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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.	  
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ACİL SERVİS SAĞLIK HİZMETLERİNDE BAŞVURU TEKRARI SORUNU: 
TÜRKİYE’DE BİR DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS ARAŞTIRMASI∗ 

 
Emrullah İNCESU1,      Umut BEYLİK2,     Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ3 

 
Öz 
Amaç: Bu çalışma, Konya Seydişehir Devlet Hastanesi (SDH) Acil Servisine 24 saat içerisinde tekrar başvuran 
hastaların son 3 yıl içindeki istatistiki verilerin karşılaştırmalı analizi ile tekrar başvuru oranının düşmesine 
yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, acil serviste hizmet sunumu ve hasta bakımında kalitenin izlenmesi ve 
değerlendirilmesiniyapmak amacıyla yapıldı. 
 
Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve retrospektifolarak yapılan bu çalışmaya,2011-2013 yılları arasında acil servise 
başvuran (312.255) hastalar dahil edildi ve bu hastalara ait veriler kullanıldı.Hastalara ait veriler; hastane bilgi 
yönetim sistemi ve 24 Saat İçerisinde Tekrar Acil Servise Başvuran Hastalar İndikatörüyardımı ile 
toplandı.Ayrıca hastaların tekrar başvuru nedenini belirlemeye yönelik acil servis çalışanlarına anketuygulandı. 
Veriler, bilgisayar ortamına aktarıldı ve SPSS 16,0 (Statistical PackageforSocialSciences) paket programında 
tanımlayıcı istatistiksel metoduna (frekans dağılımı, yüzde olarak) tabii tutularak analiz edildi.  
 
Bulgular: Son 3 yıl içerisinde acil servise toplam 312.255 hasta başvurdu. Bu hastaların; %52,23'ünün erkek, 
%.47,77’sinin kadın olduğu tespit edildi. Başvuru oranı %29 olarak belirlendi.11.420 (%3,6) hastanın 24 saat 
içerisinde tekrar acile başvurduğu belirlendi.Acil servise genel başvuru içinde en sık başvuru J39/Üst solunum 
yolu diğer hastalıkları teşhisi ile gerçekleşti.24 saat içerisinde tekrar başvuru ise en sık I10/Esansiyel (primer) 
hipertansiyon teşhisi ile oldu. Hastaların acil servise sıklıkla08:00-16:00 (%55,9) saatleri arasında başvurduğu 
tespit edildi. 
 
Sonuç:Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuru oranı tüm polikliniklere oranla %29 ve tekrar başvuru 
oranı ise %3,6 olarak bulunmuştur.Acil servise tekrar başvuruların servis yoğunlunun artmasına ivme 
kazandırdığı tespit edilmiştir.Seydişehir Devlet HastanesiAcil Servisinin çalışmada kullanılan performans 
verileri ışığında, kapasitesinin de üzerinde performans göstererek sağlık hizmeti verdiği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Acil Servis Yoğunluğu, Tekrar Başvuru Oranı 
 

THE PROBLEM OF RE-ADMISSION TO EMERGENCY SERVICES: A CASE 
STUDY FOR A STATE HOSPITAL EMERGENCY SERVICE IN TURKEY 

 
Abstract 
 
Purpose: The aims of this study are to contribute to the studies on re-application rates and to track and evaluate 
the quality of service at emergency services by means of comparative analysis of the 3-years data of the patients 
who re-applied to Konya Seydisehir State Hospital Emergency Services in 24 hours with the same problem. 
 
MaterialsandMethods:The patients (n=312,255) who applied to emergency services between the years 2011 
and 2013 were included into this cross-sectional and retrospective study. The data of patients were collected by 
means of hospital information management system and the indicator of the patients who applied to emergency 
services with the same complaint in 24 hours. Moreover, a questionnaire were applied to the staff of emergency 
services in order to learn the reasons of re-admissions. Data were transferred to a computer and descriptive 
statistical methods (frequency distribution, percentage) of SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) 
software was employed. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Bu çalışma 5.Uluslararsı Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ne sözel sunum ve 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ne de poster sunum 
olarak kabul edilmiştir. 
1A Sınıfı İş Güvenliği Uzm. Biyolog, Seydişehir Devlet Hastanesi, Konya, emrinc@hotmail.com 
2Yrd.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi,beylik28@gmail.com  
3Yrd.Doç.Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya, kendirci68@hotmail.com 
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Findings:In last 3 years, a total of 312,255 patients were admitted to the emergency services. It was detected that 
52,23% of these patients are male, 47,77% of them are female, and 3,6% of patients (n=11.420) were re-admitted 
to the emergency services in 24 hours. Admission percentage was found as 29%.  While the most common 
complaint for general admission was related to the J39/ upper respiratory tract, the most common complaint of 
re-admission in 24 hours was I10/ Essential(primary) hypertension. It was also observed that patients have 
applied to the emergency services between the hours 08:00 and 16:00.  
 
Results:While the percentage of re-admission in 24 hours to emergency services was found as 3,6%, the 
percentage of total admission was found as 29% among all polyclinics. It was understood that re-admissions to 
emergency services caused the workload and to increase the intensity of emergency service. It was concluded 
that Konya Seydisehir State Hospital Emergency Services showed a performance over its capacity.   
 
Key Words: Emergency Services, Emergency Service Intensity, Re-admission Rate 

1. GİRİŞ 
 
Acil sağlık hizmetlerinin verildiği acil servisler ve bu hizmeti veren çalışanları acil sağlık 
hizmetlerinin vizyonunu oluşturmaktadır. Acil servisler, sağlık hizmeti alma talebinde 
bulunanların sağlık sorunlarını yansıttıkları yerlerin en başında gelmekte ve bu sorunların en 
yoğun yaşandığı yerler olarak karşımız çıkmaktadır (Eryılmaz M.2007:1-12). 
 
Sağlık hizmetlerinde gerek nicekliksel gerekse niteliksel olarak yaşanan olumlu gelişmelerle 
birlikte hizmete erişebilirliğinde artmasıyla son onbeş yılda sağlık hizmeti alma talebinde 
ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu artışlardan acil servislerde hasta başvuru sayılarının artşına 
parallel olarak etkilenmişlerdir.Yaşanan bu gelişmeler sağlık hizmeti alıcılarında hizmet 
kalitesinin iyileşmesi yönünde beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Bu beklentiler 
yöneticilerde verilen hizmetin devmalı iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ihtiyacınıda 
beraberinde gitirmiştir (Eryılmaz M.2007:1-12). 
 
Acil servislerin en büyük özelliği kesintisiz hizmet vermeleridir. Bu hizmeti ihtiyacı olan 
hastalara en kısa süre içinde vermek ve en acil olana öncelik tanımak esastır. Ancak herhangi 
bir acil yakınması olmayan hastalar da sıklıkla acil servise başvururlar. Bu hastaların acil 
servislere başvuruları birçok acil servisin aşırı hasta yoğunluğuna (overcrowding) yol 
açmaktadır. Böylece bekleme süreleri uzayabilmekte, ciddi hastalığı olan hastaların tedavileri 
gecikmekte, hasta memnuniyetsizliği artmakta, acil serviste genel bir karmaşa ve yetersizlik 
durumu ortaya çıkmaktadır ( Ersel vd., 2006:25-35). 
 
Acil servislerin birçoğunda acil servise başvurun hasta sayısı polikliniklere başvuran hasta 
sayısının üzerindedir. Bu duruma ilave olarak yatarak tedavi olan hastaların %25-50’sinin de 
ilk önce acil servise başburdukları belirtilmektedir. Bu durum acil servisleri hastanelerin giriş 
kapısı olarak görülmesine ve kurumun pazarlama birimi olarak düşünülmesine neden 
olmaktadır (Estaon K. 1997; Hall MF. 1996). 
 
Aşırı hasta yoğunluğunu etkileyen faktörleri bilimsel olarak ortaya koymak oldukça güçtür. 
Acil servislere yapılan acil olmayan başvuruların nedenleri hakkında net bir fikir birliği 
bulunmamaktadır. Hastaların düzenli izlem ve tedavilerinin yapılabildiği birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin yetersiz kullanımı, üzerinde durulması gereken bir neden olarak 
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düşünülmekte ve acil olmayan başvuruların azaltılmasına yönelik olarak birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi bir alternative olarak önerilmektedir (Selva vd.,1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.Yıllar İtibariyle Acil Muayene Oranları 

 
Kaynak: www.konyakhgs.gov.tr,2014 
 
Yıllara göre acil muayene oranlarına bakıldığında (Şekil 1) kamu hastanelerinin acil 
servislerine tercih ve talebin daha yüksek olması buna paralel olarak iş ve servis yoğunluğuna 
neden olmaktadır. Bu yoğunluğun çeşitli sebepleri olmakla beraber, bunlardan biride aynı gün 
içerisinde tekrar acil servise başvurulardır. Bu çalışma 24 saat içerisinde tekrar acil servise 
başvuran hastaların indikatör verileri ve hastane bilgi yönetin sistemi verileri kullanılarak son 
3 yıl içindeki istatistiki verilerin karşılaştırmalı analizi yapılarak tekrar başvuru onaranın 
düşülmesi için önerilerde bulunmak ve bu konuya dikkat çekmek amacı ile yapıldı. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1. Araştırmanın Modeli 
 
Bu çalışma: Konya SDH Acil Servisine 24 saat içerisinde tekrara başvuran hastaların, son 3 
yıl içindeki istatistiki verilerin karşılaştırmalı niceliksel analizini yapmaya yönelik,kesitsel ve 
retrospektif araştırma modelinde yapılmak üzere planlandı. 
 
2.2. Araştırmanın Önemi 
 
Bu çalışma acil servislerde ortaya çıkan aşırı hasta yoğunluğuna sebep olan unsurlardan biri 
olan aynı gün içinde acil servise tekrar başvuru sayısının düşürülmesi ile Sağlıkta Kalite 
Standartları İndikatörlerinden biri olan Acil Servise 24 Saat İçinde Tekrar Başvuran Hasta 
Sayısı ve Oranı İndikatörü verilerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması sağlanarak, 
ülkemizdeki acil servislerinaşırı hasta yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı 
sağlamak açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. 
 
 
 
 
2.3. Araştırmanın Amacı  
 
Bu araştırmanın temel amacı, Konya SDH Acil Servisine 24 saat içerisinde tekrar başvuran 
hasta oranının düşmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, acil serviste hizmet sunumu 
ve hasta bakımında kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmaktır. 
 
2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 
Araştırma Konya SDHAcil Servisine başvuran hastalar ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma 
bulgularının temel olarak SDH ile sınırlandırılmış olması bu araştırmanın sonuçlarına 
dayanarak tüm Türkiye için yapılacak genellemelerin doğruluk derecesi sınırlı olacaktır. 
Ayrıca araştırmada elde edilen verilerin doğru olarak kabul edildiği varsayılmıştır. 
 
2.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 
Araştırmanın evrenini Konya SDH Acil Servisine başvuran hastalar oluşturmaktır.Toplam 
312.255 hastaya ait verilere ulaşılmış ve kullanılmıştır. 
 
2.6. Veri Toplama Araçları 
 
Araştırmada veriler; hastane bilgi yönetim sistemi ve 24 Saat İçerisinde Tekrar Acil Servise 
Başvuran Hastaların İndikatörü verileri ile toplandı. Çalışmada 2011,2012 ve 2013 yıllarına 
ait toplam 312.255 hastaya ait veriler kullanıldı. Ayrıca hastaların tekrar başvuru nedenini 
belirlemeye yönelik acil servis çalışanlarına değerlendirme formu uygulandı. 
 
2.8. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 
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Araştırma verileri, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS 16,0 paket programında 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metoduna (frekans dağılımı, yüzde olarak) tabii 
tutularak analiz edildi.  
 
2.9. Etik 
 
Çalışmanın uygulanabilmesi için Konya SDH Üst Yönetiminden yazılı izin alındı. 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Acil servisler hastaların olabildiğince kısa sürede gözlemde tutularak tedavi edildikleri veya 
uygun servislere yatırıldıkları hizmet alanlarıdır. Acil servis hizmetlerini ilgilendiren ile ilgili 
ülkemizde yapılan birçok çalışma olamsına rağmen, acil servis aynı gün tekrar başvurular 
hakkında yapılan çalışma sayısı azdır. 
 
Acil Tıp biliminde çabuk ve isabetli karar verilmesinin önemi büyüktür. Acil Tıp,  diğer bilim 
dallarına oranla kendine öz problemleri ve çalışma stratejisi olmasından dolayı diğer bilim 
dallarında ayırılmaktadır (Aydın vd., 2010). 
 
Acil servislerin birincil rolü, hemen müdahale edilmezse kötüleşecek olan veya travmaya 
maruz kalarak yaralanmış olan hastaların tedavileridir. Acil servisler önemli miktarda 
hesaplanmamış acil bakım sağlamaktadırlar, bunun nedeni de sağlık hizmetleri sisteminin 
diğer bölümlerinde bu bakım için yeterli kapasitenin bulunmamasıdır. Acil servisler ayrıca, 
hastaları değerlendirmek, stabilize etmek ve eğer gerekliyse kabul etmek için diğer bölümlere 
yönlendirme yeri olarak hizmet vermektedir. Acil servisler, yığılmalara neden olan çok fazla 
hastaya bakım sağlama konusunda artan bir baskı altındadırlar.Yığılmayı belirten anahtar bir 
gösterge, hastaların acil servisler dışına ve hastanede yatan hasta yataklarına taşınamamasıdır 
(McCaig ve Burt 2004:1-34). 
 
Acil servise başvuran hastalarda diğer tüm hastalar gibi öncelikle kaliteli hizmet 
beklemektedirler. Kaliteli hizmet ise hızlı ve doğru müdahalenin yanı sıra hasta verilerinin 
eksiksiz kaydedilmesi ve bu verilerin sürekli yeniden yorumlanmasıyla mümkün olabilir 
(McCaig ve Burt 2004:1-34). 
 
Uygun olmayan hastaların acil servise başvuruları bir taraftan gerçek hastalara hizmet 
verilmesini ve acil servisin hazırlıklı olmasını engellerken, diğer taraftan hizmet sunumunun 
kalitesini düşürmekte, maliyetleri de artırmaktadır (Oktay vd.,2003). 
 
Civaner ve arkadaşlarının çalışmasında acil servise başvuranlar içinde gerçek acil olgularının 
oranı %52.3 olarak belirtilmiştir(Civaner,1999). Aynı çalışmada başvuru nedenlerinin ilk 
sırasını reçete yenilemenin aldığı belirtilmektedir(%14.1). Gürsoy ve arkadaşları tarafından 
yapılan çalışmada ise acil servisine başvuran hastalar arasında ayaktan tedavi gören hastaların 
oranı %80.8 olarak belirtilmiştir(Gürsoy ve diğerler,1999). Atabek ve arkadaşları acil servise 
başvuran çocuk hastaların % 52'sinin gerçek acil, % 11'inin acil olduğu düşünülerek 
getirilenler olduğu  ve % 37'sinin ise acil olmayan hastalardan oluştuğu belirtilmektedir 
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(Atabek vd.,1999).Yapılan çalışmlardanda anlaşılacağı üzere acil servislere başvuruların 
çoğunluğu acil vaka anlamında değerlendirilemeyen olgulardan oluşmaktadır. Bu durum acil 
servislerin yoğunluğunun artmasının baş nedenleri arasında olduğu göstermektedir. 
 
Tablo 1. 2011-2013 Yılları Arası Seydişehir Devlet Hastanesi Genel Polikliniklerine Ve 

Acil Servis Polikliniğine Başvuran Hasta İstatistikleri 
Poliklinikler 2011 2012 2013 Toplam 
Genel 365.005 366.950 343.917 1.075.872 
Acil Servis Polikliniği 106.469 100.147 105.639 312.255 
Oran % 29,2 27,3 30,7 29 

Kaynak: Kurum Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi istatistik modül verilerine göre SDH’nde 2011- 2013 yılları 
toplam poliklinik hastası sayısı 1.075.872 dir. Bu sayının 312.255’i Acil Servis Polikliniğine 
başvurmuştur. Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye Acil Servis Başvuru verilerine paralel olarak 
(%30), SDH Acil Servisine başvuru oranı tüm polikliniklere oranla % 29 olarak tespit 
edilmiştir (Tablo 1). Görüldüğü üzere acil servislerde yaşanan hasta yoğunluğu ulusal hemde 
yerel olarak bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun temelde hem 
sosyolojik (hastalarda acil durum kavram algısı) hem de yönetsel ve fiziksel ortam yetersizliği 
gibi sebepleri bulunmaktadır. Ayrıca gerçek acil dışı müracaat nedenleri olarak; 

•   Acil servise başvuranların durumunun acil olduğunu düşünmeleri 
•   Acil servise kolay ulaşma imkânının bulunması 
•   Mesai dışı saatlerde çalışması 
•   Aynı gün içinde tüm tetkiklerin yapılabilmesi ve hızlı sonuç alınabilmesi gibi 

durumlarda acil servis yoğunluğunu artıran unsurlar olarak değerlendirilebilir 
(www.konyakhgs.gov.tr,15.08.2014). 
 

Tablo 2. 2011 Yılı Acil Servis Polikliniğine Başvuran İlk 10 Hastalık Kodları ve 
İstatistikleri 

ICD-10 Kodları  Sayı 
J03/Akut tonsillit 12492 
J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları 8529 
J02/Akut farenjit 8424 
M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış 7090 
M79.1/Miyalji 6444 
A08/Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları 4218 
I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon 3441 
K27/Peptik ülser, yeri tanımlanmamış 2264 
J20/Akut bronşit 1964 
R10.4/Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 1883 

 

Tablo 3. 2012 Yılı Acil Servis Polikliniğine Başvuran İlk 10 Hastalık Kodları ve 
İstatistikleri 
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ICD-10 Kodları  Sayı 
J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları 3152 
M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış 2497 
T14.9/Yaralanma, tanımlanmamış 2393 
J03/Akut tonsillit 1618 
A08/Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları 1544 
M79.1/Miyalji 1528 
J02/Akut farenjit 1195 
I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon 861 
N39.0/Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış 648 
A08.5/Barsak enfeksiyonları diğer, tanımlanmış 613 

 

Tablo 4. 2013 Yılı Acil Servis Polikliniğine Başvuran İlk 10 Hastalık Kodları ve 
İstatistikleri 

ICD-10 Kodları  Sayı 
J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları 11068 
A08/Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları 7927 
M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış 7660 
J03/Akut tonsillit 6405 
M79.1/Miyalji 4992 
J02/Akut farenjit 3199 
I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon 2533 
N39.0/Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış 2221 
R10.4/Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 1969 
J20/Akut bronşit 1720 

 

2011 yılında sıklıkla J03/Akut tonsillit 12492 hasta, 2012 yılında J39/Üst solunum yolu diğer 
hastalıkları 3152 hasta ve 2013 yılında J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları11068 hasta 
Acil Servis Polikliniğine başvurmuştur. Görüldüğü üzere hastaların tanıları 
değerlendirildiğinde J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları ile başvuran hastalar ilk sıralarda 
yer almaktadır. Bu tanı çocuk ve yetişkin yaş grubunda da sık görülmesi acil servise yapılan 
başvuruların özellikleri hakkında bir fikir vermektedir. Çiftçi ve Topyan’ın çalışmasında J00 
Akut nazofarenjit ilk sırada yer almıştır (http://kisi.deu.edu.tr, 02.06.2014). Edirne ve 
arkadaşlarının çalışmasında ise en sık konulan tanı gastrointestinal enfeksiyon olarak 
belirlenmiştir (Edirne vd.,2008). Görüldüğü üzere farklı hastanelerde yapılan çalışmalarda 
farklı teşhisler tespit edilmiş olup genellemede bir paralellik görülmemektedir.Yıllara göre 
Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğine Başvuran İlk 10 Hastalık Kodları ve 
İstatistikleri Tablo 2,3 ve 4’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 
 

Tablo 5. 2011-2013 Yılları Arası Seydişehir Devlet Hastanesi Genel Acil Servis 
Polikliniğine Başvuran Ve Tekrar Başvuran Hasta İstatistikleri 
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Poliklinikler 2011 2012 2013 Toplam 
Acil Servis Polikliniği 106.469 100.147 105.639 312.255 
24 Saat İçinde Tekrar Başvuran Hasta  2.972 5.092 3.356 11.420 
Oran % 2,8 5 3,2 3,6 

 
Acil servis hizmetleri ile ilgili ülkemizde yapılan birçok çalışma bulunmakla beraber, acil 
servise 24 saat içerisinde tekrar başvuran hastalar hakkında yapılan çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, son 3 yıl içinde Konya SDH Acil Servisine başvuran ve 24 
saat içerisinde tekrar başvuran hastaların oranı % 3,6 olarak belirlendi (Tablo 5). Buna göre 
acil servise her başvuran yaklaşık her 100 hastadan 4’ü 24 saat içerisinde tekrar 
başvurmaktadır. Bu durum acil servisin etkinliğini azaltmakta ve hasta yoğunluğuna sebebiyet 
vermektedir. 
 
2011 yılında acil servis polikliniğine 106.469, 2012 de 100.147 ve 2013 yılında ise 105.639 
olmak üzere toplam 312.255 hasta başvurmuştur. 2011 yılında acil servise 24 saat içinde 
tekrar başvuran hasta 2.972(%2,8), 2012 yılında 5.092 (%5) ve 2013 yılında ise 3.356 (% 
3,2), toplamda 11.420 (%3,6) hasta başvurmuştur (Tablo 5). Erenler ve arkadaşlarının 
çalışmasında 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 163.951 hasta acil 
servise başvurmuş bu hastalardan 1.210’u 24 saat içerisinde tekrar acile başvurmuştur 
(Erenler vd.,2014). Başvuru oranı %0,73 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise son 3 yılın 
ortalama oranı %3,6 olması dikkat çekicidir. Yapılan literatür taramasında tekrar başvuru 
oranlarına dair çalışma sayının kısıtlı olamsı sağlıklı bir bir kıyaslama yapılmasına engel 
olmaktadır.Yine de bu oranın çok yüksek olduğu düşünülmektedir. 
 

Tablo 6. 2011 Yılı Acil Servis Polikliniğine 24 Saat İçinde Tekrar Başvuran İlk 5 
Hastalık Kodları ve İstatistikleri 

ICD-10 Kodları Sayı Oran 
I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon 93 3.48 
J03/Akut tonsillit 171 6.4 
M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış 162 6.06 
F41.9/Anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış 113 4.23 
W19/Düşme, tanımlanmamış 90 3.37 

Tablo 7. 2012 Yılı Acil Servis Polikliniğine 24 Saat İçinde Tekrar Başvuran İlk 5 
Hastalık Kodları ve İstatistikleri 

ICD-10 Kodları Sayı Oran 
F41/Anksiyete bozuklukları, diğer 190 3.73 
I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon 426 8.37 
M79.1/Miyalji 166 3.26 
M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış 285 5.6 
W19/Düşme, tanımlanmamış 215 4.22 

 
Acil servisler birçok farklı hastalık gruplarının aynı anda görülebileceği yerlerdir (Aydın vd., 
2010). Çok kısa aralıklarla çok farklı ön tanıların ekarte edilmesi gerekebilir (Rosen 1986, 
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Tintinalli 1994).Yıllara göre Acil Servis Polikliniğine 24 saat içerisinde tekrar başvuran 
hastaların tanı dağılımlarına bakıldığında sıklıkla I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon, 
M79.1/Miyalji ve M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış hastalık kodlarında 
olduğu tespit edilmiştir(Tablo 6,7 ve 8). İlk sıralarda yer alan I10/Esansiyel (primer) 
hipertansiyon hastalığı oluşturması, klinik süreçte tedavi uygulamasında eksiklik, sekonder 
hastalık nedenleri, hastanın verilen tedaviyi eksik uygulaması, diyete uymama, bölgesel 
beslenme alışkanlığı ve hastalığa genetik yatkınlığın tetiklediği düşünülmektedir.Akyol ve 
arkadaşlarının 2006 yılında bir üniversite hastanesinde benzer bir çalışmada  acil servise  
yapılan tekrara başvuların sıklıkla %11,3’ü baş ağrısı şikayetiyle yapıldığı tespit 
edilmiştir(Akyol vd.,2006:110). 
 

Tablo 8. 2013 Yılı Acil Servis Polikliniğine 24 Saat İçinde Tekrar Başvuran İlk 5 
Hastalık Kodları ve İstatistikleri 

ICD-10 Kodları Sayı Oran 
M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış 166 5,92 
I10/Esansiyel (primer) hipertansiyon 158 5,64 
A08/Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları 149 5,32 
J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları 121 4,32 
M79.1/Miyalji 104 3,71 

 

Tablo 9. 2011-2013 Yılları Arası Acil Servis Polikliniğine Başvuran Hastaların İlk 
Başvuru Zamanlarına Göre İstatistikleri 

 
Zaman 

2011 2012 2013 
Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

Mesai İçi 1719 57,83 2985 58,62 1876 55,9 
Mesai Dışı 1253 42,16 2107 41,38 1480 44,1 

 

Etkin hizmet sunumunda başvuran hastaların şikayetleri ve hastalığın özellikleri göz önüne 
alındığında acil servisleri farklı sürelerde işgal edileğinden acis servislerde çalışan sağlık 
çalışanlarının iş gücü planlamasının optimum düzeyde yapılması önem arz etmektedir. 
 
Tablo 9’da görüldüğü üzere, hastaların %55,9’u mesai içinde, %44,1’ise mesai dışı sürelerde 
acil servise başvurmuştur. Hastaların acil servise başvuru saatleri göz önüne alındığında; en 
sık başvurunun 08:00-16:00 (%55,9) saatleri arasında olduğu görülmüştür. Aydın ve 
arkadaşlarının çalışmasında da en sık başvurunun 12:00-16:00 arasında olması (%53,3) 
paralellik göstermektedir(Aydın vd., 2010).Çiftçi ve Topyan’ın  hastaların%56,3’ü saat 14:00 
ile 23:59 arasında, %9,6’sı saat 02:00 ile07:59 arasında, en düşük %2,7 ile 06::00-07:59 
arasınad, en yüksek başvuru ise %13,2 ile saat 20:00-21:59 arasında olduğu 
görülmüştür(http://kisi.deu.edu.tr, 02.06.2014). 
 
Başvuru zamanlarının sıklıkla mesai saatleri içinde gerçekleşmesinin sebepleri arasında, 
hastaların randevu almadan ve sıra beklemeden hizmet alabilmeleri, hizmete kolay 
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erişebilmeleri ve muayene sonucu istenen tetkiklerin kısa zamanda (aynı gün) sonuçlanması 
gösterilebilir. 
 
Acil servise başvuran hastaları cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde; %52,23'ünün erkek, 
%.47,77’sinin kadın olduğu tespit edildi. Aydınve arkadaşlarının çalınmasında %51.53’ ünün 
erkek, %48.47’sinin kadın olduğu cinsiyet değişkeni arasında paralellikgöstermektedir (Aydın 
vd., 2010). Çalışmada son 3 yıl da acil servise başvuran hastaların yaş ortalaması 45,6 olarak 
tespit edilmiştir. 
 
Acil servise tekrar başvuruların nedenlerini, servis çalışanlarının bakış açısından 
değerlendirmek için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre 
çalışanlar, hastaların 24 saat içerisinde tekrar başvuru sebeplerini şu şekilde belirlemişlerdir; 
 

•   Tedaviye Müdahil Olma(serum taktırma isteği-iğne yaptırma) 
•   Verilen Tedaviden Tatmin Olmama 
•   Reçeteyi Almamaları 
•   Hastanın Önemli Bir Hastalığının Olduğunu Düşünüp Acilde Check-Up Yaptırma 

Istemeleri 
•   Hekimi Beğenmeme 
•   Hastanın Ilaçları Ilk Doz Kullandıktan Sonra Hastalığının Geçeceğine Inanması 
•   Hastaların Işlerini Daha Çabuk Bitireceğini Düşünmeleri 
•   Kişisel Sağlığa Dikkat Etmeme 
•   Yanlış Tanı 
•   Yanlış Tedavi 
•   Bilgi Eksikliği 
•   Hastanın Tedaviyi Uygulamaması 
•   Hastanın Tedaviyi Yanlış Uygulaması 
•   Tedavi Planına Uymama 
•   Tedavide Sabırsızlık 
•   Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi düşüklüğü 
•   Hastalarda acil/aciliyet kavramının doğru algılanamaması 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Acil servislere başvuru oranının yüksek olması beraberinde aşırı hasta yoğunluğuna neden 
olmaktadır.Bu durum acil servislerin ekin ve etkililiğini olumsuz yönde etkilemektedir.Sağlık 
Bakanlığı tüm Türkiye Acil Servis Başvuru verilerine paralel olarak (%30), SDH Acil 
Servisine başvuru oranı tüm polikliniklere oranla % 29 olarak tespit edilmiştir. 
 
Acil servislerde aşırı hasta yoğunluğununçok çeşitli ve karmaşık nedenleri vardır. Bu 
sebeplerden biri de tekrar başvuruların yaşanmasıdır. Acil servislere talebi ve tekrar 
başvuruları azaltmak için aşağıda sıralanan unsurların etkili olacağı düşünülmektedir; 

•   Hastaların hangi durumlarda acil servise başvurulması konusunda bilgilendirilmesi 
(Toplumun eğitilmesi-Kamu Spotu) 

•   Hastaların koruyucu sağlık eğitimlerine önem verilmesi 
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•   Triyaj uygulamasının sağlıklı yapılması 
•   Yeşil alan hastalarının muayenesinin yapılması ve ileri tetkik için polikliniklere 

yönlendirilmesi 
•   Acilden yönlendirilmiş hastaların ertesi gün yönetilmesi 
•   Aile Hekimliği sisteminin etkin çalışmasının sağlanması 
•   Acil servis işleyiş ve sorunlarının içselleştirilebilmesi için çalışanlar ile yöneticiler 

arası diyaloga önem verilmesi 
•   Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi 
•   Doğru tanı ve tedavi uygulanması 
•   Etkili ve etkin acil servis insan kaynakları yönetimi 
•   Acil servislerin fiziki ve teknolojik altyapı ve donanımlarının artırılması 
•   Sevk zincirinin etkin hale getirilmesi 
•   Uygunsuz acil servis kullanımlarının azaltılması 
•   Hizmet içi eğitimin artırılması 
•   Hastaların ilk değerlendirilmesindetanısal hataların azaltılması 
•   Taburcu edilenhastalara, hastalıklarının tanı ve tedavileri hakkında yeterli bilgi 

verilmesi 
•   Acillere gereksiz hasta akışının önüne geçilmesi 
•   Esnek çalışma saatleri oluşturularak hastanelerin mesai süresinin uzatılması veya rutin 

hastaların mesai dışında gelmesinin önlenmesi 
•   Acilde çalışmanın özendirilmesi 
•   Acil servisin başka yerde istenen tetkiklerin istendiği , randevu almamış ama sorun 

çıkaran hastaların bakıldığı, nüfus cüzdanını getirmeyen hastaların gönderildiği 
hastanenin “kısa yolu” olmaktan çıkarılması 

•   Acil servisle işi olmayan veya acil servis işleyişini bozan (mesela hastasını getirmeden 
reçete yazdırmaya gelen ya da kavga çıkaran) kişilere karşı kurum içi ve dışında ortak 
tutumun oluşturulması 

•   Uzun vadede acil servis hizmetlerinin acil uzmanı üzerinden verilmesi 
 
Sonuç olarak; Acil servise tekrar başvuru sorununun araştırıldığı bu çalışmada, tekrar başvuru 
oranı %3,6 olarak bulunmuştur. Ülkemizin diğer bölgelerindeki acil servislere benzer 
şekildeSeydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde de aşırı yoğunluğun en önemli nedenleri 
personel eksikliği, fiziki mekân yetersizliği,  uzun kalış süresi, gecikmiş laboratuvar ve 
görüntüleme testleri, konsültasyonların gecikmesi, tekrar başvuralar ve yeterli hastane yatağı 
olmamasıdır.Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinintüm bu olumsuzluklara rağmen 
kapasitesinin de üzerinde performans gösterdiği sonucuna varılmıştır. 
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TARİHİ FARKLI YORUMLAMA BİÇİMİ OLARAK EDEBİYAT: “ÖLÜLER GENÇ 
KALIR”  

 
Hasret GÜNGÖR* 

 
Öz: 
 
 Anna Seghers’in “Ölüler Geç Kalır” adlı eseri savaş dönemi edebiyatının birçok önemli eserlerinden birisidir. 
Almanya'yı büyük bir yıkıma uğratan I. Dünya Savaşı'nın ardından meydana gelen toplumsal ve siyasi olayların 
anlatıldığı Ölüler Genç Kalır adlı eseri, tarihsel alt yapı ve gelişen politik olaylar çerçevesinde incelemek, 
araştırmak ve Anna Seghers' in bu alt yapıyı edebiyat ve tarih işbirliğiyle nasıl harmanladığını ortaya koymak, 
bu çalışmadaki asıl amacımızdır. Seghers, romanında kaleme aldığı tarihi ve siyasi olaylarla, edebiyatın kurgu 
dünyasını birleştirerek okuyucularını sıkmadan, olayların içine çekmeyi başararak tam anlamıyla bir tarih dersi 
vermektedir. Bu nedenle tarihsel bir roman olma niteliği taşıyan bu eser, Almanya' da tarih derslerinde ders 
kitabı olarak da okutulmaktadır. Gerçekçi yazının temsilcileri arasında görülen Seghers'in, tarih aynası saydığım 
bu eseri, tarih ile edebiyat arasında bir köprü kurarak, gerçek ile kurguyu bir araya getirmiştir. Çalışmada 
açıklamalı yöntem kullanılarak edebiyat ve tarih bütünlüğü ortaya konmuştur. Edebiyatın tarihten 
soyutlanamayacağı sonucuna varılmıştır. 
 
 
Anahtar kelimeler: Anna Seghers, Ölüler Genç Kalır, Tarihsel Roman, Almanya'da savaş sonrası gelişmeler, 
Adolf Hitler 
 
LİTERATUR AS DİFFERENT İNTERPRETATİON METHOD OF HİSTORY: “THE 

DEAD STAY YOUNG” 
 

Abstract: 
 
Anna Seghers’ work “The Dead Stay Young” is one of the most important works of the wartime literature.The 
main purpose of this essay is to examine, investigate this work, which is about social and political events after 
the First World War, that is a great destruction for Germany, and to express how Anna Seghers brings together 
this events in collaboration with literature and history. Seghers combines the historical and political events with 
the fiktion world of literature in her roman. She succeeds to include the readers into the events without boring 
them and gives a history lesson. Thats why,  this work, that is a historical roman, is used in history lessons in 
Germany. Seen between the represantatives of realistic literature Seghers’ this roman, which is a mirror of the 
history, builds a bridge between history and literature and brings together the fact and the fiktion. Explanatory 
method is used in the essay and the unity of literature and history has been evaluated. It is concluded that 
literature can’t be isolated from the history. 
 
Keywords: Anna Seghers, The Dead Stay Young, Historical Roman, Post-War Developments in Germany, 
Adolf Hitler 
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GİRİŞ 

Edebiyat, sanılanın aksine soyut bir dünyanın değil, somut bir dünyanın yansımasıdır. 
Gerçekliğin bir parçası olarak algılanan edebiyat, gerçeği farklı bir pencereden sunarak, 
toplumsal dünyayı başka bir gözle görmemizi sağlar. Antik Yunan’da keçi kılığına giren 
insanların sahnede rol aldığı “tragedya”larla başlayan yabancılaştırma olgusu ve başka bir 
dünyadan söz etmesi, edebiyatın bir geleneği olagelmiştir. Oysa edebiyatın sembolik ve 
alegorik anlatımlarında, hayatın gerçek ve derin sorunlarının, yaratıcı bir şekilde işlendiğini 
görebiliriz. Edebiyat, tek başına sözcük içerikleri değil, değerler ve anlamlar taşıyan 
metinlerden oluşur. Yazar metinleri aracılığı ile okuyucularına bazı mesajlar verir. 

Edebiyatın ele aldığı konuların soyutluk derecesi, yazarın olaylara bakışı ve olayları 
yorumlamada kullandığı yöntemlerden kaynaklanmaktadır. Edebiyat, yazarın yorumu olarak, 
ya ontolojik bir bakış açısıyla gerçeklerden yansıması, ya da öznel ve aşkın (transzendental) 
bir bakış açısıyla, bireyin dünyaya bakışının yorumlarının yansımasıdır. Edebiyat her 
durumda, yazarın gerçeklikle kurduğu ilişkiyi, okurun dünyasına aktardığı sanatsal bir 
eylemdir. Shakespeare’in “Julius Cezar” adlı eserinden bugüne, tarihsel gerçekleri başka 
gözle yorumlayarak dile getirme sanatı, yazarlar için vazgeçilmez bir ifade yöntemi halini 
almıştır. Voltaire, Goethe, Schiller, Zola, Lessing gibi birçok büyük yazar, tarihsel olay ve 
figürleri edebiyata taşıyarak, onları, edebiyatın zengin bakış açısıyla yeniden ele almıştır.  
Edebiyat, tarihin terk edilmiş sokaklarından ya da unutulmuş olaylarından parıltılı dünyalar ve 
kahramanlar yaratmıştır. Bu sayede edebiyat içerisinde Almanya’da, savaş yıllarının 
yıkıntıları arasından tarihin parıltılı izlerinin yansıdığını görmekteyiz.  

İnsanlık tarihi boyunca yaşanılan toplumsal, tarihi, politik birçok insan kaynaklı olay ve 
sorun, edebiyata yansımış ve yazarlar tarafından edebiyat konusu olarak ele alınmıştır. 
Edebiyat, topluma ve tarihe ayna tutması açısından önemli bir yere sahiptir. Yaşadığı 
dönemin tarihi olaylarına kayıtsız kalamayan, toplum mimarı olan edebiyatçılar da, bunlara 
eserlerinde yer vermekten kaçınmamışlardır. Bu inanış çerçevesinden hareketle, 20. yüzyıl 
Alman edebiyatının, özellikle savaş dönemi edebiyatı açısından önde gelen yazarlarından olan 
Anna Seghers, bu dönemde türlü tarihi olayların tanığı olmuş ve bunları sıklıkla eserlerinde 
işlemiştir. Almanya tarihi içerisinde, ulusal ve uluslararası yankıları açısından önemli bir yere 
sahip olan Nazi hükümeti, birçok esere konu olarak, hem edebi hem tarihi eserler arasında 
yerini almıştır. I. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan tarihi olaylar, “Ölüler Genç Kalır” adlı 
eserde sırasıyla anlatılmıştır. Bu eserde, II. Dünya Savaşı’nın ve Nazi hükümetinin yıkılışına 
kadar olan sürede gerçekleşen politik olayların ve tarihin izini kolaylıkla sürebiliriz. Seghers, 
tarihi olayları kendi edebi kurgusu içerisinde oldukça akıcı bir şekilde harmanlayarak, 
edebiyatı ve tarihi ortak bir paydada birleştirmeyi başarmıştır. Böylelikle tarihin önemli 
notlarını, edebiyatın akıcılığı içerisinde eriterek, gerçek ve kurguyu bir arada tatmamızı 
sağlamıştır. 

Günümüz literatüründe tarihsel roman için yapılmış farklı tanımlarla karşılaşmak 
mümkündür. Örneğin; Göğebakan'a göre tarihsel roman, herhangi tarihi bir süreci veya olayı 
gerçekçi bir yaklaşımla ele alıp sanatsal bir üslup ile yoğurmaktır. (Göğebakan,2004:15)  Bir 
başka açıyla bakacak olursak, Gürsel Aytaç ise tarihi romanın tanımını şöyle yapar: 
“Konusunu tarihi şahsiyetlerden ya da tarihi olaylardan alan, tarih gerçekliğini, düzmece 
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(fiktiv) olayların yaratılmasında kullanan roman çeşidi…”(Aytaç,1990:494) Anlaşıldığı üzere 
tarihsel roman, geçmişte meydana gelen ve toplumu derinden etkileyen olay ve durumları 
edebiyatın içerisine katarak kurgu ve gerçekliği muhteşem bir uyum içerisinde birleştirir. 
Akıcılık kazanan tarih, alışılagelmiş sınırlarının ötesine çıkararak, okuyucuyu sıkmadan 
olayların içine çeker. Okuyucu kendisini gerçek olayların içinde bulur. 

Tarihsel roman olarak ele aldığımız bu eserde yazar, işlediği tarihsel dönemi ve dönemin 
önemli olaylarını somut bir şekilde anlatmıştır. Bizzat aktörlerinin isimlerini vermiş ve 
gerçeği sanatsal bir anlatı içerisinde sunmuştur. Yazar, daha önce bilinen ve yaşanan tarihi 
olayları, kendi düşünce ve analiz süzgecinden geçirerek, roman kahramanları çerçevesinde 
oluşturduğu kurguyla okuyucuya sunmuştur. Her ne kadar tarihsel bir roman olma niteliğinde 
olsa da, Seghers kendi dünya görüşünü de bu fiksiyon içerisinde bizlere yansıtmıştır. Tarihi 
bir roman olan bu eserde Seghers, yaşanan tarihi olayların altını çizmek ve vurgulamak için, 
yaşanan olayları en gerçekçi hatlarıyla aktarmıştır. Romanın kurmaca yönünü oluşturan 
kahramanlar ise, bu tarihi olaylar çerçevesinde konuşlandırılarak fiksiyon kısmı 
oluşturulmuştur. Örneğin; tarih boyunca Fransa ve Almanya arasındaki politik nedenlerden ve 
savaştan kaynaklanan ön yargı ve Almanların Fransız karşıtlığı, roman karakterinin bu 
konudaki bakış açısıyla dile getirilmiştir: “…Paris’e bir elçilik memurunun evine konuk 
olarak gitti. Burada Almanya’nın en büyük düşmanı ve Avrupa’daki en bozuk ırk olan halkı 
kendi gözleriyle göreceği için âdeta heyecanlanıyordu.”(Seghers,2012:402)  

Eskiyi anlamlandırmada, ortaya çıkarmada ve yaşanan olayları bugüne aktarmada önemli 
ölçüde tarih biliminden faydalanılmaktadır. Tarih, her alanda olduğu gibi, edebiyat eserlerinin 
incelenmesinde de önemli bir yere sahiptir. İnsanoğlunun var olduğu ilk güne kadar 
dayandırabileceğimiz tarih, günümüzü ve geçmişte yaşanan olayları anlamada, birincil kaynak 
olmuştur. İnsana dair her konuda sonsuz bilgi sunan tarih, günümüz ve geçmiş arasında köprü 
kurarak, bir aydınlanma sağlar. Bu çalışmada, edebiyat ve tarih ilişkisi inceleneceğinden, tarih 
olgusunu ve felsefesini anlamlandırmak faydalı olacaktır. 

Tarih, insanoğlunun yaşantısını etkileyen olay ve durumları, bunların arasındaki ilişkileri, dün 
ve bugün arasındaki bağlantıyı kuran ve bu sorunları inceleyen bilim dalıdır. Tarih, yaşamın 
aynası ve gerçeğin kendisidir. Yıllar, belki de yüzyıllar önce meydana gelmiş olayların, an 
itibarı ile gözler önüne serilmesidir, tarih. Bu nedenle tarihin sunduğu bilgi, insana ve diğer 
bilimlere büyük katkı sağlamış ve geleceğe güvenle bakmayı mümkün kılmıştır 
(Baykara,1999:4). Carr, tarihi; bireyi ve bireyin oluşturduğu toplumu etkileyen bir olaylar 
silsilesi olarak ifade eder ve tarihin toplumsal bir süreç olduğunu vurgular. Tarih nedir 
sorusunun cevabı kendimizi ve içinde bulunduğumuz topumun yapısını ortaya 
koyar.(Carr,2002:58,59) Geçmiş ve bugün arasında çift yönlü bir akış olduğunu dile getiren 
Carr, geçmişte yaşanılanların, bugünümüzü meydana getirdiğini ifade ediyor. Yaşanılanlar 
insanı, insanda tarihi etkileyerek bugüne gelir. Düşünce eylemi, eylemse yeni düşünceleri 
doğurur.(Carr,2002:13)Tarihi anlamak, bugünü anlamaktır. Çünkü günümüz toplumunun, 
geçmiş toplumla arasında bir bağ vardır (Collingwood, 1996:150). Sosyal bilimler içerisinde 
yer alan edebiyat, bu nedenle, tarihten yoksun olamaz. Çünkü edebiyat, insanın ve toplumun 
dilidir. Tarih ise, insanın ve toplumun ayak izleridir. 

Tarih felsefesi, geçmişte yaşanan sınırsız olayların, birbirine bağlanmasını ve canlı bir 
tasvirini sağlar. “İnsan kendisini yapar; o kendi durumunu kendisi için daha iyi bildiği şeye 
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göre kendisi kurar” diyen Herder, insan yaşanmışlığını, iradesini ve tarihsel birikimi 
birleştirir.(Özlem,2001:279) Toplumun bir parçası olan birey görüp geçirdiği durumlar 
çerçevesinde kaynağını bildiği bir bağlamda düşünür ve hareket eder. Böylelikle insanlık 
tarihi meydana gelir. Edebiyatın temelini oluşturan insan, tarih ve edebiyat arasında zaruri, 
kaçınılmaz bir bağ kurar. Tarihin izlerini ve etkisini taşıyan Segher’de kendi döneminin 
olaylarına tanıklık ederek, bu bağlamdaki duygu ve düşüncelerini roman karakterleri 
üzerinden gerçeklerle örerek okuyucularına aktarmıştır. 

Tarih felsefesi, tarihin insan tarafından incelenmesi ile ortaya çıkar. Burada, düşünen ve aklını 
kullanan insan söz konusudur. Hegel'e göre insan düşünceyi, düşünce de tarihi meydana 
getirir(Özlem,2001:370-371). Bu nedenle her ne kadar tarihçi, olayları belgelere ve verilere 
göre ortaya koysa da, kendi düşünceleri ile tarihi ele alır ve yansıtır. Burada incelenen tarihsel 
romanda da yazar, tarihin izlerini kendi süzgecinden geçirerek, yani nesnelliği, öznellikle 
harmanlayarak aktarmıştır. 

İnsanın zaman içerisinde ne yaşadığını, ne hissettiğini, olaylara karşı tutumunu, etkileşimini 
bizlere sunan tarih, edebiyat için önemli bir dayanak oluşturur. Tarih insanın ne olduğunun ve 
ne olabileceğinin örnekleriyle doludur. Seghers'in üzerinde durduğu toplumsal sorunlar, o 
dönemde gerçekleşen tarihi olaylarla direkt bağlantılı olduğu için, öncelikle tarihi koşulları iyi 
anlamak gerekiyor. Dolayısıyla bu çalışmada, Spartakist ayaklanması, Versailles Antlaşması 
ve sonrasında yaşananlar, Reichstag yangını, başbakanlık seçimleri, Adolf Hitler'in iktidara 
gelişi ve ardından patlak veren II. Dünya Savaşı gibi birçok tarihi ve siyasi olaylar 
çerçevesinde kurgulanan “Ölüler Genç Kalır” adlı eser, tarihsel bir roman olarak ele alınarak, 
tarih ve edebiyat arasındaki bağlantıları ve kurgulanışı incelenecektir. Böylece edebiyat 
metinlerinin tarihten yoksun olamayacağı hipotezi gösterilmeye çalışılacaktır. 

Tarihin Notları Eşliğinde Ölüler Genç Kalır Adlı Esere Bakış 

Anna Seghers'in “Ölüler Genç Kalır” adlı romanında,  I. Dünya Savaşı'nda orduya giren, daha 
sonra tarafını değiştirip 1918 Spartakist ayaklanmasına katıldığı için yakalanan, sorguya 
götürülürken yargılanmadan öldürülen Erwin'in infazına katılanların hayatları ve başlarından 
geçenler anlatılıyor. Aynı zamanda karnında Erwin'in bebeğini taşıyan ve umutsuzca 
sevdiğini bekleyen Marie'nin yaşadıklarına da geniş yer veriliyor. 

Marie çocuğunu aldırmak istemez ve karısı ölmüş olan üç çocuklu fakir bir adamla, Geschke 
ile evlenmek ister. Tek isteği o zamanın şartlarında çocuğunu dünyaya getirmektir. Bu 
durumu evleneceği adama anlatır ve adam da bunu kabul eder. Ancak Marie hiçbir zaman 
Erwin’i unutamaz. Geschke’nin de bir önceki evliliğinden üç çocuğu vardır. Onların bakımını 
üstlenen Marie ile evlenmeyi kabul eder, hiç kimseye Erwin’den doğan Hans’ın, onların 
çocukları olmadığını söylemezler. Büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde yaşarlar.  Bu arada 
II. Dünya Savaşı patlak verir. Hans, her ne kadar nasyonal sosyalizmi benimsemese de, 
nasyonal sosyalistlerin baskısından kurtulmak için Hitler safında savaşa katılır. Geschke II. 
Dünya Savaşı esnasında atılan bir bomba dolayısıyla hayatını kaybeder. Marie ise Hans’ tan 
hamile olan sevgilisi Emmi ile birlikte çaresizce ve korku içerisinde Hans’ın dönüşünü bekler. 
Emmi’de kendi yaşadıklarını görür. 

Erwin’i öldürenler ve ölümünü emredenler, daha sonra patlak veren II. Dünya Savaşı’nda 
Naziler safında savaşırlar. Erwin’in yargısız infazını gerçekleştiren bütün subay ve erlerin 
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hayatı tek tek ölümle sonuçlanır. En nihayetinde Naziler savaşı kaybederler. 

Roman karakterlerinin meydana getirdiği edebi kurgu çerçevesinde karşılaştığımız ilk tarihi 
iz, Erwin karakterinin katılmış olduğu Spartakist ayaklanmasıdır. Spartaküs Birliği 
(Spartakusbund), I. Dünya Savaşı sırasında solcular tarafından kurulan siyasi bir örgüttür. 
Amaçları meclisi ele geçirip, devrimi gerçekleştirmektir. Aralık 1918'de Weimar 
Cumhuriyeti’nin askerleri, yapılan gösterilere karşı tepki gösterip, 16 kişinin ölümüne sebep 
olmuştur.  Bu olay sonucunda Berlin'de Spartaküslerin parti kongresi yapılmış ve bu birlik, 
Almanya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutschland) adını almıştır. 
(Müller,1994:230)                                                                                                                      
Bu olay romanda şu cümlelerle yer almıştır: “Gerçi Cumhuriyet denilen bir belayı başa 
getirmişlerdi, ama Spartakistleri sokakta yere sererken aynı anda icra komitelerinde olanlara 
katlanılması zordu.”(Seghers,2012:26) Aynı zamanda aşağıda açıkça görülüyor ki, yazar 
direkt olarak ayaklanmayı bastıran kişinin gerçek adını kullanarak tarihi yansıtmıştır: 

”Sonsuz bir gücün bu yeni dünyayı gelecekte nasıl adalet ve özgürlük içinde yöneteceğini 
umduysa, kendisinin de aynı şekilde bir tesviyeci, hatta bu yeni hayatta bir makine desinatörü 
olabileceğini ummuştu. Bu umut uğruna haftalarca Berlin sokaklarında, en sonda Noske'nin 
yardıma çağırdığı beyaz muhafızlarla dövüşmüşlerdi. (Seghers,2012:11) 

Adı geçen Gustav Noske, dönemin politikacısı ve ordudan sorumlu ilk sosyal demokrat 
bakanıdır. 1919 yılındaki Spartakist ayaklanmasının kanlı bir şekilde bastırılmasından da 
sorumludur. I. Dünya Savaşı’nın ardından, Almanya'nın mağlubiyeti sonucunda imzalamak 
zorunda kaldığı Versailles Antlaşması, Almanya'yı siyasi, askeri ve ekonomik açıdan oldukça 
ağır koşullar altında bırakmıştır. Savaşın tek sorumlusu olarak görülen Almanya, ağır bir 
savaş tazminatı ödemeye maruz bırakılmıştır.  Bu tazminat 1921 yılında 56 milyar dolar 
olarak belirlenirken, daha sonra 33 milyar dolara indirilmiştir. Bu durum Almanya'nın 
ekonomik durumu açısından karşılanamayacak bir miktar olduğundan, halkı ve hükümeti 
büyük bir ekonomik kriz içerisine sürüklemiştir. Aynı zamanda mecburi askerlik kaldırılarak, 
ordu sayısı 100.000 askerle sınırlandırılmıştır. Bismarck hükümetinin savaşarak kazandığı 
birçok toprak ise kaybedilmiştir. (Armaoğlu,2010:189-190) Almanların en çok tepki 
gösterdiği kısım ise, Avrupa için herhangi bir tehdit oluşturmaması adına Almanya'nın 
silahsızlaştırılmasıdır. (Shirer,2002:88)  Seghers, Versailles Antlaşması’na karşın halkın içine 
düştüğü sıkıntıya ve tepkilere de oldukça geniş yer vererek, tarihe ayna tutmaya devam 
etmiştir.  

“Bize zorla yaptırdıkları barış denilen bu zırvayla her şey elimizden kayıp gittiğinde senin 
gibilere eskisinden daha çok ihtiyacımız olacak, işte o zaman muhafızlarımız iliğimiz 
kemiğimiz olacak.” (Seghers,2012:29)     

Bu antlaşmayı imzalayanlara karşı halk içerisinde büyük bir öfke oluşur ve o gün artık 
Almanya için bir yas gününe dönüşür. Halk, bu antlaşmayı imzalayan Erzberger'in suikasta 
uğramasını sevinçle karşılar. Bu da bize toplum nezdinde meydana gelen tatminsizliği açıkça 
göstermektedir. “..., Versailles Antlaşması'nın yıl dönümünde, yas töreni yapıldığında, sonra 
da antlaşmayı imzalayan Erzberger'in suikaste uğraması gizlice kutlandığında...” 
(Seghers,2012:92) 

1918 yılında Berlin'de çıkan bir ayaklanma sonrasında Başbakan Max de Bade, imparatora 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   19	  

danışmaksızın, II. Wilhelm'in tahttan çekildiğini duyurarak, başkanlığı sosyalist olan Ebert'e 
devreder. Böylece Alman Cumhuriyeti ilan edilince, Alman İkinci İmparatorluğu olarak 
bilinen “II. Reich” devri kapanır. (Armaoğlu,2010:186) Seghers, eserde bu tarihi olaya da yer 
vererek, Ebert’in hükümeti devralışını şu şekilde okuyucularına aktarır: “...:Ebert 
cumhurbaşkanı seçilmişti, Triebel'in dediği gibi imparatoru tahtından istemeye istemeye 
indiren aynı Ebert;...” (Seghers,2012:67) Bütün bu olumsuz siyasi ve toplumsal baskılar 
neticesinde Almanya imparatoru II. Wilhelm, 1918 yılının Kasım ayında Hollanda'ya 
sığınarak, Mayıs 1920'ye kadar Amerongen Şatosu’nda kalır ve daha sonra da Doorn'a taşınır. 
“İmparatorun kısa bir süre sonra Amerongen Şatosundan Berlin'e dönebileceğini 
düşünmüşlerdi. Ama şimdi, ilk anda korkudan Berlin'den kaçan cumhurbaşkanının tekrar 
saraya döndüğü anlaşılmıştı.” (Seghers,2012:78) 

I.Dünya Savaşı esnasında, Rusya’da gerçekleşen Ekim Devrimi’nin lideri Rus sosyalist 
Vladimir İlyiç Ulyanov'un(Lenin'in) ölümüne ve  Almanya’daki yansımalarına da dikkat 
çeken yazar, sosyalizm ve komünizm yanlısı olan halkın duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. 
Tarihi bir öneme sahip olan bu olayı, bütün gerçekçiliği ile aktarmıştır. “Marie’nin kocası 
Geschke, Lenin’in ölüm haberi duyulduğunda Berlin’de yapılan gösteriye katılmamıştı.” 
(Seghers,2012:128)  

Tarih sahnesinde gerçekleşen olayları olduğu gibi bizlere aktaran yazar, bu olayların 
yaşanılan dönem içerisindeki izlerini, yankılarını da böylelikle açıklamış oluyor. Tarihi 
romanlar, sosyal ve politik açıdan toplumda meydana gelen olayları incelediğinden, roman 
karakterlerinin de gelişen bu olaylar çerçevesindeki tavır ve duruşları da aynı ölçüde o dönemi 
yansıtmalıdır.(dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/562/542,03.03.2015) 
Buradan hareketle incelendiğinde, Seghers’in, roman karakterlerini tarihi olaylara karşı hem 
psikolojik hem sosyolojik açıdan karakterize ettiğini görüyoruz. Roman karakterleri, olaylara 
kayıtsız kalmamıştır. Lenin’in ölümü dolayısıyla toplumda meydana gelen üzüntüyü şu 
sözleriyle ifade etmiştir: “Yas alayları birbirine eklense bütün yerküreyi bir kere dönebilirdi. 
Geschke katılmadığı alayı yüreğinin en derinlerinden çıkan ince, kararsız bir iple izledi.” 
(Seghers,2012:130)  Dönemin ayrıntılarını eserine konu etmeye devam eden Seghers, 1919 ve 
1925 yılları arasında, Almanya Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Friedrich Ebert’in ölümünden 
sonra yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle, bu görevi Paul von Hindenburg’un devraldığını 
okuyucusuyla paylaşarak, onları direkt o dönemin siyasi olaylarının içine çekmiştir. 
“..Ebert’in ölümü üzerine yeni cumhurbaşkanını seçmek için arka arkaya iki oylama 
yapılmasının gerektiği günlerde.”(Seghers,2012:146)  Daha sonra görevi Hindenburg’un 
devraldığını ve halkın beklentilerini kaleme alan yazar, objektif tarih olaylarını sübjektif 
değerlendirmelerle yansıtmaktadır. “ Hindenburg cumhurbaşkanı olduğu sürece herkes gibi o 
da başlarına bir şey gelemeyeceğini düşünüyordu.” (Seghers,2012:163)  Yazar burada, uzun 
uzun siyasi ve tarihi bilgiler vermek yerine, dönemin önemli gelişmelerini kendi edebi 
kurgusu arasında vererek, bir tarih bilinci oluşturmayı başarmış ve farkındalığı arttırmıştır. 

Versailles antlaşması ile ağır tazminat ve tamirat borçlarının yanı sıra, birçok sınırlılıkla karşı 
karşıya kalan Almanya, zayıf ve savunmasız bir durumda bırakılmak istenmiştir. Bu nedenle 
Alman-Fransız ilişkileri gergin bir aşamaya gelmiştir. Bu durumu sakinleştirmek adına 
Versailles’in ardından, Almanya ve Fransa arasında 1925’te Locarno antlaşması 
imzalanmıştır. Uluslararası anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümü için, Milletler 
Cemiyeti’nin hazırlamış olduğu Cenevre Protokolü kabul edilmiştir.  Locarno Antlaşması ile 
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birlikte Almanya tekrar milletler arası birlikteliğe dâhil olarak, 1926’da Milletler Cemiyetine 
üye olarak kabul edilmiştir.. Bu süreç iki savaş arasında tarihi bir öneme sahiptir. Ancak 
bunlar da Versailles’i kuvvetlendirememiş aksine zayıflatmıştır. Bu antlaşmalarla 
Versailles’in sınırları güven altına alınmıştır.(Armaoğlu,2010:205-207) Savaşın ardından 
tarihi bir öneme sahip olan bu süreç, Seghers’in romanında da yerini almış, sonrasında halk 
tabanında meydana gelen memnuniyetsizlik şu sözlerle ifade edilmiştir: 

“Ren nehrindeki bölgeleri hala işgal altındaydı; bunu ne Locarno ne de Cenevre Antlaşması 
değiştirebilmişti. Almanya’nın Milletler Cemiyetine kabul edilmesi savaş tazminat koşullarını 
yumuşatmamıştı; bu tazminatlarda ödenecek paralar demiryollarından, gümrüklerden ve 
büyük işletmelerden kazanılmak zorundaydı. Yasayla korunan sekiz saatlik çalışma gününü 
iptal etmek mümkün değildi. Daha az işçiyle daha fazla kazanç elde edilmeliydi; yukarıda 
kalabilmek amacıyla yeni makinalar satın alınmalıydı, böylece daha az iş gücüne rağmen 
piyasaya daha fazla ürün girebilecekti.”(Seghers,2012:158) 

Buradan da anlaşılıyor ki, Almanya savaş sonrasında türlü zorluklarla baş etmek zorunda 
kalmıştır. Bu durumun etkileri de en çok halka yansımıştır. Ekonomik sıkıntı, yokluk ve 
işsizlik, halkı büyük bir çaresizliğe sürüklemiştir. Almanya halkı,  uzun yıllar boyunca savaşın 
etkilerini ve izlerini yaşamak zorunda kalmıştır. “Alman halkının köleleştirilmesini” okuyalı 
çok olmuştu; Young Planını da biliyorlardı;”(Seghers,2012:193) Burada bahsi geçen “Young 
Planı, Almanya'nın I. Dünya Savaşı'nda neden olduğu yıkımdan dolayı ödemesi gereken 
borçların, 1929'da yapılan plan dâhilinde ödenmesinin tasarlandığı plandır. Bu plan 1929'da 
yazılı hale getirilmiş ve 1930 yılında resmen yürürlüğe girmiştir. Planı, ABD'li hukukçu ve 
diplomat Owen D. Young hazırladığı için, bu planın ismi “Young” olarak 
kalmıştır.”(www.wikipedia.org, 01.03.2015)  

Yazar, bütün bu olumsuz tarihi ve siyasi olaylar çerçevesinde, Nazizm’in açığa çıkışını, 
halkın yeni bir ordu arzusunu ve antlaşmalarla sınırlı kalmış hükümete karşı, nasyonal 
sosyalistlerin bir umut ışığı olarak doğuşunu hikâyenin arka planına yerleştirmiştir. Böylelikle 
o dönemdeki insanların dünya görüşlerini ve olayların topluma nasıl yansıdığını göstermiştir. 
“Belki de bu insanlar senin gibi düşünmüşlerdir, yani koşullara uyum sağlaması gereken eski, 
bir ordu olduğunu. Böyle bir ordu da sadece halk ordusu olabilirdi, antlaşmaların kısıtladığı 
bir imparatorluk ordusu değil.”( Seghers,2012:204) Bu anlayışla birlikte Nasyonal sosyalizm, 
halktan insanları kendi ideolojileriyle donatarak, Hitler gençliği altında toplayıp, bir ordu 
meydana getirmiştir. Siyasetçilere karşı güvenini yitiren insanlar, bir kurtarıcı umuduyla 
Hitler’e sarılmış, Hitler’de bütün olumsuzluklardan dolayı oldukça yorulan halkı etkilemeyi 
başarmıştır. Savaştan geriye kalan olumsuz atmosfer, onun doğumunun zeminini 
hazırlamıştır. Seghers toplumun bu konudaki düşüncelerini ve o dönemin toplum tabanındaki 
etkilerini, roman karakterleri aracılığıyla, günümüze aktarmayı başarmıştır. 

“Birçok kişinin alaya aldığı ve nefret ettiği Hitler, Almanya’yı değer verdikleri her şeyin 
bulunduğu, aynı şeylere değer veren bütün halkların sevmek zorunda olacakları güçlü bir ülke 
yapacaktı. Bunu anlamayan halklar, Almanya’ya boyun eğmek zorunda kalacaktı. Hitler 
onları bu sıkışmışlıktan kurtaracaktı. İhtiyaç duydukları eylem alanını açacaktı. Onlara 
egemenlik ve zafer vaat ediyor, onlar da bu vaade inanıyordu.”(Seghers,2012:278) 

1918 ve 1945 yılları arasında gerçekleşen önemli tarihi ayrıntıların, kurgusal bir düzlemde 
anlatıldığı romanda, tarihin diğer bir önemli izlerinden kabul edilen, Reichstag yangınından 
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da bahsedilmektedir. “Reichstag yanıyor. Komünistlerin yaktığı söyleniyor.” 
(Seghers,2012:298)  Reichstag yangını, Berlin’de Alman parlamentosunun toplandığı bina 
olan Reichstag’da çıkan yangındır. Bunun sonucunda komünist Marinus van der Lubbe, 
yangının sorumlusu olarak tutuklanır. Ancak Lubbe ile birlikte birçok komünist lider de 
tutuklanır ve komünist basına yasak getirilir. Hitler derhal Hindenburg'a, anayasanın kişi hak 
ve özgürlükleriyle ilgili maddelerini ortadan kaldıran bir kararname imzalatır. Oldukça şaibeli 
olan bu yangını, Nasyonal sosyalistlerin de çıkarttığı iddiaları da mevcuttur. Ancak bu durum 
tam olarak aydınlatılamamıştır. (Müller,1994:263-264) 

Siyasi gücü eline geçiren Hitler,  Versailles antlaşmasının bazı hükümlerinde iyileştirmeler 
yaparak, yavaş yavaş bu kısıtlamalardan sıyrılmaya çalışmıştır. Böylece halkın da güvenini 
pekiştirmiştir. 

“Sesli olarak arkadaşlarının NSDAP’ın şu veya bu önlemine göz yumulması gerektiği 
düşüncesine katılıyordu, ne de olsa her konuda onunla mutabık olunmasa da Almanya’yı eski 
büyüklüğüne bu parti kavuşturmuştu. Tek tek bakıldığında önlemler ne kadar saçma ve 
tiksindirici de olsa, büyük işler onların sayesinde başarılmıştı; Saar’ı tekrar topraklarına 
katması, genel askerlik hizmeti, ordunun tekrar onuruna kavuşması.”(Seghers,2012:360) 

Halkın büyük çoğunluğunun desteğini arkasına alan ve askeri anlamda güçlenen Naziler, 
anlaşmanın yükümlülüklerinden kurtulmak adına II. Dünya Savaşını başlatır. Hitler 1939 
yılında Polonya’yı işgal eder. Yıllarca askeri hazırlık içerisinde olan Almanya’ya karşı 
Polonya direnemez ve ele geçirilir. (Armaoğlu,2010:443) Seghers bu durumu eserinde şu 
sözlerle aktarır: “Almanların Polonya’ya girişinden ve bu ülkeyi birkaç hafta içinde 
fethedişinden beri Liese kocası Wilhelm Nadler’i artık tanıyamaz olmuştu.”(2012:427) 
Gittikçe büyüyen savaş Almanya ve Rusya’nın da arasını açmış, 1941’de Almanya Rusya’ya 
savaş açmıştır. Ancak Rusya’nın Batılılarla iş birliğine girmesi Almanya’nın Avrupa’daki 
üstünlüğünü sona erdirmiştir. Eserde, Rusya ve Amerika ile savaşa girildiğinin altını çizen 
yazar, Hitler’in sonunu getiren bu savaşı, bir tarih kitabı niteliğinde, toplumsal alt yapısı ve 
yansımalarıyla anlatmıştır. Almanya için önem arz eden her türlü ulusal ve uluslararası 
olayları başarılı bir şekilde edebiyat ile yoğurarak, okuyucuları arasında bir tarih bilinci 
oluşturmuştur. 
SONUÇ 

Sonuç olarak, edebiyat bazen toplumsal sorunlardan, bazen bireylerin arayışlarından söz 
edebilir. Yazarın yetiştiği toplumsal çevre ve içinde bulunduğu koşullar yazarın seçtiği 
konulara ve konuyu işleme biçimine önemli etkilerde bulunur. Bu noktada, huzurlu bir 
dönemin ortaya çıkardığı edebiyat ile savaş ve karmaşa döneminin ortaya çıkardığı edebiyat 
birbirinden farklılaşır. İnsanoğlunun her dönemde sorunlarının ve hayata bakışının farklı 
olduğu gibi, edebiyatın konu ve sorunları da, insan öznesinin yaşam alanı içindeki 
etkilenmelerine bağlı olarak farklılaşabilir.  

Sanatçı, çevresinden ve yaşadığı koşullardan bağımsız bir eser üretemez. Edebiyatın da bu 
bağlamda, öznel ve bireysel etkilerle şekillendiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Edebiyatçı 
gerçek yaşamın yorumcusu olarak, yaratıcı bir öznedir. Edebiyatçı, yorumsal süreçte 
geleneğin, çevresinin, kendi habitusunun birlikte rol aldığı bir yorum süreciyle, öznel ve 
toplumsal gerçekliğe tarihsel bir ışık tutar. Hiçbir edebiyat metni ve yorum, tarihsel olmaktan 
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kaçamaz. Edebiyatın ideali ve ütopyası, tarih üstü ve evrensel bir düşünceyi içermekle 
birlikte, her dönemde farklı yorumlanan bir tarihsel geçicilikten kurtulamaz. Edebiyat eserinin 
her tarihsel dönem ve her bir kültürdeki anlamsal serüveni, okurların dünyasıyla buluşmasıyla 
farklı anlamlar kazanır.  

Bu bağlamda ele aldığımızda, Anna Seghers’in, “Ölüler Genç Kalır” adlı eserinde, 
Almanya'da 1918 ve 1945 yılları arasında meydana gelen siyasi ve tarihi olayları, hikâyenin 
arka zeminine yerleştirerek, tarihi gözler önüne serdiğini açıkça görebiliyoruz. Biz de,  bu 
eserde ortaya çıkan tarihsel gelişmeleri, roman eşliğinde inceledik. Böylece tarih ve roman 
birlikteliğini ve ikisi arasındaki ayrılmaz ilişkiyi göstererek, geçmişi roman karakterleri 
aracılığıyla yeniden inşa eden yazarın, edebiyat ve tarihi ortak bir paydada nasıl 
birleştirdiğinin örneklerini aktardık. Uluslararası bir tarih bilinci oluşturma ve farkındalığı 
arttırma açısından, bu eserin ortaya koyduğu olayları mercek altına alarak tespit etmeye 
çalıştık. Edebiyatın somut bir dünyanın yansıması olduğunu, tarihi olayların edebiyata 
işlenişini göstererek saptamış olduk. Bu anlamda edebiyat, gerçeğe ve olaylara farklı bir gözle 
bakmayı öğretmesiyle, önemli bir etik değer taşımaktadır. Edebiyat eserleri sayesinde biz, 
hayatın görmediğimiz ve farkında olmadığımız yanlarını görme imkânını bulabilmekteyiz. 
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TÜRKİYE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÇOKLU YAPISAL 
KIRILMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

Ayşe İŞİ* Fatih ÇEMREK** Hakkı POLAT***	  

Öz 

Bu çalışma ile, ekonomik gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri çerçevesinde Türkiye’deki Bireysel 
Emeklilik Sisteminin gelişimi incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ile getirilen ve kamuoyunda devlet katkısı olarak nitelendirilen 
yeni yasal düzenlemelerin sistemi nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu amaçla 2004:01-2015:03 dönemini içeren 
aylık katkı payı tutarları veri setine Bai-Perron çoklu yapısal kırılma analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda 
2009:12 ve 2012:11 tarihlerinde iki yapısal kırılma tespit edilmiştir. Bu iki kırılmayla birlikte bireysel emeklilik 
sisteminin üç ayrı yapısal dönemden oluştuğu belirlenmiştir. Özellikle 2012:11 tarihinde gerçekleşen kırılmanın 
sözkonusu kanun değişikliği ile ortaya çıktığı değerlendirilmiştir. Bu tarihten itibaren sisteme giren katkı payı 
tutarlarında anlamlı derecede bir büyüme gerçekleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, BES, Bai-Perron, Çoklu Yapısal Kırılma Analizi. 

INVESTIGATION OF THE PRIVATE PENSION SYSTEM USING MULTIPLE 
STRUCTURAL BREAKS ANALYSIS IN TURKEY 

Abstract 

 In this study, it has been aimed to examine the development of  Private Pension System in Turkey in 
terms of economic improvements and legistation changes. It has been espacially intended to search how recent 
legal regulations which was brought by Private Pension System Regulation dated on Jan,1st 2013 and it known 
as government aid by the public affect the system . To achieve the goal, Bai-Perron multiple structural breaks 
analysis was applied to data sets of montly contribution amount which includes 2004:1-2015:3 period. As a 
result, two structural breaks were found to exist in 2009:12 and 2012:11. It was determined that the private 
pension system consists of three separate structural period by these two breaks.The break that occurred in 
2012:11 has emerged because of the new legislation on change.The contribution amount from that date entered 
into the system at a significant growth has been realized. 

Key Words:  Private Pension System, PPS, Bai-Perron, Structıral Break, Multiple Structural Breaks Test. 
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Giriş 

Temel amacı, bireylerin emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlanması yoluyla refah 
seviyelerinin artırılmasına olanak sağlamak olan Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi, 
taşıdığı potansiyel açısından ülke ekonomisine önemli katkıları olan ve gönüllülük esasına 
dayanan özel bir emeklilik sistemidir. 

Emeklilik sistemlerinin gelir seviyesi, çalışma koşulları, hayat beklentileri, eğitim ve 
bunun gibi birçok faktöre bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklikler göstereceği kesindir. 
Ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği gibi ülkelerin kendi iç dinamiklerine bağlı olarak sosyal 
durumlarda meydana gelen değişmelerin de ülkelerin kendi sistemleri üzerinde değişiklikler 
yapılmasını zorunlu kılacaktır (Agudo ve diğerleri, 2010; Holzmann ve diğerleri, 2005; 
Holzmann ve diğerleri, 2008; Holzmann ve diğerleri, 2012; Holzmann, 2013; Orenstein, 
2011; Rofman ve diğerleri, 2008). 

Agudo ve diğerleri (2010); Arza (2012); Bali (2014); Bitinas (2012); Goldhaber ve 
diğerleri (2014), Immergut ve diğerleri (2012), sosyal ve politik değişimlerin, emeklilik 
sistemlerinde reformları zorunlu kıldığını belirtmişler, ancak çalışmalarında bu durumun 
gerekçesini ampirik bulgulardan ziyade yorumlara ve gözlemlere dayandırmışlardır. 

Bir ülkede başlayan ekonomik krizin özellikle ticari kanallar aracılığı ile ülkeden ülkeye 
sıçradığı bilinen bir durumdur (Dungey ve diğerleri, 2005; Dungey ve diğerleri, 2007; 
Dungey ve diğerleri, 2014; Eichengreen ve diğerleri, 1996; Forbes ve diğerleri, 2002; 
Kaminsky ve diğerleri, 2003). Yakın zamanda (2008) yaşanan küresel krize maruz kalan 
ülkelerde meydana gelen şokların emeklilik sistemleri üzerinde nasıl etkili olduğu, araştırılan 
konulardan biri olmuştur. Halmosi (2014) ve Militaru (2011), ülkelerin 2008 krizine önlem 
olarak alınan ekonomik reformların çalışanların özlük hakları ve bireysel emeklilik sistemleri 
üzerine etkilerini kriz öncesi ve sonrası dönemler olarak incelemiştir. Çalışmalar, ekonomik 
ve sosyal faktörlerin reformların içeriğini belirlediğini, bunun da emeklilik sistemleri üzerinde 
değişikliklere sebep olduğunu ortaya koymaktadır.  

Holzmann (2013), bireysel emeklilik sistemlerindeki reformları ve bu reformların 
zaman içerisinde bu sistemlere olan etkilerini birkaç konu başlığı altında incelemiştir. 
Holzmann öncelikle, reformların gereklilikleri altında yatan nedenleri incelemiş, daha sonra 
bireysel emeklilik sistemlerindeki reformların yapısı ve temelde nasıl değişiklikler oldukları 
üzerinde durmuştur. Bu açıklamalardan sonra da yapılması gereken reformların toplum 
üzerinde kilit rol ve eski sisteme göre daha olumlu sonuçlar vermesi gerektiğini belirtmiştir. 
Bu amaçla Holzmann, dünyanın çeşitli yerlerindeki emeklilik sistemlerini zaman serileri 
analizi gibi temel analizlerle inceleyerek söz konusu dönemler içinde meydana gelen 
değişimleri makro ekonomik göstergelerle açıklamaya çalışmıştır. 

Bunun yanında Creedy ve diğerleri (2008), özel emeklilik sistemindeki vergilendirme 
değişikliklerinin kuşaklararası eşitlik, ulusal yaşam standardı, işgücü arzı, tasarruf ve sosyal 
refah gibi makroekonomik faktörler ve refah üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Türkiye’de ise doğrudan bu çalışmanın konusunu kapsamamakla beraber, Korkmaz ve 
diğerleri (2007), Ocak 2004-Haziran 2006 dönemini kapsayan 46 emeklilik fonunun 
performansını regresyon analizi yardımıyla ölçmüşler ve çalışmada fonların tekli ve iki 
değişkenli analizlerde başarı gösterdiği, üç değişkenli analizde ise başarısız olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 2008 yılındaki çalışmalarında ise Türkiye’deki emeklilik fonları ile yatırım 
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fonlarının Ocak 2004 – Aralık 2006 dönemindeki performanslarını karşılaştırmışlar ve fon 
yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda 
emeklilik fonlarının yatırım fonlarına göre daha iyi performans sergilediğini belirlemişlerdir. 
Ayrıca analiz edilen yatırım fonlarının zamanlama yeteneği göstermediği halde bir emeklilik 
fonunun zamanlama yeteneği gösterdiğini tespit etmişlerdir. Bakırtaş ve diğerleri (2010), 
Türkiye’de Bireysel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin verimliliklerini 
ölçmüşler ve sektörün finansal krizden etkilenip etkilenmediğini araştırmışlardır. Araştırmada 
2006-2009 dönemini veri zarflama analizi ile incelemişlerdir. İşseveroğlu ve diğerleri (2012) 
ise, makroekonomik dinamiklere etkisi bağlamında ülkemizdeki bireysel emeklilik sisteminin 
durumunu değerlendirmişlerdir. Swot analizi yardımıyla sistemin güçlü ve zayıf yönlerini 
belirlemeye çalışmış ve fırsat ve tehditlerinin ortaya konulmasını amaçlamışlardır.  

Bireysel emeklilik sistemi, ekonomideki ve ilgili sektörlerdeki değişimlere hassasiyet 
gösteren dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamik yapının iyi analiz edilmesi ile sistemi 
etkileyen faktörlerin belirlenerek varolan potansiyelinin artırılmasına olanak sağlayacaktır. 
Bireysel emeklilik sitemi ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları, reformların ve kanun 
değişikliklerinin ülkelerin emeklilik sistemleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 
Ancak bu çalışmaların çoğu, yukarıda da değinildiği gibi, ampirik bulgulardan ziyade 
gözleme ve yoruma dayanmaktadır. Bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran temel nokta ise, 
verilere dayalı istatistiksel bir yaklaşım sunarak kanun değişikliklerinin sigorta sistemleri 
üzerinde nasıl bir etki gösterdiğini incelemesidir. 

Türkiye’deki bireysel emeklilik sistemi ile ilgili çalışmaların özellikle bireysel emeklilik 
fonları üzerinde yoğunlaştığı ve sisteme ilişkin değişkenler ile makroekonomik değişkenler 
arasındaki ilişkiyi araştırdığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, çok değişkenli istatistiksel 
tekniklerin yanı sıra ekonometrik teknikler de kullanılmıştır. Ancak salt Bireysel emeklilik 
sistemi verilerinin yapısal kırılma analizi ile incelenmesine ilişkin bir çalışmaya 
rastlanılamamıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada Türkiye’deki Bireysel Emeklilik sistemi, Bai-
Perron çoklu yapısal kırılma analizi ile incelenerek günümüze kadar nasıl bir yapısal seyir 
izlediği ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmanın bu bakımdan da literatüre bir katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.   Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi 

Ülkemizde, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu 7 Ekim 2001 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve zaman içerisinde yapılan mevzuat değişiklikleriyle günümüze 
kadar büyüme eğilimi göstermiştir.  

27 Ekim 2003 tarihinde fiilen hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ilk 
yıllarında sistemin eksiklik ve ihtiyaçları ortaya konmaya çalışılmış, gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Yapılan ilk önemli düzenleme, 2007 yılında sigortacılık 
sektörünün uzun süredir beklediği Sigortacılık Kanununun yasalaşarak yürürlüğe girmesidir. 
Söz konusu kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda 
işverenin çalışanları adına katkıda bulunabilmesine ve öngörülen sınırlar dahilinde bu 
katkılara hak kazanma süresini belirleyebilmesine imkan tanıyan bir düzenleme yapılmıştır. 
Yine yapılan kanun değişikliği ile vakıf, sandık ve şirketlerde mevcut olan emeklilik 
birikimlerinin ve emeklilik taahhütlerinin vergisiz olarak sisteme aktarılabilmesine olanak 
sağlanmıştır. (EGM, 2007:8). Bu değişikliklere paralel olarak 2008 yılında Bireysel Emeklilik 
Sistemi Hakkında Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta hem emeklilik şirketlerinin çalışma 
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düzenine hem de katılımcıların haklarına ilişkin değişiklikler ve iyileştirmeler yapılmıştır 
(EGM,2008:7).  

Sosyal Güvenlik alanındaki gelişmeler kadar, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik 
gelişmeler de bireysel emeklilik sisteminin seyrini etkilemiştir. Türkiye ekonomisi, 2006 
yılında küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ve Ortadoğu’daki savaşın da etkisiyle 
oldukça hareketli bir yıl geçirmiştir. Mayıs ve Haziran ayında yaşanan dalgalanma neticesinde 
döviz kuru ve faizlerdeki artışlar, petrol ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon oranının 
hedeflenenin üzerinde gerçekleşmesine neden olmuştur (EGM 2006:14). 2007 yılının 
sonlarında ABD’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan küresel ekonomik kriz, 2008 yılında 
güçlenerek Türkiye ekonomisinde de etkilerini belirginleştirmiştir. 2007 yılında %4,7 
büyüyen Türkiye ekonomisi 2008 yılının ilk çeyreğinde %7,3, ikinci çeyreğinde %2,8, üçüncü 
çeyreğinde %1,2 büyümüş, dördüncü çeyreğinde ise  %6,2 küçülmüştür (EGM 2008:11). 
Küresel ekonomik krizin etkileri, 2009 yılında azalarak da olsa devam etmiştir. 2009 yılının 
ilk üç çeyreğinde küçülme eğilimi gösteren Türkiye ekonomisi, yılın son çeyreğinde %6 
oranında büyümüş ve bu büyüme eğilimi sonraki yılarda da devam etmiştir. 

2010 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan mevzuat 
değişiklikleri ile emeklilik yatırım fonlarının yatırım olanakları da önemli ölçüde 
genişletilmiştir. Bu durum, sisteme sunulan emeklilik yatırım fonlarının çeşitlendirilmesi 
sonucunu da beraberinde getirmiş ve sistemde daha önce bulunmayan türden yatırım araçları 
içeren emeklilik yatırım fonları sunulmaya başlanmıştır (EGM, 2010:7). Yapılan bu 
düzenlenmeler, katılımcıların tasarruflarının değerlenerek emeklilikte elde edilecek ek gelirin 
artması bağlamında sistemi cazip bir hale getirmiş ve sisteme yeni katılımların artarak devam 
etmesini sağlamıştır. Katılımcıların tasarruflarını artıcı yönde yapılan bu çalışmaların yanı sıra 
bu dönemde ayrıca hem bireysel hem de kurumsal katılımcı sayısını artırmak amacıyla 
çalışmalar başlanmış ve dönemin sonunda reform niteliğinde yeni bir yasal düzenleme 
yapılmıştır. 

Yapılan mevzuat çalışmaları sonucunda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamış ve bu kanuna 
istinaden hazırlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (BESY) 1 Ocak 2013 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanun ile vergi matrahından indirim yolu ile kullanılan vergi avantajı 
uygulaması kaldırılarak devlet katkısı sistemine geçilmiş, sistemden ayrılmalarda menkul 
sermaye iradı olarak tanımlanan ve stopaja tabi olan birikim tutarı uygulaması yerine, sadece 
irat tutarı üzerinden stopaj alınmasına yönelik değişiklikler yapılmıştır. Yapılan 
düzenlemelerle, işverenler tarafından çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve 
vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek katkı paylarının brüt ücretin %10’u 
kadar olan üst limiti %15’e çıkarılmıştır. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik 
taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret 
şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya 
tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına ilişkin verilen süre 31 Aralık 2015 
tarihine kadar uzatılmış, aktarım, ayrılma ve emeklilik işlemlerinin tamamlanması için 
belirlenen işlem süreleri yeniden düzenlenmiş, sistemde kısmi ödeme almaya ve kıymetli 
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madenlerden oluşan fonların kurulmasına imkan sağlanmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır 
(http://www.egm.org.tr/?sid=70, 05.05.2015). 

Yapılan bu düzenlemeler sayesinde 2013 yılında sisteme net bir milyon yeni katılımcı 
girişi olmuştur. Ayrıca, sisteme yeni giren katılımcıların ödediği ortalama katkı payı da %30’ 
a yakın bir seviyede artış göstermiştir (EGM,2013: 7).  

31 Mart 2015 tarihi itibariyle 40 milyar TL’ye yaklaşan fon büyüklüğüne ve yaklaşık 
5,3 milyon katılımcı sayısına ulaşan sistem, bir yandan uzun dönemli tasarrufların artmasına, 
diğer yandan sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda 
bulunmaya devam etmektedir.  

2.   Yapısal Kırılma Analizi 
Yapısal Kırılma, zaman içerisinde ortaya çıkan ekonomik kriz, ekonomi 

politikalarındaki değişiklik, belirli bir sektörde meydana gelen önemli bir gelişme veya doğal 
afetler gibi nedenlerle bir zaman serisinin yapısında meydana gelen kalıcı değişikliklerdir 
(Güriş ve diğerleri, 2011:413, Sevüktekin ve diğerleri, 2010:399). 

Yukarıda sayılan ve benzeri nedenlerle zaman serisinin trendinde bir kırılma oluşur. 
Seride meydana gelen kırılma kısa sürede eski yapısına dönerse yapısal değişiklikten söz 
edilemeyebilir.  İncelenen dönemin uzunluğuna ve seriye bağlı olarak aynı seride birden fazla 
kırılma, yani yapısal değişiklik gözlenebilir (Güriş ve diğerleri, 2011:413) 

Bir serideki çoklu yapısal kırılmanın belirlenmesi için farklı yaklaşımlar önerilmiştir. 
Andrews ve diğerleri (1996), bilinen varyanslı çoklu doğrusal regresyon modelinde 

bilinmeyen bir zamandaki kırılma noktasının belirlenmesi için optimal testler önermişler ve 
bunu çoklu kırılma durumu için genişletmişlerdir. 

Liu ve diğerleri (1997), çoklu yapısal kırılmanın belirlenmesi için farklı bir yaklaşım 
önermiştir. Bağımsız değişkenin farklı alt kümelerindeki farklı doğrusal formlara sahip çok 
değişkenli parçalı regresyon modelleri üzerine yaptıkları çalışmada ilk olarak bu altkümelerin 
sayısının tahmin edilmesi için uyarlanmış Schwarz kriterini kullanmışlar, daha sonra da artık 
kareler toplamının minimizasyonu yoluyla bu altkümelerin sınırlarını (eşik değerlerini) ve 
regresyon katsayılarını tahmin etmeye çalışmışlardır.  

Bai ve diğerleri (1998), bunlara alternatif olarak, zamanı bilinmeyen çoklu yapısal 
kırılma içeren doğrusal modellerdeki kırılma sayısının ve kırılma zamanının tahmin edilmesi 
için bir dizi test önermiştir. 

