleridir ki, elde 
edilen bu bulgular da Friedman’ın sürekli 
gelir hipotezini desteklemektedir. 
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Özet: Özel sağlık sigortalarının sağlık sigortaları içinde önemli bir rol oynadığı gerçektir. 
Türkiye’de özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak özel sağlık sigortası türlerinden birisi olan 
tamamlayıcı sağlık sigortası tartışılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Türkiye’de genel 
sağlık sigortası dışında kalan hizmetlerin kapsam altına alınması istenmektedir. Tamamlayıcı 
sağlık sigortasının ülkeye ne gibi kazanımlar getireceği ise tam olarak bilinmeyen bir konudur. Bu 
çalışmada özel sağlık sigortalarından birisi olan tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bilgiler 
verilmiş, dünyada ve Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamaları anlatılmış ve 
Türkiye’de bu sigortanın uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 
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A NEW ALTERNATIVE IN TURKEY HEALTH FINANCING: 

COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE 
 

Abstract: It is true that private health insurance have a very important role in health insurance. In 
Turkey, especially of late years, complementary health insurance which is one kind of private 
health insurance, have been discussing. Services which are not covered by general health insurance 
are desired to include in the scope with complementary health insurance in Turkey. It is an 
unknown issue that what benefits our country will get due to complementary health insurance. In 
this study, some information about complementary health insurance was given, and 
implementation of complementary health insurance in the world and Turkey was mentioned and 
applicability of this insurance in Turkey was assessed. 
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1.GİRİŞ

Sosyal sağlık sigortalarının finansmanı 
ister vergi ister primle sağlansın, hiçbir 
sistem tüm sağlık risklerini 
karşılayamamıştır. Bu durum 
karşılanmayan ya da kişilerin beklentileri 

karşısında yetersiz kalan alanlarda iki 
yöntemi gündeme getirmektedir. 
Bunlardan birincisi sağlık harcamalarının 
doğrudan cepten ödeme ile karşılanması 
yani finansal riskin sağlık hizmetini 



 
kullanan kişi tarafından üstlenilmesidir. 
İkinci yöntem ise finansal riskin özel 
sağlık sigortası tarafından karşılanmasıdır 
(Giray, 2010:107).  
 
Özel sağlık sigortası özellikle yüksek 
gelirli ülkelerde yaygın olan bir sağlık 
finansman yöntemidir (Gottret ve Schieber, 
2006:103). Özel sağlık sigortası, bir sosyal 
güvenlik kurumuna kayıtlı olsun veya 
olmasın sigortalının karşılaşacağı hastalık 
veya kaza sonucu yaralanması halinde 
ihtiyaç duyacağı muayene, tedavi ve ilaç 
masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür 
(Orhaner, 2006:9). Özel sigorta, kişilerin 
özel çıkarlarının çeşitli risklere karşı 
teminat altına alınması için serbest 
iradeleri (sigorta sözleşmesi) ile meydana 
getirdikleri bir risk teminatıdır (Tiryaki ve 
Tatar, 2000:126). Ayrıca, gelişmiş ve 
kamu sağlık sigorta sistemini uygulayan 
ülkelerde ve genellikle sosyal sigorta 
sisteminin bulunduğu ülkelerde yaygın bir 
şekilde kullanılan finansman yöntemidir 
(Tapan, 2008:19).  
 
Özel sağlık sigortalarının amacı, kişilerin 
sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana 
gelebilecek riskleri teminat altına almaktır. 
Kişilerin sigorta başlangıç tarihinden önce 
meydana gelmiş olan birtakım hastalıkları 
varsa bu durum teminat dışında 
bırakılmaktadır. Riskin gerçekleşmesi 
durumunda sigortanın görevi, sigortalının 
sigortalanmadan önceki haline 
kavuşturulmasıdır. Özel sağlık sigortaları 
başlıca iki konuda güvence sağlamaktadır. 
Bunlar tıbbi harcamalar ve işgöremezlik 
gelirleridir (Çelik, 2011:188). 
 

Gelişmekte olan pek çok ülkede özel sağlık 
sigortası kullanımı artış göstermektedir. Bu 
gelişime çeşitli faktörlerin katkı sağladığı 
söylenebilir. Bunlar; kamu sağlık 
hizmetine olan memnuniyetsizliğin 
artması, liberalleşen pazarlar ve genel 
ekonomik büyüme yanında, daha fazla ve 
çeşitli tüketici talebini sağlayan sigorta 
şirketlerinin uluslararası ticaretindeki 
artışıdır. Özel sağlık sigortası dikkatli 
yönetilir ve yerel ihtiyaç ve tercihlere 
uyarlanırsa var olan sağlık finansman 
seçeneklerini tamamlamak için önemli bir 
araç olarak kullanılabilir (Drechsler ve 
Jütting, 2005:4). 
 
Özel sağlık sigortaları; ikame edici, ilave 
edici ve tamamlayıcı sigorta olarak 
sınıflandırılabilmektedir. İkame edici/ 
yedek sağlık sigortası; yasal kapsam 
dışında kalan kişileri (örneğin 2006 yılı 
öncesinde Hollanda’da yaşayan yüksek 
gelirli hane halkları) veya yasal ve özel 
sigorta kapsamı arasında seçim yapma 
şansı olan kişileri (örneğin Almanya’da 
yaşayan yüksek gelirli hane halkları) 
kapsamaktadır. Tamamlayıcı sağlık 
sigortası; hizmetlerin kapsanmadığı (diş 
tedavisi, alternatif tedavi gibi) veya kamu 
tarafından yalnızca belirli kısmının 
kapsandığı (yasal kullanıcı katkıları gibi) 
hizmetleri içerir. İlave edici/destekleyici 
sağlık sigortası ise; hizmetlere daha hızlı 
ulaşım ve artan hizmet sunucusu seçimi 
sağlar (Mossialos ve Thomson, 2004).  
 
Tamamlayıcı ve ilave edici sağlık sigortası 
tüm nüfusa açıktır ve her Avrupa Birliği 
üyesi olan ülkede mevcuttur. İkame 
edici/yedek sağlık sigortası ise üye 
ülkelerin bazılarında belirli gruplar için 
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     Özel Sağlık Sigortası 

sınırlandırılmıştır (Mossialos ve Thomson, 
2004:16).  
 
Özel sağlık sigortası, primlerin nasıl 
hesaplanacağına (bireysel, grupsal veya 
toplumsal riske dayalı olarak), faydaların 

nasıl belirleneceğine ve hizmet 
sunucularının (kar amaçlı veya kar 
amaçsız) statülerine göre de 
farklılaşmaktadır (Mossialos ve Dixon, 
2002:19). Şekil 1’de sağlık finansman 
sistemlerinin sınıflandırılması verilmiştir.

 
Şekil 1: Sağlık Finansman Sistemlerinin Sınıflandırılması 

                         Kapsam                    Üyelik                                  Fon kaynağı 
                           
                                                                                                                                                               Ulusal Sağlık Sistemi 
                                                                                                                                                                  İngiltere, Kanada,     
                                                                                                                                     Avustralya 
                                                                                                                                   Sosyal Sağlık Sigortası 
                                                                                                                                                   Fransa, Hollanda, 
                                                                                                                                     Almanya, Japonya 
                                                                                                                                                 Sosyal Sağlık Sigortası              
                                                                                                                                                   İsviçre 
 
     
 
 
                                                                                                                                                   Özel Sağlık Sigortası 
                                                                                                                                      Almanya 
 
                                                                                        Özel Sağlık Sigortasının Rolleri 
 
 
 
 
 
 
 
  
        

      
       Kaynak: (Tajika ve Kikuchi, 2012:126)  
 
Bir ülkedeki özel sağlık sigortasının türü 
ülkenin sağlık sisteminin kamu tarafından 
finanse edilme yapısına (kamu sistemi) 

göre belirlenmektedir. Özel sağlık sigortası 
pazarında sigorta şirketlerinin büyümesine 
fırsat sağlayan kamu sisteminin önemli 4 

Genel Zorunlu Genel vergi 

Gelirle ilişkili vergi veya 
prim 

Sabit prim  

Risk oranlı prim  

Çifte Sağlık Sigortası 

Tamamlayıcı 

İlave edici 

Zorunlu 
Olmayan 

Genel Olmayan 



 
öğesi vardır. Bunlar; Kapsamın genişliği 
(Kamu sistemi tarafından sağlanan 
faydalar): Teminat paketinde nelerin yer 
aldığı ve almadığı veya belirli bir teminat 
paketi olmadığında nelerin kapsanmasının 
beklenebileceğini gösterir. Kapsamın 
derinliği (Kamu sistemi tarafından 
sağlanan maliyetlerin oranı): Faydaların 
tümüyle mi kapsanmış olduğunu veya 
sağlık hizmeti kullanıcısının finansal katkı 
yapmak zorunda olup olmadığını gösterir. 
Sistemin kapsayıcılığı (Kapsamın uzandığı 
nüfusun oranı): Kapsamın genel mi 
olduğunu veya bazı grupların hariç mi 
tutulduğunu ve kamu sisteminde sağlık 
hizmeti için ödeme yapması gerekip 
gerekmediğini gösterir. Tüketici tatmini 
(Hizmetin kalite algısı): Özel sağlık 
hizmeti için kamu sistemine zorunlu 
ödenen katkı payının üzerinde ödemeye 
gönüllü olacak kadar kamu sistemine karşı 
tatminsizlik olup olmadığını gösterir. Tüm 
bu öğeler “kapsamın alanı” (hizmetler, 
maliyetler, kişiler ve beklentilerin alanı) 
başlığı altında toplanabilir. Yukarıda 
belirtilen üç çeşit özel sağlık sigortası, 
kamu sisteminin bu 4 öğesine karşılık 
gelmektedir: tamamlayıcı sağlık sigortası 
kapsamın genişliği ve kapsamın derinliği 
için, çifte sağlık sigortası sistemin 
kapsayıcılığı ve ilave edici sağlık sigortası 
ise tüketici tatminine karşılık gelmektedir. 
Bu anlamda eğer kamunun kapsamı, 
genişlik ve derinlik anlamında yetersizse 
kamu sistemini tamamlayacak özel sağlık 
sigortası pazarı geliştirilebilir (Foubister 
vd., 2006:2-3). 
 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği verilerine göre, 2009 yılı Kasım ayı 
sonu itibariyle Türkiye’de özel sağlık 