2.1.Bai-Perron Çoklu Yapısal Kırılma Testleri 

Bai ve Perron, çoklu yapısal değişikliklerin tahmin edilmesinde en küçük kareler tekniği 
ile tahmin edilen aşağıdaki m kırılmalı (m+1 kısımdan oluşan) çoklu regresyon modelini 
dikkate almıştır (Bai ve diğerleri, 1998: 49): 

1,...,1,...11 +=+++=+�+�= − mjTTtuzxy jjtjttt δβ  (1) 

 Bu modelde ty , t zamanında gözlemlenmiş bağımlı değişken; )1( ×pxt  ve )1( ×qzt
bağımsız değişken (covariate) vektörleri; β  ve jδ (j=1,…,m+1) ilişkili katsayılar vektörü; tu , 
t zamanındaki hata terimidir ve tu ’nin varyansı sabit olmak zorunda değildir. mTT ,...1  indisleri, 
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bilinmeyen kırılma noktalarını ifade etmektedir ve işlemlerde kolaylık olması açısından T0=0 
ve Tm+1=T olarak alınmıştır. Burada amaç, bilinmeyen regresyon katsayılarını kırılma 
noktaları ile birlikte tahmin etmektir. β  parametre vektörü, değişimlere (kırılmalara) bağlı 
olmayıp tüm örnek kullanılarak tahmin edildiğinde bu model, parçalı yapısal değişim modeli 
olmaktadır. p=0 iken tüm katsayılar değişimlere bağlı olduğundan tam (pure) yapısal değişim 
modeli elde edilmektedir. 
 Bai-Perron, çoklu kırılmaların tahmin edilmesi için aşağıdaki test istatistiklerini 
önermiştir (Bai ve diğerleri,1998: 56-59; Barışık ve diğerleri,2008:118): 

1.   m=k sayıda kırılmanın olduğu alternatif hipotezine karşın yapısal kırılmanın olmadığı 
(m=0) yokluk hipotezinin test edilmesi için supFT (k) tipi test istatistiği, 

2.   En çok M kadar bilinmeyen sayıda kırılmanın olduğu alternatif hipotez altında yapısal 
kırılmanın olmadığı (m=0) yokluk hipotezinin test edilmesi için çift maksimum testleri 
olarak adlandırılan UDmaxFT(M,q) ve WDmax FT(M,q)  test istatistikleri, 

3.   l+1 sayıda kırılmanın olduğu alternatif hipotezine karşın l sayıda kırılmanın olduğu 
yokluk hipotezinin test edilmesi için supFT(l+1|l) test istatistiği. 

 (1) numaralı modelin boyutunu belirlemek, diğer bir deyişle kırılma sayısını tahmin 
etmek için yaygın prosedür,  bir bilgi kriteri kullanmaktır. Liu ve diğerleri (1997) bunun için 
uyarlanmış Shwarz kriterini (LWZ) önerirken Yao (1998),  Bayesian Bilgi kriterini (BIC) 
önermiştir. Bai ve Perron tarafından önerilen metod ise FT(l+1|l) testinin ardışık olarak 
uygulanmasına dayanan, kırılmaların ardışık tahminlerinin kullanıldığı metottur (Bai ve 
diğerleri, 2003a:15).  
 Ardışık tahmin metodunda işleme, gerekli olduğu düşünülen küçük bir kırılma sayısını 
içeren (veya kırılmanın olmadığı) modelin tahmini ile başlanır. Daha sonra FT(l+1|l) testinin 
reddiyle ilişkili şekilde alt örnekleme bir kırılma eklenerek her alt örneklem için parametre-
kararlılık testleri gerçekleştirilir. Bu süreç, l’nin ardışık olarak artırılmasıyla ek yapısal 
değişiklik olmadığını ifade eden yokluk hipotezi reddedilemeyene kadar tekrarlanır (Bai ve 
diğerleri, 1998:65).  

Bai ve diğerleri (2003b), özellikle ampirik çalışmalarda en iyi sonuçların elde 
edilmesinde seride en az bir kırılma varsa bunu görmek için ilk olarak UDmax ve WDmax 
testlerinin yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu testler sonucunda en az bir kırılmanın 
varlığı tespit edilirse kırılma sayısına karar vermek ve kırılma zamanlarını tahmin etmek için 
FT(l+1|l) ardışık test istatistiğinin kullanılmasını önermiştir. 

4.   Analiz ve Bulgular 
Bu çalışma ile Bireysel Emeklilik Sisteminin gelişimi, ekonomik gelişmeler ve mevzuat 

değişiklikleri çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle 29 Haziran 2012 tarih ve 
28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu’na istinaden hazırlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik 
Sistemi Hakkında Yönetmelik ile hem katılımcıları hem de işverenleri kapsayan yeni yasal 
düzenlemelerin sistemin büyüklüğünü nasıl etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçla, bireysel emeklilik sistemini temsil etmek üzere 2004:01-2015:03 dönemini kapsayan 
ve 135 gözlemden oluşan aylık katkı payı tutarları veri seti ile çalışılmıştır. Veri seti, 
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin web sitesinde (http://www.egm.org.tr/?pid=351, 20.04.2015) 
bulunan haftalık toplam katkı payı tutarlarının sisteme giren aylık katkı payı tutarlarına 
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(milyon TL) dönüştürülmesiyle oluşturulmuş ve EViews.8 paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir.  

2004:01-2015:03 dönemine ilişkin aylık katkı payı tutarları serisinin zaman grafiği Şekil 
1’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Aylık Katkı Payı Tutarı (milyon TL) Grafiği 
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Şekil.1 incelendiğinde katkı payı tutarlarının zamana göre artan bir trende sahip olduğu 
görülmektedir. Özellikle 2011 yılından sonra sisteme giren katkı payı tutarlarındaki pozitif 
yönlü trendin 2013 yılından itibaren daha yüksek oranda seyrettiği görülmektedir.  Grafikte 
görülen bu durum, katkı payı tutarlarının zaman içerisinde yapısal değişiklik gösterdiği ve 
serinin durağan olmayan bir yapıya sahip olduğu yönünde ipuçları vermektedir. 

Katkı payı tutarlarında Şekil.1’deki grafikle görsel olarak belirlenen durağan olmayan 
yapının istatistiksel olarak ortaya konması için Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi 
uygulanmış ve test sonuçları Tablo.1’de verilmiştir.  

ADF birim kök testi sonuçlarına göre, katkı payı tutarları serisinin birim kök içerdiğini 
ifade eden yokluk hipotezi, dışsal değişken içermeyen, sabit terim içeren ve hem sabit terim 
hem de trend içeren tüm modeller için %1 anlamlılık düzeyinde reddedilememiş ve serinin 
durağan olmadığı belirlenmiştir. 
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Tablo.1 ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Dışsal Değişken t-istatistiği Kritik Değer* Olasılık Değeri* 

Yok 1,780 -2,582 0,982 

Sabit 0,392 -3,480 0,982 

Sabit ve Trend -1,741 -4,028 0,727 
* %1 anlamlılık düzeyine göre MacKinnon(1996) değerleri. 

Zaman serilerinde durağan-dışılığın nedenlerinden biri de, serinin anakütle regresyon 
denklemi boyunca farklı örneklemler açısından değişiklikler yani yapısal kırılmalar 
göstermesidir (Sevüktekin ve diğerleri, 2010:399).  

Aylık katkı payları serisindeki yapısal değişikliklerin ortaya konması ve kırılma 
tarihlerinin tahmin edilmesi amacıyla Bai-Perron çoklu yapısal kırılma testleri uygulanmıştır. 
Katkı payı tutarlarının zaman göre seyrini veren Şekil.1’deki yapı dikkate alınarak maksimum 
kırılma sayısı M=5 olarak belirlenmiştir. Her alt örnekte en az 15 gözlem olmasına ve farklı 
alt örnekler açısından hataların heterojen olmasına izin verilmiştir. Seride olması muhtemel 
otokorelasyon ve/veya değişen varyans durumu için kovaryans matrisinin oluşturulmasında 
Andrews Quadratic Kernel yaklaşımı ve otomatik bant genişliği seçimi yöntemi dikkate 
alınarak testler yapılmıştır. p=0 kabul edilerek parametrelerin yapısal değişikliklere bağlı 
olarak tahmin edilmesi sağlanmıştır. 

EKK yöntemiyle doğrusal regresyon modeli tahmin edildikten sonra uygulanan Bai-
Perron çoklu yapısal kırılma testlerinin çıktıları Tablo.2’de özetlenmiştir.  

m=k (k=1,…,5) sayıda kırılmanın olduğunu ifade eden alternatif hipotez altında 
kırılmanın olmadığını ifade eden yokluk hipotezi supFT(k) istatistiği ile sınanmış ve 
Tablo.2’de verilen sonuçlara göre tüm k değerleri için  supFT(k) istatistikleri %5 anlamlılık 
düzeyinde anlamlı bulunarak yokluk hipotezi reddedilmiştir. 

 
 

 
Tablo.2 Bai-Perron Çoklu Yapısal Kırılma Testi Sonuçları 

zt={1} q=1 p=0 h=15 M=5 ε =0,15  
supFT(k) Testi 

Kırılma Sayısı (k) supFT(k) Kritik Değer Kırılma Tarihleri 

1 129,76* 8,58  2012M11 

2 83,31* 7,22 2009M12,  2012M11 

3 77,46* 5,96 2005M11,  2010M03, 2012M11 

4 71,25* 4,99 2005M10,  2009M08,  2011M04,  2012M12 

5 56,90* 3,91 2005M10,  2007M10,  2009M08,  2011M04,  2012M12 

Çift Maksimum Testleri 
Test Türü İstatistik Kritik Değer**     
U Dmax 129,76* 8,88     
W Dmax 129,76* 9,91     
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Ardışık supFT(l+1|l)  Testi 
Kırılma Testi sup Ft(l+1/l) Kritik Değer** Kırılma Tarihleri 

0 yerine 1 129,76* 8,58 2012M11    
1 yerine 2 47,32* 10,13 2009M12    
2 yerine 3 3,55 11,14     

Bilgi Kriterlerine Göre Tahmin Edilen Kırılma Sayıları 
Bilgi Kriteri Kırılma Sayısı     

Ardışık 2      
LWZ 2      
BIC 3      

İki Kırılmalı Model Tahmin Sonuçları 
Parametre Tahmin değeri Standart Hata t-istatistiği F-istatistiği F-olasılık  

1δ  97,05 16,36 5,93* 289,97* 0   
2δ  242,19 13,38 18,10*     
3δ  510,37 28,01 18,22*     

Kırılma Tarihi Tahmin Değeri     
 T1 2009M12       

T2 2012M11           
*%5 anlamlılık düzeyinde anlamlı 
**Bai-Perron (2003b) kritik değerleri 

 En çok M kadar bilinmeyen sayıda kırılmanın olduğunu ifade eden alternatif hipotez 
altında yapısal kırılmanın olmadığını ifade eden yokluk hipotezinin testinde UDmax ve 
WDmax istatistikleri de %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunarak yokluk hipotezi yine 
reddedilememiştir. Bu durumda katkı payı tutarları serisinde en az bir kırılmanın varlığından 
söz etmek mümkündür. 

Tahmin edilen kırılma dönemleri ise yalnızca bir kırılmanın olduğu durum için 2012:11, 
iki kırılmanın olduğu durum için 2009:12 ve 2012:11 tarihlerini göstermektedir. Kırılma 
sayılarına göre belirlenen diğer kırılma tarihleri de Tablo.2’de gösterilmiştir. 
 supFT(k) ve çift maksimum testleri sonucunda en az bir kırılmanın varlığı tespit 
edildiğinden kırılma sayısına karar vermek ve kırılma zamanlarını tahmin etmek için ardışık 
FT(l+1|l) testi sonuçlarını incelemek gerekmektedir.  l+1 sayıda kırılmanın olduğunu ifade 
eden alternatif hipotezine karşın l sayıda kırılmanın olduğunu ifade eden yokluk hipotezinin 
testinde supFT(l+1|l) istatistiği l=0 ve 1 için %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunurken, l=2 
için anlamlı bulunamamış ve yokluk hipotezi reddedilememiştir. supFT(1|0) testi sonucunda 
kırılma tarihi 2012:11 olarak belirlenmiştir. supFT(2|1) testi sonucunda ise ek bir yapısal 
kırılma olduğu ve bu ek kırılmanın 2009:12 tarihinde gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Kırılma sayısının belirlenmesinde kullanılan bilgi kriterlerinden BIC bilgi kriteri 3 
kırılmayı işaret ederken LWZ bilgi kriteri ve ardışık (sequentially) bilgi kriteri ise seride 2 
kırılmanın olduğunu göstermektedir. 

Test sonuçları birlikte değerlendirildiğinde katkı payı tutarları serisinde iki yapısal 
kırılma olduğu ve bu kırılmaların 1̂T =2009:12 ve 2̂T =2012:11 tarihlerinde gerçekleştiği 
görülmektedir.  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   33	  

Katkı payı tutarları serisinde iki kırılma olduğu dikkate alınarak tahmin edilen doğrusal 
tam (pure) değişim modeli aşağıdaki denklemle ifade edilmektedir. 

Katkı Payı Tutarı =(2009:12’den önceki dönem).97,05 + (2009:12-2012:10 
dönemi).242,19 + (2012:11 ve sonraki dönem).510,37 (2) 

(2) numaralı modele ilişkin tahmin doğrusu ve artık grafikleri Şekil.2’de verilmiştir. 
 

Şekil.2 Gözlemlenen, Tahmin Edilen ve Artık Değerlerinin Grafiği 
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Bai-Perron çoklu yapısal kırılma testlerinde elde edilen tüm bulgular birlikte 
değerlendirildiğinde katkı payı tutarlarının 2004:01-2015:03 dönemi boyunca iki yapısal 
kırılma geçirdiği ve Şekil.2’de de verildiği gibi yapısal anlamda üç farklı dönemden oluştuğu 
görülmektedir. Bu dönemler; 2009:12’ye kadar olan 71 aylık ilk dönem, 2009:12 ile 2012:10 
tarihlerini içeren 35 aylık ikinci dönem ve 2012:11’den itibaren 2015:03’e kadar olan 29 aylık 
üçüncü dönemdir. 

2003 yılının 4. çeyreğinde fiilen hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi’nin, 2009 
yılının 12. ayına kadar olan yaklaşık 6 yıllık ilk dönemi başlangıç evresi olarak 
nitelendirilebilir. Bu süreçte 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin etkileriyle oluşan 
ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, sistemin eksiklik ve ihtiyaçları doğrultusunda 
2007 ve 2008 yıllarında mevzuatla ilgili yapılan iyileştirmelerle ve sisteme dahil olan iki yeni 
emeklilik şirketiyle birlikte sistem büyüme eğilimi göstermiştir. 2004:01’de 30.496 olan 
katılımcı sayısı, 2009:11 itibariyle 1.967.186’ya; aynı tarihlerde toplam katkı payı tutarları ise 
12,34 milyon TL’den 6.896,24 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

2009 yılının ilk üç çeyreğinde küçülme eğilimi gösteren Türkiye ekonomisinin küresel 
ekonomik krizin etkilerinin giderek azalması sonucu yılın son çeyreğinden itibaren büyüme 
eğilimi göstermesiyle birlikte, bireysel emeklilik sisteminin ilk döneminin sonlarında yapılan 
mevzuatla ilgili iyileştirmeler ve sisteme dahil olan yeni emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin 
etkisiyle 2009 yılının son ayında bir kırılma yaşanmış ve bireysel emeklilik sisteminde 
yaklaşık üç yıl süren yeni bir yapısal döneme girilmiştir. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   34	  

Bireysel Emeklilik sisteminin 2009:12 ile 2012:10 tarihlerini içeren ikinci döneminde 
de sistemi ve dolayısıyla katılımcıları ilgilendiren yeni ve önemli mevzuat düzenlemeleri 
yapılmıştır (bkz. bölüm.2).  

Bireysel emeklilik sisteminin artan trendi, şirketleri de bu alanda faaliyet göstermeye 
yöneltmiştir. 2009 yılının 12. ayında bir, 2011 yılında bir ve 2012 yılında üç yeni emeklilik 
şirketi sisteme dahil olmuştur. Ekonominin olumlu seyri ve katılımcı teşvikini artıcı mevzuat 
çalışmaları ile bireysel emeklilik sisteminin yaklaşık üç yıl süren ikinci döneminin sonunda 
aylık ortalama katkı payı tutarlarında ilk döneme göre yaklaşık olarak 1,5 kat artış 
sağlanmıştır. 2012:10 tarihi itibariyle sistemdeki katılımcı sayısı %50 oranında artarak 
3.015.781’e, toplam katkı payı tutarı 1,2 kat artarak 15.372,78 milyon TL’ye ve toplam fon 
büyüklüğü ise 19.030,30 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Bireysel emeklilik sisteminin ikinci döneminde yapılan mevzuat çalışmaları sonucunda 
29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, reform niteliğinde bir yasal düzenleme olmuştur. Bu 
kanuna istinaden hazırlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik 
Sistemi Hakkında Yönetmelik (BESY) ile bireysel emeklilik sisteminde 2012:11 tarihinde bir 
kırılma gerçekleşmiş ve bu tarihten itibaren yeni bir yapısal döneme daha girilmiştir.   

Bu dönemde ekonominin azalan büyüme eğilimine rağmen bu kanun ve ilgili 
yönetmelikle getirilen yeni uygulamalar ve bu uygulamaların reklam vb. araçlarla büyük 
kitlelere ulaştırılması neticesinde bireysel emeklilik sisteminde çok yüksek bir oranda büyüme 
sağlanmıştır.  

Bireysel Emeklilik Sistemi 2012 Gelişim Raporu (EGM, 2013: 85)’na göre 2013 yılı 
için sistemdeki toplam katılımcı sayısının en iyimser tahminle ortalama olarak 3.994.157 kişi,  
net katkı payı tutarının ise ortalama 4.561,189 milyon TL olacağı öngörülmüştür. Yeni 
düzenlemelerin uygulandığı ilk yıl olan 2013 yılı itibariyle sistemdeki toplam katılımcı sayısı 
4.126.956 kişi, sisteme giren katkı payı tutarı ise 5.616, 796 milyon TL olarak en iyimser 
öngörülerin bile çok üzerinde gerçekleşmiştir.  

Bireysel Emeklilik sisteminin 2012:11’den itibaren başlayan 29 aylık son döneminde 
aylık ortalama katkı payı tutarlarında bir önceki dönemin ortalamasına göre 1,1 kat artış 
sağlanmıştır. Yine bir önceki döneme göre sistemdeki toplam katılımcı sayısı yaklaşık olarak 
%77 oranında artarak 2015 yılının Mart ayı itibariyle 5.323.374 kişiye, toplam katkı payı 
tutarları ise %96 oranında artarak 30.173,49 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

5.   Sonuç 
Bu çalışma ile Bireysel Emeklilik Sistemindeki yapısal değişiklikler incelenmeye 

çalışılmıştır. Özellikle hem bireysel hem de kurumsal katılımcılar açısından olumlu 
gelişmeleri barındıran ve 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren BESY ile getirilen yeni 
düzenlemelerin sistemin seyrini nasıl etkilediği ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Ülkemizde 2003 yılının son çeyreğinde hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi, 
uzun vadeli tasarruflar açısından ekonomimizde zamanla önemli bir konuma sahip olmuştur. 
Uygulanmaya başladığı günden bugüne kadar ülke ekonomisinde meydana gelen gelişmeler, 
deprem, sel vb. doğa olayları, yasal düzenlemeler gibi birçok olay, diğer sektörler gibi 
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Bireysel Emeklilik sistemini de etkilemiş ve zaman içerisinde sistemin seyrinde uzun süreli 
ani değişikliklere, diğer bir deyişle yapısal kırılmalara yol açmıştır. 

Bireysel Emeklilik Sistemini temsil etmek üzere 2004:01-2015:03 dönemini içeren 
aylık katkı payı tutarları serisine Bai-Perron çoklu yapısal kırılma analizi uygulanmış ve 
analiz sonucunda aylık katkı payı tutarlarında 2009:12 ve 2012:11 tarihlerinde iki yapısal 
kırılma tahmin edilmiştir. Bu iki kırılmayla birlikte aylık katkı payı tutarlarının- dolayısıyla 
bireysel emeklilik sisteminin- üç ayrı yapısal dönemden oluştuğu belirlenmiştir. Özellikle 
2012:11 tarihindeki kırılmanın; katkı payı tutarının %25’i kadar devlet katkısı verilmesi, 
sistemden ayrılma durumunda stopaj kesintisinin tüm birikim yerine irat üzerinden yapılması 
ve işverenler açısından Kurumlar vergisi matrahından indirilecek %10’luk vergi avantajının 
%15’e çıkarılması gibi öne çıkan düzenlemelerin olduğu kanun değişikliğinin bir sonucu 
olduğu düşünülmektedir. Nitekim sözkonusu kırılma tarihinde itibaren sisteme giren katkı 
payı tutarlarında anlamlı derecede bir büyüme gerçekleşmiştir. 

Tüm bu veriler ışığında, Türkiye’deki Bireysel emeklilik sisteminin dinamik bir yapıya 
sahip olduğu, sistemin eksikliklerinin giderilmesi ve hacminin artırılması amacıyla yapılan 
mevzuat düzenlemelerinin olumlu ekonomik ortamın oluşması durumunda sistemin 
büyümesine olanak sağladığı değerlendirilmiştir. 
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ÖĞRETMENLERİN ROL MODELLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ1 

 
Dr. Ebru DEMİR*     Yrd. Doç. Dr. Meliha KÖSE** 

 

Öz 

Hızla değişen sosyo-kültürel yapı, öğretmenin eğitimdeki önemini azaltamamıştır. Öğrencinin dünyasında 
öğretmen oldukça etkili bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin kendilerini öğrenciler için rol model 
olarak görüp görmediklerini, öğretmenlerin hangi açılardan kendilerini rol model olarak gördüklerini ayrıca 
öğretmenlerin kendilerini rol model olarak görmeme durumunda bunun nedenlerini tespit etmek ve öğrencilerin 
öğretmenlerini rol model olarak görme eğilimlerinin öğretmenler tarafından fark edilip edilmediği bilgisine ulaşmaya 
çalışmaktır. Betimsel araştırma modelini esas alan bu çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu iki sorudan 
oluşan bir uygulama anketi hazırlanmıştır. Anket formunda yer alan sorulara verilen cevaplarla çeşitli veriler elde 
edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi neticesinde, öğretmenlerin büyük ölçüde kendilerini öğrenciler için rol model 
olarak gördükleri fark edilmiştir. Öğretmenlerin özellikle öğrencilerin kişilik eğitimine ve karakter oluşumuna dikkat 
ettikleri gözlenmiştir. Öğretmenlerin davranışlarıyla öğrencilere iyi birer model olmaları, öğrencilerin davranışlarını 
da etkileyerek gelecek hayatlarının şekillenmesinde de temel oluşturacağından, öğretmenlerin rol model olarak 
görüldüklerine dair farkındalıkları oldukça önem taşımaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Öğrenci, Rol Model, Öğrenme, Eğitim. 

 

TEACHERS' VIEW ON TEACHERS' BEING A ROLE MODEL 

Abstract 

Rapidly changing socio cultural environment has not diminished the importance of teachers in education. 
They still play a major role in shaping students’world. The purpose of this study is to understand if and how teachers 
see themselves as role models for students, examine the underlying causes of why teachers don’t see themselves as 
role models in some cases, as weell as if teachers are awere that students see them as role models. This study is based 
on a descriptive research model in which two open-ended questions are used in data collection to prepare the 
questionnaire form. Analysis of the data obtained largely shows that teachers see themselves as role models for 
students. The study shows that teachers pay special attention to students personal development and character 
formation. It is very important that teahcers provide a good role model because of being a good role model does not 
only impact the students behavior but also help students lay a foundation for their future. 

Key Words: Teacher, Student, Role Model, Learning, Education. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Bu çalışma, 22-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu’nda sözlü 
bildiri olarak sunulmuştur. 
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GİRİŞ 

Öğrenme en geniş anlamda; eğitim, öğretim ve deneyimler sonucunda davranışlarda 
meydana gelen uzun süreli kalıcı değişiklikler olarak tanımlanabilir. Bilişsel, sosyal, psikolojik, 
dil ve düşünce, algı ve bellek, dikkat ve güdülenme gibi pek çok değişkenin etkileşimi sonucunda 
öğrenme gerçekleşmektedir (Aydın, 2006). Bandura’ya (1986) göre öğrenmede temel kavramlar 
taklit, gözlem ve model almadır. Bireyin başkalarının davranışlarını gözlemleyerek öğrenmesi, 
sosyal öğrenme teorisinin de temelini oluşturmaktadır. Öğrenenin, modelden gözlemlediği 
davranışı ortaya koyabilme kabiliyeti, öğrenmenin etkililiğinde oldukça önemli bir unsurdur 
(Yeşilyaprak, 2002). Birlikte öğrenme ortamında; öğrenenle, öğretenlerin etkileşim içinde olması, 
öğrenen kişiye gözlemleme ile zihinsel fonksiyonlar geliştirmede katkı sağlamaktadır (Demirbaş 
ve Yağbasan, 2005).  

Kişiliğini henüz oluşturamamış öğrenci etrafındakileri gözlem yapmaya, taklit etmeye ve 
model almaya açıktır. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara birçok bilişsel, duyuşsal, sosyal 
ve psikomotor davranışlar, beğenilen ve saygı duyulan yetişkinlerin model olmaları yolu ile 
kazandırılabilir. Eğitim durumunda öğretmenler, öğrenciler için iyi birer model olabilirler ve 
çocuklara; yaratıcılığı, etkili öğrenme ya da çalışma stratejilerini, problem çözme becerilerini 
öğretebilirler (Demirbaş ve Yağbasan, 2005). Singer de (2000), okul ortamında öğretmenlerin 
kendi davranışları yoluyla öğrencilere örnek olmaları ve amaçlarını bu şekilde aktarmaları 
gerektiğini vurgulamıştır. Öğretmenler, öğrencilere istenilen davranışları öğretmede ve öğrenilen 
davranışları pekiştirmede eğitimin ilk sorumlusudurlar (Başaran, 1994).  

Öğretmen, öğrenmeyi sağlayan ve yol gösteren kişidir. Daha açık bir ifadeyle, öğretmenin 
temel görevi, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak öğrenme yaşantılarını 
düzenlemek ve istendik davranışların öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığını 
değerlendirmektir (Fidan ve Erden, 1994’ten aktaran; Kılıç vd., 2004). Öğretmen, dersi 
işlemesindeki etkililiğinin yanı sıra, öğrencilerce olumlu veya olumsuz tutum ve davranışlarıyla 
da değerlendirilmektedir (Kılıç vd., 2004). Dolayısıyla öğretmenin, mesleğinin gereklerini yerine 
getirmesi başta olmak üzere, öğrencileri kişiliği ile etkilemesi, başka bir deyişle öğrenciler için 
rol model olması son derece önemlidir. Sınıf ortamında, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiler 
öğrenmenin ve eğitimin temelini teşkil etmektedir. Bu nedenle sınıftaki eğitici ortamın büyük 
ölçüde öğretmenin davranışlarına bağlı olduğu söylenebilir (Ergün ve Duman, 1998). Sınıf 
ortamının dışına çıkıldığında ise sosyalleşme sürecinde öğretmen davranışlarının, topluma uyum 
sağlama sürecinde olan öğrenci tarafından örnek alındığı da görülmektedir (İnceoğlu, 2010). 
Zaman içinde öğrenciler, toplumun genelinde kabul gören değerleri öğrenerek, yaşayarak ve 
başkalarına aktararak sosyal hayatta bir yer edinir. Bu değerlerin öğrenilmesinde, öğretmen 
oldukça önemli bir model olmakta ve öğrencilerin karakter oluşumunda da doğrudan bir etkiye 
sahip olmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin, alanlarında uzman olmasına önem verildiği kadar 
davranışlarına da önem verilmelidir. Eğitimci ve öğrenci etkileşimi ne kadar etkili olursa 
öğrencinin gözlemlediği davranışları gösterme becerisi de o kadar artmaktadır (Yener, 2011). 

Aile bireylerinden sonra çocukların ilk karşılaştığı ve onlara daha derinlikli sosyal 
tecrübeler yaşatan kişiler olarak öğretmenlere kimi zaman bir anne ve babanın ötesinde çok daha 
büyük görevler düşmektedir (Aydın, 2009). Bu nedenle öğretmenler, hem çocuk hem ebeveyn 
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hem de toplum açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuklar özellikle öğretmenlerin 
rollerini dikkate alarak tutum ve değer kazanmaktadır. Dolayısıyla öğretmen sosyal değerleri iyi 
bilmeli, toplumun beklentilerini, sorunlarını saptamalı ve bulgularını öğrencilerin 
yetiştirilmesinde kullanabilmelidir (Sünbül, 1996). Çeşitli araştırmacılara göre, “Öğrencilere 
karşı güler yüzlü, hoşgörülü, sevecen, güvenilir, dürüst, objektif, sırdaş ve dost olan, düşünce ve 
davranışlarıyla öğrenciler için iyi bir model olan öğretmen ideal öğretmendir.” denilmektedir 
(Çelikten ve Şanal, 2005). Öğretmenin, mesleğinin getirdiği özellikler itibariyle toplumu önemli 
ölçüde etkilediği düşünülecek olursa, eğitim sisteminin amacına uygun öğrenciler yetiştirebilmek 
için öğretmenlerin mesleki ve kişilik olarak iyi yetişmiş olmaları ve öğrenciler için pek çok 
noktada rol model olduklarının bilincinde olmaları unutulmaması gereken bir gerçektir.  

 

AMAÇ 
Öğretmen, bir toplumun geleceği olan bireyleri yetiştiren ve çocukları hayata hazırlayan 

kişidir. Bu nedenle toplumun şekillenmesinde öğretmene oldukça önemli görevler düşmektedir. 
Bu durum da öğretmenin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra, birçok niteliğe sahip olmasını gerekli 
kılmaktadır. Öğretmenlerin iyi yetişmiş olmalarıyla birlikte öğrencilere iyi birer model olmaları 
öğrencilerin davranışlarını da etkileyeceğinden, öğretmenlerin öğrenciler tarafından rol model 
olarak görüldüklerine dair farkındalıklarının açığa çıkarılması son derece önemlidir. Etkili 
öğretmen kişiliğinin, bir diğer deyişle öğretmenin etkililiğinin belirlenebilmesi de oldukça önemli 
bir konudur. Öğretmenin kişiliği üzerine araştırmacılar tarafından yapılan tek kabul, etkili 
öğretmen niteliklerinin kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtır şekilde olmasıdır. Bu kişilik 
niteliklerinin örneklerinden bazıları sıcakkanlılık, dostça bir tavır ve sorumluluk olarak 
belirlenmiştir (Sünbül, 1996). 

 Bu araştırmada, öğretmenlerin rol modelliği hakkında öğretmen görüşlerine ulaşılmak 
istenmiştir. Böylece öğretmenlerin kendilerini rol model olarak görüp görmedikleri ve 
kabullerinin gerekçeleri sorgulanmıştır. Eğitim-Öğretim sürecinde etkin bir rol oynayan ve genel 
olarak öğrenciler tarafından model alınan öğretmenlerin kendilerini rol model olarak görüp 
görmediklerinin, daha yalın bir anlatımla kendilerini nasıl gördüklerinin belirlenmesi eğitim 
adına önemli ipuçları vermesi bakımından da oldukça önemlidir. Bu ve benzeri çalışmalar, 
öğretmen kavramının analiz edilmesine yardımcı olabileceği gibi öğretmen ve öğrenci 
ilişkilerinin irdelenmesi ve de ihtiyaçların belirlenmesi hususunda da yarar sağlayacak 
niteliktedir. Araştırma sonucu, geliştirilebilecek eğitim politikalarına ışık tutması bakımından da 
son derece değerlidir. 

Araştırmanın genel amacı, öğretmenin rol modelliğinin ve öğretmenin rol model olduğuna 
dair farkındalığının oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktır.  

Araştırmanın problemi; “Öğretmenin rol modelliği ile ilgili öğretmen görüşleri nelerdir, 
öğretmenler kendilerini öğrenciler için rol model olarak görmekte midirler, öğretmenlerin 
kendilerini rol model olarak gördükleri noktalar nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın 
problemi doğrultusunda aşağıda belirtilen birtakım alt problemler ortaya konmuştur:  

1-   Öğretmenler öğrencilerin kendilerini rol model olarak gördüklerini düşünüyorlar mı? 
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2-   Öğretmenler kendilerini öğrenciler için rol model olarak görüyorlar mı? 

3-   Öğretmenler öğrencilerin hangi açılardan kendilerini rol model aldıklarını 
düşünmektedirler? 

4-   Öğretmenler kendilerini hangi açılardan rol model olarak görmektedirler? 
5-   Bazı değerlerin kazanılmasında öğretmenler kendilerini rol model olarak görmekte 

midirler? 
Bu araştırmada aşağıda belirtilen varsayımlardan hareket edilmiştir: 

1- Literatür tarama suretiyle elde edilen bilgiler doğrudur. 
2- Bilgi toplama aracı olarak kullanılan, açık uçlu sorulardan oluşan araştırma anketi için 
yeterli bilgi verebileceği hakkında, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri 
geçerli ve güvenilir niteliktedir. 

3- Seçilen okullarda öğretmenler anket sorularına doğru ve samimi cevaplar vermişlerdir. 
4- Seçilen örneklem evreni temsil edebilecek niteliktedir. 

5- Anket için hazırlanan sorular konuya ışık tutabilecek yeterliliktedir. 
       Bu araştırma aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır: 
 

1- Araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
bağlı Mamak, Etimesgut, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle merkez ilçelerinde bulunan sekiz 
okuldaki ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleriyle sınırlıdır. 

2- Araştırma için literatür tarama ve alan araştırması yeterli görülmüştür. 
3- Araştırma bulguları öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevaplar ile sınırlı olup 

elde edilen verilerin genellenebilirliği öğretmen örneklemi bakımından yeterlidir.  
YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın sorunu, evren ve örneklemi, modeli, veri toplama aracının 
geliştirilmesi ve verilerin analizi açıklanmıştır. Algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve 
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir süreç izlenmiştir. 

Araştırmanın Sorunu  

Bu araştırmada, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı içerisinde seçilen ilköğretim ve 
ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin kendilerini öğrenciler için rol model olarak 
görüp görmedikleri bilgisine ulaşılmak istenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin hangi açılardan 
kendilerini rol model olarak gördükleri, kendilerini rol model olarak görmeme durumunda ise 
bunun nedenlerinin belirlenmesi ve öğrencilerin öğretmenlerini rol model olarak görme 
eğilimlerinin öğretmenler tarafından fark edilip edilmediğini tespit etmek araştırmanın sorunları 
arasında yer almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilecek verilerin ışığında bazı genellemelere 
gidilecektir. Ayrıca araştırmanın sorunu, konuya ilişkin yapılan literatür taraması yoluyla da 
desteklenerek değerlendirilmiştir. 
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Evren ve Örneklem 

Anket çalışmalarında ve araştırmalarda, çalışmalar evren üzerinden yürütülmektedir. 
Araştırma evreni, araştırma probleminin etkisi altında bulunan ve bilgi sağlamak için gözlem 
yapılacak ana kütledir (Bal, 2001). Araştırmacılar bu somut evreni kullanarak bir görüş bildirme 
imkânını elde etmektedirler. Belirli bir amaç için evren olarak seçilen bir grup, başka bir amaç 
için evren olmayabilir. Sosyoloji, psikoloji, eğitim vb. alanlardaki araştırmalarda evren, 
genellikle araştırmalarda kullanılacak verilerin kaynağını oluşturur (Kaptan, 1998). Ancak bu 
çalışmalarda genele ulaşmak mümkün değildir. Çalışma evreni, ulaşılması zor olan evreni daha 
sınırlı ve somut hale getirmektedir. Evren ve örneklem belirleme amacının altında yatan neden, 
yapılan çalışmalara kolaylık sağlamaktır. Belli bir evrenden belli kurallara göre seçilen ve 
çalışma kümesi olarak kabul edilen örneklemin (sample) ise evreni temsil ettiği kabul 
edilmektedir (Karasar, 2002).  

Bu araştırmanın evrenini Ankara ili Mamak, Etimesgut, Keçiören, Çankaya ve 
Yenimahalle merkez ilçelerinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta 
olan öğretmenler, araştırmanın örneklemini ise belirlenen ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 
çalışan toplam 95 öğretmen oluşturmaktadır (Tablo 1). Örneklem için belirlenen okullar, 
ilköğretim ve ortaöğretim okulları olarak iki bölüme ayrılmış olup tesadüfi (random) örnekleme 
yöntemi ile dört ilkokul ve dört lise seçilmiştir. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 
öğrencilerin özelliklerinde farklılıklar olduğundan, öğretmenlerin görüşlerinde de farklılık 
olacağı düşünülerek karşılaştırma yapılabilmesi amaçlanmıştır. Tablo 2, 3 ve 4’te örneklemde yer 
alan öğretmenlerin kıdemi, cinsiyeti ve de branşına dair bilgiler analiz edilmiştir.  

 

Tablo 1.  Örnekleme Giren Okullar ve Öğretmen Sayıları 

Okul N 
Ahmet Hızal İlkokulu  13 
Ahi Evran İlkokulu  17 
İbni Sina İlkokulu  10 
Dumlupınar İlkokulu  10 
Kalaba Anadolu Lisesi   13 
Sancak Anadolu Lisesi  6 
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi  19 
Çağrı Bey Anadolu Lisesi  7 
Toplam 95 

 
Tablo 1’e göre örneklemde yer alan öğretmenlerin 50’si ilköğretimde, 45’i ortaöğretimde 

çalışmaktadır. Yani öğretmenlerin yaklaşık % 53’ü ilköğretimde, %47’si ise ortaöğretimdedir. 
Farklı sosyo-kültürel çevreye sahip olan bu okullarda çalışan öğretmenlerin görüşlerinin, 
çalışmaya farklı katkılarının olacağı düşünülerek hareket edilmiştir. Öğretmenlerin rol modelliği 
seviye gözetmeksizin tüm öğretmenleri ve öğrencileri ilgilendirdiğinden, okulların farklı 
seviyelerde olması ve farklı niteliklerde eğitim vermesi araştırma için önemli kabul edilmektedir.  
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı  
 
Cinsiyet İlköğretim Ortaöğretim -f- % 
Kadın     45     31 76 80 
Erkek     5     14 19 20 
Toplam     50     45 95 100 
 

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %80’inini kadın, %20’sini ise erkek 
öğretmenler oluşturmaktadır. Bu durum, kadınların öğretmenlik mesleğinde yer alma oranlarının 
çok olması ile ilgili olabileceği gibi erkek öğretmenlerin anket formuna ilgi göstermemesiyle de 
ilgili olabilir.  
 
Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Branşa Göre Dağılımı  
 
Branşlar Kadın Erkek -f- % 
Sınıf Öğretmeni 35 2 37 39 
Matematik 4 4 8 8.4 
Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım 4 3 7 7.4 
İngilizce 6 1 7 7.4 
Biyoloji 3 1 4 4.3 
Tarih 2 1 3 3.2 
Fen ve Teknoloji 3 - 3 3.2 
Meslek Dersleri - 3 3 3.2 
Felsefe 2 1 3 3.2 
Arapça 3 - 3 3.2 
Türkçe 1 1 2 2.1 
Beden Eğitimi 1 1 2 2.1 
Bilişim Teknolojileri 2 - 2 2.1 
Gıda Teknolojisi 2 - 2 2.1 
El Sanatları 2 - 2 2.1 
Tekstil Teknolojisi - 1 1 1.0 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 - 1 1.0 
Tekstil Dokuma Örgü 1 - 1 1.0 
Müzik 1 - 1 1.0 
Fizik 1 - 1 1.0 
Coğrafya 1 - 1 1.0 
Görsel Sanatlar 1 - 1 1.0 
Toplam 76 19 95 100 
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Tablo 3’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin 37’si sınıf öğretmenidir. Bu rakam 
%39’luk dilimi oluşturmaktadır. %8.4 ile Matematik öğretmenleri ikinci sırayı alırken %7.4 ile 
Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım ile İngilizce öğretmenleri üçüncü sırada yer almaktadır.  
Öğretmenlerin 22 farklı branşta çalıştıkları görülmektedir. Farklı branşlardaki öğretmenlerin rol 
modellik hakkındaki görüşlerini alabilmek, öğretmenler açısından rol modellik konusunun hangi 
düzeyde olduğunu tespit etmek bakımından da son derece değerlidir. 
 
 
Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Kıdeme Göre Dağılımı 
 
Kıdem-Çalışma 
yılları 

Kadın Erkek  -f- % 

1-10 17 3 20 21 
11-19 38 8 46 48.4 
20 ve üstü 21 8 29 30.6 
Toplam 76 19 95 100 
 

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %48.4’ü 11-19 yıllık mesleki deneyime, 
%30.6’sı ise 20 yıl ve üstünde bir deneyime sahiptir. Bu durum, araştırma bakımından oldukça 
önemlidir. Tecrübeli öğretmenlerin yıllar içinde edindikleri deneyimler sayesinde, öğretmenlerin 
rol modelliği ile ilgili önemli görüşlere sahip oldukları düşünülmektedir. Bu da çalışmaya ışık 
tutarak çalışmayı daha anlamlı hale getirmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %21’i ise 
1-10 yıllık deneyime sahiptir. Mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin görüşlerini almak, onların 
öğretmenlerin rol modelliğinin önemini farkında olup olmadıklarını anlamak açısından da dikkate 
değerdir. 

Araştırmanın Modeli 
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma, betimsel bir çalışmadır. Betimsel 

araştırma, var olan bir olayı nicel (sayıları kullanarak) ya da nitel (bir birey ya da grubun 
özelliklerini ortaya koyarak) yönden betimleyen bir araştırma türüdür (McMillan ve Schumacher, 
1984’ten aktaran; Balcı, 1989). Bu yöntemin en temel özelliği, geçmişte ve bugün var olan bir 
olay ya da durumu kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi çalışmaktır. Betimsel araştırmanın 
amacı ise, evrenin ya da ondan çekilen yansız bir örneklemin doğru bir tanımına ulaşmaktır 
(Simon ve Burstein, 1985’ten aktaran; Balcı, 1989). Betimsel araştırmalarda hipotez, gözlem ve 
yorumlama aşamalarından geçilerek kavramsal modelimiz de zenginleşir. 

Betimsel araştırma, çalışılan konunun mevcut durumuna ilişkin hipotezler test etmek için 
veya sorulara cevap bulmak için veri toplamayı gerektirir. Betimleyici veriler; genellikle gözlem, 
anket, görüşme veya test gibi bilgi toplama yolları ile elde edilir. Betimsel yöntemde oldukça sık 
kullanılan veri toplama araçlarından biri olan anket, birincil kaynaklardan veri toplamak için 
hazırlanan sistematik bir soru formudur (Kırcaali-İftar, 1999). Amacı, araştırmanın problemini 
çözecek ve ele alınan hipotezleri test edecek bilgileri sistematik bir biçimde toplamak ve 
saklamaktır. Betimleyici araştırmaların sonuçları ise, yüzde tabloları ve/veya grafikler ile 
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gösterilerek değişkenler arasında korelasyonun varlığı veya yokluğu saptanır. Mevcut durumun 
betimlenmesini amaçlayan bu çalışmada, geniş bir örnekleme ulaşmanın en kolay yolu olması 
sebebiyle de açık uçlu bir uygulama anketi hazırlanmıştır. Anketler yoluyla daha çok güncel 
veriler toplanmakta ve güncel verilerin istatiksel çözümleri ile de genellemelere ulaşılmaktadır. 

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretimi içeren sekiz 
devlet okulunda, doğal çevresi içinde uygulanmıştır. 

 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi ve Verilerin Analizi  
 Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme tekniklerinden olan ve 
araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu hazırlanmadan 
önce literatür taraması yapılmış, öğrencilerle görüşülmüş ve tüm bunların neticesinde konuya 
ilişkin güncel, yeterli ve doğru verilere ulaştırabileceği düşünülen bir anket formu 
oluşturulmuştur. Formda öğretmenlerin kişisel bilgilerini içeren bir bölüm ile konuya ilişkin 
öğretmen görüşlerini soran açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırmada açık uçlu soru 
sorulmasının amacı, örneklemden elde edilen verinin esnek ve açık uçlu biçimde zenginliğini 
sağlamaya çalışmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Araştırmada açık uçlu sorular tercih edilirken, 
açık uçlu soruların kişilere sınır getirmeden cevap verme imkânı sağlayacağı, dolayısıyla kişilerin 
yalnızca kendi ifadeleriyle vereceği cevapların, cevapları yorumlarken konuya daha fazla ışık 
tutacağı ve derinlik kazandıracağı öngörülmüştür. Bir başka deyişle açık uçlu soruların kişilere 
duygu ve düşüncelerini ifade etme sürecinde serbest alan bırakmasının araştırmaya zenginlik 
katacağı gerçeği dikkate alınmıştır. Ayrıca soruların net bir şekilde anlaşılması, anketin güvenilir 
sonuçlar vermesi açısından da önemli kabul edildiğinden, açık uçlu soruların yeterince açık ve 
anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir.  

 Veri toplama aracı olarak oluşturulan anket formu, kapsam ve görünüş geçerliği 
hususunda, hazırlanan bir uzman görüşü alma formuyla birlikte 5 konu alanı uzmanı öğretim 
üyesinin görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü alma formunda uygun/geçerli ve uygun/geçerli 
değil şeklinde iki seçenekli bir format kullanılmıştır. Uzmanların her bir sorunun geçerli olduğu 
noktasında uyuşma düzeylerinin %90-100 aralığında olması beklenilmiş, ancak yalnızca iki 
soruda %92 oranında bir uyum yakalanabilmiştir. Uzmanların %71 oranında uyum gösterdikleri 
diğer iki soru anket formundan çıkarılarak gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çeşitli 
düzenlemelerle anket formu son şekline getirilmiştir. Anket formunda, uzmanların %92 oranında 
uyum gösterdikleri iki açık uçlu soru veri toplamak için kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2005). 

Anket formunun birinci kısmında öğretmenin okulu, cinsiyeti, branşı ve kıdemi 
sorulmuştur. Formun ikinci kısmında ise açık uçlu sorular verilerek bu sorularda, öğretmenlerin 
nedenleriyle birlikte cevaplarına ilişkin açıklama yapmaları istenmiştir. 

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri için belirlenen sorular aşağıda yer almaktadır: 
1- Kendinizi öğrencilere rol model olarak görüyor musunuz? Cevabınızı açıklayarak yazınız. 
2- Öğrencilerin sizi ya da diğer öğretmeleri örnek aldığını düşünüyor musunuz? Cevabınızı 
açıklayarak yazınız. 
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Birinci soruya verilen cevaplarla, öğretmenlerin öğrenciler tarafından rol model alınıp 
alınmadığı hakkındaki düşüncelerine ulaşılmak istenmiştir. Bu konuda, öğrencilerle benzer 
düşünüp düşünmedikleri kıyaslanmıştır. İkinci soruya verilen cevaplarla, öğretmenlerin 
öğrenciler tarafından rol model olarak görülüp görülmediklerine dair farkındalıkları ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Başka bir deyişle öğretmenlerin kendilerini öğrenciler için rol model 
olarak görüp görmedikleri, ayrıca öğretmenlerin kendilerini hangi açılardan rol model olarak 
gördükleri ve hangi değerleri ifade ettikleri sorgulanmıştır. Araştırma formu, örnekleme giren 
okullarda okul idaresinden izin alınarak uygulanmıştır. 

Öğretmenlere uygulanan anket formu içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İçerik 
analizi, iletişimin açık/belirgin içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel tanımlanmasına yönelik bir 
araştırma tekniği şeklinde ilk defa 1952’de Berelson tarafından tanımlanmıştır (Gökçe, 2006). 
İçerik analizinde temel amaç, eldeki dokümanı nicel verilere dönüştürmektir. Daha açık bir 
anlatımla ele alınacak olursa, elde edilen verilerin yakından incelenmesini sağlayacak ve bu 
verileri açıklayabilecek kavram ve de ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizi kimin ne söylemek 
istediği ile değil, söylenenin nasıl anlamlandırıldığı sorusu üzerine odaklanmaktadır (Gökçe 
2006). İçerik analizi adı altında toplanan araç ve teknikler, her şeyden önce kontrollü bir yorum 
çabası olarak ve genelde tümdengelime dayalı bir okuma aracı olarak nitelendirilebilir (Akçalı ve 
Toker, 2012). Söz konusu okuma, sınırları belirlenmiş söylem örneklerinin çözümlenmesi esasına 
dayanmaktadır (Berelson, 1952’den aktaran; Akçalı ve Toker, 2012). Balcı’ya göre (2004) ise 
içerik analizi, insanların yazdıklarının açık talimatlara göre kodlanarak sayısallaştırmasıdır. İçerik 
analizi sonuçları genelde frekans ve/veya yüzde tabloları şeklinde ifade edilir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008). 

Bu çalışmada içerik analizi yapılırken, çalışma içerisinde belirtilen beş alt problem esas 
alınmış ve bu alt problemlerin cevapları aranmıştır. İlk olarak elde edilen veriler sınıflandırılarak 
verilerin analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeveye göre verilerin işlenmesi, analiz 
edilmesi ve yorumlanması sürecinde adlandırma, kategori geliştirme, frekansların hesaplanması 
ve yorumlama aşamalarına dikkat edilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri genellemeleri 
kolaylaştıracak şekilde bazı kategoriler altında toplanmıştır. Aynı zamanda incelenen içerikte 
belirlenmiş unsurların hangi sıklıkla tekrar edildiği dikkate alınarak frekans dağılımına 
bakılmıştır. Bulgular sayısal ifadeler ile genellenerek tanımlanmış ve frekans tablolarında 
gösterilmiştir. Tablolardaki sayısal veriler üzerinden de yorumlama yapılarak, ayrıca bulgular 
arasında neden-sonuç ilişkilerinin açıklanmasına da dikkat edilerek genel sonuçlara ulaşılmaya 
çalışılmıştır. 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla 3 uzman görüşüne başvurulmuştur. 
Öğretmenlerin anket sorularına verdiği yanıtlar kodlanmış, belirlenen kodlar da hem 
araştırmacılar tarafından hem de uzmanlar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. İncelemeler 
sonucunda görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kodlar tespit edilerek araştırmanın güvenirliği 
Miles & Huberman’ın (1994) formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı) 
kullanılarak hesaplanmıştır. Nitel araştırmalarda, uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri 
arasındaki uyum %90 ve üzeri olduğunda istenilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış 
olmaktadır. Bu araştırmada da, %92 oranında bir uzlaşma (güvenirlik) sağlandığı ortaya 
çıkmıştır. 
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BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın birinci alt probleminde “Öğretmenler öğrencilerin kendilerini rol model 
olarak gördüklerini düşünüyorlar mı?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin soruya ilişkin görüşleri analiz edilerek Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Tablo 5. Öğretmenlere Göre Öğrencilerin Öğretmenlerini Rol Model Olarak Görme Durumları 
 
Görüşler Kadın Erkek -f- % 
Rol model olarak görüyorlar.   64   14 78 82.1 
Bazıları, bazı öğretmenleri rol 
model olarak görüyorlar. 

  11   3 14 14.7 

Rol model olarak 
görmüyorlar. 

  1   2 3 3.2 

Toplam   76   19 95 100 
 

Tablo 5’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %82.1’i öğrencilerin kendilerini rol 
model olarak gördüklerini düşünmektedirler. Bazı öğrencilerin bazı öğretmenleri rol model 
olarak gördüklerini ifade eden grup ise %14.7’lik bir dilimi oluşturmaktadır. İkisi birlikte ele 
alındığında, öğretmenlerin öğrenciler tarafından rol model olarak görüldükleri fikrini taşıyanların 
oranı toplamda %96.8’i bulmaktadır. Öğrencilerin kendilerini rol model olarak görmediklerini 
düşünenler ise %3.2’lik bir orana sahiptir. Bu durum, araştırma için oldukça önemli bir sonuçtur. 
Benzer başka bir çalışmaya göre öğretmenlerini rol model olarak gören öğrencilerin oranı %65.4 
olarak belirlenmiştir (Köse ve Demir, 2014). Her iki çalışmayı birlikte düşündüğümüzde, rol 
modellik konusunun önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 
 
Tablo 6. Öğretmenlere Göre Öğrencilerin Öğretmenlerini Rol Model Olarak Görmeme Nedenleri  
 
Görüşler Kadın Erkek -f- 
Sosyal medyanın modellik konusunda baskın olması ve 
dolayısıyla öğretmenin rol modelliğini azaltması 

  4   1  5 

Öğretmenin saygınlığının kalmaması   2   1  3 
Öğrencilerin etrafındaki kişi ve olaylara ilgisizliği   1   -  1 

Branşımdan dolayı (Matematik)   1   -  1 

Ailenin rol modelliğe daha uygun olması ve farklı   1   -  1 
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çevrelerin bulunması 
Yaşları gereği kimlik arayışı içinde oldukları için sürekli 
bir model belirlememeleri 

  1   -  1 

Öğretmen olmak istememeleri ve kısa yoldan para 
kazanmak istemeleri 

  -   1  1 

 
Tablo 6’ya göre araştırmaya katılan 5 öğretmen, medyanın ortaya koyduğu baskın 

modelliğin öğretmenlerin rol modelliğini azalttığını düşünmektedirler. Giderek rol 
modelliklerinin azaldığını düşünen öğretmenler, öğrencilerin tutum ve davranışlar konusunda 
medyadaki kahramanları model almalarını bir açıdan toplumsal yabancılaşma olarak 
görmektedirler. Araştırmaya katılan 3 öğretmen ise son zamanlarda öğretmenlerin az çalıştığı, 
çok tatil yaptığı söylemleri ile itibar kaybettiklerini ve öğrencilerin gözünde saygınlıklarını 
yitirdiklerini ifade ederek rol model olamadıklarını düşünmektedirler. Öğretmenlerin bir kısmı ise 
öğrencilerin yaşları büyüdükçe öğretmenlerin rol modelliğinin azaldığını düşünmektedirler. 
Ancak öğrencilerle iletişimi iyi olan öğretmenlerin model alındığını da belirtmektedirler. Bunun 
yanı sıra, ailenin öncelikli rol model olduklarını düşünen öğretmenler de bulunmaktadır. Çocuğun 
kendini bulduğu ilk sosyal ortamın aile olması sebebiyle ailenin rol modelliği oldukça önemlidir. 
Ancak öğretmenlerin ve öğrencilerin ifadelerinden, öğretmenlerin rol modellik konusunda hala 
önemli bir yere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Ortaöğretimde eğitim alan öğrencilerin yaşları 
gereği kimlik arayışı içinde olmalarının rol modellik konusunda da etkili olduğu, bu yaş 
öğrencilerin rol modellerinin sürekli değiştiği belirtilmektedir. Öğretmenlerin rol modelliğini 
etkileyen farklı durumlar söz konusu olmakla beraber, öğretmen ve öğrencilerin ifadelerinden 
öğretmen ve öğrenci arasındaki güçlü iletişim bağının önemi hissedilmektedir.  

Araştırmanın ikinci alt probleminde “Öğretmenler kendilerini öğrenciler için rol model 
olarak görüyorlar mı?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo 7’de 
verilmiştir. 
 
Tablo 7. Öğretmenlerin Kendilerini Rol Model Olarak Görme Durumları  
 
Görüşler Kadın Erkek -f- % 
Evet, kendimi öğrenciler 
için rol model olarak 
görüyorum. 

69 15 84 88.4 

Bazı konularda, bazı 
öğrenciler için rol model 
olarak görüyorum. 

5 2 7 7.4 

Hayır, kendimi öğrenciler 
için rol model olarak 
görmüyorum. 

1 2 3 3.2 

Modelden çok yönlendirici 
olarak görüyorum. 

1 - 1 1.0 

Toplam  76  19  95  100 
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Tablo 7’ye göre öğretmenlerin %88.4’ü kendilerini öğrenciler için rol model olarak 

gördüklerini belirtmişlerdir. %7.4’ü ise bazı konularda bazı öğrenciler için kendilerini rol model 
olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. İkisi birlikte ele alındığında, bu oran %95.8’e ulaşmaktadır. 
Kendilerini rol model olarak görmeyen öğretmenler %3.2 oranında iken kendilerini sadece 
yönlendirici olarak gören öğretmenler %1 oranındadırlar. Tablonun ortaya koyduğu gerçek, 
öğretmenlerin neredeyse tamamının kendilerini öğrenciler için rol model olarak gördükleridir. 
Ancak bu rol modelliğin nasıl olması gerektiği ve sorunları tartışmaya açıktır. Araştırmaya 
katılan bir öğretmen, iyi bir modelliğin sağlanabilmesi için öğrencinin ruh ve duygusal 
dünyasında yer alabilmek gerektiğini düşünmektedir. Bu yine öğretmen ve öğrenci arasındaki 
iletişim kalitesi ile ilgili bir durumdur. 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde “Öğretmenler öğrencilerin hangi açılardan 
kendilerini rol model aldıklarını düşünmektedirler?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt probleme 
ilişkin bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 
 
Tablo 8. Öğretmenlere Göre Öğrencilerin Kendilerini Hangi Açılardan Rol Model Aldıklarına 
İlişkin Durumları 
 
Öğretmenin 
Rol 
Modelliğinin 
İlişkilendirildiği 
Alanlar 

Öğretmen Görüşleri Kadın Erkek -f- 

Öğretmenin 
Kişisel Tutum 
ve Davranışları 
 

Tutum, hareketler ve davranışlarımızı örnek 
alıyorlar. 

33 9 42 

Giyim, kuşam ve görünümümüzü örnek alıyorlar. 13 1 14 
Konuşmalarımızı örnek alıyorlar. 6 1 7 
Her halimizi örnek alıyorlar. 4 1 5 
Kendilerine saygı duyan ve seven öğretmeni 
örnek alıyorlar. 

2 1 3 

Temizlik, tertip ve düzen konularında örnek 
alıyorlar. 

1 1 2 

Çalışkanlığımızı örnek alıyorlar. 1 - 1 
Aile yaşantımızı örnek alıyorlar. 1 - 1 
Çevreye ve doğaya duyarlılığımızı örnek 
alıyorlar. 

1 - 1 

Öğretmenin 
Mesleki Tutum 
ve Davranışları 

Bilgi birikimimizi örnek alıyorlar. 4 2 6 
Okuma alışkanlıklarımızı ve zevklerimizi örnek 
alıyorlar. 

- 2 2 

En doğruyu bilen kişiler olarak örnek alıyorlar. 1 - 1 
Keyifli ders işlememizi örnek alıyorlar. 1 - 1 
Öğretmenin tecrübelerini örnek alıyorlar. 1 - 1 
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Diğerleri 

Aile öğretmene değer veriyorsa çocuk da 
öğretmenini model alıyor. 

1 - 1 

Kız öğrenciler bayan öğretmeni, erkek öğrenciler 
erkek öğretmeleri model alıyor. 

1 - 1 

Sorumluluk sahibi öğrenciler model alıyor, 
diğerleri almıyor. 

1 - 1 

Sosyo-kültürel durumu düşük ailelerin 
çocuklarına ilgiyle yaklaşılarak model 
olunabiliyor. 

1 - 1 

Büyük sınıflarda sadece dersi seven öğrenciler 
örnek alıyorlar. 

1 - 1 

  
Tablo 8’e göre öğretmenlerden 42’si, öğrencilerin öğretmenlerin tutumunu, hareketlerini 

ve davranışlarını rol model aldıklarını düşünmektedirler. Yani öğretmenlere göre öğrenciler, 
öğretmenlerin tutum ve davranışları ile daha fazla ilgilenmektedirler. Mesleki anlamda ise 6 
öğretmen, öğrencilerin öğretmenin bilgi birikimini örnek aldıklarını belirtmektedirler. 
Araştırmalara göre öğrenciler öğretmenlerin tutum ve davranışlarını olumlu buluyorlarsa onları 
rol model olarak görmektedirler. Öğretmenlerini rol model olarak görmeyen öğrencilerin bir 
kısmı ise öğretmenlerin davranışlarından şikâyet etmektedirler.  Köse ve Demir (2014) tarafından 
yapılan çalışmada da, öğrenciler öğretmenlerin tutum ve davranışlarını eleştirmektedirler. 
Dolayısıyla kendilerini tutum ve davranışları ile rol model olarak gören öğretmenler ile 
öğrencilerin görüşleri çelişki oluşturmaktadır. Elde dilen bu sonuç durumu açıkça ortaya 
koymaktadır. 
 Araştırmanın dördüncü alt probleminde “Öğretmenler kendilerini hangi açılardan rol 
model olarak görmektedirler?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo 
9’da verilmiştir. 
 
Tablo 9. Öğretmenlerin Kendilerini Öğrenciler İçin Hangi Açılardan Rol Model Olarak 
Gördüklerine İlişkin Dağılım Tablosu  
 
Öğretmenin 
Rol 
Modelliğinin 
İlişkilendirildiği 
Alanlar 

Öğretmen Görüşleri Kadın Erkek -f- 

Olumlu Tutum, 
Davranış ve 
Alışkanlıklar 
Kazandırma 
 

Tutum ve Davranış 18 4 22 
Sevgi, saygı ve iyi iletişim kurma 6 5 11 
Türkçeyi düzgün kullanma ve konuşma 7 3 10 
Sorumluluk kazandırma 2 2 4 
Temizlik ve düzenli olma alışkanlığı kazandırma  3 - 3 
Öğrencide olumlu davranışları geliştirme 2 1 3 
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Aileden alınan yanlış davranışların düzeltilmesi, 
ailenin veremediği davranışların kazandırılması 

3 - 3 

Sözünde durma 2 - 2 

Kitap okuma 1 1 2 

Doğruyu, güzeli ve iyiyi öğretme 1 - 1 
Öğrencilerin benim davranışıma göre şekil alması 1 - 1 
Adalet, demokrasi vb. 1 - 1 
Konuşma tarzı 1 - 1 
Beraber çok zaman geçirdiğimiz için olumlu 
örnek olma 

1 - 1 

Eşitlik, adalet ve ayrımcılık yapmama 1 - 1 

Rehberlik ve 
Yönlendirme  

Hayata bakış açılarını değiştirmeleri 
konusunda 

3 - 3 

Öğretmenlik mesleğini tercih etme konusunda 2 - 2 
Hedef belirlemeleri konusunda 1 - 1 
Yönlendirici olma 1 - 1 

Diğerleri 

Giyim kuşam 7 - 7 
Her açıdan örnek olmalıyız. 5 - 5 
Gelecek nesillere model olmak görevimizdir, 
bunu dikkate alarak yaşamalıyız. 

2 1 3 

Okulda değil toplumda da rol modeliz. 2 - 2 
Aile yaşantımızla, her halimizle model olmalıyız. 1 - 1 
Ben öğretmenlerimi örnek aldım, öğretmenlerin 
iyi birer örnek olduğunu düşünüyorum. 

1 - 1 

 
Tabloda da görüldüğü gibi öğretmenlerin rol modelliği ile ilgili öne çıkan husus yine 

öğretmenlerin tutum ve davranışlarıdır. Öğrencilerin kendi tutum ve davranışlarını rol model 
olarak aldıklarını düşünen öğretmenler, kendi açılarından da tutum ve davranışları ile örnek 
olduklarını düşünmektedirler. Hatta öğrenciye olumlu tutum ve davranış kazandırma konusunda 
kendilerini sorumlu hissetmektedirler. Öğrencileri yönlendirme ve hayata bakışlarını değiştirme 
konusunda da görevleri olduğunu düşünen öğretmenlerin, kendilerini öğrencilerin hayatlarında 
önemli yerlere koydukları aşikârdır. Öğretmenlerin her türlü tutum ve davranışlarının, öğrenci 
üzerinde iyi ya da kötü etki bıraktığı bilinmektedir. Köse ve Demir (2014) tarafından yapılan 
çalışmada, öğrencilerin yoğun olarak öğretmenlerin tutum ve davranışlarına odaklandıkları ortaya 
konmuştur. Öğrenciler öğretmenlerini model alma konusunda öğretmenle kurdukları sevgi ve 
saygı bağına da dikkat çekmektedirler. Tablo 9’a göre 22 öğretmen tarafından ifade edilen tutum 
ve davranışlarla örnek olma hususu eğitimde önemli bir konudur ve bu konu üzerine birtakım 
çalışmaların yapılması gerekliliğini hissettirmektedir. 

Kadın öğretmenlerden 7’si öğrencilerine giyim ve kuşamları ile model olduklarını 
belirtmişlerdir. Erkek öğretmenlerin bu konuya ilişkin görüş bildirmemeleri ise dikkat çekicidir. 
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Tabloya genel olarak bakıldığında, öğretmenlerin kendilerini her açıdan rol model olarak 
görmeye meyilli oldukları gözlenmektedir. Bu durum, öğretmenlerin kendilerini eğitimde önemli 
bir yerde gördüklerinin de işaretidir. Dolayısıyla öğretmenlerin yaptıkları işi ciddiye aldıkları 
düşünüldüğünde, bu da eğitim adına oldukça olumlu değerlendirilmelidir.   

             Araştırmanın beşinci alt probleminde “Bazı değerlerin kazanılmasında öğretmenler 
öğrenciler için kendilerini rol model olarak görmekte midirler?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu 
alt probleme ilişkin bulgular ise Tablo10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Öğretmenlerin Öğrencilere Kazandırdıklarını Düşündükleri Değerlerle İlgili Dağılım 
Tablosu 

Öğretmenin İfade Ettiği Değerler Kadın Erkek -f- 
Sevgi 6 3 9 
Sorumluluk 4 1 5 
Adalet 5 - 5 
Dürüstlük 3 2 5 
Ahlaklı olmak 3 2 5 
Saygı 2 2 4 
Kendini ve çevresini temiz tutmak 3 - 3 
Demokrasi 1 1 2 
Çalışkanlık - 2 2 
Planlı Olmak 1 1 2 
Sözünde durmak 2 - 2 
Ayrımcılık yapmamak 1 - 1 
Eşitlik 1 - 1 
Prensipli olma, çabuk pes etmeme 1 - 1 
Empati 1 - 1 
Yardımseverlik 1 - 1 
Yalan söylememek 1 - 1 
Hırsızlık yapmamak 1 - 1 
Farklılıklara saygı - 1 1 
Üretken olmak - 1 1 

          Tablo 10’a göre öğretmenler tarafından ifade edilen değerlerin başında sevgi gelmektedir. 
Yine sorumluluk, adalet, dürüstlük, ahlaklılık, saygılı ve çevreci olmak gibi değerler en çok 
vurgulananlar arasındadır. Toplum için oldukça önemli olan sevgi ve saygı başta olmak üzere pek 
çok değerin öğrencilere kazandırılması için en uygun ortamlardan birisi okullardır. Tablo genel 
olarak incelendiğinde, öğretmenlerin öğrenciye değer kazandırmada kendilerini sorumlu 
hissettikleri görülmektedir. Ancak Köse ve Demir’in (2014) çalışmalarında; öğrencilerin, 
öğretmenlerin adaletsiz davrandıkları, ayrımcılık yaptıkları, eşit davranmadıkları ve öğrenciye 
saygısızlık yaptıklarına dair ifadeleri de dikkat çekmektedir. Bu durum, öğretmenler ile 
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öğrenciler arasında iletişim eksikliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bunun altında yatan neden, 
öğretmenlerin öğrencilere davranışlarının sebeplerini yeterince açıklayamamaları şeklinde 
düşünülebilir ya da öğrencilerin öğretmenlerini anlayabilecek durumda olmamaları da gerekçe 
olarak gösterilebilir.   

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenler, ailenin hemen ardından gelerek oldukça önemli bir görev üstlenmekte ve 
çoğu zaman anne babadan da daha çok öne çıkmaktadırlar. Bir başka deyişle öğretmenler son 
derece önemli bir model rolü üstlenmektedirler. Çocuklar zaman zaman akranları ve yetişkinlerle 
özdeşlik kursa da özellikle öğretmenlerin rolleriyle özdeşlik kurmakta ve bu noktada tutum ve 
değer kazanmaktadırlar (Sünbül, 1996). Öğretmenin temel görevi, bilginin aktarılması olarak 
görülse de her konuda öğrencilere rehberlik etttiği ve bu anlamda pek çok rolü üstlendiği gerçeği 
unutulmamalıdır. Öğretmenler, bireyleri bir toplumun üyesi olarak yetiştirmeleri ile toplumun 
şekillenmesinde önemli görevler üstlenmiş olan kişiler olmakla birlikte, yeni gelişmeler 
çerçevesinde çevresini değiştirme ve geliştirme rolüne de sahiptirler (Cerit, 2008). Bir başka 
deyişle öğretmenler toplumların gerçek mimarları ve insan kişiliğini şekillendiren gerçek 
sanatkârlarıdır (Özden, 2002). Öğrenmenin temeli, öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkilere 
dayanmaktadır. Öğretme-öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için öğretmen ve öğrenci arasında 
çok özel bir ilişki kurulmalıdır (Çetin, 2001). Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiler olumlu 
olduğunda olumlu bir öğrenme atmosferi oluşmakta, ilişkiler olumlu olmadığında ise öğrenme 
atmosferi zamanla bozulmaktadır. Bu durum, öğretmen davranışlarının eğitimde son derece 
önemli olduğu gerçeğini de ortaya koymaktadır (Ergün ve Duman, 1998).  

 Çocukların içinde bulundukları ilk ortam olan ailenin rol modelliği elbette yadsınamaz bir 
gerçektir, ancak zamanlarının büyük bir bölümünü eğitim alarak geçirdikleri gerçeği 
düşünüldüğünde, öğretmenin rol modelliğinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin 
kendilerini öğrencilerin gözünden nasıl gördükleri, eğitim-öğretimde başarı için çok önemli bir 
ölçüttür. Bu araştırmada genel olarak, öğretmenlerin öğrenciler tarafından rol model olarak 
görüldüklerini düşündükleri sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler pek çok açıdan kendilerinin rol 
model olarak görüldüklerini, özellikle de tutum ve davranışları ile rol model olarak görüldüklerini 
düşünmektedirler. Köse ve Demir (2014) tarafından yapılan araştırmaya göre de öğrenciler için 
rol model olarak görülen öğretmenlerin tutum ve davranışları ile olumlu yönde dikkat çekenler, 
rol model olarak görülmeyen öğretmenlerin ise tutum ve davranışları ile olumsuz yönde dikkat 
çekenler oldukları belirlenmiştir. Bir araştırmada da sevilen öğretmenlerin iletişime açık, öğrenci 
sorunlarıyla ilgilenen, öğrenciye yardımcı olan, hoşgörülü ve olgun davranabilen kişiler 
oldukları; sevilmeyen öğretmenlerin ise aşırı otoriter, hoşgörüsüz, anlayışsız, tarafsız ve adil 
olmama gibi özelliklere sahip oldukları vurgulanmıştır (Tezcan, 1997’den aktaran; Bek, 2007). 
Böylece öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin, dolayısıyla öğretmenin tutum ve 
davranışlarının oldukça önemli olduğu gerçeği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar 
da öğretmenin tutum ve davranışlarının öğrenciler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu 
açıkça vurgulamaktadır. Çetin de (2001) araştırmasında, öğretmenin kişilik özelliklerinin çok 
önemli olduğunu ve öğrenciler tarafından zaman içinde çözümlendiğini, bu nedenle de olumsuz 
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durumları engellemek için öğretmenin, öğrencilerin tutum ve davranışlarını iyi analiz ederek bu 
doğrultuda tutum ve davranış geliştirmesi gerektiğini belirtmiştir. 
 Eğitim genel olarak, belirlenen amaçlar doğrultusunda bireylere belirli kişisel ve sosyal 
bağlamda bilgiler, beceriler, değerler ve tutumlar kazandırma sürecidir (Berkant vd., 2014). 
Öğrenciler, özellikle değerleri öğretmenle sevmekte ve onunla bütünleştirmektedirler. Saygıyı, 
sevgiyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve dostluğu öğretmeninden görecek olan öğrenciler 
davranışlarında da değişiklik göstermeye başlayacaklardır (Yazar ve Erkuş, 2013). Araştırmanın 
değerlere ilişkin sonucuna göre öğretmenler, öğrencilere başta sevgi olmak üzere sorumluluk, 
adalet, dürüstlük, ahlaklılık, saygılı olmak, çevreci olmak ve demokrasi gibi daha birçok değerin 
kazandırılmasında etkili olduklarını düşünmektedirler. Kılıç vd. de (2004) araştırmalarında, 
öğretmenlerin kendilerini öğrenciler için model olarak gördüklerini belirlemişler ve model olarak 
görüldüklerini unutmamalarının eğitim amaçlarının gerçekleşmesi ve demokratik değerlerin 
kazanılmasında önemli bir yeri olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmenlerin öğrenciler tarafından 
rol model olarak görüldüklerine dair farkındalıkları ve bazı değerlerin kazandırılması noktasında 
kendilerinin etkili olduklarını düşünmeleri eğitim açısından oldukça önemli sonuçlardır. Bu 
sonuçlar, aynı zamanda öğretmenlerin sorumluluklarının bilincinde olarak görevlerini en iyi 
şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduklarının da bir göstergesidir. Berkant vd. (2014) 
araştırmalarında, öğretmenlerin mesleki ve kişilik özellikleri açısından öğrenciye olumlu yönde 
model olmaları gerektiğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulamışlardır. Yıldırım (2009) 
araştırmasında, öğretmenin değer eğitimindeki önemine dikkat çekmiştir. Tekerek ve Polat da 
(2011) araştırmalarında, değerlerin kazandırılması, korunması ve sürdürülmesinde en önemli 
unsurun öğretmen olduğunu belirtmişlerdir. Yaşaroğlu (2014) araştırmasında, özellikle erken 
yaşlarda karakter gelişiminde bir rol model olarak değerlendirilebilecek öğretmenlerin değerler 
eğitimi hakkındaki tutumlarının, yine öğretmenlerin değerler eğitimindeki etkililiğinin önemli bir 
göstergesi sayılabileceğini vurgulamıştır. Çifçi ve Ünaldı da (2014) araştırmalarında, değerlerin 
kazanılmasında en önemli unsurun öğretmen olduğunu belirtmişler, gerek bilgi kaynağı gerek rol 
model gerekse tek kaynak olması sebebiyle öğretmenlerin, eğitim sisteminin değer eğitimi 
noktasında vazgeçilmez yapıtaşları olduğunu vurgulamışlardır. Tüm bu araştırmalar belli ölçüde 
paralel olup birbirlerini de tamamlar niteliktedir. 

 Eğitim sisteminde en önemli unsur öğretmendir. Öğrencilerin iyi yetiştirilmesi 
öğretmenler tarafından verilen eğitimin kalitesine, eğitimin kaliteli olabilmesi de öğretmenin iyi 
yetiştirilmiş olmasına bağlıdır (Seferoğlu, 2001). Başka bir deyişle eğitimin kalitesi ve niteliği 
büyük ölçüde öğretmen niteliğiyle doğru orantılıdır (Şişman, 2006). Nitelikli bir öğretmenin 
sahip olduğu bilgi ve beceriler ne kadar önemli olsa da, öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumunun da olumlu olması gerekmektedir (Çetin, 2006). Ayrıca öğretmen adaylarının seçimi ve 
hizmet öncesi eğitimleri de öğretmen niteliğiyle yakından ilgilidir (Şimşek, 2005). Bu nedenle 
öğretmenin hem hizmet öncesinde iyi yetiştirilmesini, hem de hizmet içinde kendisini geliştirecek 
olanaklardan yararlanmasını sağlamak gerekir. Öğretmene her yönden destek olmak, öğretmenin 
kendisini hem kişisel olarak hem de mesleki açıdan geliştirebilmesi bakımından son derece 
önemlidir (Seferoğlu, 2001). Eğitim sisteminde her geçen gün öğretmenin üstlendiği roller 
artmakta ve nitelikli öğretmen yetiştirmenin önemi giderek daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle oldukça kapsamlı bir konu olan öğretmen yetiştirmenin üzerinde durulması, öğretmen 
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yetiştirme politikalarının belirlenmesi ve bu doğrultuda öğretmen adaylarının seçimine ilişkin 
yapılması gerekenler üzerine daha çok eğilinmesi gerekmektedir. Bu çalışma ve benzer nitelikte 
yapılan çalışmaların sonuçları öğretmen yetiştiren fakülteler tarafından da dikkate alınarak daha 
iyiye ulaşmak adına neler yapılabileceği ve bu amaçla öğretim programlarında yapılabilecek 
değişiklikler üzerinde de ayrıca durulmalıdır. 

Hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından öğretmenin rol modelliği konusu eğitim 
dünyası için önemini korumaya devam etmektedir. Etkili bir öğrenmenin, öğrenenin modelden 
gözlemlediği davranışı ortaya koyabilme kabiliyetine bağlı olduğu gerçeği düşünülecek olursa, 
rol modellik konusunun içinin doldurulması eğitimin önemli bir sorunu olmalıdır. Bu ve benzer 
diğer çalışmalar, öğretmenlerin rol modelliği ve rol modellik kavramlarının içinin doldurulmaya 
ihtiyacı olduğunu da açıkça göstermektedir.  
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GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE VERGİ GELİRLERİ VE EKONOMİK 
BÜYÜME İLİŞKİSİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ* 

Raziyahan ABDİYEVA∗  Damira BAYGONUŞOVA∗∗ 

 

Öz 

Devlet yükümlü olduğu görevleri tam ve başarıyla gerçekleştirebilmesi için gelire ihtiyaç duymaktadır. 
Devletin zaman içinde ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının artması gelirlerin önemini arttırmıştır. Gelir 
kaynaklarının en önemlisi ise vergi gelirleridir. Çalışmamızda, Kırgızistan ekonomisi için 1995 - 2014 dönemine 
ait dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri ile GSYİH arasındaki ilişki incelenmiştir. Granger Nedesellik testi ve VAR 
analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları dolaysız vergi gelirleri ile GSYİH ve dolaysız vergi gelirleri ile 
dolaylı vergi gelirleri arasında ters yönlü ilişki, GSYİH ve dolaylı vergi gelirleri arasında ise pozitif yönlü ilişki 
olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Dolaylı Vergiler, Dolaysız Vergiler, Kırgızistan, VAR 

JEL Kodları: E62 

TAX REVENUES AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP İN 
TRANSİTİON ECONOMİES: THE CASE OF KYRGYZSTAN 

Abstract  

State needs financial resources to implement its functions fully and successfully. Expansion of 
economic and social functions of the state raised the importance of government revenue. The main sources of 
government revenue of every state are taxes. In this study analyzed causal relationship between taxes (direct and 
indirect taxes) and economic growth in Kyrgyzstan. For this purpose Granger Causality test and VAR analysis 
were applied by using quarterly data from 1995 to 2014. Research results showed that there is a negative 
relationship between direct taxes and GDP. Also it revealed negative relationship between direct taxes and 
indirect taxes. However the positive causal relationship was detected between GDP and indirect tax revenues.  

Keywords: Economic Growth, Indirect Taxes, Direct Taxes, Kyrgyzstan, VAR 

JEL: E62 

 
1.   GİRİŞ 

Vergiler devletin en önemli finansal kaynağıdır. Vergi gelirleri devlete yoksulluğu 
azaltma, kalkınma için yatırım yapma, kamu hizmetleri sunma ve uzun vadede büyüme için 
fiziki ve sosyal altyapıyı oluşturma imkanını vermektedir (OECD, 2013).  

Vergiler bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin miktarını, üretim faktörlerinin gelir 
ve fiyatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Kalkınmakta olan ülkelerde 
verginin kalkınma aracı olarak, tasarruf düzeyinin belirlenmesinde ve kaynak dağılımı 
üzerindeki etkisi kullanılmaktadır (Yılmaz, 1996). 

Ekonomik büyümenin sağlanması ülkeler için önemlidir. Gelişmiş ülkeler belli bir 
büyüme hızını korumayı amaçlarken; gelişmekte olan ülkeler belli bir büyüme seviyesine 
ulaşıma çabasında olmaktadırlar (Temiz, 2008). Geçiş ekonomilerinde ise ekonomik ve 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Bu çalışma T.C. HİTİT Üniversitesi tarafından 7-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenmiş olan IV.Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi 
Forumu nda sunulmuş ve özeti forumun sitesinde elektronik olarak yayınlanmıştır. 
∗ Yrd.Doç.Dr. Kırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, razia.abdieva@manas.edu.kg 
∗∗ PhD Kırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Araştırma görevlisi, damira.baigonushova@manas.edu.kg 
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yapısal reformlarla birlikte ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlama sorunu daha da 
önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan Kırgızistan’da 
ekonomik büyüme ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Çalışmanın ikinci 
bölümünde, vergi gelirleri ile ekonomik büyüme ilişkisi teorik bazda incelenmekle birlikte 
konuyla ilgili yapılmış olan ampirik çalışmalardan bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde 
Kırgızistan’da vergi gelirleri ve ekonomik büyümenin gelişimi araştırılmıştır. Dördüncü 
bölümde ise Kırgızistan’da 1995-2014 yıllarına ait çeyreklik verilere göre vergi gelirleri ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler VAR modeli aracılığıyla incelenmiştir. Son bölümde 
sonuç ve öneriler sunulmaktadır. 

 
2.   VERGİ GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME  

Vergiler devletin ülkedeki özel ve tüzel kişilerden karşılıksız ve zorunlu olarak aldığı 
finansal kaynaklardır. Devlet bu kaynaklarla kamusal hizmetleri sunma, ekonomik istikrarı, 
gelirlerin adaletli dağılımını ve kaynakların etkin kullanımını sağlama gibi fonksiyonlarını 
yerine getirmektedir. 

Bilindiği gibi, vergiler dolaylı ve dolaysız olarak iki gruba ayrılmaktadır. Dolaysız 
vergiler, vergi mükellefi ile ödeyicisinin aynı olduğu, kişi ve kurumlardan elde ettikleri gelir 
düzeyine göre alınan vergilerdir. Bu vergilerde vergi mükellefinin, kendisine düşen vergi 
yükünü başkalarına yansıtma olanağı bulunmamaktadır. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak 
vergisi, motorlu taşıtlar vergisi doğrudan vergilere örnektir. Dolaylı vergiler ise, mal ve 
hizmet kullanımından kaynaklanan vergilerdir. Vergiye tabi mal ya da hizmetlerden 
yararlanan herkes, gelir düzeyi ne olursa olsun aynı oranda vergi öder. Bu vergilerde vergi 
mükellefi ile ödeyicisi farklıdır. KDV ile özel tüketim vergisi, dolaylı vergiler arasında yer 
alır (Temiz, 2008). Bu nedenle dolaylı ve dolaysız vergilerin ekonomi üzerindeki etkilerinin 
ayrı ayrı incelenmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde dolaysız vergiler en önemli vergi gelirleri iken gelişmekte olan 
ülkelerde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerdeki payı daha büyüktür. Örneğin 2012 
yılında gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi gelirlerindeki payı Avustralya’da % 58,2; 
Danimarka’da %61; ABD’de %47,9 ve Kanada’da %47,2’yi oluşturmuştur. Dolaylı vergilerin 
payı ise ABD’de % 17.9; Kanada’da %24,5; Avustralya’da %28,1 ve Japonya’da %18’dir. 
Gelişmekte olan ülkelerde gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirlerdeki payı % 
20’lerde iken (örneğin Macaristan’da % 17; Türkiye’de % 21,8 ve Çek Cumhuriyeti’nde 
%20,5’tir), dolaylı vergilerin payı ise % 40 ve 50 civarındadır (örneğin, Türkiye’de %45; 
Macaristan’da %43,7, Meksika’da %54,5’tir) (OECD, 2014: 95). Bu durumun temel nedeni 
gelir üzerinden alınan vergileri uygulama güçlüklerine rağmen, dolaylı vergilerin idari açıdan 
basit vergiler olmalarıdır. Kişi ve kurumların mal ve hizmet satın almaları yoluyla dolaylı 
yoldan ödedikleri bu vergileri tarh etmek ve toplamak daha kolaydır (Ataç, 1999). 

Vergilerin ekonomik etkilerinin analizi, literatürde, daha çok vergi indirimleri 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Arz yönlü iktisat politikası olarak adlandırılan bu sürecin temel 
karakterleri Haldun-Laffer etkisi ile açıklanmaktadır. Buna göre, vergi indirimlerinden 
beklenen sonuç, ekonomik birimlerin kararlarını etkileyerek, özellikle toplam üretim ve vergi 
gelirlerinde artış sağlamaktır (Durkaya ve Ceylan, 2006).  

Vergi indirimleri özel sektörün kullanılabilir gelirini arttırabilir. Bu ise kısa vadede 
talebin artmasına orta ve uzun vadede üretimin artmasına neden olabilir. Bunun yanında 
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vergiler kişilerin çalışma ile boş zaman arasındaki tercihlerini, dolayısıyla emek piyasasını da 
etkileyebilir. Vergiler bireylerin tüketim veya tasarruf etme tercihlerini de 
etkileyebilmektedir. Vergilerin bu etkileri ülke ekonomisinin büyümesinde önemli rol 
oynamaktadır. 

Neo-klasik büyüme modeli çerçevesinde Solow (1956), vergilendirmenin uzun dönem 
büyüme üzerinde etkisinin olmadığını savunmaktadır. İçsel büyüme modeli çerçevesinde 
konuyu inceleyen çalışmaların çoğunda ise dolaylı ve dolaysız vergilerin uzun dönem büyüme 
üzerinde negatif etki yaptığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak dolaysız vergilere nazaran 
dolaylı vergilerin büyüme üzerindeki etkilerini daha kısıtlı olduğu kabul edilmektedir 
(Durkaya ve Ceylan, 2006). 

King ve Rebelo (1990) çalışmalarında, uzun dönemde gelir vergilerinin kişi başına 
düşen geliri azaltıcı etkide bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Karras ve Furceri (2009), panel 
yöntemi ile 1965-2003 dönemini ele alarak OECD ekonomilerinde daha yüksek vergi oranları 
kişi başına düşen GSYİH’yı azalttığını tespit etmişlerdir. 

Poulson ve Kaplan (2008) Amerika devletlerinde vergi politikasının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini içsel büyüme modeli çerçevesinde analiz etmişlerdir. Araştırma 
1964-2004 dönemini kapsamış ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, daha 
yüksek olan marjinal vergi oranları ekonomik büyüme üzerinde negatif etkide bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

De Castro ve de Cos (2006, 2008) çalışmalarında İspanya’da maliye politikası 
şokunun etkisini VAR analizi ile incelemişlerdir. Araştırma sonucu vergi artışı GSYİH 
üzerinde anlamlı olmayan pozitif etki ettiğini göstermiştir. Orta vadede ise negatif etki ettiğini 
ve sonuç olarak bütçe harcamalarının artışına neden olacağını göstermiştir.  Dolayısıyla, 
vergileri arttırma yoluyla yapılan mali konsolidasyon bütçe açığına neden olacağını ve bu da 
ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını bildirmişlerdir.  

Kuismanen ve Kämppi (2010) Kukla Değişkenler ile Vektör Stokastik Süreç (VSPD) 
yöntemini kullanarak Finlandiya’da kamu gelirlerinin artışı GSYİH ve yatırım üzerinde 
pozitif etki ettiğini göstermiştir.  