sigortası poliçesine sahip kişi sayısı 1.28 
milyon iken, bu rakam 2011 Kasım ayı 
itibariyle 2.28 milyona yükselmiştir. 
Bireysel olarak yaptırılan özel sağlık poliçe 
sayılarının gün geçtikçe artmakta olduğu 
görülmektedir. Bu durum oldukça önemli 
bir gelişmedir ve toplumda farkındalığın ve 
sağlığa verilen önemin arttığının bir 
göstergesidir. Sağlık hizmetlerinden 
beklentilerin artması, özel sağlık sigorta 
ürün çeşitliliğinin artması ve sağlık 
sigortası poliçe primlerinin daha ödenebilir 
seviyelere gelmesinin bu artışta etken 
olduğu söylenebilir (Gözetmen Sigorta 
Brokerliği, 2012).  
 
Bu çalışmada özel sağlık sigortası 
türlerinden birisi olan tamamlayıcı sağlık 
sigortası üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 
ilk bölümünde tamamlayıcı sağlık sigortası 
kavramının ne olduğu, ikinci bölümünde 
dünyadaki tamamlayıcı sağlık sigortası 
uygulamalarının nasıl işlediği ve üçüncü 
bölümde Türkiye’de tamamlayıcı sağlık 
sigortası konuları anlatılmıştır. 
 
1.1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
 
Tamamlayıcı sağlık sigortası, zorunlu 
sistem tarafından sigortanın dışında kalan 
kişilerin alacakları hizmetlerin tamamı 
veya bir kısmını kapsayan sigorta türüdür 
(Mossialos ve Thomson, 2004:66). 
Tamamlayıcı sağlık sigortası, hizmet alan 
kişinin üzerinde kalan sağlık harcama 
risklerini, gerek teminat kapsamı ve 
gerekse teminat yüzdeleri açısından çeşitli 
paketlerle üzerine alan bir sağlık sigortası 
türü olarak tanımlanmaktadır (Erkek ve 
Erkek, 2012:79). Bazı sigortacılar yatan 
hastalar için sigorta kapsamını 



 
sınırlandırmaktadır fakat birinci basamak 
hekim muayeneleri, ilaçlar, testler, tıbbi 
uygulamalar, ulaşım maliyetleri, diş 
tedavisi, ana sağlığı hizmetleri ve 
tamamlayıcı veya alternatif tedavi 
maliyetlerinin önemli bir parçasını ayakta 
hastalar için karşılamaktadır. Geri ödeme 
düzeyleri ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermektedir ve seçilen sigorta paketine 
göre de bu durum değişebilmektedir 
(Mossialos ve Thomson, 2004:66).  
 
Tamamlayıcı sağlık sigortasının 
etkilerinden biri artan erişilebilirliktir. 
Katılım payının yüksek olması düşük 
gelirli kişilerin sağlık hizmetine erişimini 
azaltmakta ve sağlık hizmetlerinin eşit ve 
adil olmayan kullanımıyla 
sonuçlanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık 
sigortasının yaygınlaşmasıyla ve düşük 
gelirlilerin bu sigortayı satın alabilmesinin 
sağlanmasıyla eşitsizlik azalacaktır. 
Tamamlayıcı sağlık sigortasının diğer bir 
etkisi ise sağlık hizmeti kullanımının 
artmasıdır. Tedavi ve ilaç maliyetlerinin 
paylaşımı kişileri (hastaları) maliyetler 
konusunda daha bilinçli hale getirecektir. 
Ancak, eğer sigorta maliyetlerin bu 
kısmına uygulanırsa kişiler sağlık 
hizmetinin marjinal maliyetlerinin 
düştüğünü fark edecekler ve böylece daha 
fazla tüketeceklerdir. Bu ahlaki tehlike 
etkileri, artan sağlık hizmeti maliyetleriyle 
sona erecektir (Tajika ve Kikuchi, 
2012:129).  

 
Birçok çalışma tamamlayıcı sağlık 
sigortasının sağlık hizmeti kullanımını 
artırdığını göstermektedir (OECD, 2004). 
Bu da hükümetlerin bazı durumlarda 
tamamlayıcı sağlık sigortasının geniş 
kullanımını yasaklamasının bir nedenidir 
(Tajika ve Kikuchi, 2012:129). 
 
Tamamlayıcı sağlık sigortası, insanların 
özel kapsam yoluyla finansal korumaya 
ulaşması için hükümetlerin hane halklarına 
maliyetleri kaydırmaya izin vererek yasal 
kullanıcı ücretlerini ortaya çıkarabilir. Bu 
durum özellikle Fransa ve Slovenya gibi 
ülkelerde yaygındır (Thomson, 2011:20).   
 
Çoğu OECD ülkesi kamu sağlık sistemi 
tarafından sağlanan hizmetler için maliyet 
paylaşımı gerektirir. Tamamlayıcı sağlık 
sigortası, sigortalılar için maliyetlerin bir 
kısmını hafifletmektedir. Ciddi 
hastalıklardan kaynaklanan yüksek tıbbi 
maliyetlere maruz kalmayı sınırlandırmaya 
yardımcı olur  (Tajlika ve Kikuchi, 
2012:129). Tamamlayıcı sağlık sigortası, 
en düşük gelirde en az miktarda satın 
alınabilir, bu yüzden kişiler ücretleri 
ödemek zorundadırlar. Bu durum, düşük 
gelirli kişilerde orantısız olarak artan 
finansal yüke neden olmaktadır (Mossialos 
ve Dixon, 2002:20). Tablo 1’de kamu 
sigorta programları ile ilişkili özel sağlık 
sigortasının fonksiyonları özetlenmiştir. 

 
Tablo 1: Kamu Sigorta Programları İle İlişkili Özel Sağlık Sigortasının Fonksiyonları 

 
Kamu Sağlık Sigortasına Uygunluk 

Kişiler kamu 
kapsamında 

Kişiler kamu 
kapsamında değil 

Özel sağlık 
sigortası 

Özel sağlık sigortası tıbbi olarak gerekli 
iyileştirici hizmetleri kamu sistemi altında 

Çifte (duplicate) 
Özel Sağlık Sigortası 

Birincil Özel 
Sağlık Sigortası 



 
tarafından 
kapsanan 
sağlık 
hizmetleri 

kapsar İkame Edici ve 
Esas Özel sağlık sigortası kamu sigorta sistemlerine 

uygun maliyet paylaşımı sağlar Tamamlayıcı 

Özel sağlık sigortası kamu sisteminde veya 
birincil özel sağlık sigortasında kapsanmayan 
en üst sağlık hizmetlerini kapsar 

İlave Edici 

Kaynak: (OECD, 2004:30) 
 
Tamamlayıcı sağlık sigortasının 
uygulanabilir olması için Genel Sağlık 
Sigortası’nın belli alanlarda daraltılması 
veya prim konularında (ödenen primin 
tamamının emekliliğe eklenmesi gibi) 
teşvikler sağlanarak kamu bütçesi 
üzerindeki yükün azaltılabileceği 
düşünülmektedir (Deloitte, 2012a:88). 
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile bireyler, 
gerek ayakta tedavi kapsamında karşılanan 
sağlık giderlerinde kendi ödemek zorunda 
olduğu ücreti gerekse de yatarak tedavide 
mecbur tutulduğu şartların iyileştirilmesi 
için vermesi gereken farkı, kendi sigortası 
aracılığıyla ve riskini diğer kişilerle 
paylaşarak ödeme olanağına kavuşacaktır 
(Erkek ve Erkek, 2012:79). 
 
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile beraber, 
kamunun karşılamakta olduğu mali riskler, 
sigorta kurumları ile beraber 
karşılanmaktadır. Böylelikle hem kamunun 
sağlık harcamaları azaltılmakta, hem de 
kişilerin tercihleri doğrultusunda 
özelleştirilmiş poliçeler oluşturulabilmek- 
tedir. Ayrıca özel sağlık sigortası sektörü 
de canlılık kazanarak büyümektedir 
(Deloitte, 2012a:88).  
1.2. Dünya’da Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortaları Uygulamaları 
 
Tamamlayıcı sağlık sigortası Belçika, 
Danimarka (özellikle ilaçlar ve diş 
tedavisi), Fransa (poliklinik hizmetleri), 

Hollanda (diş tedavisi), İsveç’te (ilaç ve diş 
tedavisi) geri ödeme için bazı hizmetleri 
kapsam altına almaktadır. İtalya’da yapılan 
son reformların sonucu olarak İtalyan 
dernekleri ulusal sağlık hizmetleri 
tarafından fonlanan ve paket kapsamı 
dışında kalan hizmetlerin maliyetlerini ve 
geri ödemeyi kapsamaya izin vermiştir. 
Fransa dışında geri ödemeyi sağlayan özel 
sağlık sigortası pazarı Avrupa Birliği’nde 
azımsanmayacak düzeydedir. Ayrıca 
ilaçlar için ödeme kapsamı önemli 
miktarda değişiklik göstermektedir 
(Mossialos ve Thomson, 2004:66).  
 
Hastalar Avusturya, Belçika, Fransa, 
Almanya, İrlanda, İtalya, Portekiz ve 
İspanya’da ayakta hasta maliyetleri için 
tamamlayıcı sağlık sigortası satın alabilir. 
Zorunlu sağlık sigortası sistemleri diş 
tedavisini kapsam dışına çıkarmasına 
rağmen Avrupa Birliği’nde diş tedavisi için 
özel sağlık sigortası pazarı beklendiği 
kadar büyük olmayabilir. Bunun nedenleri 
çok açık değildir.  Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, 
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, 
İsveç ve İngiltere’de diş tedavisi için 
kapsam mevcuttur (Mossialos ve 
Thomson, 2004:66). Tablo 2’de AB 
ülkelerinde tamamlayıcı sağlık sigortası 
tarafından sağlanan yardımlara örnekler 
gösterilmiştir. 
 