 
3.   KIRGIZİSTAN’DA EKONOMİK BÜYÜME VE VERGİLER 

Geçiş sürecinin başlangıcında, 1990’lı yılların başında eski Sovyetler Birliği 
ülkelerinin ekonomilerinde ciddi bir resesyon yaşanmıştır. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde 
geçiş dönemi resesyonu, 1929 Büyük Buhranında küresel olarak yaşanan resesyondan daha 
derin olmuştur ve 1990’lı yıllar boyunca devam etmiştir. Geçiş döneminin ilk on yılında eski 
Sovyetler Birliği ülkelerinde GSYİH’da azalma ortalama %65 olmuştur. 1930-34 yılları 
arasında yaşanan Büyük Depresyon sırasında ise ABD’deki üretim azalması %27, 
Almanya’da %16, Fransa’da ise %11 olmuştur. Geçiş dönemi resesyonunda Kırgızistan’da 
üretimdeki azalma % 50 olarak gerçekleşmiştir (Sakınç, 2004: 431). 

SSCB’nin dağılması üye ülkeler arasında ticari bağların kopmasına, çoğu sanayide 
faaliyetlerin durdurulmasına neden olmuştur. Kırgızistan’da reformların ilk beş yılında (1991-
1995) fiyatlarda hızlı ve düzensiz artışlar yaşanmış; özelleştirme uygulaması mülkiyetin 
tabana yayılmasında başarı sağlayamamış ve gelir  ve servetin belirli ellerde toplanmasına yol 
açmıştır. Kırgızistan’da gelir eşitsizliğinin göstergesi olan Gini katsayısı 1987-88 de 26 iken; 
1993-95 döneminde bozularak 55 olmuştur (Sakınç, 2004). Bu süreç çok sayıda işletmenin 
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kapanmasına, üretimi durdurmasına, işsizliğin artmasına ve halkın fakirleşmesine neden 
olmuştur (Sarıbayev, 2002: 185).  

GSYİH’nın bir önceki yılına göre oranına bakıldığında ülkede üretimin 1995 yılına 
kadar düştüğünü, 1996’dan itibaren ekonomi büyümeye başladığı görülmektedir. 1998 
yılındaki Rusya krizi ekonomiyi negatif  etkilemiştir. 2002 yılında ise en büyük altın 
madenciliği ile uğraşan ‘Kumtor Gold Company’ işletmesinde kazanın ortaya çıktığından ve 
elektrik üretiminin azalmasından dolayı ekonomik büyüme inmiştir. Bunun dışında siyasi 
devrim olduğu 2005 ve 2010 yıllarında da GSYİH bir önceki yıllara göre önemli ölçüde 
düşmüştür (Grafik:1.)  
Şekil: 1. Kırgızistan’da Reel GSYİH’nın Büyüme Oranları, 1991-2014 yıllar 

 

Kırgız Cumhuriyetinde, bağımsızlığı kazandığı 1991 yılından itibaren yeni vergi 
sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) ve Toprak Vergisi kısa sürede uygulamaya konulmuştur. 1996  yılında ilk Vergi 
Kanunu kabul edilmiştir. 2008 yılında ise piyasa koşuluna uymayan vergileri uygulamadan 
kaldırmak ve vergilerle ilgili tüm vergi kanunlarını tek bir mevzuat içine almak için yeni 
Vergi Kanunu kabul edilmiş ve 2009’da itibaren uygulamaya konulmuştur.  

Şekil: 2. Kırgızistan’da GSYİH, Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Gelişimi, 1995-2013 yıllar 
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Kırgızistan’da vergi gelirlerinin gelişimine baktığımızda, vergi gelirlerinin GSYİH’ya 
oranla 1995 yılında %15,1 iken 2013 yılında %20,8’i oluşturmaktadır. Vergi gelirlerinin 
içinde dolaysız vergilerin payı 1991’den 2005 yılına kadar  inmiş iken 2004’ten itibaren 
artarak 2009 yılında toplam vergi gelirlerinin %32,3 ve 2013 yılında %46,7’ye ulaşmıştır. 
Bunun nedenlerinden biri 2009’dan itibaren alınmaya başlamasıdır. Dolaylı vergilerin toplam 
vergi gelir içindeki payı bağımsızlığın ilk on yılında sürekli artmıştır. 2005 yılında dolaylı 
vergiler toplam vergilerin %75,3’ünü oluşturmuşlardır. 2009 yılından itibaren ise azalma 
eğiliminde olmaktadır (Tablo:1.).  

Tablo:1. Kırgızistan Devlet Bütçesinin Vergi Gelirleri 

 1991 1995 2001 2005 2009 2011 2013 

Vergi Gelirleri (GSYİH’ya oranla) 15,4 15,1 12,4 16,2 19,4 19,4 20,8 
Dolaysız Vergiler (toplam vergi gelirlerine oranla) 46,5 33,7 26,3 23,7 32,3 36,2 46,7 
Dolaylı Vergiler (toplam vergi gelirlerine oranla) 52,2 65,8 73,7 75,3 67,3 63,8 53,2 

Kaynak: Kırgızistan İstatistik Komitesi verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır (www.stat.kg) 
 

4.   VERİ VE AMPİRİK SONUÇLAR 

Çalışmada 1995:1 – 2014:2 tarihleri arası üçer aylık veriler Kırgızistan İstatistik 
Komitesi’nin resmi sitesindeki yayınlarından (www.stat.kg), GSYİH verisi de Kırgızistan 
Milli Bankası resmi sitesindeki veri tabanından (www.nbkr.kg) milyon som olarak 
derlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı vergiler aşağıdaki vergi türlerinden oluşturmuştur: 
  
•   Dolaysız vergi gelirleri = kurumlar vergisi + gelir vergisi + mülkiyet vergisi 
•   Dolaylı vergiler = katma değer vergisi + satış vergisi + özel tüketim vergisi 

 
Durağan olmayan zaman serileriyle yapılan çalışmalarda sahte regresyonlar ortaya 

çıkabilmektedir ve sahte regresyonlarda parametre tahmin sonuçlarının herhangi bir ekonomik 
anlamı bulunmamaktadır. Bu durumda zaman serileri analiziyle yapılan çalışmalarda sahte 
regresyondan kaçınmak için kullanılacak olan zaman serilerinin durağanlığının sınanması 
gerekmektedir. Bir değişkenin durağanlık düzeyi veya birinci farkı alındıktan sonra durağan 
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olup olmadığını belirlemede Engle & Granger (1987) tarafından önerilen Genişletilmiş 
Dickey Fuller (Augmented Dickey Fuller) birim kök testi yaygın kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada en çok kullanılan ve serilerdeki otokorelasyon sorununu da dikkate alan 
Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi ile serilerde değişen varyansın olup olmamasını da 
dikkate alan Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılmıştır. 

ADF testinin en geniş modeli: ΔYt =α + βT + ρY(t-1) + ΔY(t-1) + ut                     (1) 
Dickey-Fuller Testi hata teriminin istatistiki olarak bağımsız ve sabit varyansa sahip olduğunu 
varsayar. Phillips ve Perron (1988) Dickey-Fuller’in hata terimleri ile ilgili olan bu varsayımı 
genişletmişlerdir. PP testi ADF testi ile paralel hipotezler test edilmektedir. Her iki birim kök 
testinde, her bir seri için hata terimini beyaz gürültü yapacak gecikme uzunluğu 
belirlenmektedir. Gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Akaike (ACI), Schwartz (SC) ve 
Son Tahmin Hatası (FPE) gibi çeşitli bilgi kriterleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında en 
yaygın kullanılan, dir (Johansen, 1995 ; Enders, 1995). 

PP testi için en basit model  Yt=µ1+Ø1Yt-1+et 

(1-	  Ø1L)Yt-1+et olarak ifade edilmektedir. 
Burada t=1,2,...T, ve model için birim kök 1/Ø1 ile bulunur. Ø1 =1 olduğunda seride 

birim kök vardır anlamına gelir. 
Birim kök testleri yapılmadan önce serilerdeki değişen varyans sorunundan kurtulmak 

için tüm serilerin doğal logaritmaları alınmıştır ve dolayısıyla serilerin kısaltmalarının önüne 
“l” harfi eklenmiştir. Sonra da seriler yapay değişkenler kullanılarak mevsimsellikten 
arındırılmıştır. Birim kök testleri sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablodaki ldirtax 
– dolaysız vergi gelirlerini; lindirtax – dolaylı vergi gelirlerini ve lgdp – GSYİH’yı ifade 
etmektedir. 
Tablo: 2. Serilerin Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF PP 
Değişken-
ler 

Seviye/ 
Sabitli 

Seviye/ 
Sabit ve 
Trendli 

Birinci 
Farklar/ 
Sabitli 

Seviye/ 
Sabitli 

Seviye/ 
Sabit ve 
Trendli 

Birinci 
Farklar/ 
Sabitli 

ldirtax -0,31 (1) -2,66 (1) -12,68***(0) -0,58 (20) -3,51*(0) -13,72***(10) 
lindirtax -1,91 (1) -3,00 (1) -13,39***(0) -2,90* (58) -3,56**(6) -13,52***(6) 
lgdp -1,61 (4) -3,24*(4) -3,15**(3) -2,12 (17) -3,50**(17) -13,87***(14) 
•   ADF testinde sabitli model kullanılmıstır. Rakkamlar τ ve düzeltilmiş τ istatistik değerleridir. 
•   * - %10,  ** - %5 ve *** - %1 seviyesinde durağan oldugunu göstermektedir. MacKinnon tek kuyruklu 

olasılık değerleri Eviews 8 ekonometrik paket programı tarafından otomatik olarak verilmektedir. 
•   Parantez içi değerler optimal gecikme uzunluklarını vermektedir. Optimal gecikme uzunlukları Akaike 

Bilgi Kriterine göre belirlenmiş ve maksimum gecikme 5 olarak alınmıştır. 
Serilerin durağanlık analizleri tüm serilerin ilk farklarının durağan olduğunu 

göstermektedir ve bu durum seriler arasında eşbütünleşmenin olup olmadığına bir kere 
bakmayı gerektirmektedir. Çünkü eğer seriler eşbütünlenen ise serilerin seviye düzeylerini 
kullanarak eşbütünleşme testlerinin uygulanması daha etkin sonuçlar verebilmektedir (Işık ve 
diğerler, 2004: 332-333). Bu amaçla Johansen eşbütünleşme testine bakılmıştır, fakat sonuçlar 
seriler arasında herhangi bir eşbütünleşmenin olmadığını göstermiştir. Johansen eşbütünleşme 
testi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo: 3.Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
Hipotez: Eigen 

değeri İz değeri 0,05 Kritik 
değer Olasılık 

H0:seriler arasında herhangi bir eşbütünleşme 0,234754 29,19394 29,79707 0,0586 
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yoktur 

 Eigen 
değeri 

Max-Eigen 
İstatistiği 

0,05 Kritik 
değer Olasılık 

H0:seriler arasında herhangi bir eşbütünleşme 
yoktur  0,234754  20,06684  21,13162  0,0699 

Tablo 3 incelendiğinde gerek iz değerine, gerek Maksimum Eigen değerlerine göre 
%5 anlamlılık düzeyinde “seriler arasında herhangi bir eşbütünleşme yoktur” hipotezini red 
edemiyoruz, dolayısıyla incelediğimiz seriler eşbütünlenen değildir sonucuna varıyoruz. 
Dolayısıyla analiz için vektör otoregresif (VAR) yöntemi tercih edilmiştir. VAR farklı 
değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkartmak için kullanlan bir analizdir (Cuvak ve 
Kalinauskas, 2009). Kırgızistan ekonomisi gibi kriz dönemindeki ekonomiler incelenirken 
daha çok avantajlara sahip dinamik modeller olduğunu söylemek mümkündür. Sebebi de 
model zamanın uzun alınmasını gerektirmiyor ve dinamik yapıda olması nedeniyle modeldeki 
değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkileri tahmin etmede başarılıdır (Cuvak ve 
Kalinauskas, 2009:145). Bunun dışında modelin Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırması 
analizleri bir değişkende meydana gelen şokun diğer değişkenlerde ne tür değişmeye yol 
açtığını ve etkinin dönemler boyunca ne kadar sürdüğü ve gücü ile ilgili bilgi vermektdir 
(Bjørnland 2000:5, Sims 1980). Diğer avantajı da, modelde yer alan değişkenler arasındaki 
ilişkilerin çok yönlü öngörülebilmesi ve modelde bağımlı değişkenin gecikmelerinin de yer 
almasından dolayı daha gerçekçi öngörü tahminlerinin elde edilebilmesi (Kumar ve diğerleri, 
1995: 365). Bu kapsamda, iki değişkenli VAR modeli aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

ΔYt = β0 + ΔYt-i + ∆Xt-i+ut1 

∆Xt  = β4 + ΔXt-i + ∆Yt-i+ut2 

Bu iki denklem Yt değişkeninin Xt değişkenin şimdiki ve geçmiş değerlerinden, 
benzer şekilde Xt’nin Yt değişkeninin şimdiki ve geçmiş değerlerinden etkilendiğini 
varsaymaktadır. Denklemdeki c sabit terim vektörü, Yt-i ve Xt-i değişkenlerin gecikmeli 
değerlerini gösteren vektörleri, ut1 ve ut2 birbirinden bağımsız beyaz gürültülü hata terimlerini 
göstermektedir. 

Modelde yer alacak değişkenlerin uygun gecikme sayılarının belirlenmesinde, Akaike 
(AIC), Schwarz (SC), Hannan-Quinn (HQ), Nihai öngörü hatası (FPE) ve sıralı değiştirilmiş 
LR test istatistiği bilgi kriterleri kullanılmaktadır. Belirtilen kriterler arasında bu çalışmadaki 
modelde otokorelasyonu önleyen minimum gecikme uzunluğu SC ve HQ test istatistiklerine 
göre 2 gecikme olarak belirlenmiştir. 

VAR analizinin üç aracı vardır: a) Granger nedensellik testi; b) etki tepki analizi; c) 
varyans ayrıştırması (Warne (2004), Cuvak ve Kalinauskas (2009), Bjørnland (2000)). 
Granger nedensellik testleri yapılarak, diğer iki analiz aracılığı ile bulunan sonuçlar 
desteklenmeye çalışılmaktadır. VAR analizinde değişkenlerin modelde yer alacağı 
sıralamada, nedensellik ilişkisi dikkate alınmaktadır, bu çalışmanın Granger nedensellik 
analizi sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo: 4 . VAR Modeline Dayalı Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 

Nedenselliğin yönü Ghi-sq prob. 
Dolaysız Vergiler (ldirtax)  → Ekonomik Büyüme (lgdp) 6,071 0,048 
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Dolaysız Vergiler (ldirtax)  → Dolaylı Vergiler (lindirtax) 10,652 0,004 
Ekonomik Büyüme (lgdp) → Dolaylı Vergiler (lindirtax) 10,167 0,006 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre dolaysız vergi gelirlerinden GSYİH’ya ve 
dolaylı vergi gelirlerine doğru; GSYİH’dan dolaylı vergi gelirlerine doğru nedensellik 
ilişkileri söz konusudur. Modelin tahmini de doğrudan vergi gelirleri ile GSYİH ve dolaylı 
vergi gelirleri arasında negatif; GSYİH ile dolaylı vergi gelirleri arasında pozitif ilişkinin 
olduğunu göstermektedir. 
Tablo: 5. Model Tahmini 

 D(ldirtax) D(lgdp) D(lindirtax) 
D(ldirtax (-1)) -0,500178 -0,149108 -0,206374 

s.h.  (0,12218)  (0,07032)  (0,07091) 
t  [-4,09383] [-2,12049] [-2,91017] 

D(ldirtax (-2)) -0,246168 -0,132315 -0,166798 
s.h.  (0,12193)  (0,07017)  (0,07077) 

t  [-2,01894] [-1,88553] [-2,35690] 
D(lgdp (-1))  0,320410 -0,377416  0,394245 

s.h.  (0,22153)  (0,12750)  (0,12858) 
t  [ 1,44635] [-2,96019] [ 3,06614] 

D(lgdp (-2))  0,301189  0,013849  0,289943 
s.h.  (0,22494)  (0,12946)  (0,13056) 

t  [ 1,33898] [ 0,10697] [ 2,22078] 
D(lindirtax (-1)) -0,146854 -0,031580 -0,524204 

s.h.  (0,19971)  (0,11494)  (0,11592) 
t  [-0,73532] [-0,27475] [-4,52221] 

D(lindirtax (-2))  0,047030 -0,073514 -0,026028 
s.h.  (0,19464)  (0,11202)  (0,11297) 

t  [ 0,24163] [-0,65625] [-0,23039] 
C  0,052427  0,075348  0,055176 

s.h.  (0,02581)  (0,01486)  (0,01498) 
t  [ 2,03111] [ 5,07206] [ 3,68291] 

Etki-tepki analizi, değişkenlerden birine bir standart sapmalık şok uygulandığında hem 
kendisinin hem de diğer değişkenlerin bu değişime vermiş olduğu tepkileri gözlemlemektedir. 
Bu şekilde, değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler ortaya konularak, etkili bulunan 
değişkenin politika aracı olarak kullanılabileceği belirlenmektedir (Warne, 2004:5). VAR 
modelinde etki-tepki fonksiyonunun katsayılarını elde etmede yaygın olarak, hataların 
Cholesky ayrıştırması kullanılmaktadır. Modele ait tüm değişkenlerin Cholesky ayrıştırmasına 
göre etki-tepki analizleri aşağıda sunulmuştur. 

Şekil: 3. Etki-Tepki Sonuçları 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   67	  

-.2

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LDIRTAX)  to  D(LDIRTAX)

-.2

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LDIRTAX)  to  D(LGDP)

-.2

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LDIRTAX)  to  D(LINDIRTAX)

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LGDP)  to  D(LDIRTAX)

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LGDP)  to  D(LGDP)

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LGDP)  to  D(LINDIRTAX)

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LINDIRTAX)  to  D(LDIRTAX)

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LINDIRTAX)  to  D(LGDP)

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response  of  D(LINDIRTAX)  to  D(LINDIRTAX)

Response  to  Cholesky  One  S.D.  Innovations  ±  2  S.E.

 

Etki-tepki analizi sonuçlarına göre dolaysız vergi gelirlerindeki bir standart hatalık şok 
karşısında GSYIH’nın tepkisi ilk dönem pozitif, sonraki dönem de negatif ve anlamlıdır. 
GSYİH’daki bir standart şok karşısında dolaylı vergilerin tepkisi ilk iki dönem boyunca 
pozitif ve anlamlı, üçüncü dönem de negatif fakat anlamsızdır. Dolaysız vergi gelirlerindeki 
bir standart sapmalık şoka karşı dolaylı vergi gelirleri ilk dönem pozitif, ancak anlamsız, diğer 
iki dönemde de negatif tepki göstermektedir. 

Varyans ayrıştırması da değişkenlerin her birinin varyansında meydana gelen 
değişmenin yüzde kaçının kendi gecikmesinden, yüzde kaçının ise diğer değişkenlerden 
kaynaklandığını gösterir. Bu analiz, bir makroekonomik büyüklüğün üzerinde en etkili 
değişkenin hangisi olduğunu göstermektedir. Burada ayrıca nedenselliğin derecesi konusunda 
bilgi almak mümkündür. Modelin varyans ayrıştırma analizi sonuçları da aşağıdaki gibidir. 

Tablo: 6. Dolaysız Vergi Gelirleri Serisinin (LDIRTAX) Varyans Ayrıştırma Sonuçları 
 Period S.H. D(LDIRTAX) D(LGDP) D(LINDIRTAX) 

 1  0,161408  100,0000  0,000000  0,000000 
 2  0,179719  97,55591  1,908039  0,536051 
 3  0,180521  96,70479  1,899216  1,395994 
 4  0,181669  95,75880  2,397594  1,843607 
 5  0,181893  95,52741  2,541769  1,930819 
 6  0,181915  95,50424  2,558860  1,936897 
 7  0,181925  95,49753  2,565716  1,936752 
 8  0,181930  95,49439  2,568833  1,936779 
 9  0,181931  95,49367  2,569276  1,937051 

 10  0,181931  95,49344  2,569281  1,937274 

Tablo: 7. GDYİH Serisinin (LGDP)Varyans Ayrıştırma Sonuçları 
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 Period S.E. D(LDIRTAX) D(LGDP) D(LINDIRTAX) 
 1  0,092896  6,613378  93,38662  0,000000 
 2  0,104640  15,31156  84,61532  0,073123 
 3  0,105008  15,28515  84,60324  0,111611 
 4  0,105912  16,02430  83,80196  0,173746 
 5  0,106218  16,15581  83,60581  0,238380 
 6  0,106259  16,14515  83,55188  0,302970 
 7  0,106279  16,13916  83,52256  0,338286 
 8  0,106286  16,13752  83,51286  0,349624 
 9  0,106288  16,13694  83,51062  0,352442 

 10  0,106289  16,13682  83,51011  0,353063 

Tablo: 8. Dolaylı Vergi Gelirleri Serisinin (LINDIRTAX) Varyans Ayrıştırma Sonuçları 
 Period S.E. D(LDIRTAX) D(LGDP) D(LINDIRTAX) 

 1  0,093685  0,332018  8,195608  91,47237 
 2  0,110236  6,115858  9,664193  84,21995 
 3  0,112962  5,949256  9,374076  84,67667 
 4  0,114467  6,175715  9,817887  84,00640 
 5  0,114869  6,132802  10,07235  83,79485 
 6  0,114931  6,127035  10,11448  83,75848 
 7  0,114952  6,131490  10,13436  83,73415 
 8  0,114962  6,135257  10,14485  83,71989 
 9  0,114964  6,135688  10,14719  83,71712 

 10  0,114964  6,135746  10,14739  83,71687 

Varyans ayrıştırma analizi sonuçları Granger nedensellik sonuçlarını desteklemektedir 
ve dolaysız vergi gelirlerinin ilk dönem GSYİH ve dolaylı vergilerden hiç etkilenmediğini, 
diğer dönemlerde de etkilerinin düşük olduğunu göstermektedir. GSYİH’nın ise sadece 
dolaysız vergi gelirlerindeki değişmelerden etkilendiği görülmektedir, ilk dönemin etkisi 
%6,61, diğer iki dönemin etkisi de yaklaşık %15-16 olmuş ve bu etki uzun dönemde de 
gücünü korumuştur. Dolaylı vergi gelirlerindeki değişmelerin GSYİH üzerindeki uzun dönem 
etkileri çok zayıf hem de anlamsızdır. Dolaylı vergi gelirlerinin de GSYİH’daki 
değişmelerden hem uzun hem de kısa dönemde %8 ile 10 arası, dolaysız vergi gelirlerindeki 
değişmelerden de ilk dönem %0,33, diğer dönemlerde yaklaşık %5-6 etkilendiği söylenebilir.  

Modelin köklerinin birim çember içerisinde olması modelin durağanlığını 
göstermektedir (bkz. Şekil: 4 ).  

Şekil: 4. Modelin Bütünlüğünün Durağanlığı 

 
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse  Roots  of  AR  Characteristic  Polynomial



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   69	  

 
5.   SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Vergiler her devletin en önemli geliridir. Devletin aldığı vergiler ülke ekonomisini 
etkilemektedir. Çalışmamızın amacı geçiş dönemini yaşamakta olan Kırgızistan’da vergiler 
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Yapılan VAR analizinin sonuçlarına 
göre dolaysız vergi gelirleri ile GSYİH arasında ters yönlü ilişki bulunmaktadır. Dolaysız 
vergi gelirlerinde şok meydana geldiğinde GSYİH ilk dönem artmakta, sonraki dönemde 
azalmaktadır. 

Ayrıca, dolaysız vergi gelirleri ile dolaylı vergi gelirleri arasında da ters yönlü ilişki 
bulunmaktadır. Dolaysız vergi gelirlerindeki bir şoka karşı dolaylı vergi gelirleri ilk dönemde 
pozitif, ancak anlamsız, sonraki dönemlerde negatif tepki göstermektedir. Bu ise dolaysız 
vergi gelirleri arttığında dolaylı vergi gelirleri azalacağını bildirmektedir. Bunun ise dolaysız 
vergiler kullanılabilir geliri azalttığından dolaylı vergileri olumsuz etkilemesinden 
kaynaklandığı söylenebilir.  

Bununla birlikte GSYİH ve dolaylı vergi gelirleri arasında pozitif yönlü ilişki söz 
konusudur. GSYİH’daki bir şok veya artış dolaylı vergilerin de artmasına neden olmaktadır. 
Bunun nedeni de Kırgız halkının tüketim eğiliminin yüksek olmasıdır.  
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA (KURUM DEĞİŞTİRME) 

NİYETİ İLİŞKİSİ 
(KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONEL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA) 

 
Ahmet KARATAŞ* 

 
Özet 

Özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin değişen personel ve hizmet anlayışı kamu kurumlarında 
çalışan personelin ve kamu hizmeti alan vatandaşların beklentilerini farklılaştırmıştır. Kamu yöneticileri 
vatandaş odaklı kaliteli hizmet sunumunda özel sektörün hizmet anlayışını referans aldıkları gibi personel 
tatmininde ve onların örgütsel bağlılıklarının sağlanmasında da özel sektör değerlerini dikkate almaları verim 
sağlayacaktır. Kamu çalışanlarının verimliliklerini ve örgüte katkısını artırmak için onların iş tatminleri 
yükseltilerek örgütsel bağlılıklarının artırılması gerekir. İşgörenin örgütsel bağlılığının sağlanması; işgörenin 
kamudan/özel işletmeden beklentisinin karşılanması ile ve kamu/özel işletmedeki işlemlerin sağlıklı işlemesi için 
işgörenin gerekli donanım ile yetiştirilmesinde mümkün olacaktır. Balıkesir ilinde çeşitli kamu kurumlarında 
yapılan bu çalışmada; kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık algıları devam bağlılığı, duygusal ve normatif 
bağlılık boyutları ile işten ayrılma niyeti ilişkisi incelenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Kamu Çalışanları, Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı, Duygusal Bağlılık, İşten 

Ayrılma Niyeti 
 
 

RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND INTENTION 
TO QUIT THE JOB  

(A STUDY MADE ON STAFF EMPLOYED IN PUBLIC ORGANIZATIONS) 

Abstract 

The changing staff and service understanding of organizations acting in private sector changed the 
expectations of staff employed in public organizations and citizens receiving public services. Public 
administrators should take the private company values as a reference in providing staff satisfaction and their 
organizational Commitment as well as citizen oriented service providing. In order to increase the efficiencies of 
public employees and their contribution to the organization, their job satisfaction and organizational 
Commitments should be increased. Ensuring the organizational Commitment of employee is possible by 
fulfilling their expectations from public / institution and by training them with necessary ability so as to perform 
public / institution operations. In this study performed in various public institutions of BalıkesirCity, the 
organizational Commitment perceptions of employees were examined based on the relation between their 
emotional and normative Commitment dimensions and their intention to quit the job.  

  
Key words: Public Employees, Normative Commitment, Continuance Commitment, Affective 

Commitment, Intention to Quit the Job 
 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*  Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, etemdedem@gmail.com	  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   72	  

1.   Giriş 

Bilgi ile beraber teknolojik donanımların etkin kullanıldığı pazar koşullarında 
işletmelerin rekabet edebilirliğini işgörenler ve onların nitelikleri/potansiyelleri 
kolaylaştırmaktadır. Yalnız “örgütlerde işgörenin iyi seçilmesi ve yetiştirilmesi, çağdaş ve 
etkili bir donanımla donatılması, onun işini nicelik ve nitelik olarak daha iyi yapması için 
yeterli değildir. (Balay, 2000’den aktaran Uygur, 2007: 72). 

Tüketicilerin memnuniyeti ve üretilen mal ve hizmetin kalitesinin artırılmasında 
ürünlerin sunumunu yapan işgörenin memnuniyeti de önemlidir. Yani müşteri 
memnuniyetinin sağlanması iç müşteri memnuniyetine bağlıdır. İşyerinde mutlu olmayan, 
işini sevmeyen ya da işyerinde mecburiyetten çalışan birinin müşterileri memnun etmesi 
zordur.  

İşletmede mal ve hizmetlerin kalitesi tüketicilerin ürünleri nasıl algıladıkları ile doğru 
orantılıdır. Mal veya hizmetlerin tüketiciler nezdindeki değeri sadece ürünün kalitesi, işlevi 
veya karakteristik özellikleri ile sınırlı olmayıp, o ürünün tüketiciye sunulması esnasında 
oluşan tüketicinin algılarından kaynaklanmaktadır. Kamu kurumlarında vatandaş odaklı 
hizmet anlayışı ile hareket etmeye çalışan yöneticiler, hizmetleri yürüten çalışanların işini 
severek ve işine değer vererek yapmaları sağlanmalıdır. Yönetim, bir ürün veya hizmetin 
neticesinde pozitif geri dönüşüm almak istiyorsa; işletmeden tatmin olmuş, o tatminkârlığı ile 
müşteriye yaklaşan insan kaynakları politikası geliştirmesi gerekir. 

Yöneticiler; işgörenlerin sadece ekonomik beklentilerinin olmadığı, bunun yanında 
farklı sosyal ve psikolojik beklentilerini ve ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla işletmede 
varlık gösterdiklerini ve çalıştıklarını göz önünde bulundurmalı (Toker, 2007: 93) ve 
işgörenlerin mesleklerini sevmelerini sağlamalıdırlar. Bu da ancak daha fazla insan odaklı 
yaklaşımla mümkün olabilecektir (Örücü ve Esenkal, 2006: 164). 

Rekabet şartlarında ve yönetim paradigmalarında yaşanan hızlı değişimler, çalışanların 
bağlılık ve sadakat duygularını arttırıcı şekilde örgütlerin yeniden yapılanmalarını 
gerektirmektedir. Bu nedenle örgütler için, çalışanlarının yaptıkları işten ve çalıştıkları 
örgütten memnun olmalarını sağlamak, mal ve/veya hizmet üretmek kadar önemlidir (Kök,  
2006: 292). 

İş tatmini örgütsel bağlılık üzerinde doğrudan etkilidir. Kâr amacı gütmeyen kamu 
kurumlarında iş tatmini düşük olan ve görevini iş yapmak için yapan personelin vatandaşa 
beklenilen düzeyde hizmet sunması beklenemez. Örgütsel bağlılığı artırmak için örgüt 
seviyesinde alınması gereken, işin doğasına ve çalışma koşullarına yönelik birçok önlem 
vardır. İşgörenin çalışma yaşamı kalitesini yükseltmek için alınan önlemler, örgütsel bağlılığa 
da olumlu yönde katkı sağlamaktadır (Kaya, 2012: 1). 

Çalışanların örgüt içi etkililikleri ve verimlilikleri, örgütün yaşamını ve başarı 
düzeyini birebir etkileyen temel faktörlerdendir. Çalışanların örgüt içi etkililiklerine ve 
verimliliklerine yön veren ise çalışanların örgüt kültürü ve kuralları gibi örgütsel değerleri 
algılama biçimleri, dolayısıyla örgüte bağlılık düzeyleridir. Bu sebeple, çalışanların örgüte 
bağlılıkları ve bu bağlılık düzeylerinin kurumların devamlılığı ve başarısına etki ve sonuçları 
gerek akademisyenler gerekse uygulayıcılar tarafından ilgiyle karşılanmakta ve birçok 
araştırmaya konu olmaktadır (O’Reilly ve Chatman, 1986; Balay, 2000; Bayram, 2005; 
Özcan, 2008;  Güzelbayram, 2013). 
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2.   Literatüre bakış 
2.1  Örgütsel Bağlılık 
Örgütsel bağlılık, çalışanların içerisinde bulundukları örgütün amaç ve değerlerini 

kabul etmesi, performansını bu amaçlara ulaşma yolunda kullanmaya hazır olması ve çalıştığı 
örgütte devamlılığını sağlama isteğidir (Durna ve Eren, 2005: 211). Örgütsel bağlılığı, Doğan 
ve Kılıç (2007), çalışanların örgütün amaç ve hedeflerini benimseyerek kendi kişisel 
hedeflerini örgütün hedefleriyle bütünleştirmesi olarak tanımlarken, Vural vd. (2007: 142-
143)’nin çalışmasında çalışanın örgüte karşı hissettiği bağın gücünü ifade eden örgütsel 
bağlılık, çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi yansıtan, örgüt üyeliğini devam ettirme kararına 
yol açan psikolojik bir durumdur şeklinde tanımlamaktadır. 

Bireyin amaçları ve örgüt arasındaki uyumu ifade eden (Camp, 1992: 280) örgütsel 
bağlılığa yönelik yapılan çalışmalarda; çalışanların örgütün değerlerine ve amaçlarına olan 
inancı ve bağlılığının arttıkça, örgütte kalma konusunda hissettikleri ahlaki sorumluluğun da 
güçlü biçimde artmakta olduğu belirtilmektedir (Çakar ve Ceylan, 2005: 64). 

Örgütsel bağlılığı yüksek olan işgörenlerin örgütsel ve iş ortamından 
memnuniyetinden dolayı iş tatminleri yüksek olmakta ve işletmeye katkıları daha fazla 
olmaktadır. Örgütsel bağlılık üzerine yapılan bütün tanımlar, bağlılığın ya tutumsal ya da 
davranışsal bir temele dayandığı fikrinde birleşmektedir. Yani işgörenlerin örgütün amaçları 
ile özdeşleşmesini ve bu doğrultuda çalışması tutumsal bağlılığı (Bolat ve Bolat, 2008; Balay, 
2000), örgütün kendisinden ziyade, yaptığı faaliyete bağlanmasını davranışsal bağlılığı (İnce 
ve Gül, 2005; Sevinç ve Şahin 2012) ifade etmektedir. 

Örgütsel bağlılığın sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmaları yapan ve örgütün üyeler 
üzerindeki güç veya yetkilerinin, üyenin örgüte yakınlaşmasından kaynaklandığını ileri süren 
Etzioni, örgütsel bağlılığı, üyelerin örgüte yakınlaşmaları açısından ahlaki, çıkara dayalı ve 
yabancılaştırıcı olmak üzere 3’e ayırmaktadır (Balay 2000’den aktaran Tayfun vd., 2010).   
O’Reilly ve Chatman (1986)’de, İşgörenin örgüte alışması/uyumu, örgüt kimliğinin/örgüt 
üyeliğinin bilincinde olması ve örgütsel amacın ve faaliyetlerin benimsenmesi açısından 
örgütsel bağlılığı; uyum, özdeşleşme ve içselleştirme olarak 3’e ayırmaktadır.  İşgörenin 
örgütten ilk kazanımlarını elde etmesi ile uyum boyutu başlar. Çalışan örgütten beklentilerinin 
gerçekleştiği oranda örgütle özdeşleşir. İçselleştirme ise, örgüt- çalışan etkileşiminde örgütsel 
bağlılığın son adımı olmaktadır. Bu aşamada, çalışan örgüt arasında tam bir uyum olup 
çalışan örgütsel amaçları ve değerleri benimsemiştir. 

Allen ve Meyer (1990:3)’de örgütsel bağlılığı kişinin kendisini örgütün bir parçası 
olarak görmesi,  çalışanın örgüte karşı sorumluluğu ve işten ayrılmanın işgörene maliyeti 
açısından duygusal, normatif bağlılık ve devam bağlılığı olmak üzere 3’e ayırmaktadır. 
“Özetle; duygusal bağlılık çalışanın duygusal olarak örgüte olan ilgisini, örgütle birlikte 
tanımlanmayı ve örgütle bütünleşmeyi; devam bağlılığı, örgütten ayrılma durumunda ortaya 
çıkacak maliyet algılarını; normatif bağlılık ise yönetime ve çalışma arkadaşlarına karşı 
çalışanın görev algılarını ifade etmektedir” (Erdem, 2007: 67). Yani duygusal bağlılığı olan 
işgörenler istedikleri için, devam bağlılığı olan işgörenler ihtiyaç duydukları için, normatif 
bağlılığı olan işgörenler ise yükümlülüklerinden dolayı örgütlerinde üyeliklerine devam 
ederler (Allen ve Meyer, 1990’den aktaran Türköz, vd. 2013). 

Bireyin örgütüne bağlı olup olmadığı örgütsel amaçları kabul etme ve amaçlara 
ulaşmak için çaba sarf etmesinden, İşle ilgili faaliyetlere katılmasından, örgüt üyesi kalmak 
için sadakatinden anlaşılabilir (Morris ve Sherman, 1981:512-526).   
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Örgütsel bağlılık örgütlerin varlıklarını sürdürmesinde rol oynayan temel etkenlerden 
biridir. Çünkü yüksek bağlılığı olan çalışanlar; daha uyumlu, daha üretken ve sorumlu bir 
şekilde çalışmaktadırlar (Balay, 2000:3). Onlar bulundukları pozisyonda örgüte en yüksek 
katkıyı sağlar ve disiplinli davranışları ile daha az denetime ihtiyaç duyarlar (Feldman ve 
Moore, 1982: 2). Örgütsel bağlılık, işletme’nin ürün veya hizmet kalitesine katkısı ile beraber 
aynı zamanda örgütsel performansı da olumlu etkilemektedir. “Araştırmalar; örgütlerine 
yüksek düzeyde bağlılık duyan çalışanların, sadece kendilerinden istenen görevleri yapmakla 
kalmayıp, beklenenden daha fazlasını yapmak için çaba gösterdiklerini ortaya koymuştur”       
(Bozoğlu, 2011: 49). 

İşgörenlerin örgüte bağlılık hissetmesi, kendi iş verimlerini arttırarak örgüt için olumlu 
sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla bir örgütün, işgörenlerin örgüte bağlılığını arttırabilecek 
ya da azaltabilecek faktörlerin farkında olması önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Bayram, 2005; 134). Örgütsel bağlılığa etki eden birçok değişken psikolojik, sosyolojik,  
ekonomik merkezli; bireysel, örgütsel ve örgüt dışı faktörler olarak gruplandırılmıştır. 
Literatür incelendiğinde çalışanların örgütsel bağlılıklarını etkileyen faktörleri araştıran 
çalışmaların birbirinden farklı sonuçlara ulaştıkları görülmektedir (Güzelbayram, 2013: 58). 

Örgütsel bağlılık kavramı salt işgörenle alakalı olmayıp doğrudan örgütün işgörenini 
önemsemesi ile de alakalıdır. Yani, işgörenin örgüte bağlanması örgütün çalışanını 
önemsemesi ve ona haklarını vermesi beklentilerini karşılaması ile mümkündür. 

 
2.2  İşten Ayrılma Niyeti Kavramı 
 Çalışanların mevcut iş koşullarından, istihdam şartlarından, yönetimden hissetmiş 

oldukları rahatsızlık dolayısıyla işletmeden ayrılmayı düşünmesini veya planlamasını ifade 
eden; işten ayrılma niyeti, “bir örgütte çalışan kişinin yakın bir zamanda o işi bırakmasıyla 
ilgili düşüncesidir” (Şahin, 2011: 279). İşten ayrılma niyeti üzerine literatür çalışmalarında; 
çalışanların iş koşullarından tatminsiz olmaları durumunda göstermiş oldukları yıkıcı ve aktif 
eylemler olduğunun üzerinde durulmaktadır (Rusbelt vd., 1988: 600; Onay ve Kılcı, 2011: 
365). 

İşten ayrılma niyetinin davranışa dönüşmesi belli bir süreci takip eder. “İşten ayrılma 
niyetinin henüz eyleme dönüşmemiş olması işten ayrılma nedenlerinin belirlenmesine, 
yöneticilerin potansiyel ayrılmaları önlemek için gerekli tedbirleri almasına ve performansı 
yüksek, örgüt için önem teşkil eden işgörenin kazanılmasına imkân sağlamaktadır (Yıldız, 
2008: 41). 

Bir organizasyondaki her işgörenin ekonomik ve sosyal yönlerden farklı olan 
ihtiyaçlarını giderme ve onları doyum noktasına ulaştırmada çeşitli motive edici araçların 
olduğu bilinmektedir (Milhaud ve Bize, 1990: 24).   Bireyi, herhangi bir işi yapmaya ya da 
işten ayrılmaya yönelten nedenlerden her birinin çalışma yaşamındaki farklı önem düzeyi ve 
belirleyicileri vardır.  Kişilerin işten ayrılma niyetleri kendilerinden kaynaklanan bireysel 
sebeplerle beraber örgütün kişinin beklentilerini karşılamaması ile ilgili bilinçli bir eylemdir. 
İşgörenin örgütten kaynaklanan nedenlerle işinden ayrılması örgütün dikkat etmesi ve örgüt 
iklimini tekrar gözden geçirmesini gereken bir durumdur. 

İşten ayrılma, eğitilmiş ve işine vakıfçalışanların yerlerine yenilerini almanın ve 
yetiştirmenin yüksek maliyetleri yanı sıra, yetenekli çalışanların kaybedilmesi, bu 
çalışanlardan bazılarının rakip firmalara geçmesi (Barutçugil, 2004: 474) örgüt açısından 
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ciddi sonuçlar doğurmaktadır (Hwang ve Kou, 2006: 254). Örgüte alışmış ve eğitilmiş bir 
çalışanın kaybedilmesiyle üretimde bir kayıp yaşanırken, bu durum diğer çalışanlar üzerinde 
de moral bozukluğu yaratır. Ayrıca işten ayrılma niyeti olan bireylerin, iş rollerini gerektiği 
gibi yerine getirmeyerek ürün ve hizmet kalitesini düşürür (Kesen, 2011: 34). İşgören devrini 
azaltarak işgörenin işletmeye bağlılığının sağlanması, işgörenlerden etkin şekilde 
faydalanmaya çalışan insan kaynakları yönetimin başarısını oluşturmaktadır. Çünkü işgören 
devri, bir örgütün personel politikasında başarı derecesinin göstergesi sayılabilir. 
 

2.3  Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi 

Rekabetin etkin olduğu iş hayatında işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri, 
işgörenlerin iş ve örgütle ilgili tutum ve davranışlarını sağlıklı bir biçimde analiz ederek onları 
doğru yönetebilmelerine bağlıdır. Bireyin amaçları ve örgüt arasındaki uyumu ifade eden 
(Camp, 1992: 280) örgütsel bağlılık, işgörenlerin işten ayrılma niyetlerini etkileyen faktörler 
arasında yer almaktadır. Örgütsel bağlılığa yönelik yapılan çalışmalarda; çalışanların örgütün 
değerlerine ve amaçlarına olan inancı ve bağlılığı arttıkça, örgütte kalma konusunda 
hissettikleri ahlaki sorumluluğun da güçlü biçimde arttığı belirtilmektedir (Çakar ve Ceylan, 
2005: 64). Örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (Sarıdede ve Doyuran, 2004; Sabuncuoğlu, 2007; Gül vd., 2008; Azaklı, 
2011;). Uyguç ve Çımrın (2004), Gürbüz (2006) ve Sabuncuoğlu (2007)’da örgütsel bağlılığın 
işten ayrılma niyetini azalttığı sonucuna ulaşmışlardı. Örgütsel bağlılığı sağlanılmış 
çalışanlar; müşteri memnuniyetine, hizmet kalitesine ve işletmenin başarısına katkı 
sağlayacaktır (Gül vd., 2008: 8). 

 
3.   Araştırmanın Yöntemi  
Araştırma kamu kurumlarında çalışan personelin örgütsel bağlılıklarının boyutlarının 

ve bu boyutların işten ayrılma ya da kurum değiştirerek başka kuruma geçme niyeti ile 
ilişkisinin tespit edilebilmesi amacıyla “duygusal ve normatif bağlılık işten ayrılma niyetini 
azaltır, devam bağlılığı işten ayrılma niyetini artırır” hipotezi üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Balıkesir İlinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 220 işgören üzerinde yürütülen 
çalışmanın ölçeği için ilgili literatür incelenerek geçerliliği ve güvenilirliği önceden sınanan 
araştırmalardan; araştırma için en uygun ölçek belirlenmeye çalışılmıştır. Anket sorularının 
anlaşılır ve kısa olmasına özen gösterilmiştir. Üç kısımdan oluşan anket sorularının birinci 
kısmında demografik değişkenlere yönelik verilerin toplanması hedeflenmiş, İkinci kısımda, 
kamu kurumlarında çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılık algılarını içeren duygusal, normatif, 
devam bağlılığı boyutlarında oluşturulan Kaya (2012) ve Boylu vd.’nin  (2007) 
çalışmalarında alınan önermeler yer almaktadır. Üçüncü kısımda ise Aylan (2012) ve 
Karataş’ın (2013) çalışmalarında yararlanılan önermeli işten ayrılma niyeti ölçeği yer 
almaktadır. 

 Araştırmada kullanılan ölçeklerin madde-bütün korelâsyonlarının ölçeğin 
toplanabilirlik özelliğini bozmadığından ölçeklerden madde çıkarılmasına gerek 
görülmemiştir. Ölçeklerin güvenilirlikleri ise 6 önermeli duygusal bağlılıkta 0,905, 5 
önermeden oluşan normatif bağlılık ölçeğinde 0,895, 7 önermeli devam bağlılığı ölçeğinde 
0,744 ve 5 önermeli işten ayrılma niyeti ölçeğinde ise diğerlerine nispeten düşük olarak 0,607 
düzeyinde gerçekleşmiştir.    Tüm ölçeklerde beşli Likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. 
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Buna göre önermeleri değerlendirme seçenekleri; “1= kesinlikle katılmıyorum, 2= 
katılmıyorum, 3= kararsızım, 4= katılıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum”, şeklinde 
belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
22.0 istatistik programı kullanılmıştır.  

4.   Bulgular 

Tablo 1: Demografik Bulgular 
 
 

Değişkenler Sayı Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 58 26,4 
Erkek 162 73,6 

Yaş 

19 ve altı - - 
20-29 92 41,8 
30-39 72 32,7 
40-49 50 22,7 
50 ve üstü 6 2,7 

Eğitim 

İlköğretim 10 4,5 
Lise 48 21,8 
Önlisans 46 20,9 
Lisans 112 50,9 
Lisans Üstü 4 1,8 

Kurumda Çalışılan 
Pozisyon 

Alt ve Orta Kademe 
Yönetici 26 11,8 

Memur 150 68,2 
İşçi  18 8,2 
Diğer 26 11,8 

Kamuda Çalışma  
Süresi 

1–3 yıl arası 58 26,6 
4–6 yıl arası 52 23,9 
7–10 yıl arası 32 24,7 
11 yıl ve üstü  76 34,9 

Kurumda Çalışma  
Süresi 

1–3 yıl arası 102 46,4 
4–6 yıl arası 32 14,5 
7–10 yıl arası 30 13,6 
11 yıl ve üstü  56 25,5 

İstihdam şekli 
Kadrolu 144 70,1 
Sözleşmeli 62 28,2 
Stajer 2 0,9 

 

Araştırmaya katılan örneklemin %73,6’sı erkeklerden oluşmaktadır. Eğitim durumu 
açısından incelendiğinde katılımcıların %50,9’unun lisans mezunu, %20,9’unun ise önlisans 
mezunu olması kamu çalışanlarının eğitim düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yaş 
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gurupları açısından katılımcıların %75’inin 40 yaşından küçük olması kamuda istihdam edilen 
işgörenlerin gençlerden oluştuğunu göstermektedir. Kamuda çalışma süresi açısından anket 
sorularına verilen cevaplarda yaş gurupları arasında denge olup katılımcıların %26,6’sı 1-3 yıl 
arasında kamuda çalışırken katılımcılardan %34,6’sı kamuda 11 yıl ve daha uzun süreli 
çalıştıklarını bildirmişlerdir. Yine katılımcılardan %46,4’ü 1-3 yıl arası aynı kurumda 
çalıştığını belirtmiş olup; kamuda ve kurumda çalışma süreleri birlikte değerlendirdiğinde 
kamuda çalışan personel arasında hareketlilik/işgören devir oranı fazladır. Yani 3 yıl içinde 
aynı kurumda çalışan personelin %20’si başka kurumlara(dan) tayin olmaktadır. Kamuda 
istihdam edilme şekilleri açısından incelendiğinde katılımcıların %70’i kadrolu çalışan 
memurlardan oluşmaktadır. Yine kamu kurumlarında çalışma süreleri ile aynı kurumda 
çalışan işgörenlerin çalışma sürelerini birlikte değerlendirdiğimizde devlet memurlarının 
yaklaşık %25’inin 11 yıldan fazla aynı kurumda çalıştığı görülmektedir. Bu devlet 
memurlarının kurumlarından memnuniyetinin bir göstergesi olarak değerlendirilebileceği gibi 
kamu kurumlarının durağanlığından dolayı kişilerin kendilerini geliştirebilecek bir özelliğinin 
olmaması veya aynı bölgenin insanı olan devlet memurlarının yaşadıkları çevreden, şehirden 
ayrılmak istememelerinin ya da kurulu düzenlerini değiştirmek istememelerinin bir sonucu 
olarak da değerlendirilebilir. 

Tablo 2: Örgütsel Bağlılık Ölçeğine İlişkin İfadelerin Frekans Dağılımları 
	  

İfadeler 
1 2 3 4 5 

S.S A.O 
f % f % f % f % f % 

D
uy

gu
sa

l B
ağ

lıl
ık

 

Çalıştığım kurumdan, dışarıdaki 
insanlara gururla bahsediyorum. 30 13,6 18 8,2 62 28,2 56 25,5 54 24,5 1,31 3,3 

Kariyer hayatımın geriye kalanını 
bu kurumda geçirmekten 
mutluluk duyarım 

34 15,5 42 19,1 34 15,5 58 26,4 52 23,6 1,40 3,2 

Bu işyerinde kendimi “kurumun 
bir parçası” gibi hissediyorum. 

22 10 36 16,4 44 20 68 30,9 50 22,7 1,27 3,4 

Bu işyerine karşı duygusal bir bağ 
hissediyorum 

26 11,8 58 26,4 44 20 50 22,7 40 18,2 1,30 3,0 

Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir 
aidiyet duygusu hissediyorum. 

18 8,2 36 16,4 48 21,8 68 30,9 23 20,9 1,23 3,4 

Kurumun karşılaştığı sorunları, 
kendi kişisel sorunum gibi 
düşünür ve çözmeye çalışırım 

16 8,3 16 16,7 40 22,2 94 31,5 54 21,3 1,13 3,7 

N
or

m
at

if 
ba
ğl

ılı
k 

Bu kurum benim sadakatimi hak 
ediyor. 

28 12,7 40 18,2 50 22,7 60 27,3 42 19,1 1,3 3,2 

Çalıştığım kuruma çok şey 
borçluyum. 

26 11,8 42 19,1 62 29,2 42 19,8 40 18,9 1,28 3,1 

Bu kurumdan şimdi ayrılırsam 
suçluluk hissederim. 

40 18,3 52 23,9 44 20,2 46 21,1 36 16,5 1,36 2,9 

Bu kurumda çalışan insanlara 
karşı kendimi sorumlu hissettiğim 
için işten ayrılmayı düşünmem. 

30 13,8 66 30,3 42 19,3 46 21,1 34 15,6 1,3 2,9 

Başka bir yerden, daha avantajlı 
bir iş teklifi alsaydım, çalıştığım 
bu kurumdan ayrılmak doğru 

40 18,3 62 28,4 34 15,6 40 18,3 42 19,3 1,4 2,9 
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olmazdı. 

D
ev

am
 B

ağ
lıl

ığ
ı 

Bu kurumdan ayrılmayı 
düşünmek için çok az seçim 
hakkı vardır. 

30 14 32 15 52 24,3 61 29 36 17,8 1,29 3,2 

Bu kurumdan ayrılırsam başka 
kurum burada sahip olduğum 
olanakları sağlayamaz. 

44 20,4 58 26,9 50 23,1 38 17,6 26 12 1,29 2,7 

Bu kurumda çalışmaya devam 
etmemin en önemli nedeni başka 
bir seçeneğimin olmamasıdır. 

34 16,2 38 18,1 36 17,1 42 20 60 28,6 1,4 2,8 

Bu kurumda çalışmaya devam 
etmem, kendi tercihimden ziyade 
bir zorunluluktur. 

42 19,3 54 24,8 40 18,3 44 20,2 36 16,5 1,57 2,9 

Bu kurumdan ayrılmayı 
düşünmem için gerekli başka iş 
fırsatlarının olmadığına 
inanıyorum. 

38 17,6 60 27,8 42 19,4 50 23,1 26 12 1,29 2,8 

Bu kurumdan ayrılma kararı 
alsam, hayatım altüst olur. 28 12 56 26,2 46 20,2 48 22,3 40 18,2 1,34 2,4 

Bu kurumdan ayrılmam, maddi 
zarara uğramama neden olur. 

50 23,4 38 17,8 44 20,6 52 24,3 30 14 1,38 2,8 

 
1. Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 

4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum 
 

Kamu kurumlarında çalışanların duygusal, normatif ve devam bağlılık düzeyleri ile 
ilgili olarak tabloda verilen ifadelere katılım düzeylerine ilişkin görüşleri genel olarak 
incelendiğinde en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler, duygusal bağlılıkla ilgili 
olurken; onu sırasıyla devam bağlılığı ve normatif bağlılıkla ilgili ifadeler izlemektedir. Bu 
durum duygusal, devam ve normatif bağlılık ölçeğine ait boyutların aritmetik ortalamalarına 
da yansımıştır. 

Katılımcılar ifadelerden en çok; “Bu işyerinde kendimi kurumun bir parçası gibi 
hissediyorum” (53,6), “Kurumun karşılaştığı sorunları, kendi kişisel sorunum gibi düşünür 
ve çözmeye çalışırım” (52,6) ve “Bu kurumda çalışmaya devam etmemin en önemli nedeni 
başka bir seçeneğimin olmamasıdır” (48,6), ifadelerine katılım gösterirken, en az olarak ta 
“Bu kurumdan ayrılırsam başka kurum burada sahip olduğum olanakları sağlayamaz” (29,6), 
ifadesine katılım göstermişlerdir. 

Duygusal bağlılık ölçeğinde katılımcıların cevapları ağırlıklı olarak katılıyorum 
yönünde olurken, normatif ve devam bağlılığı ölçeğine ilişkin verilen cevap ortalamalarının 
birbirine yakın olarak ne katılıyorum ne katılmıyorum düzeyinde gerçekleşmiştir.   
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Tablo 3. Korelâsyon Analizi 

Değişkenler 1 2 3 4 
(1) Duygusal Bağlılık 1,000    

(2) Normatif Bağlılık -,832** 
(0,000) 1,000   

(3) Devam Bağlılığı -,007** 
(0,000) 

,117** 
(0,000) 1,000  

(4) İşten Ayrılma Niyeti -,490** 
(0,000) 

-,469** 
(0,000) 

,148** 
(0,000) 1,000 

**Katsayı p<0,01 düzeyinde anlamlı (çift yönlü) 

p<0,01 düzeyinde anlamlı sonuçlar veren tablo incelendiğinde, duygusal ve normatif 
bağlılık boyutlarının işten ayrılma niyeti ile orta düzeyde ve negatif yönlü bir ilişki içinde 
olmasına karşın; devam bağlılığı boyutu ise işten ayrılma niyeti ile pozitif yönlü ve zayıf 
düzeyde bir ilişki içinde olduğu görülmektedir.   

 
Tablo 4: Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı  Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

Anova Coefficients 
R2 F Sig. B T Sig. 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

 

Duygusal bağlılık ,240 31,584 ,000 -,490 -5,62 ,000 

Normatif bağlılık ,220 28,132 ,000 -,469 -5,304 ,000 

Devam bağlılığı ,220 2,122 ,149 ,148 1,457 ,000 

Örgütsel bağlılık 
ölçeği toplam ,200 22,546 ,000 -,448 -,748 ,000 

 

Tablo 3’e göre bağımsız değişkenlerin tamamı ile bağımlı değişken arasında p<0,01 
düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler söz konusudur. Coefficients sütununda Beta 
katsayılarının duygusal ve normatif bağlılık ölçeklerinde negatif çıkması duygusal ve 
normatif bağlılığın işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği ya da işten ayrılma niyetini 
azalttığı, devam bağlılığının ise işten ayrılma niyetine pozitif etkisi olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Bu sonuç duygusal ve normatif bağlılık işten ayrılma niyetini azaltır, devam 
bağlılığı işten ayrılma niyetini artırır şeklinde kurduğumuz hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Örgütsel bağlılık ölçeğinin tamamının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine 
bakıldığında düzeltilmiş R² değerinin 0,200 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre, 
işten ayrılma niyetindeki değişimin % 20’sinin örgütsel bağlılık tarafından açıklandığı dikkati 
çekmektedir. Bu bağlamda, örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyetinin bir belirleyicisi olduğu 
veya örgütsel bağlılıkla beraber başka değişkenlerinde işten ayrılma niyetini etkilediği 
söylenebilir.   Standart beta katsayılarına bakıldığında, kamu kurumlarında çalışanların devam 
bağlılıklarının (ß= 0,148, t= 1,457, p<0,01) işten ayrılma niyeti üzerinde nispeten daha fazla 
etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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5.Sonuç 

 
Vatandaş memnuniyetini ve kaliteyi esas alan yeni kamu yönetimi anlayışının en 

önemli yapıtaşlarından birisi kamu hizmetlerinde kalite ve müşteri/vatandaş memnuniyetidir 
(Sezer, 2008: 150). Devletin kamu hizmetlerini vatandaş odaklı olarak etkin ve kaliteli bir 
şekilde karşılaması onun en önemli görevi ya da varlık nedenidir. Bu açıdan kamu 
yönetiminde kamu hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek için 
yeni kamu yönetimi anlayışı ile işletme yönetiminin benimsemiş olduğu bir takım prensipler 
doğrultusunda kamu personel yönetimi yapılandırılmalıdır. Bu ekonominin en önemli 
yüklerinden olan kamudaki savurganlığı azaltacak, verimsiz kaynak kullanımını giderecek, 
kamu hizmetlerinin sunumunda insan kaynaklı sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. 

Örgütsel bağlılığın oluşturulmasında ve devamında çalışanların olduğu kadar üst 
yönetiminde çok etkin rolü olduğu bilinmeli, bağlılık seviyesi yüksek çalışanlar meydana 
getirmede en önemli görevlerden birinin üst yönetime düştüğü gerçeği dikkate alınmalıdır 
(Bozkurt ve Yurt, 2013: 138).  

Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık boyutları birbirinden farklıdır. Her insanın 
tabiatının beklentilerinin farklı olacağı beklentisine rağmen kamunun amacı ile işgörenin 
hedefi birleştirilmeli ve kamu çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilerek onların örgütsel 
bağlılıklarının artırılması sağlanmalı, örgütsel bağlılıkları ya da kamuda çalışmaları bir 
mecburiyetten (devam bağlılığı) ziyade bilinçli (normatif bağlılık) bir tercih düzeyine 
çıkarılmalıdır. 

Bu araştırmaya göre kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık algılarında örgütsel bağlılık 
boyutları arasında yer alan duygusal, normatif ve devam bağlılıkları incelendiğinde duygusal 
bağlılık boyutuna katılım düzeyleri diğer boyutlara nazaran yüksek olduğu görülmektedir. 
İşgörenler çalıştıkları kuruma aidiyet duyduklarını, duygusal bağlılıkla bağlı olduklarını, 
kurumun sorunlarını çözmede empati ile hareket ettiklerini yada kendilerini kurumun bir 
parçası gibi gördüklerini vurgularlarken kurumun kendilerinin sadakatlerini hak etmesi, 
kurumun imkanlarından memnuniyet ve kurumda çalışmak zorunda olmaları noktasında 
kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kamu çalışanları emekli oluncaya ya da aynı 
kurumda çalışmak istemediklerini, daha ideal bir kurumda çalışmayı tercih ettiklerini, eğer 
imkânları olsaydı hemen işlerinden ayrılacakları ifadelerine katılım düzeylerinin çok yüksek 
olduğu görülmektedir. 

Kamu kurumları arasında işgören devir oranının fazla olduğunun bulgulandığı 
araştırmada kurumsal memnuniyetin/bağlılığın ölçülmesi için; personel devir oranı aynı 
kurumda mı gerçekleşiyor yoksa farklı kurumlar arasında mı gerçekleştiği araştırılabileceği 
gibi devlet memuru olarak istihdam edilenlerin bağlılık düzeyleri ile sözleşmeli olarak 
istihdam edilenlerin bağlılık düzeyleri de ayrı ayrı araştırılabilir.  
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TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN 
"TURİZM" OLGUSUNA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 

 
 

Melahat YILDIRIM SAÇILIK*   Samet ÇEVİK**  Çiğdem ÖZKAN*** 
 

 

Öz 

Disiplinlerarası bir olgu olması, her paydaşın farklı faydalar elde etmesi ve turizm faaliyetlerine katılım 
amacının kişiden kişiye değişiklik göstermesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı “turizm” olgusu, farklı zihinsel 
imgelere sahne olabilmektedir. Bu doğrultuda turizm sektörüne ara eleman olarak yetiştirilen Turizm ve Otel 
İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin “turizm” olgusuna yönelik zihinsel imgelerinin bilinmesi önem arz 
etmektedir. Araştırmanın amacı, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin "turizm" olgusuna 
yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmada önlisans öğrencilerinden "Turizm 
bana .................... ifade eder. Çünkü ........." şeklindeki ifadeyi tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin 
analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre önlisans öğrencileri "turizm" olgusuna 
yönelik 97 metafor üretmişlerdir. Öğrencilerin en çok tercih ettikleri metaforlar; eğlence(36), para(22), deniz-
kum-güneş(10), dinlenme(10), sosyalleşme(9), tatil(9), özgürlük(9) şeklinde sıralanmaktadır. Bu metaforlar 9 
farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır.  "Turizm" olgusuna yönelik olarak, önlisans öğrencilerinin 
%31.6'sı klasik algıya; %16.73'ü psikolojik algıya; %15.24'ü finansal algıya; %11.15'i gelişim aracı algısına; 
%6.69'u sosyolojik algıya; %6.32'si canlı ve somut varlık algısına; %5.21'i tarihi ve kültürel algıya; %4.09'u 
eylem algısına ve %2.97'si ise edebi değer algısına sahiptir. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans 
öğrencilerinin "turizm" olgusuna yönelik üretmiş oldukları metaforlar, farklı çalışmalar için önemli bir veri 
kaynağı olabilir. Lisans ya da lisansüstü düzeylerde turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerini ya da öğretim 
elemanlarını kapsayan, farklı geniş kapsamlı ve soyut kavramlara yönelik metaforik algıları ortaya çıkarma 
amaçlı benzer araştırmalar yürütülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Turizm, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Önlisans Öğrencileri 

 

THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS OF 
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DEPARTMENT TO “TOURISM” 

PHENOMENON 

 
Abstract 

Tourism phenomenon can be witnessed to different mental images for a variety of reasons such as being 
an interdisciplinary phenomenon, achieving different benefits of each stakeholder and aim of participation in 
tourism activities varing from person to person. In this direction, it is important to know mental images to 
"tourism" phenomenon of associate degree students of Tourism and Hotel Management department who grown 
as intermediate staff in the tourism sector. The aim of the research is, to reveal perceptions of associate degree 
students of Tourism and Hotel Management department to "tourism" phenomenon through metaphors. In the 
research, phenomenology design which is one of the qualitative research methods was used. In the research, it 
was asked from associate degree students of Tourism and Hotel Management department to complete the 
statement that "Tourism refers to................. me. Because ......". Content analyze technique was used for 
analyzing the data obtained. According to the findings of the research, associate degree students have created 97 
metaphors to "tourism" phenomenon. Most preferred metaphors by students are; entertainment(36), money(22), 
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sea-sand-sun(10), resting(10), socialization(9), holiday(9), freedom(9). These metaphors were classified under 9 
different conceptual categories. With regard to "tourism" phenomenon, %31.6 percent of students have classical 
perception; %16.73 percent of students have psychological perception; %15.24 percent of students have financial 
perception; %11.15 percent of students have development tool perception; %6.69 percent of students have 
sociological perception; %6.32 percent of students have living and concrete essence perception; %5.21 percent 
of students have historical and cultural perception; %4.09 percent of students have action perception; %2.97 
percent of students have literary value perception. The metaphors have been created by associate degree students 
of Tourism and Hotel Management department with regards to the "tourism"  phenomenon can be an important 
data source for different studies. Similar studies can be conducted including undergraduate or graduate university 
students studying tourism or instructors, to reveal methophoric perceptions concerning different and abstract 
concepts. 

Keywords: Metaphor, Tourism, Tourism and Hotel Management Department, Associate Degree Students 

 

1. GİRİŞ 
Turizm, farklı zihinsel imgelere açık bir olgu olarak herkes için farklı bir algı 

oluşturabilmektedir. Bu durumun nedenlerinden biri; çok yönlü bir özelliğe sahip olan 
turizmin disiplinler arası bir yapıya sahip olmasıdır. Turizm doğrudan ya da dolaylı bir 
şekilde ekonomi, işletme, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, hukuk, tarih, eğitim, mimarlık, 
pazarlama gibi çok fazla disiplinle etkileşim içindedir (Kozak vd., 2010). Bir diğer neden; 
turizm faaliyetlerine katılma amacının kişiden kişiye farklılık göstermesidir. Günümüzde 
turizmin çeşitlendirilmesi çabalarının sonucu olarak turizm, sahip olduğu klasik algıdan 
sıyrılarak birçok faaliyeti içeren geniş kapsamlı bir yapıya bürünmüştür. Bir diğer neden ise, 
turizmin sağladığı faydalar konusundadır. Turizm sektörünün paydaşlarından her biri 
(çalışanlar, turistler, işletmeciler, tedarikçiler, yerel halk, yerel yönetimler vb.) turizm 
faaliyetlerinden farklı faydalar elde etmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, turizm 
denildiğinde kişiler zihinlerinde farklı resimler çizebilmektedir.  

1980'lerden bu yana farklı zihinsel imgelere açık, soyut kavramlar üzerinde çeşitli 
kesimlerin algılarını belirlemeye yönelik metafor araştırmaları yürütülmüştür. Bu 
araştırmalar, söz konusu soyut kavramların kişiler tarafından nasıl algılandığını ortaya koyma 
ve buna bağlı olarak bu kavramlarla ilgili faaliyetlerde bilgi alışverişi ve etkin iletişimi 
sağlama açısından faydalı olabilmektedir. Bu doğrultuda turizm sektöründe ara eleman olarak 
yetiştirilen önlisans öğrencilerinin, turizmle ilgili zihinsel imgelerini ortaya çıkarmak 
önemlidir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans 
öğrencilerinin turizmle ilgili metaforik algıları belirlenmiştir. Literatür incelendiğinde, 
üniversite düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen benzer 
bir çalışmaya rastlanmaması çalışmanın önemini artırmaktadır.  

1.1. Kavram Olarak Metafor 
Geçmişi antik Yunan felsefesine kadar uzanan, terim olarak Yunanca'da “bir şeyin 

karşılığını aktarmak” ya da “transfer etmek” anlamına gelen metafor, birçok sözlükte 
“herhangi iki şey arasında benzerliklere dayalı olarak, fakat 'gibi' sözcüğü kullanılmadan 
yapılan bir karşılaştırma” şeklinde tanımlanmaktadır (Dur, 2006: 8). Türkçe'de, İngilizce 
“metaphore” sözcüğüne karşılık gelen “mecaz”, “benzetme”, “metafor”, “eğretileme”, 
“istiare”, “deyim aktarması” gibi birden fazla sözcük kullanıldığı görülmektedir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011: 205). Literatürdeki tanımlara bakıldığında genellikle metaforun dilsel bir araç 
şeklinde ifade edildiği görülmektedir. Bir çalışmada metafor, "bir kavram veya bir terimin 
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belirli bir benzerliği ifade etmek amacıyla farklı bir içeriğe uygulandığı bir dil formu" 
şeklinde tanımlanmıştır (Sackmann, 1989: 465'den aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2011: 207). 
Palmquist (2001: 24) ise çalışmasında metaforu, "konuşmacıların ve yazarların bir yaşantı 
alanından diğerine geçiş ya da karşılaştırma amaçlı iki farklı fikri ilişkilendirerek, iki nesnenin 
veya kavramın birbirine bağlandığı, genellikle süslü bir dil şeklinde düşünülen dilsel bir araç" 
şeklinde tanımlamıştır. Bir başka çalışmada Yob (2003: 134) metaforu, "bir kişinin alışılmışın 
dışında, anlaşılması zor, soyut ya da teorik bir kavramı anlamada ve açıklamada kullanılan" 
bir araç olduğuna değinmiş ve genel bir kural olarak kavram ne kadar soyut ya da teorik 
olursa, kavramın anlaşılmasında o denli çeşitli metaforlara gereksinim duyulduğundan 
bahsetmiştir. 

Birçok kişi için metafor, şiirsel imgelemenin ve süslü söz söylemenin bir aracı olarak 
görülmektedir. Ayrıca metafor sadece dilin bir özelliği olarak görülmekte ve düşünce ya da 
eylemden çok kelimelere ait bir unsur olarak algılanmaktadır. Ancak metaforlar sadece 
dilimize değil; aynı zamanda düşüncelerimize ve eylemlerimize de nüfuz ederek günlük 
yaşamımıza yayılmıştır (Lakoff ve Johnson, 2003: 3). Benzer bir şekilde Marshall (1990) 
metaforların çoğu zaman biz farkında olmadan, olay ve durum algılarımızı yapılandırdığına 
ve buna bağlı olarak eylemlerimizi ve tepkilerimizi etkilediğine değinmiştir.  Martinez vd. 
(2001) de bu görüşleri destekler nitelikte, metaforların sadece süslü söz söyleme sanatından 
ibaret olmadığını, aynı zamanda zihnimizin en gerekli mekanizmasını oluşturan araçlar 
olduklarını belirtmişlerdir. Bu görüşlere dayanarak Lakoff ve Johnson (1980) tarafından 
geliştirilen Çağdaş Metafor Teorisi'ne göre; kavramsal sistemimiz büyük ölçüde metaforikse 
düşünce biçimimiz, deneyimlediğimiz olgular, günlük yaşamda yaptıklarımız da metaforiktir. 
Çünkü Lakoff ve Johnson kavramlarımızın ne algıladığımızı, dünyayı nasıl gördüğümüzü, 
diğer insanlarla nasıl ilişki kurduğumuzu yapılandırdığını ileri sürmüşler ve bu yüzden 
kavramsal sistemimizin günlük gerçekliklerimizi tanımlamada, merkezi bir rol oynadığını 
savunmuşlardır (Lakoff ve Johnson, 2003).  

Murphy (1996) metaforun iki belirgin kısmı olduğundan bahsetmiştir. Birincisi, 
hakkında konuşulan şey, yani "konu" kısmı; ikincisi ise konunun dayandırıldığı metaforik 
materyal, bir başka deyişle "araç" kısmıdır. Bir cümlenin metaforik olarak algılanabilmesi için 
aracın konuya doğrudan bağlanmaması, yorumu için zemin hazırlanması gerekmektedir. 
Forceville (1996'dan aktaran Forceville, 2002) ise, çalışmasında herhangi bir şeyin metafor 
olarak etiketlenebilmesi için üç soruya cevap aranması gerektiğini savunmuştur: 1- Metaforun 
iki alanı nedir? 2- Bu alanlardan hangisi metaforun kaynak alanını, hangisi hedef alanını 
oluşturmaktadır? 3- Kaynak alandan hedef alana hangi özellikler aktarılabilir ya da 
aktarılmalıdır? Burada "kaynak alan", diğer bir kavramsal alanın anlaşılması için metaforik 
ifadelerin kullanıldığı alan olarak ifade edilirken; bu şekilde anlaşılması sağlanan kavramsal 
alan da "hedef alan" olarak adlandırılmaktadır. Bir başka deyişle hedef alan, kaynak alanın 
kullanılması suretiyle anlaşılması istenen alandır. Örneğin; "Hayat bir seyahattir" cümlesinde 
"hayat" hedef alan, "seyahat" ise kaynak alandır (Kövecses, 2010). Altun (2003: 3) ise 
metaforda üç niteliğin bulunması gerektiğinden bahsetmiştir. Altun'a göre, metafordan söz 
edebilmek için öncelikle kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılması ve benzetme amacının 
bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte, kelimenin gerçek anlamında kullanılmasını 
engelleyen bir durumun bulunması da önemlidir. Doğan ve Üngüren (2010) ise metaforları 
doğru kullanabilmenin önemine değinerek, etkili metaforlar geliştirebilmenin koşullarını 
sıralamışlardır. Bu kapsamda ilk olarak metafor geliştirmedeki amacın ne olduğunun 
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belirlenmesi, metaforun hedef aldığı ya da ilgilendirdiği tarafların çok iyi tanınması, 
metaforun ne zaman kullanılacağının çok iyi bilinmesi ve metaforun yapı taşları olarak 
semboller kullanılması gerekmektedir.  

Etkili bir şekilde kullanılan metaforların birçok faydası bulunmaktadır. Çünkü 
metaforlar, bir durum ya da ortamı tanımlarken binlerce sözcüğe eşdeğer zihinsel bir resim 
yaratmaktadır. Bu da onları çok güçlü ve etkili iletişim araçları haline getirmektedir 
(Sackmann, 1989'dan aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2011: 208). Soyut kavramlar üzerinde 
kişilerin fikirlerini ifade etmeleri istendiğinde; kişilerin bilgilerini açıkça ifade etmekten 
çekinmeleri ya da kavrama ilişkin bilgi eksikliğinden dolayı çok fazla bilgi alınamayabilir. 
Böyle durumlarda kişilerden metaforlar yardımıyla fikirlerini ifade etmelerinin istenmesi, 
bilginin ifadesi ve iletişimi açısından daha rahat bir ortam oluşturabilmektedir (Şahin ve 
Baturay, 2013).  

 

1.2. Metaforlar Üzerine Araştırma Alanları 
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, metaforlarla ilgili 1980 yılından bu yana çok 

farklı alanlarda çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Yıldırım ve Şimşek (2011: 212), 
metaforu merkeze alan veri toplama çalışmalarının süreç olarak açık uçlu sorulara dayalı 
bireysel veya odak grup görüşmelerinden pek farklı olmadığını belirterek; toplanan verinin 
doğası gereği tipik bir bireysel görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem veya doküman 
incelemesinin bazı türlerine göre daha kolay ve pratik bir veri toplama yöntemi olduğuna 
değinmişlerdir. Çünkü tek başına kullanıldığında tipik bir "metafor odaklı" veri toplama 
sürecinde, bir veya birkaç açık uçlu soruyla araştırılan konuda görüşülen kişilerden çok 
zengin mecazlar elde edilebilir. Veri toplama aşamasının göreli olarak daha kolay olmasının 
yanı sıra, toplanan verilerin analizi de diğer nitel türlere göre daha kolaydır. Çünkü metaforlar 
farklı sözcüklerden oluşmakta, dolayısıyla ayrıştırılması ve belirli tematik başlıklar altında 
toplanması oldukça kolay olmaktadır. Bu avantajlarıyla birlikte metaforlar çalışılan konu, 
olgu, olay ve durum hakkında çok sağlam, zengin bir resim sunmakta ve görsel bir imaj 
sağlamaktadır. 

Literatürde metaforlar aracılığıyla, bazı kavramlara yönelik algıların belirlenmeye 
çalışıldığı alanlardan biri işletmecilik alanıdır. İşletmecilik alanında birçok metafor 
araştırmasına konu olan kavram, örgüt kültürüdür. Çelikten (2005) literatürdeki örgüt kültürü 
ile ilgili metaforları derlediği çalışmasında, beş dikkat çekici örgüt kültürü metaforuna 
değinmiştir. Bunlardan ilki; örgüt kültürünün bir değişim düzenleyicisi olarak görülmesidir. 
Bu bağlamda kültür, örgütte meydana gelen değişimi kontrol altına almak, örgüt üyelerine 
aktarmak ve bir kontrol mekanizması işlevi görmekle görevlidir. İkincisi; örgüt kültürünün bir 
pusula olarak görülmesidir. Örgütsel değer sistemleri örgütsel hedefler, politikalar ve 
stratejiler için rehberlik etmektedir. Üçüncüsü; örgüt kültürünün bir sosyal yapışkan 
olmasıdır. Bu görüşe göre kültür, üyelerin parçalanmadan, fikir ayrılığından, gerginlikten ve 
diğer sıkıntılardan sakınmalarına katkıda bulunmakta ve örgütsel yaşam fikir birliğiyle, 
ahenkle karakterize edilmiş gibi görünmektedir. Dördüncüsü; kutsal inek metaforudur. Kutsal 
inek metaforuyla anlatılmak istenen, başkalarının inançlarının, tutum ve davranışlarının 
küçümsenmemesi gerektiğidir. Beşinci metafor ise, yönetici kontrollü törenler metaforudur. 
Örgüt kültürü, örgütsel amaçlara ulaşmak için yöneticiler tarafından yönetilen ve 
yönlendirilen örgütsel törenler şeklinde de görülebilmektedir. Doğan ve Üngüren (2010) 
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çalışmalarında yöneticiler tarafından örgüt kültürü ve örgüt misyonu gibi hassas unsurların 
işgörene aktarılması ve bu unsurların özümsenmesi sürecinde, metaforların çok etkili bir 
iletişim aracı olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar çalışmalarında işletmelerde özellikle vizyon 
ve misyon geliştirmede, hedeflerin ve projelerin gerçekleştirilmesinde, örgüt kültürü ve 
örgütsel değerlerin aktarılmasında, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde metaforların çok 
etkin olduğuna vurgu yapmışlardır. Çetin ve Evcim (2009) metaforlardan oluşan ifadelerin 
tutum ve değer ifadelerinin yerini tutabileceği varsayımından hareketle, örgüt kültürünün 
örgüt üyelerince algılanmasında metaforların rolünü ortaya koymaya çalışmışlardır. Örgüt 
kültürünün hem metafor soruları hem de likert tipi ölçek sorularıyla ölçümlendiği çalışmada, 
her iki test sonucunda da örgütsel ortamın modern örgüt kültürüne daha yakın durduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

İşletmecilik alanında önemli bazı kavramlara ilişkin çalışmalara da rastlanmaktadır. 
Örneğin; Sürgevil ve Budak (2010) çalışmalarında işletmecilik alanında yeni bir metafor 
olarak öne çıkan Kurum DNA'sı metaforunu, güçlü ve zayıf yanlarıyla ele alarak 
incelemişlerdir. Uçma (2010) çalışmasında kavramsal bir metafor olarak muhasebeyi ele 
almış ve metaforların muhasebe verilerini daha anlaşılabilir kılarak, işletmelere rehberlik 
edecek bir nitelik taşıdığına değinmiştir. Bir diğer çalışmada metaforların liderlere gözle 
görülmeyen unsurların haritasının oluşturulmasında yeni ve farklı bakış açıları sağladığını öne 
süren Kantos (2011), literatürdeki çeşitli metaforlara göre liderlik kavramını incelemiştir. 
Bayraktaroğlu vd. (2011) ise, insan kaynakları yönetimine yönelik bir metafor analizi 
çalışması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada insan kaynakları yönetimi dersini almış lisans 
öğrencilerinin insan kaynakları yönetimine ilişkin algıları, bitki ve hayvan metaforları 
kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmada insan kaynakları yönetimine ilişkin “meyvesiz”, 
“budama gerektirmeyen”, “yetişmesi zor” şeklinde sınıflandırılan bitki metaforları ve “hızlı” 
şeklinde sınıflandırılan hayvan metaforlarının yoğun olarak üretildiği görülmüştür. Bir başka 
çalışmada Otluoğlu (2014), işletmecilik alanıyla da ilgili disiplinlerarası bir konu olan kariyer 
olgusunun kavramsallaştırılmasında, literatürde yaygın olarak kullanılan on üç metaforu bir 
bütün halinde ve birbirleriyle ilişkileri açısından incelemeyi amaçlamıştır.  

Literatürde özellikle eğitim - öğretim alanındaki bazı kavramlara yönelik algıların 
metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasını amaçlayan çalışmalar yoğunluktadır. Metaforların 
dilsel ve edebi araçlar olarak kullanılmalarının yanı sıra eğitim-öğretim alanında da çok geniş 
bir kullanım alanı olduğunu belirten Arslan ve Bayrakçı (2006: 106); özellikle sınıf içerisinde 
öğrencilerin zor kavram ve terimleri daha net bir şekilde anlamalarında, soyut kavramların 
zihinde somutlaştırılması ve görselleştirilmesinde metaforların son derece yararlı olduğunu, 
öğrenilen bilgilerin akılda daha uzun süre kalmasını ve daha kolay hatırlanmasını sağladığını 
ve öğrenme için motivasyonu artırıcı etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Literatür incelendiğinde 
öğretmen adayları, öğretmenler ve okul idarecileri üzerine metaforik araştırmaların 
yoğunlaştığı görülmektedir (Saban, 2004; Saban vd., 2006; Töremen ve Döş, 2009; Döş, 
2010; Aydın ve Pehlivan, 2010; Balcı, 2011; Güveli vd., 2011; Saban, 2011; Kalyoncu, 2012; 
Altun ve Camadan, 2012; Güler vd., 2012; Nalçacı ve Bektaş, 2012; Yazıcı, 2012; Altun ve 
Apaydın, 2013; Ekiz ve Koçyiğit, 2013; Gültekin, 2013; Konaklı ve Göğüş, 2013; Tuna ve 
Budak, 2013; Yalçınkaya, 2013; Yalmancı ve Aydın, 2013) 

Sadece öğrencilerin metaforik algılarını belirlemeye yönelik eğitim-öğretim temelli 
çalışmalar da bulunmaktadır. Çeşitli eğitim düzeylerindeki öğrencilere eğitim ve öğretimin 
çeşitli kavramları odağında gerçekleştirilen çalışmalar arasında; lisansüstü öğrencilerin “nitel 
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araştırma metodolojisi” kavramına ilişkin (Saban, 2006); ortaöğretim öğrencilerinin 
“coğrafya” kavramına ilişkin (Aydın, 2010); sosyoloji bölümü öğrencilerinin “sosyoloji” 
kavramına ilişkin (Eraslan, 2011); ilköğretim öğrencilerinin “sosyal bilgiler” dersine ilişkin 
(Gömleksiz vd., 2012); ilköğretim öğrencilerinin “fen ve teknoloji dersi” ve “fen ve teknoloji” 
kavramlarına ilişkin (Soysal ve Afacan, 2012); meslek lisesi öğrencilerinin “okul” kavramına 
ilişkin (Gökçe ve Bülbül, 2014)  metaforik algılarını araştıran çalışmalar sayılabilir. Bazı 
çalışmalarda ise, eğitim ve öğretimle doğrudan ilişkili olmayan çeşitli kavramlara yönelik 
metaforik algıların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmaların çoğunda yine örneklem olarak 
çeşitli düzeylerdeki öğrencilerin seçildiği görülmektedir. Söz konusu çalışmalarda lise 
öğrencilerinin “iklim” kavramına yönelik (Coşkun, 2010); üniversite öğrencilerinin “çevre” 
kavramına yönelik (Aydın, 2011); okul yöneticilerinin “teknoloji liderliği” kavramına yönelik 
(Hacıfazlıoğlu vd., 2011); ortaöğretim öğrencilerinin “internet” kavramına yönelik (Şahin ve 
Baturay, 2013); coğrafya öğretmenleri ve coğrafya öğretmeni adaylarının “coğrafi bilgi 
sistemleri” kavramına yönelik (Akbaş ve Gençtürk, 2013); sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının “küresel ısınma” kavramına yönelik (Kaya, 2013); coğrafya lisans öğrencilerinin 
“hava durumu” kavramına yönelik (Kılınç, 2013); ortaöğretim öğrencilerinin "deprem" 
kavramına yönelik (Aksoy, 2013); ilköğretim öğrencilerinin "vatan" olgusuna yönelik (Özkan 
ve Taşkın, 2014); ortaöğretim öğrencilerinin “şehir” kavramına yönelik (Tezcan ve Kara, 
2014) metaforik algıları ortaya çıkarılmıştır.   

 

 
1.3. Turizm ve Metafor 

Bir önceki bölümde görüldüğü gibi işletmecilik alanında farklı kavramlara yönelik ve 
eğitim-öğretim alanında çeşitli kademelere ve çeşitli paydaşlara göre değişen çok sayıda 
metafor araştırması yürütülmüştür. Turizm olgusu gerek "Turizm İşletmeciliği" bazında ve 
gerekse "Turizm Eğitimi" bazında son derece önemli bir olgu olmasına rağmen, literatürde 
turizm işletmelerinin yöneticilerini veya çalışanlarını kapsayan ya da turizm ve otel 
işletmeciliği bölümü öğrencileri veya öğretim elemanlarına yönelik çalışmalar çok sınırlı 
kalmıştır. Turizm algısına yönelik olarak gerçekleştirilen nicel araştırmalar olmasına rağmen, 
turizm olgusuna yönelik zihinsel imgeleri ortaya çıkarmayı amaçlayan metafor araştırmaları 
çok az sayıdadır. Oysaki turizm olgusu birden çok paydaşı içermesi, disiplinlerarası bir olgu 
olması, turizm faaliyetlerine katılım amaçlarının kişiden kişiye farklılık göstermesi gibi 
nedenlerle farklı zihinsel imgelere ortam hazırlayan bir olgudur.  

Turizm odağında gerçekleştirilen metafor araştırmalarının birinde Özder vd. (2012), 
ortaöğretim öğrencilerinin "turizm" kavramı ile ilgili algılarına yönelik metaforları ortaya 
çıkarmaya çalışmışlardır. Karabük ilinde 115 öğrenci ile gerçekleştirilen çalışmada 44 
metafor üretilmiştir. Öğrencilerin "turizm" kavramına yönelik ürettikleri metaforlar; "tarihi ve 
kültürel değerler açısından turizm", "klasik bir algı olarak turizm", "mekan ve maddi unsurlar 
açısından turizm", "yabancı ülke unsurları açısından turizm" ve "finansal açıdan turizm" 
başlıkları altında 5 kategoride toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda klasik turizm algısına 
yönelik metaforların yanı sıra (turist, gezi, eğlence, deniz vb.); Safranbolu, cami, tarihi 
binalar, kültür, miras gibi tarihi ve kültürel turizm öğelerini yansıtan metaforların üretildiği de 
görülmüştür. Bir diğer çalışmada ise, Geçit ve Bulut (2013) öğretmen adaylarının "turist" 
kavramına yönelik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. 100 öğretmen adayı ile 
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gerçekleştirilen çalışmada, "turist" kavramına ilişkin 67 geçerli metafor üretilmiştir. Bu 
metaforlar, "ekonomik unsur olarak turist"; "klasik boyutuyla turist", "kültürel etkileşim 
boyutuyla turist" ve "reklam boyutuyla turist" başlıkları altında 4 kategoride toplanmıştır.  

Bu çalışma ise önlisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencileri ile 
gerçekleştirildiğinden diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Önlisans programlarının amacı 
nitelikli ara işgücünün yetiştirilmesini sağlamaktır. Nitelikli ara işgücü sektörün gerektirdiği 
bilgi, beceri ve donanıma sahip, turizm işletmelerinin çeşitli bölümlerinde sorumluluk 
alabilecek insan kaynağını ifade etmektedir ve dolayısıyla, ara işgücünün turizm sektöründeki 
önemi yadsınamayacak derecededir. Çalışmanın gerçekleştirildiği önlisans bölümü öğrencileri 
turizm sektörüyle yeni tanışmış ya da henüz tanışmamış öğrencilerdir ve bu yüzden bu 
öğrencilerin turizm algıları kendi kişisel duygularını ya da tecrübelerini kapsayabilmektedir. 
Bu yüzden öğrencilerin turizm olgusuna bakış açıları hakkında bilgi sahibi olunması, hem 
turizm eğitimi gerçekleştiren kurumlar açısından hem de sektörel açıdan önem arz etmektedir. 