 
 
Tablo 2: AB Ülkelerinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Tarafından Sağlanan Yardımlar 
Avusturya Hastanelere günlük ödeme (nakit faydası) 

Alternatif tedavi 
Belçika Yatan hasta veya ayakta hastaların maliyetlerinde ön ödemesi olmayan 

hizmetler için ortak ödemeler 
Bakıcı maliyetleri (muhtaç durumda olanlar için) 

Danimarka İlaçlar, diş tedavisi, psikoterapi, lensler gibi hizmetler için ortak ödemeler 
Finlandiya Bazı kamu sektöründeki hastanelerin maliyetleri 

Seyahat harcamaları 
Fransa Ortak ödemeler 

Kamu sektörü tarafından kapsanmayan tedaviler 
Ev yardımları 
Hastanelere günlük ödeme 

Almanya Ayakta bakım hizmetleri 
Diş tedavisi 
Hastanelere günlük ödenekler (nakit faydası) 

Yunanistan Hastanelere günlük ödenekler (nakit faydası) 
İrlanda Ayakta hastaların uzman danışmanlıkları, X-ray ve diğer unsular tarafından 

kapsanması 
Ayakta hastalar için alternatif tedavilerin kapsanması 
Hastanelere günlük ödeme 
Hastanelerde ergoterapi, X-ray, laboratuar testleri ve ilaçların maliyetleri 
Yatan hastalar, günlük bakım ve bazı ayakta hasta tedavileri için danışmanlık 
ücretleri 
Analık yardımları 
Huzurevinde iyileşme dönemi 

İtalya Ortak ödemeler 
Geri ödemesi olmayan hizmetler 
Diş tedavisi 
Hastanelere günlük ödeme 

Lüksemburg Hastanelere ortak ödemeler 
Ameliyat öncesi ve sonrası maliyetler ve bakım maliyetleri 
Diş protezi 
Yurt dışındaki cerrahi tedaviler 
Tedavinin maliyetinde hiçbir anlaşması olmayan durumlarda kısmı geri 
ödeme 

Hollanda Çoğunlukla diş bakımı 
İlaçlar için ortak ödeme 
Sınır ötesi bakım 
Alternatif tedavi 

Portekiz Diş tedavisi 
Göz hekimliği 
Ortak ödemeler 
Nakdi yardımlar 

İspanya Diş tedavisi 
İsveç İlaçlar, diş tedavisi, alternatif tedavi için geri ödeme 
İngiltere Nakdi faydalar 



 
Diş tedavisi 
Alternatif tedavi 

Kaynak: (Mossialos ve Thomson, 2004:68) 
Deloitte tarafından hazırlanan “2011 
Survey of Health Care Consumers” 
raporuna göre nüfusun %99’unun genel 
sağlık sigortası ile kapsandığı Belçika’da, 
nüfusun üçte birinin tamamlayıcı sağlık 
sigortası kullandığı görülmektedir 
(Deloitte, 2012a:88). Tamamlayıcı sağlık 
sigortası Danimarka sağlık sisteminde 
1970’li yıllardan beri yaygındır. 
Tamamlayıcı sağlık sigortası geleneksel 
olarak zorunlu sistemde (çoğunlukla ilaç 
ve diş tedavisi için) ve kamu tarafından 
tamamının kapsanmadığı hizmetler için 
ortak ödeme de kullanılmaktadır.  Ayrıca 
kar amacı olmayan kurumlar 
Danimarka’da geçmişte tamamlayıcı sağlık 
sigortasının tek hizmet sunucu konumunda 
olmuştur (Vrangbaek, 2010:16). Diğer pek 
çok ülkedeki durumun tersine Fransa’da 
tamamlayıcı sağlık sigortası planı zorunlu 
sağlık sigortası fonları ile 
karşılaştırıldığında konusal olmaktan 
ziyade finansal bir etkiye sahiptir. Diğer 
bir değişle tamamlayıcı sağlık sigortası 
zorunlu sigorta tarafından kapsanmayan 
mal ve hizmetleri aynı sağlık sepetinde bir 
araya getirmektedir (Bellanger vd, 2005:3). 
İsviçre’de tamamlayıcı sigorta hem 
hastalık fonları hem de kar amacı güden 

özel sigorta şirketleri tarafından 
sunulmaktadır. Her ikisi de riski primlere 
göre ayarlamakta ve yüksek riskli kişileri 
kapsam altına almayı reddetmektedir 
(Kifmann, 2006:153). 
 
Pek çok Avrupa ülkesinde nüfusun 
yalnızca küçük bir oranı ek özel sağlık 
sigortasına sahiptir. Fakat 6 ülkede 
nüfusun yarısı veya daha fazlası 2010 
yılında bir özel sağlık sigortasına sahiptir 
(Şekil 2). Fransa’da nüfusun neredeyse 
tamamı (%96) tamamlayıcı özel sağlık 
sigortasına sahiptir. Belçika, Lüksemburg 
ve Slovenya’da da nüfusun önemli bir 
oranı tamamlayıcı sağlık sigortasını 
kullanmaktadır. Hollanda %89 ile en fazla 
ilave edici sigorta kullanan ülkedir 
(OECD, 2012:118). Tamamlayıcı sağlık 
sigortasının Fransa’da yaygın olması 
kısmen, genel sigortadan önce geniş çapta 
geliştirilen karşılıklı sigortadan 
kaynaklanmaktadır (Tajika ve Kikuchi, 
2012:129). Türk Ticaret Kanunu’nda 
karşılıklı sigorta, “birden çok kişinin 
birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli 
bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda 
doğacak zararlarını tazmin etmeyi 
borçlanmaları” olarak tanımlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Şekil 2: Özel Sağlık Sigortası Türleri (2010 veya En yakın yıl) 

 
 

Kaynak: (OECD, 2012) 
Fransa’daki tamamlayıcı sağlık sigortası 
talebinin belirleyicilerinin araştırıldığı bir 
çalışmada tamamlayıcı sağlık sigortasını 
satın almadaki temel etkenin sosyal 
sistemin getirdiği finansal riski azaltmak 
olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, 
tamamlayıcı sağlık sigortası talebinde 
gelirin etkisinin yüksek düzeyde olduğu, 
yani tamamlayıcı sağlık sigortası 
harcamasının gelirle beraber arttığı 
bulunmuştur (Grigon ve Kambia-Chopin, 
2009:24). Saliba ve Ventelou (2007) da 
gelirin tamamlayıcı sağlık sigortası satın 
alma kararında önemli derecede etkili 
olduğunu bulmuştur. Ayrıca zorunlu olan 
kamu sağlık sigortasının ciddi hastalıkların 
giderlerini karşılaması nedeniyle, bu tip 
hastalıklara sahip olmayla tamamlayıcı 
sağlık sigortasını satın alma kararları 
arasında önemli bir ilişki olmadığı 
belirlenmiştir (Saliba ve Ventelou, 2007). 

Fransa’daki tamamlayıcı sağlık sigortası 
nüfusun %90’ından fazlasını etkilerken 
toplam sağlık harcamalarının %13,3’ünü 
ödemektedir. Tamamlayıcı sağlık 
sigortasının bu etkisinin sigorta alıcıların 
kendi marjinal maliyetlerini düşürürken 
genel sağlık hizmeti maliyetlerini artırdığı 
söylenebilir (Buchmueller ve Couffinhal, 
2004). 
 
Özel sağlık sigortasının sağlık harcamaları 
içindeki payının düşük olduğu ülkelerden 
birisi Japonya’dır. OECD’nin raporunda 
(2004) Japonya’daki özel sağlık 
sigortasının payının sadece %0,3 olduğu 
görülmektedir. Diğer bir çalışmada (Paris 
vd., 2009) ise bu payın %2,6 olduğu 
görülmektedir. Japonya özel sigorta 
pazarının uluslararası açıdan bakıldığında 
oldukça küçük olduğu söylenebilir. 
Japonya’da tamamlayıcı sağlık sigortası da 
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oluşturulmamıştır.  Bunun nedeni olarak 
kamu sigortasındaki cömert hizmetler 
gösterilebilir (Tajika ve Kikuchi, 
2012:139). 
 
Maliyet paylaşımını kapsayan tamamlayıcı 
sağlık sigortasının düşük gelirli kişilerin, 
özellikle maliyet paylaşımından muaf olan 
eşiktekilerin biraz üzerinde gelire sahip 
olan kişilerin erişimi için engel teşkil 
etmesi muhtemeldir. Bu durum, hükümetin 
maliyet paylaşımı yoluyla fiyat 
mekanizması kurması ve tamamlayıcı 
sağlık sigortasını satın almada fiyatın 
etkisini reddetmesi durumunda hem 
adaletsiz hem de verimsizdir. Araştırmalar, 
tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında 
olma olasılığının sosyal sınıf, gelir düzeyi, 
çalışma durumu, çalışma düzeyi ve yaşa 
yüksek düzeyde bağlı olduğunu 
göstermektedir. Bunun ötesinde, 
tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlanan 
kapsamın kalitesi de gelirle birlikte 
artmaktadır (Thomson ve Mossialos, 
2004:3). Tamamlayıcı sağlık sigortasına 
erişimdeki eşitsizlikten kaynaklanan sağlık 
hizmetine erişimdeki eşitsizliklerin önüne 
geçebilmek için ülkeler gerekli 
düzenlemeleri yapmalıdır. Örneğin, 
tamamlayıcı sağlık sigortasının en yaygın 
olduğu Fransa’da 2000 yılında belirli bir 
miktarın altında kazanan kişiler için 
tamamlayıcı sağlık sigortasına ücretsiz 
erişim sağlanmıştır (Thomson ve 
Mossialos, 2004:3). 
 
1.3. Türkiye’de Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası 
 
Özel sağlık sigortası çeşitlerinden birisi 
olan tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından kapsama 
alınmayan ya da alındığı halde kısmen 
karşılanan ve bireylerin daha yüksek 
standartlarda sağlık hizmeti talep etmesi 
durumlarında ortaya çıkan bir sigortadır. 
Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası 
daha çok 2000’li yılların başından itibaren 
tartışılmaya başlanmıştır. Bu sigorta türü 
ilk kez 5510 sayılı Kanunun 98. 
maddesinde konu olmuş ve 2011 Ekim 
ayında yayımlanan Orta Vadeli Programda 
(2012-2014) “tamamlayıcı emeklilik ve 
sağlık sigortası modellerinin 
geliştirileceği” konusuna yer verilmiştir. 
Kanunun 98. maddesinde, konuyu 
sigortacılık ilkeleri çerçevesinde 
düzenleme görevi SGK’nın uygun görüşü 
alınması suretiyle Hazine Müsteşarlığı’na 
verilmiştir (SGK, 2012). 
 