 
2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın amacı, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin 
"turizm" olgusuna yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. 
Bu amaca bağlı olarak çalışmada iki soruya cevap aranmıştır: 

1.   Önlisans öğrencilerinin "turizm" olgusuna ilişkin algıları hangi metaforlar 
aracılığıyla ortaya çıkmaktadır? 

2.   Bu metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilmektedir? 
 

 
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde araştırmanın örneklemi, araştırmanın deseni, verilerin toplanması ve veri 
analizinde kullanılan yöntem ve teknikler sunulmuştur.  

3.1. Araştırmanın Örneklemi 
Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Balıkesir 

Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık 
Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerinde eğitim gören öğrenciler 
oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan 155 öğrencinin % 61.3'ü (95 öğrenci) kız öğrencilerden; 
% 38.7'si ise (60 öğrenci) erkek öğrencilerden oluşmaktadır.  

3.2. Araştırmanın Deseni 
Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni 

kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir 
anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı 
zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için 
olgubilim (fenomenoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2011: 72).  

3.3. Verilerin Toplanması 
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Öncelikle araştırmaya katılan öğrencilere çeşitli metafor örnekleri sunmak suretiyle 
metafor analizi yönteminin ne olduğu ve faydaları hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya 
katılan önlisans öğrencilerinin "turizm" olgusuna ilişkin sahip oldukları metaforları 
belirlemek amacıyla "Turizm bana ................... ifade eder. Çünkü ................ " şeklindeki 
ifadeyi tamamlamaları istenmiştir. Öğrenciler sadece bir metaforla sınırlandırılmamış, birden 
fazla metafor üretmeleri hususunda serbest bırakılmıştır. Öğrencilere "turizm" olgusuna 
ilişkin metaforlarını yazmaları için 30 dakika süre verilmiş ve öğrencilerin kendi el yazılarıyla 
doldurdukları bu kağıtlar araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik 
analizi, seçici, sınıflandırıcı ve nicelleştirici bir yöntem olarak salt bir betimleme ve tasvir 
aracı ya da tekniği değil, aksine çıkarım yapma yoluyla sosyal gerçeğin belirli boyutlarını 
araştıran bir yöntemdir (Gökçe, 2006: 19). İçerik analizinde temel amaç, araştırma sonucunda 
elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amacı 
gerçekleştirmek için yapılan işlem ise, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227). 

"Turizm" olgusuna ilişkin geliştirilen metaforların analiz edilmesi için öncelikle 
öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar alfabetik şekilde sıraya konulmuştur. Herhangi bir 
metafor barındırmayan kağıtlar daha sonra elenmek üzere işaretlenmiştir. Daha sonra 
öğrencilerin üretmiş olduğu metaforlar incelenerek bu metaforlar konusu, kaynağı ve konu ile 
kaynak arasındaki ilişkinin kurulması bakımından değerlendirilmiştir. Bu aşamada 
araştırmaya katılan 155 öğrenciden 14 öğrencinin kağıdı herhangi bir metafor barındırmaması 
nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Örneğin; "Turizm, herkesi memnun ederken kendini 
paralamaktır" ifadesindeki gibi herhangi bir metafor barındırmayan 14 kağıt elenmiştir. 
Üretilen 69 metafor ise, metaforun konusu ile kaynağı arasındaki ilişkinin kurulamaması 
gerekçesiyle elenmiştir. Örneğin; "Turizm bana mutfağı ifade eder. Çünkü yemek yapmayı 
seviyorum"; "Turizm bana meyve veren ağacı ifade eder. Çünkü meyve önemlidir, sağlığa 
yararlıdır"; "Turizm bana modayı ifade eder. Çünkü giyinmeyi seviyorum" gibi herhangi bir 
mantıksal gerekçeye dayandırılamayan metaforlar araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Elenen metaforların ardından 141 öğrenci tarafından üretilen 97 metafor araştırma kapsamına 
alınmıştır. Bu aşamada araştırma kapsamına alınan metaforların alfabetik listesi yeniden 
düzenlenmiştir.  

Bir sonraki aşamada, öğrencilerin "turizm" olgusuna yönelik üretmiş olduğu metaforlar 
ortak özellikleri bakımından incelenmiştir. Öğrencilerin metaforun konusu ile kaynağı 
arasında kurduğu ilişkiden yola çıkılarak, bu metaforların "turizm" olgusunu nasıl 
kavramsallaştırdığına bakılmış ve metaforlar belli bir kodla kodlanmıştır (örneğin; duyguların 
ifade edilmesi, hedeflerin belirtilmesi, maddi kazanımlar, insan ilişkileri gibi). Daha sonra bu 
kodlar, "turizm" olgusunun özelliklerine göre ifade edilerek, 9 farklı kavramsal kategori 
oluşturulmuştur. Öğrencilerin "turizm" olgusunu eğlence, deniz-kum-güneş, tatil, yaz gibi 
klasik bir anlayışla ifade ettiği kategori "Klasik Algı Olarak Turizm"; özgürlük, mutluluk, aşk, 
rahatlık gibi duygularla nitelendirdiği kategori "Psikolojik Algı Olarak Turizm"; para, 
zenginlik, altın gibi parasal değerlerle tanımladığı kategori "Finansal Algı Olarak Turizm"; 
çabalamak, ilerlemek, öğrenmek gibi gelişimi sağlayan bir unsur olarak gördüğü kategori 
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"Gelişim Aracı Algısı Olarak Turizm"; sosyalleşmek, arkadaşlık, kaynaşmak gibi insan 
ilişkilerini yansıtan bir olgu olarak nitelendirdiği kategori "Sosyolojik Algı Olarak Turizm"; 
çocuk, birey, at, internet gibi varlıklarla açıkladığı kategori "Canlı ve Somut Varlık Algısı 
Olarak Turizm"; kültür, dil, miras gibi öğelerle nitelendirdiği kategori "Tarihi ve Kültürel Algı 
Olarak Turizm"; yorgunluk, çok çalışmak gibi bir eylemle ifade ettiği kategori "Eylem Algısı 
Olarak Turizm" ve kitap, masal, roman gibi edebiyat unsurlarıyla açıkladığı kategori ise 
"Edebi Değer Algısı Olarak Turizm" şeklinde adlandırılmıştır. Daha sonra, veriler bilgisayara 
aktarılarak katılımcı sayısı (f) ve yüzde oranları (%) hesaplanmıştır.  

3.5. Araştırmanın Geçerliği ve Güvenilirliği 

Nitel bir araştırmanın geçerliğinin önemli ölçütlerinden biri; toplanan verilerin ayrıntılı 
olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklamasıdır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011: 257). Bu doğrultuda çalışmanın gerek veri toplama aşaması ve gerekse veri 
analizi aşamaları ayrıntılı bir şekilde sunulmuş; özellikle üretilen metaforların temsil ettiği 
kategorilerin nasıl oluşturulduğuna dair yeterli bilgiler verilmiştir. Araştırmanın güvenirliği 
için; LeCompte ve Goetz'in (1982'den aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2011) belirttiği çeşitli 
stratejilerden yararlanılmıştır. İlk olarak katılımcılardan elde edilen veriler, bulgular kısmında 
herhangi bir yorum katmadan doğrudan sunulmuştur. Çünkü okuyucu, araştırmacının 
verilerini yorum katılmamış haliyle okuma fırsatı elde ettiğinde, daha sonra araştırmacının 
ulaştığı sonuçları bu verilere göre değerlendirme fırsatı da elde edebilecektir. Bir diğer strateji 
de araştırmaya birden fazla araştırmacının dahil edilmesidir. Çünkü araştırmacılar arasında 
araştırmanın çeşitli süreçlerinde oluşacak uzlaşma noktaları, araştırmanın başkaları tarafından 
kabul edilme oranını da artırmaktadır. Üçüncü strateji de bir uzman görüşüne başvurarak, 
ulaşılan sonuçların teyit edilmesidir. Oluşturulan 9 kategori ve bu kategorileri temsil eden 
metaforların eşleştirilmesiyle ilgili iki uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşüne başvurulan 
uzmanların her ikisi de Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesidir. Uzmanlara 
metaforların yazılı olduğu bir liste ile gerekli kısa açıklamaları içeren 9 kategorinin 
bulunduğu ikinci bir liste verilmiş ve metaforlarla kategorileri eşleştirmeleri istenmiştir. 
Uzmanların eşleştirmeleri, araştırmacıların kategorileri ile karşılaştırılmış ve görüş birliği - 
görüş ayrılığı sayıları tespit edilmiştir. Miles ve Huberman'ın (1994) "Güvenirlik= Görüş 
Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı" formülünden yola çıkılarak hesaplanan güvenirlik 
oranı sırasıyla %90 ve %92 şeklinde gerçekleşmiştir. Miles ve Huberman’a (1994) göre, 
uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun % 90’a yaklaşması ya da % 90’ı 
geçmesi durumunda arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış olmaktadır (Saban, vd. 
2006: 474).  

4. BULGULAR  
Bu bölümde araştırmaya katılan önlisans öğrencilerinin turizm olgusuna yönelik 

ürettikleri metaforlar ve bu metaforların oluşturduğu kategoriler sunulmuştur. 
4.1. Önlisans Öğrencilerinin Turizm Olgusuna Yönelik Metaforları 

Araştırmaya katılan Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans öğrencileri turizm olgusuna 
yönelik 97 metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar, frekansları ve yüzdeleri ile birlikte Tablo 
1’de gösterilmiştir.     

 
Tablo 1: Önlisans Öğrencilerinin "Turizm" Olgusuna İlişkin Ürettikleri Metaforlar 
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Sıra 

 

 
Metafor 

 
Frekans 

(f) 

 
Yüzde 

(%) 

 
Sıra 

 

 
Metafor 

 
Frekans 

(f) 

 
Yüzde 

(%) 
1. Eğlence 36 13.38 50. Eğilmek 1 0.37 
2. Para 22 8.17 51. Farklılık 1 0.37 
3. Deniz-Kum-Güneş 10 3.72 52. Fırsat 1 0.37 
4. Dinlenme 10 3.72 53. Genç Birey 1 0.37 
5. Sosyalleşme 9 3.35 54. Gökyüzü 1 0.37 
6. Tatil 9 3.35 55. Gözlem 1 0.37 
7. Özgürlük 9 3.35 56. Gözyaşları 1 0.37 
8. Hayat 8 2.97 57. Hayatın Merkezi 1 0.37 
9. İş İmkanı 8 2.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                58. Hayatı Planlamak 1 0.37 

10. Kültür 7 2.60 59. Hareketlilik 1 0.37 
11. Zenginlik 6 2.23 60. İhtiyaç 1 0.37 
12. Mutluluk 5 1.85 61. İletişim 1 0.37 
13. Aşk 4 1.49 62. İngilizce 1 0.37 
14. Çabalamak 4 1.49 63. İnsan İlişkileri 1 0.37 
15. Gezmek 4 1.49 64. İnternet 1 0.37 
16. Hizmet 4 1.49 65. Kalkınma 1 0.37 
17. Huzur 4 1.49 66. Kapı 1 0.37 
18. Yaz 4 1.49 67. Kapitalizm 1 0.37 
19. Yorgunluk 4 1.49 68. Kariyer 1 0.37 
20. Arkadaşlık 3 1.12 69. Kaynaşma 1 0.37 
21. Dil 3 1.12 70. Kıyı Şeritleri 1 0.37 
22. Hayal 3 1.12 71. Kişisel Gelişim 1 0.37 
23. Kendini Geliştirme 3 1.12 72. Kuş 1 0.37 
24. Rahatlık 3 1.12 73. Makyaj 1 0.37 
25. Seyahat 3 1.12 74. Masal 1 0.37 
26. Tanıtım 3 1.12 75. Merdiven 1 0.37 
27. Aktivite 2 0.75 76. Mesnevi 1 0.37 
28. Ayna 2 0.75 77. Mevsim 1 0.37 
29. Bakış Açısı 2 0.75 78. Miras 1 0.37 
30. Çok Çalışmak 2 0.75 79. Oksijen 1 0.37 
31. Gelecek 2 0.75 80. Okul 1 0.37 
32. Gelir Kaynağı 2 0.75 81. Oruç Tutmak 1 0.37 
33. Heyecan 2 0.75 82. Pişmanlık 1 0.37 
34. Kitap 2 0.75 83. Rahat nefes 1 0.37 
35. Öğrenmek 2 0.75 84. Roman 1 0.37 
36. Reklam 2 0.75 85. Sabır 1 0.37 
37. Açlık ve Tokluk 1 0.37 86. Sağlık 1 0.37 
38. Alışveriş 1 0.37 87. Sanat 1 0.37 
39. Alternatif 1 0.37 88. Sanatçı 1 0.37 
40. Altın 1 0.37 89. Saygı 1 0.37 
41. At 1 0.37 90. Sigara ve Çay 1 0.37 
42. Beyaz Bir Sayfa 1 0.37 91. Şiir 1 0.37 
43. Beyaz Bluz 1 0.37 92. Tecrübe 1 0.37 
44. Bireysel Yetenek 1 0.37 93. Türkiye 1 0.37 
45. Birliktelik 1 0.37 94. Yalnızlık 1 0.37 
46. Çeşitlilik 1 0.37 95. Yaratıcılık 1 0.37 
47. Çocuk 1 0.37 96. Yelpaze 1 0.37 
48. Değer 1 0.37 97. Yeni Ufuk 1 0.37 
49. Dışa Dönüklük 1 0.37 TOPLAM 269 100 
 

4.2. Önlisans Öğrencilerinin “Turizm” Olgusuna Yönelik Ürettikleri Metaforların 

Oluşturduğu Kategoriler 

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin "Turizm" olgusuna ilişkin 

ürettikleri metaforlar, 9 kategori altında toplanmış ve bu kategoriler Tablo 2'de gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Önlisans Öğrencilerinin "Turizm" Olgusuna İlişkin Ürettikleri Metaforlar 

Kategoriler Metaforlar Metafor 
Adedi 

Metafor 
Frekansı 

Yüzde 
(%) 

1. Klasik Algı 
Olarak Turizm 

Eğlence(36), Deniz-kum-güneş(10), 
Dinlenme(10), Tatil(9),  Gezmek(4), Hizmet(4), 
Yaz(4),  Seyahat(3), Aktivite(2), Alternatif(1),   
Kıyı şeritleri(1), Mevsim(1) 

 
12 

 
85 

 
31.60 

2. Psikolojik 
Algı Olarak 

Turizm 

Özgürlük(9), Mutluluk(5),  Aşk(4), Huzur(4),   
Hayal(3), Rahatlık(3), Ayna(2), Bakış açısı(2), 
Heyecan(2),  Dışa dönüklük(1), Eğilmek(1), 
Gözyaşları(1), İhtiyaç(1), Makyaj(1), Oksijen(1), 
Pişmanlık(1), Rahat nefes(1),  Sabır(1), Saygı(1), 
Yalnızlık(1) 

 
 
 

20 
 

 
 

45 

 
 

16.73 

3. Finansal Algı 
Olarak Turizm 

Para(22), İş imkanı(8), Zenginlik(6),  Gelir 
kaynağı(2), Altın(1),  Ekmek kapısı(1), 
Kapitalizm(1) 

7 41 15.24 

4. Gelişim Aracı 
Algısı Olarak 

Turizm 

Çabalamak(4), İlerlemek(3), Tanıtım(3), 
Gelecek(2),   Öğrenmek(2), Reklam(2), Beyaz bir 
sayfa(1), Bireysel yetenek(1), Fırsat(1), Hayatı 
planlamak(1), Kalkınma(1), Kariyer(1),  Kişisel 
gelişim(1), Merdiven(1), Okul(1),  Sağlık(1), 
Tecrübe(1), Yaratıcılık(1), Yelpaze(1), Yeni 
ufuk(1)  

 
20 

 
30 

 

11.15 

5. Sosyolojik 
Algı Olarak 

Turizm 

Sosyalleşme(9), Arkadaşlık(3),  Birliktelik(1), 
Çeşitlilik(1), Farklılık(1), İletişim(1), İnsan 
ilişkileri(1), Kaynaşma(1),    

8 18 6.69 

6. Canlı ve 
Somut Varlık 
Algısı Olarak 

Turizm 

Hayat(8), At(1), Beyaz bluz(1), Çocuk(1), Genç 
birey(1), Gökyüzü(1), Hayatın merkezi(1), 
İnternet(1), Kuş(1), Sigara ve çay(1) 

 
10 

 
17 

 
6.32 

7. Tarihi ve 
Kültürel Algı 

Olarak Turizm 

Kültür(7),  Dil(3), Değer(1), İngilizce(1),  
Miras(1), Türkiye(1)  

6 
 

14 
 

5.21 

8. Eylem Algısı 
Olarak Turizm 

Yorgunluk(4), Çok Çalışmak(2), Açlık ve 
tokluk(1),  Alışveriş(1), Gözlem(1), 
Hareketlilik(1), Oruç tutmak(1) 

7 11 4.09 

9. Edebi Değer 
Algısı Olarak 

Turizm 

Kitap(2), Masal(1), Mesnevi(1), Roman(1), 
Sanat(1), Sanatçı(1), Şiir(1)  

7 
 

8 
 

2.97 

TOPLAM 97 269 100 
 
1. Kategori: Klasik Algı Olarak Turizm 

"Turizm" olgusunu bilinen en klasik şekliyle algılayan katılımcıların oluşturduğu bu 
kategoride, 12 adet metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen metaforlar içerisinde % 31.60'lık 
bir orana sahip olan bu kategoride üretilen metaforlar; eğlence(36), deniz-kum-güneş(10), 
dinlenmek(10), tatil(9), gezmek(4), hizmet(4), yaz(4), seyahat(3), aktivite(2), alternatif(1), kıyı 
şeritleri(1) ve mevsim(1) metaforlarıdır. Bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri 
aşağıda sunulmuştur: 

"Turizm bana eğlenceyi ifade eder. Çünkü farklı yerleri görmek, oralarda güzel vakit 
geçirmek turizm sayesinde gerçekleşir." 
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"Turizm bana deniz-kum-güneşi ifade eder. Çünkü turizmde insanlar genel olarak 
denize girerek, kum üzerinde ve güneş altında yatarak dinlenirler." 
"Turizm bana dinlenmeyi ifade eder. Çünkü turizm insanların rutin hayat temposundan 
kurtulmasının tek yoludur." 
"Turizm bana hizmeti ifade eder. Çünkü insanlara 7/24 hizmet verilen yerdir." 

"Turizm bana seyahati ifade eder. Çünkü bilmediğim, görmediğim yerlerin farklı kültür 
ve aktivitelerini öğretir." 

2. Kategori: Psikolojik Algı Olarak Turizm 
Katılımcıların "turizm" olgusunu psikolojik olarak ifade edilen birtakım kavramlar veya 

duygularla ilişkilendirdikleri bu kategoride 20 adet metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen 
metaforlar içerisinde % 16.73'lük bir orana sahip olan bu kategoride üretilen metaforlar; 
özgürlük(9), mutluluk(5),  aşk(4), huzur(4), hayal(3), rahatlık(3), ayna(2), bakış açısı(2), 
heyecan(2), dışa dönüklük(1), eğilmek(1), gözyaşları(1), ihtiyaç(1), makyaj(1), oksijen(1), 
pişmanlık(1), rahat nefes(1), sabır(1), saygı(1) ve yalnızlık(1) metaforlarıdır. Bu kategoride 
yer alan bazı katılımcı ifadeleri aşağıda sunulmuştur: 

"Turizm bana özgürlüğü ifade eder. Çünkü baskı altında olmadan, istediğim gibi 
hareket edebilirim." 
"Turizm bana mutluluğu ifade eder. Çünkü hayallerimi gerçekleştirebileceğim, 
fikirlerimi sunabileceğim bir sektördür." 
"Turizm bana aşkı ifade eder. Çünkü ancak severek yapabileceğin bir zorluktur turizm." 

"Turizm bana heyecanı ifade eder. Çünkü sürekli yeni kişiler, yeni ortamlar tanımaktır." 
"Turizm bana eğilmeyi ifade eder. Çünkü üst kademenin alt kademeyi ezdiği sektördür." 

"Turizm bana gözyaşlarını ifade eder. Çünkü anılar barındırır." 
"Turizm bana makyajı ifade eder. Çünkü kendimi daha iyi hissederim." 

"Turizm bana pişmanlığı ifade eder. Çünkü diğer insanlar eğlenirken, bizim hizmet 
etmemizdir." 

3. Kategori: Finansal Algı Olarak Turizm 
"Turizm" olgusunun katılımcılar tarafından finansal bir algı şeklinde nitelendirildiği bu 

kategoride üretilen 7 adet metafor bulunmaktadır. Toplamda üretilen metaforlar içerisinde % 
15.24'lük bir orana sahip olan bu kategoride üretilen metaforlar; para(22), iş imkanı(8), 
zenginlik(6),  gelir kaynağı(2), altın(1), ekmek kapısı(1) ve kapitalizm(1) metaforlarıdır. Bu 
kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri aşağıda sunulmuştur: 

"Turizm bana parayı ifade eder. Çünkü çok para kazandıran sektördür."  
"Turizm bana altını ifade eder. Çünkü her zaman değerini korur ve kaybetmez." 

"Turizm bana ekmek kapısını ifade eder. Çünkü özellikle Türkiye olarak gün geçtikçe 
gelişen, dikkat çeken bir turizm sektörüne sahibiz." 

"Turizm bana kapitalizmi ifade eder. Çünkü her kolunda sınıf ayrımı vardır. Ne kadar 
para o kadar güzel hizmet. İnsanların egoları öne çıkar." 
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4. Kategori: Gelişim Aracı Algısı Olarak Turizm 

Katılımcıların "turizm" olgusunu herhangi bir alandaki gelişimin bir aracı olarak 
algıladıkları bu kategoride 20 adet metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen metaforlar 
içerisinde % 11.15'lik bir orana sahip olan bu kategoride üretilen metaforlar; çabalamak(4), 
ilerlemek(3), tanıtım(3), gelecek(2), öğrenmek(2), reklam(2), beyaz bir sayfa(1), bireysel 
yetenek(1), fırsat(1), hayatı planlamak(1), kalkınma(1), kariyer(1), kişisel gelişim(1), 
merdiven(1), okul(1), sağlık(1), tecrübe(1), yaratıcılık(1), yelpaze(1) ve yeni ufuk(1) şeklinde 
sıralanmaktadır. Bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri aşağıda sunulmuştur: 

"Turizm bana ilerlemeyi ifade eder. Çünkü turizm sektöründe her gün farklı şeyler 
öğrenilir, verilen çaba ve zaman boşa gitmez." 
"Turizm bana beyaz bir sayfayı ifade eder. Çünkü insan yeni şeyler öğrenir ve görür." 

"Turizm bana fırsatı ifade eder. Çünkü geleceğimin inşası için yapabileceğim fırsatlar 
sunan bir sektördür. 

"Turizm bana kalkınmayı ifade eder. Çünkü ülkelerin yaşam tarzlarını, kültürlerini bir 
araya getirir ve gelişmeyi sağlar."  

"Turizm bana merdiveni ifade eder. Çünkü kendinizi o alanda geliştirebilir, çok iyi 
yerlere gelebilirsiniz." 
"Turizm bana yaratıcılığı ifade eder. Çünkü görülmeyeni görmeyi sağlar. Ufku ve 
zekayı açar. Düzen ve dağınıklığı bir arada yaşamayı vaat eder."  
5. Kategori: Sosyolojik Algı Olarak Turizm 

"Turizm" olgusunun katılımcılar tarafından sosyolojik boyutuyla algılandığı bu 
kategoride 8 adet metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen metaforlar içerisinde % 6.69'luk bir 
orana sahip olan bu kategoride üretilen metaforlar; sosyalleşmek(9), arkadaşlık(3), 
birliktelik(1), çeşitlilik(1), farklılık(1), iletişim(1), insan ilişkileri(1) ve kaynaşma(1) 
metaforları şeklinde sıralanmaktadır. Bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri aşağıda 
sunulmuştur: 

"Turizm bana sosyalleşmeyi ifade eder. Çünkü turizm sayesinde farklı insanları ve farklı 
kültürleri tanıma fırsatı buluruz." 

"Turizm bana arkadaşlığı ifade eder. Çünkü turizm arkadaşlarımızla rahatça vakit 
geçirme, yeni arkadaşlar edinme ve birlikte doğanın güzelliklerini görme fırsatı verir." 

"Turizm bana farklılığı ifade eder. Çünkü her bir turizm yeri yenilik ve farklılık katar 
insana." 

"Turizm bana iletişimi ifade eder. Çünkü turizmi ayakta tutan unsur, insanlarla 
iletişimdir." 

6. Kategori: Canlı ve Somut Varlık Algısı Olarak Turizm 
"Turizm" olgusunun katılımcılar tarafından canlı ya da somut bir varlıkla 

ilişkilendirildiği bu kategoride 10 adet metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen metaforlar 
içerisinde % 6.32'lik bir orana sahip olan bu kategoride üretilen metaforlar; hayat(8), at(1), 
beyaz bluz(1), çocuk(1), genç birey(1), gökyüzü(1), hayatın merkezi(1), internet(1), kuş(1) ve 
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sigara ve çay(1) metaforlarıdır. Bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri aşağıda 
sunulmuştur: 

"Turizm bana atı ifade eder. Çünkü iyi bir jokey olursan ve kullanmasını bilirsen, hızlı 
adımlarla genişler ve daha çok kazanırsın." 
"Turizm bana beyaz bir bluzu ifade eder. Çünkü her renkle kombine edebileceğim, 
dolabın olmazsa olmazı gibidir. Turizmi her mevsimle, her ayla, her günle, her 
dakikayla kombine yapabilirim." 

"Turizm bana hayatın merkezini ifade eder. Çünkü turizm ister istemez herkesin 
hayatında olan ve yaşamı içerisinde hep yapmış olduğu bir faaliyettir." 

"Turizm bana interneti ifade eder. Çünkü her aradığını kolayca bulabilirsin." 
7. Kategori: Tarihi ve Kültürel Algı Olarak Turizm 

"Turizm" olgusunun katılımcılar tarafından tarihi ve kültürel boyutuyla algılandığı bu 
kategoride 6 adet metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen metaforlar içerisinde % 5.21'lik bir 
orana sahip olan bu kategoride üretilen metaforlar; kültür(7), dil(3), değer(1), İngilizce(1), 
miras(1) ve Türkiye(1) metaforlarıdır. Bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri aşağıda 
sunulmuştur: 

"Turizm bana kültürü ifade eder. Çünkü turizm bulunduğunuz yerden uzaklaşıp gerekli 
etkinliklere katılmakla gerçekleşir. Her yeni yer kültür açısından artı değerdir." 

"Turizm bana dili ifade eder. Çünkü her ırktan insanla muhatap olursun." 
"Turizm bana değeri ifade eder. Çünkü turizm tarihi değerlerimize sahip çıkmayı ve 

korumayı sağlar. 
"Turizm bana Türkiye'yi ifade eder. Çünkü 7 bölgenin her tarafı ayrı ayrı güzeldir. Her 
karışı tarih kokar. İki kıtayı birbirine bağlar." 
8. Kategori: Eylem Algısı Olarak Turizm 

Katılımcıların "Turizm" olgusunu bir eylemle ilişkilendirdiği bu kategoride 7 adet 
metafor üretilmiştir.  Toplamda üretilen metaforlar içerisinde % 4.09'luk bir orana sahip olan 
bu kategoride üretilen metaforlar; yorgunluk(4), çok çalışmak(2), açlık ve tokluk(1), 
alışveriş(1), gözlem(1), hareketlilik(1) ve oruç tutmak(1) şeklinde sıralanmaktadır. Bu 
kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri aşağıda sunulmuştur: 

"Turizm bana çok çalışmayı ifade eder. Çünkü belirli bir saat değil, çok fazla 
çalışıyorsun." 
"Turizm bana gözlemi ifade eder. Çünkü farklı kültürleri ve farklı kişilikleri tanırsın, 
insanları betimlersin." 
"Turizm bana oruç tutmayı ifade eder. Çünkü herkes gülüp oynarken, biz çalışanlar 
olarak karşıdan izleriz." 
9. Kategori: Edebi Değer Algısı Olarak Turizm 

"Turizm" olgusunun katılımcılar tarafından edebi bir değer olarak algılandığı bu 
kategoride 7 adet metafor üretilmiştir.  Toplamda üretilen metaforlar içerisinde % 2.97'lik bir 
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orana sahip olan bu kategoride üretilen metaforlar; kitap(2), masal(1), mesnevi(1), roman(1), 
sanat(1), sanatçı(1) ve şiir(1) metaforlarıdır. Bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri 
aşağıda sunulmuştur: 

"Turizm bana kitabı ifade eder. Çünkü her defasında seni neler bekler bilemezsin." 
"Turizm bana mesneviyi ifade eder. Çünkü turizm beyitlere bölünmüş, kafiye ile redifi 
yok, sanki seninle dans eder." 
"Turizm bana sanatı ifade eder. Çünkü turizm bir sanattır ve toplum içindir. Sanatsal 
ifadelerin ya da sanatın değerlendirilebildiği bir sektördür." 
"Turizm bana şiiri ifade eder. Çünkü bir şairin eline kalem alıp aşkı, heyecanı, korkuyu, 
davayı yazar ya turizm onun gibidir, bir sevdadır. Ama sen yazamazsın ancak 
yaşarsın." 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üretilen metaforlar ışığında öğrencilerin "turizm" olgusuna yönelik olumlu bir algıya 
sahip olduğu söylenebilir. 97 metafor içerisinde, sadece 8 metafor "turizm" olgusuna yönelik 
olumsuz bir nitelik taşımaktadır. Söz konusu bu metaforlar; yorgunluk(4), çok çalışmak(2), 
açlık ve tokluk(1), eğilmek(1), kapitalizm(1), oruç tutmak(1), pişmanlık(1) ve sabır(1) 
metaforlarıdır. Olumsuz nitelik taşıyan bu metaforların toplam frekans içindeki oranı % 
4.5'tir. Bu metaforların bazılarının genellikle sektördeki işletme kaynaklı sorunlardan dolayı 
üretildiği düşünülmektedir. Bu metaforlar toplam metaforlar içerisinde az bir oranda kalmış 
olsa da, bazı önemli sorunlara işaret etmektedir. Sektörün en önemli sorunlarından biri olan 
fazla çalışma saatlerinin, yasal düzenlemeler çerçevesinde denetiminin artırılması 
gerekmektedir. Ayrıca, bazı öğrencilerin ürettiği metaforlara göre bazı işletmelerdeki ast-üst 
ilişkileri öğrencileri sektörden uzaklaştırabilmektedir. Benimsenecek farklı disiplin 
yöntemleri ve liderlik tarzlarıyla, sektör çalışanlarının işyerine olan bağlılığı artırılabilecek ve 
bu da öğrencilerin turizm sektörüne karşı bakış açılarının değişmesine olanak sağlayacaktır. 

Önlisans öğrencilerinin "turizm" olgusuna yönelik üretmiş oldukları metaforlar 9 farklı 
kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre "turizm" olgusuna 
yönelik olarak, önlisans öğrencilerinin %31.6'sı klasik bir algıya; %16.73'ü psikolojik bir 
algıya; %15.24'ü finansal bir algıya; %11.15'i gelişim aracı algısına; %6.69'u sosyolojik bir 
algıya; %6.32'si canlı ve somut varlık algısına; %5.21'i tarihi ve kültürel algıya; %4.09'u 
eylem algısına ve %2.97'si ise edebi değer algısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Görüldüğü 
gibi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin büyük bir kısmı, "turizm" 
olgusuna turizm denildiğinde akla ilk gelen eğlence, deniz-kum-güneş, tatil gibi klasik bir 
anlayışla yaklaşmaktadır. Bu sonuç, Özder vd.'nin (2012) çalışmasındaki sonuçlarla paralellik 
göstermektedir. Ortaöğretim öğrencilerinin "turizm" olgusuna yönelik algılarını metaforlar 
aracılığıyla belirlemeye çalışan Özder vd.'nin (2012) çalışmasında katılımcıların %33'ünün 
"turizm" olgusuna yönelik klasik bir algıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, bu 
çalışmada örneklem grubu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim alan, bir başka 
deyişle turizm sektörüne ara eleman olarak yetiştirilen öğrencilerden oluşmaktadır. 
Günümüzde turizmi klasik anlayıştan uzaklaştırmak için yapılan ürün çeşitlendirme çabaları 
ve turizmin birçok alanda sunmuş olduğu faydalar göz önüne alındığında; turizm alanında 
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teorik bilgiler ve uygulama eğitimleri ile donatılmakta olan ve bunun yanı sıra, sektörü staj 
eğitimi dolayısıyla yakından tanımış olan öğrencilerin büyük kısmının, "turizm" olgusuna 
karşı klasik bir anlayış sergilemesi düşündürücüdür. Bu durum turizmin sunduğu hoşgörü 
ortamını geliştirme, turist - yerel halk etkileşimleri, kültürel etkileşimler, tarihi ve kültürel 
değerlere sahip çıkma bilincinin oluşması, çevre koruma bilincinin gelişmesi ve bunun gibi 
çeşitli etkiler hususunda öğrencilerin farkındalık ve bilinç düzeylerinin düşük olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Nitekim, "Sosyolojik Algı Olarak Turizm" ve "Tarihi ve Kültürel Algı Olarak 
Turizm" kategorileri incelendiğinde öğrencilerin bu tür etkiler konusunda farkındalığının 
düşük olduğu göze çarpmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans eğitiminde turizmin 
kültürel, sosyolojik, çevresel ve benzeri alanlardaki etkileri üzerinde daha fazla durulması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Genel Turizm, Turizm Sosyolojisi, Çevre Koruma, Özel İlgi 
Turizmi gibi teorik derslerde öğrencilerin ilgisini artıracak örnek olay incelemeleri, tartışma, 
görsel materyaller, çeşitli uzmanlarla öğrencileri buluşturma, araştırma projeleri gibi farklı 
öğretim yöntem ve teknikleriyle öğrencilerin bu konulardaki farkındalık düzeyinin artırılması 
sağlanabilir. Her ne kadar önlisans programları ara eleman yetiştirmeye yönelik uygulama 
eğitimlerine ağırlık veren ders planlarını içerse de turizm sektöründe kariyer yapmayı düşünen 
öğrencilerin, sektörün sunduğu imkanlar ve turistik destinasyonlara sağladığı faydalar 
konusunda donanımlı olmaları, öğrencilerin hem ufkunun genişlemesini sağlayacak ve hem 
de bulunduğu pozisyonun önemini kavramalarını sağlayıp turizm sektöründeki kariyerlerine 
olumlu etki yapacaktır. 

Öte yandan "Psikolojik Algı Olarak Turizm" kategorisi incelendiğinde, öğrencilerin çok 
büyük kısmının "turizm" olgusuna yönelik olumlu duygular taşıdıkları görülmektedir. 
Öğrenciler bu kategoride turizmi genellikle özgürlük, aşk, huzur, rahatlık gibi metaforlarla 
ifade etmişlerdir. Bu metaforlar göz önüne alındığında, öğrencilerin büyük bir kısmının 
turizmi sevdikleri söylenebilmektedir. Bir hizmet sektörü olan turizm sektörünün kendine 
özgü özellikleri ve zor şartları düşünüldüğünde, yapılan işi sevmeden sektörde başarılı olmak 
mümkün değildir. Turizm sektöründe çalışacak öğrenciler için yapılan işi sevme konusunda 
maddi kazanımlar da iyi bir motivasyon kaynağı olabilmektedir. "Finansal Algı Olarak 
Turizm" kategorisi incelendiğinde; öğrencilerin turizm sektöründe iş imkanlarının geniş 
olmasından dolayı, turizmle parayı eşdeğer gördüğü ve bu yüzden turizmi bir gelir kaynağı 
olarak düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Ayrıca öğrencilerin turizmi sadece parasal olarak değil, 
kişisel gelişimin ya da ülkenin kalkınmasının bir aracı olarak da algıladıkları görülmüştür. 
"Gelişme Aracı Algısı Olarak Turizm" kategorisine göre; öğrenciler turizmi insanı geliştiren, 
kariyer fırsatları sunan, yeni tecrübeler edindiren bir olgu olarak nitelerken, benzer şekilde 
ülkenin tanıtılmasına katkı sağlayan bir reklam aracı ve kalkınmanın bir parçası olarak da 
düşünmektedir.  

Literatürde Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerinde eğitim alan üniversite 
öğrencilerine yönelik benzeri bir nitel araştırmanın yürütülmemiş olması, bu alandaki önemli 
bir boşluğu dolduruyor olmasından dolayı çalışmanın önemini artırmaktadır. Turizm algısını 
belirlemeye çalışan nicel araştırmalara rastlansa da, üniversite düzeyinde eğitim alan 
öğrencilerin metaforlar aracılığıyla turizm algılarını belirlemeye yönelik bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmadan elde edilen bulgular farklı çalışmalar için önemli bir 
veri kaynağı olabilir. Çalışmanın sınırlılığı, sadece önlisans düzeyinde eğitim almakta olan 
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencilerini kapsıyor olmasıdır. Lisans ya da lisansüstü 
gibi farklı düzeylerde bulunan üniversite öğrencilerini ya da öğretim elemanlarını kapsayan, 
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turizm olgusuna ya da turizm olgusuyla yakından ilişkili farklı geniş kapsamlı ve soyut 
kavramlara yönelik metaforik algıları ortaya çıkarmak amaçlı benzer araştırmalar 
yürütülebilir.  
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YİYECEK VE İÇECEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI 

Aydan BEKAR∗                                         Çisem KARAKULAK∗∗ 

     Özet 

     Yiyecek ve içecek stilisti, yiyecek ve içeceğin tüketicinin dikkatini çekebilmek için düzgün bir şekilde 
hazırlayarak iştah açıcı görünüme sahip olmasını sağlamaktadır. Yiyecek ve içecek fotoğrafçısı, hazırlanan 
yiyecek ve içeceğin farklı çekim seçeneklerinden yararlanarak en etkili görüntüyü elde etmektedir. Yiyecek ve 
içecek stilistleri ve fotoğrafçıları, yiyecek ve içecek işletmeleri için ürünleri müşterilerin daha güzel görmesini 
sağlamak amacıyla değişik ve dikkat çekici menüler, broşürler, afişler ve reklamlar hazırlamaktadırlar. Yiyecek 
ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılık uzmanlarının çalışmaları, işletmelerin reklamlarında veya menülerinde, 
günlük gazetelerde, dergilerde ve yemek kitaplarında insanların karşısına çıkmaktadır. Bu çalışmada yiyecek ve 
içecek stilistliği ve fotoğrafçılığının tanımı yapılmış, kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgi verilmiş 
ve yiyecek içecek sektörü için önemi literatür taraması yapılarak değerlendirilmiştir. Profesyonel olarak yiyecek 
ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılığı mesleğini icra eden kişilerin azlığına, bunun yanında yiyecek ve içecek 
sektöründe artan önemine dikkat çekilmiştir. 

      Anahtar Kelimeler: Yiyecek ve içecek işletmesi, yiyecek ve içecek stilistliği,  yiyecek ve içecek 
fotoğrafçılığı,  stilist, fotoğrafçı, tüketici. 

FOOD AND BEVERAGE STYLİST AND PHOTOGRAPHY 

     Abstract 

              A food and beverage stylist makes  food and beverage  look appetizing by preaparing them properly in 
order to get  customers’ attention. A food and beverage photographer gets the most impressive image by using 
different shooting techniques. Food and beverage stylists and phtographers  prepare  attractive and  unusual 
menus ,brochures, banners and ads for  food and beverage enterprises so that  products can look better when 
customers see them. People  see the works of food and beverage styling and photography experts in the ads or 
menus of enterprises , in daily newspapers , magazines  and in cook books . In this study  food and beverage 
styling and photography has been defined . Some information about the tools and equipment used in the study 
has been given and  a  literature review important for the food and beverage  sector has been performed and 
evaulated. We have also drawn attention to  a very important issue : Only a few people work in the field of food 
and beverage styling and photography .On the other hand food and beverage styling and photography is of an 
increasing importance. 

     Keywords: Food and beverage management, food and beverage styling, food and beverage 
photography, stylists, photographers, consumers. 

     1.Giriş 

     Yiyecek ve içecek hizmetlerinin bir sektör haline geldiği zamandan bu yana ürünlerin 
görselliği de göz önünde bulundurulmaktadır. Ürünlerin tercih edilmesini sağlayan 
etkenlerden biri de görsel çeşitliliktir. Üreticilerin, ürünlerini tüketiciye tercih ettirme ve 
rekabette görselliği ön planda tutmaktadırlar. Bunun sonucunda üreticilerin, rakiplerinden 
önde olmak arzusu yiyecek ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılığına bu sektörde önem 
kazandırmaya başlamıştır (Özdoğan, 2014:170). Yiyecek ve içecek çeşitliliğinin artması 
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birbirine benzer birçok ürünün piyasaya sunulmasına neden olmuştur. Tüketici genelde, 
gözüne hoş gelen ürünleri denemek istemektedir. Yiyeceği görsel olarak tasarlamak, üretmek 
günümüzde en önemli iş kollarından biridir. Bu noktada yiyecek ve içecek stilistliği ve 
fotoğrafçılığı önem kazanmaktadır.  

     Yiyecek ve içecek stilistliği, yiyecek ve içeceklerin insanların dikkatini çekecek bir 
şekilde dizayn edilmesidir. Yiyecek ve içecek fotoğrafçılığı ise dizayn edilen yiyecek veya 
içeceğin ışık, açı, çekim modu gibi belirli yöntemler ile uygun ortam koşulları oluşturularak 
fotoğraflanmasıdır.  

     Yiyecek ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılığı ile ilgili eğitimi veren önlisans veya 
lisans seviyesinde herhangi bir okul henüz mevcut değildir. Bazı üniversitelerin yiyecek ve 
içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır 
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi). Ayrıca, dünyada ve Türkiye’de yiyecek ve içecek stilistliği ve 
fotoğrafçılık kursları, alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
yiyecek ve içecek stilistliğini ve yiyecek ve içecek fotoğrafçılığını tanıtmaktır. Yiyecek ve 
içecek stilistliği ve fotoğrafçılığının ne olduğu tanımlanarak kullanılan araç, gereç ve 
ekipmanlar tanıtılmış ve yiyecek içecek sektörü için önemi değerlendirilmiştir. 

     2.Yiyecek ve İçecek Stilistliği 

     Mutfak sanatlarına ve gurmeliğe artan ilgi ile birlikte yiyecek ve içecek sektöründe 
yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Geçmişi 1950’li yıllara kadar dayanan yiyecek ve içecek 
stilistliği, ev ekonomisi eğitimi almış, kadın dergileri ya da yiyecek işletmelerinin test 
mutfaklarında çalışan kişiler tarafından yiyecek ve içeceklerin resimlerinin el ile çizilerek 
resimlenmesini ifade etmektedir (Custer, 2010:4; Özdoğan, 2014:168). Sektördeki yiyecek ve 
içecek çeşitliliğinin artması sonucunda artık yiyecek ve içeceğin resmi değil, doğal 
görünümlü fotoğrafı ön plana alınmaktadır. Çünkü, tüketiciler çoğu zaman yiyecek ve içecek 
tercihlerinde, farklı birçok çeşitte ürün olması nedeniyle karar vermede zorlanmakta, en 
sonunda gözüne hoş gelen ve iştah açıcı bir görüntüye sahip olan ürünü seçmektedir. 

     Yiyecek ve içeceklerin fotoğraf çekimine uygun hale getirilmesini sağlayan kişiler 
yiyecek ve içecek stilistleridir. Stilistler de yiyecek ve içeceklerin seçimi ve tadımı 
yapılmadan lezzetlerini arttırmayı hedeflemektedir. Günümüzde yiyecek ve içecek stilistleri 
teknolojinin gelişmesinden yararlanarak bu işlemi kamera veya fotoğraf makinesi ile 
gerçekleştirmektedir (Vivaldo, 2010:14). Ancak, bu işlem için sadece kamera veya fotoğraf 
makinesi yeterli değildir. Stilistin, yemek pişirme teknikleri, fotoğraf çekim teknikleri ve 
insan psikolojisi gibi geniş bir bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir (Bellingham ve 
Bybee, 2008:4; Young, 2012:89). Böylece hazırlanan ürünün görüntüsü düzgün ve iştah açıcı 
özellikte olmaktadır. Yemek pişirme tekniklerini bilmek hangi malzemenin daha iyi renk 
vereceğini, hangi malzemelerin uzun süre dayanıklı olabileceğini bilmek demektir. Belirlenen 
yiyecek ve içeceğin hazırlanmasından sunum aşamasına ve aynı zamanda müşterinin önüne 
gidene kadar her aşamada stilistin uyum, kompozisyon ve fotoğrafçılık becerileri ortaya 
çıkmaktadır (Ferroni, 2012:15). Yiyecek ve içeceklere uygun çekim ortamı hazırlanırken 
renkler birbiriyle uyumlu olmalı fakat yiyecek ve içecekle aynı renk arka plan 
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kullanılmamalıdır. Örneğin kırmızı tabakta sunulan çilek, beyaz bardakta sunulan ayran 
yiyecek ve içeceklerin ön planda durmasını engellemektedir (Hobday ve Denbury, 2010:35). 
Arka planın mümkün olduğu kadar basit ve düzenli olması gerekmektedir. Giderek sanata 
dönüşen bu durum stilistin ne kadar yetenekli olduğuyla ilişkilidir (Custer, 2010:8). Yiyecek 
ve içecek stilisti, yiyecekleri tek tek tabaklara özenle yerleştirirken, içecekleri uygun 
bardaklara koyarken bile sanatçı kişiliğini kullanmaktadır (Vivaldo, 2010:98). Gerektiğinde 
yiyecekleri boyamakta, gerektiğinde içeceklere tutkal karıştırmakta, gerektiğinde yiyecek ve 
içecekleri spreylemektedir (Young, 2012:90). Böylelikle, daha ağıza gitmeden yiyeceklerin 
tadını insanların algılamasını sağlamaktadır.  

     Yiyecek ve içecek stilistliğinde en önemli kural, hazırlanan yiyecek ve içeceğin 
yenmemesidir. Yiyecek ve içeceğin hazırlık aşamasında kullanılan kimyasallar, el ile temas 
edilmesi ve bazı yiyeceklerin tam pişirilmemesinden dolayı yiyecekler sadece çekim amaçlı 
kullanılmaktadır.  

     Yiyecek ve içeceklerin en uygun görüntüsünü hazırlamak, görüntüyü uygun açıdan 
fotoğraflamak için uzun zaman ve sabır gerekmektedir. Yiyeceklerin piştikten sonra canlı 
görüntüde olmaması ve pörsümesi, içeceklerin posalarının dibe çökmesi ve soğuması bu 
çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan problemlerdendir (Bellingham ve Bybee, 2008: 18). Mutfak 
bilgisi, masa düzeni ve özen konularında dikkat, her aşamada bütün oluşturması 
gerekmektedir. 

     3.Yiyecek ve İçecek Fotoğrafçılığı 

     İnsanoğlunun ilk çağlarda yiyecek resimlerini mağara duvarlarına çizmesi ile başlayan 
yiyecek ve içecek fotoğrafçılığı, manzara ve portre fotoğrafçılığı kadar popüler olmasa da 
görsellik ve dikkat çekicilik açısından günümüzün aranılan, avantajlı mesleklerinden biri 
haline gelmiştir (Özdoğan, 2014:168). En etkileyici görsel sanatlardan biri olan fotoğrafın 
birçok duyuyu harekete geçirdiği düşünüldüğünde, başarılı yiyecek ve içecek fotoğraflarının 
insanlar üzerindeki etkisi bu mesleğe olan ilginin artmasını sağlamıştır. Yiyecek ve içecek 
işletmelerinin ürünlerinin tanıtılması için en etkili yöntemlerden biri yiyecek ve içeceğin 
fotoğraflandırılmasıdır (Custer, 2010:334). Yiyecek ve içecek stilistliği ile yiyecek ve içecek 
fotoğrafçılığı birbirini tamamlayan mesleklerdir. Dergilerde, kitaplarda veya broşürlerde 
kullanılan yiyecek ve içecek fotoğraflarının birçoğu stilistler tarafından düzenlenmektedir 
(Vivaldo, 2010:10). Fotoğraftaki her şeyin düzenli bir şekilde görünmesi için sahne 
çalışmaları farklı gıdalar ile desteklenmektedir. Örneğin, bir yiyeceği garnitür ile birlikte, 
portakal suyunu birkaç portakal ile birlikte fotoğraflamak resmi daha zengin hale 
getirmektedir (Hobday ve Denbury, 2010:80).  

     Yiyecekler ve içecekler fotoğraflanırken ürün ile ilgili dikkat edilecek önemli noktalar 
bulunmaktadır (Custer, 2010:80). Ürünler kamera önüne konulduğunda ilk bakışta 
fotoğrafçının fark edemeyip, diğer insanların fark edebileceği hatalar ortaya çıkmaktadır. 
Meyve, sebze gibi yiyecekler eğer herhangi bir işleme tabi tutulmadan fotoğraflanacak ise 
düzgün lekesiz, morluk veya çürüğü olmayan, taze, olgun ve mümkün olduğu kadar doğal 
görünenler tercih edilmektedir.  
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     Yiyecek ve içecek fotoğrafçılığında bir kompozisyon belirlemek gerekmektedir 
(Young, 2012:122). Kompozisyonun beyaz fonda veya beyaz bir örtü üzerinde çekimi 
yapılmaktadır. Fotoğrafı çekilecek ürüne yardımcı ürünler de eşlik edecekse ana ürün 
kompozisyona göre yerleştirilmekte, yardımcı ürünler ana ürünün etrafına yerleştirilerek 
devam edilmektedir (Hobday ve Denbury, 2010:67; Dujardin, 2011:152; Young, 2012:122). 
Arka plandan kompozisyonun bütünlüğünü bozabilecek ürünler veya nesneler varsa 
kaldırılmaktadır. Yemeğin türüne göre şekillerinin belirlenmesi veya parçalara ayrılması 
kompozisyonu güçlendirmektedir. Pasta, kek ve börek gibi yiyeceklerin çekimi yapılacak ise 
ürünün öne çıkan özelliğinin vurgulanması için dilimlenerek yapılması gerekmektedir 
(Hobday ve Denbury, 2010:47). Yiyecek ve içecek fotoğrafı çekerken odaklanılacak noktanın 
belirlenmesi gerekmektedir. Ana ürün olan yiyecek ve içeceğe odaklanarak etrafı flulaştırmak 
resme ilk bakıştaki karmaşayı, kalabalık nesnelerin dikkat dağıtmasını önlemektedir 
(Campbell, 2013:7).  

     Yiyecek ve içecek fotoğrafçılığında kullanılan ışık, yiyecek ve içeceklerin net olarak 
görünmesini sağlamaktadır (Young, 2012:11). Yiyeceklerin malzemesini ve içeceklerin 
kıvamını gösterecek olan ışıktır. Yemeğin sulu olması, çayın açık olması durumunda ışık 
azaltılmaktadır. Yiyecek ve içeceğinin görüntü kalitesinin arttırılması da hangi taraftan 
yiyeceği aydınlattığına bağlı olarak ışığın etkisi ile ayarlanmaktadır (Parks-Whitfield, 
2012:510). Şekil, görünüş ve dizayn bakımından hazır olan yiyecek ve içeceğin, açısının ve 
ışığının ayarlamaları yapılarak fotoğraf çekimine başlanmaktadır. Doğru aydınlatma yiyecek 
ve içeceklerin net gösterilmesini sağlamaktadır (Campbell, 2013:5). Doğal ışık (gün ışığı, 
ayışığı, yıldızlar vb.), çekim süresince devam eden sürekli ışık (hot lighting) ve elektronik flaş 
ışık olmak üzere fotoğrafçılıkta üç temel ışık kullanılmaktadır (Özdoğan, 2014:181). En çok 
tercih edilen ve kullanılan ışık doğal ışıktır (Young, 2012:11). Yiyecek ve içecek 
fotoğrafçılığında doğal ışık için gün ışığına bakılarak ayarlamaların yapılması gerekmektedir. 
Güçlü gün ışığında renkli yiyecekler ve renkli içecekler, dekor olarak renkli masa örtüleri, 
renkli kaplar, renkli peçeteler kullanılmaktadır (Bellingham ve Bybee, 2008:44). Yapay ışıkla 
çekilen fotoğraflar, doğal ışığın kalitesini yansıtmamaktadır. Daha çok kapalı alanlar, 
stüdyolar, mutfaklar gibi yerlerde yapılan çekimlerde flüoresan lambaları, tungsten lambaları 
gibi lambalar yapay ışık kaynağı olarak kullanılmaktadır (Parks-Whitfield, 2012:488).  

     Fotoğrafçılıkta, ışığın yoğunluğu ve uzaklığı da ışığın kaynağı kadar önemlidir. Işığın 
yoğunluğu yiyecek ve içecek fotoğrafçılığında ürünlerin gölgelerini dengelemek açısından 
önem taşımaktadır (Dujardin, 2011:58). Örneğin, bardaktaki veya şişedeki bir içeceğin 
fotoğrafı çekiliyorsa, bardak veya şişenin daha uzun görünmesi ve ışık yoğunluğunu arttırmak 
için nesneyi uzaktan çekmek gerekmektedir. Işığın geliş şekline göre türleri bulunmaktadır 
(Campbell, 2013:41). Yiyecek ve içecek fotoğrafçılığında en etkili görüntüyü veren ışık türü 
arkadan gelen ışık (ters ışık)tır (Özdoğan, 2014:182). Fotoğrafı çekilecek yiyecek veya 
içeceğin arkasından gelen bu ışık, fotoğrafa etkili ve derin bir görünüm kazandırmaktadır. 
Önden gelen ışık ise, yiyecek ve içeceğin görmediğimiz taraflarını aydınlattığı için, görüş 
alanımızdaki detayların kaybolmasına neden olmakta fakat nesnenin dış formunu belirgin hale 
getirmektedir. Şarap gibi şişelenmiş bir içeceğin fotoğrafı çekilirken, sağdan veya soldan 
gelen yan ışık kullanılmaktadır (Young, 2012:58). Bu ışık türü gölgelerin oluşmasına neden 
olmaktadır. Gölgeler doğru şekilde oluşturulduğunda fotoğrafa derinlik ve belirginlik 
katmaktadır (Parks- Whitfield, 2012:368). Aynı zamanda görüntüye hareket katarak fotoğrafı 
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sıradanlıktan kurtarmaktadır. Genel olarak bakıldığında, ışığa yapılan küçük bir dokunuşla 
fotoğraflarda büyük değişiklikler oluşturmaktadır. 

     Bir yiyeceği veya içeceği başarılı bir şekilde fotoğraflamak için birçok açıdan birden 
fazla çekim yapılması gerekmektedir. Buna göre harcanacak vakit belirlenmekte ve ürün 
şartlara uygun olarak hazırlanmaktadır (Dujardin, 2011:7). Dondurma, pasta ve kızartmalar 
gibi yiyecekler ve soğuk içecekler veya kremalı içecekler bu duruma örnek olarak 
gösterilmektedir. Genel fotoğraf ilkelerinin tümü gıda fotoğrafları için de geçerli olmaktadır. 
Yumuşak gölgeler, iyi pozlama ve renk kalitesi hedeflenmektedir. 

     4.Yiyecek İçecek Stilistliği ve Fotoğrafçılığında Kullanılan Araç, Gereç ve 
Ekipmanlar  

     Yiyecek ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılığında yiyecek ve içeceğin çeşidi, çekim için 
hazırlanacak kompozisyon ve çekimin yapılacağı ortam önceden belirlenmektedir. Belirlenen 
ürün çeşidine, kompozisyona ve ortama uygun fotoğraf makinesi, farklı özellikteki lensler, 
çeşitli araç, gereç ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Bunlar, yiyecek ve içeceklerin çekim için 
düzenli ve etkileyici bir form kazanması için gerekli olan temel yardımcılardır. Yiyecek ve 
içecek fotoğrafı için en önemli ekipman çekimde kullanılan kamera ve lenslerdir. Kamera ve 
lensler yiyecek ve içecek fotoğraflarının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Yiyecek ve 
içecek fotoğrafçılığında ayrıntılar ve ürünün yansıtılmasındaki netlik önemlidir (Young, 
2012:139). Bu nedenle mega pikseli ve görüntü sensörü yüksek olan kameralar fotoğraf 
çekiminde pozlama açısından uygun olduğu için tercih edilmektedir (Parks-Whitfield, 
2012:525). Kameraların yanında kullanılan lensler de diğer önemli ekipmanlardandır. 
Yiyecek ve içecek fotoğrafçılığında kullanılan lenslerin yakın çekim imkanı ve kısıtlı alan 
derinliğinin olması görüntü olarak yaratıcı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır (Dujardin, 
2011:111). Yiyecek ve içecek fotoğrafı çekilirken yakın çekim yapmak gerektiği için 
titremeleri önlemek amacıyla tripod ya da sabitleyici kullanılması gerekmektedir. Yiyecek ve 
içecek stilistliğinde ise akla gelebilecek birçok araç gereç ile yiyecek ve içeceklere şekil 
verilmekte ve düzenlenmektedir. Yiyeceği ve içeceği çekime hazırlarken kullanılan araç ve 
gereçlerden bazıları bıçak ve makas gibi kesici aletler, spatula, cımbız, maşa, kaşık, pipet, 
kürdan, pamuk, karıştırma kapları, yapıştırıcılar, çeşitli boylardaki resim fırçaları veya 
mutfakta kullanılan fırçalar, spreyler, kuru veya nemli bezlerdir.  

     Stilistler, yiyecek ve içecekleri hazırlarken bazı araç gereçlerin yardımına 
başvurmaktadırlar. Örneğin, pilavın üzerine serpilmiş halde duran bezelyeler veya havuçlar 
cımbız yardımıyla düzenli ve uyumlu bir şekilde yerleştirilmekte ya da tabakların kenarına 
konulan çatal, bıçak, kaşık gibi gereçlerin kaymasını önlemek için bant gibi yapıştırıcı 
maddeler kullanılmaktadır (Bellingham ve Bybee, 2008:9). Gıdaların taze görünümlerini 
koruması için üzerlerine, içerisinde mısır şurubu olan karışımlar püskürtülebilir. Bir araya 
geldiğinde kolayca dağılacak olan hamburger veya sandviç çeşitleri kürdan yardımıyla 
sabitlenmektedir (Dujardin, 2011:200). Et ürünleri resimde karanlık görünmemesi için tam 
pişirilmeden fotoğraflandığından, daha iştah açıcı olmasını sağlamak amacıyla karamel 
şurubu içeren soslar etin üzerine fırça kullanılarak sürülmektedir (Bellingham ve Bybee, 
2008:122). Izgaralar ise fotoğraf çekimi yapılmadan önce yüksek ateşte her iki tarafı yüzeysel 
olarak pişirilmektedir. Izgara görünümü vermek için belirli aralıklarla etin üzerine 
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kızgınlaştırılmış şiş ile dağlanmaktadır. Ekmek gibi unlu mamullerin çekiminde ıslak havlu 
üzerlerinin kurumaması için kullanılmaktadır (Dujardin, 2011:143). Kurabiye, cupcake gibi 
yiyecekleri fotoğraf çekmek için içlerinden en düzgün şekle sahip olanlar seçilmektedir. Kek, 
pasta veya panelenmiş yiyeceklerin, içinde ne olduğu karşıdan bakıldığında merak 
edilebilmektedir. Bu yüzden bıçak veya benzeri kesici aletle dilimlenerek çekime 
hazırlanmaktadır (Hobday ve Denbury, 2010:48). Dilimlenme sonrası zıt dokular ortaya 
çıktığı içinde dikkat çekici bir görünüm oluşmaktadır. Soslar fotoğraflanırken kullanılan 
jeller, sosa kıvam ve parlaklık kazandırmaktadır (Bellingham ve Bybee, 2008:231). 

     Yiyecek ve içecek stilistliğinde bazı görüntü hileleri de bulunmaktadır. Öncelikle 
yapılması gereken en güzel görünen yiyeceği ön tarafa koymaktır. Yiyecek ve içeceklerin 
belirli bir renk dengesine sahip olmasına özen gösterilmektedir (Dujardin, 2011:43). Yaprak 
sarması, biber dolması gibi parlak görünmesi gereken yiyeceklerin üzerlerine yağ sürülerek 
çekim yapılmaktadır. Kahve ve çay gibi sıcak görünen içeceklerin fotoğraflanmasında 
dumanının yukarı doğru tütmesi için bardağın içine ilaç katılarak buhar görüntüsü elde 
edilmektedir. Tavuk, köfte, hindi gibi et ürünleri piştiklerinde küçüldüğünden dolayı fotoğraf 
çekimi için hazırlanırken tam pişirilmemektedirler. Sıcak fırında 10-15 dakika tutularak 
üzerlerine kızarmış görüntüyü vermek için karamel karışımı ve renklendiricilerle yapılan 
soslar fırça yardımı ile sürülmektedir. Suya batırılmış pamuk topları mikrodalga fırınlara 
yerleştirilerek buhar oluşumunu, dolayısıyla fırınlanmış yiyeceği fotoğraf çekerken fırından 
henüz çıkarılmış gibi bir görüntü vermesini sağlamaktadır. Bardaklara buzlu görünüm 
verilmesi için sprey sıkılmaktadır (Bellingham ve Bybee, 2008:34). Ayrıca bu iş için bazı yan 
sanayi dükkanlarında hazır satılan bardaklar bulunmaktadır. İçecekleri buz ile çekmek için de 
küp buzdan, kırılmış buza kadar her çeşit yapay buz da satılmaktadır. Bu sayede hem içeceğin 
görüntüsü erimiş buzlar ile bozulmaz, hem de fotoğraf çekiminin süresi uzatılmaktadır. Çorba 
veya sulu yemek gibi yiyeceklerin çekimi yapılacaksa kaseye veya tabağa önce yiyeceğin 
taneleri yerleştirilmekte daha sonra üzerini geçmeyecek kadar su eklenmektedir (Custer, 
2010:211). Böylece bakan kişi çorbanın içindeki malzemeleri de görebilmektedir. Beyaz 
renkte bir içecek olan süt, fotoğraf çekiminde ışıktan dolayı yeşil görünmektedir. Bu nedenle 
süt yerine yapay bir içecek kullanılmaktadır. Isı ve ışık altında kolayca eriyebilen dondurma 
yerine çekim yapılırken patates püresi ile yapay dondurma elde edilmektedir. Fotoğraflarda 
koyu çıkan kırmızı şarabın rengini açmak için içerisine su katılmaktadır. Makarna pilav gibi 
yiyeceklerin servis tabaklarında çekimi yapılırken ortaya doğru hafif bir tepe olacak şekilde 
tabağa yerleştirilmektedir. Bunun için altına kabarık olması gereken yiyeceklere form vermek 
için kullanılan bilye, nohut gibi sert taneli maddeler konulmaktadır (Bellingham ve Bybee, 
2008:81). Mısır gevrekleri gibi gıdaların fotoğraf çekimi yapılırken, kase içerisinde süt yerine 
sıvılaştırılmış krema kullanılmaktadır (Custer, 2010:185). Bu da tanelerin erimesini uzun süre 
engellemektedir. Sebze veya meyve salatalarının çekiminde, kaseye belli bir oranda veya bir 
tabaka dolgu olarak patates püresi yerleştirilmektedir. Salata malzemeleri dolgunun üzerine 
özenle dizilerek fotoğraflanmaktadır. Kurabiye, cupcake gibi yiyecekleri fotoğraf çekmek için 
içlerinden en düzgün şekle sahip olanlar seçilmektedir (Custer, 2010:253). 

      Yiyeceğin servise nasıl sunulduğunun gösterilmesi de önemlidir. Örneğin, bir et 
yemeği çeşitli soslar ile birlikte servis ediliyorsa servise hazır haliyle fotoğraflamak 
gerekmektedir. Menülerde ve yiyecek içecek dergilerinde yaygın olan bu çeşit fotoğraflar 
yiyecek ve içeceğin servise hazır halini göstermektedir (Dujardin, 2011:191). Tüketiciler 
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yiyecek ve içeceği görerek karar vermek istemektedirler. Bu nedenle tüketicilerin tercih 
edeceği yiyecek ve içeceğin servise hazır halini görmesi yapacağı seçimi kolaylaştırmaktadır. 
Çorbayı, kasesinin yanında kaşık ile birlikte, ızgara etleri servis tabağında, pasta veya kekleri 
ayrılan bir dilim ile birlikte, limonatayı içerisinde nane ile birlikte servis bardağında ve Türk 
kahvesini yanında çikolata veya lokum ile fotoğraflamak hem karar vermeyi kolaylaştırmakta 
hem de dikkat çekici ve özenli görünüm ile karşıdaki kişide etki bırakmaktadır. Aynı şekilde 
soslar da fotoğraflanırken sosa uygun bir yiyecek ile servis edilmektedir.  Fotoğraf çekimi seri 
çekim modu ile yapılırken sosun yiyeceğin üzerine nasıl servis edildiği gösterilmiş olmaktadır 
(Dujardin, 2011:185). 

     5.Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Stilistliği ve 
Fotoğrafçılığının Önemi 

     Tüketiciler satın alacakları ya da sipariş edecekleri her yiyeceğin ve içeceğin 
fotoğrafını da görmek istemektedir. Pastaneler, kafeler, restoranlar gibi yiyecek ve içecek 
işletmeleri, yiyecek ve içeceklerini müşterilerine daha güzel gösterebilmek adına, değişik ve 
dikkat çekici menüler, broşürler, afişler ve reklamlar hazırlayabilmek için yiyecek ve içecek 
stilistleri ve fotoğrafçılarına başvurmaktadırlar. Çünkü bir yiyeceği veya içeceği 
fotoğraflamak göründüğü kadar kolay değildir. Yiyecek veya içeceği birçok kişiye hitap 
edecek biçimde hazırlamak gerekmektedir.  

     Yiyecek ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılık uzmanlarının çalışmaları, yiyecek ve 
içecek sektöründe en çok fast food işletmeleri tarafından tercih edilmektedir. Örneğin, 
hamburger dendiğinde birçok kişinin aklına McDonalds veya Burger King markalarının 
tanıtımlarında kullandığı hamburger resimleri gelmektedir. Bu markaların, hamburger 
fotoğraflarının hem renk uyumu, hem malzeme miktarının eşit ve bol oluşu, hem de ışık ve 
görüntü kalitesinin doğru bir biçimde bir araya getirilmesi fotoğrafın dikkat çekmesine neden 
olmaktadır. Bu şekilde, akılda kalıcılığı garantilenmektedir. Yiyecek ve içecek işletmelerinin 
de en iştah açıcı ve göz dolduran ürünü vitrinlerde, menülerde, afişlerde ve hatta işletme 
logolarında yer almaktadır. McDonalds’ın reklamlarında çoğunlukla et burgeri kullanması, 
tatlı markası olan Eker’in tanıtımlarında sütlaç tatlısını ön planda tutması, süt ve süt ürünleri 
markası olan İçim’in süt ürünü olan yoğurt ve peynir yerine pazarlama tanıtımında sütü 
bazalarak tanıtımını yapması, meyve suyu markası olan Dimes’in reklam ve tanıtımlarında 
portakal suyuna daha fazla yer vermesi örnek olarak gösterilebilmektedir. 

     Yiyecek ve içecek stilistleri ve fotoğrafçılarının çalışmaları sadece restoranlar veya 
fast food işletmeleri için geçerli değildir. Yiyecek ve içecek üretimi yapan firmalar da ambalaj 
için ürünlerin fotoğrafını kullanmaktadır. Örneğin, bir kurabiye markasının ambalajında 
resimlenmiş olan iştah açıcı kurabiyelerin, sıcak bir bardak çay ile servise hazır görünümü 
tüketiciyi lezzet yönünden etkilemektedir. Meyve suyu ambalajı için çekime hazırlanan bir 
bardak veya şişe meyve suyunun yanında taze meyveler bulunması, tüketicide ürünün taze 
meyvelerden yapıldığı algısı oluşturularak tercih edilmesi arttırılmaktadır. Yiyeceklerin 
servise hazır bir şekilde yanında sunulan mezeler ile birlikte fotoğraflanması, tüketicinin 
sipariş ettiği yiyecek karşısına geldiğinde ne ile karşılaşacağını bilmesi açısından önemlidir. 
Bu sebeple, içeceklerin şeffaf bardaklarda veya şeffaf şişelerde fotoğraflanması da kapalı 
ambalajdan hangi şekilde, hangi renkte içeceğinin çıkacağını bilmesi tüketicide güven 
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duygusu uyandırmaktadır. Fotoğrafta görünen yiyecek ve içeceği karşısında gören tüketici, o 
markanın veya işletmenin ürünlerine sempati duyarak, zihninde yer etmesi sağlanacaktır. 
Böylece, tüketicilerin reklamı yapılan ürüne yönelik yeme ve içme güdüleri harekete 
geçecektir.  

     Yiyecek ve içecek stilistleri ve fotoğrafçıları, porsiyon miktarı piştiğinde daha az 
görünen yiyeceklerin özellikle boyutunu arttırarak çekicilik kazanmasını sağlamaktadırlar. Bu 
sayede fotoğraflanan yiyeceğin boyutu, resimde büyük görünmektedir. Aynı şekilde bir 
içeceğin bardaktaki servise hazır hali küçük bir ışık ve çekim hilesi ile alt tarafından 
fotoğraflandığında bardağın boyu daha büyük görünmektedir. Böylece, tüketiciler de 
fotoğrafları gördüklerinde doyacaklarını hissetmektedirler. Fakat, yiyecek ve içecek stilisti, 
ürünü eksik veya özensiz bir şekilde hazırlarsa ürünün özelliği ve lezzeti de ziyan olabilir. 
Buna bağlı olarak, fotoğrafçı da çok iyi görünen bir ürünü yanlış ışıkla çekerse tüm emekler 
boşa gidebilir. Yiyecek ve içecek stilistinin fotoğrafçılık konusunda temel bilgiye sahip 
olması, yiyecek ve içecek fotoğrafçısının da stilistlik konusunda temel bilgiye sahip olması 
yiyecek ve içecek sektörü açısından önemlidir.   

     6.Sonuç ve Öneriler 

      Yiyecek ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılığı günümüzde bir meslek olarak icra 
edilmektedir. Çeşitli yiyecek ve içecek işletmeleri ve yemek kitaplarının yanı sıra, yiyecek ve 
içecek işletmelerinin internet sitelerinde de yiyecek ve içecek stilisti ve fotoğrafçılarının izleri 
görülmektedir. Yiyecek ve içecek stilisti ve fotoğrafçısı olabilmek için yaratıcı olmak 
önemlidir. Ancak yiyecek ve içecek konusunda yaratıcılık, yiyecek ve içeceğin fiziksel ve 
kimyasal özellikleri ile sınırlıdır. Bu konuda gerekli bilgileri öğrenmek için bu işin mutfağına 
yani yiyecek ve içeceklerin hazırlık aşamaları hakkındaki bilgilere ulaşmak gerekmektedir. 
İştah açıcı bir fotoğraf elde etmek için bu işin inceliklerini bilmek gerekmektedir.  

     Yiyecek ve içecek stilisti ve fotoğrafçısının ortaya iyi bir iş çıkarması ve bunu 
sürdürmesi için konuda bahsedilen özellikleri taşıması ve bu alanda uzmanlaşmış olması bu 
meslekteki en önemli etkendir. Temel olarak fotoğrafı çekilen yiyecek ya da içeceğin, 
fotoğraflarda tüketicinin zihninde ihtiyaç uyandıracak ve bu ihtiyacı gidermeye yönlendirecek 
şekilde sunulması işletmeler için önem arz etmektedir. Her zaman rastlanan gündelik 
ürünlerin görsel potansiyelini belirlemek ve kullanmak için bir profesyonel göze ve onun 
hayal dünyasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada yiyecek ve içecek stilistliği ve 
fotoğrafçılığının işletmeler için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Gıda ürünleri 
konusunda uzmanlaşmış stilistler ve fotoğrafçıların görsel olarak en etkili kompozisyonu 
oluşturmaları beklenmektedir. Bunun yanında, kullanılacak çeşitli aksesuarların seçiminde, 
ürünlerin kullanımının belirli kurallara uygun olarak düzenlenmesinde ve sunulmasında 
önemli bir görevi üstlenerek işletmelerin başarısına katkıda bulunacaklardır. Böylece, 
tüketiciler yemek seçimlerini bilinçli bir şekilde yapabileceklerdir. Ayrıca iyi çekilmiş 
yiyecek ve içecek fotoğrafları insanları yemek yapmaya ve yemeye de teşvik edebilir. 
Yiyecek ve içecek stilisti ve fotoğrafçısı tarafından dizayn edilip fotoğraflanan ürünün, başka 
bir yiyecek ve içecek stilistini, hatta aşçıları etkileyebilmesi muhtemeldir. Yemek dergileri 
yanında çeşitli dergi ve gazetelerin yemek köşeleri, yiyecek ve içecek temalı kitaplar, reklam 
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ajansları, yiyecek ve içecek firmaları, yiyecek ve içecek stilistleri ve fotoğrafçıları için iş alanı 
oluşturmaktadır.  

     Sektörün bu mesleğe olan ihtiyacına karşın, tam anlamıyla bu işi yapan profesyonel 
kişi sayısı oldukça azdır. Artan yiyecek ve içecek çeşitliliği, yiyecek ve içecek stilisti ve 
fotoğrafçısına olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Yiyecek ve içecek stilistliği ve 
fotoğrafçılığı alanında verilen eğitim, günümüzde kurslar ve bazı üniversitelerde okutulan 
lisans ve yüksek lisans dersleri ile sınırlıdır. Ancak yiyeceklere ve içeceklere olan ihtiyaç 
devam ettikçe, yiyecek ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılık mesleği önemini arttırarak devam 
edecektir.  

     Yemek yeme saatleri çoğu zaman uzun vakit alan ve bu vaktin zevkle 
değerlendirildiği bir zaman dilimidir. Yiyecek ve içecek işletmeleri, tüketicilerin beğenisine 
sunulmak üzere hazırladıkları ürünlerinin etkili bir şekilde tanıtımlarının yapılması için 
yiyecek ve içecek stilistleri ve fotoğrafçılarına başvurarak tüketiciyi görsel olarak da 
etkilemeye çalışmaktadır. Ayrıca işletmelerin menülerinde yiyecek ve içeceklerin 
fotoğraflarının bulunması, tüketicilere yiyecek ve içecek seçiminde de zaman kazandırabilir.  

     Tüketiciler, göz zevklerine hitap eden yemekleri kolaylıkla tercih edebilmektedirler. 
Gerçeğe en yakın görünümde çekilen yiyecek ve içecek fotoğrafları tüketicileri daha fazla 
etkilemektedir. Çünkü, tüketicilerin zihninde yemeklerin tadından ziyade görüntüsü 
kalmaktadır. Otellerin restoranlarında veya açık büfe şeklinde yiyecek içecek sunan 
restoranlarda, büfelerde sunulan yiyeceklerin görüntüsünün değişik şekillerde dizayn edilmiş 
olması da bu sebeptendir.  

     Yiyecek ve içecek stilistliği ve fotoğrafçılığı konusunda eğitim almış kişiler hem 
işletmeler için hem de tüketiciler için kolaylık sağlayacaktır. Farklılık yaratmak ve doğru 
ürünü doğru şekilde tüketicilere sunmak için yiyecek içecek stilistliği ve fotoğrafçılığı 
mesleğine gereken önemin verilmesi gerekmektedir. 
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TÜRK, HİNT VE ERMENİ KÜLTÜRLERİ VE EDEBİYATLARINDA 

ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI VE TARİHİ 
 

Yalçın KAYALI*    Fatma Jale Gül ÇORUK** 

 
Öz 

Bu çalışma Türk, Hint ve Ermeni kültürleri ve edebiyatlarındaki çeviri çalışmaları ve tarihi başlığıyla, 
ilgili toplumlara ait çeviri etkinliğinin tarihsel süreçte izlediği yol ve çeviri metinlerin türü, yapısı ve içerikleri 
hakkındaki bilgileri sunmak amacıyla yapılmıştır. Böylece çeviri çalışmaları tarihi hakkındaki alan yazına, ilgili 
kültürlerdeki çeviri faaliyetleri hakkındaki bilgiler aktarılmak  istenmiştir. Zira ülkemizde yapılan çeviri kültürü 
tarihi hakkındaki çalışmalarda, Hint ve Ermeni toplumlarındaki çeviri faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere 
değinilmemiştir. Biz de bu sebeple öncelikle, kendi kültürümüzdeki durumu aktarıp sonrasında Hint ve Ermeni 
kültürlerindeki çeviri faaliyetlerine ve tarihine değinmeye çalışarak karşılaştırmalı bir araştırma yapmayı 
hedefledik. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri Etkinliği, Çeviri Çalışmaları Tarihi, Hint Kültüründe Çeviri, Ermeni 
Kültüründe Çeviri, Çeviribilim. 

 

TRANSLATION STUDIES AND HISTORY IN TURKISH, INDIAN AND 
ARMENIAN CULTURES AND LITERATURES 

 
 Abstract 

 This study was conducted to give information about the path the related cultures followed; types, 
structures and contents of the translated texts within the ` Translation Studies and History in Turkish, Indian and 
Armenian Cultures and Literatures` title. It was aimed to transfer information about the translation studies in 
these cultures to the literature of translation studies history because detailed information hasn`t been mentioned 
enough in the translation culture history studies done in our country. As a result, we aimed to do a comparative 
research by stating first the situation in our country and mentioning the translation studies and history in Indian 
and Armenian cultures.   

 Keywords:  Translation, Translation Studies History, Translation In Indian Culture, Translation In 
Armenian Culture, Science Of Translation. 

 

 1. GİRİŞ  
 Çevirinin tarihi ile ilgili araştırmalara bakıldığında, çevirinin bir etkinlik olarak 
oldukça kadim bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak çeviri etkinliğinin tam olarak 
ne zaman başlamış olabileceği hakkında, kesin bir yargıda bulunmak oldukça zordur. 
Araştırmacılar, çevirinin birbirine yabancı ve birbirlerinin dillerini bilmeyen ulusların, tarihsel 
süreçte iletişim ihtiyaçlarının doğması ile başlamış olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır. 
Bu ihtiyaçların ise, muhtemelen, siyasi ve ekonomik münasebetler sonucu doğmuş olabileceği 
ifade edilir.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim Dalı. 
**  Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim 
Dalı. 
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 Göktürk, çevirinin doğuşu ile ilgili şu efsanevi anlatıyı nakleder:  
 “Babil Kulesi'nin Öyküsü: Tufan'dan sonra yine kendilerini 
kaybeden insanlar, gökyüzüne ulaşma tutkusuyla bir kule 
yapmaya karar verirler. Herkes  aynı dili konuştuğu için, el 
birliğiyle bu kuleyi inşaya girişirler. Tanrı da, yine kendini 
kaybeden insan oğlunu cezalandırmak üzere dil kargaşası 
yaratır. İnsanlar birbirini anlayamaz olur ve o devasa projeyi 
gerçekleştiremezler. Zamanla çeşitli dil ve kültürler, farklı 
gelenekler oluşur. Bir yandan yabancı'lık, öte yandan çevreye 
kapalı yaşam, kişileri ön yargıya, yanlış anlamaya, çatışmaya 
sürükler. Tarihte, insanın kendi dilini bilmeyen, kendisiyle aynı 
kültür düzeyinde olmayana duyduğu itilimi ya da takındığı katı 
tavrı, kökü Yunancaya dayanan 'barbar' nitelemesiyle dışa 
vurduğu görülmektedir. İşte çeviri, insan oğlunun bölünüp 
dağılmasından bu yana yaşadığı bu dil kargaşasını aşma 
yolunda verdiği uğraştır, diller ötesi ortak bir dildir.” (Kızıltan, 
2000) 

 Farklı kültürlerin birbirlerini tanımasına köprü olan çeviri etkinliği, toplumların 
kültürel hareketliliğinde de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Öyle ki Rönesans, 
bahsettiğimiz kültürel hareketliğin sonucu olarak doğmuş ve bugünkü Avrupa’nın sahip 
olduğu kültürel ve sosyal gelişiminin temelini oluşturmuştur. Rönesans döneminde Eski 
Yunan ve Roma kültürlerine ait veriler, çeviri yoluyla Avrupa dillerine aktarılmış ve elde 
edilen bilgiler sentezlenmiştir. Çeviri yoluyla aktarımı gerçekleştirilen kültürel öğeler için 
Yılancıoğlu, “Rönesans’ın kökleri Antik Yunan, Hitit, Fenike ve Mısır medeniyetlerinden, 
İslami yenileşme hareketlerinin temeli ise Yunan ve Hint medeniyetlerinden gelmektedir.” 
(Yılancıoğlu, 2005) ifadesini kullanmıştır. Tarih boyunca birçok uygarlık için aydınlanma 
dönemleri çeviriyle başlamıştır. Dolayısıyla çeviri, yeni bilgi ve kültür alanlarına açılmanın 
yoludur. Diğer bir ifadeyle değişik toplulukların bilim, sanat, düşünce alanındaki çabalarını 
birbirleriyle paylaşabilme aracıdır. (Akşit, 2010) Bugüne değin çevirinin teorik tanımı ile 
ilgili birçok betimlemede bulunulmuştur. Bize göre ise çeviri ile ilgili en kapsamlı tanımını 
Çernyahovskaya yapar. Ona göre; “Çeviri, dille yapılan bir eylemdir. Amacı, sözün yapısını 
yeniden oluşturmaktır. Bu yeniden oluşumun sonucunda, içeriğin amacı değiştirilmeden 
kalırken, ifadenin aracı değiştirtirilir (bir dil yerine başka bir dil kullanılır). (Karaca, 2014) 
Bryusov’un çeviri tanımı ise bağlamsal içeriği açısından bizce en dikkat çekicilerinden  
biridir. Bryusov’un ifadesiyle çeviri, “Bir pota içerisinde menekşenin temel elementlerini 
yerleştirmek ve yeniden menekşe yapmaktır. (Karaca, 2014) Şimdi de çalışmamızın alt 
araştırma alanları olan Türk, Ermeni ve Hint kültürlerleri ve edebiyatlarındaki çeviri tarihi ve 
faaliyetleri, sırasıyla irdelenmeye çalışılacaktır. 
 

 2. TÜRK KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATINDA ÇEVİRİ  
 Türk kültüründe de çeviri faaliyetleri, ilkçağlardan beri önemli bir rol oynamıştır. 
Orhun Kitabeleri’nden öncesi hakkında net bilgilerimiz bulunmadığı için Türk edebiyatında 
çeviri etkinliklerinin Uygur döneminde başladığını söyleyebiliriz. Ancak bazı kaynaklarda 
Göktürk döneminde de Nirvanasutra adlı metinlerin Türkçeye çevrildiği nakledilir (Yıldız, 
2009). Uygur döneminde din değişikliği, beraberinde alfabe değişikliğini de getirmiştir. Yeni 
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dinlerin yani Maniheizm ve Buddhizm’in anlaşılabilmesi için Çince metinlerden Türkçeye 
çeviriler yapılmıştır. Bu noktada Uygur dönemi edebiyatı için çeviri edebiyatıdır tanımını 
yapmak çok da yanlış olmayacaktır. 840 yılından yıkılan Uygur Hanedanlığının yerini, 
Karahanlılar almış ve İslamiyet’i resmi dinleri olarak benimseyerek Türklüğün merkezini 
bugünkü Türkistan’a kaydırmışlardır. Bu yeni dönemle birlikte Türkçe üzerinde Arapça ve 
Farsça’nın belirgin bir etkisi görülmeye başlanmıştır. Bu durum alfabe değişikliğini de 
beraberinde getirmiştir.    

 Türklerin “Anadolu topraklarına yerleşmelerinden itibaren, önce Selçuklu Türkleri, 
daha sonra da Osmanlılar, Arapça ve Farsça hazırlanmış dini, felsefi, bilimsel ve yazınsal 
metinlerin çevirilerinden yararlanmışlardır.” (Yılancıoğlu, 2005) Arapça ve Farsça 
öğrenimine ağırlık veren Osmanlılar, yazınsal çeviri alanında İslam’ın etkisiyle, özellikle 
kelam, mantık ve tasavvufa ait metinlerden çeviriler yaparak kültür birikimlerine katmışlardır. 
Osmanlı’da çeviri etkinlikleri ise “bürokrasi, elçilikler, mühendislik ve tıp okulları, tercüme 
büroları ve azınlık okulları olmak üzere beş alanda sürdürülmüştür.” (Yazıcı, 2010) Batılı 
tarzdaki ilk bilimsel ve yazınsal çeviriler ise 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamış ve tarih, 
fen, askerlik, tıp konularındaki çevirilere ağırlık verilmiştir. 19. yüzyılda mühendishane adı 
altında ilk teknik okullar kurulmaya başlanmış ve bununla birlikte bu teknik okullarda 
okutulacak metinler Osmanlıcaya çevrilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca matbaanın 
kurulması da batılı eserlerin tercümelerinin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Fen 
bilimlerine ait metinlerin dışında edebi metinlerin de Türkçeye aktarılması dönemin çeviri 
edebiyatına ve kültür tarihine önemli katkılar sağlamıştır. Bu dönemdeki edebi çeviriler dört 
ana başlık altından toplanmaktadır. Bunlar tiyatro, roman, felsefi diyaloglar ve şiir 
çevirileridir. (Koç, 2006) 
 1856’da Şinasi’nin Fransızcadan yaptığı ilk şiir çevirileri ve 1860’da da yine Şinasi 
tarafından çevrilen Şair Evlenmesi adlı ilk çeviri tiyatro oyunu yayımlanmıştır. Türk 
edebiyatındaki ilk çeviri roman olan Telemak ise 1862’de Yusuf Kamil Paşa tarafından 
dilimize aktarılmıştır. Victor Hugo’nun Sefiller adlı eseri ise Mağdurîn Hikâyesi adıyla 
dilimize çevrilmiş olan ikinci eserdir. Bu ilk çeviri faaliyetlerinin ardından Victor Hugo’dan 
Daniel Defoe’ya; Voltaire’den Alexandra Dumas’a uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda 
eser dilimize çevrilmeye başlanmıştır.  