SGK tarafından da 28 Haziran 2012 
tarihinde yayınlanan 2012/25 sayılı 
Genelge ile tamamlayıcı veya destekleyici 
sağlık sigortası ile ilgili düzenlemeler 
yapılmıştır. Daha önceleri uygulamada var 
olan ancak herhangi bir düzenleme 
bulunmaması nedeniyle geri ödeme 
uygulamalarında problemlerin ortaya 
çıkmasına yol açan durumlar ve 
uygulamadaki farklılıklar Genelge ile 
kaldırılmıştır. Bu genelge ile önceden ilave 
ücret, otelcilik ücreti gibi hastalar 
tarafından cepten ödenen kısımların sigorta 
şirketleri tarafından ödenebilmesi 
sağlanmıştır. Yani, SGK tarafından 
ödenmesi gereken sağlık hizmetleri bu 
kuruma, ilave ücret ise özel sigorta 
şirketine fatura edilebilecektir. Ayrıca, 
sigorta şirketi ve hastane bir sağlık 
hizmetinin fiyatı konusunda kendi arasında 
anlaşma yaptığı takdirde, sağlık hizmet 



 
bedelinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 
fiyatı SGK’ya, SUT’un üzerinde kalan 
kısmı da sigorta şirketine fatura 
edilebilecektir (SGK, 2012). Bu 
genelgeyle, sağlık kurumları tarafından 
fark ücretler için “çoklu fatura 
kesilebilmesi”nin sağlandığı ve 
tamamlayıcı sağlık sigortasının genel 
sağlık sigortası anlaşmalı hastanelerde işler 
halde olmasının önündeki bir engelin 
kaldırıldığı belirtilmektedir (TSRŞB, 
2012:32). Tamamlayıcı sağlık sigortası 
yaptırmak ise tamamen isteğe bağlıdır. 
Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık 
hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur 
gibi alternatif tedaviler vs.), ilave ücret 
tutarları, otelcilik ücreti gibi hastadan 
alınabilecek tutarlar, sağlık hizmet 
sunucusu ile sigorta şirketi arasında 
yapılabilecek anlaşmaya göre, SUT 
fiyatları üzerinde kalan tutarlardır (SGK, 
2012).  
 
23 Ekim 2013 tarihinde Hazine 
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan özel 
sağlık sigortası yönetmeliğinin 18. 
maddesine göre; genel sağlık sigortalısının 
kanun kapsamında SGK tarafından 
karşılanan Türkiye’deki giderlerine ilave 
masraflar ve genel sağlık sigortalısının 
SGK tarafından karşılanmayan 
Türkiye’deki giderleri özel sağlık sigortası 
teminatı veren şirketler tarafından 
karşılanacaktır. Ayrıca şirket; bakıma 
muhtaç kalma durumunun ortaya 
çıkmasına bağlı bakım hizmetlerine ilişkin 
giderler, yurt dışındaki sağlık hizmetleri ve 
buna bağlı diğer giderler, tercümanlık 
giderleri ve tamamlayıcı ve destekleyici 
sağlık sigortaları ile ilintili diğer konular 

için ek teminat verebilecektir (Resmi 
Gazete, 2013). 
 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
Sağlık Çalışma Grubu (2011) kaynak 
sıkıntısının daralmasının olumsuz etkilerini 
azaltmak ve Genel Sağlık Sigortası’nın 
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 
sağlık sigortacılığı alanında dünyada 
uygulanan yöntemlerden birisi olarak 
bilinen “tamamlayıcı sağlık sigortası”na 
geçilmesi; yüksek gelirlilere kamu sağlık 
sigortacılığında maliyet paylaşımı fırsatı 
verilmesi, böylece SGK üzerindeki fiyat ve 
daha kapsamlı/kaliteli hizmet talebi 
baskısının azaltılmasını önermiştir. 
Böylece sağlık sigorta sistemlerinin yaygın 
ve birbirini tamamlayabilecek/ 
destekleyebilecek şekilde geliştirilerek 
hem finansmanın sürdürülebilirliğine 
olumlu katkı sağlanması, hem de 
vatandaşların “tek tip” yerine farklı 
seçeneklerle sağlık hizmeti alabilmesinin 
mümkün kılınacağını belirtmiştir.  
 
30 Ocak 2013 tarihinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı’nda yapılan bir 
toplantıda tamamlayıcı sağlık sistemi ile 
asgari 6-7 milyon sigortalının hedeflendiği 
ve bu anlamda kurumla anlaşmalı olsun 
veya olmasın, tamamlayıcı sağlık sistemi 
altında yapılan tüm sağlık giderlerinin 
kurum ve sigorta şirketleri arasında 
paylaşılması gerektiği ifade edilmiştir. 
Ayrıca sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için 
SUT’un gözden geçirilerek maliyet odaklı 
olması gerektiği de vurgulanmıştır 
(TSRŞB, 2012:100). 
 
Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası 
uygulamasına eleştirel bakan taraflar da 



 
olmuştur. 2012 yılında Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi tamamlayıcı sağlık 
sigortası ile ilgili yazılı bir açıklama 
yapmış ve tamamlayıcı sağlık sigortasının 
en çok yoksulları, yaşlıları ve kronik 
hastaları zarara uğratacağını belirtmiştir. 
Özel sigorta şirketlerinin yaşlılar ve 
doğumsal ya da sonradan edinilmiş kronik 
hastalığı olanları sigorta kapsamında 
almaktan kaçınacaklarını ya da daha fazla 
para isteyeceklerini öne sürmüşlerdir 
(TTB, 2012). 
 
Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları 
Çalışma Grubu ise sağlık hizmeti için 
Türkiye’de üç kez (vergi, genel sağlık 
sigortası primi, katılım payı) ve 
tamamlayıcı sağlık sigortası ile de özel 
sigorta kapsamında dördüncü kez prim 
ödenmekte olduğu vurgulanmıştır. Bu 
durumun sağlık üzerinden para kazanmak 
isteyen yapılanmalar haricinde herkes için 
anlamı sağlığa cebinden daha fazla ödeme 
yapması olarak yorumlanmıştır. Bu 
uygulamanın “sosyal devlet” anlayışına 
uymadığı ve pek çok hastalık grubu için bu 
durumun çok önemli bir harcama kalemi 
olacağı, tedavilerin aksayacağı 
belirtilmiştir. Öte yandan tamamlayıcı 
sağlık sigortasının kişilerin ödeme nispeti 
oranında kişiler arasında farklı sağlık 
uygulamalarına neden olacağı 
vurgulanmıştır (TTD, 2012). 
 
2. SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Tamamlayıcı sağlık sigortası, Türkiye 
sağlık sisteminde sağlık harcamalarının 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
başvurulan alternatif yöntemlerden 
birisidir.  Dünyada özel sağlık 

sigortalarının en fazla gelişmiş olduğu 
ülkelerden birisi olan ABD’de tamamlayıcı 
sağlık sigortasının sağlık sisteminin 
sürdürülebilirliğine önemli katkılar 
sağlaması nedeniyle Türkiye gibi ülkelerde 
de tercih edilmeye başlanmıştır. 
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile 
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 
ortaya çıkan olası gelir-gider 
dengesizliğinin bir nebze de olsa 
giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu 
sigorta ile vatandaşların kendi hekimini ve 
hastanesini seçme özgürlüğünün artacağı 
düşünülmektedir. 
 
Ancak bununla beraber tamamlayıcı sağlık 
sigortası vatandaşa ve özellikle de düşük 
gelirli, ödeme gücü olmayan bireyler 
üzerinde finansal yüke neden olacaktır. 
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile gelir 
düzeyi düşük olan kişiler daha düşük 
standartlarda sağlık hizmeti almak 
durumunda kalacaktır. Bu kişiler 
tamamlayıcı sağlık sigortası alamayacağı 
için daha fazla ceplerinden harcama 
yapmak zorunda kalacaktır. Bu durum ise 
bireyler arasında hakkaniyet ve eşitlik 
açısından problemlere yol açacaktır.  
 
Tamamlayıcı sağlık sigortası daha çok kar 
amacı güden sigorta şirketleri tarafından 
sağlandığından risk seçimi ilkesi 
doğrultusunda hareket eden bu şirketlerin 
hedef kitlesi ödeme gücü yüksek ve risk 
düzeyi düşük olan bireylerdir. Bu durumda 
ise sağlık hizmetine daha çok ihtiyaç 
duyan grupların örneğin yaşlılar ve kronik 
hastalığı olanların, ihtiyaç duyduğu bu 
hizmetleri alma ve sağlık hizmetlerine 
erişim konusunda sıkıntı yaşayacağı 
düşünülmektedir. Bunun yanında 



 
tamamlayıcı sağlık sigortası ile genel 
sağlık sigortası tarafından karşılanan 
hizmetlerin daraltılması ve bu yolla özel 
sağlık sigortası piyasasının 
canlandırılmasının istenildiği 
düşünülmektedir.  
 
Tamamlayıcı sağlık sigortasının 
uygulanabilmesi için öncelikle sosyal 
sağlık sigorta kapsamının yeniden gözden 
geçirilmesi gerekmektedir ve maliyet 
etkililik analizlerinin yapılarak Türkiye 
sağlık sisteminde uygulanabilirliği analiz 
edilmelidir. Ayrıca toplumsal ve sosyal 
etkileri de dikkate alınmalıdır (Deloitte, 
2012b:22). Tamlayıcı sağlık sigortasının 
yapısı ve hangi hizmetlerin genel sağlık 
sigortası kapsamında ve hangilerinin ise 
tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında 
sağlanacağı eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri 
gözetilmeksizin dikkatli bir şekilde 
belirlenmelidir. Tamamlayıcı sağlık 
sigortasıyla ilgili bu temel altyapı şartları 
oluşturulabildiği takdirde toplumun ihtiyaç 
duyduğu sağlık hizmetleri için gerekli olan 
farkı ödeyerek daha kaliteli sağlık 
hizmetlerine erişimi kolaylaşabilecektir. 
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