 Osmanlıda yaşayan diğer diller bağlamında da ilk olarak 1851 yılında Hovsep 
Vartanyan Paşa tarafından Akabi Hikâyesi Ermenice harfli olarak Türkçeye aktarılmıştır. 
Sonrasında da 1868’de Don Kişot’un Ermenice harfleriyle Türkçeye çevrildiği bilinmektedir.  
 19. yüzyıl hukuk, tıp, eğitim, idari ve askeri alanlardaki yenileşme faaliyetlerinin hızla 
devam ettiği ve bu duruma paralel olarak da ilgili alanlara ait çevirilere ihtiyaç duyulduğu bir 
dönemdir. Bu sebeple de Osmanlı’da tercüme etkinlikleri bürokrasi, elçilikler, mühendislik ve 
tıp okulları, tercüme büroları ve azınlık okulları ile yürütülmeye çalışılmış ancak özellikle de 
yabancı dilde eğitiminden beklenen sonuçlar elde edilemeyince devlet eliyle tercüme büroları 
kurulmaya başlanmıştır. (Yazıcı, 2010) Bunlardan ilki 1832’de kurulan ve tercüme 
faaliyetlerinin merkezi olan Bab-ı Ali Tercüme Odası’dır. (Şeref, 2014) Ardından 1839’da da 
Encümen-i Daniş kurulmuştur. Dönemin önde gelen yazar ve şairlerinin buluşma noktası 
haline gelen bu odalar hakkında Vedat Günyol’un yorumu ise şöyledir: 

“1832’de kurulan Tercüme odası daha çok Bab-ı Ali’nin 
yabancı konsoluklarla yaptığı yazışmaları yönetmekteydi. 
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Hariciye Nezareti’ne bağlı olan kurul, Rum dilmaçlarının 
büyük ölçüde telkinindeydi denebilir. Baş tercümanlığa 
getirilen Rum asıllı Yahya Efendi, aynı zamanda 
Mühendishane’de öğretmendi. Okulda yararlanılmak üzere 
Fransızca ve İtalyancadan tercümeler yapılıyordu. Ondan 
sonra gelen baş tercüman Musevi asıllı İshak Efendi 
yönetiminde Tercüme Odası, Fransızca öğreten bir kurul haline 
geldi. Ali ve Saffet Paşalar, Ahmet Vefik Paşalar hatta Namık 
Kemal’ler, Şinasi’ler bu odada çalıştılar.” (Kara, 2010) 

 1839’da asıl kuruluş amacı Darülfünun’a ders kitabı hazırlamak olan Encümen-i Daniş 
ile birlikte tercüme faaliyetlerindeki amaca biraz daha yaklaşılmıştır. Encümen-i Daniş’in fen 
bilimlerindeki eksikliğini giderebilmek adına da 1861’de Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye 
kurulmuştur. 1865’te ise halkın anlayabileceği çeviri ve telif eserlerin basılmasını amaçlayan 
Telif ve Tercüme heyeti kurulmuşsa da uzun süre faaliyet gösterememiştir. 1870’e 
gelindiğinde ise Daireyi İlmiye kurulmuş ve bu daireye girecek elemanlardan Latince ya da 
Yunanca bilme koşulu aranmıştır. (Yazıcı, 2010) Ayrıca Telif ve Tercüme Nizamnamesi’ni 
hazırlama görevi de bu daireye verilmiştir. Daireyi İlmiye’nin bu faaliyetleri aynı zamanda 
Osmanlı dönemi çeviri etkinliklerinin devlet himayesinde gerçekleştiği son dönem olarak 
bilinir. Böylece çeviri çalışmalarına, bürokratik gereksinimler hariç, Cumhuriyet dönemine 
kadar (yaklaşık elli sene) ara verilmiştir. 

 Araştırmacılar, Türk kültürü ve edebiyatında çeviri ve çevirmen bilincinin oluştuğu 
dönemle ilgili olarak Cumhuriyet sonrası dönemi işaret etmektedir. Bu dönem çeviri 
faaliyetleri, özellikle Batı menşeli edebi metinlerin dilimize aktarılması üzerinde 
yoğunlaşmıştır. 1930 yılında düzenlenen I. Türk Neşriyat Kongresi’nde Cumhuriyet dönemi 
tercüme bürosunun kuruluş kararı alınmıştır. Büronun daimi üyeleri ise, Nurullah Ataç, 
Sabahattin Eyüboğlu, Sabahattin Ali, Bedrettin Tuncel, Enver Ziya Karal, Nusret Hızır’dır. 
Büroya ait resmi dergi 1940’da yayımlanmaya başlamış olup çeviri üzerine çeşitli konular ve 
metinlerle 1940-1966 yılları arası toplam 87 sayı olarak basılmıştır.   

 1940’larda Hasan Ali Yücel tarafından başlatılan çeviri çalışmalarında ise, kültürel 
farkındalık ve aydınlanma hedeflenmiştir. Yazıcı’ya göre, Cumhuriyet sonrası çeviri 
etkinlikleri iki alanda ilerlemiştir: Tercüme Dergileri ve Üniversitelerdeki Çeviri Faaliyetleri. 
(Yazıcı, 2010) Tercüme Dergisi, 1940’ta Hasan Ali Yücel önderliğinde yayım hayatına 
başlamış ve Batı kaynaklı metinlerin Türkçeye çevrilmesi hedeflenerek 42 sayı 
yayımlanmıştır. Derginin kuruluş amacı, medeniyetin bir bütün olarak algılanmasını 
sağlamaktır. Zira “Tercüme, bütün bir medeniyeti nakletmektir.” (Ülken, 2011) 
Üniversitelerdeki çeviri çalışmaları ise bilimsel çeviri odaklı olarak yürütülmüştür. 1965’te 
kurulan Tercüme Heyeti ise yine aynı amaca hizmet etmekle birlikte, Türk dilinin de 
gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyordu. Yapılan araştırmalar matbaanın kullanılmaya 
başlandığı 1729 yılından 1928 yılına kadar yaklaşık 30.000 kitabın basıldığını ve bu kitapların 
3.534 tanesinin de çeviri olduğunu göstermektedir. (Akbahar, 1985) Çeviri kitaplarının büyük 
bir bölümünü İngilizce ve Fransızcadan yapılan çeviriler oluşturmaktadır. Dilimize aktarılan 
kitaplar genellikle hukuk, tıp ve mühendislik gibi pozitif bilimlerle ilgilidir. Ayrıca batı 
edebiyatının özelliklerini yansıtan edebi eserlerin çevirilerine de yine bu dönemde 
başlanmıştır.  
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 Türk edebiyatı ve kültüründe çeviri etkinliğinin tarihsel süreçteki izleği yol ile ilgili 
bilgileri sunduğumuz bu bölümün ardından şimdi de makalemizin eş çalışma konusu olan 
Hint edebiyatı ve tarihinde çeviri, çeviri etkinlikleri konusuna değineceğiz. 

 
 

 
 3. HİNT KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATINDA ÇEVİRİ  

 Hindistan’daki çeviri faaliyetleri de oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Araştırmalar 
ispat edilebililir ilk çeviri faaliyetlerinin milattan –hemen- önceki döneme denk geldiğini ileri 
sürerler. Öyle ki Hindistan’ın MÖ 3-4. yüzyıldaki görüntüsü, çoğu çağdaşı medeniyetle 
karşılaştırıldığında oldukça ileri bir düzeydedir. Dönemin Maurya Krallığı, siyasi ve ticari 
faaliyetleri açısından eski Çin ve eski Roma imparatorluklarıyla güçlü ilişkiler içerisindeydi. 
Bu bağlamda eski Çin hükümdarı ile Maurya kralı Çandragupta arasında yapılan Bactria 
bölgesinin toprak ve vergi dağılımı hakkındaki anlaşmanın imzalanması sırasında Hint 
tarafının Çince bilen tercümanının kayıtlarına rastlanılmıştır. (Tripathi, 1999) Yine Maurya 
Tarihi hakkında bilgiler veren Aşoka yazıtlarında ve taş plakalar üzerine işlenmiş el 
yazmalarında da, Maurya sarayında istihdam edilen çevirmenlerden bahsedilmektedir. Bu 
çevirmenlerin, savaşlar sırasında ele geçirilen ve kaynak dile hâkim bilgili ve eğitimli kişiler 
arasından seçildiği ifade edilir. Seçilen çevirmen adayları, çileci birer derviş olarak gezdikleri 
dönemde eski Çin, Roma ve İran coğrafyasında uzun yıllar bulunmuş ve ilgili dili bilen; 
sonrasında ise Maurya kralının himayesine girmiş bilginler tarafından eğitilirlerdi. Bu eğitim 
süresi ile ilgili olarak çevirmen adayının kabiliyeti ve öğreneceği dilin zorluğu ön planda 
tutulur ve  iki ile yedi yıl arasında değişen bir eğitimden geçerlerdi. Eğitim, Roma, Çin ya da 
İran dilini bilen esirlerin öncelikle yerel Hint dillerinden birinin öğretilmesiyle başlar sonra 
Guru adı verilen hocalarının gözetiminde çeviri alıştırmalarıyla devam ederdi. Eğitimi 
başarıyla tamamlayanlar, devlet çevirmeni olarak nitelendirebileceğimiz bir unvan ile 
ödüllendirilirlerdi. Böylelikle o çevirmen krala karşı gelmediği sürece, sarayda kalır ve 
yüksek seviyede bir memurun sahip olduğu koşullara sahip olurdu (Mani: 1987).  

 Hindistan’daki çeviri faaliyetleri ile ilgili olarak dikkatimizi çeken diğer bir unsur ise 
MS 1-3 yüzyılda hakim olmuş Kuşan İmparatorluğu döneminde oluşturulan Çeviri Okulları 
hakkındadır. Kuşan İmparatoru Kanişka MS 1. yüzyılda temeli Maurya İmparatorluğuna 
dayanan çeviri ve çevirmen faaliyetlerini geliştirme çabaları kapsamında saraya bağlı ilk 
“Çeviri Okulu” olarak adlandırabileceğimiz kurumu açmıştır. Bu okul onlarca tercüman 
yetiştirmiş ve Hindistan menşeli Buddhizm inancının dünyaya açılmasına yardımcı olmuştur. 
Zira bu okulun kuruluş amacı bir Hint dili olan Pali diliyle yazılmış Buddhist metinleri başta 
Çince olmak üzere çeşitli komşu medeniyetlerin dillerine çevrilmesi olmuştur. Böylelikle 
dönemin siyasi faaliyetleri kapsamında, komşu devletlere gönderilen elçi heyetlerine ilgili 
metinleri çeviren çevirmenler de katılmış ve çevrilen Buddhist metinler de gönderilmiştir 
(Tripathi, 1999).   
 Çeviri faaliyetlerinin hız kazandığı diğer bir dönem ise MS 3-7. yüzyıl arasında 
hüküm süren Gupta İmparatorluğu çağıdır. Bu dönem Hint uygarlığının altın çağı olarak 
nitelendirilir ve siyasi, kültürel faaliyetlerin zirveye ulaştığı çağdır. Gupta kralı II. 
Çandragupta dönemi, Hint medeniyetinin Shakespeare’i olarak nitelendirilen dram ve şiir 
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sanatçısı Kālidāsa’nın da yetiştiği dönemdir. Öyle ki bu ozanın eserlerinden yapılan çeviriler 
19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Batı edebiyatçılarını derinden etkilemiştir. Örneğin, Goethe Şakuntalā 
için şunları söylemiştir:  

“İlkbaharın çiçekleri mi? 

Yoksa sonbaharın meyvelerini mi istersin? 

Dinlemek, haz almak veya sarhoş olmak mı istersin? 

Bir kelimeyle yeri ve göğü kavramak mı istersin? 

Şakuntalā derim.”  (Kaya, 2005) 

 Sonrası yani MS 1000 yılları gibi Hindistan’a İslamiyet’in gelişi ve Türk-Müslüman 
liderlerin kendilerini Hintlilere kabul ettirme çabası kültürel faaliyetler olarak 
nitelendirebileceğimiz çeviri çalışmalarını sekteye uğratmıştır. Ancak Türk-Müslüman 
yönetimi altındaki Hindistan siyasi birliğinin kurulmasıyla birlikte İslamiyeti seçen Hintliler, 
kendi dillerindeki İslam kaynaklarına ihtiyaç duymuşlardır. Bu bağlamda 9. yüzyılın 
başlarında Keşmir’de hüküm süren bir Hint kralının Emir Abdullah bin Umar bin Abdul 
Aziz’e bir mektup yazdığından ve bu mektupta Kuran’ı Hint diline çevirmek üzere bir heyeti 
sarayına göndermesini talep ettiği söylenir. (Khwaja: 1998) Sarayda istihdam edilen bu çeviri 
heyeti dini metinlerin çevirileri ile ilgilenmiştir. Sonrasında Hindistan çeviri çalışmaları 
konusundaki bilgilerimiz yaklaşık yedi yüzyıl süreyle sekteye uğramıştır. 1657 yılında ise Şah 
Cihan’ın büyük oğlu Dara Şukuh, Hint felsefi metinleri Upanishadlar’ı Sanskrit dilinden 
Farsça’ya çevirttirmiş ve ilgili metinler Farsça aracılığıyla diğer dünya dillerine çevrilerek 
dünya kültürüne kazandırılmıştır. Bu çeviri, aynı zamanda Hint kültür ve uygarlığına ait 
metinlerin yabancı kültürlere aktarılması çalışmalarının başlangacı olarak nitelendirilebilinir. 
Öyle ki Sanskrit dilinden Fars diline çevirilen Upanishadlar, Anquetil Duperron tarafından 
Fransızca ve Latinceye çevrildikten sonra 1801-1802 yıllarında Avrupa’da da basılmıştır. 
(Kaya: 2008) 

 Kronolojik sıralamada çeviri faaliyetlerinin özellikle edebi çeviri kapsamında hız 
kazandığı diğer bir dönem ise İngilizlerin 1700’lü yılların sonunda Hint alt kıtasına gelişi ile 
olmuştur.  Çeviri çalışmaları Asiatic Society olarak isimlendirilen bir kurum tarafından 
yürütülmüş, Hint medeniyetine kaynaklık eden eserler Sir Willams Jones başkanlığında 
İngilizceye çevrilmiştir. Çeviri çalışmaları kapsamında binlerce kitabın İngilizceye çevrildiği 
kaydedilmişken bu çeviriler sayesinde dünya Hint’in gizli edebi ve kültürel hazinesinden de 
haberdar olmuştur. 

 Dünya dillerine aktarımı gerçekleştirilen Hint edebi metin türlerinin başında şüphesiz 
ki Hint masalları özellikle de fabl türü gelir. Araştırmacılar Hint fabl koleksiyonu 
Pançatantra’nın elliye aşkın dünya diline çevrildiğini bildirirler. Bu masalların da sırasıyla 
Ezop masallarını, Binbir Gece Masallarını, La Fontaine ve Grimm Masallarını etkilediği 
düşünülür. Tabi ki bu etkileşim ilgili masalların Sanskrit dilinden başta Pehlevice olmak üzere 
diğer dillere çevirileri sayesinde olmuştur. MS 370’te Pehleviceye çevrilen metin sonrasında 
İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dünya dillerine çevrilerek Fables of Pilpay, Light of 
Canopus ya da The Moral Philosophie of Dani adlarıyla yayımlanmıştır. Türkiye’de de 
Pançatantra Masallarının bir bölümü Hindolog Prof. Dr. Kemal Çağdaş tarafından Türkçeye 
aktarılmışken Prof. Dr. Korhan Kaya da, önce Hint Masalları Derlemesi ve sonrasında 
Kathāsaritsāgara (Masal Okyanuslarının Irmağı) adlı koleksiyonu Türkçeye çevirerek Türk 
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okuyucu ve araştırmacılarıyla buluşturmuştur. Bugün de Hint edebiyatına ait eserlerin 
Türkçeye çevirileri ilgili dilin filologları tarafından gerçekleştirilmektedir.   
 

 4. ERMENİ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATINDA ÇEVİRİ 
Ermeni çeviri faaliyetleri hakkında derli toplu bir kaynak olmayışının yarattığı zorluk 

bir yana Ermeni diline sahip bireylerce bu konunun araştırılmamış olması da ayrı bir sorun 
olarak görülmektedir. Yapılan kaynak ve e-kaynak taramalarında elde edilen veriler daha çok 
Ermeni tercümanlar ve onların özellikleri üzerinde toplanırken e-kaynaklarda karşımıza daha 
çok güncel ve özellikle Ermeni Çevirmenler Günü’nün kutlanmasını anlatan haber 
niteliğindeki veriler çıkmıştır. Dolayısıyla elde edilen verilerden aralarında tarihsel  boşluklar 
bulunmasına rağmen bütüncül bir bakış açısı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Hem Ermeni dili hem de Ermeni edebiyatı üzerine yazılan kaynaklarda Ermeni 
çevirmenler ve çevirilere dair dikkate değer bilgiler bulunmamaktadır. Ermeniler, 
Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul ettiklerinde kendilerine özgü bir alfabeleri 
bulunmamaktaydı. Dolayısıyla İncil’i Yunanca ve Süryanice olarak okumak zorundaydılar. 5. 
yüzyıl Ermeni harflerinin Altın Çağı olarak adlandırılsa da bu durum hem alfabenin 
tamamlanmasından hem de İncil’in Ermeniceye tercüme edilmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. İncil’in çevrilebilmiş olması, 5. yüzyıldan önce de çeviri faaliyetlerinin 
olduğu izlenimini doğurmaktadır. Bu noktada hem diğer dillerdeki çeviri faaliyetlerinin 
başlangıç sebeplerini göz önüne alınca hem de Ermenilerin Hıristiyanlık ile ilgili kaynaklara 
erişme ihtiyacının olduğu öngörüldüğünde İncil sonrası çevirilerde de dini bir içerik olduğunu 
söylemek çok da yanlış bir tutum olmayacaktır. 

İlerleyen süreçte Platon, Aristoteles gibi filozofların metinleri bağlamında gramer, 
retorik, felsefe, doğa bilimleri ve ilahiyat gibi alanlarda çeviriler yapılmıştır.1 Ermenilerin 
zaman içerisinde genişleyen ticaret ağları nedeniyle temasta bulundukları milletlerle iletişim 
noktasında çeviriye ihtiyaç duydukları kesindir. Dolayısıyla çevirinin ticaret ve ekonomi 
alanlarında gelişim gösterdiği bir dönemlerinin olduğu da muhakkaktır. 

Eski ve Ortaçağ’a ait metinlerin orijinallerinin kaybolduğu ancak Ermeniceye 
çevrilenlerin korunduğu ve onların bugün için birer ortak kültürel miras konumuna geldikleri 
belirtilmektedir. Bunlar arasında Meşrop Maştots tarafından Ermeniceye çevirtilen Eusebius 
of Cesarea’nın bulunduğu belirtilmekte ve Ermeniceye çevrilmiş olması sebebiyle yazımından 
yüzyıllar sonra bile korunabildiğine dikkat çekilmektedir ancak bununla ilgili detaylı bir 
açıklamanın verilememiş olması bilginin sağlamasının yapılmasını da zorlaştırmaktadır.2  

Ermeniceden Türkçeye yapılan çevirilere örnek olarak, 1913 yılında basılan Ermeni 
Edebiyatı Numuneleri’, 1992 yılında yayımlanan Pars Tuğlacı’nın “Ermeni Edebiyatından 
Seçkiler”, 2001 yılında yayımlanan Birsen Karaca’nın “Ermeni Edebiyatı Seçkisi” dikkate 
değer çalışmalar olarak öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra Hagop Mıntzuri’nin Armıdan adlı 
eser Türkçeye “Armıdan Fırat’ın Öte Yanı” ve “Atina Tuzun Var mı?” başlıklarıyla iki 
bölümde çevrilmiştir. Hampartsum Gelenyan’a (kısaca Hamasdeğ) ait Güvercinim Harput’ta 
Kaldı adlı eseri, Kirkor Ceyhan’ın Seferberlik Türküleriyle Büyüdüm adlı eseri, Mıgırdiç 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Ayrıntılı bilgi için bk. http://armenianlanguage.org/translators/translators.html (erişim tarihi: 20.05.2015) 
2 Ayrıntılı bilgi için bk. http://armenianlanguage.org/translators/translators.html (erişim tarihi: 20.05.2015) 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   121	  

Margosyan’ın Gavur Mahallesi, Söyle Margos Nerelisen? ve Biletimiz İstanbul’a Kesildi adlı 
eserleri, Zaven Biberyan’ın Babam Aşkale’ye Gitmedi ve Yalnızlar adlı eserleri, Yervant 
Gobelyan’ın Memleketini Özleyen Yengeç adlı eseri, Ara Güler’in Babil’den Sonra 
Yaşayacağız adlı eseri, William Saroyan’ın Aram Derler Adıma, Yoksul İnsanlar ve Paris-
Fresno Güncesi 1967-68 adlı eserleri ile Yervant Odyan’ın Yoldaş Pançuni adlı eseri örnek 
olarak sayılabilir.3 

Her yıl 13 Ekim’de kutlanan, Ermeni dünyasının en anlamlı günlerinden biri sayılan 
“Aziz Çevirmenler Günü/ Targmançats Ton” bir çeşit dini ve milli bayram niteliği 
taşımaktadır. Bu bayram öncelikle İncil’i Ermeniceye çeviren Aziz Meşrop Maştots, 
Katolikos Sahak Partev ve diğer bütün çevirmenlerin anısına kutlanmaktadır. Bu noktada, 
Ermenilerin çeviri faaliyetlerine diğer milletlerden farklı olarak bir kutsiyet atfetmelerinin 
temelinde, milli bütünlüklerini Hıristiyanlığa dolayısıyla Ermenice İncil’e ve de dolayısıyla 
çevirmenlere bağlı görmeleri bulunmaktadır.  

 
 5. SONUÇ 

 Dünya genelinde çeviri faaliyetlerinin tam olarak ne zaman başladığına dair kesin 
kanıtlara ulaşılamıyor olsa bile bugünden bakıldığında çeviri faaliyetlerinin öncelikli olarak 
dini ve ticari bir görünüm sergilediği, bu iki alandaki faaliyetlerin devamında ihtiyaç duyulan 
alanlarda çevirilere yönelindiği görülmektedir.  
 Çalımamıza konu olan kültürel ya da edebi çeviri ise daha sonraki dönemlerde 
gelişmiş ve çevirinin bir bilim dalı olarak anılmasıyla birlikte toplumların kültürel ve bilimsel 
hayatlarında önemli bir rol üstlenmiştir.   

 Türk edebiyatındaki çeviri faaliyetleri, çalışmamızın ilgili bölümünde de değindiğimiz 
üzere batı kaynaklı edebi metinlerin Türkçeye aktarılması husunda yoğunlaşmıştır. Amaç 
güçlü bir edebi ve kültürel hazineye sahip olduğu düşünülern batı düşüncesinin edebi 
materyaller aracılığıyla kültürümüze aktarılması olmuştur. Ancak bu tanım ve tarihlendirme 
Türk edebiyatındaki çeviri çalışmalarının kronolojisinin saptanması konusunda yetersiz 
kalmaktadır. Bu sebeple ilgili konu hakkındaki çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

 Çalımamızın tamamlayıcı alt alan konusu olan Hint edebiyatındaki çeviri çalışmaları 
hakkındaki aktardığımız bilgiler ise Hint dili ve kültürüne ait eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi 
konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Zira zengin Hint kültürüne ait bilgilerimiz ilgili edebi 
metinlerin Türkçeye çevrilmesi sayesinde artmaktadır. Bu anlamda ülkemizde Hint menşeli 
metinlerin Türkçeye aktarılması konusunda çalışan filolog akademisyenlerin sayısı oldukça az 
olmakla birlikte yapılan çevirilerin sayısı ve niteleği oldukça üst düzeydedir. Ancak bu durum 
ilgili erek dilden hedef dil yani Türkçeye yapılan eser çevirilerinin henüz istenilenin çok 
altında olduğu gerçeğini de değiştirmemektedir.  

 Son olarak, makalemizin tamamlayıcı son çalışma alt alanı olan Ermeni edebiyatındaki 
çeviri faaliyetleri konusundaki bilgilerimizi değerlendirdiğimizde, Ermeni dilinden Türkçeye 
yapılan çeviriler konusunda daha detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Öte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 Ayrıntılı bilgi için bk. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/157/kankal.htm      (erişim tarihi: 10.05.2015) ve 
Aydın, Yavuz (2008), Ermeniceden Türkçeye Yapılan ÇevirilerdeKarşılaşılan Çeviri Sorunları, Ankara: Ankara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
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yandan konuyla ilgili verilen bilgilerin arasına, Ermenilere soykırım yapıldığı yönünde 
iddiaların serpiştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin arşivlerinde söz konusu iddialarla ilgili 
metinlerin gizlendiğinin ve 1915 yılında Ermenilerin yaşadıkları “felaket”ten dolayı çeviri 
faaliyetlerinin sekteye uğradığının ima edilmesi nedeniyle zaten sınırlı bir kaynak erişimi olan 
konunun siyasete alet edilmiş olması bilimsel açıdan üzüntü verici bir mahiyettedir.4 
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EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATININ KURUMSAL AÇIDAN 
BÜTÜNLEŞMESİ 

Ali AYATA*                       Yakup DALKILIÇ 

 

ÖZET: Avrupa Birliği üyelik sürecinin ülkemiz sivilleşme hareketlerine yaptığı katkı açık şekilde bilinmektedir. 
Bu bağlamda iç güvenlik sektöründe sivil gözetimin geliştirilmesinin yanında teknik ve hukuki anlamda 
yapılacak olan kurumsal yenilikler de iç güvenlik alanında önemli bir çalışmadır. Kolluk kuvvetleri üzerindeki 
denetim mekanizmalarının geliştirilmesi suretiyle, şeffaflığa dayalı ve insan hakları odaklı kamu güvenliği 
anlayışı çerçevesinde geliştirmek, AB mevzuatı projesinin amaçlarından biridir. Yaşanmakta olan süreç göz 
önüne alındığında Türkiye’nin kurumları arasında sivilleşmenin önemli bir boyutu bulunmakla birlikte, bu 
sivilleşme belirli alanlarda sunulmakta olan hizmetlerin uzmanlaşması ve hizmet birimlerinin tek elden 
yönetimini gerektirmektedir. İç güvenlik konusunda verimin arttırılması açısından Jandarma Genel 
Komutanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilmesi ve bu bütünleşmenin tam olarak sağlanmasının 
ardından iç güvenlikte tek elden yönetimin sağlanması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa birliği, Sivilleşme, Kurumlar Arası Bütünleşme. 

 

THE INSTITUTIONAL NTEGRATION OF POLICE AND GENDARMERIE 

Summary: It is well-known that the contribution of the European Union to our country’s demilitarization 
movement. Accordingly, besides the development of civil surveillance the internal security sector, technical and 
legal innovations in internal security are also important steps. One of the legislation aims of the EU is to provide 
transparent and human rights-oriented public security which is to be performed by improving the control 
mechanisms on law enforcers. Considering the current process, demilitarization in public institutions of Turkey 
is an important concept. This demilitarization process requires specialization in providing services and 
centralized administration of these service units. In order to improve internal security outputs, it is important to 
hand over the general commandership of gendarmerie to general directorate of security affairs and to ensure 
centralized administration for internal security. 

Keywords: European Union, Demilitarization, Institutional Integration 

 
Giriş 
 
Özellikle 2000'li yıllardan itibaren toplumun tüm kesimlerinde, kurumların yeniden 
yapılandırılmasının gerektiği fikri tartışmaya açılmış, sivilleşmenin ve demokrasiye teslim 
edilmiş güven ortamının tesis edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Son yıllarda Türkiye, 
Avrupa Birliği üyelik süreci sivilleşme hareketleri bağlamında bu mesajı doğru okumuş ve 
hükümet, bir politika olarak Cumhuriyet'in militarist unsurlardan ve devlet elitlerinin 
hegemonyasından kurtulmasını istemiş, halkın değerleriyle Cumhuriyet'in değerlerinin 
kaynaştırılmasının mücadelesi içine girmiştir. Cumhuriyet'in sivilleşmesinin yanında, farklı 
toplumsal kesimlere hizmet götüren devlet kurumlarının da sivilleşmesi zaruridir. Bu 
zorunluluk beraberinde çalışma alanlarının çeşitliliklerinden çok, benzer olanın birlikte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ali.ayata@bilecik.edu.tr  
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yürütülmesini gerekli kılmaktadır. İlgili tüm kuruluşların sürekli bir araya gelebilmeleri, farklı 
statüleri, farklı bağlantıları ve farklı mevzuatları sebebiyle konulara anında çözüm 
bulabilmeleri mevcut uygulamalar göz önüne alındığında mümkün olmamaktadır. Aynı 
konuda farklı kurumların görevli olması yazışmaları sayıca arttırmakta para, zaman ve insan 
gücü kaybına yol açmaktadır. Hizmet edilen kesimin hizmete ulaşmasında kısa, net ve makul 
bir yolun olması gerekmektedir. Buna mukabil, silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmaya 
çalışılması, ülkemizin bölgedeki artan etkinliğine katkıda bulunmaktadır. Silahlı kuvvetler 
elinde bulundurduğu gücün namlusunun yönünü dışarıya yöneltmekte ve düşman olana, 
gücünün caydırıcılığı artmaktadır.  
 
Günümüz demokratik yaşamı, darbeler sürecinin bitim noktası olarak tanımlayacağımız bir 
süreci ortaya koymaktadır. Demokrasinin sık sık kesintiye uğraması, demokratik kültürün 
topluma mal olamaması, demokrasinin siyasetin dışındaki alanlarda da gözetilmesi gereken 
bir kültürel alışkanlık şeklinde algılanmaması, idari yapılanmanın ve mevzuatın çağdaş 
demokratik normlara göre revize edilememesi gibi birçok faktör zikredilebilir (Ayata, 
2009:35). Bu süreç içerisinde Türkiye'nin gerek kurumları ve gerekse sosyal yaşamı adına 
düzenlemesi gerekli olan yaptırımlarının yanında, hukuki birikimini de zamanın ruhuna uygun 
bir perspektiften değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapmakta geç kalmaması 
gerekmektedir. Avrupa Birliği'nin ülkemiz sivilleşme hareketlerine yaptığı katkı aşikardır. Bu 
bağlamda iç güvenlik sektöründe sivil gözetimin geliştirilmesinin yanında teknik ve hukuki 
anlamda yapılacak olan kurumsal yenilikler de iç güvenlik alanında önemli bir çalışmadır. 
Sivil hakların, ülke vatandaşınca yaygın kullanımı, iç güvenliğin demokratik kontrolü, 
Türkiye'nin denetim sisteminde ve kamu yönetimi uygulamasında yapısal olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İç güvenlik sektörü alanındaki AB mevzuatı ve örnek uygulamaları 
çerçevesinde, vatandaşların ve hükümetin kolluk kuvvetleri üzerindeki denetim 
mekanizmalarının geliştirilmesi suretiyle, şeffaflığa dayalı ve insan hakları odaklı kamu 
güvenliği anlayışı çerçevesinde geliştirmek de AB mevzuatı projesinin amaçlarından biridir. 
Günümüz demokratik gelişmeleri ve yaşam standartlarının değişmesi, toplumsal tabanın 
sivilleşmeye olan ihtiyacını, kurum veya kuruluşların halkın istek ve tercihlerinin tersine bir 
amaç içerisine girmemesi açısından demokratik işleyişin içselleştirilmesi gerekmektedir. 
 
Yaşanmakta olan süreç göz önüne alındığında Türkiye'nin kurumları arasında sivilleşmenin 
önemli bir boyutu bulunmakla birlikte, bu sivilleşme belirli alanlarda sunulmakta olan 
hizmetlerin uzmanlaşması ve hizmet birimlerinin tek elden yönetimini gerektirmektedir. 
Çağdaş yönetim uygulamalarının temel özellikleri amaca yönelik etkin bir planlama, işi 
basitleştiren, hızlı ve verimli kılan bir örgütlenme, işin niteliklerine uygun personel alımı, 
amaçlar doğrultusunda yönlendirme ve yürütülen hizmetlerin ve hizmeti yürütenlerin 
denetlenmesidir (Dündar, 1996: 70–71). İç güvenlik konusunda verimin arttırılması açısından 
Jandarma Genel Komutanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilmesi ve bu 
bütünleşmenin tam olarak sağlanmasının ardından iç güvenlikte tek elden yönetimin 
sağlanması önem arz etmektedir. Konu hakkında yapılacak olan değerlendirmeler içerisinde 
önem arz eden bir tanımlama olarak Dündar (1996:70)’ın belirttiği gibi: “Bize göre hem 
hizmetin insanlara götürülüşünde hem de uygulanışında eşitlik, adalet ve tarafsızlık belli 
standartlarla mümkündür. Bu standartların ilki, tüm ülke sathında iç güvenlikten sorumlu tek 
teşkilatın görevli ve etkili olmasıdır. İkincisi ise teşkilatta görev alacakların tek kaynaktan 
aynı amaç doğrultusunda yetiştirilmeleridir.” 
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Avrupa Birliği'nin Türkiye'den Beklentileri ve Kurumsal Sivilleşme 
 
Kavram olarak sivilleşme hakkında ilk duyulduğunda pek çok insanın fikir dünyasında belirli 
çağrışımlar oluşmaktadır. Ancak siyasal ve sosyolojik literatürde sivilleşme kavramına ilişkin 
net bir tanımlama bulunmamaktadır. Yapmış oluğumuz kavramsal tarama çerçevesinde 
öncelikli olarak sivil kavramının tanımını yapmamız gerekmektedir. Sivil kavramını, Karataş 
ve Sevindik (2003); vatandaş, asker olmayan, medeni, uygar (Karataş ve Sevindik, 2003:389) 
olarak tanımlamışlardır. Sivil kavramının Türkçe metinsel tanımlamasının yapılmasının 
ardından Sivilleşme kavramının İngilizce karşılığı olan “demilitarization” yani; askerden 
arındırma, askersizleştirme, sivil yönetim altına alma (Merriam-Webster’s, 2007:208) olarak 
ifade edilmekte olup konumuz adına iç güvenlik mekanizmamızın askeri unsurlardan 
arındırılması ve tamamen sivil kontrol altına alınması olarak tanımlanabilir. Sivilleşme 
kavramı her şeyden önce komprime bir tanımlamayı ifade eder. Bu kavram bizim çalışma 
alanımızla ilgili olarak yönetişim, modernleşme vb. alanları kapsamaktadır. Erdoğan (2014)’e 
göre: Basit anlamda bakıldığında, Sivilleşme kavramının sözlük anlamı olarak; Sivil duruma 
gelmek kullanılabilir. Dar anlamda baktığımızdaysa: Sivilleşme; Askeri etkinin, resmi olanın, 
belirli ideolojilerle yetiştirilmiş olanın, Siyasal Sistem üzerindeki etkisinin sona erdirilmesini 
ve siyasal süreçte seçilmiş olan sivillerin yönetimde söz sahibi olmasını ifade eder (Erdoğan, 
29.10.2014). Sivilleşme kavramı elbette ki “Sivil Toplum” kavramından ayrı olarak 
düşünülemez, Sivil Topluma inanmak, siyasal katılıma saygı göstermek, farklı ve aykırı 
görüşlere tahammül göstermek bir kültür, köklü bir eğitim ve pratik işidir (Bulaç, 1995:92).  
 
Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı, hukukun üstünlüğü ilkelerine 
dayanmaktadır. Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları alanında atacağı her adımın 
Avrupa’daki olumsuz imajı üzerinde hemen olumlu etkileri olacaktır (Gürlek, 2010:8). 
Türkiye'de yapılmış olan çalışmalar alanında sivil denetimin arttırılması ve sivil toplum 
kuruluşlarının yaygınlaştırılması da önem arz etmektedir. Bunun yanında uluslararası alanda, 
son yılarda İnsan Hakları Eğitimiyle ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Konuyla ilgili Resmi 
Gazetede 11.11.2006 da 26343 sayılı İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği 
yayınlanmıştır. Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan komite, Türkiye için, 2007 yılına kadar 
sürecek bir program hazırlamıştır. Bu program çerçevesinde Türkiye’de bütün kamu 
görevlilerine insan hakları dersi verilmesi kararlaştırılmıştır. Uluslararası alanda ortaya 
koyulmuş olan çalışmalarda görüldüğü gibi kurum çalışanlarının, İnsan Hakları alanında 
eğitime tabi tutulması ve bunun denetiminin yapılması önemlidir. 
 
Avrupa Birliği yayınlamakta olduğu raporlarda zaman zaman Türkiye’nin Kurumlarının 
gelişmesi adına beklentilerini ortaya koymaktadır. Türkiye, Avrupa Birliği üyeliği konusunda 
özellikle 2001 yılında yayınlanmış olan kaynaklarda yapılacak çalışmalara yer verilmiştir: 
Adalet ve içişleri alanındaki kamu idaresi reform çalışmalarının hızlandırılması 
gerekmektedir. Adalet ve içişleri alanında yapılacak olan reformlar kamusal hizmet sunumu 
adına toplumsal bir beklenti olarak, Avrupa Birliği uyum süreci adına önemli niteliklerdendir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki eşgüdümün arttırılması konusunda ki çalışmalar 
Türkiye’den beklentiler arasındadır. Eşgüdüm kavramının tanımından da anlaşılacağı üzerine 
kurumlar arasında olan iş birliği ve bilgi paylaşımın yapılması çalışmaların etkinliği, 
verimliliği ve niteliği adına önem arz etmektedir. Sınır yönetiminin güçlendirilmesi adına 
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çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Örgütlü suçların önlenmesi, yasadışı uyuşturucu 
madde kullanımı ile üretimi ve ticareti, yolsuzluk ve kara paranın aklanmasıyla mücadele ile 
polis ve adli işbirliği kapasitesi güçlendirilecektir (abgs.gov.tr, 29.10.2014). 
 
Avrupa Birliği uyum sürecinde Emniyet ve Jandarma Teşkilatı kurumsal donanımını 
yenilemektedir. Toplumsal dönüşümle birlikte ihtiyaç duyulan yeni alanlarda yeni birimler 
oluşturulmakta, kurum içi eğitim çalışmalarıyla personele yeni bilgiler aktarılmaktadır. Bu 
kapsamda, Emniyet Teşkilatı; Europol ile teknik ve stratejik düzeyde işbirliğine imkan 
sağlayan “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Polis Teşkilatı Arasında İşbirliğine İlişkin 
Anlaşma”, 18.05.2004 tarihinde Ankara’da imzalanmış ve 15.07.2004 tarih ve 25523 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir (interpol.pol, 
10.09.2014). Ayrıca bu kapsamda, Jandarma Teşkilatı da Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve 
Askerî Statülü kolluk kuvvetleri Birliğine başvurmuştur. Bu başvuru 20 Ekim 1998 tarihinde 
Madrid'de yapılan Jandarma Genel Komutanlar ve Direktörler Zirve Toplantısında FIEP'e aslî 
üyeliğiyle onaylanmıştır (jandarma.gov, 11.09.2014). 
 
Birliğin Türkiye'den temel beklentisi demokratikleşme ihtiyacının tam olarak karşılanmasıdır. 
Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ile ivme kazanmış olan sivilleşme çalışmaları bu konuda 
önemli bir alanı ifade etmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüleri vasıtasıyla yayınlamış 
olduğu çeşitli bildiriler ile sivilleşme adına yapmaya çalıştıklarını ortaya koymaktadırlar. Bir 
dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapmış olan Hüseyin ÇELİK 
vermiş olduğu bir röportajında eylem planından bahsetmiş, bu eylem planında bahsi geçen 
konuların 2023 hedefleri arasında olduğunu söylemiştir. 
 
Başlıca bu konular "Genelkurmayın Milli Savunma Bakanlığına bağlanması", "Jandarma'nın 
yapısı konumu ve görev tanımının yeniden yapılması", "Profesyonel Orduya geçişin 
gerçekleştirilmesi", "Askerlik Süresinin kısaltılması", "Zorunlu Askerlik konusunun gözden 
geçirilmesi", "Türk Silahlı Kuvvetlerinde verilen askeri eğitimin gözden geçirilmesi", gibi 
konu başlıklarından oluşmaktadır (risalehaber.com, 14.10.2014). Bu konularda özellikle 
dikkati çeken husus Sivilleşme adına yapılması beklenen konuların daha ziyade askeri alanda 
yapılmaya çalışılıyor olmasıdır. Genelkurmay konusunda yapılması gerekli olan çalışmalar 
ülkemizin genel sosyolojik yapısını ifade etmektedir. Asker Millet olduğumuz inancının halka 
empoze edilmesi ile gelen süreçte toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve askerin toplum 
üzerindeki etkisinin azaltılması önem arz etmektedir. Askeri unsur bir ülkenin dışa karşı 
elinde barındırmış olduğu gücü temsil etmektedir. Dışa karşı bir güç olarak görülmesi gerekli 
olan bir kurum yapısının kendi ülkesi sınırları içerisinde kendi vatandaşlarına karşı 
yönlendirilmesi, yani bir güç unsuru olarak kullanılıyor olması, demokratik temsil sisteminin 
tam olarak işletilememesi anlamını taşımaktadır. 
 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatının Kurumsal Açıdan Bütünleşmesi 
 
Türkiye'de genel iç güvenliğin sağlanması, iki farklı kolluk kuvveti tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Genel kolluk kuvveti olarak görev ifa eden, Emniyet ve Jandarma 
Teşkilatının görev ve sorumlulukları, günümüz kanunlarında, görev yeri esasına göre tasnif 
edilmiştir. Emniyet Teşkilatı, (Polis) şehir merkezlerinde, Jandarma Teşkilatı (Jandarma) 
şehir merkezi dışında kalan alanlarda görevlerini ifa etmektedir. Temelde ele alındığında iki 
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farklı isme sahip olan kurumda, aynı iç güvenlik görevini ifa etmektedirler. Genel Asayişin 
muhafazasından İçişleri Bakanının sorumlu olması 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda 
şu şekilde ifade edilmektedir;  
 
Madde 1 - Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dâhiliye Vekili mesuldür. 
Dâhiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü 
ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtası ile ifa ve 
lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti karar ile ordu kuvvetlerinden istifade eder. 
 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatının genel asayiş konularında görevlendirilmiş olması 
kurumların kendi kanunlarının içerisinde yer almaktadır. Ancak iç güvenlikle ilgili olarak iki 
farklı kurumun varlık sürdürmesi, genel asayişi zaman zaman olumsuz yönde etkilemektedir. 
Güvenlik konusuyla ilgili olarak aynı türde hizmet üreten iki farklı kurumun var olması, 
kurumsal yapılarının tamamlanmasında, kamu hizmetinin sürdürüleceği kamu hizmet 
binalarının israfı, kamuya ait gider ve masrafların artması, gereksiz alt yapı giderleri, ulaşım, 
iletişim vb. alanlarda devletin zarar etmesine sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı 
kurumlar arası bütünleşme tartışmaları, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı açısından uzun 
yıllardır varlığını sürdürmektedir.  
 
Avrupa Birliği süreci ile kurumsal yenilenmesine hız veren Türkiye, aynı alanda hizmet 
üreten iki kurumun varlığının olumlu-olumsuz yönlerini göz önüne alarak bu alanda 
çalışmalar yapmaktadır. Bugün halen varlığını sürdürmekte olan bu görüşler, AB oluşumunun 
çok öncesinde çalışılmış olup ancak güncelliğini korumaktadır. Bu kapsamda çeşitli görüşler 
çıkmıştır, bunlar; kolluk kuvvetleri arasında Emniyet Teşkilatının ülke genelinde gerekli 
yapılanmasını tamamlamasının ardından, Jandarma Teşkilatının fes edilmesi görüşüyle 
birlikte, Emniyet ve Jandarma Teşkilatının birleştirilerek tek elden yönetilmesi, kır-kent polisi 
şeklinde bir oluşuma gidilmesi yönünde çalışmalardır (Emniyet Genel Müdürlüğü, 1947:3). 
 
Türkiye’nin yenilenmesinin, toplumsal beklentilerinin AB’nin beklentileri çerçevesinde, 
gerçekleştirilmesi ve bütünleşmesinin sağlanabilmesi açısından iki kolluk kuvveti kurumunun 
da birleştirilmesi önemlidir. Diğer bir yandan Türk toplumunun da sahip olduğu yenilik isteği, 
bu yönüyle eşgüdümleme çalışmalarını hem zorunlu kılmakta, hem de daha gerçekleşebilir bir 
nitelik göstermektedir. Türkiye, bulunduğu süreçten daha demokratik, ilerlemiş ve insan 
hakları odaklı bir yapıya kavuşa bilmesi için kurumlar arası bütünleşme olanaklarını gözden 
geçirilmelidir. Sivilleşme kavramından ayrı olarak düşünülemeyecek olan bu çalışma alanı, 
aynı yönde hizmet üreten kurumların ortak çatı altında toparlanmasıdır. Kurumları açısından, 
AB beklentileri içinde sivilleşmesini sağlaması gerekli olan Türkiye’nin iç güvenliğiyle ilgili 
askeri niteliği ağır basan tüm unsurları, alanında uzman olan yeniden şekillendirilmiş bir 
kuruma devretmesi gerekmektedir. 
 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatının Kurum Kültürünün Farklılıkları 
 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, sorumluluk ve görevleri açısından aynı nitelikte iki kurumdur. 
Kolluk kuvvetleri ortak kanunlarla hareket etmekte, kır kent ayrımı dışında yapılan işlemler 
birbirlerinin aynı nitelik göstermektedir. Ancak Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, iş ve 
işlemlerini sürdürebilmek adına personel ihtiyaçlarını farklı yöntemlerle karşılamaktadırlar. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihtiyacını; "Polis Meslek Eğitim Merkezi", "Polis Meslek 
Yüksek Okulu", "Polis Akademisi" inden karşılamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı ise 
personel ihtiyacını; "Astsubay Okulları", "Uzman Jandarma Yetiştirme Okulu", "Zorunlu 
Askerlik Vazifesi Gören Er ve Erbaşlar" dan karşılamaktadır. Kolluk kuvveti görevini ifa 
etmekte olan kurumların personel ihtiyaçlarının çok çeşitli birimlerden karşılanması 
uygulamada sorunları beraberinde getirmekte, farklı eğitim yöntemleri ile yetiştirilen personel 
farklı tutum ve davranış sergilemektedir. 
 
Kurumların kendi iç işleyişlerini sağlayabilmek adına, belirli bir yöntem izlemelerinden tabi 
bir durum olamaz. Her kurumun belirlemiş olduğu işleyiş esaslarının varlığı bulunmaktadır. 
Ancak devlet kurumları kendi başına salt bir yöntem ile işleyiş sistemine sahip olamazlar. 
Devlet kurumları temel işleyişleri için, Devlet Memurları Kanununu esas almakla birlikte, 
özel kanuna sahip olan devlet kurumları çıkarılan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kurum 
kültürlerini oluşturmaktadırlar. Eryılmaz (2009)’a göre her ülkenin kamu yönetimi [kolluk 
kuvveti] sistemi, başta anayasa ve yasalar olmak üzere, kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik ve 
tarihi faktörlerin etkisi altında şekillenir ve gelişir. Söz konusu faktörler, bir ülkenin daha çok 
iç şartlarıyla ilgilidir. Bu iç şartlar nedeniyle kamu yönetiminin [kolluk kuvveti] örgüt 
yapısının ve işleyişinin ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermesi doğaldır (Eryılmaz, 
2009:91). 
 
Emniyet Teşkilatı temel olarak ETK (Emniyet Teşkilatı Kanunu), PVSK (Polis Vazife ve 
Salahiyetleri Kanunu) ve EÖDT (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü) gibi düzenlemelerle 
kurum kültürünün temelini atarken, Jandarma Teşkilatı JK (Jandarma Kanunu), JTGYK 
(Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu) ve JTGYY (Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Yönetmeliği) gibi çeşitli yasal düzenlemelerle kurum kültürünü oluşturmaktadır. 
Burada dikkati çeken Emniyet ve Jandarma Teşkilatının her ne kadar kendilerine ait kurum 
kültürleri olsa da, etik ilkeler ve insan haklarına uygun davranmak zorunda olmalarıdır. 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatının çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmesinin 
denetlenmesi başta kamuoyu tarafından yapılır. 
 
Şüphesiz ki Emniyet ve Jandarma Teşkilatı için de kurumların temelini oluşturan personelinin 
(polis ve jandarma) davranış biçimleri hizmet sunma yöntemini etkilemektedir. Burada, 
kişiler farklı kaynaklardan elde ettikleri veriler aracılığıyla bilgilenmektedirler (Gemlik ve 
Sığrı, 2007:268). Bu bilgiler bir süzgeçten geçerek kişiyi belli bir tutuma yönlendirmektedir. 
Kişilerin zihinsel haritalarını kullanmak suretiyle oluşturduğu yargılar, algılama sürecinde ki 
temel belirleyicidir (Gemlik ve Sığrı, 2007:268). Kişi dış dünya ile ilgili yargılarını 
oluştururken iç dünyalarının da etkilerinde kalmaktadır. Algılama süreci, kişilerin inanç-
değer-tutum-davranış oluşumu ile açıklanabilmektedir (Gemlik ve Sığrı, 2007:268). 
 
Bu konuda Dündar (1996) da şunları ifade etmektedir: Polis teşkilatı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü olarak örgütlenirken, Jandarma Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri bir 
teşkilat olarak örgütlenmiştir (Dündar, 1996:70). Jandarma Teşkilatı Askeri yönden genel 
Kurmay Başkanlığına, kolluk hizmetleri yönünden bağlı kuruluş olarak İçişleri Bakanlığına 
[adli olarak ise Cumhuriyet Savcısına yani Adalet Bakanlığına] bağlanmıştır (Dündar, 
1996:70). Bu durumda örgüt çalışanları aynı anda, üç ayrı merciden emir ve talimat almakta 
ve sevk ve idare olunmaktadırlar. Bu durum, ‘örgütlerde komuta birliği’ ilkesini ortadan 
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kaldırmakta ve çatışma ve verimsizliğe yol açabilecek, çok başlılığı ortaya koymaktadır 
(Yılmaz, 2012:25). Emniyet Teşkilatının başında Emniyet Genel Müdürü, Jandarma 
Teşkilatının başında Jandarma Genel komutanı vardır. Ancak; her iki teşkilatın en ast 
görevlisinden en üst yöneticisine kadar görevlilerin mesleğe girişleri, yetiştirilmeleri, 
atanmaları, terfileri, ücretleri vd. özetle her şeyleri çok farklıdır. Kanaatimizce bu farklılık 
yönetim tarzına, hizmet sunma biçimine de yansımaktadır (Dündar, 1996:70). 
 
Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi Emniyet teşkilatı kurum kültürünün temelini ETK, PVSK 
ve EÖDT gibi kanun vd. ile oluşturmaktadır. Bunların dışında ve üzerinde olan insan 
haklarına dayalı, uluslararası anlaşmaları gözeten anayasal çerçevede yöntem izleyen bir 
kurum yapısına sahiptir. PVSK madde 1'de açık olarak Emniyet Teşkilatı personeli olan 
polis'in nasıl bir davranış izleyeceği şu şekilde belirtilmektedir: "Polis, asayişi amme, şahıs, 
tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve 
ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve 
acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar." 
Kolluk kuvveti olarak görev yapmakta olan Emniyet Teşkilatı (polis) personeli vatandaş 
odaklı hareket ederek halka güven teşkil eden bir varlık görevi yapmalıdır. Bu yönüyle 
Emniyet personeli son derecede yetkin, anlayışlı, sabırlı, yardım sever, önsezili vb. niteliklere 
sahip olmalıdır. Kurumun temel unsurunu teşkil etmekte olan personelinin sahip olduğu 
kültür birikimi kurum içerisinde de yer bulmakta çalışanlar amir-memur ilişkisi içerisinde bir 
aile gibi çalışmakta ve vatandaşa mutlak olan en iyi düzeyde hizmet üretmektedirler. 
 
Jandarma teşkilatı genel kurumsal birikimi içerisinde Askeri niteliği ağır basan bir kurum 
olmakla birlikte, resmi yazışmalarını askeri esaslar çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 
Jandarma Teşkilatı personel ihtiyacının büyük bir kısmını er ve erbaşlardan karşılamaktadır. 
Zorunlu Askerlik hizmeti olarak vazife ifa eden er ve erbaşlar kısa süre içerisinde yeterli 
kanuni, teorik bilgiyi alamamakta ve bunları uygulamaya geçirmede zorluk yaşamaktadırlar. 
JTGYY'de açık olarak görüleceği üzere Jandarma Teşkilatı için belirlenmiş olan görevler 
askeri yönüyle dikkat çekmektedir. Kolluk kuvveti olarak vatandaşa hizmet sunacak olan 
Askeri bir kurumun vatandaş odaklı bir anlayışla, hizmet sunma durumu tartışmaya açıktır. 
Ancak her ne kadar kurum kültürü açısından sert emir komuta zinciri içerisinde hareket eden 
Jandarma Teşkilatı, askeri nitelikte bir kurum olmasına rağmen kolluk kuvveti olarak görevini 
başarıyla yapmaktadır. 
 
Kurumlar Arası Bütünleşme ve İçişlerinde Güvenliğin Tek Elden Yönetilmesi 
 
Bilindiği gibi iç güvenlik alanı profesyonel yaklaşımları gerekli kılar. İç güvenlikle ilgili 
olarak pratik yöntemlerin olmaması geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşılmasına sebep 
olur. Her ne kadar iki ayrı kurum olsalar da, Emniyet ve Jandarma Teşkilatının birbirinin aynı 
görevleri üslendiği ve çoğu zaman birbirlerinin görev alanlarına giren konularda ortak çalışma 
yürüttükleri malumdur. Bu iki kurum ayrı kuruluş kanunlarıyla varlık bulmuşlardır. Ancak 
görev alanlarına ilişkin olarak çıkartılmış olan: "Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve 
Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması 
Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik" ile kolluk kuvvetlerinin 
birbirleriyle olan ilişkileri belirlenmiştir. Hizmet edilen kesimin hizmete ulaşmasında kısa, net 
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ve makul bir yolun olması gerekmektedir. Kanaatimizce günümüzün en önemli 
problemlerinden birisi koordinasyondur.  
 
Bahsi geçen yönetmeliğin birinci maddesinde: "Bu Yönetmelikten maksat, emniyet ve asayiş 
işlerinde; il, ilçe ve bucaklardaki jandarma ve emniyet ödevlerinin yapılması ve yetkilerinin 
kullanılması suretini ve aralarındaki münasebetleri belirtmektir", denilmektedir. Ayrıca 
ikinci maddesinde: Emniyet ve asayiş işlerinde ve herhangi bir suçun vukuunda; mahalli 
idare amirlerinin, jandarma ve emniyet teşekküllerinin vazife, yetki ve sorumlulukları hususi 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yazılıdır. Aynı işler için kanunen mükellef ve muvazzaf 
bulunan bu makam ve teşekküllerin bir biriyle olan münasebet ve vazifelerini ne suretle 
yapacakları bu Yönetmelikte tespit olunmuştur, denilmektedir. 
 
Yukarıda belirtilen esaslara göre; il ve ilçelerdeki jandarma ve polis sorumluluk alanlarının 
sınırları, ilçelerde kaymakam, illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında 
jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, 
vali veya kaymakamın çağrısı üzerine toplanır. Büyükşehir, il veya ilçe belediyesi kurulması, 
kaldırılması ya da kentleşme veya diğer sebeplerle sınırlarda değişiklik olması halinde, 
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde sorumluluk alanları 
yeniden düzenlenir. Komisyon tarafından alınan kararlar bir protokole bağlanır ve belirlenen 
sorumluluk alanlarının sınırları protokole eklenen bir harita veya kroki üzerinde gösterilir. 
Sorumluluk alanlarının sınırlarının belirlenmesinde oybirliği sağlanamayan durumlarda kolluk 
birimleri arasındaki anlaşmazlıklar vali tarafından kesin olarak çözümlenir ve düzenlenecek 
protokolde bu husus belirtilir. Hazırlanacak protokol doğrultusunda devir ve teslim ile ilgili 
işlemler en geç üç ay içerisinde tamamlanır. Görev ve sorumluluk alanlarını belirleyen 
protokol ve ekindeki harita veya kroki ile diğer eklerin komisyonca onaylanacak birer örneği 
mülki amirlik, jandarma ve emniyet birimlerinde dosyalanır. Bunların birer örneği de ilgili 
kolluk birimlerinin merkez teşkilatlarına intikal ettirilmek üzere İçişleri Bakanlığına 
gönderilir. İlgili kolluk birimi, görev ve sorumluluk alanlarında yapılan değişikliğe göre, 
teşkilatlanma, planlama, bütçeleme, personel istihdamı konularında gerekli idari işlem ve 
düzenlemeleri yapar ve tedbirleri alır. 
 
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz yerindelik esasına dayalı olarak hizmetin sürdürülmesi; 
güvenlikle ilgili vatandaş odaklı hizmet anlayışının zaman zaman sekteye uğramasına sebep 
olmaktadır. Bunlar belli başlı sorunları beraberinde getirmektedir. Başlıca problem olarak 
153, 154, 155 ve 156 gibi güvenlikle ilgili olan iletişim numaralarının vatandaşta oluşturduğu 
karmaşık etkidir. Yaşamış olduğu bir sorunla ilgili olarak vatandaş iletişime geçmesi gerekli 
olan sorumluluk noktası hakkında emin olamamakta, ihbarla ilgili bilgi aktarımının net 
sağlanması zorlaşmaktadır. Örneğin; bir yerde meydana gelen yaralanmalı trafik kazasıyla 
ilgili olarak kazanın meydana geldiği bölge adli olarak Jandarma Teşkilatına bağlı olabilirken, 
trafik yani idari yönden Emniyet Teşkilatı bölgesi olarak uygulamada karşımıza çıkmaktadır. 
Bu durum çoğu zaman bölge mıntıka ayrımı olarak hizmetin vatandaşa ulaşmasında israfa 
gidilmesine, gecikmelere bazen de geri dönülemez sonuçlarla karşılaşılmasına sebep 
olmaktadır. Bunlarla birlikte tekbir olay veya konu için gereğinden fazla araç, gereç ve para 
israfına sebep olmaktadır. Ancak her şeye rağmen, iç güvenlik alanında çift başlılığın 
önlenmesi adına; karar mekanizmasının şeffaf ve tek elden somut adımlarla atılabilmesinin 
sağlanması gerekmektedir. Cerrah ve Eryılmaz (2001)’a göre Avrupa Polis Etiği 
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Yönetmeliği’nin 13. Maddesinde de, “medeni bir toplumda, polis [kolluk kuvveti] teşkilatı 
asker olmayan yetkililerin sorumluğu altında çalışmalıdır.” şeklinde bir hüküm bulunmaktadır 
(Yılmaz, 2012:25). 
 
İç Güvenlikten Yalnızca Emniyet Teşkilatının Sorumlu Olması 
 
Avrupa Birliği sivilleşme hareketleri kapsamında yapılmakta olan çalışmalar çerçevesinde, 
Jandarma Teşkilatının İçişleri Bakanlığına tamamen devredilmesi fikri ağır basmaktadır. Bu 
kapsamda zaman zaman çalışmalar yapılmakta olup, devir işlemine ilişkin olarak yeterli alt 
yapı geliştirmeleri tamamlanamadığından henüz belirli bir sonuca varılamamıştır. Ancak 
bahsi geçen iki kurumun da birleştirilmesi konusu uzun yıllardır Türkiye"nin gündeminde yer 
tutmaktadır. Burada dikkati çeken bu tartışmaların AB üyeliği sürecinden uzun yıllar önce 
başlamış olmasıdır.  
 
Yapılan çalışmalarla ortaya konulan raporlarda ortak görüş olarak nitelendirilebilecek olan 
kısımlar şunlardan oluşmaktadır; Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nın görevi, dayandıkları 
mevzuat ve görevlerini icra şekilleri aynıdır (TODAİE, 1966:156). Emniyet ve Jandarma 
Teşkilatı'nın Merkezde örgütlenmeleri adına geniş karargahları, aynı mahiyette hizmet veren 
birimleri, amir memur yetiştiren okulları, araç, gereç ve cihazları vardır (İçişleri Bakanlığı, 
1972:77). Emniyet Genel Müdürü de, Jandarma Genel Komutanı da İçişleri Bakanlığına, 
taşradaki memurları da aynı idari ve adli makamlara bağlıdır (Emniyet Genel Müdürlüğü, 
1947:3). Ülkenin dış tehditlere karşı korunması amacıyla hazırlanan Askeriye tüm 
kurumlarıyla nasıl tek bir elden yönetilmekte, yetiştirilmekte ve idare edilmekteyse ülkenin iç 
düzeni korumayla görevli olan kolluk kuvvetleri de tek elden idare edilmelidir (Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 1947:4).  
 
Hizmet sunulan alan noktasında, iki farklı kurumda aynı hizmeti, vatandaşa karşı 
sunmaktadır, tek tip hizmet için tek bir örgüt oluşturulmalı ve görev alanlarının ayrılmasının 
ortaya çıkardığı anlaşmazlıklar, personelin değişik şekilde yetiştirilmesinden kaynaklanan 
sorunlar ve farklılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir (İçişleri Bakanlığı, 1972:78). 
Çeşitlilik göstermekte olan bu görüşler içerisinde en dikkat çekici olanı; Jandarma Teşkilatı 
ile ilgili olarak, Jandarma'nın kolluk kuvvetini yerine getirecek kültür, eğitim ve tecrübeden 
yoksun oluşudur. Jandarma Teşkilatında hizmet sürdüren er ve erbaşlar zorunlu askerlik 
hizmetini yapmak üzere jandarma sınıfına alınmaktadır. Gördükleri kısa süreli eğitimin büyük 
bir bölümü de askeri hizmetlere ilişkindir. Jandarma teşkilatında görev yapan er ve erbaşlara 
kolluk hizmetlerine ilişkin olarak gerekli esasları, kısa süre içerisinde öğretme imkânı ve 
zamanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla kolluk işlerine ilişkin hizmet iyi derecede ifa 
edilememektedir. Hizmetin yerine getirilmesinin tam olarak yapılamaması halkın tepkisine 
neden olmaktadır (Emniyet Genel Müdürlüğü, 1947:8). Emniyet Teşkilatı, ETK'da açıkça 
belirtildiği üzere doğrudan İçişleri Bakanına bağlı bir kurumdur. Ancak Jandarma Teşkilatı, 
üçüncü bölümde detaylı bir biçimde açıklandığı üzere, askeri görevlerinden ötürü Genel 
Kurmay'a bağlıdır. Bu durum kurum içyapısında çeşitliliklere neden olmakta, işleyişte 
zorluklar ortaya çıkarmaktadır. İç güvenlikle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke 
genelinde tam olarak teşkilatlanmasının ardından, askeri bir niteliği olan Jandarma Teşkilatına 
gereksinim olmayacaktır. 
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İç Güvenlikten Yalnızca Jandarma Teşkilatının Sorumlu Olması 
 
Kolluk görevi ifa etmekte olan kurumlarımıza ilişkin olarak, ikinci bir görüş ise Avrupa 
Birliği sivilleşme hareketleri bağlamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ülke genelinde 
yaygınlaştırılmasıyla, teşkilat oluşumunu tamamlaması ve iç güvenlik alanında tek kurum 
halini almasıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iç güvelik alanında kurumlar arası 
bütünleşme tartışmaları AB üyeliği sürecinin öncelerinde başlamıştır. Bu kapsamda Jandarma 
Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 1940 tarihli zabıtanın tevhidi Hakkında Rapor ve 
Zabıta Teşkilatı Kanunu Projesinde, ülkenin tüm güvenlik unsurlarıyla iç-dış tek bir elden 
yönetilmesi gerekmektedir. Bu görüşe göre ülke güvenliği iç ve dış olarak ortak bir 
niteliktedir. Dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı Genel Kurmay nasıl ki kendi 
personelini tek elden yetiştirmekteyse, iç güvenlikle ilgili sorumlu kolluk kuvvetinin de tek 
elden yönetilmesi, idare ve sevk edilmesi zorunludur. Bu alanda hizmet sunmakta olan 
Jandarma Teşkilatının iki farklı emir altında tutulmasının olanaksız olmasından dolayı, 
birleştirilmesi ve güvenlik alanında tek bir çatı olarak tanınması gerektiğini savunulmuştur 
(Emniyet Genel Müdürlüğü, 1947:4) 
 
Jandarma Teşkilatı Silahlı bir kolluk kuvveti olduğundan, şiddetli bir disipline tabi tutulması 
zorunludur. Bu sebepten askeri bir teşkilat olarak idare edilmeye devam etmelidir. Bu 
kapsamda İçişleri Bakanlığı emrinde orgeneral veya korgeneral rütbesinde bir komutanın sevk 
ve idaresi altında Zabıta Umum Komutanlığı kurularak bu komutanın mahiyetine korgeneral 
veya tüm general rütbesinde bir üniformalı kuvvetler muavini tayin edilecektir. Daha alt 
derecelerde sivil kuvvetler muavinine görev verilmek suretiyle yeni bir teşkilat kurulması 
savunulmuştur. Taşrada ise Mıntıka Zabıta Komutanlıkları, her ilde Vilayet Zabıta 
Komutanlıkları kurularak üniformalı ve sivil kolluk kuvvetlerinin bir baş tarafından idaresinin 
sağlanması teklif edilmiştir (Emniyet Genel Müdürlüğü, 1947:4). Tüm bu görüşler, hukuk, 
sivil toplum ve idare çevrelerinde yeterlilik düzeyi olmadığından önemsenmemiştir. Genel iç 
güvenliğin sağlanmasında askeri olmayan kolluk kuvvetlerinin var olması ve hizmet görmesi 
düşüncesi esastır. 
 
Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere çeşitli kurumlarımız tarafından üzerinde çalışılmış olan 
kollukların birleştirilmesi devlet politikası olarak görülse de, bu projeler yeterli alt yapı 
çalışması yapılmadığından uygulama alanı bulamamıştır. Özellikle kollukların çalışma 
alanlarından kaynaklanan farlılıkların uyum ve eşgüdümleme sürecinde en büyük sorun 
olacağını kanısı ağır basmaktadır.  
 
Jandarma Teşkilatının er ve erbaşlardan karşıladığı yüksek oranda ki personel ihtiyacının, 
Emniyet Teşkilatına devredilmesinin ardından nasıl karşılanabileceğine ilişkin sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu sorun özellikle mali yönden imkansız bir durumu göstermektedir (Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 1947:5). Emniyet Teşkilatı zaman zaman siyasi etkiler altında görev 
yapmak zorunda kalabilmekte, askeri bir niteliği olan Jandarma Teşkilatı ise siyasi etkilerden 
uzak olarak çalışmalarını sürdürebilmektedir. Emniyet ve Jandarma teşkilatının ülke 
genelinde varlık sürdürmesi konusu yukarıda sayılmış olan sebeplerden dolayı gerekli 
görülmektedir. Ancak her şeye rağmen, iç güvenlik alanında çift başlılığın önlenmesi adına; 
karar mekanizmasının şeffaf ve tek elden somut adımlarla atılabilmesinin sağlanması 
gerekmektedir. 
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Sonuç 
 
Kolluk kuvveti olarak görev yapan ve bu alanda ortak hizmet üretmekte olan iki kurumun 
varlığı devlet olanaklarının israfına ve vatandaşa hizmet sunulmasında, vatandaşın karmaşaya 
düşmesine sebep olmaktadır. Yapılacak olan çalışmalarla; Jandarma Teşkilatının, Emniyet 
Teşkilatına gerekli uyumlaştırma çalışmalarının ardından devredilerek yeni bir oluşum esasına 
dayanılarak, çıkarılacak yeni kanunlar çerçevesinde iç güvenlik kurumunun tek elden 
yönetilmesi sağlanmalıdır. Zira iç güvenlik, çok katmanlı bir karar aşamasının 
hantallaştıracağı bir sistemdir. İç güvenlik, devlet içerisinde yaşamakta olan yerli yabancı tüm 
insanların devletten ilk sıralarda ortaya koydukları beklentidir. Kolluk kuvveti olarak görev 
yapmakta olan kurumlarımızın bugün uymak ve uygulamak zorunda oldukları yüzlerce kanun 
bulunmakta olup, bu kanunlar kurumlarımızın çalışmalarını imkansız hale getirmektedir. 
Kolluk kuvvetlerimiz görevlerinin ifasını gerçekleştirmede tıkanıklık yaşamaktadır. Ayrıca 
kolluk kuvvetlerimizin oluşum konularını meydana getiren kanunlar, günümüz şartlarında 
anlaşılırlığı yönünden tartışmalı hale gelmişlerdir. Bu nedenle kolluk kuvvetlerimize görev ve 
yetki veren kanun, tüzük ve yönetmelik vb. birleştirilmesinin var olan karmaşanın 
giderilmesinin, görevlerin ifasına olumlu yönde katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. İç güvenlikle 
ilgili örgütler arasında, iyi derecede işleyen bir uyum bulunsa bile, koordinasyon ihtiyacı 
ortadan kalkmamaktadır. Çünkü iç güvenlik örgüt yapılanması içinde yer almayan iç 
güvenlikle ilgili pek çok kamusal ve özel örgütle olan koordinasyon ihtiyacı devam 
etmektedir. Özellikle yeni iç güvenlik paradigmalarının hakim olduğu günümüzde, toplumun 
giderek daha çok iç güvenlik alanına dahil edilmesi eğilimi karşısında, koordinasyon 
ihtiyacının önemi giderek artacak gibi görülmektedir (Yılmaz, 2012:27). Ancak İç güvenlik 
yönetiminde yeniden yapılanma gerçekleştirilirken, öncelikle karar verilmesi gereken konu bu 
kurumların askeri bir teşkilat mı yoksa sivil bir teşkilat mı olacağı buna dayalı olarak askeri 
bir makama mı bağlanacağı ya da sivil bir makama mı bağlanacağı konusunda karar vermektir 
(Dündar, 1996:71). 
 
Türkiye'nin bu dönüşümü başarıyla tamamlayabilmesi için, bugün var olan yenilik anlayışı 
yeterli durumdadır. Genel anlamda Türkiye'nin elinde bulunan imkanlar gelişmiş ülkeler 
seviyesinde demokratik yapıya sahip olabilmesi için yeterlidir. Türkiye'nin yenilenmesinin, 
toplumsal beklentilerinin AB'nin beklentileri çerçevesinde, gerçekleştirilmesi ve 
bütünleşmesinin sağlanabilmesi açısından iki kolluk kuvveti kurumunun da birleştirilmesi 
önemlidir. Diğer bir yandan Türk toplumunun da sahip olduğu yenilik isteği, bu yönüyle 
eşgüdümleme çalışmalarını hem zorunlu kılmakta, hem de daha gerçekleşebilir bir nitelik 
göstermektedir. 
 
Türkiye'nin bulunduğu süreçten daha demokratik, ilerlemiş ve insan hakları odaklı bir yapıya 
kavuşabilmesi için kurumlar arası bütünleşme olanakları gözden geçirilmelidir. Bireylerin de, 
toplu halde yaşayanların da temel ihtiyaçları güvenliktir. Bu ihtiyaç arzu edilen şekilde 
karşılanmayınca diğer ihtiyaçlar, ihtiyaç olarak ortaya çıkmaz. Bu sebeple yapılacak ilk iş 
kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamaktır (Dündar, 1996:70). Sivilleşme kavramından ayrı 
olarak düşünülemeyecek olan bu çalışma alanı, aynı yönde hizmet üreten kurumların ortak 
çatı altında toparlanmasıdır. Kurumları açısından, AB beklentileri içinde sivilleşmesini 
sağlaması gerekli olan Türkiye'nin iç güvenliğiyle ilgili askeri niteliği ağır basan tüm 
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unsurları, alanında uzman olan yeniden şekillendirilmiş bir kuruma devretmesi gerekmektedir. 
Türkiye'nin siyasal tarihinde Jandarma Teşkilatı adına "askeriyenin vatandaşa değen eli" 
olarak nitelendireceğimiz bir kurumun, dönüştürülmesi, reforme edilmesi ve kanun yönünden 
oluşturulacak bir kurum varlığıyla, yeni bir kurumun ortaya çıkarılması acil bir ihtiyaçtır. İşte 
bu ve benzeri gerekçelerle diyoruz ki; benzeri hizmetler birleştirilmeli, benzer ve işbirliği 
gerektiren hizmetlerin ve teşkilatların aynı makama bağlaması sağlanmalıdır (Dündar, 
1996:71).  
 
Diğer yandan, iki kolluk kuvveti de ayrı ayrı ama aynı görevi ifa ederken, durumun varlığının 
hali hazırda olduğu gibi devamı savunulmaktadır. Ancak bu duruma belli başlı 
sayabileceğimiz nedenlerle katılmamaktayız. Birincisi; görev yapan kolluk kuvvetlerinin 
görevlerine ilişkin en temel ayrım yerindelik esasından doğmaktadır. Bu ayrım iç güvenliğin 
iki farklı kurum tarafından yapılması için yeterli bir ayrım değildir. İç güvenlik konusuyla 
ilgili yaşanacak sorunlarda taşrada iş görebilen memur merkezde, merkezde çalışan memur 
ise taşrada iş göremez denilmektedir. Ancak kolluk kuvvetlerinin birbirine ait bölgelerde 
çalışamaması inancı, kurum içi gerçekleştirilecek olan eğitimlerle ortadan kaldırılabilecek bir 
sorundur. 
 
İkincisi; Avrupa Birliği Sivilleşme ekseninde Jandarma Teşkilatı'nın il ve şehir 
merkezlerinden çekilmesi ve bu yerlerin devrinin Emniyet Teşkilatı’na bırakılmasıdır. Gelişen 
şehir yaşamıyla birlikte kent ve köy ayrımı değişim göstermiştir. Büyükşehir Belediyelerinin 
sayısının artmış olması köylerin merkeze bağlanması konusu günümüzde hız kazanmıştır. 
İdari yönden devri gerçekleşmiş olan yerlerin, güvenlik konusunda olan ihtiyaçları Emniyet 
güçlerince karşılanmaktadır. Bunun yanında; personel ihtiyacının büyük bir kısmını er ve 
erbaşlardan karşılamakta olan Jandarma Teşkilatına ilişkin olarak; kolluk görevinin ifasını 
gerçekleştirecek gerekli eğitimi almış, yetişmiş personelin var olmaması vatandaşa hizmet 
sunan er ve erbaşların, zorunlu askerlik vazifesi olarak gördükleri, kolluk kuvveti hizmetine 
ilişkin ne derecede hassas olabilecekleri değerlendirilmelidir.  
 
Türk siyasi tarihi içerisinde demokrasiye hançer vurmak diye nitelendireceğimiz darbe 
süreçlerinde yapılan baskılar uygulanan rejimler, öncesinde askeri unsurlarca yapılmış olup, 
ardından Jandarma kuvvetleriyle devamı ve kalıcı olması sağlanmıştır. Değim yerinde ise 
Jandarma Genel Komutanlığı, Genel Kurmayın sivil olana yani vatandaşa dokunan eli 
niteliğindedir. Askeri unsurların vatandaş üzerinde zorlayıcı nitelik olarak kullanılması 
demokrasi açısından kabul edilemez bir durumdur. Tüm bu çıkarımlara baktığımızda 
kanaatimizce askeri kimliğin, dışında demokratik niteliklerle anılması gerekli olan 
Türkiye’nin yapacağı çalışmalarda öncelikli olarak; Jandarma Teşkilatını, askeri bağlılık 
noktasında tam olarak iç güvenlik kurumu haline getirerek, kurumsal bütünleşmesinin 
tamamlanmasıyla İç güvenlikte birlikteliği sağlaması esastır. Değişen dünyada, gelişen 
Türkiye’nin bu anlamı ile başarıyı elde edeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. 
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HOW DOES GLOBAL CAPITALISM AFFECT THE HIGHER EDUCATION 

SYSTEMS OF DEVELOPING COUNTRIES? 
 

Emrah Akyuz* 

Abstract 

This research aims to describe the expected and observed educational-instructional effects of economic 
globalisation on higher education institutions in so-called 'developing countries'. It explores how global 
capitalism forces universities in emerging economies, such as India, Turkey and China, to build up their 
education systems in accordance with the demands of the global market system. It concludes that a knowledge-
driven global economy demands a larger proportion of the human capital and that this forces the higher 
education systems to redesign their strategies, education systems, policies and structures in order to compete 
effectively in the global economy and meet the demands of economic globalisation. 

Keywords: Global Capitalism, Globalisation, Higher Education System, Developing Countries and 
Neoliberalism. 

 
KÜRESEL KAPİTALİZM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM 

SİSTEMLERİNİ NASIL ETKİLER? 
Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, ekonomik küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelerin yüksek öğretim 
sistemleri üzerindeki beklenen ve gözlenen eğitim-öğretim etkilerini tanımlamaktır. Yapılan bu akademik 
çalışma, küresel kapitalizmin Hindistan, Türkiye ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemini küresel 
market sisteminin isteklerine uygun olarak nasıl inşa etmeye zorladığını irdelemektedir. Bu çalışmanın sonuçları 
göstermektedir ki, bilgiye dayalı küresel ekonomi daha geniş insan sermayesini talep etmekte ve bu durum 
küresel ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel ekonomi içerisinde daha etkili olabilmek amacıyla 
gelişmiş ülkelerin yüksek öğretim sistemlerinin stratejilerini, eğitim politikalarını, yapılarını ve eğitim 
sistemlerini yeniden dizayn etmeye zorlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Kapitalizm, Küreselleşme, Yüksek Öğretim Sistemi, Gelişmekte Olan 
Ülkeler ve Neoliberalizm. 
 

1. INTRODUCTION 
The rapid changes affecting higher education institutions and policies, owing to 

globalisation, have become an important issue in academic debate. Higher education cross-
border flows of students, technology, knowledge, values and ideas, the privatisation of 
universities and highly skilled human capital are important elements in terms of international 
trade and the global economy. This is because higher education institutions provide human 
capital, goods, services, technology and knowledge with national and global dimensions, 
thereby exercising notable influence on global capital. Universities with a global perspective 
can contribute to the economic success not only of a region but of the whole world by 
deepening skills and knowledge. 

In both developing countries and modern ones, higher education institutions are playing 
a key role in social, economic and cultural development, which can only be achieved by 
operating an effective education planning system that meets the needs of global capitalism 
(Othman, 2012); that is to say, there is a direct relationship between the economic growth and 
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development of countries and the adaptability or response of universities to global capitalism. 
Therefore, the higher education systems of developing countries must be shaped by Western-
oriented education if they are to respond to the rapid changes in the economy. 

The explosion of information and communication technology across countries has 
encouraged policy makers to reform their higher education systems in order to compete in a 
globally challenging economy. Educators in developing countries are emphasising the 
importance of giving students an international perspective in order to adapt to the global 
context; in particular that dominated by Western universities (including American 
Universities). Europe’s systems of higher education tend to exercise a profound influence in 
most less developed countries, and this extends from the developed to the developing world 
(Munene, 2012). Thus, many questions have been raised, to establish, for instance, if the 
effect of globalisation on higher education systems in developing countries is not in fact a 
project designed to advance Western-oriented economic systems. In spite of the fact that a 
rising of studies, considered the interaction of globalisation with higher education institutions, 
has published recently, the effect of economic globalisation on university is a relatively 
unknown quantity. Thus, this paper focuses on the changing role of the universities in 
developing countries and the impact of economic globalisation on their educational policies 
and strategies. 

This research is divided into three broad sections. The first part examines the concept of 
globalisation worldwide. The next section explores the link between higher education and the 
demands imposed by global capitalism, analysing how the latter has shaped education 
systems. The final part concludes by demonstrating that the economic dynamics of 
globalisation have forced the transformation of higher education systems in developing 
countries. 

 
2. THE CONCEPT OF GLOBALISATION 

Over the last few decades, serious academic debates have sought to establish and define 
the concept of globalisation. What is meant by 'globalisation' is often confused and confusing. 
While the term has become widespread in the 21st century, many conflicting definitions and 
conceptions of the phenomenon have been put forward. 

In general, globalisation can be characterised functionally by an intrinsically interrelated 
series of economic phenomena that include the deregulation of markets and the integration of 
capital markets (Bucur, 2009). The reduction in trade barriers and the increasing cross-border 
division of labour, marketisation and privatisation are basic features of economic 
globalisation. At this point, the critical question is whether globalisation has only economic 
influence and what economic globalisation means. In terms of economics, an aspect of 
economic globalisation greatly refers to free market systems. It is true that globalisation can 
be identified with particular economic trends, and specifically with marketisation. It is 
generally associated with capitalism. However, despite of the fact that globalisation is an 
important instrument for a free market system, it cannot be explained in merely economic 
terms. Globalisation also includes communication, information technology, cultural and 
ideological convergence, migration and tourism, finance and trade, etc. However, herein the 
focus is on the economic aspects of globalisation. 
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Jens Bartelson defines globalisation as transference from pre-constituted units and 
systems, be they economic, political or cultural (Bartelson, 2010). This approach coheres with 
that of Roger King who conceptualises globalisation as the global flow of economy, 
technology, culture, knowledge, tradition, values and ideas across countries (King, (undated)). 
These now tend to spread quickly across borders as a result of the internet and the latest 
developments in technology and transportation, thereby reducing the distances between 
people, countries and cultures. In this context, access to Western universities from anywhere 
in the world is easier than ever. People who live in Asia or Africa have the opportunity to 
follow politics, the economy, different cultures, information, technology, etc. via the internet. 

On the other hand, it is important to note that depending on impact and location, 
globalisation can be viewed as either a positive or a negative phenomenon. Overall, 
international students see globalisation as an "opening of possibilities", which enhances their 
chance of receiving a good education and improving their future career prospects (Madhok 
and Raj, 2011), because it offers powerful scope to the higher education community to shape 
the future of their lives, communities and regions. 

Perhaps the most extensive definition of globalisation is that provided by Andy Green. 
He describes globalisation as the rapid acceleration of cross-border movements of capital, 
goods, labour, services and information, which has intensified as a result of the liberalisation 
of trade, the development of technology and information, and improvements in transportation 
(Green, 2002). Therefore, it constitutes a massive and complex system facilitating the 
exchange of virtually all aspects of human societies. 

 

3. ECONOMIC GLOBALISATION AND HIGHER EDUCATION 
Higher education has become an important agent of global capitalism in recent years. 

The processes of globalisation have increasingly affected supply and demand in education and 
training. The higher education sector has been forced to evolve into a 'process of learning' 
because of the economic demands of global capitalism and breakthroughs in technology, 
teaching and learning. The digital and information technology age suggest that higher 
education institutions tend to be more learner-centred than faculty-centred organisations in 
this highly technologised global world. Furthermore, the rise of the knowledge economy and 
changing skill requirements in the labour market seem to be exacting changes in the higher 
education landscape. Thus, it is apparent that higher education systems in developing 
countries must rapidly develop if they are to integrate into the free market system, keep pace 
with the latest innovations and discover new knowledge. 

The following subjects are emerging as a result of globalisation in educational processes 
and structures: 'distance education and open university', 'international standards and quality', 
'global foreign language (English)', 'movement of foreign students from developed countries 
to Europe and America', 'privatisation and commercialisation of higher education' and 'student 
exchange programmes'.  

3.1. Student mobility and Student Exchange Programmes 

Student mobility is not a new phenomenon for developed countries. Because of the 
globalisation process, contemporary student migration from third world countries to Western 
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universities has increased in recent decades (Bhandari and Blumenthal, 2009). According to a 
report by The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 
approximately 3.0 million tertiary students were enrolled on courses abroad in 2009. The 
majority of these students, more or less 2.5 million, studied in the OECD area, which consists 
of economically developed countries (OECD, 2009). The question, therefore, arises why 
international students favour American and other Western universities. Most educators and 
university students across the globe are aware of the significance of studying in an advanced 
country. Different scholars have argued that the reputation of Western universities, such as the 
university of Cambridge and Oxford, worldwide, combined with the quality and variety of 
academic programmes, and the economic and social development of these countries and the 
English language are primary reasons that draw international students to the core destinations 
(Yasar, 2011). It is undeniable that Western universities play a central and global role in most 
innovation, scientific development and technology. Moreover, they not only make a valuable 
contribution to science, but also to the economic growth and development of both their 
regions and the world. 

It is also true that Western universities represent the only reasonable vehicle for higher 
education systems in most countries (Haigh, 2002). This is solely to respond faithfully to 
current demands imposed by globalisation, in particular the free market system (Jackson, 
2003). Thus, global capitalism favours Western-style higher education systems in developing 
countries, in particular emerging economies. This forces traditional universities to reshape 
their policies, structures and strategies in order to compete on the global stage. Evolving the 
higher education sector thus plays a significant role in the transformation from the old system 
to one that is viable in the global economy. This raises questions about the impact of global 
capitalism on student mobility from developing to developed countries. 

Economic globalisation has brought about a rapid increase in cross-border movement of 
goods, services, technology, and capital. It demands qualified human resources capable of 
meeting the needs of the global economy. The higher education sector is recognised as pivotal 
in providing good human capital, as it is responsible for training creative, inventive and 
innovative individuals. According to Norasmah Othman, university education has become 
increasingly important for the development of human capital due to global capitalism. He 
states that educated human resources are a pre-condition for competitiveness in the global 
economy (Othman, 2012). Human capital should be available alongside physical capital to 
allow faster economic growth and ensure an adequate response to the demands of global 
capitalism. For this reason, improving and expanding education is an essential ingredient of 
national and international development policies. 

Secondly, emerging economies, such as China, Africa and India are offering a more 
valuable market for international companies. Foreign entrepreneurs require qualified workers 
and human capital to invest in, and foreign direct investment (FDI) in developing countries 
has increased gradually over the past three decades as a consequence of economic 
globalisation. This is evidence that developing countries are becoming more attractive (Velde, 
2005). While FDI inflows into Europe showed a dramatic decline of 36.1% in 2011, inflows 
of FDI into Africa, and Latin America and the Caribbean increased by 5.5% and 7.2% 
respectively (UNCTAD, 2012). In view of this shift, skilled workers and human capital 
become essential for these emerging economies. As discussed above, a good education system 
that can integrate into the global economy is essential to the provision of human capital and, 
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therefore, a precondition of the borderless world market. 

The notion that education contributes to economic performance encourages policy 
makers and universities to consider how best to design appropriate human capital to respond 
adequately the changing condition of economic globalisation. During the process of economic 
globalisation, education centres have become significant catalysts, enabling nations to 
compete in global markets and enhance their global economic competitiveness. Thus, policy 
makers and universities are allocating large budgets to skilled students in order to encourage 
them to study in economically and technologically advanced countries, in particular the 
United Kingdom and the United States, and so to attain maximum impact on economic 
growth and development (Velde, 2005). When international students study abroad, they 
generally become acquainted with the modern education systems of developed countries, the 
latest innovations in technology and science, and also learn to master the English language. 
Significantly, these international students play a role in importing Western education 
approaches or academic development into their own regions in order to build up more 
effective higher education systems that are then comparable to Western universities. 

Turkey is a good example of how the state encourages and financially supports 
university students to study abroad. The Turkish government has enacted an increasing 
amount of legislation in the field of education for the last ten years. The most important one 
of them is that in 2005, it introduced a plan to send 5000 Turkish students over a period of 5 
years to developed countries, in particular Canada, the UK and the US, for English language 
courses, Masters and PhD programmes. Sponsored students are required to return to Turkey in 
order to work at a Turkish university. The fundamental aim of this project is to educate 
potential university staff who will in turn provide future human capital. It is an effective way 
to shape the country’s higher education system while also sponsoring Turkish students 
learning (Turkish Ministry of National Education, 2010). It can be predicted that this kind of 
project will add a global dimension to the higher education system of Turkey. 

Lastly, exchange student programmes, such as the Erasmus Programme and  the 
National Student Exchange, count as one of the best known forms of student mobility and 
Western countries are the most popular destinations for student exchange programmes. 
However, student migration does not only occur from economically developing to developed 
countries, but also happens in reverse. A study-abroad programme during the school years is 
one of the most effective ways to acquire transnational human capital and to promote 
development (Gerhard and Hans, 2013). Undoubtedly, such programmes give students a 
chance to exchange their values, cultures, traditions and ideas, and multiculturalism is one of 
the main features of Western universities. The globalisation of the economy has not only 
inspired student mobility among nations, but has also been responsible for the changing 
cultural representation of university education (Findlay, et al., 2012). Millions of students 
benefit from participation in exchange programmes or self-finance their studies abroad; 
however, for those students who have no access to such opportunities, open universities and 
distance education present viable alternatives. 

3.2. Distance Education and Open Universities 
Different scholars and institutions have struggled to define the concept of the Open 

University and distance learning (Olusola and Alaba, 2011). Open universities and distance 
learning mean that you study on your own, either at home or wherever suits you. They are a 
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global phenomenon reliant on advancements in the field of telecommunications and 
information and communication technology for growth. Globalisation is accelerating 
communication worldwide between people, cultures, communities and institutions. The main 
advantage of this process is the contraction of distance. Thus, globalisation implies that 
human beings are brought closer to each other as a result of modern transportation and 
telecommunication technology (for example, the so called 'smart phone' and the internet). 

However, not every student has the economic capacity or opportunity to study abroad. 
Despite of the fact that student migration has risen, a majority of students continue to study in 
their own regions because of travel expenses, high tuition fees and maintenance costs. 
Distance learning and open universities are playing a key role in compensating for this gap as 
these educational methods provide opportunities for learners to access a foreign university 
(Dekkers, 2000). Distance learning has become an important component of the education 
system in developing countries, expanding the reach of educational opportunities to new 
groups of students. 

3.3. The Common Language, 'English' 

As discussed above, global capitalism demands universities be globally competitive in 
different respects, especially with regard to human capital development. In analysing the 
contemporary education systems in developing countries, it is critical to review the effects of 
global capitalism in disseminating the English language and to consider how local or 
traditional universities in less developed countries compete with Western universities. Firstly, 
they need to speak the same language, as a shared linguistic foundation is a pre-requisite for 
global interaction. 

Unlike a few decades ago, studying a foreign language, generally English, is nowadays 
compulsory for the majority of students as part of national school curriculums, since it is 
impossible to exchange knowledge between different nations and institutions in the absence 
of a common language (Baidac et al., 2008). In today’s global world, the importance of 
English cannot be denied and ignored since English is the most common language spoken in 
most part of the world. It occupies a place at the very centre of the global knowledge and 
higher education system. It is accepted as the only global language of science, research and 
academic publication (Marginson and Wende, 2007), as knowledge in the academic world is 
conceived and discussed in English. This is one reason why universities increasingly place 
great importance on English even those in traditionally non-English-speaking nations. 

On the other hand, English is one of the most-widely spoken languages in business and 
the professions. Given the economic role played by higher education institutions in the local, 
national and international arena, the English language is an essential tool in promoting global 
effectiveness and competition in both the higher education sector and the free market system. 
In many developing countries, such as China, India, Philippines and Singapore, it is 
increasingly used as the language of instruction in university programmes (Marginson and 
Wende, 2007). This is attributable to both academic concerns and the free market system, 
which requires foreign investors in developing countries share a language in common with the 
local population.  

3.4. Privatisation and Commercialisation of Higher Education 

In terms of globalisation, the contemporary world has been in the process of a deep 
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social, political, cultural and economic transformation since at least the 1970s (Gerhard and 
Hans, 2013). In particular, neoliberalism has asserted itself as an increasingly dominant 
economic system since the 1980s, and with its principles of public sector privatisation of 
hospitals, electricity suppliers, banks and bridges, it has become the de facto ideology of 
globalisation (Steger and Roy, 2010). The privatisation of public institutions implies the 
adoption of market principles. The higher education system is one of the sectors most affected 
by economic globalisation. Global capitalism forces universities to market their educational 
services and reduce the role of the state in university matters. 

In line with the growing influence of neoliberalism, higher education institutions are 
increasingly considered as commercial products to be imported and exported like any other 
commodity (Altbach, 2011 and Osborne, 2002). The privatisation and commercialisation of 
higher education institutions is a priority for the neoliberal economy and has led to greater 
financial independence, allowing the sector to operate privately in developing countries. A 
variety of policies are being implemented to respond to the globalised nature of the economy. 
The commercialisation of the higher education sector worldwide has also become a key 
concern for the World Trade Organisation (WTO) and the World Bank (Marginson and 
Wende, 2007).  

The privatisation of universities has been widely discussed by scholars. Among them, 
Paul Zeleza criticises the commercialisation of higher education in Africa, arguing that 
globalisation is a project and process of neoliberalism (Zeleza, 2005). Westernised economic 
globalisation is intrinsically linked to neoliberalism. Similarly, the role of the state in 
financing education has been reduced significantly and university education in China, and 
Vietnam now tends to be privatised (Xu, 2005), suggesting that the privatisation of the higher 
education system is the most pernicious invisible effect of economic globalisation. 

 
4. CONCLUSION 

This paper has focused on four main features in relation to economic and higher 
education systems in developing countries. Firstly, that global capitalism forces universities to 
provide human capital capable of responding to the demands of market systems, because 
traditional education systems cannot meet the needs of the globalised economy. Thus, more 
and more students have been driven to study in world-class universities, in particular the 
West. These students play a key role in importing Western education systems to less 
developed countries leading to the development of increasingly international curricula. 
However, students who do not have enough chance to study abroad tend to benefit from open 
university and distance learning.  

Moreover, global capitalism requires that participants have a common language to trade 
with and invest in emerging economies, and universities are seen to be the only providers of 
English-speaking students. In African universities the number of English programmes has 
therefore increased. Lastly, neoliberalism has meant that the higher education sector has been 
influenced by the trend towards privatisation and has been forcibly marketised. 

To sum up, economic globalisation has had a significant and direct impact, determining 
the quality and centrality of university and academic systems in developing countries over 
recent decades. This has produced many profound changes in the policy, strategy, structure 
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and perspective of higher education systems, prompting increasing competition among 
universities. Success in such competition can elevate a country’s educational and 
technological profile. Since the closing decades of the last century, the higher education 
systems of developing countries have increasingly adopted a global perspective and there is 
every indication they will continue to be transformed in response to global capitalism. 
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ÜNİVERSİTEDEKİ ALKOL PROBLEMLERİ ÖLÇEĞİ (ÜAPÖ) TÜRKÇE FORMU: 
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Doç. Dr. Ahmet AKIN*                 Uzm. Psk. Dan. Abdullah YALNIZ** 

 

Özet: Bu araştırmanın amacı Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeğini (ÜAPÖ; Maddock, Laforge, Rossi & 
O’Hare, 2001)  Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırma 302 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı 
faktör analizinde iki alt boyutlu (sosyal problemler ve bireysel problemler) modelin iyi uyum verdiği 
görülmüştür (x²= 63.27, sd= 18, RMSEA= .091, NFI= .96, RMR= .018, SRMR= .053, CFI= .97, IFI= .97, RFI= 
.94, GFI= .95). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .28 ile .87 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları sosyal problemler alt ölçeği için .74, bireysel problemler alt ölçeği 
için .95 ve ölçeğin bütünü için .86  olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği 
Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Üniversitedeki Alkol Problemleri, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi 

 

TURKİSH VERSİON OF THE COLLEGE ALCOHOL PROBLEMS SCALE 
(TCAPS): THE STUDY OF VALİDİTY AND RELİABİLİTY 

Abstract: The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of The 
College Alcohol Problems Scale (TCAPS; Maddock, Laforge, Rossi & O’Hare, 2001). Participants were 302 
undergreduate students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded two factors 
(social problems and personal problems), as original form (x²= 63.27, df= 18, RMSEA= .091, NFI= .96, RMR= 
.018, SRMR= .053, CFI= .97, IFI= .97, RFI= .94, GFI= .95). Corrected item-total correlations ranged .28 to .87. 
Cronbach alpha internal consistency reliability coefficients of the scale were .74 for social problems subscale, 
.95 for personal problems subscale, and .86 for overall scale. Thus The College Alcohol Problems Scale can be 
used as a valid and reliable instrument in education. 

Keywords: The College Alcohol Problems, validity, reliability, confirmatory factor analysis 

 

1. GİRİŞ 

Alkol, genç yetişkinler ve üniversite öğrencileri tarafından son yıllarda artan bir hızla 
tüketilmektedir. Alkol kullanımı, yaşam tarzına ve özgür yaşamaya ilişkin bir durum olarak 
değerlendirilebilmekte, politik ve siyasi tartışmalar bağlamında ele alınabilmektedir. Ancak 
alkolün ve alkol kullanımının sosyal yapıya olan olumsuz etkisi, içen kişiler de dâhil olmak 
üzere toplumun önemli bir kesimi tarafından kabul edilebilmektedir. Konuyla ilgili üniversite 
öğrencileriyle bir çalışma yürüten Hingson, Heeren, Winter ve Wechsler (2005) Amerika’da 
600 binden fazla lisans öğrencisinin alkole bağlı saldırganlık davranışına maruz kaldığını 
belirtmiştir.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD, Sakarya. Tel: 00905057684841, 
Fax:00902646141034, e-posta: aakin@sakarya.edu.tr 
** Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD, Sakarya. e-posta: abdullahyalniz@gmail.com 
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Özellikle üniversite öğrencilerinin kampüslerde aşırı alkol kullanması, hem alkol içen hem de 
içmeyen kampüs sakinleri için çeşitli problemlerin yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu 
problemlerin etki alanı okulu bırakma, intihar girişiminde bulunma veya alkol komasına 
girerek ölme gibi kişiyle ilgili olabilirken; kavga etme, gürültü yapma veya alkole bağlı trafik 
kazasına karışma gibi sosyal içerikli de olabilmektedir. Tek seferde beş kadeh ve üzeri içki 
içmek erkekler için, dört kadeh ve üzeri içki içmek kadınlar için aşırı içki tüketimi kapsamına 
girmektedir (O’Malley & Johnston, 2002). Problemli ve aşırı alkol kullanma davranışı, 
üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını düşüren ve stres düzeylerini artıran bir risk 
faktörü olabilmektedir (Bodenlos, Noonan & Wells, 2013).   

Üniversitelere ait yapıların ve binaların toplu halde inşa edilerek “kampüs” biçiminde 
tasarlanmasının ardından kampüs içi yaşam, dikkat çekici bir konu haline gelmeye 
başlamıştır. Kampüs yaşamının üniversite öğrencilerine sağladığı birçok avantaj olmakla 
birlikte, kampüslerde ortaya çıkan olumsuz durumlar da vardır. Bu olumsuz durumlardan bir 
kısmı, üniversite öğrencilerinin alkol bağımlılığıyla bağlantılı olarak meydana gelmektedir. 
Bu nedenle son dönemdeki araştırmalar, üniversite kampüslerindeki alkolle bağlantılı 
problemlerin artması ve alkol bağımlılığı olgusunun önemli bir kampüs problemi olarak 
belirmesini incelemektedir (Maddock, Laforge, Rossi & O’Hare, 2001).  

Üniversite çağındaki alkol bağımlıları, yetişkin bireylere göre daha seyrek ancak çok daha 
fazla miktarda alkol tüketmektedir. Bu durum, kampüslerde alkolle ilişkili problemlerin 
yaşanma olasılığını artıran başlıca etmenlerden biridir (Harford & Mills, 1978). Aslında bu 
problemler, alkolizmden veya alkol bağımlılığından çok, bir oturuşta çok fazla alkol 
tüketmekle ilgilidir. Bu durum üniversiteli alkolikler arasında; bayılma, zihnin yerinde 
olmaması (sersemlik hali), sarhoş olarak araç kullanma ve korunmasız cinsel ilişkiye girme 
gibi sorunların doğmasına neden olmaktadır (Maddock ve diğerleri, 2001). Ayrıca bu durum; 
alkol komasından ölme, kavga ederek yaralanma, fiziksel yıpranma gibi kişisel, sosyal ve 
ekonomik maliyetleri artırmaktadır (Hingson ve diğerleri, 2005).  

Üniversite öğrencilerinde problemli alkol kullanımını önlemek için bireysel ve sosyal 
anlamda çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Bu bağlamda risk altındaki kişiler için, bireysel 
müdahale programları tasarlanabilir ve uygulanabilir. Çevresel müdahale kapsamında, alkol 
kullanma yaşına (örneğin 21 yaş gibi ) alt sınır getirilebilir ve alkol fiyatlarına caydırıcı bir 
düzenleme getirilebilir. Bunlara ek olarak alkol satışı yapılan yerlere, alkolün neden olduğu 
sonuçları belirten uyarı afişleri asılması zorunlu tutulabilir (Hingson ve diğerleri, 2005). Bu 
kapsamda üniversite öğrencilerinde alkol kullanımı konusu, ulusal bir öncelik olarak 
değerlendirilerek, sorunların ortaya çıkmaması için erkenden harekete geçilerek önleyici 
müdahaleler yapılabilir.  

Üniversite öğrencilerinde problemli alkol kullanımıyla ilgili psikoloji literatüründe Türkçe 
olarak hazırlanmış az sayıda çalışmaya ulaşılabilmektedir. Ancak yurtdışında bu konuyla ilgili 
araştırmalar yapılmakta ve psikoloji sahasında çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından 
alkol kullanımı, alkolizm, alkol bağımlılığı ve üniversite öğrencilerinde problemli alkol 
tüketimi gibi kavramlar incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk kültürüne uygun ve 
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Türkiye’de kullanılabilecek üniversite öğrencilerinin alkol kullanım düzeyini saptayacak bir 
ölçek uyarlayarak, bu ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu çalışmanın gelecekte 
yapılacak araştırmalar için yararlı olacağı ve üniversite öğrencilerindeki problemli alkol 
kullanımını önlemek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanılabilmesi açısından önemli bir 
boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 

2. YÖNTEM 

2.1 Araştırma Grubu 

Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik analizleri, Bülent Ecevit Üniversitesinde 
öğrenim gören, 302 üniversite öğrencisinden edilen veriler üzerinde yürütülmüştür. 
Katılımcıların yaşları 18 ile 25 arasında değişmektedir. 

2.2. Ölçme Araçları 

2.2.1 Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği: Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği 
(ÜAPÖ; Maddock, Laforge, Rossi & O’Hare, 2001) tarafından geliştirilmiş iki boyutlu bir 
ölçme aracıdır. 8 maddeden oluşan bu ölçek, 5’li likert tipi bir derecelendirmeye (1 Asla – 5 
On kez ve üzeri) sahiptir. Yükselen puanlar bireylerin alkolle ilişkili problem yaşama 
düzeyinin yükseldiğini göstermektedir. Uyum geçerliği çalışmasında üniversitedeki alkol 
problemleri ile bireysel problem ve toplumsal problemler arasında pozitif ilişki bulunmuştur. 
Ölçek maddelerinin faktör yükleri .59 ile .84 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa 
iç tutarlılık güvenirlik katsayısı  bireysel problem alt boyutu için .79, sosyal problemler alt 
boyutu için .75 olarak bulunmuştur. 

2.3 İşlem 

İlk olarak, ölçeği uyarlamak için elektronik posta yoluyla izin alınmıştır. Bu işlemin ardından 
ölçek 2 öğretim üyesi tarafından önce Türkçeye çevrilmiş, daha sonra tekrar İngilizceye 
çevrilerek, çeviri ile orijinal form arasındaki tutarlılık incelenmiş ve denemelik Türkçe form 
elde edilmiştir. Daha sonra ölçeğin denemelik Türkçe formu, 2 öğretim üyesi tarafından 
incelenmiştir. Birden fazla anlam içeren veya açık olmayan ifadeler tespit edilmiştir. 

Son aşamada ise Türkçe form eğitim bilimleri anabilim dalında görev yapan 3 öğretim üyesi 
tarafından tartışılarak düzeltmeler yapılmış ve ölçeğe son şekli verilmiştir. Üniversitedeki 
Alkol Problemleri Ölçeği’nin yapı geçerliğinin incelenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) uygulanmıştır. Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin güvenirliği 
Cronbach alfa iç tutarlık, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonuyla 
incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 20.0 ve LISREL8.54 (Jöreskog ve 
Sorbom, 1996) programları kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

3.1 Madde Analizi 

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek 
amacıyla madde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde 
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toplam korelasyon katsayılarının .28 ile .87 arasında sıralandığı görülmüştür. Bulgular Tablo 
1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon 
Katsayıları 

Madde No  rjx 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 .46 

.28 

.44 

.38 

.84 

.86 

.87 

.73 

 

3.2 Güvenirlik 

Güvenirlik, ölçme aracının ölçtüğü özellikleri, hangi seviyede bir kararlılıkla ölçmekte 
olduğunu ortaya koyan bir istatistiksel işlemdir. Diğer bir ifadeyle, bir ölçme aracındaki bütün 
soruların birbiriyle olan tutarlığını, ele alınan oluşumu ölçmedeki türdeşliğini ortaya koyan bir 
unsurdur. Bunların yanı sıra ölçme sonuçlarının rastgele hatalardan arınıklık derecesi olarak 
da ifade edilmektedir (Tavşancıl, 2002). Bu bağlamda güvenirlik, aslında geçerliği 
tamamlayan bir parçadır. Bir ölçeğin, ölçülmek istenen özellikleri en doğru şekilde 
ölçebilmesi için, birincil olarak ölçme işlemini tutarlı olarak yapabilecek bir yeterliğe sahip 
olması gerekir.  

Güvenirliğin belirlenmesi için tercih edilen yöntemlerden birisi de iç tutarlılıktır. Likert tipi 
ölçeklerde, ölçeğin bütünü için ve alt boyutları için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 
hesaplanır. Cronbach alfa katsayısının yüksek oluşu, ölçek maddelerinin birbiriyle tutarlı 
olduğunu gösterir ve aynı zamanda ölçülen değişken her ne ise tüm maddelerin aynı değişkeni 
ölçtüğünü ortaya koyar (Karasar, 1994). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik 
katsayıları sosyal problemler alt ölçeği için .74, bireysel problemler alt ölçeği için .95, ölçeğin 
bütünü için .86  olarak hesaplanmıştır. 
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3.3 Yapı Geçerliği 

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı 
faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Faktör analizi, veriler arasındaki ilişkilere dayanarak, 
verilerin daha anlamlı ve özet bir biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenli bir istatistiksel 
çözümleme türüdür. Asıl amaç, değişkenler arasındaki karşılıklı bağımlılığın kökenini 
araştırmaktır (Baloğlu & Karadağ, 2008). Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ise, önceden 
oluşturulmuş bir yapının doğrulanıp doğrulanmayacağını sınamaya yönelik bir istatistiksel 
analiz olarak ifade edilebilir. DFA modelleri genelde çeşitli gizil yapılar arasındaki ilişki 
örüntülerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır (Bayram, 2010). 

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda 
bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için 
uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 8 maddeden oluşan, iki boyutlu Üniversitedeki Alkol 
Problemleri Ölçeğinin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 63.27, sd= 18, RMSEA= .091, NFI= 
.96, RMR= .018, SRMR= .053, CFI= .97, IFI= .97, RFI= .94, GFI= .95). Ancak, 3.-6. 
maddeler arasında ikili hata kovaryansı tanımlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör 
yükleri Şekil 1’de sunulmuştur: 

 
Şekil 1: Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’ne İlişkin Path Diyagramı ve Faktör Yükleri 
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4. TARTIŞMA 

4.1 YORUM 

Bu çalışmada Maddock, Laforge, Rossi ve O’Hare (2001) tarafından geliştirilen 
Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun 
geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının 
yürütüldüğü gruplar sayı bakımından istatistiksel analizlerin gerektirdiği yeterliliktedir 
(Tabachnick & Fidell, 2007). Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin yapı geçerliği 
DFA ile incelenmiştir. DFA için uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında, modelin iyi 
uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu 
görülmektedir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla uygulanan doğrulayıcı faktör 
analizi sonucunda iki boyutlu modelin uyum indekslerine bakıldığında iyi uyum verdiği 
görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi ile model-veri uyumuna ilişkin hesaplanan 
istatistiklerden en sık kullanılanları Ki-kare (x²), x²/sd, RMSEA, RMR, GFI ve AGFI’dir. 
Hesaplanan x²/df oranının 5’ten küçük olması, GFI değerinin .90’dan yüksek olması, model-
veri uyumunu göstermektedir (Marsh & Hocevar, 1988). Bununla birlikte, GFI’nin .85’ten, 
AGFI’nin .80’den büyük çıkması, RMSEA değerlerinin .10’dan düşük çıkması, model veri 
uyumu için kabul edilebilir alt sınırlar olarak görülmektedir (Marsh, Balla, & McDonald, 
1988).  

Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu 
(Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin güvenirliğini belirlemeye yönelik olarak elde 
edilen bulgular ölçeğin yeterli düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Madde analizi 
sonucunda, ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayılarının yüksek düzeyde olduğu 
görülmektedir. Ancak yalnızca 2. maddenin madde toplam korelasyon katsayısı .30 ölçütüne 
göre düşüktür. 

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde 
edilen tüm bulgular, bu ölçeğin üniversite öğrencilerinin problemli alkol kullanımının neden 
olduğu kampüs için sorunların türünü belirlemek amacıyla yeterli düzeyde geçerlik ve 
güvenirliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

4.2 ÖNERİLER 

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde 
edilen bulgular çerçevesinde bazı önerilerde bulunulabilir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarının yürütüldüğü araştırma grubu üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Dolayısıyla ölçeğin farklı örneklemler üzerinde geçerlik güvenirlik çalışmalarının yapılması 
yerinde olacaktır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin incelenmesine de ihtiyaç duyulmaktadır. 
İleride yapılacak çalışmalarda, test tekrar test yöntemiyle ölçeğin güvenilirliğinin belirlenmesi 
önerilebilir. Bunun yanı sıra ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla üniversitelilerde 
alkol kullanımı ile diğer ilişkili kavramlar arasındaki bağlantılar; geçerliği ve güvenirliği 
kanıtlanmış başka ölçekler aracılığıyla incelenebilir. 
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OSMANLI TOPLUMUNDA AKİKA GELENEĞİ: AHMED MÜNİB EFENDİ’NİN 
“RİSÂLE-İ AKÎKA” ADLI ESERİ 

 

Mehmet ÜNAL* 
Öz 

Yeni doğan çocuğun başındaki saça Arapça'da akika denir. Doğumundan sonraki yedi gün içinde çocuğun saçı 
kısmen veya tamamen tıraş edilerek adı konulur ve sonra Allah'a şükür için akîka kurbanı kesilir. Arap 
toplumunda İslamiyet’ten önce sadece erkek çocuklar için kesilen bu kurban, İslamiyet’in kabulüyle kız 
çocukları için de kesilmeye başlanmıştır. Osmanlı toplumunda da devam eden bu gelenek günümüzde de geniş 
bir coğrafyada tatbik edilmektedir. 19. yüzyıl Celvetî tarikatının mutasavvıf şeyhlerinden Üsküdarlı 
Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi de konu ile ilgili bir risale yazmıştır. Bu çalışmada, müellif Ahmed Münib 
Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgiler verilecek ve  Risâle-i Akika adlı eser kısaca özetlenerek 
günümüz Türkçesine aktarılmaya çalışılacaktır. Ahmed Münib Efendi, amcası Şeyh Mehmed Fahreddin Efendi 
(ö. 1311/1893) vasıtasıyla tasavvuf yoluna girmiş ve babası Mehmed Gâlib Efendi’den tarikat icazetini almıştır. 
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nde uzun bir süre memurluk yaptıktan sonra, 1909 yılında Cihât İdâresi 
Kâtipliği’nden kendi isteğiyle emekli olmuştur. 1336/1918 yılında Üsküdar’da vefât eden Ahmed Münib 
Efendi’nin basılı ve basılı olmayan birçok eseri vardır. 1319/1901-1902 yılında on beş sayfa olarak bastırılan 
Risale-i Akika, Hanefî Mezhebine göre ‘akîka’nın hükümlerini sarih bir tarzda ortaya koymaktadır. Ayrıca Şâfiî, 
Hanbelî ve Mâlikî mezheplerinin hükümleri de eserde vurgulanır. Risâle, müellifin Hukûk-ı Veled risâlesinden 
iktibasları ve Ehl-i Sünnet âlimlerinin eserlerinden bazı ehemmiyetli nakilleri de içerir. 

Anahtar Kelimeler: Celvetiyye, Şeyh, Haşimiyye, Bandırmalı-zâde Ahmed Münib, Risale-i Akika  

  
TRADITION OF AKIKA IN THE OTTOMAN SOCIETY: RISÂLE-I AKÎKA 

BY AHMED MUNIB EFENDI 
Abstract 

Hair of a new-born baby is called akika in Arabic.  The baby, in seven days after its birth, is given a name, and 
following this, a proper animal is sacrificed for Allah. This ceremony of sacrifice is also called akika. The so-
called sacrifice performed only for baby-boys in the pre-Islamic period, started to be done for baby-girls too after 
Islam was introduced. The tradition continued during the Ottomans and it is still in practice Bandırmalızade 
Ahmed Münib Efendi from Üsküdar, one of the sufi sheiks of the Celveti sufi order in the 19th century, also 
wrote a booklet on this topic. In this article, brief information is given about the life and works of Ahmed Münib 
Efendi, and his Risâle-i Akîka is summarised and translated into the present day Turkish. Ahmed Münib 
Efendi’s father is Bandırmalı-zâde Şeyh Küçük Mehmed Gâlib Efendi (b. 1329/1911).  Through his uncle Şeyh 
Mehmed Fahreddin Efendi (d. 1311/1893), he was introduced into sufism and received his ratification from his 
father, Mehmed Gâlib Efendi. He worked as an officer in Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti and retired from Cihât 
İdâresi Kâtipliği in 1909. Ahmed Münib Efendi, who died in 1336/1918 in Üsküdar, has left a lot of works, 
published or unpublished. Risale-i Akika, published in 15 pages in 1319/1901-1902, explains the rules of akika 
clearly according to the Hanefi doctrine. However, the rules are also detailed in respect with Şâfiî, Hanbelî and 
Mâlikî doctrines The booklet also cites some views from Ehl-i Sunnah scholars as well as citations from the 
author’s Hukûk-ı Veled.   

Key Words: Jilwatiyya, Sheikh, Haşimiyye, Bandırmalızade Ahmed Münib, Risâle-i Akika 
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Giriş 

Temel amacı bir mürşid-i kâmile bağlanmak olan birçok tarikat kurulmuştur. Bu 
tarikatlar usul ve metot farklılıklarından ötürü şube ve kollara ayrılmış; başka bir adla yeni 
tarikatlar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Celvetî tarikatı da Halvetiyye’nin içinden doğarak 
varlığını sürdürmüştür.  

Celvetiyye tarikatı bilinen en meşhur Türk-İslam tarikatlarından ve tasavvuf 
yollarından olup kökeni Halvetiliğe dayanır. Azîz Mahmûd Hüdayî tarafından 16. yüzyılın 
sonlarında kurulan Celvetî Tarikatı, İstanbul’da hızlı bir şekilde teşkilatlanıp kısa sürede 
yaygınlaşmıştır. Hüdâyî’nin 1038/1628’de vefât etmesiyle Celvetîlik dört şubeye ayrılmış 
(Bkz. Yılmaz, 1990: 236-245; Muslu, 2003: 441-493) ve her şube kurduğu tekkeler aracılığı 
ile tarikatın yaygınlaşmasını sağlamıştır.  

Muk’ad Ahmed Efendi (ö. 1049/1639), Hüdâyî’nin başhalifesi ve Üsküdar’daki 
Celvetî Âsitânesinin kendisinden sonraki postnişinidir. Başta Zâkirzâde Abdullah Efendi (ö. 
1067/1657) ile Devâtî Mustafa Efendi (ö. 1060/1650) olmak üzere yetiştirdiği halifelere bağlı 
şeyhler tarafından tarikatın İstanbul’daki teşkilatlanması sürdürülmüştür. (Işın, II/395; 
Yılmaz, 2001: 359-375).  

Gerek Hüdâyî devrinde ve gerekse daha sonraki devirlerde Balkanlarda seçkin şeyhler 
(Filibeli İsmâil Efendi, Saçlı İbrâhim Efendi, Atpazârî Osman Efendi gibi) tarafından temsîl 
edilen Celvetiyye, Balkanların en yaygın tarikatlarından biri olmuştur. Celvetiyye’nin ikinci 
merkezi durumunda bulunan Bursa’da ise, gerek Üftâde’nin ahfâdı, gerekse İsmail Hakkı 
Bursevî gibi şeyhler vasıtasıyla tarikat burada da yüzyıllar boyu itibarını devam ettirmiştir.  

Haşim Baba’nın vefatından sonra, müritleri tarafından kendisine nispet edilen ve 
Celvetîliğin son şubesi olan Hâşimiyye kolu kurulmuştur. Mustafa Hâşim Efendi’nin aynı 
zamanda Bektaşîliğe mensup olması nedeniyle bu tarikat, Celvetîlik içinde “rind meşrep” bir 
anlayışın uzantısı şeklinde gelişmiş, 20 yüzyılın başlarına kadar Celvetî, Melâmî ve Bektâşî 
zümreleri içinde etkisini sürdürmüştür. Mustafa Hâşim Efendi’nin tarikat silsilesi, babası 
Yûsuf Nizâmeddin Efendi (ö.1165/1752) vasıtasıyla Mustafa Erzincanî (ö. 1123/1711-12) ve 
ondan da Devatî Mustafa Efendi (ö. 1070/1659-60)’ye uzanmaktadır (Işın, II/395; Muslu, 
2003: 488-490).  

Haşimiyye kolunun asitanesi Üsküdar’ın İnadiye semtinde, Menzilhane yokuşu 
başında, bugünkü Zeynep Kamil Hastanesinin yanında idi.  Tekkenin ilk şeyhi Şeyh Yusuf 
Nizameddin Efendi’dir. Burada yirmi yıl şeyhlik yapmış olup 1166/1752 de vefat etmiştir. 
Tekke, zamanla harap olmuş, Şehla Ahmed Paşa tarafından 1169/1756 yılında tekrar 
onarılmıştır. Yusuf Nizameddin Efendi ölünce yerine ortanca oğlu Mustafa Haşim Efendi 
postnişin olmuş ve otuz yıl dergâhın şeyhliğini yapmıştır.  Haşim Baba, İnadiye dergâhında 
Celveti ve Bektaşi usulünü birlikte sürdürmüştür. Ancak Celvetilik her zaman ön planda 
kalmış; 20. yüzyılın başlarına kadar İstanbul’da Celvetî tarikatının en güçlü kolu olarak 
topluma hizmet vermiştir (Yılmaz, 1990: 245).  

Mustafa Hâşim Efendi’den sonra Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1247/1831) postnişin 
olmuştur. 1826’da Bektaşiliğin Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırılması için Sultan II. 
Mahmud’un saraya davet ettiği şeyhler arasında bulunan Mehmed Gâlib Efendi, Celvetîliğin 
tarihinde önemli rol oynayan bir kişidir.  Yetiştirdiği halifeleri, kendi ailesine mensup şeyhler 
vasıtasıyla son dönem İstanbul Celvetîliği üzerinde derin izler bırakmıştır. Bandırmalı 
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Tekkesi’ndeki Hâşimiyye meşihatı, önce Mehmed Gâlib Efendi ve sonra da kendi ailesinden 
Abdurrahim Selâmet Efendi (ö. 1266/1849), Mehmed Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) ve 
Küçük Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911) ile sürdürülmüştür (Tanman-Yılmaz, 1992: 
V/55; Şimşek, 2006: 138). 

Haşimiyye kolunun son dönem şeyhlerinden Küçük Mehmed Gâlib Efendi’den sonra 
yerine geçen oğlu Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi (ö. 1336/1918)’dir. Eserleri üzerine 
tarafımızdan çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri de akika ve akika kurbanının mezhepler 
açısından farklılıkları üzerine yazdığı risaledir. Bu çalışmada, Bandırmalızâde Ahmed Münib 
Efendi’nin kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş; eserlerinden “Risâle-i 
Akîka”sının ilim camiasına tanıtılması amaçlanmıştır.   

A) Hayatı 

Adı Ahmed Münib olup ailesinin mensubu olduğu tekkeye nispetle “Bandırmalı-zâde” 
diye şöhret bulmuştur. Üsküdar, Tavaşî Hasan Ağa Mahallesi’nde, Bandırmalı Şeyh Yusuf 
Efendi Hangâh’ında 1275/1858 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hz. Hüseyin’in soyundan gelen 
Ahmed Münib Efendi, Celvetî tarikatı, Haşimiyye kolundan, Üsküdarlı Seyyid Mustafa 
Haşim Efendi’nin torunudur. Babası Bandırmalı-zâde Şeyh Küçük Mehmed Galib Efendi 
(ö.1329/1911) ve annesi Emine Hanım’dır. Ahmed Münib Efendi’nin eşi, Müzeyyen Anniş 
Hanım (ö.1939) olup, Yusuf Nizameddin Ataer (ö.1967), Feyzullah Haşim Ataer (ö.1972) 
adında iki oğlu ve Emine Şaziment (ö.1966) adında bir kızı vardır (Albayrak, 1996: 92). 
Ahmed Münib, ilk eğitimini babası Küçük Mehmed Gâlib Efendi’den almış, daha sonra 
Üsküdar’da Fıstıklı Mektebi’nde Şeyhü’l-Hattatîn Hoca Sabri Efendi’den ders almıştır. Sonra 
Üsküdar Paşakapısı Rüştiyesi ile Toptaşı Askerî Rüştiyesi’ni bitirmiştir. Ahmed Münib, 
Celvetiyye’nin Haşimiyye koluna mensup bir sufidir. O, bu yola amcası Şeyh Mehmed 
Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) vasıtasıyla süluk etmiştir. Münib Efendi, 1296/1879 
tarihinde amcasından inabe alarak yirmi yıl hizmetten sonra, şeyh olan babası Mehmed Galib 
Efendi (ö. 1329/1911)’ye intisap etmiş ve ondan 1316/1898 yılında icazet almıştır (Albayrak, 
1996: 93). Yirmi iki yaşında Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretine girmiş ve yirmi dokuz sene 
memuriyetten sonra, Cihât İdâresi Kâtibliği’nden 1327/1909 tarihinde kendi isteğine üzerine 
emekli olmuştur. Daha sonra yedi sene Bandırmalı-zade tekkesinde şeyhlik yaptıktan sonra 
1336/1918 yılında vefat etmiştir (Haskan, 2003: I/124).  

Tarikata amcası Bandırmalı Şeyh Yusuf Efendi Hankâhı seccâdenişîni Şeyh Mehmed 
Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) vasıtasıyla girmiştir. Fahreddin Efendi 20 yıl hizmetin 
ardından vefat edince yerine geçen babası Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911)’ye intisâb 
etmiş ve ondan 1304/1886 tarihinde hilâfet almıştır (Albayrak, 1996: 93). Ahmed Münib 
Efendi, Üsküdar’da Tavaşî Hasan Ağa Mahallesi’nde İnâdiye adlı mahalde bulunan 
Bandırmalızâde Tekkesi’nde şeyhlik yapmıştır.  

Ahmed Münib Efendi, Meclis-i Meşâyıh’a (Kara, 1990: 255-256) verdiği 
otobiyografide tekkesiyle ilgili şunları söylemektedir: “Dergâhta Celvetiyye erkânı icrâ 
edilmekte olduğu gibi bugün de aynı erkân icrâ edilmektedir. Cuma günleri tarikatın özel 
günleridir. Ramazan’da her Cuma gecesi ve mübârek gecelerde açık bulunduğu gibi her 
akşam ve yatsı namazları arasında yemekten sonra câmide Hamdiyye ve usûl-ı tarikat icrâ 
olunmaktadır.Her sabah ve akşam namazlarında tevhîd-i şerîf okunmaktadır. Dergâh tamire 
muhtaç olduğu cihetle 1329/1911 senesinde tamir için kapatılmış ve vakfiyesinin icabından 
olmak üzere tahsisatından ve Dağdevesi’nde bir-iki nahiyenin Ali Baba Zâviyesi a‘şar bedeli 
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olan 10800 küsur kuruş vâridat da tamire karşılık tutulmak üzere katedilmiş olduğu halde 
bugün tamirine başlanamamış ise de, tarikatın âyini bir müddet kurucusunun türbesinde ve 
sonradan orasının da harap olmasına karşılık bugün mahdumlarının türbesinde icrâ 
edilmektedir. Meşîhat’ın yarı hissesinden başkası (olan) zakirlik uhdemde, diğer vazifelerden 
hitâbet ve devirhânlık biraderim İskenderdede Dergâhı Şeyhi Hâfız Rızâ Efendi uhdesinde, 
imâmet ve devirhânlık mahdûmum Hâfız Yusuf Nizâmeddin Efendi’nin uhdesinde, iki 
müezzinlik ve kayyûmluk amcazâdem Şeyh Kâmil Efendi’nin uhdesinde iken, türbedârlık ve 
dörtte bir hissesi Meşîhat’ın ve diğeri amcazâdem Nebil Efendi’nin uhdesindedir” (Şimşek: 
2006: 142-143).  

B) Eserleri 
Ahmed Münib Efendi’nin, basılan ve basılmayan birçok eseri mevcuttur. Basılı 

olmayan eserleri şu ana kadar bulunamamıştır.  
Basılan Eserleri: 

1. Mecmûa-yı Tekâyâ:  1307/1890 tarihinde İstanbul’da basılan eser, tekkeler, ayin 
günlerine göre tasnif edilmiş, her tekkenin adı, semti, ait olduğu tarikat, o zamanki şeyhi ve 
mülahazalar kısmında da ek bilgilerle son dönem tekke ve tarikatları hakkında önemli ipuçları 
vermiştir. 

2. Mir’âtu’t-Turuk: 1306/1889 yılında basılan eser, meşhur ve büyük tarikatların 
kurucularının hayatlarını vefat tarihi sırasına göre ele almış, nerede doğduklarını ve 
yaşadıklarını, özellikle de kabirlerinin yerlerini ayrıca belirtmiştir. Yine bu tarikatların 
şubelerinin isimleri de zikredilmiştir. 

3. Hukûk-ı Veled: Ma’ârif-i Umûmiye Nezâreti’nin Hicrî 10 Zi’l-ka’de 1306 ve Rûmî 
10 Mart 1315’te [21 Şubat 1899] 14 Numaralı Ruhsatnâmesi’yle, İstanbul’da, Cemâl Efendi  
Matbaası’nda Hicrî 1318’de [1900/1901] 24 sayfa olarak bastırılan bu “Hukûk-ı Veled” 
Risâlesi, Hanefî Mezhebi’ne göre “erkek veyâ kız evlâdının, babası üzerindeki Şer’î 
hakları”nı bildirmektedir. Bunlar, risâledi sıraya göre “çocuğun doğumunda, kız veyâ erkek 
ayırımı olmadan babanın sevinmesi ve şükretmesi, sağ kulağına Ezân-ı Muhammedî ve sol 
kulağına İkâmet okuması, çocuk doğar doğmaz ağzına çiğnenmiş hurmâ veyâ tatlı bir şey 
sürülmesi, akîka kurbânının kesilmesi, annesinin veyâ bir süt annenin emzirmesi, Şer’-i 
Şerîf’e uygun bir isim verilmesi, erkek çocuğun sünnet ettirilmesi, kız veyâ erkek çocuğun 
evlendirilmesi, babanın kız ve erkek evlâdlarına, hâllerine ve zamâna münâsib san’at, meslek, 
ilim, terbiye öğretmesi; helâl lokma yedirmesi” çok ayrıntılı bildirilmiştir. Ayrıca Şâfi’î, 
Hanbelî ve Mâlikî Mezhebleri’nin hükümleri de bazı yerde yazılmıştır. Ehl-i Sünnet 
âlimlerinin eserlerinden nakillerle hazırlanmıştır. Bu eserler ve mü’ellifler “İhyâ-yı Ulûmi’d-
Dîn, Şerh-i Şir’a, Câmi’u’s-Sagîr, Miftâhu’s-Se’âde, Şerh-i Mesâbih, Mefâtîhu’l-Cinân, 
Fetâvâ-yı Zahîriyye, Hısnü’l-Hasîn Şerhi, Hısnü’l-Hasîn, Hısnü’l-Hasîn Şerhi-Aliyyü’l-
Kârî, Ebu’l-Leys-i Semerkandî, İmâm-ı Münâvî, İmâm-ı Nevevî”dir.  

4. Risâle-i Akîka: Üzerinde çalıştığımız eser ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.  

5. Ta‘rîfu’l-Hitân: 1318’de İstanbul’da basılan bu eserinde bir “mukaddime”den 
sonra, nezâfet, hatn (sünnet)’ın lügat ve ıstılahtaki manaları, Kur’ân, hadislerdeki dayanakları 
ve İslam bilginlerinin bu konudaki görüşleri, sünnet ettirmenin hükmü, sünnet ettirmenin yaşı, 
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peygamberlerin sünnetli olarak doğmaları gibi konulara değinmektedir (Şimşek 2007: 
21/149). 

Basılmayıp Kendisine Atfedilen Eserleri:  

-Mecmeu’l-Beyân,  
-Kavâidu’l-Kur’ân,  

-Terceme-i İhlâs-ı Şerîf, 
-Gençlere Eimme-i İsnâ Aşere,  

-Menkıbe-i Evliyâ-i İstanbul, 
-Yâdigâr-ı Tuhfetü’l-Furkân,  

-Yâdigâr-ı Cihân Meslekü’l-İhvân,  
-Hadîkatü’l-Esâmî, 

-Hasâisü İhlâs-ı Şerîf,  
-Menâbi‘u’l-Hikem fî Vasfı Nebiyyi Ekrem (Albayrak, 1996: 92). 

 
C) Akîka 

Yeni doğan çocuğun başındaki ilk saçlarına “akîka”, bu çocuğun doğumundan yedi 
gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen tıraş edip adını koyduktan sonra Allah 
Teâlâ'ya şükür için kesilen kurbana “akîka kurbanı” denir. Arap toplumunda İslamiyetin 
kabulünden önceki dönemlerde sadece erkek çocuklar için kurban kesilen akika kurbanı 
İslamiyetin kabülünden sonra hem erkek hem de kız çocukları için kesilmeye başlanmıştır 
(Atar, 1989: II/263). Konu ile ilgili Hz. Aişe (r.a)’den şöyle rivayet edilmiştir: “Resul-i Ekrem 
bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun (akîka) olarak kurban etmemizi 
emretti.” (İbn-i Mace, Tarihsiz: 27) Aynı şekilde yine Hz. Aişe (r.a.(‘den başka bir rivayette 
ise “Peygamber Efendimiz, torunları Hasan ile Hüseyin'in doğumlarının yedinci günü akika 
kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur (Zebidi, XI/401). Ümmü Kürz (r.a.)’den nakille 
Resûlullah (s.a.v.)'ın şöyle söylediğini işittim: “Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, 
kız çocuğu için bir kurban kesmek gerekir. (Kurbanlığın) erkek veya dişi olması fark etmez.” 
(Ebu Davud, 1981: Hadis No:2834)  

Akika ile ilgili hadislerin çeşitli rivayetleri sebebiyle akika kurbanının dini hükmü 
üzerinde fıkıh alimleri ihtilaf etmişlerdir. Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel ve Şafîiye göre 
akika kurbanı kesmek sünnet, Zahiri mezhebine göre vaciptir. Ebu Hanife'ye göre ise 
mübahtır. Kaynaklarda Hanefiler'e göre akikanın mendup olduğu da zikredilmektedir. 
Peygamberimiz, bir şükür ifadesi olarak kesilen bu kurban için “itaat ve ibadet” anlamına 
gelen “nüsük” kökünden türetilmiş “nesîke” tabirini kullanmayı tercih etmiştir (Atar, 1989: 
II/264). Akîka kurbanı çocuk doğduğu günden bulûğ çağına gelinceye kadar kesilebilir,  
özellikle de doğumunun yedinci gününde kesilmesi müstehab kabul edilmiştir. Kesilen 
kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem 
yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir yere gömülür. Akîka kurbanının 
etinden bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifade eder. Bir 
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kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. İslamiyetin kabulünden öncesine dayanan bu gelenek 
bugün bile İslam coğrafyasının birçok yerinde bazı değişikliklerle hala devam etmektedir.  

 

D) Risâle-i Akîka  
Marmara Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Koleksiyonu RE14105 numarada 

kayıtlı olan eser, Maârif-i Umûmiye Nezâreti’nin H. 6 Şevvâl 1318 ve Rûmî 14 Kânûn-i Sânî 
1316’da (27 Ocak 1901) yılında 450 Numaralı Ruhsatnâmesiyle, İstanbul’da, Artin 
Asadoryan  Şirket-i Mürettibiyye Matbaasında H. 1319 M. 1901/1902 yılında on beş sayfa 
olarak bastırılmıştır. Metin verilirken sayfa numarası köşeli parantezle gösterilmiştir.   
“Risâle-i Akîka”, Hanefî Mezhebi’ne göre ‘akîka’nın hükümlerini bildirmektedir. Ayrıca 
Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikî Mezhebleri’nin hükümleri de bazı yerde sayfalarda verilmiştir. 
Risâle, müellifinin “Hukûk-ı Veled” risâlesinden iktibâslarla birlikte Ehl-i Sünnet âlimlerinin 
eserlerinden nakillerle hazırlanmıştır. Bu eserler ve müellifler “İhyâ-yı Ulûmi’d-Dîn, Şerh-i 
Şir’a, Câmi’u’s-Sagîr, Mürşidü’l-Müteehhilîn, Miftâhu’s-Seâde, Şerh-i Mesâbih, Tahâvî 
Şerhi, Vahdetî, Dürrü’l-Muhtâr, Cevherü’t-Tîre, Hısnü’l-Hasîn, Hısnü’l-Hasîn Şerhi-Aliyyü’l-
Kârî, Netîcetü’l-Fetâvâ, Hısnü’l-Hasîn, İmâm-ı Münâvî, İmâm-ı Vâkıdî”dir.  

 
 

E) Metin  
Risâle-i Akîka 

 [3] Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 
El-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin 

ve alâ Âlihî ve Evlâdihî ve Ezvâcihî ve Eshâbihî ecma’în. “Emmâ ba’d”: Sâye-i kemâlât-
vâye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî’de eli kalem tutan zevâtın hem-cinsine bir yâd-gâr bırakmak ve 
o vesîle ile ömr ü iclâl-i Şehriyârî isticlâbına muvaffak olmak, şi’âr-ı hamiyyet ü 
müsâdekatine evfak olmakla, bu fakîr Hafîd Ahmed Münîbü’l-Üsküdârî, “zebh-i akîka” 
hakkında a’zam-ı İslâmiyye’nin işbu mes’ele-i hayriyyeye müte’allik mü’ellefât-ı fevâ’id-i 
gâyât-i müteberrikelerinden iktibâs ve istinbât eylediğim me’âsir-i mevsûkayı cem’ u tahrîr ile 
mücerred ahlâka bir hizmet-i cemîle ve hayr-ı du’âya vesîle olmak üzre bir risâle tanzîm ve 
vukû’bulan nekâyıs u hatî’âtı, mütâla’asına ihâle-i enzâr-ı rağbet buyuracak zevât-ı kirâmın 
afv u setr edeceklerine ümîd-i vâsikla i’timâd ederek, min gayri istihkâkın, kütüb-i mu’tebere 
me’haz ittihâzıyla yalnız “zebh-i akîka”ya dâ’ir mesâ’il-i mühimmenin tertîb ü tercemesine 
mübâşeret ve “Risâle-i Akîka” nâmıyla tevsîmine müsâberet eyledim. 
 İşbu eser-i nâ-çîz, pâdişâh-ı ma’ârif-girdâr ve şehen-şâh-ı kerâmet-âsâr-ı şehriyâr-i bî-
müdânî Es-Sultân İbnü’s-Sultânü’s-Sultân El-Gâzî [4] “Abdülhamîd Hân-ı Sânî” 
Efendimiz Hazretleri’nin zamân-ı feyz-iktirân ve saltanat-nişân-ı Hilâfet-penâhîleri’nde 
mınassa-ârâ-yı husûl olan âsâr-ı fevâ’id-disâra ilâve buyursun, du’âsıyla bu sırada dahî tezyîn-
i makâl olundu. 

 “Akk” şakk ve kat’ ma’nâsına mevzû’dur. Şa’r-i mevlûd kat’ olunduğuna mebnî, 
“akîk” ve “ıkka” ve “akîka” ıtlâk olundu. “Ikka” ‘aynın kesriyle, masdardır. 
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 “Akîka” sefîne veznindedir. Mevlûdün hîn-i tevellüdünde saçı kırkılıp veyâhûd tırâş 
olundukda zebh olunan koyuna denir. “El-gulâmü mürtehenün bi-akîka” Hadîs-i Şerîfi 
şeref-sudûr buyurulmuşdur. Me’âl-i âlîsi: “Sabî, akîkasına terhîn olunmuşdur.” demekdir. 
Ve “Evlâdına akîka etmeyen kimse, kıyâmet gününde evlâdının şefâ’atinden mahrûm 
olur.” diye rivâyet olunmuşdur. 

 Ve ibtidâ evlâd zuhûrunda mevlûd, bir pâk, beyâz libâs içine vaz’ olunur ki, renkler 
miyânında ehabbü’l-elvân olduğu, eserle sâbitdir. Vâlidesi dahî ibtidâ tâze hûrmâ veyâhûd 
temr-i yâbis ya’nî kuru hûrmâ tenâvül ede. Ba’dehû mevlûdün tevellüdünde sağ kulağına 
Ezân-ı Muhammedî ve sol kulağına dahî İkâmet olunmak mesnûndur. Kâle Rasûlu’llâhi 
sallallâhü aleyhi ve sellem: “Men vellede veleden fe-ezzene fî üzni-hi’l-yemîni. Ve ukîme fî 
üzni-hi’l-yüsrâ. Lem tedarru-hû ümmü’s-sıbyâni.” buyurulmuşdur. Ma’nâ-yı şerîfi: “Bir 
kimsenin dünyâya bir veledi gelse, der-akab sağ kulağına [5] Ezân-ı Muhammedî ve sol 
kulağına İkâmet olunsa, ol mevlûd, ümmü’s-sıbyân denilen rîhın zararından emîn ve 
sâlim olur.” diye İhyâ-yı Ulûmi’d-Dîn nâm kitâbda Huccetü’l-İslâm Ebû Hâmid 
Muhammedü’l-Gazâlî ve Şerh-i Şir’a’da Seyyid Alî-zâde Şeyh Ya’kûb ve Câmi’u’s-
Sagîr’de İmâmü’s-Süyûtî bu Hadîs-i Şerîf’i Hazret-i İmâm-ı Hümâm Hüseyn İbn-i Aliyyü’l-
Mürtezâ “radıyallâhü anhü ve an ebî-hi” Hazretleri’nden rivâyetle tasrîh ederler. Ve 
Câmi’u’s-Sagîr’de beyân olunmuşdur ki, ümm-i sıbyân dedikleri, bir rîhdır ki, sabîlere ârız 
olur. Ve ekseriyyâ ol illetden, etfâl bayılır kalır. Ümm-i sıbyân, Lisân-ı Türkî’de “havâle” 
ta’bîr olunan illetdir. Allâhümme’hfız min-hü evlâdü’l-mü’minîn! Seyyide-i nisâ Fâtımetü’z-
Zehrâ “radıyallâhü anhâ” Cenâb-ı Hasen “radıyallâhü anhü” Efendimiz, tevlîd 
buyurduklarında, Rasûlü’s-Sekaleyn ve Ceddü’s-Sibtayn “sallallâhü aleyhi ve sellem” 
Efendimiz Hazretleri’nin ol mevlûd-i mübârek-mes’ûdun kulağına te’zîn buyurdukları 
mervîdir. Ve bir rivâyetde, mevlûdün tesmiye-i ismi yevm-i sâbi’a te’hîr eylemek sünnetdir, 
dediler. Ba’dehû mevlûdün dimâğına hûrmâdan çiğneyip süreler ve mümkin ise ekl etdireler. 
Eğer bulunmaz ise, hulviyyâtdan bir şey  ile açmak, ahsendir. Ve Peygamber-i Zî-şân 
“aleyhisselâm” Efendimiz Hazretleri’nin mübârek huzûr-ı şerîflerine henüz dünyâya gelmiş 
bir veled getirseler, nazar buyurdukları gibi “El-hamdü lillâhi’llezî vehebe lî ale’l-kiberi 
İsmâ’île ve İshâk. İnne Rabbî le-Semî’u’d-du’â” (Kur’an-ı Kerim, 14/39) buyurdukları [6] 
Mürşidü’l-Müte’ehhilîn nâm kitâbında Kutbü’r-Rabbânî İznîkî-zâde îrâd eder. Ve Şir’a 
Şerhi’nde mestûrdur ki, Hazret-i Melce’-i Enâm “aleyhisselâm” bu du’â ile dahî tebrîk 
buyurdular: “Allâhümme’c’alhü berran. Ve’nbithü fi’l-İslâmi nebâten hasenen.” Ya’nî 
“Yâ Rabb! Şer’-i Şerîf’e ve sultân-ı zamâna ve üstâdına ve peder ü mâderine ve sâ’ir 
itâ’ati lâzım olan kimslere mutî’ ve münkâd eyle! Cebbâr ve şakî ve âkk ve âsî kılma! Ve 
İslâm’da kudûmünü bereketli kılıp ve kendini ahlâk-ı hasene sâhibi hasene-i huluk ve 
inşâ kılıp, lisânını dahî fasîh ve belîğ eyle!” demekdir. Ve veledin vilâdetinin yedinci 
gününde kurbân-ı akîka zebh olunur. Zîrâ, eserde “El-akîkatü fî yevmi’s-sâbi’i hakkun 
ani’l-gulâmi şâtâni ve ani’l-câriyeti şâtün.” vürûd eylemişdir. Ma’nâsı: “Vilâdetinin 
yedinci gününde oğlan için iki ve kız için bir koyun akîka olmak üzre zebh olunmak, 
mevlûdün hakkıdır.” demekdir. Lâkin inde’l-muhakkıkîn, on dördüncü ve yirmi birinci 
günlerinde akîka edilmesinin enseb ü efdal olduğu Kemâlüddîn-i Şirvânî’nin Miftâhu’s-
Se’âde ismiyle mevsûm olan kitâb-ı sıhhat-nisâbında mestûrdur. Nitekim Büreyde 
“radıyallâhü anhü” rivâyeti üzre, Hadîs-i Şerîf’de “El-akîkatü tüzbehu li-seb’in. Evi’l-
erbe’ate aşera. Evi’l-ihdâ ve ışrîne.” vürûd eylemişdir.  
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Eğer zarûret olur ise, te’hîr dahî olunur. Zîrâ, Ser-ver-i Enâm “aleyhisselâm” 
Efendimiz Hazretleri, risâletle şeref-yâb oldukdan [7] sonra kendi nefs-i tayyibeleri için akîka 
kurbânı zebh buyurdukları beyne’l-Arab meşhûr ve Şârih-i Şir’a Seyyid Alî-zâde Şeyh 
Ya’kûb ve Şerh-i Mesâbih’de dahî tasrîh olunduğu gibi, kütüb-i siyerde de mestûrdur. Ve bir 
kurbân dahî zebh edip, sevâbını ümmete ihdâ eyledikleri dahî mervîdir. Pes, ümmet üzerine 
dahî bu iki vechile kurbân meşrû’ oldı. Ve kurbân-ı akîkanın zebhi, E’imme-i Hanefiyye’ye 
göre müstehab ve E’imme-i Şâfi’iyye’ye göre sünnet ve E’imme-i Hanbeliyye’ye göre 
vâcibdir. Câmi’u’s-Sagîr’de ve Tahâvî Şerhi’nde, akîka vâcib ve sünnet değildir. Diler ise 
işler ve diler ise terk eder. Zîrâ, Rasûl-i Ekrem “sallallâhü aleyhi ve sellem” Efendimiz’in, 
“Bir kimsenin dünyâya bir veledi geldikde, bir ibâdete meyl ü muhabbet ü rağbet eder 
ise, oğlan için iki ve kız için bir koyun akîka eylesin!” buyurdukları, vâcib ve sünnet 
olmasını nefy eder. Ve İmâmü Fahri’l-Enbiyâ “aleyhissalâtü vesselâm” Efendimiz’in, 
Sibtayn-i Ezhereyn ve Bedreyn-i Münîreyn ya’nî Cenâb-ı İmâm-ı Hasen ve İmâm-ı Hüseyn 
“radıyallâhü anhümâ ve an ebeveyhimâ” Hazarâtı’ndan akîka buyurdukları, cevâza delâlet 
eder. Cevâzında kimsenin ihtilâfı yokdur. Ve kurbân ise deveden, sığırdan, koyun, keçiden ve 
bunların erkek ve dişisinden câ’izdir. Hazret-i İmâmü’l-Hümâm, Şehîd-i Kerbelâ “radıyallâhü 
anhü” Efendimiz’in vilâdetinde, Risâlet-penâh Efendimiz, bir şât ya’nî dişi koyun ile akîka 
resmini [8] icrâ buyurdular. Lâkin horôsdan ve sâ’ir tuyûrâtdan zebhini revâ görmediler. Ve 
Vahdetî rivâyeti üzre, fakîrler kurbân niyyetiyle horôs ve tavuk zebh etmesi, Mecûsî fi’li 
olduğundan, mekrûhdur, diye tahrîh etmişdir. Ve akîka edilecek kurbân, udhıyyede zebh 
olunan kurbân misillûdür. Ya’nî onda câ’iz olan, bunda dahî câ’iz olur. Dürrü’l-Muhtâr’da 
beyân olacağı üzre, udhıyye için Şer’an sinn-i mu’ayyen olmakla, deve beş; öküz, câmûs iki; 
keçi, koyun bir yaşında olmakdır. Bir yaşındaki koyunlardan fark u temyîz edilemeyen altı 
aylık kuyruklu kuzunun dahî tadhıyesi câ’izdir. Zîrâ, Rasûl-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem 
Efendimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” Hazretleri “Dahhû bi’s-senâyâ illâ en yu’sera 
ehadü-küm, fe’lyezbehi’l-cez’i mine’d-da’n” buyurmuşlardır. Esnân-i mezkûreyi mütecâviz 
olanların tadhıyesi câ’iz ve mâ-dûnu bulunanların tadhıyesi câ’iz değildir. “Cez’”, altı aylık 
koyuna, “dâ’n” kuyruklu koyuna denir. Cevherü’t-Tîre’de tasrîh olunduğu üzre, hılkaten 
boynuzsuz ve hâyeleri çıkarılıp alınmış ve mecnûne ve hılkaten kulağı küçük ve semîz 
bulunan deve ve sığır ve keçi, kurbân olur. A’mâ veyâ tek gözlü olan veyâ zebûn olup 
kemiğinde iliği kalmayan veyâ topal olup mahall-i zebha yürümeğe kudreti olmayan veyâ 
hastalığı zâhir ve âşikâr olan [9] ve eli ve ayağı maktû’ veyâ kulağının veyâ kuruğunun 
veyâhûd gözü, burnunun sülüsünden ziyâdesi gitmiş veyâhûd ağzında kat’iyyen dişi olmayan 
câ’iz olmadığı gibi, Dürrü’l-Muhtâr’da beyân olunduğu gibi, hılkaten kulaksız veyâ 
kuyruksuz [olan] veyâ burnu kat’ olunmuş veyâ memelerinin başları kes[il]miş veyâhûd 
kurumuş olan ve insân necsi yeyip gayri nesne ekl etmez olan deve ve sığır ve koyun ve 
keçinin tadhıyesi câ’iz olmaz ve sahîz olmaz. İbn-i Âbidîn rivâyeti üzre, boynuzu kökünden 
kırılanın dahî tadhıyesi câ’iz olmaz ve sahîz olmaz. Ammâ, yalnız gılâfı münkesir olan 
hayvânın tadhıyesi câ’izdir. Dürrü’l-Muhtâr rivâyeti üzre, kurbânlık koyun, zebh için 
yatırılıp ayakları bağlandıkdan sonra, ıztırâbından ayağı kırılmak ve gözü kör olmak gibi 
kendisinde uyûb-ı mâni’adan bir ayb hâdis olsa, tadhıyesi câ’iz ve sahîh olur. Zebh için 
hayvânı yatırmazdan evvel, bıçağı bileyip keskin etmek mendûbdur. Ve bıçak büyük ve 
keskin olmak ve dört damarları kesmek ve bu damar ile iktifâ edip başını ayırmamak, 
müstehabdır. Ve hayvânı yatırdıkdan sonra, bıçağı bilemek veyâhûd hayvânı bacağından 
tutup sürümek ve inde’z-zebh kıbleye teveccühü terk etmek ve zebh, şiddet ile bıçağı murdâr 
eylemek ta’bîr olunur ırk-ı ebyadına îsâl eylemek ve ıztırâbı sâkin olmaksızın yüzmek ve 
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beyân olunduğu üzre, başını gövdesinden ayırmak ve hayvânı evvelâ [10] ensesinden kesip 
ba’dehû kendisinde hayât bâkî iken urûku kesmek, mekrûhdur. Ammâ, urûku kat’ etmezden 
evvel helâk olursa, harâm olur; meyte hükmünde olup ekl olunmaz. Ve zebh olunacak 
mahalle, ta’zîm ile getirmek müstehabdır. Deveden mâ-adâsını yatırıp ayaklarını bağlamak 
sünnetdir. Ve sığırın dişisinin ve sâ’irlerin erkeğinin lahmi, atyabdır.  

 İbn-i Âbidîn’de, semîz olup eti behâsı ziyâde olandan kurbân etmek, kabûle ve sevâba 
akrabdır, demişdir. Gözleri ve karnı ve ayakları ve göğsü kara olan koyun, memdûh ve ziyâde 
efdaldir. 
 Eğer mevlûd, ünsâ olduğu vaktinde, akîkası bir olur. Zîrâ, ba’z-ı ahkâm-ı Şer’iyye’de 
nisâ, ricâlin nısf mertebesini hâ’izdir. Mîrâs ve şehâdet husûslarında olduğu gibi.. Ve Hısnü’l-
Hasîn Şerhi’nde, Aliyyü’l-Kârî, “Oğlan için iki ve kız için bir kebş zebh olunmak 
müstehabdır.” demişdir. Eğer bu vechile etmeseler, ol oğlan ve kız, nâ-bâliğ iken vefât etse, 
ba’z-ı ulemâ, ebeveynine şefâ’at etmez, demişdir. Zîrâ, akîka mevlûdün baba üzerinde olan 
hukûkundandır. Nitekim “Hukûk-ı Veled” nâm risâle-i âcizânemizde dahî beyân 
olunmuşdur. Kendi babası tarafından zebh-i akîka olunmadığını bilse, hayâtda oldukça, yüz 
yaşına dahî girse kurbân etmelidir. Bu sûretde hem babası uhdesinde alacağı hakk-ı akîkadan 
tahlîs ve hem de ni’met-i vücûda [11] şâkir bulunmuş olur. Ba’zı zevât-ı kirâm, her ne kadar 
akîkanın zebhini, hayâtına hasr etmişler ise de, bâb-ı recâ dâ’imâ meftûh olduğundan, 
vâlideyninin ecr-i uhrevîsine nâ’iliyyetini recâ maksadıyla, vefât eden veled için dahî zebh 
edilmesini tecvîz etmişlerdir. Nitekim, mevti için kurbân zebh olunup ve fukarâya tasadduk 
olunup da sevâbını meyyite ihdâ olunduğu, ma’mûlün bihdir. Ve gulâmdan iki şât akîka 
oldukda, ikisi dahî yaşda ve hüsnde ve cesâmetde berâber olmalıdır. Hayru’n-nisâ Hazret-i 
Âyişe “radıyallâhü anhâ” rivâyeti üzre, Hadîs-i Şerîf’de “Ani’l-gulâmi şâtâni mükâfâtâni. 
Ve ani’l-câriyeti şâtün.” vârid olmuşdur. Ma’nâsı: “Oğlandan, akîka sinnen ve hüsnen ve 
mütesâviyetân olarak iki koyundur. Ve kızdan, bir koyundur.” demekdir. Sabînin, hîn-i 
tevellüdünün yedinci günü başını tırâş veyâhûd saçı kırkılıp vezn edilerek ne mikdâr gelir ise, 
ol mikdâr altın veyâhûd gümüş, fukarâya tasadduk etmek, ahsendir. Zîrâ, Hazret-i İmâm-ı 
Hüseyn “radıyallâhü anhü” Efendimiz’in vilâdetlerinde, Seyyidetü’n-nisâ Fâtımetü’z-Zehrâ 
“radıyallâhü anhâ”ya böylece icrâ olunmasını, Habîb-i Zî-şân “aleyhi salevâtü’l-Melikü’l-
Mennân” Efendimiz Hazretleri emr buyurdukları, rivâyât-ı sahîhadandır. Ve akîka günü, ba’z-
ı selef-i sâlihîn, hıtânını dahî icrâ etdiler. Bir sabî, mahtûn doğar ise, onunla teberrük olunur. 
[12] Zîrâ, enbiyâ’-i zî-şân efendilerimizin ba’zıları, mahtûnîn oldukları hâlde tulû’ etdiler. 
Fakat, Halîlullâh Hazret-i İbrâhîm “aleyhisselâm” seksen yaşında iken kendini hıtân eylediği 
mervîdir. Nitekim “Ta’rîfü’l-Hıtân” nâm eser-i âcizânemizde beyân olunmuşdur. İmâm-ı 
Vâkıdî rivâyeti üzre, Sultân-ı Serîr-i “Kâbe Kavseyn” ve Burhân-ı Celîl-i Her Dü-Kevneyn 
“aleyhi salevâtü Rabbü’l-Ferakdeyn” Efendimiz Hazretleri, “Zamân-ı câhiliyyetde, akîkanın 
kanını, mevlûdün başına sürerler idi. Sakınıp, siz böyle etmeyesiniz! Ol akîkanın 
demini, tâhir bir mahalle ilkâ edesiniz!” diye emr buyurmuşlardır. Ve ol akîka kurbânının 
fuzalâtını dahî, bir çukura koyup defn edeler, mümkin oldukça. Tefe’’ül için, kemiklerini 
kırmayıp, mefâsılından fasl oluna! Ve bütün olarak bir kazan içinde tabh olunup lahmini 
tefrîk ile, fukarâya tevzî’ veyâhûd ekl etdireler. Ve kemikleri cem’ olup bir pâk mahalle defn 
edile. Ve mevlûdün ebesi olan hâtûna dahî budundan bir mikdâr, mümkin ise tabh olunmuş 
olduğu hâlde verile. Akîka kurbânı zebh olunduğu esnâda, işbu du’â kırâ’et oluna. Zîrâ, 
du’ânın kırâ’eti müstehabdır, diye görülmüşdür. Eğer akîka, kendi nefsi için ise “Allâhümme 
hâzihî akîkatî, demü-hâ bi-demî ve lahmü-hâ, lahmî ve ızamü-hâ, bi-ızamî ve cildü-hâ, 
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bi-cildî ve şa’ru-hâ, [13] bi-şa’rî. Allâhümme’c’al-hâ fidâ’en lî mine’n-nâr! Bismillâhi 
Allâhü Ekber!” deyip zebh ede. Eğer akîka zükûr olarak âhar bir kimse için ise “Allâhümme 
hâzihî akîkatü fülân bin fülânin. Demü-hâ bi-demi-hî ve lahmü-hâ, lahmi-hî ve ızamü-
hâ, bi-ızami-hî ve cildü-hâ, bi-cildi-hî ve şa’ru-hâ, bi-şa’ri-hî. Allâhümme’c’al-hâ fidâ’en 
le-hû mine’n-nâr!” Eğer ünsâ için olur ise, zamîr mü’ennes olarak okunur: “Allâhümme 
hâzihî akîkatü fülân binti fülânin. Demü-hâ bi-demi-hâ ve lahmü-hâ, lahmi-hâ ve 
ızamü-hâ, bi-ızami-hâ ve cildü-hâ, bi-cildi-hâ ve şa’ru-hâ, bi-şa’ri-hâ. Allâhümme’c’al-
hâ fidâ’en le-hâ mine’n-nâr!” Ma’nâsı: “Yâ Rabb! Bu kurbân, filân oğlu filânın 
akîkasıdır. A’zâsından her bir uzvuna bu akîkanın her bir cüz’ünü bedel edip, 
mukâbelesinde cehennemden necât verip ondan fedâsını kabûl kıl!” demekdir. Hısnü’l-
Hasîn’de “Bismillâhi Allâhü Ekber! Şu akîka, filân bin filân yâhûd bint-i filânındır, deyip 
sâ’ir kurbân-ı udhıyye gibi Besmele eyleye!” diye musarrahdır. Ve Besmele’de, nısf-ı ahîri 
terk olunur ki, onlar “Er-Rahmânü’r-Rahîm” lafz-ı şerîfleridir. Rahmetden müştakkdır. 
Zamân-ı zebh ise, zamân-ı merhamet değildir. “Rahîm”, “Rahmân” ism-i şerîfleri, bu 
mahalde kırâ’et olunmaz. Zebîha üzerine tesmiyede bi-lâ “Vâv”, “Bismillâhi Allâhü Ekber!” 
demek müstehabdır. Me’a’l-vâv “Bismillâhi Vallâhü Ekber!” demek mekrûhdur, diye 
Netîcetü’l-Fetâvâ’da beyân olunmuş olduğundan, ol vechile kırâ’et olunmak lâzımdır. Ve 
çocuklara, yedi günlük iken ve dahî süd emerken icrâ ederler. Tâ ki, kendileri için olan kurbân 
etinden ekl etmeyeler! [14] Zîrâ, ol evkâtde dahî et yemeğe sâlih değillerdir. Ve bundan fehm 
olunur ki, ol kurbânın etinden, akribâsı olanlar ekl eder. Takvâ bâbında şu kadar vardır ki, 
mevlûdün usûlü olan vâlideyni ve cedd ve ceddeleri, cümlesi bir hükmde olmakla, ekl 
etmeseler, evlâdır. İşte bu tafsîlü güzelce fehm ederek, gaflet etmeyip akîkayı icrâ etmek, 
ehemm ve elzemdir. Zîrâ, zebh-i akîkanın âhiretçe fâ’idesinden başka, dünyâca dahî bi-lutfi-
hî te’âlâ, veledin âfâtdan sâlim olarak hüsn-i hâl ve ahlâk u fetânet sâhibi olmasına medârdır. 
Nitekim, beyân olundu. Meselâ, îd-ı udhıye kurbânında olan kurbânın aslı, İbrâhîm 
aleyhisselâmdan kaldığı, cümlenin ma’lûmudur. Şöyle ki, oğlu İsmâ’îl aleyhisselâmı, rızâ’-i 
Hakk’da zebh etmek murâd etdikde, kebş-i azîm vârid ve fidâ’-i İsmâ’îl olmuşdur. Eğer 
İbrâhîm “aleyhisselâm” bi’l-fi’l İsmâ’îl aleyhisselâmı zebh etmiş olaydı, her mü’min’e, 
evlâdından birini zebh etmek vâcib olurdu. Avâmm-ı nâsın, bu ma’nâya tahammülü 
olmadığından, Allâhü Te’âlâ ve Tekaddes Hazretleri, rahmet-i âmmesiyle tahfîf edip, onun 
bedeline kurbân-ı udhıyeyi meşrû’ kılmışdır. Bu cihetden ki, kendi vücûdu ni’metine şükr 
eden, evlâdının vücûdları ni’metine dahî şükr edip kurbân [15] etmelidir. Zîrâ, iki sûretde dahî 
nef’i, kendine â’iddir. Fi’l-hakîka, kendi zebh olunsa veyâhûd evlâdından birini zebh etse, hâl 
nice olurdu! 

 Ve kurbâbda, ziyâde fazîlet olmakla, sıhhati, ganîye ve fakîre şâmil oldu. Lâkin vücûb, 
ancak nisâba mâlik olan kimseye â’iddir. Eğer nezr etse, edâsı lâzımgelir. Nitekim, sadaka-i 
fıtr, fukarâya vâcib değil iken, sadaka-i fıtr vermek vermek, sahîh ve evlâ olur.  
 Ve akîka kurbânı dahî, bayrâm kurbânı gibi herkes onun lahminden ekl eder. Ekl 
edemeyen kimseler dahî, yukarıda beyân olunmuşdur. Ve kurbânın lahmini, fukarâya infâkda 
ecr-i cezîl vardır. Ve âlem-i fânî ise, tahsîl-i sevâb mahallidir. Hattâ “Ed-dünyâ mezra’atü’l-
âhırati.” denildi. Burada kazandığının sevâbını, evvel-i emrde kabrde bulacaksın. Zîrâ, kabr, 
menâzil-i âhıretin menzil-i evvelidir. Nitekim “El-kabru evvelü menâzili âhıratün. Ve’l-
âhıratü âhıri menzili min menâzili’d-dünyâ.” buyurulmuşdur. Hakk Te’âlâ Hazretleri, 
Cevâd ve Vehhâb’dır. 
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F) Sonuç 

Celvetî tarikatı 18. yüzyılın başından 20. yüzyılın başına kadar İstanbul’un en yaygın 
tasavvuf mekteplerinden birisi idi. Tarikatın son dönem şeyhlerinden birisi de Ahmed Münib 
Efendi’dir. Münib Efendi devlet memurluğu görevinden emekli olduktan sonra tarikata girmiş 
ve şeyhliğe kadar yükselmiştir. Çalışkan ve velud bir zat olan Münib Efendi birçok eser telif 
etmiş, yalnız bunların birçoğuna ulaşılamamıştır.  

Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi 
yaymaktır. Ahmed Münib Efendi tekkede yetişip eserlerini bu gaye ile kaleme almıştır. 
Eserlerinde ayet ve hadislerinden iktibaslar yapmıştır. Celvetiliği hep ön planda tutmuş, 
tarikatın adabını ve müritlerin yapması ve yapmaması gereken hususları ayrıntılı olarak 
anlatmıştır. “Risâle-i Akika” adlı eseri ise h.1319 yılında İstanbul’da basılmıştır. Dili gayet 
sadedir. Dedesi Haşim Baba’dan etkilenmiştir. Eserde Hanefî Mezhebi’ne göre “akîka” 
hükümlerine yer verilir. Ayrıca Şâfi’î, Hanbelî ve Mâlikî Mezhebleri’nin hükümleri de 
anlatılır. Risâle, müellifin “Hukûk-ı Veled” risâlesinden alıntılar ve Ehl-i Sünnet âlimlerinin 
eserlerinden yapılan nakillerle hazırlanmıştır. 19. yüzyılda akika kurbanı hakkında 
mezheplerin ortaya koyduğu bilgileri okuyuculara farklı bir bakış açısı ile anlatmıştır. 
Böylece tarihte ve günümüzde akikanın yapılış usulü ve varsa farklı yönleri hususunda bilgi 
veren bir eser olarak okuyucuların dikkatine sunulmuştur.   
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KÜLTÜR TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN KAPADOKYA 
ALGISININ TEKRAR ZİYARET ETME VE TAVSİYE ETME DAVRANIŞI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 
S. Banu YILDIZ*  Sultan N. KILIÇ** 

 

Öz 

Bu çalışma kültür turizmine katılan yerli turistlerin Kapadokya algısının tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme 
davranışı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada anket 
tekniği kullanılmış ve 414 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında frekans 
dağılımı, faktör analizi, t-testi, ANOVA, Kruskal Wallis ve regresyon analizi yapılarak değerlendirilmiştir. 
Yapılan faktör analizi sonucunda ziyaretçilerin Kapadokya algısının, rehberlik hizmetleri,  turistik çekim, fiyat, 
konaklama hizmetleri, altyapı, tekrar ziyaret etme ve tavsiye davranışı boyutlarından oluştuğu görülmektedir. 
Araştırma sonucunda yerli turistlerin Kapadokya algılarının olumlu düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, otel türü, Kapadokya’ya geliş amacı, geliş sıklığı, seyahat 
organizasyon şekli ve kalış süresi değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak yerli 
turistlerin Kapadokya’yı tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme davranışını etkileyen en önemli etkenlerin rehberlik 
hizmetleri, turistik çekim ve altyapı boyutları olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Tekrar Ziyaret Etme, Tavsiye Etme Davranışı, Yerli turist, Kapadokya 
Algısı 

JEL KOD: L83 

THE EFFECT OF DOMESTIC CULTURAL TOURISTS’ 
PERCEPTIONS TOWARDS CAPPADOCIA ON REVISIT INTENTION AND 

BEHAVIOUR ADVICE 
Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of domestic cultural tourists’ perceptions towards Cappadocia on 
revisit intention and behaviour advice. For this purpose, the survey technique was utilized and 414 
questionnaires were evaluated. Data obtained were evaluated through the frequency analysis in SPSS, factor 
analysis, t- test, ANOVA, Kruskal-Wallis and regression analysis. According to the results of factor analysis, it 
was seen that visitors’ perceptions of Cappadocia consisted of guidance services, touristic attraction, price, 
accommodation services, infrastructure, and revisit as well advice behaviour. As a result of the study, it 
was found out that domestic tourists’ perceptions toward Cappadocia was highly positive. Moreover, significant 
differences were statistically found in terms of gender, marital status, age, hotel type, and the purpose of visit to 
Cappadocia, the frequency of visits, the type of travel organization, and the length of stay. In conclusion, the 
most critical factors affecting domestic tourists’ intention of revisit to Cappadocia and advice behaviour 
were found as the dimensions of guidance services, touristic attraction, and infrastructure.  

Keywords: Culture Tourism, Revisit Intention, Advice Behaviour, Domestic Tourists, Perception towards 
Cappadocia 
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1.GİRİŞ 

Bilgi ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler, insanların 
değişik kültürleri görme, öğrenme ve tanıma merakını artırmış ve bu yerleri gezip görme, 
araştırma isteği kültür turizminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnsanların hem kendi milletine 
hem de farklı milletlere ait kültürleri tanıma ve görme isteği, farklı deneyimler kazanmaları, 
kültür turizmine olan talebi artırmakta ve artırmaya da devam etmektedir (Uygur ve Baykan, 
2007: 45 )   

Kültür turizmi açısından Türkiye eşi, benzeri olmayan zengin bir kültürel mirasa 
sahiptir (Batman ve Oğuz, 2008: 190; Tunç ve Saç, 1998: 32). Türkiye sahip olduğu doğal 
güzelliklerinin ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmanın vermiş olduğu kültürel 
zenginliğinin yanı sıra, bu medeniyetlere ait birçok eserin yüzyıllardır korunarak saklandığı 
bir açık hava müzesi konumundadır (Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005: 105). Ancak bu kültürel 
zenginliğini etkili bir şekilde kullanamadığı görülmektedir. Türkiye’de iç turizm faaliyetine 
katılan vatandaşların gerçekleştirdikleri seyahatlerin toplam sayısı 2013 yılında 68.452.000 
olmuştur. Yapılan seyahatlerin amacı, yıllar itibariyle en fazla “yakınları ziyaret”, daha sonra 
ise sırasıyla “gezi, eğlence, tatil” ve “sağlık” üzerinde yoğunlaşmıştır. Ortalama geceleme 
sayılarının 2013 yılında 8,1 olduğu görülmüştür. Yurt içi seyahatler içerisinde “ticari ilişkiler, 
fuar” ve “kültür” başlıkları en düşük sayıda yer alan seyahat amaçları olarak yer almıştır. 
2013 yılında yurt içinde kültür amaçlı 697.000 seyahat, 1.810.000 toplam geceleme, 2,6 gün 
ortalama geceleme gerçekleşmiştir (TÜROFED, 2015: 20).  

Kültür turizmi her yıl milyonlarca turisti motive ederek tarihi alanların, müzelerin, 
sanat galerilerinin ziyaret edilmesini sağlayarak binlerce insanın istihdam edilmesini 
sağlamakta,  konaklama işletmelerinin doluluklarını arttırmakta, diğer turizm işletmelerinin 
yanı sıra birçok sektörü harekete geçirip olumlu yönde etkileyerek turizmin tüm yıla 
yayılmasını sağlamaktadır (Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005: 103). Daha kaliteli turist 
çekebilmek, sürdürülebilir turizmi sağlamak, ülke kültürünü yerli ve yabancılara tanıtmak, 
korumak, sahip çıkmak için kültür turizminin geliştirilmesi önemlidir.  

Literatürde kültür turizmiyle ilgili son zamanlardaki araştırmalar kültür/miras 
turizmine katılan  turistlerin demografik ve seyahat davranışı özelliklerinin belirlenmesi 
üzerine odaklanmıştır (Formica and Uysal, 1998; Huh ve Uysal, 2004; Kızılırmak ve 
Kurtuldu, 2005; Lee, Kim ve Seock, 2009; Master ve Prideaux, 2000; Martin vd., 2004; Öter 
ve Özdoğan, 2005). Bu bağlamda kültür turizmi, kültür turistlerinin özellikleri, tercihleri ve 
algılarına yönelik çalışmalar; tanıtım, bütçe, planlama gibi konularda destinasyonlar için 
rekabet avantajı sağlayabilir. Bu çalışmada ele alınan Kapadokya bölgesi tarihi, kültürel ve 
doğal çekiciliklere sahip bir bölgedir ve Türkiye turizmi için önemlidir. UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ndeki varlıklarımızdan biri olan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 
1985 yılında hem kültürel hem de doğal miras olarak listeye eklenmiştir. Göreme dini boyutta 
da önemlidir; özellikle VII-XIII. yüzyıllar arasında baskılardan kaçan Hıristiyanlar bu bölgeye 
yerleşmiştir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bölgeyle ilgili şu alanlar yer almaktadır 
(www.kulturvarliklari.gov.tr, 04.05.2015); Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı 
Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve 
Soğanlı Arkeolojik Alanı. 

Nevşehir’de dinsel, kültürel, ticari vb. çok sayıda taşınmaz kültür varlığı ve sit alanları 
bulunmaktadır. 2014 yılı sonu rakamlarına göre Türkiye’de toplam 13.617 adet tescilli sit 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   168	  

alanı bulunmakta olup bu alanlardan 154’ü Nevşehir’de yer almaktadır 
(www.kulturvarliklari.gov.tr, 04.05.2015). 2014 yılında Türkiye’deki müze ve ören yerlerini 
toplam 29.774.390 kişi ziyaret etmiştir. Nevşehir Hacıbektaş Müzesi 228.552 ziyaretçiyle 
2014 yılında en çok ziyaret edilen 10 müze arasına girmiştir. 2014 yılında en çok ziyaret 
edilen 10 örenyeri arasında Nevşehir Göreme Örenyeri (1.080.188 ziyaretçi), Nevşehir 
Kaymaklı Örenyeri (464.792 ziyaretçi), Nevşehir Derinkuyu Ören yeri (420.348 ziyaretçi) 
bulunmaktadır (www.kulturvarliklari.gov.tr, 09.07.2015). Ayrıca Nevşehir-Derinkuyu 
Ortodoks Kilisesi Hıristiyanlık açısından önemli kabul edilen dokuz merkez arasında yer 
almaktadır (http://yigm.kulturturizm.gov.tr, 09.07.2015). Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
faaliyet gösteren müze ve örenyerleri kültür turizminin en önemli öğelerini oluşturmaktadır 
(Tunç ve Saç, 1998: 33). 

Bu çalışmanın amacı kültür turizmine katılan yerli turistlerin Kapadokya algılarının 
belirlenmesi ve ayrıca bu algıların tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme davranışı üzerindeki 
etkisini incelemektir. Bu çerçevede öncelikle literatür taraması yapılmış, daha sonra anket 
tekniği kullanılarak elde edilen bulgular, sonuç ve öneriler sunulmuştur. Çalışmanın 
sonuçlarının literatüre ve sektöre katkısı olacağı düşünülmektedir. 

 
2.  LİTERATÜR TARAMASI 

Kültür bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden oluşan ve kendi 
kimliğini yansıtan yaşam tarzı ve gelenekleridir (Usta, 2002: 149). Kültür öğrenilmiş bir 
davranıştır. İnsanlar kültürlerinden o kültüre özel inanışlar, değerler, tutumlar, alışkanlıklar ve 
gelenekler gibi davranış formlarını öğrenir. Kültür insanların davranış şekillerini etkiler 
(Walker, 1999: 429).  

Ziyaret edilen bölgeye ait kültür, turistlerin ziyaret sebeplerinin temelini 
oluşturabilmektedir (Avcıkurt, 2015: 98). Kültür bölgeye özgü, yöresel özellik taşıyan ve bu 
yöresel özelliği bulunduğu bölge dışında başka bir bölgede bulabilme imkânı olmayan bir 
özelliktir. Bu nedenle turizmin yöreselliği ile ilgili konulara dikkat etmek gerekmektedir 
(Batman ve Oğuz, 2008: 194).  

Kitle turizmi maliyeti az tutup yüksek miktarda satış yaparak gelir elde etme temeline 
dayanırken (Roney, 2011: 19) kültür amaçlı yapılan seyahatlerde düşük fiyat odaklı 
yaklaşımların bu derece önemli olmadığı bilinmektedir. Kitle turizmine alternatif olarak 
kültürün turizme daha fazla dâhil edilmesi önemsenmektedir (Öter ve Özdoğan, 2005: 127). 

Kültür amaçlı turizm şu şekilde tanımlanmıştır; “Kültür amaçlı turizm, insanların 
kişiliğini olgunlaştırmak, genel bilgi düzeyini artırmak hedefine yönelik olarak yapılan 
seyahatlerdir” (Usta, 2002: 147). Kültür turizmi, kültürel turizm, miras turizmi, sanat turizmi, 
etnik turizm gibi kavramlar birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir (Richards, 2001: 7). 

Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların, müzelerin, eski uygarlıklara ait kalıntıların 
görülmesi amacıyla yapılan seyahatler, araştırma ve inceleme için yapılan yer değişimler 
kişilerin ufuklarını açmakta ve kültür turizmini oluşturmaktadır (Tunç ve Saç, 1998: 32). 
Kültür turizminin kaynakları oldukça geniştir.  Kültür turizminin kaynakları müzeler ve tarihi 
merkezler, antik anıtlar, festivaller ve özel olaylar, dini yerler (kiliseler, camiler vb.), sanat 
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etkinlikleri, özel ilgi gezileri, geleneksel el sanatları, yöresel yiyecek ve içeceklerden 
oluşmaktadır (Swarbrooke, 2000: 306).  

Turizme katılım, insanların kişisel farklılıkları nedeniyle değişik sebeplere dayanabilir. 
Yaş, cinsiyet, medenî hal, eğitim seviyesi, gelir düzeyi, iş, yerleşim birimi, iletişim araçları 
gibi konular farklılıkları tetiklemektedir (Doğan, 2004; 45). Hayatlarında değişiklik ve yeni 
fikirler arayan insanların diğer kültürlerle daha fazla ilgilendiği ortaya çıkmıştır (Lee ve 
diğerleri, 2009: 728). Literatürde kültür turizmiyle ilgili çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.  

Huh ve Uysal (2004) kültürel/miras destinasyonları ile bu destinasyonları ziyaret eden 
turistlere yönelik bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın birinci amacı, kültürel/miras 
destinasyonunun özellikleriyle bu tip destinasyonları ziyaret eden turistlerin doyumu 
arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  İkinci amacı ise turistlerin ziyaret davranışlarını ve 
demografik özelliklerini göz önünde bulundurarak kültürel/miras destinasyonunun 
özellikleriyle bu tip destinasyonları ziyaret eden turistlerin doyumu arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmaktır (Huh ve Uysal, 2004: 179). Çalışmada miras (el sanatları, mimari, geleneksel 
görünüm, müzik ve dans gibi sanatlar)  ve kültürel çekiciliklerin (müzeler, galeriler, kültür 
köyleri, tarihi binalar, anıtlar) doyumu daha fazla etkilediği görülmüştür (Huh ve Uysal, 2004: 
192). 

Emir ve Avan (2010) çalışmalarında Konya’yı kültürel amaçla ziyaret eden yabancı 
turistlerin satın alma karar sürecinde kültürel varlıkların etkisine ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesini amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda yabancı turistlerin satın alma karar 
sürecinde kültürel varlıkların etkisine ilişkin görüşleri olumludur. Bununla birlikte, turistlerin 
satın alma karar sürecinin ihtiyacın ortaya çıkması ve alım sonrası davranışlar aşamalarını 
daha fazla önemsedikleri ifade edilmektedir. 

Umur (2011) Kapadokya bölgesindeki otel işletmelerinde konaklayan müşteriler ile 
otel işletmelerindeki yöneticiler arasındaki hizmet kalitesi farklarını belirlemeyi amaçlamıştır. 
Araştırmaya konu olan otel işletmelerinde, işletmelerin hizmetlerinden dolayı müşterilerin 
algılamalarının, yöneticilerin algılarından daha düşük seviyede oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca konaklama işletmelerindeki hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin yönetici ve 
müşteri algılamaları arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. 

Okumuş ve diğerlerinin (2012) çalışmalarında Türkiye’deki kültürel turizme yönelik 
politika ve planlar incelenmiştir.  Çalışmada ilgili belgeler ve hükümet yetkililerinin 
konuşmaları kullanılarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre Türkiye kültürel 
turizmden ziyade deniz-kum-güneş turizmi olarak konumlanmaktadır. Planlamalarda kültürel 
turizm ikincil ve alternatif turizm türü olarak yer almaktadır. Özel ve zengin kültürel turizm 
kaynaklarından yeterince faydalanılamamış olması “kaçırılmış bir fırsat” olarak 
nitelendirilmektedir (Okumuş ve diğerleri, 2012: 638). 

Altunel ve Kahraman, (2012) İstanbul’u ziyaret eden kültür turisti tipolojilerinin 
belirlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarında demografik özellikler, tercih edilen 
aktiviteler, amaçlar ve seyahat güdülerini ele almışlardır. Turist tipolojilerinin ele alınan bu 
konular yönünden farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Amaçlı-derin deneyimli kültür turist 
tipolojisinin kişisel gelişime önem verme, eğitim amaçlı gezi, farklı kültürler hakkında 
bilgilenme isteği gibi özellikleri olduğu görülmüştür. Ayrıca müzeleri daha fazla ziyaret 
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ettikleri ve yerel pazarları daha fazla kullandıkları görülmüştür (Altunel ve Kahraman, 2012: 
7). 

Negruşa ve Yolal (2012) kültür turizmine katılma motivasyonunun boyutlarını 
belirlemek için Romanyalı gençler üzerinde araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucuna göre 
hem erkek hem de kadınlar için öğrenme ve deneyim faktörleri kültürel faktörlerden daha 
yüksek değerlere sahiptir. Bu nedenle tanıtma kampanyaları ve imaj çalışmaları yapılırken 
kültür turizmi ile ilgili faaliyetlerinin eğitim ve öğrenme sürecine faydası olabilecek yönleri 
üzerinde odaklanılması tavsiye edilmiştir. (Negruşa ve Yolal, 2012: 548-551). 

Mishra (2013) çalışmasında, Agra bölgesinde turistin algısını etkileyen faktörleri 
incelemiştir. Turistin bilgi edindiği kaynağın bazı demografik faktörlerden etkilendiği 
görülmüştür. Yaş, eğitim ve ailenin geliri, bilgi edinilen kaynağı etkilemektedir. Ancak 
cinsiyet, medeni durum ve mesleğin bilgi edinilen kaynak üzerinde bir etkisi 
bulunmamaktadır. Ayrıca, sadece turistin cinsiyeti kalış süresini etkilemektedir. Cinsiyete 
göre algıların değişip değişmediği test edilmiş ve birçok faktörde algıların aynı olduğu 
görülmüştür. Kültür turistlerinin algılarının ölçülmesi için hazırlanan ölçekte, katılımcıların 
anıtlar ve turist çeken bölgeler, altyapı, konaklama ve yiyecek imkânları, hijyen ve temizlik 
ile ilgili konularda çoğunlukla olumlu ifadelere katıldığı görülmüştür. Ayrıca yerel halkın 
kültürlü ve medeni olduğunu ancak turistlerin taksiciler ve esnaf tarafından istismar edilmeye 
çalışıldığını düşünmektedirler. Araştırmadaki verilerin cinsiyete göre değerlendirilmesi 
sonucunda bazı ifadelerde kadınların bazı ifadelerde ise erkeklerin daha olumlu düşündüğü 
görülmüştür (Mishra, 2013: 57-58). 

Anamaria ve Cristina (2013) kültür turistlerinin motivasyonu üzerine yaptıkları 
çalışmada, seyahate karar verme konusunda mimari yapının ve anıtların doğada zaman 
geçirmekten, arkadaş ve akraba ziyaretlerinden daha önemli olduğunu tespit etmişlerdir. 
Ayrıca,  yöresel halk kültürü ve geleneksel mutfak, kültürel festivaller ve müze ziyaretleri 
çoğu katılımcı tarafından nispeten önemli görülmüştür. Tarihi alanların, ibadet yerlerinin ve 
müzelerin çekicilik değeri en yüksek kültür varlıkları olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmaya 
göre çoğunlukla kültür turizmi diğer turizm formlarının tamamlayıcısı veya kapsamlı turizm 
ürününün bir parçasıdır (Anamaria ve Cristina, 2013: 832- 833). 

Vong (2013) Makao bölgesinde yaptığı araştırmada, kültürel miras yönetimine yönelik 
algının destinasyonun kültürel imajı ile ilgili oluşan algı ve ziyaretten duyulan memnuniyet 
üzerindeki etkisini incelemiştir. Ayrıca destinasyona yapılan ziyaretten duyulan 
memnuniyetin tekrar gelme ve başkalarına tavsiye etme davranışı üzerindeki etkisini de ele 
almıştır. Katılımcılar ziyaretleri süresince kültürel alanları ve müzeleri ziyaret etme 
durumlarına göre kültürel ve kültürel olmayan turistler olarak iki gruba ayrılmıştır. 
Katılımcılara bölgedeki kültürel mirasın ne derece korunduğu, ne derece iyi tanıtıldığı ve ne 
derece iyi değerlendirildiği sorulmuştur. Yapılan analiz sonucunda bölgedeki koşullar, 
erişebilirlik ve memnuniyet başlıkları altında üç boyut oluşturulmuştur. Bölgedeki şartlarla 
ilgili memnuniyetin tekrar gelme ve tavsiye etme niyeti ile önemli derecede ilişkili olduğu 
görülmüştür. Erişilebilirlikle ilgili memnuniyetin ise başkalarına tavsiye etme niyeti ile 
önemli derecede ilişkili olduğu anlaşılmıştır (Vong, 2013: 287-296). 

Alvarez ve Korzay tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, bölgenin kültürel ve 
miras zenginliği ile ilgili bilgi ve farkındalığın destinasyon hakkında oluşan algıyla pozitif 
yönde ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır (Alvarez ve Korzay, 2011: 433). 
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Çakıcı ve Özdamar (2014) tarafından kültür turlarına katılan yerli turistlerin anlık satın 
alma davranışlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada Şanlıurfa’yı kültür turları 
kapsamında ziyaret eden yerli turistlere anket uygulanmıştır. Anlık satın alma davranışlarının 
cinsiyete, eğitim ve gelir seviyesine göre farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Yaş yükseldikçe 
anlık satın alma isteğinin azaldığı ve bekâr katılımcıların anlık satın alma davranışına evli ve 
dul/boşanmış olan katılımcılara göre daha yatkın oldukları anlaşılmıştır (Çakıcı & Özdamar, 
2014: 287- 302). 

Umur (2015) çalışmasında Kapadokya Bölgesi’ni ziyaret eden yabancı turistlerin 
destinasyona yönelik imaj ve kişilik algılamalarının ziyaretçi memnuniyeti ve geleceğe 
yönelik ziyaretçi davranışları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Araştırma sonucunda, 
Kapadokya Bölgesi’ni ziyaret eden yabancı turistlerin destinasyon imajı ve destinasyon 
kişiliği algılamalarının yüksek ve olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca destinasyon imajı ve 
destinasyon kişiliği ile ziyaretçi memnuniyeti ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışı arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, destinasyon imajı ve destinasyon 
kişiliğinin, turistlerin memnuniyet düzeylerini ve gelecekte destinasyonu tekrar ziyaret 
etmelerini ve yakınlarına tavsiye etmelerini etkilediği tespit edilmiştir. 

Farklı araştırmalarda kültürel miras ile ilgilenen ziyaretçiler üzerinde araştırmalar 
yapılmıştır. Bu tip ziyaretçiler birçok yönden diğer ziyaretçilerden farklı özelliklere sahip 
olduğu için planlamacılar ve pazarlamacılar bu farklılıkları göz önünde bulundurmalıdır 
(Martin ve diğerleri, 2004). Böylelikle turizm pazarlamacıları müşterilerini daha iyi anlayarak 
stratejiler geliştirebileceklerdir (Huh ve Uysal, 2004). 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 
Bu araştırmanın amacı kültür turizmine katılan yerli turistlerin Kapadokya algısının 

tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç 
kapsamında cevap aranacak sorular ise şunlardır: 

1.   Yerli turistlerin demografik profili nedir? 
2.   Yerli turistlerin Kapadokya algıları nasıldır, kaç boyuta sahiptir?  
3.   Demografik değişkenler açısından bu boyutlar arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 
4.   Yerli turistlerin Kapadokya algılarının tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme 

davranışı üzerindeki etkisi nedir?  

Konuya ilişkin ulusal literatürde yapılmış çalışma sayısının oldukça sınırlı oluşu ve 
yerli turistlerin ihmal edilmesi bu çalışmanın yapılmasında etkili olmuştur. Yapılan bu 
çalışma ile literatüre ve Kapadokya’da kültür turizmine katkı sağlaması açısından önem arz 
etmektedir. 

 
4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın evreni, Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. 
Araştırmada Kapadokya bölgesinin seçilmesinin nedeni tarihi ve kültürel anlamda yüksek bir 
potansiyele sahip olmasıdır. Nevşehir Valiliği Kapadokya bölgesindeki müze, örenyeri, kilise 
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gibi turist çekim noktalarını 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 1 milyon 244 bin 543 yerli ve 
yabancı turistin ziyaret ettiğini belirtmiştir (www.sabah.com.tr, 10.07.2015). 

Araştırmada örneklem yöntemi olarak tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmakta; İlk 
bölümde yerli turistlerin demografik özelliklerin belirlenmesine yönelik 6 soru, seyahat 
özelliklerine yönelik 8 soru, ikinci bölümde ise yerli turistlerin Kapadokya algısına yönelik 
5’li Likert ölçeğine (5: Kesinlikle katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 2: 
Katılmıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum)  uygun 30 ifade bulunmaktadır. Turistlerin 
seyahat özelliklerine ilişkin sorular Emir ve Avan’ın (2010) çalışmasından, yerli turistlerin 
Kapadokya algısına yönelik ifadeler ise Mishra’nın  (2013) çalışmasından faydalanarak 
oluşturulmuştur. Bu ifadeler uzman görüşü alınarak Türkçeye uyarlanmıştır. Mart 2014- 
Mayıs 2014 tarihleri arasında Kapadokya’yı gezen yerli turistlere rehberler aracılığı ile 
anketlerin doldurulması sağlanmıştır.  

Pazarlama araştırması alanında kabul gören yöntem çerçevesinde 0.05 anlamlılık 
düzeyinde evrenin büyüklüğü bir milyon ve üzeri olduğunda örnek kütle sayısı olarak kritik 
kabul edilen eşik 384’tür (Altunışık ve diğerleri, 2007: 127; Sekaran, 1992: 253). Bu 
çalışmada toplam 414 geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 
ve analizinde SPSS 19.0 istatistik programından faydalanılmıştır. 

Ölçeğin (30 ifade için) iç tutarlılık katsayılarını hesaplamak için Cronbach Alpha testi 
uygulanmış ve Cronbach Alpha (iç tutarlılık) katsayısı 0,912 olarak bulunmuştur. Cronbach 
Alpha Katsayısı 0.80-1.00 aralığında yüksek derecede güvenilirliğe sahiptir (Ural ve Kılıç, 
2005: 258). Elde edilen verilere göre ölçeğin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Demografik değişkenlere ilişkin verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde 
analizinden yararlanılmıştır. Yerli turistlerin Kapadokya algılarının hangi boyutlardan 
oluştuğunu belirleyebilmek amacı ile ifadeler faktör analizine tabi tutulmuştur. Dağılım 
testinde (Kolmogorov-Smirnov) örneklemin normal dağılıma sahip olduğu ve parametrik 
testler yapabileceği anlaşılmıştır. Faktör analizinden elde edilen boyutların demografik 
özellikleri itibari ile farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile bağımsız örneklem 
t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri 
ölçmek için regresyon analizi yapılmıştır. 

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
Araştırmaya katılan yerli turistlerin demografik bulguları tablo 1’de verilmiştir. 

Katılımcıların %59.4’ ünün erkek, %61.4’ünün bekâr, %41.1’nin 18-24, %31.2’sinin 25-34 
yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumu açısından %60.4’ ünün 
lisans mezunu olduğu, %45.9’unun öğrenci olduğu, gelir durumu açısından ise %42’sinin 
1500 TL ve altında aylık geliri olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo1: Araştırmaya Katılanların Demografik Bulguları 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde 
%  Demografik Özellikler Frekans Yüzde 

%  

Cinsiyet 
Kadın 168 40.6  

 
 

Emekli 25 6.0 

Erkek 246 59.4 Devlet 
memuru 59 14.3 
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Yaş 

18-24 170 41.1 Meslek Özel sektör 87 21.0 

25-34 129 31.2 Serbest 
meslek 28 6.8 

35-44 58 14.0 Öğrenci 190 45.9 
45 yaş ve 
üstü 57 13.8 Diğer 25 6.0 

Medeni Hâl 
Evli 160 38.6 

 
 
Gelir 
Durumu 

1500 TLve 
altı 174 42.0 

Bekâr 254 61.4 1501-
2000TL 83 20.0 

Eğitim 
Durumu 

İlköğretim 19 4.6 2001-2500 
TL 96 23.2 

Lise 94 22.7 2501-3000 
TL 36 8.7 

Lisans 250 60.4 3000 ve 
üzeri 25 6.0 

Lisansüstü 51 12.3 

Tablo 2’de araştırmaya katılan yerli turistlerin tatil profili bulguları frekans ve yüzde 
dağılımları verilmiştir. Katılımcıların %30.4’ü 3 yıldızlı, %26.3’ü 4 yıldızlı otellerde 
konaklamışlardır. Katılımcıların %52.9’u Kapadokya’ya ilk gelişleri olduğunu, %30.7’si 
2.kez geldiklerini belirtmişlerdir. Tesiste kalış süresi açısından katılımcıların %52.2’ sinin 1-3 
gün gibi kısa süreli konaklama yaptıkları görülmektedir. Katılımcıların Kapadokya’ya geliş 
amacı açısından %49.3’ünün tarihi, kültürel varlıkları ziyaret olduğunu, %33.8’ i tatil ve 
dinlenme amaçlı olduğunu belirtmişlerdir. Kapadokya hakkında bilgi kaynağının ise 
%28.5’inin Sey. acen/Tur operatörü, %27.8’inin tavsiye olduğu görülmektedir. Seyahat 
organizasyon şeklinin daha çok bireysel olduğu ve seyahate eşlik eden kişinin çoğunlukla 
arkadaşlar olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların Göreme açık hava müzesini ziyaret, şehir 
turu/ alışveriş, cami/medrese/külliye, mimari yapıları ziyaret, balon turu gibi aktivitelere daha 
fazla katıldıkları görülmektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların Tatil Profili Bulguları 

Tatil ile İlgili Değişkenler 

Frekans 

%  
 Tatil ile İlgili Değişkenler 

Frekans 

%  

 
Otel türü 

5 yıldız 84 20.3 
 
Kapadokya 
hakkında bilgi 
kaynağınız  

Sey. Acen./Tur ope. 118 28.5 

4 yıldız 109 26.3 Aile, dost akraba 
tavsiyesi 115 27.8 

3 yıldız 126 30.4 Yazılı/görsel medya  100 24.2 

Motel 95 22.9 İnternet 81 19.6 

 
Kapadokya’ya 
kaçıncı gelişiniz 

İlk gelişim 219 52.9 Seyahat 
organizasyon 
şekliniz 

Bireysel 254 61.4 

2. kez 127 30.7 Paket tur 160 38.6 

3. kez ve üzeri 68 16.4 Seyahatinize eşlik 
eden kişi 

Tek başına 74 17.9 

 Günübirlik 59 14.3 Eşim 88 21.3 
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Tesiste kalış 
süreniz 

1-3 gün 216 52.2 Ailem 82 19.8 

4-7 gün  98 23.7 Arkadaşlarım 170 41.1 

8 günden fazla  41 9.9 

Katıldığınız 
aktiviteler 

Göreme açık hava 
müzesi 216 52.2 

 
Kapadokya’ya 
geliş amacınız 

Tarihi ve 
kültürel 
varlıkları 
ziyaret 

204 49.3 
Cami/medrese/külliy. 144 34.8 

Mimari yapıları 
ziyaret 137 33.1 

Tatil ve 
dinlenme 140 33.8 Yer altı şehirleri 107 25.8 

Şehir turu/ alışveriş 183 44.2 
Diğer (akraba 
ziyareti, iş 
amaçlı) 

70 16.9 
At turu 108 26.1 
Balon turu 142 34.3 
Fuar/sergi/festival 77 18.6 

Katılımcıların Kapadokya bölgesini algılamalarının dağılımına ilişkin aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde genel 
olarak yerli turistlerin Kapadokya bölgesini olumlu algıladıkları, ifadelere yüksek düzeyde 
katıldıkları görülmektedir. Ortalamalar dikkate alınarak en fazla olumlu algılanan ifadeler ise 
şunlardır: “Bölgeyi akraba ve arkadaş çevreme tavsiyede bulunurum (4.15).”, “Bölge doğal 
çekiciliğe sahiptir (4.14).”, “Bölge tarihi ve kültürel çekiciliğe sahiptir (4.13).”, “Tur ve otel 
personeli temiz giyimli ve düzgün görünümlüdür (4.12).” ifadeleridir. “Bölgeye özgü 
hediyelik eşya fiyatları uygundur (3.58).”, “Konaklama tesislerinin fiyatları uygundur (3.65)”, 
“Yeme- içme tesislerinin fiyatları uygundur (3.71).” ifadeleri ise en düşük ortalamaya sahip 
olan ifadelerdir. 

Tablo 3: Katılımcıların Kapadokya Bölgesini Algılamalarının Dağılımı 
İFADELER X  ss 
1.Tur ve otel personeli temiz giyimli ve düzgün görünümlüdür. 4.12 0.81 
2.Doğal alanlar korunmuştur. 4.00 0.77 
3.Temiz bir çevreye sahiptir. 3.99 0.80 
4.Bölge doğal çekiciliğe sahiptir. 4.14 0.86 
5.Bölge tarihi ve kültürel çekiciliğe sahiptir. 4.13 0.81 
6.Turistler için emniyetli, güvenli bir bölgedir. 3.92 0.84 
7.Yöredeki konaklama tesislerinin hizmet kalitesi yeterlidir. 3.84 0.86 
8.Konaklama tesislerinin temizliği yeterlidir. 3.81 0.88 
9.Yiyecek içecekler hijyenik ve kalitelidir. 3.79 0.90 
10.Konaklama tesisinde ve restoranlarda yiyecek/içeceklerin çeşitliliği yeterlidir. 3.87 0.88 
11.Bölgenin alt yapısı (kanalizasyon, yol, su vb.) yeterlidir. 3.76 0.89 
12.Bölgeye ulaşım rahat ve kolaydır. 3.81 0.89 
13.Bölgede alışveriş imkânları yeterlidir. 3.75 0.90 
14.Servis personeli turistlere yardım etmede isteklidir. 3.83 0.88 
15.Yerel halkın ve esnafın turistlere karşı tutum ve davranışları olumludur. 3.88 0.85 
16.Tur ve otel personelinin iletişim becerileri iyidir. 3.92 0.85 
17.Hizmetler söz verilen zamanda sağlanmaktadır. 3.89 0.91 
18.Kesintisiz telekomünikasyon hizmeti vardır. 3.84 0.87 
19.Bölgedeki rehberlik hizmetleri yeterlidir. 3.83 0.88 
20.Tur maliyetinde ani artış yoktur. 3.74 0.93 
21.Tur operatörleri / tur rehberleri katılımcıların önerilerine göre hareket etmektedir. 3.87 0.92 
22.Çalışanlar turistlerin sorunlarını çözmede samimi ve isteklidir.  3.91 0.87 
23.Turistlerin istekleri çalışanlar tarafından ihmal edilmez. 3.87 0.90 
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       (5:Kesinlikle katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 2: Katılmıyorum, 1:Kesinlikle katılmıyorum) 

Tablo 4’de araştırmaya katılan yerli turistlerin Kapadokya bölgesini algılamalarının 
faktör analizi sonuçları, Cronbach Alpha değerleri verilmiştir. Yapılan faktör analizi 
sonucunda faktör analizinin geçerliliğini gösteren KMO testi sonucu 0.873 ve Bartlett testi ise 
ilgili test düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar faktör analizi sonuçlarının geçerli 
olduğunu göstermektedir. Faktör analizi sonucunda özdeğeri birden büyük yedi tane faktör 
elde edilmiştir. Bu yedi faktör için yapılan içerik analizi sonucunda düşük yüklenme değerine 
(<.40) sahip altı ifade (1. -10. -14. -15. -24. -25. maddeler) bir sonraki faktör analizine dâhil 
edilmemiştir. Kalan 24 ifadenin faktör analizine tabi tutulması sonucunda yüklenme değeri 
.40’nin ve özdeğeri 1’in üzerinde toplam varyansın yaklaşık % 60.567’ sini açıklayan altı 
faktör elde edilmiştir. 

Verinin analizinde en yüksek varyansı açıklayan (%14.295) Faktör 1 rehberlik 
hizmetleri olarak adlandırılıp, sekiz ifadenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Faktör 2 turistik 
çekim olarak adlandırılıp varyansın %10.413’ünü açıklamakta ve dört ifadeden oluşmaktadır. 
Faktör 3 fiyat (%10.345)  olarak adlandırılıp üç ifadeden oluştuğu, Faktör 4 konaklama 
hizmetleri (%9.738)  olarak adlandırılıp dört ifadeden oluştuğu, Faktör 5 altyapı (% 8.135) 
olarak adlandırılıp üç ifadeden oluştuğu son faktörün ise tekrar ziyaret ve tavsiye (%7.641) 
olarak adlandırılıp iki ifadenin bir araya gelmesiyle oluştuğu görülmektedir. En fazla olumlu 
algılanan boyutlar sırasıyla rehberlik hizmetleri (4.23), fiyat (4.09), turistik çekim (3.94), 
konaklama hizmetleri (3.94), tekrar ziyaret ve tavsiye (3.94) faktörleridir. Aritmetik 
ortalamalardan araştırmaya katılan yerli turistlerin Kapadokya bölgesini ve verilen hizmetleri 
olumlu algıladıkları, tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyetinde olduklarını görülmektedir. Bu 
sonuçlar memnuniyet vericidir. 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için “Cronbach Alpha” iç tutarlık katsayıları 
hesaplanmıştır. Toplam 24 ifadeden oluşan ölçeğin iç tutarlılık/güvenirlik katsayısı alpha 
α=0.892 olarak bulunmuştur. Faktörlerin güvenirlik katsayıları .692 ve .833 arasında olduğu 
Tablo 4’de görülmektedir. Ankette yer alan ifadeler için elde edilen Cronbach Alpha 
güvenirlilik katsayısının istatistiksel anlamda yeterli düzeyde olduğu anlaşılmakta ve 
ölçeğinin tutarlı ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmektedir (Ural ve Kılıç, 2005: 258). 

Tablo 4: Katılımcıların Kapadokya Bölgesini Algılamalarının Faktör Analizi Bulguları 

Faktörler Faktör 
yükleri Özdeğer Açıklanan 

varyans 
Cronbach 

Alpha 
Faktör 1: Rehberlik hizmetleri (X = 4.23)    6.996 14.295 .830 
17.Hizmetler söz verilen zamanda sağlanmaktadır .688    
20.Tur maliyetinde ani artış yoktur. .679    
18.Kesintisiz telekomünikasyon hizmeti vardır. .623    
19.Bölgedeki rehberlik hizmetleri yeterlidir. .613    

24.Bölgede sağlık hizmetleri yeterlidir. 3.86 0.85 
25.Bölgeyle ilgili yeterli tanıtım yapılmaktadır. 3.84 0.96 
26.Konaklama tesislerinin fiyatları uygundur. 3.65 1.01 
27.Yeme- içme tesislerinin fiyatları uygundur. 3.71 0.99 
28.Bölgeye özgü hediyelik eşya fiyatları uygundur. 3.58 1.02 
29.Bölgeyi tekrar ziyaret etmek istiyorum. 4.08 0.84 
30.Bölgeyi akraba ve arkadaş çevreme tavsiyede bulunurum. 4.15 0.85 
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21.Tur operatörleri / tur rehberleri katılımcıların önerilerine 
göre hareket etmektedir .587    

16.Tur ve otel personelinin iletişim becerileri iyidir. .581    
22.Çalışanlar turistlerin sorunlarını çözmede samimi ve 
isteklidir.  .556    

23.Turistlerin istekleri çalışanlar tarafından ihmal edilmez. .546    
Faktör 2:  Turistik çekim (X = 3.94)    2.080 10.413 .759 
4.Bölge doğal çekiciliğe sahiptir. .796    
5.Bölge tarihi ve kültürel çekiciliğe sahiptir. .740    
3.Temiz bir çevreye sahiptir. .671    
2.Doğal alanlar korunmuştur. .597    
Faktör 3: Fiyat (X = 4.09)    1.629 10.345 .833 
27.Yeme- içme tesislerinin fiyatları uygundur. .825    
26.Konaklama tesislerinin fiyatları uygundur. .813    
28.Bölgeye özgü hediyelik eşya fiyatları uygundur. .788    
Faktör 4: Konaklama hizmetleri (X = 3.94)    1.473 9.738 .750 
8.Konaklama tesislerinin temizliği yeterlidir. .802    
7.Bölgedeki konaklama tesislerinin hizmet kalitesi yeterlidir. .755    
9.Yiyecek içecekler hijyenik ve kalitelidir. .688    
6.Turistler için emniyetli, güvenli bir bölgedir. .533    
Faktör 5: Altyapı (X = 3.93)    1.271 8.135 .692 
12.Bölgeye ulaşım rahat ve kolaydır. .733    
13.Bölgede alışveriş imkanları yeterlidir. .692    
11.Bölgenin alt yapısı (kanalizasyon, yol, su vb.) yeterlidir. .649    
Faktör 6: Tekrar ziyaret ve tavsiye (X = 3.94)    1.086 7.641 .765 
29.Bölgeyi tekrar ziyaret etmek istiyorum. .777    
30.Bölgeyi akraba ve arkadaş çevreme tavsiyede bulunurum. .669    
Açıklanan toplam varyans   60,567  
Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Faktör Analizi Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği= .873,  Bartlett 
’s Test of Sphericity: p<.000 (Chi-Square 3603.192, df=276). Ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha : ,892. (24 
ifade) 
Yanıt Kategorileri: 5: Kesinlikle katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 2: Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
katılmıyorum 

Yerli turistlerin cinsiyet değişkeni açısından Kapadokya’yı algılamalarına yönelik 
anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları 
Tablo 5’de verilmiştir. Tabloya göre altyapı ve tavsiye boyutlarında kadın ve erkekler 
arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu bulgulara göre kadınların erkeklere kıyasla 
altyapı, tekrar ziyaret ve tavsiye boyutları ifadelerine daha fazla katıldıkları görülmektedir. 
Yani kadınların erkeklere kıyasla altyapı, tavsiye boyutlarını biraz daha olumlu algıladıkları 
söylenebilir. 
Tablo 5: Katılımcıların Cinsiyet Değişkeni Açısından Kapadokya’yı Algılamalarına Yönelik 

Bağımsız Örneklem t-Testi 

 Seçenekler N X  ss t-değeri df Sig. 
Rehberlik 
Hizmetleri 

Kadın 
Erkek  

168 
246 

3.92 
3.82 

.56 

.62 
1.700 412 0.90 

Turistik çekim  Kadın 
Erkek 

168 
246 

4.11 
4.03 

.55 

.66 
1.186 412 .236 

Fiyat Kadın 
Erkek 

168 
246 

3.74 
3.59 

.84 

.91 
1.739 412   .083 
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Konaklama  
Hizmetleri 

Kadın 
Erkek 

168 
246 

3.86 
3.83 

.65 

.66 
547 412 .585 

Altyapı  Kadın 
Erkek 

168 
246 

3.88 
3.70 

.63 

.74 
2.543 412 .011* 

Tekrar ziyaret 
Tavsiye 

Kadın 
Erkek 

168 
246 

4.24 
4.03 

.66 

.81 
2.774 412 .006* 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *p<.05	  

Medeni durum değişkeni açısından katılımcıların Kapadokya’yı algılamalarına yönelik 
anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. 
Test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’ya göre fiyat ve altyapı boyutlarında evli ve 
bekârlar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu bulgulara göre evli çiftlerin bekârlara 
kıyasla fiyat ve altyapı boyutları ifadelerine daha fazla katıldıkları yani daha olumlu 
algıladıkları görülmektedir.  

Tablo 6: Katılımcıların Medeni Durum Değişkeni Açısından Kapadokya’yı Algılamalarına 
Yönelik Bağımsız Örneklem t-Testi 

 Seçenek N X  ss t-değeri df Sig. 
Rehberlik 
Hizmetleri. 

Evli 
Bekâr 

160 
254 

3.90 
3.83 

.55 

.63 1.047 412 .295 

Turistik çekim Evli 
Bekâr 

160 
254 

4.06 
4.06 

.56 

.65 143 412 .887 

Fiyat Evli 
Bekâr 

160 
254 

3.78 
3.57 

.84 

.90 2.319 412  .021* 

Konaklama 
Hizmetleri 

Evli 
Bekâr 

160 
254 

3.85 
3.84 

.64 

.67 211 412 .833 

Altyapı  Evli 
Bekâr 

160 
254 

3.91 
3.69 

.66 

.71 3.190 412 .002* 

Tekrar ziyaret 
Tavsiye 

Evli 
Bekâr 

160 
254 

4.20 
4.07 

.63 

.83 1.719 412 .086 

*p<.05 
 

Yerli turistlerin Kapadokya’yı algılamalarında meslek, eğitim ve gelir durumu 
değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yaş değişkeni 
açısından katılımcıların Kapadokya’yı algılamalarına yönelik anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığını belirlemek için ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo 7’de 
verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde sadece altyapı boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Farklılığın nedeninin belirlenmesi için önce Tukey, sonra LSD testi yapılmıştır. LSD testinde 
farklılık bulunmuştur.  Test sonucunda 25-34 yaş grubu ve 45 yaş üstü grubun 18-24 yaş 
grubundakilere kıyasla altyapıyı daha olumlu algıladıkları görülmektedir.  

Tablo 7: Katılımcıların Yaş Değişkeni Açısından Kapadokya’yı Algılamalarına Yönelik 
ANOVA Analizi Sonuçları 

 Seçenek N X  ss F Sig. Farklı. 

Alt yapı  

(1) 18-24 

(2) 25-34 

(3) 35-44 

170 

129 

58 

3.66 

3.85 

3.79 

.71 

.65 

.68 

 

   3.062 

 

.028 

 

1 < 2,4 

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   178	  

(4) 45 yaş ve üstü 57 3.94 .75 

      *p<.05 (Sadece farklılık olan boyutlar verilmiştir.) 
 

Tablo 8’de katılımcıların konakladıkları otel türü değişkeni açısından Kapadokya’yı 
algılamalarına yönelik farklılık olup olmadığını belirleyebilmek için yapılan ANOVA analizi 
sonuçlarına göre sadece fiyat boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Farklılığın nedeninin 
belirlenmesi için önce Tukey, sonra LSD testi yapılmıştır. LSD testinde farklılık bulunmuştur. 
Test sonucunda 5 yıldızlı otellerde konaklayanların 3 yıldızlı otel ve motelde konaklayanlara 
kıyasla fiyat boyutuna daha fazla katıldıkları yani fiyatı daha olumlu algıladıkları ortaya 
çıkmıştır.  

 

Tablo 8: Katılımcıların Otel Türü Değişkeni Açısından Kapadokya’yı Algılamalarına 
Yönelik ANOVA Analizi Sonuçları 

 Seçenek N X  ss F   Sig. Farklı. 

Fiyat 

(5) 5 yıldızlı otel 

(4) 4 yıldızlı otel 

(3) 3 yıldızlı otel 

(2) Motel 

95 

126 

109 

84 

3,77 

3,75 

3,62 

3,43 

,86 

,73 

,92 

,99 

 

2.852 

 

0.37* 

 

2,3 <  5 

 

        *p<.05  
 

Yerli turistlerin Kapadokya’ya geliş amacı açısından Kapadokya’yı algılamalarına 
yönelik farklılık olup olmadığını belirleyebilmek için yapılan ANOVA analizi sonuçları tablo 
9’da verilmiştir. Analiz sonucunda turistik hizmetler boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Farklılığın nedeninin belirlenmesi için yapılan Tukey testi sonucunda tatil, dinlenme amacıyla 
ziyaret edenlerin diğer amaçlarla ziyaret edenlere kıyasla turistik hizmetleri daha olumlu 
algıladıkları belirlenmiştir. 

Tablo 9: Katılımcıların Kapadokya’ya Geliş Amacı Açısından Kapadokya’yı Algılamalarına 
Yönelik ANOVA Analizi Sonuçları 

 Seçenek N X  ss F   Sig. Farkl. 

Turistik  

Hizmetler 

Tarihi ve kült. var. ziyaret 

Tatil ve dinlenme 

Diğer (dost akraba ziy.,iş ) 

204 

140 

70 

4,0453 

4,1732 

3,9143 

,59 

,61 

,67 

 

4,375 

 

,013 

 

2 > 3 

 

*p<.05 

Tablo 10’daki katılımcıların organizasyon şekli değişkeni açısından Kapadokya’yı 
algılamalarına yönelik farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA analizi 
sonuçlarına göre altyapı ve tavsiye boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın 
nedeninin belirlenmesi için Tukey testi yapılmıştır. Test sonucunda paket turla seyahat 
edenlerin bireysel olarak seyahat edenlere kıyasla altyapı ve tavsiye boyutlarına daha fazla 
katıldıkları dolayısıyla daha olumlu algıladıkları görülmektedir. 
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Tablo 10: Katılımcıların Organizasyon Şekli Açısından Kapadokya’yı Algılamalarına 
Yönelik Bağımsız Örneklem t-Testi 

 Seçenekler N X  ss t-değeri df Sig. 

Altyapı Bireysel 
Paket tur 

254 
160 

3,70 
3,90 

,72 
,66 -2.699 412 .007* 

Tekrar Ziyaret  
Tavsiye 

Bireysel 
Paket tur 

254 
160 

4,05 
4,23 

,78 
,71 -2.322 412 .021* 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *p<.05	  

Katılımcıların geliş sıklıkları açısından Kapadokya’yı algılamalarına yönelik ANOVA 
analizi sonuçları tablo 11’de verilmiştir. Analiz sonucunda fiyat ve altyapı boyutunda anlamlı 
farklılık bulunmuştur. Farklılığın nedeninin belirlenmesi için yapılan Tukey testi sonucunda 
Kapadokya’ya 2. ve 3. kez gelenler ilk defa gelenlere kıyasla fiyat ve altyapı boyutlarını daha 
olumlu algıladıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 11: Katılımcıların Geliş Sıklıkları Açısından Kapadokya’yı Algılamalarına Yönelik 
ANOVA Analizi Sonuçları 

 Seçenek N X  ss F   Sig. Farklı. 

Fiyat (1) İlk gelişim 

(2) 2. kez 

(3) 3. kez ve üzeri 

219 

127 

68 

3,52 

3,80 

3,80 

,90 

,85 

,86 

 

   4,784 

 

,009 

 

1 <  2, 3  

 

Altyapı (1) İlk gelişim 

(2) 2. kez 

(3) 3. kez ve üzeri 

219 

127 

68 

3,70 

3,90 

3,80 

,69 

,68 

,75 

 

3,239 

 

,040 

 

1 <  2 

        *p<.05 

Kalış süresine göre veriler normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan (non 
parametric) testlerden Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Tablo 12’de katılımcıların 
Kapadokya’da kalış süresine göre farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan Kruskal 
Wallis testi sonucuna göre konaklama hizmetleri boyutu hariç tüm boyutlarda anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Bulgulara göre günübirlik tesiste kalanların daha uzun sürelerde 
kalanlara kıyasla rehberlik hizmetleri, fiyat, altyapı ve tavsiye boyutlarına daha fazla 
katıldıkları dolayısıyla daha olumlu algıladıkları belirlenmiştir. 

Tablo: 12 Katılımcıların Kapadokya’da Kalış Süresine Göre Kruskal Wallis Testi Sonucu 

 Seçenek N Sıra 
Ort. 

sd x2   Sig. 

Rehberlik 

(1) Günü birlik 
(2) 1-3 gün 
(3) 4-7 gün 
(4) 8 günden fazla 

59 
216 
98 
41 

234,56 
214,81 
188,68 
175,02 

 
 3 
 

 
     9.31 

 
,025 

Fiyat 

(1) Günü birlik 
(2) 1-3 gün 
(3) 4-7 gün 
(4) 8 günden fazla 

59 
216 
98 
41 

247,60 
206,02 
199,87 
175,84 

 
3 

 
10.12 

 
,018 
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Altyapı 
 

(1) Günü birlik 
(2) 1-3 gün 
(3) 4-7 gün 
(4) 8 günden fazla 

59 
216 
98 
41 

217,00 
222,30 
188,43 
161,43 

 
3 

 
12.53 

 
.006 

 
Tekrar ziyaret ve 
tavsiye  

(1) Günü birlik 
(2) 1-3 gün 
(3) 4-7 gün 
(4) 8 günden fazla 

59 
216 
98 
41 

247,61 
200,66 
195,04 
215,59 

 
3 

 
9.01 

 
.029 

              *p<.05 

Tablo 13’de katılımcıların tekrar ziyaret etme ve tavsiye davranışını etkileyen 
boyutların regresyon analizi sonuçları verilmiştir. Regresyon analizi bağımlı değişken ile bir 
veya daha çok bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan bir analiz 
yöntemidir. Bağımlı değişken bir, bağımsız değişken iki ya da daha fazla olduğunda çoklu 
doğrusal regresyon analizi yapılmaktadır (Büyüköztürk, 2002: 87). Çoklu doğrusal regresyon 
analizinde tekrar ziyaret etme ve tavsiye davranışı bağımlı değişken, rehberlik hizmetleri, 
turistik çekim, fiyat, konaklama hizmetleri ve altyapı bağımsız değişkenler olmak üzere 
değişkenler arasında ilişkiler incelenmiştir. Tablo 13’deki regresyon analizi sunucundan 
görüldüğü gibi .05 anlamlılık düzeyinde tekrar ziyaret etme ve tavsiye davranışını üç boyut 
önemli ölçüde etkilemektedir. Bunlar sırasıyla rehberlik hizmetleri (β= .230, p<.05), turistik 
çekim (β= .229, p<.05),ve altyapıdır (β= .167, p<.05). Bu sonuçlara göre, rehberlik hizmetleri, 
turistik çekim, altyapı boyutları yerli turistlerin tekrar ziyaret etme ve tavsiye davranışını 
belirleyen en önemli etkenler olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 13: Katılımcıların Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye Boyutların Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Değişken B Stand. Hata β t p 
Rehberlik hizmet. .290 .070 .230 4.121 .000* 
Turistik çekim .282 .060 .229 4.677 .000* 
Fiyat .057 .043 .066 1.337 .182 
Konaklama hizmet. -.028 .058 -.025 -489 .625 
Altyapı .181 .055 .167 3.287  .001* 
R= .505a              R2 =.255             F=27.866              p=.000           Sh= .66 

       a. Yordayıcılar: (Sabit), Rehberlik, turistik çekim, fiyat, konaklama, altyapı                   
       *p<.05 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kültür turizmine katılan yerli turistlerin Kapadokya algısının tekrar ziyaret etme ve 
tavsiye etme davranışı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları 
şunlardır: 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin çoğunluğunun 18-34 yaş aralığında genç yaş 
grubunda olduğu (%72.3) görülmüştür. Önceki çalışmalarda genel olarak kültür turizmine 
katılan turistlerin orta yaş ve üzeri grupta oldukları (Silberberg, 1995:363; Kızılırmak ve 
Kurtuldu, 2005: 105) tespit edilmiştir. Ancak, bu çalışmada farklı olarak gençlerin ağırlıkta 
olduğu görülmektedir. Rehberlerle yapılan görüşmede gençlerin özellikle hafta sonu ve kısa 
süreli tatillerde (23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs) Kapadokya’yı tercih ettikleri belirtilmiştir.  

Katılımcıların eğitim durumu açısından çoğunluğun lisans mezunu olduğu (%60.4), 
öğrenci oldukları (%45.9), öğrencilerin çoğunlukta olması dolayısıyla düşük düzeyde gelire 
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(%42) sahip oldukları tespit edilmiştir. Umur’un (2011) çalışmasında da benzer şekilde 
katılımcıların çoğunlukla lisans mezunu oldukları ortaya çıkmıştır. Literatürdeki çalışmalarda 
da kültür turizmine katılan turistlerin eğitim düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir (Çakıcı 
ve Özdamar,2014; Mishra, 2013; Richard, 2001; Öter ve Özdoğan, 2005). 

Katılımcıların daha çok 3-4 yıldızlı otellerde konaklamayı tercih ettikleri, %52.9’nun 
ilk gelişleri olduğu, geri kalan kısmın 2 ve 3. kez bölgeye geldikleri görülmektedir. Yerli 
turistlerin 1-3 gün gibi kısa süreli konaklama yaptıkları, Kapadokya’ya geliş amaçlarının 
çoğunluğunun tarihi, kültürel varlıkları ziyaret olduğu, Kapadokya hakkında bilgi kaynağının 
acentalar ve tavsiye olduğu tespit edilmiştir. Seyahatlerine eşlik eden kişinin, öğrencilerin 
çoğunlukta olması dolayısı ile arkadaşlar olduğu görülmektedir. Katılımcıların Göreme Açık 
Hava Müzesi’ni ziyaret, şehir turu/ alışveriş, cami/medrese/külliye, mimari yapıları ziyaret, 
balon turu gibi aktivitelere daha çok katıldıkları belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda yerli turistlerin ifadelere yüksek düzeyde katıldıklarından 
Kapadokya algılarının olumlu olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Umur’un (2011) 
Kapadokya’da yapmış olduğu çalışmasına kıyasla turistlerin hizmet kalitesi algılarının daha 
olumlu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların, ortalamalar dikkate alındığında 
bölgeyi akraba ve arkadaş çevrelerine tavsiyede bulunacakları, bölgenin doğal, tarihi ve 
kültürel çekiciliğe sahip olduğunu, doğal alanların korunduğunu, tur ve otel personelinin 
temiz giyimli ve düzgün görünümlü olduğunu, bölgeyi tekrar ziyaret etmek istediklerini 
belirtmişlerdir. Bu sonuçlar memnuniyet vericidir. Turistlerin gittikleri destinasyondan 
memnun kalmaları, tatil sonrası davranışlarını olumlu etkileyerek tekrar aynı destinasyonu 
veya işletmeyi tercih etme ve çevrelerindeki kişilere tavsiye etme davranışı göstermelerine 
neden olmaktadır (Demir ve Kozak, 2011). 

Yapılan faktör analizi sonucunda yerli turistlerin Kapadokya algısının, rehberlik 
hizmetleri,  turistik çekim, fiyat, konaklama hizmetleri, altyapı, tekrar ziyaret etme ve tavsiye 
etme davranışı boyutlarından oluştuğu görülmektedir. Diğer bir sonuç katılımcıların cinsiyet, 
medeni durum, yaş, otel türü, Kapadokya’ya geliş amacı, geliş sıklığı, seyahat organizasyon 
şekli ve kalış süresi değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuçlara 
göre kadınların erkeklere kıyasla altyapı, tavsiye boyutlarını biraz daha olumlu algıladıkları 
belirlenmiştir. Mishra’nın (2013) çalışmasında benzer şekilde kadınlarda altyapı imkânlarını 
daha yeterli bulmuşlardır. Medeni durum açısından evlilerin bekarlara kıyasla fiyat ve altyapı 
boyutlarını daha olumlu algıladıkları görülmektedir. Yaş değişkeni açısından 25 yaş ve üzeri 
grubun 18-24 yaş grubundakilere kıyasla altyapıyı daha olumlu algıladıkları saptanmıştır. 

Otel türü değişkeni açısından 5 yıldızlı otellerde konaklayanların 3 yıldızlı otel ve 
motelde konaklayanlara kıyasla fiyat boyutuna daha fazla katıldıkları, yani fiyatı daha olumlu 
algıladıkları ortaya çıkmıştır. 5 yıldızlı otellerde konaklayanların geliri daha yüksek 
olduğundan konaklama yeme-içme fiyatını daha olumlu algıladıkları söylenebilir. 
Kapadokya’ya geliş amacı açısından tatil, dinlenme amacıyla ziyaret edenlerin diğer 
amaçlarla ziyaret edenlere kıyasla turistik hizmetleri daha olumlu algıladıkları belirlenmiştir. 

Katılımcıların organizasyon şekli değişkeni açısından paket turla seyahat edenlerin 
bireysel (bağımsız) olarak seyahat edenlere kıyasla altyapı, tekrar ziyaret etme ve tavsiye 
davranışı boyutlarını daha olumlu algıladıkları görülmektedir. Dolayısıyla paket turu tercih 
eden turistlerin genel olarak daha memnun oldukları tekrar ziyaret etme ve tavsiye 
davranışında bulundukları söylenebilir. Paket tur kullanımı yurt içi seyahatlerde daha az 
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olmasına rağmen yurt dışı seyahatlerde hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir (Hacıoğlu, 2006: 
96) 

Geliş sıklığı açısından Kapadokya’ya iki ve daha fazla gelenlerin ilk defa gelenlere 
kıyasla fiyat ve altyapı boyutlarını daha olumlu algıladıkları belirlenmiştir. Kalış süresi 
açısından ise Kapadokya’da günübirlik kalan yerli turistlerin daha uzun sürelerde kalanlara 
kıyasla rehberlik hizmetleri, fiyat, altyapı ve tavsiye boyutlarını biraz daha olumlu 
algıladıkları tespit edilmiştir. 

Yapılan regresyon analizi sunucunda kültür turizmine katılan yerli turistlerin 
Kapadokya’yı tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme davranışını etkileyen en önemli etkenlerin 
rehberlik hizmetleri, turistik çekim ve altyapı boyutları olduğu tespit edilmiştir. Kültür 
turizmine katılan yerli turistler için bölgede rehberlik hizmetleri ve altyapının iyi olmasının, 
bölgenin turistik çekiciliğe sahip olmasının önemli olduğu görülmektedir. Rehberlik 
hizmetleri müşteri memnuniyetini dolayısıyla turistin bölgeyi tekrar ziyaret etme ve tavsiye 
etme davranışını etkilemektedir. Turistlerin bölgeden memnun ayrılmasında en etkili olan 
faktörlerden birinin, turist rehberlerinin bilgisi, iletişim becerisi, tutum ve davranışları olduğu 
savunulmaktadır (Akmel, 1992: 219). Turistik çekicilik ise turistin gideceği yeri başka yere 
tercih etmesini etkileyen önemli bir turizm unsurudur (Hacıoğlu, 2005: 41). Bu açıdan 
Kapadokya bölgesi eşsiz doğal ve kültürel zenginliğe sahiptir. Ulaşılabilirlikte bir 
destinasyonun tercih edilmesinde önemlidir. Ulaşılabilirlikle ilgili memnuniyetin başkalarına 
tavsiye etme niyeti ile önemli derecede ilişkili olduğu belirlenmiştir (Vong, 2013: 287-296). 
Sevim, Seçilmiş ve Görkem (2013) çalışmalarında altyapı, tarihi doku - çevreden duyulan 
memnuniyetin, tavsiye etme davranışını olumlu yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Ayrıca 
araştırmaya katılanların çoğunun öğrenci gençler olmasına rağmen Kapadokya’yı tekrar 
ziyaret etme ve tavsiye etme davranışında fiyatın en önemli etken olmaması dikkate değer bir 
sonuçtur. 

Bu araştırma yerli turistlerin Kapadokya algıları hakkında fikir vermekte ve gelecek 
çalışmalara referans oluşturmaktadır. Araştırma yerli turistlerle sınırlı tutulmuştur. Gelecek 
araştırmaların yabancı turistler de dâhil edilerek farklı zaman aralıklarında yapılması 
önerilebilir. Ayrıca yerli ve yabancı turistler arasında algıda farklılık olup olmadığı 
araştırılabilir. 

 
KAYNAKÇA 

AKMEL, J. (1992). Turist Rehberliğinde Üniversite Eğitimi, Turizm Bakanlığı Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, 9-11 Aralık, Ankara, (1992),  219- 
222. 

ALTUNEL, M. C. ve KAHRAMAN, N. (2012). Kültür Turisti Tipolojilerinin Belirlenmesi: 
İstanbul Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1), 7–18. 

ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S. ve YILDIRIM, E. (2007). Sosyal 
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. (Geliştirilmiş 5.Baskı). 
Adapazarı: Sakarya Yayıncılık. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   183	  

ALVAREZ, M. D., ve KORZAY, M. (2011). Turkey as a Heritage Tourism Destination: The 
Role of Knowledge. Journal of Hospitality Marketing and Management, 20(3-4), 425-
440. 

ANAMARIA, R. ve CRISTINA, M. (2013). What Motivates Cultural Tourists? An Analysis 
Of Bucharest Inhabitants’ Motivation To Visit The Centre Region. The Annals of the 
Unıversıty of Oradea, 825-834. 

AVCIKURT, C. (2015). Turizm Sosyolojisi (4. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. 

BATMAN, O. ve OĞUZ, S.Ç,.(2008). Kültür Turizmi. N. Hacıoğlu ve C. Avcıkurt (Ed.) 
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi (s.189-208). Ankara: Nobel Yayın. 

ÇAKICI, A. C.  ve ÖZDAMAR, M. (2014). Şanlıurfa’da Kültür Turlarına Katılan Yerli 
Turistlerin Anlık Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31), 287-306. 

DEMİR, Ş. Ş. ve KOZAK, M. (2011). Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan 
Aşamalar Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), Bahar: 19-
34. 

DOĞAN, H. Z. (2004). Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri (2. Baskı). Ankara: Detay 
Yayıncılık. 

EMİR, O. ve AVAN, A. (2010). Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel 
Varlıkların Etkisi: Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 24, 203-219. 

FORMİCA, S. ve UYSAL, M. (1998). Market Segmentation of an International Cultural- 
Historical Event in Italy. Journal of Travel Research, 36(4): 16-24. 

HACIOĞLU, N. (2005). Turizm Pazarlaması. (5.Baskı). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. 
HACIOĞLU, N. (2006). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. (6.Baskı) İstanbul: Nobel 

Yayın Dağıtım. 
HUH, J. ve UYSAL, M. (2004). Satisfaction with Cultural/ Heritage Sites. Journal of Quality 

Assurance in Hospitality & Tourism, 4(3-4), 177–194.  
KIZILIRMAK, İ. ve KURTULDU, H. (2005). Kültürel Turizmin Önemi Ve Tüketici 

Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve 
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 100-120. 

LEE, Y., KIM, S., SEOCK, Y. K. ve CHO, Y. (2009). Tourists’ attitudes towards textiles and 
apparel-related cultural products: A cross-cultural marketing study. Tourism 
Management, 30, 724–732.  

MARTIN, B. S., BRIDGES, W. C. ve VALLIERE, W. (2004). Are cultural heritage visitors 
really different from other visitors?.Tourism Analysis, 9(1-2), 129-134. 

MASTER, H.  ve PRİDEAUX, B. (2000). Culture andVacation Satisfaction: A Study of 
Taiwanese Tourists in South East Queensland. Tourism Management, 21(5): 445-449. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   184	  

MISHRA, A. (2013). A Study of the Factors Influencing Cultural Tourists' Perception and Its 
Measurement with Reference to Agra. IUP Journal of Marketing Management, 12(4), 
42-64. 

NEGRUŞA, A. ve YOLAL, M. (2012). Cultural tourism motivation-the case of Romanian 
youths. The Annals of the University of Oradea: Economic Studies, 21(1):548-553. 

OKUMUŞ, F., AVCI, U., KILIC, I. ve WALLS, A. R. (2012). Cultural Tourism in Turkey: A 
Missed Opportunity. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(6), 638–
658.  

ÖTER, Z. ve ÖZDOĞAN, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde 
Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 
16(2), 127–138. 

RICHARDS, G. (Ed.). (2001). Cultural Attractions and European Tourism. Cambridge, MA, 
USA: CABI Publishing. 

RONEY, S.A. (2011). Turizm: Bir Sistemin Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. 
SEKARAN, Uma. (1992). Research Methods For Business. A Skill Building Approach. USA: 

John Wiley & Sons Inc. 
SEVİM, B., SEÇİLMİŞ, C. GÖRKEM, O. (2013), Algılanan Destinasyon İmajının Tavsiye 

Davranışı Üzerine Etkisi: Safranbolu’da Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat 
ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20. 

SWARBROOKE, J. (2000). Sustainable Tourism Management (Second Edition). 
Wallingford: CABI Publishing. 

TUNÇ, A. ve SAÇ, F. (1998). Genel Turizm: Gelişimi ve Geleceği. Detay Yayıncılık, Ankara. 

TÜROFED.(2015). Turizm Raporu. http://www.turofed.org.tr/galeri/cop/turi9.pdf adresinden 
04.09.2015 tarihinde alınmıştır. 

UMUR, M. (2011). Kapadokya Bölgesi'ndeki konaklama işletmeleri yöneticilerinin ve 
müşterilerinin hizmet kalitesi algılamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı / Üretim 
Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. 

UMUR, M. (2015) Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliğinin, Ziyaretçi Memnuniyeti ve 
Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışı Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü.  

URAL, A. ve KILIÇ, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay 
Yayıncılık. Ankara. 

USTA, Ö.(2002). Genel Turizm, Anadolu Matbaacılık, İzmir. 
UYGUR, S. M. ve BAYKAN, E. (2007). Kültür Turizmi Ve Turizmin Kültürel Varlıklar 

Üzerindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Sayı: 
2ss.30-49. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   185	  

VONG, F. (2013). Relationships among perception of heritage management, satisfaction and 
destination cultural image. Journal of Tourism and Cultural Change, 11(4), 287-301. 

WALKER, J. R. (1999). Introduction to Hospitality (2nd edition). Prentice-Hall. 

İNTERNET KAYNAKLARI 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44433/goreme-milli-parki-ve-kapadokya-nevsehir.html 

adresinden 04.05.2015 tarihinde alınmıştır. 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44799/illere-gore-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-

varligi-i-.html adresinden 04.05.2015 tarihinde alımıştır. 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44974/illere-gore-sit-alanlari-istatistigi.html adresinden 

04.05.2015 tarihinde alınmıştır. 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44973/turkiye-geneli-sit-alanlari-istatistikleri.html 

adresinden 04.05.2015 tarihinde alınmıştır. 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43336/muze-istatistikleri.html adresinden 09.07.2015 

tarihinde alınmıştır. 
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10173/inanc-turizmi.html adresinden 09.07.2015 tarihinde 

alınmıştır. 
http://www.sabah.com.tr/nevsehir/2015/07/06/kapadokyayi-6-ayda-1-milyon-244-bin-turist-

gezdi adresinden 10.07.2015 tarihinde alınmıştır.  
	  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   186	  

DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMENİN ÜRETİM 
VE PLANLAMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ 

 
Cemalettin HATİPOĞLU* 

	  
 

ÖZET 

Türkiye’de Doğaltaş sektörünün dünya rezervlerinin % 40'ını oluşturulduğu ve sektörün ülkenin 
kalkınmasında önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Sektörün geçmişi ve bugünü analiz edildiğinde doğru 
stratejiler ve iyi bir üretim ve planlama süreci ile pazarda yer edinilebilmektedir. Doğaltaş'ın özellikle yapı ve 
dekorasyon malzemesi olarak kullanılması ile talep de yaşanan artış sektördeki üretim planlama çabalarını daha 
önemli hale getirmiştir. Bu çalışmada Doğaltaş sektöründe bir üretim ve planlama modeli incelenerek var olan 
durum ana hatları ile tespit edilmiş, üretim aşamaları analiz edilerek olan ve olması gereken arasındaki veriler 
değerlendirilmiş, alternatif çözüm önerileri oluşturulmuştur. Sektörde ki hammadde ve buna ulaşımın maliyetli 
olduğu ortaya konulduğunda müşteri kaybı yaşamamak için üretim kayıplarının en aza indirgeyebilmenin atı 
çizilmiş eldeki stok yani hammaddeyi etkin kullanma adına üretim ve planlama sürecinin durum analizi 
yapılmıştır. İşlenmemiş ham bloktan müşteriye uzanan tüm bu süreçte proje ebatlı sevk ve plaka sevk aşamaları 
ile ayrı ayrı değerlendirilmiş ve uygulanan bir üretim planlanma modeli değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğaltaş, Stok, Üretim Planlama, Üretim Ve Planlama Süreci 

JEL KOD:  M11 

 
INVESTIGATION OF NATURAL STONE SECTOR OF PRODUCTION AND 

OPERATING A BUSINESS PLANNING PROCESS 
 

ABSTRACT 

Turkey constitutes 40%. reserves of natural stone sectors in the world and it is reported to play an 
important role to development of the country's industry. Considering the past and the right strategy and a good 
production is analyzed and may be available in the market with planning process. In this study, we examined the 
production and planning models in stone industry. Existing condition was determined by outlines. Data should 
be analyzed and evaluated between production stages and possible solutions has been established. In the 
industry, transportations of raw material has been demonstrated costly. In order to avoid losses of customers, the 
important of production is emphasized. Case analysis is made of the production and planning process, to use 
available stocks  and / or raw materials effectively. Project management and plate-sized shipment stages   were 
assessed separately all ranging from customer to process off raw blocks. The model was evaluated and 
implemented a planned production. 

Keywords: Natural Stone, Stocks, Production Planning, Production and Planning Process 

 

1.   GİRİŞ 
 

Üretim, yerleşik hayata geçiş ile birlikte değişiklik göstermiş yaşanılan dönemlere 
göre üretim araçları değişmiştir. Üretim insan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan 
bir faaliyettir.  Mal veya hizmet üreten işletmeler de genel amaç hem tüketicinin istek ve 
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Sistemleri Bölümü cemalettin.hatipoglu@bilecik.edu.tr  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   187	  

ihtiyacını karşılarken hem de eldeki kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır. İşletmeler 
üretim faaliyetleri sonucu kar elde etmeyi amaçlar. İşletmelerin üretim fonksiyonun 
gerçekleşmesi ve saptanan amaçlara ulaşılması önce planlama ile başlar. Üretim planlaması 
ile yapılacak önceden saptanır ve plan doğrultusunda hem çalışanlara hem de yöneticilere yol 
göstermek amaçlanır. Üretim planlama,  işletmenin belli bir sürede üreteceği ürün miktarının 
belirlenmesi ve kontrol altında tutulmasıdır. Doğaltaş sektörü ele alındığında üretim planlama 
süreci hammadde tedarikten, stok kontrol, üretim süreçleri ve sevkiyata kadar uzanmaktadır.  
Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski yapı 
malzemeleridir. Tarih boyunca insanlar tarafından yapılarda ve anıtlarda güzelliği, 
dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır. Zamanla kullanımı artan doğal taşlar günümüzde 
özellikle inşaat, kaplama, döşeme, heykelcilik, mıcır, porselen ve cam sanayi, optik sanayi ve 
süs eşyası yapımında kullanılmaktadır. Sektör gerek iç Pazar gerekse ihracat ile ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktadır.  
 

Dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip olan 
Türkiye’de, rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Rezervlerin 
bölgelere göre dağılımı, Ege Bölgesi %32, Marmara %26, İç Anadolu % 11, Doğu Anadolu 
Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölge’si %31 şeklindedir. Sektörde yaklaşık 
1.500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2.000 kadar tesis, orta ve küçük 
ölçekli 9.000 atölye faaliyet göstermektedir. Üretimin tamamına yakın kısmı özel sektör 
tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de yıllık doğal taş üretimi 11,5 milyon ton civarında olup 
işleme tesislerinin toplam plaka üretim kapasitesi 6,5 milyon m2 civarındadır. (Ekonomi 
Bakanlığı Doğaltaş Sektör Raporu, 2014:1-8). 
 
2. ÜRETİM PLANLAMANIN TANIMI ÖNEMİ VE AMAÇLARI 
 

Üretim, insan gereksinmelerinin karşılanamaması, ihtiyaçlarının giderilememesi 
halinde ortaya çıkan beşeri bir faaliyettir. Doğanın insan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, 
insanların doğanın verdikleri ile yetinmesi halinde herhangi bir üretim faaliyeti 
gerçekleşmeyeceği açıktır (Kobu,2013). Üretim, işletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için 
insan gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmetler oluşturma işlemine üretim denmektedir. 
Üretim ekonomide, fayda yaratma, yani gereksinimleri karşılamayı sağlayan ve yararlı olan 
ürün ve hizmetleri oluşturmak olarak da tanımlanabilir (Hasgül, 2005). Diğer bir deyişle, 
üretim yönetimi, miktar, kalite, zaman ve maliyet parametrelerini optimize etme çalışmasıdır 
(Acar, 2001). Üretim planlaması ise, işletmenin kaynakları ve bunların gelecekte istenen 
nitelikte ve nicelikte ürünlerin üretimi için dağıtılması konusunda karar alması işlemidir 
(Gürdoğan, 1981). 

 
Üretim planlamasının amacı, yakın gelecekteki dalgalanan veya belirsizlik gösteren 

taleplerin karşılanması için tüm ürün kategorilerinde üretim seviyelerini belirlemek ve 
kiralama, işten çıkarma, fazla mesai, yok satma, fason üretim, stok seviyesi gibi hususlarda 
karar ve politikaların oluşturulması ve böylece kullanılacak uygun kaynakların belirlenmesidir 
(Paksoy ve Atak, 2003). 
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Üretim Planlamanın Amacı  
 

•   Üretim planlama aşağıdaki işlevleri yerine getirir. 
•   Siparişlerin veya malların müşterinin istediği zaman da teslim edilmesini sağlamak. 
•   Gerek tamamlanmış mallara gerekse yarı işlenmişlere ilişkin stok düzeyinin istenilen 

nicelikte ayarlanarak, üretim sürelerinin olanaklı olduğu üzere kısaltılması ve müşteri 
isteklerine kısa zaman da cevap verilmesi. 

•   Üretim programının esnek tutularak birden gelebilecek ilginç ve kazançlı işlerin 
döneme sokulması olanağının yaratılması 

•   Üretimin akışını sağlayacak materyal tamamlama işinin zamanında, ekonomik olan 
maliyetle ve uygun değer stok mevcuduyla sağlanması 

•   Satış düzeyine paralel olarak üretim ve stok düzeyinin gerekli durumlara göre 
düzenlenmesi 

•   Uzun süreli üretim planlarının hazırlanmasında kullanılacak geçerli ve pratik temeli 
sağlam olan esasların göz önünde tutulması, bu arada mevcut kaynakların tam bir 
stokunun yapılması 

•   Elde mevcut bulunan üretim kaynaklarının ve olanaklarının en iyi biçim de 
kullanılması, çalışmaların en az giderle gerçekleştirilmesi, istenilen kalite ve niceliğe 
kısa bir sürede ulaşılması ve en verimli sonucun alınması (Demirdöğen ve 
Güzel,2009). 

 
 

Şekil: 1 Üretim Planlama Sistemi İçin Önemli Girdiler  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
Kaynak: Chase ve arkadaşları, 2001 
 

Şekil 1’de üretim planlama çevresini oluşturan iç ve dış faktörleri gösterir. Genelde dış 
çevre üretim planlamacının direkt kontrolü dışındadır ama bazı firmalarda ürün talebi idare 
edilebilir. İç faktörler kontrol edilebilirliklerine göre farklılık gösterir. Mevcut fiziksel 
kapasite (fabrika ve teçhizat) genellikle kısa vadede sabittirler. Sendika anlaşmaları sıklıkla 
işgücü değişikliklerinde yapılabilecekleri engeller. Fiziksel kapasite her zaman 
artırılamayabilir. Üst yönetim envanterlere ayrılabilecek paranın miktarını sınırlayabilir. Yine 
de bu faktörlerin yönetiminde bazı esneklikler vardır ve üretim planlamacılar bir veya daha 
fazla üretim planlama stratejisi uygulayabilirler(Chase vd, 2001). 
 

Üretim planlama sırasıyla ön planlama, planlama eylem ve kontrol olmak üzere 3 
asamadan oluşmaktadır. Şekil 2’de Üretim Yönetimi Fonksiyonları gösterilmektedir. Talep 

Rakipler 

Dış Kaynak 
Kapasitesi 

Üretim İçin Gerekli 
Faaliyetler 

Envanter Sayısı 

Talep Hammadde 

Bulunabilirliği 

İş gücü 

Ekonomik 
Durum 

Kapasite 

Üretim İçin 
Planlama 
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tahmini ve kapasite planlaması da ön planlamanın ana unsurlarıdır. Burada bir tanım yapmak 
gerekirse; gelecekteki bir zaman süresi için bir veya çeşitli mamuller bazında talep düzeyini 
tespit etme çalışmalarına talep tahmini denir. Üretilmesi düşünülen mala ne kadar talep 
olacağı bilinmeden herhangi bir planlamaya girişilmez. Çünkü bu planlamaya göre 
hammadde, yedek parça, yarı mamul, makine, insan gücü ve yatırım ihtiyaçlarının saptaması 
yapılacaktır (Öztürk, 2005). 
 
 
 
 
 

Şekil 2: Üretim Yönetimi Fonksiyonları 
 

 
Kaynak: Kobu,2013 
 

Ön Planlama : Ön planlama aşamasında ki çalışmalar olmadan güvenilir bir üretim 
planı yapılması imkânsızdır.. Ön planlama çalışmaları Tüketici araştırması, satış tahminleri, 
Mamul tasarımı ve geliştirme, Tesis yatırım politikası, İş yeri düzeni konularını kapsar. 
Planlama: Planlama çalışmaları iki konuda yapılır. Kaynaklara Yönelik Planlama; Malzeme, 
metot, makine, insan gücü planlanması Yapılacak işlerin planlanması: Rotalama, tahmin 
programlama (Acar, 2001). Üretim işlemini gerçekleştirmek için insan, makine ve 
malzemeden oluşan bir üretim sistemine ihtiyaç vardır. Bu sisteme verilen bir takım girdiler 
bir değiştirme ve dönüştürme işleminden sonra çıktı olarak elde edilirler (Savsar,1984:5) 
 

Kontrol ise ilerleme raporu ve düzeltici eylem olarak sınıflandırılır. Bunlarla ilgili veri 
toplanır. Bu veriler performans değerlendirmesine de yardımcı olur. Düzeltici eylem 
aşamasında karşılaşılabilecek olumsuzluklar için hazırlık yapılır. Makinelerin arızalanması, 
isçi devamsızlığı vb. durumlarda isler plan içerisinde ilerleyemeyeceğinden ürün hattında 
yeniden düzenlemeye gitmek hem içinde bulunulan durumun daha iyi analiz edilmesine hem 
de uygun eylemin seçilmesine yardımcı olur (Kumar ve Suresh, 2008). 
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3. DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE GENEL DURUM 
 

Sektör yüksek yurt içi ve yurt dışı piyasası ile ekonomiye de canlılık katmaktadır. 
Doğaltaş sektöründe gelen taleplerin granit açısından bakıldığında özellikle müşteri istek ve 
ihtiyaçlarına göre şekillendiğini görülmektedir. Tüm bunları göz önüne alındığında gerekli 
hammaddenin bulundurulması, işlenmesi, üretim ve sevkiyatının planlanması oldukça 
önemlidir.  

 
3.1. Sektördeki Genel Durum  
 

Türkiye jeolojik yapısı itibarıyla Doğaltaş açısından zengin bir potansiyeline sahiptir. 
Başlıca Doğaltaş türleri mermer, traverten ve granittir. Türkiye’de 3,8 milyar m³ işletilebilir 
mermer, 2,7 milyar m³ işletilebilir traverten, 995 milyon m³ granit rezervi bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de ayrı renk ve desende 650 adete varan 
mermer çeşidinin bulunduğu belirlenmiştir. Dünya Doğaltaş sektörünün pazar büyüklüğü 20 
milyar dolardır ve üretimin %70’i Türkiye’nin de içinde bulunduğu 7 ülke tarafından 
yapılmaktadır. Üretimin tamamına yakın kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. 
Türkiye’de yıllık Doğaltaş üretimi 4 milyon m³ civarında olup işleme tesislerinin toplam 
plaka üretim kapasitesi 6,5 milyon m² civarındadır. Türkiye Doğal Taş ithalatında, granit 
miktarındaki artış dikkati çekmektedir. Yılda ortalama 40 milyon dolar ton civarında granit 
ithal edilmektedir. Granit ithal ettiğimiz başlıca ülkeler; İtalya, ispanya, Hollanda ve Güney 
Afrika’dır. (Ekonomi Bakanlığı Doğaltaş Sektör Raporu, 2014) . 
 

Sektöre yapılan yatırım sayısının artması paralelinde ihracat potansiyelinin artmasına 
olanak sağlamıştır.   Ancak 2009 yılında, 2008 yılı dünya ekonomik krizi ve buna bağlı olarak 
inşaat sektöründe yaşanan ciddi duraklamaya bağlı olarak ihracat %12 oranında azalarak 1,23 
milyar dolara gerilemiştir. 2010 yılında sektör ihracatı %21 artarak 1,6 milyar dolara 
yaklaşmış ve kriz öncesi seviyelerinin üzerine çıkmıştır. 2011 yılında ise doğal taş ihracatı bir 
önceki yıla göre %6,6 artarak 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında %14 
artarak 1,9 milyar dolara ulaşan doğal taş ihracatı 2013 yılında %16,7 büyüyerek 2 milyar 
dolar sınırını geçerek 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. (2014 Yılı Maden Sektör 
Görünümü,2014). 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam 
ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 
milyar USD olarak gerçekleşmiştir (TİM, http://www.tim.org.tr/tr/,11.04.2015 
 

Tablo 1: 2014 Yılı Doğal Taş İhracatında İlk 10 Ülke 
 

 2013 2014 % DEĞİŞİM 

ÜLKE MİKTAR(KG) DEĞER(USD) MİKTAR(KG) DEĞER(USD) MİKTAR DEĞER 
ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ 

4.865.750.252 981.529.949 4.060.621.534 828.749.368 -16,55 -15,57 

AMERİKA 
BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

 
512.451.685 

 
297.969.442 

 
576.935.844 

 
324.122.732 

 
12,58 

 
8,78 

IRAK 420.797.002 114.898.802 366.191.115 112.429.109 -12,98 -2,15 
SUUDİ 
ARABİSTAN 

227.263.904 94.980.814 245.583.795 110.718.256 8,06 16,57 
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HİNDİSTAN 159.369.328 46.372.486 186.765.937 55.634.063 17,19 19,97 
FRANSA 90.898.475 45.423.924 100.973.309 50.398.262 11,08 10,95 
B.A.E 73.302.333 44.834.999 76.539.125 47.564.057 4,42 6,09 
KANADA 44.478.963 40.528.748 49.546.413 46.577.295 11,39 14,92 
İSRAİL 99.837.150 37.856.489 115.566.818 40.098.023 15,76 5,92 
İNGİLTERE 55.666.638 37.978.396 50.733.241 36.638.149 -8,86 -3,53 
DİĞER 1.886.885.062 480.021.071 1.543.192.974 475.800.454 -0,18 -0,01 
TOPLAM 8.436.700.792 2.222.395.120 7.372.650.105 2.128.729.767 -12,61 -4,21 

Kaynak: İMMİB www.imib.org.tr,11.04.2015 

Son yıllara kadar doğal taş ithalatımız, ihracatta görülen artışın aksine ya sabit kalıyor 
ya da çok az artış gösteriyordu. Özellikle Çin’den yapılan ithalatın artmasıyla beraber 
Doğaltaş ithalatı da artmaya başlamıştır (Türkiye İstatistik Kurumu, TUİK). 

 
Tablo:2 Doğal Taş ithalatımız 2011-2013      (Miktar: Bin ton, Değer: Milyon ABD 

Dolar$) 
Ürün 

Grubu 

2011 2012 2013 Değişim% 
2012-2013 

Pay%(2013) 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 
Ham/Blok 
Mermer 

3,9 0,9 4,3 0,9 11,5 2,0 167,1 125 2,4 0,8 

İşlenmiş Mermer 23,1 19,4 25,2 21,5 41,0 39,4 62,8 83,3 8,7 15,7 
Ham/Blok 
Granit 

18,5 3,2 37,1 5,2 56,6 8,4 52,7 61,9 12 3,4 

İşlenmiş Granit 323,6 186,3 279,6 161,3 336,8 191,9 20,5 19 71,7 76,7 
Diğerleri 15,7 5,1 16,8 6,6 24,0 8,6 43,3 30,8 5,1 3,4 
Genel Toplam 384,8 384,8 215,0 362,9 195,4 469,9 250,3 29,5 28,1 100,0 

 Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/,11.04.2015 

 4.ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
 

Doğaltaş sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin üretim planlama sürecinin 
incelenerek var olan sistemi tanımlamak ve bir durum analizi yaparak olan ve olması gereken 
arasındaki farkları ortaya koymaktır. Üretimde ve planlama aşamalarında alternatif çözüm 
önerileri ile yaşanan ve yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmektir. 

 
Ayrıca sektörün bu süreci nasıl tanımladığı ve yaşadığını ortaya koyarak gerekli 

hammaddenin bulundurulması, işlenmesi, üretim ve sevkiyata kadar uzanan tüm süreci 
tanıtmak ve yorumlamaktır. 

 
Araştırma veri toplama yöntemlerinden biri olan gözlem yoluyla gerçekleştirilmiştir 

 
4.1 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 
 

Bilecik ilinde Doğaltaş sektöründe faaliyet gösteren örnek bir işletmenin gözlem 
yoluyla incelenmesi ve yorumlanmasını kapsar. 
 
4.2 ARAŞTIRMANIN BULGULARININ ANALİZİ 
 

4.2.1 İşletmenin Kullandığı Hammadde ve Tedarik Yapısı 
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Genel olarak hammadde ilk aşaması blok olarak karşımıza çıkmaktadır. Blok 
hammadde m3 cinsinden işlem görür. İşletmenin kullandığı hammadde ve tedarik yapısı 
Tablo 1’de yer almaktadır. 

 
  Tablo: 3 Hammadde ve Tedarik Yapısı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2 İŞLETMENİN ÜRETİM PLANLAMADA STOK YAPISI VE KONTROLÜ 

 
İşletme stoklarını etkin kontrol etmek ve yönetmek için çeşitli sınıflandırmalara 

gitmiştir. Üretim planlamada stok takip oldukça önemlidir. Eldeki stok miktarlarının iyi takip 
edilmesi ve kullanılması planlamayı doğrudan etkiler ve bu işlem planlamanın başlama 
sürecidir. Doğru karar için bu verilerin güncel doğru ve hızlı bir şekilde bilgiyi kullanacak 
kişiye aktarılması gerekir.  Planlama gelen talepler karşısında değerlendirmeye yaparken ilk 
bilinmesi gereken stok miktarlarıdır. Üretimin işleyişi verilen teslim süresi ve çıktı kalitesi 
buradan gelecek doğru bilgiye göre değerlendirilebilir. Bilginin güncel ve doğru olması, karar 
almayı de o derece etkilemektedir.  İşletmenin stok yapısı Tablo 2’de yer almaktadır. 
 
Tablo:4 İşletmenin Stok Yapısı 
 

STOK YAPISI 
Blok Stok Ocaklardan veya İthal olarak Alınan tüm blokların katrak kesimleri yapılmak üzere takip edildiği 

yerdir.  
Plaka Stok Blok Kesim sonrası ya da İthal alım sonrası tüm katrak este plakaların takip edildiği stoktur. 
Ebatlı Stok Ebatlı Kesim sonrası ya da İthal alım sonrası tüm ebatlıların takip edildiği stoktur. 

Ebat Fazlası Stok Plaka halindeki hammaddenin ebatlı kesimden sonra taşın doğal yapısından sonra kalan fire bölümüdür. 
Tekrar satışa sunulur. 

Yan ürün Stok Kesime giren plakadan ebatlı kesim sonrası kalan yan ürünlerin takip edildiği stoktur. 

 
4.2.3 İŞLETMENİN ÜRETİM SÜRECİNİN TANITILMASI VE ÜRETİM 
PLANLAMASI 

 
Üretim planlama eldeki mevcut siparişler ve gelebilecek potansiyel taleplerin bilgisi 

ışığında kontrollü ve planlı bir şekilde üretimin yönlendirilmesi planlanması ve gerekeli iş 
emirlerinin verilmesi yolu ile sürecin başlatılması ile başlar.  Siparişler iki türlü karşımıza 
çıkmaktadır; bunlardan birincisi proje bazlı bir diğeri de ufak siparişler şeklindedir. 1000 m² 
üstü talepler proje olarak adlandırılır ve ayrı takip ve detaylı inceleme gerektir. Proje sonunda 

HAMMADDE TEDARİK YAPISI 
İthal Bloklar Yurt dışından ithal edilen bloklardır. Geldiği ülke çıkış yeri ve rengine göre kategori edilmektedir.  

Yerli Bloklar Yurt içi ocaklardan temin edilen ya da işletmenin kendi sahip olduğu ocaklardan çıkardığı yerli 
bloklardır.  

Mermer Bloklar Granit olmayan mermer bloklardır. Yurtiçi yurt dışı alınabilirler ve ayrı bir stok takipleri vardır. 
İthal Katrak Plakalar Yurt dışından ithal edilen levha halinde işletmeye gelen taşlardır.  

İthal ST Plakalar Este plakalar eni dar olan özellikle 120cm ve altı grubunun oluşturduğu ithal plaka grubudur.  
Katrak Kesim Sonrası 
 üretilen Plakalar 

Blok Kesim ile levha plaka üretiminden elde edilen hammaddedir.  

İthal Hazır Ebatlılar Yurt dışından ithal edilen sabit ölçülerde tedariki sağlanan hazır ebatlılardır. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   193	  

harcanan hammadde, fire oranı ve toplam iş ayrı ayrı rapor edilir. Kesin siparişinin üretime 
ulaşması sonrası ebatlı ya da plaka eldeki stoklar kontrol edilir ve ilgili birimlere üretim 
talimatları ve iş emirleri verilir. Üretim gerçekleştirme işlemleri iki temel yöntemle 
yapılabilmektedir. Birinci yöntem üretim hatlarından vardiya sonunda alınan üretim 
bilgilerinin fişlere işlenmesi, İkinci yöntem ise direkt ve aktif olarak üretim hatlarında 
bilgilerin dokunmatik ekranlar veya el terminalleri ile anlık olarak girilerek toplanmasıdır. 
Tüm bu verilerin işletme işleyiş ve takip detayları açısından önem kazanmaktadır.  Eldeki 
stok miktarlarının iyi takip edilmesi ve kullanılması planlamayı doğrudan etkiler ve 
planlamanın başlama sürecidir. Doğru karar için bu verilerin güncel doğru ve hızlı bir şekilde 
bilgiyi kullanacak kişiye aktarılması gerekir. Firma gelen siparişlerde miktarın stoktan 
karşılanıp karşılanamayacağına anlık karar verebilir. Örneğin 5 cm Giresun vizon 50*50 3000 
m² bir siparişte eldeki blok ölçülerine göre %25 fire bir ebatlama yapacağını varsaydığımızda 
ortalama 234 m³ blok stok siparişi karşılayabilecektir 
 

Gelen müşteri talepleri ister plaka ister proje bazında olsun bu değerlendirmeler ile 
yapılır. Aynı zamanda gelecek siparişler için tedarik açısından çok önemlidir. Örneğin; 1500 
m²’lik bir proje talebinde eldeki stok miktarının yeterli olup olmaması durumunda ya katrak 
kesim işlemi gerekecek ya da direk üretime yönlendirilecektir. Bu da verilen termin (teslim 
süresi) süresini doğrudan etkileyecektir. Ayrıca stokların etkin kullanımı (parça plakaların, 
ebat fazlasının, yan ürünlerin EBT plakaların değerlendirilmesi gibi) stok maliyetlerini azaltır. 
Üretim çıktıları da yani köprü kesme raporları, kenar işlem raporları, cila yakma raporları vb. 
elde edilen veriler yani yapılan işlerin sayısal değerleri planlanma yaparken bilinmelidir. 
Kısaca planlama üretimi yönlendirirken, üretimde planlamayı yönlendirir. Çift yönlü bir bilgi 
akışı vardır.  
 

Malzeme tedariki hazır olduktan sonra üretim aşamasına geçilir. Üretim katraktan 
başlayacağı gibi, ciladan, yakmadan, proje kesimden de direk olarak başlayabilir. Bu istenilen 
talebin stoktaki miktarlarının karşılanabilip karşılanamadığına göre değişkenlik gösterir. 
Örneğin 300 m² FLM (yakma)  plaka olarak sevk edilecek bir siparişin üretim aşaması hamda 
malzeme varsa yakmadan başlayabileceği gibi, miktar hiç yoksa katrak kesimden de 
başlayabilir. Aynı siparişin ebatlı kesim olduğunu varsaydığımızda yakılmış plaka hazırda 
varsa üretim proje holünden başlayacaktır.  
 

Katrak kesimden çıkan plaka iki farklı amaç için işleme girer. Proje holü (kesim için) 
ya plaka sevk. Önemli olan bu noktada CİLA-YAKMA-HONED-PTN vb. yüzeylerinin doğru 
öncelik sırasına alınması malzemenin hızlı bir şekilde müşteriye ulaşmasında önemli rol 
oynar. Bu nedenle bu akış ile ilgili yazılı talimatların olması ve talimatların öncelik sırası belli 
olmalıdır. Üretimin her aşamasında kontrol vardır. Yakmaya cilaya vb. girecek malzeme 
kamburluk, kalınlık farkı vb. gibi konularda başta vinç operatörü olmak üzere sonra işlemi 
yapacak operatör açısından çıkabilecek sorunlara engel olunacak bakış açısıyla 
değerlendirilmektedir. Üretim planlama Süreci Şekil 1’de detaylı olarak görülmektedir. Şekil 
1’de görüldüğü gibi blok kesimden başlayan üretim süreci ve tüm üretim hareketleri müşteri 
istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilme adınadır. Üretimin başlama anı blok kesim olabileceği 
gibi cila holünde plakanın cilalanması, ya da sahadan alınan bir plakanın proje ebatlı holüne 
girmesi ile başlayabilir. Burada önemli olan gelen ya da talep edilen siparişin niteliğidir. Yani 
50 m² Bianco Sardo (B.S.) 60*60 ebatlı talep için üretim B. S. cilalı plaka stokta mevcut ise 
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proje holünde başlayacaktır. Stokta yoksa blok kesim üretim başlangıç noktası olacaktır. Ya 
da aynı taştan ham plaka mevcut ise üretim başlangıç yeri cila holü ham plakanın cilalanması 
ile başlayacaktır. Blok kesim sonrası tüm çıkan plakalar Ham levha stokunda yer alır. Blok 
stok girişinden sonra ister yerli ister ithal olsun katrak kesim aşamasına geçer. 
 

Katrak kesim sonrası kesimi biten blok katrak çıkışı cilasız plaka kalite formu 
düzenlenir. Çünkü blok kesilip istenilen kalınlıkta levha haline gelmiştir. Burada kamburluk 
ve farklı bir kalite sorumu varsa rapor edilir. Ham plaka stokunda olan plaka müşteriden gelen 
yüzey işlem talebine göre cilaya, honed, yakma, patinato, vb. yüzey işlem birimlerine 
gidebilir. Direk ham plaka da sevk olabilir. Bazı taşlarda taşın yapısından dolayı kılcal 
çatlakların ve yüzey bozukluklarının kapatılması için ciladan önce epoksi işlemi gerekebilir. 
Yüzey işlemi tamamlanmış plaka her ne işlem görürse görsün üretim raporu düzenlenir. Plaka 
bu şekilde direk müşteriye sevk olabileceği gibi, proje kesim ebatlı siparişi için proje holüne 
de gidebilir. Levha holü aşamasında istenilen talep şekline göre plaka yüzey işlem görür. Bu 
aşamada her işlemin üretim zamanı ve vardiyada oluşacak üretim değerleri farklıdır. İşlem 
görmüş plaka için üretim iki seçenek vardır. İşlem görmüş levha direk müşteriye plaka olarak 
sevk olabileceği ya da stok sahasına çıkabileceği gibi proje holüne ebatlama için de gidebilir 
 
 
Şekil 3: Üretim Planlama Şeması 

 
 

Plakaların cilalama işlemi sonrasında ya da herhangi bir farklı yüzey işlem sonrası 
proje holünde ebatlama için üzere köprü kesme makinelerinde kesilir. Proje kesimde kesilen 
plakalar daha çok plaka sevk olamayacak kalitede taşların değerlendirilmesi amaçlanır. Ticari 
ve EBT(Defolu Plaka) kalite malzemeler kesim ile değerlendirilmektedir. Proje holünde 
kesim öncesi makine başına gelen plakalar kesime girdikten sonra şayet kenar işçilik 
istenmemişse direk ambalaj birimine yönlendirilerek ebatlı stok sahasına çıkartılır. Şayet 
müşteri talebinde kenar işlem var ise işlem detaylarından geçerek daha sonra paketleme 
ünitesine gelerek sahaya çıkar.  
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Kesim aşamasında eş zamanlı olarak, kesim fireleri, yan ürün, ebat fazlası ve parça 
plaka stoklarına çıkar. Bir miktarda çöpe giden kısımdır. Bunların tamamına fire olarak 
nitelendirebiliriz. Çöpe giden miktar dışında diğer seçenekler tekrar değerlendirmeye açıktır. 
Direk satışı yapılabilir ya da başka bir siparişin hammaddesi olabilir. Şekilde 1’de görüldüğü 
gibi üretim dışarıdan gelen ithal este ya da katrak plaka girişi ile herhangi bir aşamada 
başlayabilir. Ya da gelen malzeme direk sevk olabilir. Burada ki kilit nokta müşteriden gelen 
eldeki üretim emri detayıdır. Kalite kontrol her aşamada vardır. Katrak çıkışı Ham plaka işlem 
görmesen kalite kontrolü yapılır. Bir sonraki ünitenin malzemeyi geri çevirme hakkı vardır. 
Her birim bir önceki hattın müşterisidir. Kambur bir plaka cilaya girmez. Ya da yüzey 
bozuksa proje holü malzemeyi kabul etmeyebilir. Kesilen taşta yüzey bozukluğu ya da 
kalınlık farkı varsa kenar işlem kabul etmeyebilir. Her birim kendi kalitesinden sorumludur ve 
her birimin bir üretim rapor düzeni ve formu vardır. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Gelişen iç ve dış pazarlara ürün sunan işletmelerde, verimliliği ve kaliteyi arttırmak 
amacı ile üretim yönetimi ve planlama yapısının oluşturulması, her geçen gün daha önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle etkili bir planlama ve bu süreci tamamlayan üretim aşaması ne 
kadar başarılı olursa müşteri tatmine giden yolda o kadar başarılı olunacaktır. Üretim 
planlamasının amacı gerek duyulan ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılacak tüm 
kaynakların istenilen yer zamanda istenilen miktarda bulundurulmasını sağlayarak, kaynak 
israfını yani boşa gecen zaman, aşırı ya da eksik hammadde ve üretimi önlemektir. 

 
Doğaltaş sektöründe üretim planlama eldeki kaynak yani hammaddeyi etkin 

kullanabilme adına oldukça önemlidir. Yanlış bir üretim ya da tedarikteki gecikme büyük 
müşteri kayıpları ile sonuçlanabilir. Doğaltaş sektöründe gelen taleplerin özellikle granit 
açısından bakıldığında müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Tüm bunları göz 
önüne aldığımızda gerekli hammaddenin bulundurulması, işlenmesi, üretim ve sevkiyatının 
planlanması oldukça önemlidir. Özellikle talep tahminlerinin doğru yapılarak gelecek talebin 
öngörüden kestirilmesi ve buna uygun hammadde stokunun bulundurulması şarttır. 
Hammadde, ham blok olarak çıktığından özellikle yurt dışından ithal edilen taşlarda tedarikin 
mutlaka önceden bilinmesi ve planlanması gerekir. Çünkü gümrük alım ve geliş işlemleri 
süresi uzundur. Talebin gerçekleştiği anda tedarik yoluna gidilmesi müşteri kaybı ya da 
istenilen sipariş teslimine uyamama ile sonuçlanabilir. Blok kesim süresi, plaka işlem ve 
ebatlı proje aşamalarında hem az maliyetle hem de zamanı etkin kullanarak pazarda var 
olabilmek iyi bir planlama, organize etme, etkin bir stok kontrolle mümkün olabilir.  
 

Üretim süreçleri ve bunların işleyişi makine ve iş yükü programlama hem 
hammaddeyi etkin kullanma hem de zamanında ürün teslim etme açısından oldukça 
önemlidir. Genellikle, Doğaltaş firmalarında küçük ya da orta büyüklükte işletmelerde üretim 
programlama ilgili üretim müdürünün ya da firma sahibinin anlık kararlarına bağlı 
kalmaktadır.  Sipariş geliş sırası değil de bazen bireysel yakınlık ve istek üzerine de üretim 
önceliği değişebilmektedir. Üretim açısından baktığımızda ise şu sonuçların altının çizilmesi 
gerekmektedir. Örnek işletmede gözlemlenen üretim gerçekleştirme işlemleri iki temel 
yöntemle yapılabilmektedir. Birinci yöntem üretim hatlarından vardiya sonunda alınan üretim 
bilgilerinin rapor form kâğıtları ile fişlere işlenmesi ve ilgili çalışanlar tarafından bu veriler ile 
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sisteme girilmesi; İkinci yöntem ise direkt ve aktif olarak üretim hatlarında bilgilerin 
dokunmatik ekranlar veya el terminalleri ile anlık olarak girilerek toplanmasıdır. Tüm bu 
verilerin işletme işleyiş ve takip detayları açısından önem kazanmaktadır. Yani üretim 
planlamanın ilk ayağı stok kontrol ve sistem işleyişi ikinci ayağı planlama üretim ve 
sevkiyattır.  
 
Öneriler; 

 
Üretim planlama aşamalarında bir sistem üzerinden aynı verilerle bir işleyiş varken bir 

de planlama ayağında aynı veriler kullanılmaktadır. Bu işin iki kere yapılmasıdır. Örneğin 
üretim esnasında operatörün yazdığı kesim raporları stok işleyişi için aynı veriler ile sisteme 
zaten girilmektedir. Aynı değerler planlama tarafından ikinci bir işleme alınmaktadır. Stok 
kod yapısında sadeleştirme yapılarak tek bir veri girişiyle sistemden rapor alınırsa aynı raporu 
gereksiz 2-3 kişi tarafından tekrar işlemesine gerek kalmayacaktır. Ve kod yapı sistemine 
kadar detaylandırılırsa sistemden alınan rapor döküm zamanı bir o kadar da uzun olmaktadır. 
Oysaki anlık hızlı bilgiye ulaşabilme planlama açısından oldukça önemlidir.  
İnceleme sonucunda stok kod yapısı ve barkot sisteminin tüm üretim aşamalarında aynı 
şekilde kullanılmadığından anlık ve hızlı stok miktarlarına ulaşılamadığı gözlenmiştir. Barkot 
sistemi sadece cilalı plakalarda uygulandığından katrak kesimden proje ebatlıya kadar olan 
tüm aşamalar operatör tarafından ile yazılmakta ve üretim planlama elemanı tarafından el ile 
veri girişi yapılmaktadır. Hak verilir ki işlenen taş doğal olduğu için bu barkot sistemi 
süpermarket ürün mantığı kadar kolay değildir. Ancak yapısal bir değişimle tüm süreçlere 
uygulandığı zaman daha sistemli bir işleyiş olacaktır. Tüm bu işleyişin sistem üzerinden 
doğru şekilde ilerlemesi için buna uygun alt yapı ve kopmayan bir sistem olması şarttır. 
Görüldüğü üzere Doğaltaş işletmelerinde barkot uygulamasının tüm yönlü olabilmesi için 
ürün ayrıştırmalarının ve kod yapılarının sadeleştirilmesi ve bu sistemi uygulamaya geçmeden 
buna uygun alt yapı ve eleman gereksiniminin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.  
Öncelikle kapasite planının iyi yapılması kaynakların bilinmesi gerekir. Örneğin, 9 adet 
Köprü kesme makinası ile çalışan bir firma bu makinelerin kullanım detayları verim elde 
edilebilecek özellikleri bilinmelidir. Örneğin Köprü Kesme (KK) 3 otomatik tezgâh 
özelliğinin bilinmesi; KK4 kolon taşlar kesilebilmesi ya da KK 6’ da kurtağzı kenar işlem 
yapılabilmesi gibi. Maksimum kapasiteyi bilmek ve buna uygun günlük-haftalık-aylık-ve 
yıllık hedefler belirleyerek plan yapmayı sağlayacaktır. Kapasite planlamaya daha da ağırlık 
verilebilir. Katrak kesimden sonra levha üretim hattında cila, yakma, patinato vb. diğer 
çalışmada anlatılan üretim aşamalarında bu kapasite planlamasının ve sipariş önceliğine göre 
değerlendirilmesi gerekir.  
 

Makina başlarında yaşanabilecek gecikme ya da yanlış üretimi engellemek için 
bireysel kararlar değil iş tanımlarının ve süreçlerin daha açık yapıldığı bir sistem 
oluşturulması gerekir. Her bir üretim aşamasında maksimum ve minimum üretim değerleri 
oluşturulmalı etüt zaman m2 ile kapasite değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonucunda da 
her bir üniteden gelen raporun ilgili birim tarafından oto kontrol olarak üretim düşüşlerinin 
nedenleri araştırılarak iyileştirme yoluna gidilmelidir. Ve bu uygulama süreklilik 
gösterdiğinde üretim operatör ve ilgili bölüm sorumlusu daha da bilinçlendirilmiş olacaktır. 
Bir yerde bir sorun varsa geleneksel yöntemlerden de vazgeçilebilir. Sürekli gelişime açık 
olmak iş akış şemalarının yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Alternatif Makinelere Planlama 
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yapabilecek ufak bir esneklikle çalışmak önemlidir. Elde olmayan aksiliklerde üretim süreci 
etkilenmemelidir. Çeşitli makineleri kullanabilen çalışan, farklı birleşim alanları ile yaratıcı 
makine kullanımı bilinci yerleştirilebilir. Üretimi Başlayan Emirlere Göre Dinamik Planlama 
Üretim süreçleri müşteriden gelen talep üzerine üretilmektedir. Verilen üretim emirleri 
öncelik sırası değişen bilgi akışı ile hızla planlanmalıdır. Üretim Planı ve Akışında Dinamik 
değişiklik yapabilme önemlidir. Bu planlama ve üretim yetkilisin anlık değişimlere karşı etkin 
çözümü ile gerçekleştirilebilir. 

 
Üretim çıktıları da yani köprü kesme raporları, kenar işlem raporları, cila yakma 

raporları vb. elde edilen veriler işlerin sayısal değerleri planlama yaparken bilinmelidir. 
Kısaca planlama üretimi yönlendirirken, üretimde planlamayı yönlendirir. Çift yönlü bir bilgi 
akışı vardır. Bu raporların hem doğru yazılması hem de kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Katrak kesimden çıkan plaka iki farklı amaç için işleme girer. Proje holü (kesim için) ya plaka 
sevk. Önemli olan bu noktada tüm yüzey işlemlerin doğru öncelik sırasına alınması 
malzemenin hızlı bir şekilde müşteriye ulaşmasında önemli rol oynar. Bu nedenle bu akış ile 
ilgili yazılı talimatların olması ve talimatların öncelik sırası belli olmalıdır. Üretimin her 
aşamasında kalite kontrol olmalıdır. Katraktan çıkan ham plakalar için düzenlenen cilasız 
plaka formları, yüzey işlem gören plakaların cila yakma vb. raporları, kullanılacak birim ya da 
kişi tarafından mutlaka incelenmelidir. Hatta raporla beraber taşın kendisi görülerek takip 
edilmelidir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ULUDAĞ UNIVERSITY VOCATIONAL 
SCHOOL STUDENTS’ CHOICES OF PROFESSION AND THEIR SOCIOLOGICAL 

TRAITS 

Melda Medine GÜLEÇ1,   Sıdıka Parlak2,   Işın çetin3,  Duygu PARLAK4 

 
Abstract 
There are 57 associate degree programs functioning under 15 vocational schools at Uludağ University. 

It has been observed across years that some of these programs receive more application than expected whereas 
some others less. A survey consisting of multiple choice questions has been prepared to investigate this 
observation scientifically. Open-ended questions were refrained from in order to limit the evaluation to certain 
parameters. It has been aimed with the questions to put forward the decisive factors at play in the selection of 
associate degree programs and the socio-cultural traits of the students’ families.  

The survey was applied on various students studying in different programs across Uludağ University 
vocational schools. This study examines the consistency between the students’ choice of programs and their 
academic goals, and the effect of themselves, their families and their socio-cultural traits on their career goals 
and the programs they study at. 

Through the obtained results, it was aimed to discuss whether or not the simple observations before the 
research were correct and to contribute to the university administration in their efforts on this matter.  
Key words:  vocational education, choices of profession and sociological structure, reasons for associate degree 
choices, factor analysis, regression analysis. 
 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
MESLEK SEÇİMLERİ İLE SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Öz 
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı eğitim vermekte olan 15 Meslek Yüksek Okulu’nda 57 ayrı önlisans 

programı bulunmaktadır. Bu programlardan bazılarına öğrenci kayıt başvurularının beklenilenden fazla, 
bazılarına ise beklenilenden daha az olduğu yıllar itibari ile gözlenmiştir. 
Bu gözlemi, bilimsel olarak sorgulamak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket hazırlanmıştır. Anketin 
değerlendirmesini belirli parametrelerle sınırlamak için açık uçlu sorulardan kaçınılmıştır. Anket sorularında 
öğrencilerin önlisans program tercihlerinde belirleyici rol oynayan sebepler ile öğrencilerin ve ailelerinin sosyo- 
kültürel özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Hazırlanan anket Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları’nın farklı programlarında öğrenim 
görmekte olan öğrencilere uygulanmıştır.Bu araştırmayla, Uludağ Üniversitesi önlisans programlarını tercih 
eden öğrencilerin; öğrenim görmekte oldukları programlar ile akademik hedefleri arasındaki tutarlık, ayrıca 
kariyer hedeflerine ve öğrenim görmekte oldukları programlara, kendilerinin ve ailelerinin sosyo- kültürel 
özelliklerinin etkisi sorgulanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlarla,  konu ile ilgili araştırma öncesi saptanan basit gözlemlerin, 
gerekçeleriyle birlikte doğruluğu ya da yanlışlığı ortaya konularak, üniversitemiz yönetiminin bu konudaki 
çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: mesleki eğitim, meslek tercihleri ve sosyolojik yapı, önlisans programı tercih nedenleri, 
faktör analizi, regresyon analizi 
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1.   INTRODUCTION 
Vocational and technical education system in the world when examined; The 

European Union, the United States, among the developed countries such as Japan and 
Australia seems to be considerable differences even(Uçar and Özerbaş, 2013, p. 243).  
UNESCO vocational and technical training, "general training for professions in life in 
different social and economic sectors, technologies and related sciences, practical skills, 
attitudes and knowledge about education, including profession" is defined. 

In 2000, between the European Union and Turkey on "Strengthening the Vocational 
Education and Training System in Turkey Project" was signed."Strengthening Project of 
Vocational Education and Training System in Turkey" (MEGEP) agreement by the modules 
contained in the training program according to Turkey's employment needs, young workforce 
to respond to the demands of the industry as qualified staff aims to educate. Modules in the 
program in vocational school system was introduced with the new formation within the 
project implementation in the field of vocational training. 

The purpose of vocational and technical education, they will contribute to the life of 
individuals and society will continue their own lives, to gain a profession that will help them 
to gain. Another objective is to increase the productivity of the individual employee(Tunçalp, 
2013, p. 6). In the studies of the importance of vocational education is increasing every day 
and has been shown to respond to needs in the social field. Individuals planning careers in the 
need, as well as the areas they tend to feel successful and happy in their professional lives is 
seen as a large area to be investigated compliance with their personal and social features. 
 

2.   AIM 
This study aims at studying the UU to question the connection between sociological 

characteristics they possess that occupational preferences of undergraduate students. In line 
with the main objective was sought answers to the following questions. 

-   Program of the students and the reasons for choosing this program. 
-   The programs of study that meets the expectations of students and other 

programs opt reasons. 
-   Frequency of students’ reading. 
-   Reading frequency of the Family, the frequency of participation in social and 

cultural activities, and The membership of civil society organizations. 
-   Whether rural or urban area is the birthplace. 
-   Birthplace of parents, place of residence and the reasons they came to migrate 

migrate to this area. 
 
3.   METHODS 
In this research, the students in 15 different schools UU focused on the connection 

between professional preferences and sociological characteristics. 
15 different programs in 18 schools in 1371 studying the correlation between student 

questionnaire applied sociological characteristics of students with vocational preferences were 
questioned. Applied assessed through surveys and analysis were performed using SPSS 17 
program as a result. 

3 different analyzes will be carried out within the scope of the study. First, descriptive 
analyzes as regards whether the survey will be carried out reliably, then, factor analysis 
identified 14 questions in the survey will be reduced by performing a number of questions. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   201	  

When we look at the correlation coefficient calculated between students' career goals 
and programs of study; between sociological characteristics of students with programs of 
study and sociological characteristics of students has been questioned whether the linear 
relationship between career goals. Students' career goals-read their program, the program 
sociological characteristics-they read and they have been questioned consistency between 
sociological characteristics-career goals. 
Finally, considering the regression analysis will find the answer to the question of the 
obtained four equations. 
 

4.   RESULTS 
In this study, the relationship between Vocational High Schools connected to the 

Uludağ University students studying sociological characteristics of occupational preferences 
and aims to explore. To this end,  studying in different programs, 1371 students were 
administered. Students read by programs, statistical data on students' career goals and 
sociological characteristics are presented below. But first, we determine the reliability of 
questionnare.  
 

Table 1. Reliability Analysis 
Cronbach’s Alpha Değeri Number of questions 
0,931 13 

 
The reliability analysis shows us that, our questionnare have high-level reliability and we can 
start the statistical and econometric analysis. 

Table 2. Students’ program of study 

Program Name 
Number of 
students 

Tourism and Hotel Management 90 
Marketing 88 
Tourism and Travel Services 31 
Banking and Insurance 60 
Computer Programming 17 
Organic agriculture 27 
Veterinary Laboratory Assistant 16 
Dairy and Livestock Breeding 32 
Food Technology 149 
Non-Commercial 108 
Milk and Dairy Products Technology 58 
Accounting 221 
Real Estate Management 49 
Business Administration 99 
Local Government 93 
Logistics 30 

Office Management and Executive Assistant 116 
Private Security and Protection 87 
TOTAL 1371 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   202	  

 
According to the high school survey conducted in 15 different profession; As seen in 

(Table 1), 6.6% of the students surveyed are from Tourism and Hotel Management program, 
Marketing of 6.4%, 2.3% Tourism and Travel Services, Banking and Insurance 4.4%, is from 
the program, Computer Programming 1.2%, 2% Organic agriculture, 1.2% and Veterinary 
Laboratory Assistant, Dairy and Livestock Breeding program is from 2.3%, 10.9% Food 
Technology, Non-Commercial 7.9%, 4.2% Milk and Dairy Products Technology, Accounting 
for 16.1%, 3.6% are from Real Estate Management program, 7.2% Business Administration, 
Local Government 6.8%, 2.2% for Logistics, Office Management and Executive Assistant of 
8.5%, 6.3% are from Private Security and Protection program. 

 
 
Table 3.The reasons for selecting programs of study students 

Because it is my ideal 19,8 
Because I believe it will provide to me money/prestige/status 20 
Because of my parents request 3 
I am here by chance 16,5 
I read the continuation of the program at Vocational High School was 
nature 

31,4 

Other 9,2 
 

According to the studies, according to the sections they see students' learning, it is 
seen that bycatch of reasons for this section(O’Brien and Deans, 1995,p. 47; Keillor and 
others, 1995, p. 69; Newell and others,1996,p, 57). Tom, O'Grady and Swanson (1995,p. 19) 
employment potential in the study, they concluded that the main criterion in the choice of the 
local chapter of the perception and quality of the program. 

In our country was opened with university students studying at a disadvantage in the 
exam come to them as an alternative way of entering the profession without examination in 
vocational high schools since 1998. General high schools and vocational high schools uneven 
floors settles differences between undergraduate programs is eliminated by 2013 university 
entrance exam. Only a portion of the students surveyed 2013 registered. The majority is made 
up of university students who settled before 2013. "The reasons for selecting programs of 
study students" As can be seen in the responses to the question "I read the continuation of the 
program at Vocational High School was nature" is more than the number of students who 
marked the case. 
 
Table 4. Meet Expectations 

Answers Percentage 
Yes 28,1 
Partially 58,9 
No 13 

 
Students are coming to college, unlike other educational levels of education are often 

separated from their families and they enter into a new environment. Students in their 
departments likely will cause a holistic change in the next life. These and other reasons are 
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diversifying their expectations. However, in the university setting does not go against the 
provisions of all of the expectations. "Expectations welcome" to the question of conflict with 
the expectation of only partial answers have been given so much of academic and professional 
personal expectations not met in their environment is that it is partly newcomers. Also without 
an occupation not cause Giving a result of the transition to high school students and increase 
the bottom right of the students in these institutions increased structure, physical space, 
equipment and staff needs revealed in the problem. Students of these problems occurring is 
thought to be negatively affected in the sense that their expectations. 
However, the "meet expectations" An analysis of responses to the question; only 13% say 
their expectations were not met, 87% of yes or partially not too disappointed that they can be 
interpreted in terms of the expectations of the students give the answer. 
 

Table 5. The Reason of not to meet expectation 
Answers Percentage 
I realized later that employement difficulties. 14,6 
I realized later that different opportunities. 22,7 
I realized later that this program is not suited to me. 19,2 
I did not choose this profession by myself. 15,7 
Other 27,8 

 
 When we look at Table 5 at the questionnaires, it is seen that the values are very close 
to prefer the option.It was observed that the responses given voluntarily reading of 15.7% 
when analyzed in the section. Expectations were not met by 13% of students said cutting is 
the nature of this response will balance each other. Expectations are expressed as a reason to 
meet; employment difficulties, different opportunities and profession itself that was later 
realized that the appropriate, the guidance in the transition to higher education and counseling 
made as inadequate or it may be better guidance for the students. 

Table 6. The Reason of not to choose other programs 
Answers Percentage 
My score was not enough 39,3 
The other programs were not my ideal. 36,7 
The name of the program was not attractive 3,5 
Other 20,4 

 
Percentage of students choosing other programs why not opt for other programs that 

possess the ideal percentage of students with scores as close to each other. 
As a student rate of 3,5% in percentage points, ideal to bring other, regardless of 

whether or not or not the university just because the name of the program can be counted 
among the remarkable results of the investigation are not among the choices that have to be 
attractive. Board of Higher Education (YÖK), the vocational and technical education 
restructuring efforts have been amended many associate the name of the section, name 
changed departments, the (ÖSS) guidelines published on 16 July 2009 took place as new 
sections of ÖSS. According to the program of changing the name of the base points compared 
to a year ago has also been changes in the program. 
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Table 7. Frequency of Students Reading 
Answers Percentage 
At least one in a month 41,2 
One more time in a month 45,6 
One in a year 4 
One more time in a year 4,3 
I never read. 4,9 

 
Students studying in vocational high schools, such as questions asked about the 

frequency of reading to 4.9% of the high proportion of research attention is that it does not 
read any books in attractive and thought-provoking results. Besides the fact that the literacy 
rate began to rise in our recent past on the one hand, the frequency of not less absent reading 
habits of a group of university students in the social sense is a sad result. 

However, despite the fact that although their research results developed western 
countries, there is more than reading a book a month and cutting close to half the students 
surveyed, 45.6% still considered as well as a pleasing result. 
 

Table 8. Frequency of Families Reading 
Answers Percentage 
At least one in a month 31,2 
One more time in a month 24,8 
One in a year 15,1 
One more time in a year 9,0 
They never read. 20,0 

 
In our country where the literacy rate increased compared to the previous generation, is more 
often compared to the previous generation ago the frequency of reading seems to be a 
consistent result in terms of showing the difference between generations. 

 
 
 
Table 9. The frequency of families participation in social and cultural activities 

Answers Percentage 
At least one in a month 24,4 
One more time in a month 12 
One in a year 24,2 
One more time in a year 11,7 
They never go 27,8 

 
In a society, literacy increases, the frequency of reading, book reading has increased 

the frequency increases, the frequency of participation in social and cultural activities. The 
frequency of participation in social and cultural activities in the reading frequency of the 
families were found to be complementary in nature. However, the habit of reading more than 
the partticipation of social and culturel activities. To reach this one book reading is easier and 
cheaper with less strenuous is explained by the less time is required. 
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Table 10. Membership in civil society organizations of the families 

A
nswers 

Percentage 

Y
es 

11 

N
o 

89 

 
The number and rate of participation of civil society organizations give a clue about 

the sophistication of a country. Civil society organizations, is composed mostly by people of a 
certain socio-economic and cultural levels. Whether the surveyed students studying in state 
universities instead of private universities with graduate programs, rather than being the 
preferred degree program gives preliminary information about the income levels of families 
do not want to embark on a career path short. Lack of membership in civil society 
organizations of the majority of students studying in (Table 9 )Vocational High Schools 89% 
as families seem to confirm this. 

 
Table 11. Birthplaces 

Answers Percentage 
Rural areas 17 
Urban areas 83 

 
After 1950 in Turkey, especially outside big cities and abroad in advanced industrial 

migration towards certain industrial centers has greatly reduced the population density in rural 
areas. Also settling rates to university students studying and living in urban areas is higher 
than that of students studying and living in rural areas. That the majority of urban areas as 
83% of the birthplaces student explained by these reasons. 
 

Table 12. Areas where the family live 
Answers Percentage 
Rural areas 15,5 
Urban areas 84,5 

 
 Tables 11 and 12 are also the place where they live with their birth families of students 
as can be seen to be close to each other in terms of both rural and urban rates for a long period 
of time shows that the family living in the city. 

Table 13. Areas where the family elders live 
Answers Percentage 
Rural areas 35 
Urban areas 65 

 
 Families with a higher generation so great grandmother, the grandmother meant. 
According to Table 12; large families of students of the rural areas it is seen that only 20% of 
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urban migration. Accordingly, it can be interpreted as at least two generations before 
completion of a large proportion of migration from rural to urban Turkey. 
 
Table 14. Situation of the areas where the family live 

Answers Percentage 
Family elders came by rural-
urban migration. 

54 

Family elders’ hometown is 
urban areas. 

46 

 
 According to Table 14, 46% of students live in the city for at least 3 generations since.  
54% of family elders came by rural-urban migration. According to the answers given to this 
question, the students who participated in the survey, which was comprised of a noble city 
students. 
 
Table 15. The reason of migration 

Answers Percentage 
Job migration 48,6 
Educational migration  10,9 
Social migration 11,4 
Other 29,1 

 
According to different dates and venues migration from rural areas to urban areas in 

Turkey, albeit always ranks first as the cause for that job migration for economic reasons. 
Educational and social purposes then migrate migration, as shown in the table are among the 
causes of migration. 
 

Table 16. The connection between the program and birthplace 

The name of the program Rural Areas Urban Areas 
Number of 
Students 

Tourism and Hotel Management 10 80 90 
Marketing 19 68 87 
Tourism and Travel Services 5 26 31 
Banking and Insurance 6 53 60 
Computer Programming 5 12 17 
Organic Agriculture 5 21 26 
Veterinary Laboratory Assistant 8 8 16 
Dairy and Livestock Breeding 11 21 32 
Food Technology 14 132 146 
Non-Commercial 9 98 107 
Milk and Dairy Products 
Technology 11 47 58 
Accounting 48 172 220 
Real Estate Management 6 43 49 
Business Administration 19 80 99 
Local Government 19 73 92 
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Logistics 2 28 30 
Office Management and Executive 
Assistant 13 100 113 
Private Security and Protection 21 65 86 
TOTAL 231 1127 1358 

 
Table 16 in the urban areas where 83% of the students were born, when one considers 

the family also lived in urban areas, 84.5% of students surveyed concluded that the vast 
majority of the noble city. The table also discussed programs of study, students in the first, it 
is seen that when they graduated the service area is the city that address sectors. Some of 
these programmes; as "Organic Agriculture", "Laboratory Assistant and Veterinary", "Dairy 
and Livestock Breeding" and "Milk and Dairy Products Technology" program is about more 
than the other programs with respect to the area of rural businesses. 

Table 16 shows that in terms of working for businesses in rural areas where the 
proportion of students attending the birth takes place in the program where it is close to rural 
life is more than the students studying in other programs. 

3 different analyzes were carried out within the scope of the study. First, as regards 
whether reliable survey was conducted descriptive analyzes, then the number of 14 questions 
identified by performing factor analysis to questions in the survey were reduced. At the end of 
factor analysis, we found two basic factor explaining questions. Factor analysis results are 
below: 
 
Table 17. Explanation percent and Factor Names 

Factor Names Percent 
Career goals 0,879 
Sociological Characteristics 0,745 

 
Table 18: Calculated Eigen-Values for Factors 

 
Number of Factors 

Eigen-value 
Total Explanation Cumulative Total 

1 8,643 47,087 47,087 
2 7,722 26,623 73,71 

 
 When we look at the correlation coefficient calculated between students' career goals 
and programs of study; between sociological characteristics of students with programs of 
study and sociological characteristics of students was determined by the linear relationship 
between career goals. Students' career goals-read their program, the program sociological 
characteristics-they read and they have been shown consistency between sociological 
characteristics-career goals. Accordingly; 
 

 
Table 19. Calculated Correlation Coefficients between Factors 

Connections Correlation 
Coefficients 

Connection between the students career goals and their 
programs  

0,78 
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Connection between the students sociological 
charecteristics and their programs 

0,80 

Connection between the students sociological 
charecteristics and their career goals 

0,75 

  
When the calculated correlation coefficients career goals of students and 78% said that 

a strong linear relationship between programs of study. Similarly, students at the level of 80% 
is a strong association between programs of study concerned with sociological characteristics. 
Sociological characteristics of students with a positive relationship can be discussed at the 
level of 75% between career goals. Students' career goals-read their program, the program 
sociological characteristics-they read and they have said that there is consistency between 
sociological characteristics-career goals. 

Program and career goals of the students has been assessed under study to be effective 
in relation to the extent to which sociological characteristics they possess. For this purpose, 
the questionnaire asked for the program and career goals of the students were considered as 
dependent variables rearranged in a single scale. And with questions that describe the 
sociological characteristics they are organized as independent variables are discussed. Read 
the program in which the student was estimated regression equation in order to analyze 
whether or not a factor in determining their career goals. 
 

Table 20. Linear Regression Equation with Factors 

Identification of the variable 
Program Names: PN 
Career Goals: CG 

Sociological Characteristics: SC 
Estimated Regression Equation with Factors 

The impact of the program to their career goals of 
the students 

CG= 0,50 + 0,89 PN 
sh     0,12    0,10  

 

The impact of the students’ sociological 
characteristics to their program 

PN= 0,15 + 0,25 SC 
 
 

The impact of the students’ sociological 
characteristics to their career goals 

CG= 0,32 + 0,55 SC 
 

 

The impact of the students’ sociological 
characteristics to their program and career goals 

PN and CG = 0,20 + 0,39 SC 
 

 
 

The evaluation results obtained by the regression equation was estimated four 
equations. Parametric size obtained from the four equations is said to be statistically 
significant. Explanation of why the estimated regression equation is also high. The impact of 
the program to their career goals of the students in the first equation is considered. According 
the results of the students in their chosen program affects up to 0.89 units career goals. 
Differences in students' sociological characteristics affect the results compared to the second 
equation of 0.25 units until their program preferences Changes in students' sociological 
characteristics affect their career prospects compared to the third equation of 0.55 units. 
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Changes in the students' sociological characteristics when the last equations impact on their 
program selection and career goals are an average of 0.39 units. 
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A STUDY ON THE VIEWS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS  
TOWARD PROFESSIONAL PRACTICE 

 
Okan SARIGÖZ* 

 
 
Abstract 

Vocational high schools are schools that provide practical training in various branches depending on the Ministry 
of Education, and train qualified students especially for schools to work transition. The main objective of 
vocational high schools that is got accepted in to them by taking various exams after secondary school is to train 
students for higher education and try to satisfy the need for personnel in public and private sector by training 
qualified personnel’s. The aim of this study is to try to determine secondary education students’ views and 
opinions about Professional practice by taking variables of gender, class level and type of school demographic in 
to consideration. Research sample consists of 311 students that study in secondary public schools in city center 
of Adana in 2014-2015 school year. In the study, ‘General Scanning Model’ which is one of the descriptive 
survey models was applied. Validity and reliability of ‘Survey of Professional Practice’ which is used in the 
study and consist of 20 points were tested and Cronbach’s Alpha internal reliability coefficient was calculated as 
0.75. According to the results of the study, while there is no significant relationship between the students in 
vocational high schools concerning Professional practice, gender and class level, significant relationship between 
the students studying in different departments on the basis of department was determined. Also, in the study, it 
was concluded that professional practice helps renew the students’ information and obtain new information, but 
professional practice doesn’t influence much about communication. 

Keywords: Professional Practice, Apprenticeship, Experience, Secondary Education, Student 

 
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA HAKKINDAKİ  

GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 
 
Öz 

Meslek liseleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çeşitli branşlarda uygulamalı eğitim hizmeti veren ve 
özellikle meslek yüksekokullarına kalifiye öğrenci yetiştiren okullardır. Ortaokuldan sonra çeşitli sınavlara 
girilerek kazanılan meslek liselerinin temel amacı hem yükseköğretime öğrenci hazırlamak hem de kalifiye 
eleman yetiştirerek kamu ve özel sektörde duyulan eleman ihtiyacını karşılamaya çalışmaktır. Bu araştırmanın 
amacı; ortaöğretimde okuyan öğrencilerin mesleki uygulamaya yönelik görüş ve düşüncelerini cinsiyet, sınıf 
düzeyi ve okul türü demografik değişkenlerini de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 öğretim yılında Adana il merkezindeki devlete bağlı ortaöğretim 
okullarında okuyan 331 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan ‘Genel 
Tarama Modeli’ kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ve 20 maddeden oluşan Mesleki Uygulama Anketi’nin 
geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve Cronbach’s Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,75 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre meslek liselerinde okuyan öğrenciler arasında mesleki uygulamaya 
ilişkin olarak cinsiyete ve sınıf düzeyine bağlı olarak öğrenciler arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken, 
okunulan bölüm bazında farklı bölümlerde okuyan öğrenciler arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca araştırmada mesleki uygulamanın öğrencilerin bilgilerini tazelemelerine ve yeni bilgi edinmelerine 
yardımcı olduğu fakat iletişim kurma konusunda öğrencileri pek fazla etkilemediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki uygulama, Staj, Deneyim, Ortaöğretim, Öğrenci 
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Introduction 

Secondary education schools are vocational high schools that offer education service 
under Ministry of National Education. Before entering university, in the schools giving basic 
vocational education an attempt is made to provide the students with occupation and to 
prepare the qualified students for the vocational schools at the higher education level and 
faculties. In these schools’ departments’ related to vocational education, it is provided the 
students with theoretical knowledge in the courses and also given practical training in the 
workplaces. Through vocational training in the schools it is attempted to combine knowledge, 
skill, experience, practice, experimentation and acquisition required for a profession with 
cognitive, affective, and psychomotor behaviours (Herrara, 2014; Donnelly, 2008; Sezgin, 
2006). 

According to the first article of regulation about basis and procedures related to 
training, practice and internship in the workplaces of the students studying at the secondary 
schools’ departments related to vocational education and at higher vocational schools, the 
purposes are to reinforce theoretical knowledge and experiences in the period of study gained 
by the students studying at the vocational schools within vocational and technical education 
zones, to broaden skills and experiences gained through practices of laboratory and 
workplace, and to enable them to recognize responsibilities, relations, organization and 
production process, and new technologies in the workplaces (Official Gazette, 2002). 

The amendments were made to Law No. 3308on the Vocational Education Law in 
1988 about doing internship in the workplace and that it is thought this law regulates 
internship in schools, establishments and companies extensively (Kepenekci, 2008: 271). The 
regulation about that the students do internship in the workplace made in 2002 based on this 
law, was enforced in the vocational schools by Ministry of National Education (Kuzgun, 
2013). It is stated to be aimed that the students improve their vocational knowledge and skills 
and that they do a career in the real production and workplace in the fifth article of the 
regulation thanks to this amendment (Regulation, 2007: 1). Also, the internship for the 
students receiving education is arranged according to this regulation (Kuzgun, 2013). 

The one of basis features of professional practice is to prevent unemployment 
partially. According to the reports of (OECD, 1995), vocational education was adopted as a 
solution for youth unemployment among active employment measures for young people in 
order to cope with unemployment of young people. 

The students studying at the secondary schools and at higher vocational schools are 
sent to various establishments for the internship related to their fields at certain periods of 
school time, its purpose is to provide graduated students with experience at work (Gökdoğan 
and Sarıgöz, 2012). A variety of internships are offered for easy adaptation of students to the 
work after the education life and for gaining professional experience during university 
education in Turkey (Karacan and Karacan, 2004: 168). 

The aim is not just gaining experience related to their fields in trainings for 
professional practice. In addition to that, the aim is to train a mass of people to be thinking, 
searcher, self-confident, and enterprising, and to have artistic sensibility (Binici and Arı, 
2004: 384). 
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The periods of professional practice is so important in vocational schools of health 
services, vocational nursing schools, health technician schools, and etc. established for 
providing qualified employee to healthcare field especially, because of practical courses and 
trainings given at these schools, it is like a thin line between saving one’s life and not in future 
(Gökdoğan and Sarıgöz, 2012). In vocational nursing schools, nursing students need all kinds 
of professional experience in order to gain experience of real cases, and to apply new 
knowledge and technologies, and to find various ways for development of nursing practices 
(Gümral and Coşar, 2006: 21). 

Not only do students gain experience from education for professional practice, but also 
teachers, educators and instructors participating in internships broaden their experiences. 
Advisors joining professional practice obtain new information during practice and have an 
idea of various subjects through observation. They gain experience by observing problems the 
students encounter in professional practice, and also become more productive for the students 
on the basis of observations and experiences during giving theoretical lesson about the 
problems the students can encounter (Gökdoğan and Sarıgöz, 2012). 

 
The Objective of the Research 
This research’s objective is to determine the views of the students studying at the 

secondary education schools and join professional practice about professional practice by 
considering gender, class level, and type of school. In the research, by detecting the students’ 
problems about professional practice an attempt was made to offer a solution to them. 
 

The Importance of the Research 
According to the findings obtained from this research it is thought that teachers and 

educators who provide guidance to professional practices will become aware of the problems 
the students joining professional practices in private or public agencies and institutions 
encounter, and in this way they will show a tendency to the problems that can be encountered. 
Therefore, it is thought that this research will be guidance for all students, teachers, and 
educators about professional practice and internship.  
 

METHOD 
The Population and the Sample 

The population of the research constitutes the students studying at all state-funded 
secondary schools in Adana city centre, and the sample of this research constitutes 331 
students studying at the state-funded secondary schools in Adana city centre such as Fatih 
Vocational and Technical Anatolian High School (FVTAHS), Kurttepe Vocational and 
Technical Anatolian High School (KVTAHS), Seyhan Anatolian Vocational High School for 
Health (SAVHSH), Atatürk Anatolian Vocational High School for Health (AAVHSH), 
Tepebağ Anatolian Religious Vocational High School (TARVHS), and Adana Anatolian 
Religious Vocational High School (AARVHS).  
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The Research Model 

This research was done to determine the views and thoughts of the students studying 
at the secondary education schools about professional practice by considering the gender, 
class level, and type of school. For this purpose, earlier researches, and surveys and scales 
used in the researches on the subject were scanned by the researcher and that a new ‘Survey 
of Professional Practice’ was developed by the researcher and used in this research. For the 
survey that would be used in the research, field research was conducted at first, and then it 
was asked the students in the 12th grade at the secondary education school, open ended 
questions relevant to the subject, and an outline of the survey made up of 27 items was 
constituted considering the answers given to these questions. After necessary analytical 
studies 7 items were taken away from the survey, a survey made up of 20 items was 
constituted, and that after opinions of four academicians expert in the field of educational 
sciences about the survey were received, necessary adjustments were made and related survey 
was put into final form. 

Validity and reliability studies of the Survey of Critical Pedagogy Principles used in 
the research were re-conducted and Cronbach’s alpha internal reliability coefficient of 20-
item scale was calculated as 0,75. The answers of the students who participated in the study to 
the survey depending on the demographic variables were calculated by using Anova test 
which is an F test, t-test and one-way variance analysis with the help of SPSS 20 statistical 
software package. The survey used in the research consists of five point likert type 20 items 
including (1) Strongly Disagree, (2) Disagree, (3) Undecided, (4) Agree, and (5) Strongly 
Agree. Overall assessment of the survey used in the research is as below (Sarıgöz, et. al., 
2015a-2015b-2015c; Sarıgöz, Sağ and Cam, 2015; Cengiz, Sarıgöz and Dönger, 2015): 

8,0
5

15
NO

LV  - HVRO =
−

==  

RO: Range of Options   1.00 – 1.80: Strongly Disagree 
HV: The Highest Value     1.81 – 2.60: Disagree 
LV: The Lowest Value  2.61 – 3.40: Undecided 
NO: Number of Options                 3.41 – 4.20: Agree 

4.21 – 5.00: Strongly Agree   
 

The survey was applied to 331 of the students studying at Fatih Vocational and 
Technical Anatolian High School (FVTAHS), Kurttepe Vocational and Technical Anatolian 
High School (KVTAHS), Seyhan Anatolian Vocational High School for Health (SAVHSH), 
Atatürk Anatolian Vocational High School for Health (AAVHSH), Tepebağ Anatolian 
Religious Vocational High School (TARVHS), and Adana Anatolian Religious Vocational 
High School (AARVHS) that the state-funded secondary schools in Adana city centre, and the 
views and thoughts of students about professional practice have tried to be determined 
considering demographic variables of gender, class level, and type of school. In the research, 
“General Screening Model” which is the one of the descriptive methods was used. General 
screening model is the screening arrangements carried out on a group, sample group or a 
paradigm or the entire universe in order to draw conclusion about the universe composed of 
numerous elements (Karasar, 2005: 79). General screening model is a research model used to 
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determine the types of information like attitudes of, beliefs of, values of, habits of, and ideas 
of people (Mcmillan and Schumacher, 2001). 
 

FINDINGS 
In this part of the research, demographic data about the students who participated in 

the research, the data obtained about the scale used in the research and the statistical findings 
and observations about this data are presented. 

Table. 1 Demographic Data about the Students Participating in the Research 

 

School 

The Number 
of Student 

Gender Class 

Level 

N % N % N % 

FVTAHS 53 16,00 Male =37 69,81 11th Grade =28 52,83 

Female =16 30,19 12th Grade =25 47,17 

KVTAHS 51 15,41 Male =36 70,59 11th Grade =27 52,94 

Female =15 29,41 12th Grade =24 47,06 

SAVHSH 60 18,13 Male =18 30,00 11th Grade =30 50,00 

Female =42 70,00 12th Grade =30 50,00 

AAVHSH 60 18,13 Male =18 30,00 11th Grade =30 50,00 

Female =42 70,00 12th Grade =30 50,00 

TARVHS 52 15,71 Male =30 57,69 11th Grade =25 48,08 

Female =22 42,31 12th Grade =27 51,92 

AARVHS 55 16,62 Male =38 69,09 11th Grade =28 50,91 

Female =17 30,91 12th Grade =27 49,09 

 
 From the data in Table 1, it was determined that from among 331 of the students 
participating in the research, 53 of the students (% 16,00) are studying in Fatih Vocational and 
Technical Anatolian High School (FVTAHS), from among them studying in this school, 37 of 
them (% 69,81) are male, and 16 of them (% 30,19) are female, and that 28 of the students (% 
52,83) are in the 11th  grade,  and 25 of them (% 47,17) are in the 12th grade. It was 
determined that from among 331 of the students participating in the research, 51 of the 
students (% 15,41) are studying in Kurttepe Vocational and Technical Anatolian High School 
(KVTAHS), from among them studying in this school, 36 of them (% 70,59) are male, and 15 
of them (% 29,41) are female, and that 27 of the students (% 52,94) are in the 11th grade, and 
24 of them (% 47,06) are in the 12th grade. It was determined that from among 331 of the 
students participating in the research, 60 of the students (% 18,13) are studying in Seyhan 
Anatolian Vocational High School for Health (SAVHSH), from among them studying in this 
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school, 18 of them (% 30,00) are male, and 42 of them (% 70,00) are female, and that 30 of 
them (% 50,00) are in the 11th grade, and 30 of the students (% 50,00) are in the 12th  grade. It 
was determined that from among 331 of the students participating in the research, 60 of the 
students (% 18,13) are studying in Atatürk Anatolian Vocational High School for Health 
(AAVHSH), from among them studying in this school, 18 of them (% 30,00) are male, and 42 
of them (% 70,00) are female, and that 30 of the students (% 50,00) are in the 11th grade, and 
30 of them (% 50,00) are in the 12th grade. It was determined that from among 331 of the 
students participating in the research, 52 of the students (% 15,71) are studying in Tepebağ 
Anatolian Religious Vocational High School (TARVHS), from among them studying in this 
school, 30 of them (% 57,69) are male, and 22 of them (% 42,31) are female, and that 25 of 
the students (% 48,08) are in the 11th grade, and 27 of them (% 51,92) are in the 12th grade. It 
was determined that from among 331 of the students participating in the research, 55 of the 
students (% 16,62) are studying in Adana Anatolian Religious Vocational High School 
(AARVHS), from among them studying at this department, 38 of them (% 69,09) are male, 
and 17 of them (% 30,91) are female, and that 28 of them (% 50,91) are in the 11th  grade, 27 
of them (% 49,09) are in the 12th grade. 

Table. 2The t-test analysis results of the answers of the students studying at the 
secondary education schools to the Survey of Professional Practice according to gender 
variable   

Gender N x  Ss Sd t p 

Female 153 76.41 8.73 329 .772 .441 

Male 178 77.13 8.29    

     p>0.05 

When the data in Table 2 was examined, from the answers of the students participating 
in the research to Survey of Professional Practice, it was determined that there is no 
significant difference between female and male students studying at the secondary education 
schools in terms of the views of them about professional practice according to gender variable 
(p> ,05). Because of the students’ views, it can be said that female and male students have 
similar thoughts regarding professional practice. 

Table. 3 The t-test analysis results of the answers of the students studying at the 
secondary education schools to the Survey of Professional Practice according to class 
level variable   

Class Level N x  Ss Sd t p 

11th Grade 168 76.53 8.54 329 .578 .564 

12th Grade 163 77.07 8.46    

    p>0.05 
When the data in Table 3 was examined, from the answers of the students participating 

in the research to Survey of Professional Practice, it was determined that there is no 
significant difference between the students in the 11th grade and the12th grade studying at the 
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secondary education schools in terms of the views of them about professional practice 
according to class level variable (p> ,05). Because of the students’ views, it can be said that 
the students in the 11th grade and the 12th grade have similar thoughts regarding professional 
practice. 

Table. 4 The Anova test analysis results of the answers of the students studying at 
the secondary education schools to the Survey of Professional Practice according to the 
type of school variable   

 
The Type of 

School 

 
N 

 

x  

 
Ss 

 
Variance 
Source 

 
Sum of 
Squares 

 
Sd 

 
Mean 
Square 

 
F 

 
p 

 
Significant 
Difference 
(Turkey) 

1)FVTAHS 53 77.25 7.53 Btw. Gr. 875.51 5 175.10 2.482 .032  
 

2-4 
3-4 

2)KVTAHS 51 78.33 6.97 With Gr. 22929.33 325 70.55   

3)SAVHSH 60 78.08 9.89 Total 23804.84 330    
4)AAVHSH 60 73.62 8.21       

5)TARVHS 52 77.52 6.63       
6)AARVHS 55 76.35 10.15       

Total 331 76.80 8.49        

   p<0.05  

When the data in Table 4 was examined, from the answers the students participating in 
the research and studying at the secondary education schools to the Survey of Professional 
Practice according to the type of school variable, it was determined that there is a significant 
difference between the students studying in Kurttepe Vocational and Technical Anatolian 
High School (KVTAHS), Seyhan Anatolian Vocational High School for Health (SAVHSH), 
and Atatürk Anatolian Vocational High School for Health (AAVHSH), in favour of the 
students studying in Kurttepe Vocational and Technical Anatolian High School (KVTAHS), 
and Seyhan Anatolian Vocational High School for Health (SAVHSH)[F(2,482), p(,032); p< 
,05]. 

Table. 5 The arithmetic averages of the answers of the students participating in 
the research to the Survey of Professional Practice and skill levels of them 
 

THE ITEMS OF THE SURVEY OF PROFESSIONAL 
PRACTICE 

 

 
x  

 
Skill Level 

8. My self-confidence has increased after professional practice. 4.27 Strongly 
Agree 

6.  I have gained information which would be useful at work from 
professional practice. 

4.12 Agree 

4. I have easily comprehended the subjects related to my field in 4.09 Agree 
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professional practice. 
3.  I could easily reach my advisors whenever I confronted problems. 4.08 Agree 
16. Professional practice has aroused my desire for or interest in my 
future profession. 

4.05 Agree 

7.  Professional practice has enabled me to form an opinion about my 
profession. 

4.03 Agree 

18. I have had lots of fun during professional practice.  4.02 Agree 
1. Going to the professional practice makes me happy. 3.98 Agree 
11. Professional practice has enabled me to gain the sense of 
responsibility and mission. 

3.95 Agree 

15. Professional practice has provided me to be aware of imperfect 
knowledge I had. 

3.88 Agree 

17. Professional practice has provided me with the experience of 
cooperation. 

3.86 Agree 

13. Professional practice has provided the experience of working in a 
serious establishment. 

3.84 Agree 

9. I became happy because I discharged my responsibilities in 
professional practice. 

3.81 Agree 

2. All advisors dealt with all the students in professional practice. 3.78 Agree 
10. Every student should join professional practice. 3.69 Agree 
5. I applied the knowledge that I had acquired at school, in 
professional practice. 

3.61 Agree 

14. Professional practice has brought the experience of using my time 
productively. 

3.60 Agree 

19. I felt like a personnel working at establishment during 
professional practice. 

3.53 Agree 

20. I have learnt what to do from professional practice when I 
confront a problem. 

3.32 Undecided 

12. Professional practice has improved my communication skill. 3.30 Undecided 
        General Arithmetic Average:   3.84 (Agree) 

 
From the arithmetic averages of the answers of the students to the Survey of 

Professional Practice in Table 5, it was determined that the articles with the highest arithmetic 
averages in the survey are the 8th article stating “My self-confidence has increased after 
professional practice.” ( x =4.27), and the 6th article stating “I have gained information which 
would be useful at work from professional practice.” ( x =4.12), and the 4th article stating “I 
have easily comprehended the subjects related to my field in professional practice.”( x =4.09), 
and the 3rd article stating “I could easily reach my advisors whenever I confronted problems.” 
( x =4.08). From the answers given to the survey items, it can be said that the self-confidence 
of the students has increased in professional practice, and that skill levels of them have 
improved, and that they have obtained new information, and could easily get help when they 
confronted problems, and have reinforced their knowledge well enough, and because of that, 
they feel good.  
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From the arithmetic averages of the answers of the students to the Survey of 
Professional Practice in Table 5, it was determined that the articles with the lowest arithmetic 
averages in the survey are the 12th article stating “Professional practice has improved my 
communication skill.” ( x =3.30), and the 20th article stating “I have learnt what to do from 
professional practice when I confront a problem.” ( x =3.32), and the 19th article stating “I felt 
like a personnel working at establishment during professional practice.” ( x =3.53). From the 
answers given to the survey items and the conversations with the students, it can be said that 
professional practice has not affected communication skills of the students very much, and 
that they are in a quandary without help when they confront a problem, and the students felt 
out of things when they began professional practice, but afterwards they got oriented to 
establishment. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 
Results 

According to the result of the research done, from the answers of the students 
participating in the research to the Survey of Professional Practice, it was determined that 
there is no a significant difference between female and male students studying at the 
vocational secondary schools in terms of the views of them about professional practice 
according to gender variable. From the views of the students, it can be said that female and 
male students have similar views and thoughts about professional practice. 

According to the research done, from the answers of the students participating in the 
research to the Survey of Professional Practice, it was determined that there is no a significant 
difference between the students in the 11th grade and in the 12th grade studying at the 
vocational secondary schools in terms of the views of them about professional practice 
according to class level variable. From the views of the students, it can be said that the 
students in the 11th grade and in the 12th grade have similar views and thoughts about 
professional practice. 

According to the research done, from the answers of the students participating in the 
research to the Survey of Professional Practice, it was determined that there is a significant 
difference between the students studyingin Kurttepe Vocational and Technical Anatolian 
High School (KVTAHS),  Seyhan Anatolian Vocational High School for Health (SAVHSH), 
and Atatürk Anatolian Vocational High School for Health (AAVHSH) that are the vocational 
secondary schools, in favour of the students studying in Kurttepe Vocational and Technical 
Anatolian High School (KVTAHS), and Seyhan Anatolian Vocational High School for Health 
(SAVHSH) in terms of the views of them about professional practice according to type of 
school variable. From the conversations made in order to learn the reason of this difference, it 
was determined that it stems from the factors such as school facilities, socio-cultural activities 
in school, physical structure of school. 

According to the result of the research, from the answers of the students to the survey 
items, it was determined that the self-confidence of the students has increased in professional 
practice, and that skill levels of them have improved, and that they have obtained new 
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information, and could easily get help when they confronted problems, and have reinforced 
their knowledge well enough, and because of that, they feel good.   

According to the result of the research, from the answers of the students to the survey 
items and the conversations with the students, it was determined that professional practice has 
not affected communication skills of the students very much, and that they are in a quandary 
without help when they confront a problem, and the students felt out of things when they 
began professional practice, but afterwards they got oriented to establishment. 

The arithmetic average of the answers of the students participating in the research to 
the Survey of Professional Practice are lower (3.84; agree) than expected skill level (4.21-
5.00; strongly agree). This indicates that the students have information about professional 
practice, and like professional practice, and improve themselves in their fields, and that 
professional practice increases students’ success and self-confidence and makes them happy, 
and makes their imperfect knowledge complete, and enables them to gain responsibility, and 
that they fulfil their duties assigned confidently when they begin working. 

 

Recommendations 
The students participating in the research look at professional practices in different 

fields with different eyes. Especially the students studying at the departments offering 
economic benefits or job guarantee in future are highly interested in professional practice. For 
this reason, it should be paved the way for both secondary education schools and vocational 
schools and that employment opportunities should be offered them regarding their fields. 

Most of the students participating in the survey complain about shortness of 
professional practice time, because the students supposing to know everything become aware 
of that they do not know some subjects when they join professional practice. This causes that 
they desire to join professional practice more frequently and for a longer time. Thus, 
professional practice time should be longer in order to improve themselves.   

In professional practices, the students want to work in sections easy for themselves in 
general. Because of that, they are in practice partially and that they do not improve themselves 
in some fields, and so, students should be worked in all units and different sections during 
professional practice in order to improve themselves in each field. 

Students’ experiences and knowledge they gain from professional practice arouse their 
desire to learn and success. In the end of professional practice they come back to school with 
happiness and motivation because of entering upon a career, since they achieve something in 
work life and theoretical knowledge they gain from lessons become useful, they become 
highly motivated to courses in school and study efficiently. 

Students go into professional practice in company with a teacher in dispensable. It is 
not provided basic training for the teachers who go into professional practice in our country. 
In-service training should be provided teachers by various agencies and institutions because 
the teachers joining professional practice can provide more benefit to students and feel 
themselves more effective. 
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   TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE DÖRDÜNCÜ UMUMİ MÜFETTİŞLİĞİN  
                    SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ* 
 

Bahar TOPARLAK** 
 
Özet 
 
Umumi müfettişlikler Türkiye’deki sosyal, ekonomik ve idari şartların bir sonucu olarak, Türk idari tarihinde 
ortaya çıkan önemli idari kuruluşlardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, idari teşkilatını güçlendirmek 
ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla Umumi Müfettişlik Kurumu oluşturulmuştur. 1927-1952 yılları 
arasında dört adet Umumi Müfettişlik kurulmuştur. Umumi Müfettişlik uygulamasına 1948 yılında fiilen, 
1952 yılında da hukuken son verilmiştir. Dördüncü Umumi Müfettişlik 1936 yılında kurulmuş ve Abdullah 
Alpdoğan Umumi Müfettiş olarak atanmıştır. Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl vilayetlerini kapsayan 
Müfettişliğin temel amacı aşiret düzenini ortadan kaldırarak buraya Cumhuriyet’in ilkelerini götürmektir. Bu 
çalışmada Dördüncü Umumi Müfettişliğin, kurulması, çalışmaları incelenmiş ve bölgenin sosyal, ekonomik 
ve kültürel değişimi vurgulanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Umumi Müfettişlikler, Dördüncü Umumi Müfettişlik, Abdullah Alpdoğan 
 
       IN THE REPUBLIC OF TURKEY SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL   
                     ACTIVITIES OF FOURTH PUBLIC INSPECTORSHIP 
 
Abstract      
 
General inspectorships were important administrative establishments in Turkish administrative history as a 
result of social, economical and administrative conditions in Turkey. After the foundation of the Turkish 
Republic, the General Inspectorship was established in order to strengthen the administrative organization and 
provide the regional development. Four General Inspectorships were founded between the years of 1927-
1952. Fourth General Inspectorship was established in 1936 and Abdullah Alpdoğan was assigned as General 
Inspector. The General Inspectorships practice was terminated de facto in 1948 and de jure in 1952. Fourth 
General Inspectorship which comprised of Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl main aims were to abolish tribe 
system and to convey there the principles of Republic.  In this study the Fourth General Inspectorship’s 
establishment, works examine besides the region's social, economic and cultural change emphasize. 
 
Key Words:  General Inspectorship, Fourth General Inspectorship,  Abdullah Alpdoğan 
 
 
GİRİŞ 
 

Umumi Müfettişlikler, Türk idare tarihinde hayat bulmuş, ülkede yaşanan sosyo- 
ekonomik ve idari şartların getirmiş olduğu önemli siyasi ve idarî yapılanmalardır.(Koçak, 
2003:25)  

Umumi müfettişliklerin Cumhuriyet Dönemi öncesine bakacak olursak, benzeri 
kuruluşlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde de uygulanmıştır. Osmanlı Devleti merkezi 
otoritesini Anadolu'da hissettirebilmek, yaptığı ıslahat hareketlerini Anadolu'ya 
ulaştırabilmek amacıyla çeşitli dönemlerde aşiretlerin devlete isyanını bastırmak ya da 
Doğu Anadolu'da aşiretlerin yaylak ve kışlaklarını belirlemek amacıyla geçici süre çalışan 
                                                   
* 2013 yılında hazırlanan yüksek lisans tezimden yararlanarak hazırlanmıştır            
** Doktora Öğrencisi, bahar---83@hotmail.com 
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umumi müfettişlikler kurdu. Ancak Umumi Müfettişlik kurumunun sistemleştirilerek kanun 
çıkarılması süreci İkinci Meşrutiyet yıllarına rastlamaktadır. 18 Haziran 1913 tarihinde 
Umumi Müfettişlik Kanunu sonrası 22 Haziran 1329 (1913)'da ise umumi müfettişlerin 
görev ve yetkilerini belirleyen talimatname yayımladılar. (Çetin, 2001:53) Fakat Birinci 
Dünya Savaşı’nın araya girmesi nedeniyle umumi müfettişlik kurumu uygulama alanı 
bulamadı. Savaşın bitmesi üzerine Osmanlı yönetimi, Doğu sınırında Ermeni ve Rus 
tehlikesinin ortadan kalkmasıyla Doğu illerinin yeniden yapılandırılmasını gerçekleştirmek, 
bölgede asayiş ve emniyeti sağlamak amacıyla Erzurum, Van, Bitlis Vilayetleri ve Erzincan 
Sancağını içine alan ”Müstahlise Müfettişi Umumiliği”ni kurmuştur.(Koca,1998:42,43) 
İstanbul Hükümeti, 28 Nisan 1920’de de “Anadolu Olağanüstü Müfettişliğini kurdu ve 
Müşir Zeki Paşa’yı da Umumi Müfettiş olarak atadı. 8 Mayıs 1920’de de Umumi 
Müfettiş’in yetkileri açıklandı. Buna göre; Umumi Müfettiş sıkıyönetim ilan etmeye, 
mevcut askeri teşkilatı lağvetmeye ve Kuvay-i İnzibatiye (Halifelik Ordusu) teşkil etmeye 
yetkili kılındı. Bu Müfettişlik de 3 Kasım 1920’de İstanbul Hükümeti kararıyla 
kaldırılmıştır. 3 Kasım 1920’de kapanan müfettişlik bir daha ancak 1921’de yeni Türk 
devletinin ilk anayasasında yer buldu.(Koçak,2003:34) 
      Umumi Müfettişliklerin Cumhuriyet Dönemi’nde yeniden gündeme getirilmesi 1927 
yılında oldu.(Koçak,2003:53) Türkiye’nin özellikle geri kalmış bölgelerinde devletçilik 
politikalarının yoğun uygulama alanı bulduğu bir dönemde devlet eliyle ülkeyi 
kalkındırmak amacıyla kuruldu. (TBMM Zabıt Ceridesi, 1927:61)  Devlet merkeze uzak, 
ulaşım ağının yetersiz olması nedeniyle ülkenin diğer bölgeleriyle bağlantısı zor olan, 
öncelikle Doğu ve Güneydoğu Vilayetlerinde hükûmetin gözü kulağı olacak, kapsamına 
aldığı vilayetlerin öncelikle güvenlik ve asayiş olmak üzere, sosyal konular vb. birçok 
alanda işlerinin uyumlu olarak yürütülebilmesine ülkenin hızla kalkınmasını sağlamak 
amacıyla umumi müfettişlikler kurulmasına karar verdi.(Koca, 1998:164,165) Bölgenin 
diğer bölgelerle bütünlüğünü sağlamak, merkeze olan uzaklığı ve ulaşım zorlukları göz 
önünde bulundurularak kuruldu. (Özmen, 1947:238) Falih Rıfkı Atay’ın ağaların devrine 
son verip yeni nesilleri okullarda yetiştirmek amacıyla kurulduğunu söylediği (Atay, 1938: 
4) Umumi Müfettişlikleri böyle bir ortamda, bölgenin diğer bölgelerle bütünlüğünü 
sağlamak, bölgeyi kalkındırmak (Goloğlu, 1974: 49-50) vatandaşların emniyetini ve genel 
asayişi sağlamak önemli görevleri arasındaydı. 
     Umumî Müfettişliklerin Teşkiline Dair 25 Haziran 1927 tarihinde, 1164 sayılı 5 
maddelik kanun çıkarıldı. (TBMM Zabıt Ceridesi, 1927: 685-686; Düstur, 1946: 1005.)	  Bu 
kanuna dayanılarak İçişleri Bakanlığınca 27 Kasım 1927 tarihinde 17 maddelik bir tüzük 
hazırlanmış,  Bakanlar Kurulunun 27 Kasım 1927 tarihli 5858 sayılı kararıyla tüzük kabul 
edildi. (Düstur, 1931:  19)       .  
      25 Haziran 1927 tarihinde kabul edilen “Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair 1164 sayılı 
yasa ülkeyi beş Umumi Müfettişliğe bölmüştür. Burada iktisadi, sosyal ve coğrafi 
bakımdan ilişkili olan illerin umumi müfettişlikler şeklinde birleştirilmesinden söz edildi. 
Gerekçe olarak birleştirilen vilayetlerin umumi ve ortak menfaatleri ile ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, karşılanması, düzenlenmesi ve vilayetler üzerinde sıkı bir teftiş ve denetleme 
sisteminin kurulmasıydı. (Behlülgil,1992:148; BCA, 1927, Dosya No: 0 30 18 11 26. 64. 7) 
Birinci Umumi Müfettişlik 27 Haziran 1927 tarihinde Diyarbakır’da, İkinci Umumi 
Müfettişlik 19 Şubat 1934’te Edirne’de, Üçüncü Umumi Müfettişlik 6 Eylül 1935’te 
Erzurum’da kuruldu. (Şimşir, 2007: 305) 
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      Umumi Müfettişliklerin görev ve yetkileri; bölgesel kalkınmayı gerçekleştirme, 
güvenliği sağlamak, denetim yapmak, ülkede idari birliği sağlamak (Burgaç,2013) 
bölgesinin iktisadi, sıhhi, sosyal, kültürel, medeni, imrani ihtiyaçları ve işlerinin süratle 
teminini sağlamak, bölgesi dahilindeki ahalinin şahsi haklarının emniyetini ve korunmasını 
sağlamak, halkın iskan ve rahatını, köylü ve çiftçilerin toprak sahibi olmalarını sağlamak, 
vilayetler arasında müşterek yapılacak işlerin masraflarını paylaştırarak vilayet bütçelerine 
koyulmasını tebliğ etme, kanun ve nizamnamelerin uygulanmasını sürekli olarak takip ve 
kontrol etmek (Resmi Gazete,1927:3,4) görev ve yetkileri arasındaydı. 
      Umumi Müfettişlik Teşkilatının kadroları 27 Kasım 1927 tarihli talimatnameye göre 
teşkilatın kadrolarında; umumi müfettiş, başmüşavir, müşavir, ordu subayı, jandarma 
subayları ve inzibat memurları, şube müdürü, memurlar yer aldı.(Düstur,3.tertip. c.9:19) 
 
       1.Dördüncü Umumi Müfettişliğin Kurulması, Teşkilatı ve Görev Kapsamı 
 
     Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan süreçte Dersim Bölgesi ulaşılması güç, 
aşiret yapısının hakim olduğu ve sürekli isyanlara sahne olan zor bir bölgeydi. Bu sebeple 
gerek Osmanlı Dönemi’nde gerekse Cumhuriyet Dönemi’nde Dersim ile ilgili birçok rapor 
düzenlenmiş ve bu raporlarla bölgenin ıslahı amaçlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
üstünkörü çözüm arayışlarının yerine, sorunu anlamak, uzun vadede çözmek gibi bir 
yöntemi benimsedi. Devletin Dersim’de tespit ettiği temel mesele halkın topraksızlığına 
dayanan ve aşiret reislerinin sorgulanmaz iktidarıyla sonuçlanan feodal aşiret 
düzeniydi.(Yeşiltuna,2012: 11) Gerek Osmanlı’nın son dönemleri gerekse Cumhuriyet 
yıllarında özelikle Dersim’i konu almış birçok rapor hazırlanmış ve bu yolla bölgenin ıslahı 
amaçlandı. Raporları hazırlayan devlet adamları önce bölgede tetkik seyahatine çıkarak 
bölgeyi yakından incelemişler, ardında da bölge halkıyla görüşerek daha sonra bu bölge 
hakkında rapor hazırladılar. Bu raporların genel olarak ortaya koydukları bazı ortak 
tespitler bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı, devletin Dersim’i nasıl 
değerlendirdiği ve devletin bu bölgeye nasıl baktığı şeklindeydi. 
       1935 yılının Ağustos ayında İsmet İnönü inceleme seyahatine çıkmıştır. 
(Tan,1934:1;Kurun,1935:2) Bu seyahat ülkenin özellikle Doğu illerini kapsamaktadır. 
(Özmen,1947:240) İnönü seyahatten sonra bir rapor (Şark Raporu) yazarak Atatürk’e ve 
İcra vekilleri Heyetine sundu.(Yeşiltuna,2007:385; Tan,1935:1) İnönü Şark raporunda ele 
aldığı konulardan biri Dersimdi. Raporda bu vilayetin yeniden kurulmasını, burada askeri 
bir idare tesis edilmesini ve Dersim ıslahatının bir programa bağlanması 
istenmekteydi.(Yeşiltuna,2007:387) Rapordan sonra 1935 yılı eylül ayında Ordu Müfettişi 
Orgeneral Kazım Orbay ile Tunceli’deki teşkilatın başına getirilmesi düşünülen Korgeneral 
Abdullah Alpdoğan Diyarbakır’a gitti. Burada Birinci Umumi Müfettiş Abidin Özmen ile 
birlikte çalışarak, Dersim Bölgesi işlerini tam yetki ile ele alacak güçlü bir makam 
oluşturulmasına yönelik bir proje hazırlayarak Ankara’ya döndüler. (Özmen,1947:241) 
Daha sonra Dahiliye Vekaleti Dördüncü Umumi müfettişlik kurulmasına dair tasarıyı 
hazırladı ve İcra vekilleri Heyetine sundu. Heyet tasarıyı kabul ederek 11 Kasım 1935’te 
TBMM’ye sundu. Dördüncü Umumi Müfettişlik, 11 Kasım 1935 tarihinde TBMM’ye 
sunulan Dördüncü Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun Layihası’nın gerekçesinde; 
    “Coğrafi sınırları birbirini çevreleyen bir kısım illerin güvenlik ve yasa (inzibat), 
ekonomi, sosyal ve kültürel noktadan ve bayındırlık bakımından, yüksek salahiyet ve toplu 
görüş düzenliğini kollamak gereği ile ülkemizin üç muhtelif cephesinde, üç Umumi 
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Müfettişlik kurulmuştur. Yeni teşkili takarrür eden Murat ve Munzur vilayetleri ile Elazığ 
Valiliğini kaplamak üzere kurulan Dördüncü Umumi Müfettişlik, bu ülkede pek önemli 
işlerin yapılmasını temin için çok gerekli olmakla beraber, idari ve içtimai bakımdan özel 
durumlarla geliştirilmesi zaruri görülen Munzur Vilayeti ile bu vilayete yakınlıktan ötürü 
Elazığ ve Murat (Bingöl) Vilayetlerinin birbirlerine ilgili amme ödevlerini idare çığrının en 
yüksek salahiyetlerle bezenmiş bu teessüsün murakabesine bağlanması, vatandaşların 
hukuki ve her yönden gelişmesi hususunda çok faydalı görülmüştür” denilerek Dördüncü 
Umumi Müfettişliğin kurulacağı bölge için ne anlam ifade edeceği açıklanmıştır.(TBMM 
Zabıt Ceridesi, D.5, c.7:6) Bu tasarı TBMM’nin 16 Aralık 1935 tarihli oturumunda 
görüşülerek kabul edildi.(TBMM Zabıt Ceridesi, D.5,C.7,Sıra no.35:1) 
      Dersim Vilayeti 1926 yılında çıkarılan Teşkilat-ı Mülkiye Kanunuyla kaldırıldı ve 
henüz yeniden kurulmadı. Dördüncü Umumi Müfettişliğin kurulmasından kısa bir süre 
sonra meclisin 25 Aralık 1935 tarihli oturumunda Çoruh, Hakkâri, Bitlis, Bingöl ve Tunceli 
(Dersim) vilayetlerinin kurulması hakkındaki kanun tasarısı kabul edildi ve Dersim Vilayeti 
farklı bir isimle yeniden kuruldu.(TBMM Zabıt Ceridesi, D.5, c.7:172,173; Düstur, 3. 
Tertip, c.17:171) 
     Aynı gün Tunceli vilayeti Teşkilat ve İdaresi hakkında kanun tasarısı da mecliste 
görüşülerek kabul edildi.(TBMM Zabıt Ceridesi, D.5,c.7:175-182; Düstur, 3. Tertip, 
c.17:165-170) Tunceli ve çevresi için idarî alanda yeni bir kanun hazırlayan hükümet, 
Dördüncü Umumi Müfettişliğin kurulacağını da ilk olarak Tunceli Kanunu’nda 
belirtilmekteydi. Bu kanunun ilk maddesinde “Tunceli iline Korgeneral rütbesinde bir kişi 
vali ve komutan olarak atanacaktır. Bu kişi aynı zamanda kurulacak olan Dördüncü Umumi 
Müfettişliğin de Umumi Müfettişidir” denilmekteydi. (Düstur, 1936, 3.tertip. c:17: 165; 
İnönü, Defterler: 186)  
       Erzincan ilinin Pülümür ilçesiyle, Elazığ ilinin Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Ovacık, 
Pertek, Çemişgezek, ilçeleri de Tunceli vilayetine bağlandı. Yine aynı kanunla Bingöl de 
vilayet haline getirildi, Muş vilayetine Genç, Çapakçur, Solhan ve Bingöl ilçeleriyle 
Erzincan vilayetinin Kiği ilçesi bu vilayete bağlandı. (Düstur,1935, 3.Tertip, c:17:165) 
Dördüncü Umumi Müfettişliğin çalışma alanı Bingöl, Tunceli ve Elazığ vilayetleriyle ile bu 
vilayetlere bağlı ilçe ve köyleri kapsamaktaydı.( Taş, 1997:127) Müfettişliğin merkezi 
Elazığ’dı. (Son posta, 1936:5) 
       Dördüncü Umumi Müfettişliğin kurulmasına dair 6 Ocak 1936 tarihli ve 2/3823 sayılı 
kararname yayınlandı. Kararnamede: 
“Orta Anadolu‘nun doğu kısımlarında ve bilhassa Şark halkının mütekasif bulunduğu 
Dersim çevresinde idare ve inzibat işlerinin esaslı surette tanzim ve hükümet 
murakabesinin daha yakından ifasını temin için, yeniden kurulacak Bingöl ve Tunceli ve 
Birinci Umumi Müfettişlik mıntıkasından ayrılacak Elaziz (Elazığ) vilayetlerini ihtiva etmek 
ve 27 Teşrinisani (Kasım) 1937 tarihli talimatname ile muayyen vazife ve salahiyetleri haiz 
olmak üzere, 1164 sayılı kanunun birinci maddesine dayanarak, Dördüncü bir Umumi 
Müfettişlik kurulması, Dahiliye Vekilliği’nin 4 Ocak 1936 tarih ve 52 sayılı tezkeresi ile 
yapılan teklif üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nce 9 Ocak 1936’da onanmıştır” ifadeleri yer 
aldı.(Başbakanlık Cumhuriyet Arşiv(BCA),030 18 01 02 61 1 8) 
      Tunceli ve çevresi için idari alanda yeni düzenlemeler getiren kanunun ardından 6 Ocak 
1936 tarihinde Dördüncü Umumi Müfettişlik kurulmasına dair kanun çıkartılarak yürürlüğe 
sokuldu. ( Düstur, 3.Tertip, c:17: 151-152; Resmi Gazete, 1936, No: 3207; BCA, 1936, 
Dosya No: 0 30 18 01 .61) Dördüncü Umumi Müfettişliğin kurulmasından sonra 8. Kolordu 
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Komutanı Korgeneral Hüseyin Abdullah Alpdoğan tayin edildi. Abdullah Alpdoğan 10 
Ocak 1936’da başladığı görevini (Cumhuriyet,1936:1) 1943 yılına kadar sürdürdü.( BCA, 
1936, Dosya No: 0 30 18 01 61 2 12) 
    Abdullah Alpdoğan’dan sonra yerine Korgeneral Muzaffer Ergüder (BCA, 1946, Dosya 
No: 0 30 11 1 180 4 15; BCA, Dosya No: 0 30 18 01 02 103 78 17) 1946 yılında 
Korgeneral Ekrem Baydar atandı. (BCA, 1946, Dosya No: 0 30 18 1 2  110 12 20 ,; Turan, 
1946, No: 7262:1)   
     1935 yılında Dördüncü Umumi müfettişlik Teşkilatı’na bağlı bürolarda görev yapan 
memurların sayısı ve aldıkları maaşlar şu şekildeydi : 
 
Tablo 1. Dördüncü Umumi Müfettişlik Teşkilat kadrosu 
 

                                                   Dahiliye Vekaleti 

Adet Barem 
Derecesi Maaş Makam 

1       1 150 Umumi Müfettiş 
1       2 125 Başmüşavir 
1       7 55 Hususi Kalem Müdürü 
3     14 20 Katib 
1  50 Levazım ve Daire Müdürü 

10  30 Odacı 
3  20 Sekreter 

                                                        Maliye Vekaleti 

Adet Barem 
Derecesi Maaşı Makam 

1 5 80 Dördüncü Umumi Müfettişlik 
Müşaviri 

                                       Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Adet Barem 
derecesi Maaşı Makam 

1 5 80 Dördüncü Umumi Müfettişlik 
Müşaviri 

1 6 70 Dördüncü Umumi Müfettişlik 
Muavini 

6  125 Katib 
                                                        Adliye Vekaleti 

Adet Barem 
derecesi Maaşı Makam 

1 5 80 Dördüncü Umumi Müfettişlik  
Müşaviri 

                                                        Maarif Vekaleti 

Adet Barem 
derecesi Maaş Makam 

1 6 70 Dördüncü Umumi Müfettişlik 
Müşaviri 

                                                       İktisat Vekaleti 

Adet Barem 
derecesi Maaş Makam 

1 6 70 Dördüncü Umumi Müfettişlik 
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Müşaviri 

                                                       Ziraat Vekaleti 

Adet Barem 
derecesi Maaş Makam 

1 5 80 Dördüncü Umumi Müfettişlik 
Müşaviri 

1 6 70 Dördüncü Umumi Müfettişlik 
Müşaviri 

   Kaynak: Düstur, 1935: 91; Tan,1935: 3 
 
 
2.Dördüncü Umumi Müfettişliğin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faaliyetleri 
 
       Dördüncü Umumi Müfettişlik bayındırlık, güvenlik, sağlık, eğitim, idari alanlarında 
çalışmalar yaptı. Ancak bu çalışmada sosyo-ekonomik ve kültürel faaliyetler üzerinde 
durulmuştur. 
 
2.1 Kültürel Faaliyetler 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  Dördüncü	   Umumi	   Müfettişliğin	   görev	   bölgesini	   kalkındırma	   yolunda	   en	   önemli	  
çalışmalarından	  biri	  eğitim	  öğretim	  alanındaki	  çalışmalarıydı.	  Bu	  sebeple	  öncelikli	  amaçlar	  
arasında,	  bölgedeki	  okul	  sayısının	  arttırılması,	  eğitimin	  yaygınlaştırılması,	   	  kız	  çocuklarının	  
okula	   gönderilmesi,	   Türk	   dilinin	   bölgede	   yaygınlaştırılması	   vardı.	   Bölgede	   Cumhuriyet	  
öncesi	   ve	   Cumhuriyet’in	   ilk	   yıllarında	   eğitimli	   nüfus	   çok	   fazla	   olmadığı	   gibi	   istihdam	  
edilecek	   yetişmiş	   öğretmen	   de	   yoktu.	   Bölgede	   bunlar	   göz	   önünde	   bulunduran	   Umumi	  
Müfettiş	  ve	  müşavirleri	  çalışmalar	  yaptı.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Umumi	   Müfettiş	   Alpdoğan’ın	   Umumi	   Müfettişler	   Konferansı’nda	   şu	   tespitte	  
bulunmuştu:	  Dördüncü	  Umumi	  Müfettişlik’te	  54’ü	  3,	  39’u	  ilk	  mektep	  142	  muallimle	  idare	  
edilmekte,	   tahsil	   çağındaki	   45.230	   çocuğun	   6.621’i	   mekteplere	   devam	   etmekte.	   Nispet	  
12.5	   (Umumi	   müfettişler	   toplantı	   tutanakları,	   2010:	   53)	   Müfettişlik	   mıntıkasında	   7	   okul	  
açıldı,	   ancak	   yaşı	   büyük	   olanlar	   okula	   alınmadığı	   için	   şikayetlere	   konu	   oldu.	   Umumi	  
Müfettiş	   Alpdoğan	   okullaşma	   oranının	   arttırılmasının	   yanı	   sıra	   Türkçe	   öğretilmesinin	   de	  
zorunluluğu	  üzerinde	  durdu.(	  Umumi	  Müfettişler	  Toplantı	  Tutanakları,	  2010:	  136)	  	  

	  	  	  	  	  	  Müfettişlik	   mıntıkasında	   “ilköğretim	   davasına”	   büyük	   önem	   verildi.	   Az	   zamanda	   ve	  
genel	   program	   dairesinde	   büyük	   bir	   hamle	   ile	   Dördüncü	   Umumi	   Müfettişlik	   bölgesi	  
özellikle	  Tunceli	  mıntıkası	  okullarla	  donandı.	  (Son	  Posta,1945:6)	  Erzincan’da	  köy	  okullarına	  
yardım	  yapıldı	  (	  Son	  Posta,	  1937:5)	  ve	  ek	  olarak	  12	  köy	  mektebi	  yapıldı	  (	  BCA	  1937,	  Dosya	  
No:	  0	  30	  10	  72	  470	  4)	  

       Müfettişlik, 1939’da Çemişgezek’te bir okul yaptı. Kasabanın ortasında yer alan okul 
iki katlı bir binaydı. Üçü alt, üçü üst katta olmak üzere altı dershane, (Dersim Harekâtı ve 
Cumhuriyet Bürokrasisi, 2011: 171) ve sahne olarak kullanılması planlanmış portatif bir 
camlık vardı. İsmet İnönü “Hatıralarında” uygulanan projenin başarıya ulaştığını 
açıklamaktadır. (İnönü, 1998: 52) İsmet İnönü’nün direktiflerine uyularak bölgede 
ilköğretim davası üzerinde duruldu. Bilhassa Tunceli’nin Kazaları’nda bu yürütüldü.  
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       Abdullah Alpdoğan’ın yerine 1943’te Müfettişliğe  getirilen Muzaffer Ergüder’in 
direktifleriyle mektepler açıldı ve gezici öğretmenler bu işle uğraştılar. Tunceli Maarif 
Müdürü Nazımiye ve diğer kazalara giderek yerinde tedbirleri aldı. (Turan, 1944:1) 
Dördüncü Umumi Müfettişliğin eğitim konusunda bir başka çalışması eğitim imkanları 
sağlamak amacıyla Elazığ’da bir ortaöğretim yurdunun “Okul Öğrencilerini Koruma 
Kurumu’nun kurulmasıdır. Yurda, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinden talimatnamedeki 
esaslar dairesinde öğrenci alındı  (Turan, 1945:2) Umumi Müfettiş Alpdoğan Elazığ’da 
yeniden yapılması düşünülen ortaokul binası ile lisenin yapılmasını da sağladı  (Nazlı, 
1939: 57) Lise binasının temel atma törenine büyük bir halk kitlesi katıldı. Alpdoğan “Bu 
irfan müessesesinin” değerini anlatarak, Milli Şef İsmet İnönü’ye ve büyüklerine şükran 
duyduğunu ifade etti. (Cumhuriyet, 1939:3)         
         1939’da Birinci Milli Eğitim Şurası toplanmış ve bu şuradan başlayarak kırsal 
kesimde yaşayan halkın eğitilmesi önemli bir yer tutmuştur. Nitekim Dördüncü Umumi 
Müfettişlik Maarif Müşaviri Şevket Süreyya Aytaç İkinci Maarif Şurasına katılarak eğitim 
konusundaki düşüncelerini şöyle açıkladı:  
        “Bunlardan birisi eğitmen mekteplerinin üç sınıflı olması meselesidir. Diğeri de 
Türkçeden başka dil konuşan vatandaşların okutulması ve yetiştirilmesi meselesidir. Eğer 
bugün bazı vatandaşlar okuduktan sonra memlekete faydalı olmamışsa bunun sebebi dünkü 
mektebin aczinden ileri gelmektedir. Bir insanı okutmak demek ona nazari malumat vermek 
değil, onu forme etmektir ve insanın evvela kendi vatanına, kendi varlığına hizmet 
edebilmesi ve onun müşterek büyük hareketine kendi hareket ve kuvvetini katabilmesidir. 
Bunu yapamıyorsa sebebi dünkü mekteplerin insan yetiştirmekle değil ancak onu okutmakla 
uğraşmasındandır.”( Birinci Maarif Şurası, 1939 : 352) 
        Dördüncü Umum Müfettişlik eğitim yoluyla entegrasyonu amaçladı. 1940 yılında 
Maarif Vekaleti ve Müfettişliğin emirleriyle Bingöl dahilinde biri merkeze bağlı Karapınar 
köyünde ve ikisi Kiği’ye bağlı Hogas ve Simhaç köylerinde, üç millet mektebi açıldı ve 400 
kişi kaydedildi. Burada halka okuma yazma öğretildi. Ayrıca burada öğretmenler “milli 
mefkûreyi” yükseltmek için konferanslar verdi. (Doğu Anadolu ve Cumhuriyet bürokrasisi, 
2011:18) 
       1944 yılına gelindiğinde Dördüncü Umumi Müfettiş Muzaffer Ergüder okul binalarının 
ders yılı başına kadar yetiştirilmeleri için emir verdi. Bu sebeple vilayet özel bütçesinden 
20 bin lira bir yardım yapıldı. Buna göre inşaat halinde bulunan bütün okulların ders yılı 
başına kadar ikmal edilerek Cumhuriyet Bayramı’nda toplu bir açılış töreni yapılması 
kararlaştırıldı. Bunlara ek olarak Tunceli’de “ilköğretimi gerçekleştirme kurulu” Umumi 
Müfettiş Muzaffer Ergüder başkanlığında toplandı. İlköğretim kurulunda öğrencilerin 
devamı, yapı işleri hakkında harita üzerinde genel durum incelenerek tartışmalar yapıldı. 
Düşünülen işlerin yapılması hakkındaki karar kazalara ve ilgililere bildirdi. (Dersim 
harekâtı ve Cumhuriyet bürokrasisi. 2011:347)1945 yılında Dördüncü Umumi Müfettişlik 
İçişleri Bakanlığı’na eğitim konusunda çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili rapor halinde 
sundu. ( BCA, 1945, Dosya No:0 30 10 72 471 12.4)  
        Müfettişlik kurulduğu günden itibaren halkı bilgilendirme amaçlı konferanslar 
düzenledi. 1940 yılında Maarif Müşavirliği tarafından İkinci Dünya Savaşı sebebiyle “halkı 
tenvir ve ikaz için yapılması gerekli olan hususat hakkındaki buyrukların kazalara tebliğ 
edilerek muktezi tedbirlerin alınması ” konulu çeşitli konferanslar düzenledi. (BCA, 1940, 
Dosya No:490 1 00 1013 909 1. 40–5857) Müfettişlik mıntıkasında gerçekleşen bu 
konferanslar ( BCA, 1941: Dosya No:490 1 00 1008 889 2 . 111–182/2012 ) toplam 28 
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taneydi. Elazığ’da Konya mebusu Ali Türel tarafından alınması gerekli tedbirler hakkında 
ve Elazığ’a bağlı Harput halkevinde, Hankendi ve Balibey nahiye merkezlerinde 
konferanslar düzenlendi. Erzincan’da Mebus Süreyya Özgeevren tarafından köyde geniş bir 
halk kitlesine, başöğretmenlerden oluşan bir grup yine aynı yerde konferans verdi. Yine 
Solhan ve civarındaki köylerde konferans tertip edildi. ( BCA, 1941, Dosya No: 490 1 00 
1008 889 2 . 70–1516 ) Bu konferanslar halkı pratik konularda bilgilendirme amaçlıydı.  
 
2.2 Halkevleri ile Yapılan Çalışmalar  
 
	  	  	  	  	  	  	  Dördüncü	   Umumi	   Müfettişlik	   görev	   bölgesindeki	   halkevleri	   aracılığıyla	   kalkınma	  
yönünde	   faaliyetlerde	   bulundu.	   Müfettişlik	   halkevlerinin	   tüm	   şubelerindeki	   çalışmaları	  
maddi	  olarak	  destekledi	  ve	  müşavirlerin	  çalışmalara	  katılmasını	  sağladı.	  	  Halkevleri,	  okuma	  
yazmayı	   öğrenmeyi	   halka	   götürmek	   görevini	   üzerine	   aldı.	   Halk	   dershaneleri	   ve	   kurslar	  
şubesinin	   temelleri	   bu	   duygularla	   atıldı	   ve	   bu	   yöndeki	   çalışmalara	   hız	   verildi.	   Dönemin	  
Türkiye’sini	   düşündüğümüzde,	   tüm	   ülkede	   olduğu	   gibi	   Elazığ’da	   da	   okuma	   çağına	   yeni	  
girenlerin	  dışında,	  o	  döneme	  kadar	  hiç	  okutulmamış	  vatandaşların	  olduğu	  da	  muhakkaktı.	  
Bu	   itibarla	   Halkevinin	   faal	   şubelerinden	   birisi	   de	   halk	   dershaneleri	   ve	   kurslar	   şubesiydi.	  
Kurslar	   şubesinde;	   Türkçe	   dil	   kursu,	   yabancı	   dil	   kursu,	   okuma	   yazma	   kursu	   ve	   mesleki	  
toplantı	   ile	   kursların	   yanı	   sıra,	   dönemin	   sosyal	   hayatını	   ilgilendiren	   eğitici	   kurslar	   da	  
verilmekteydi.	   Elazığ	   Halkevi	   1938	   yılı	   içerisinde	   çeşitli	   dil	   dershaneleri	   açtı.	   Bunlar	  
Almanca,	  Fransızca,	  İngilizce	  ve	  okuma	  yazma	  dershaneleriydi.	  (BCA.	  1941,	  Dosya	  No:490	  1	  
00	   997	   852	   1	   .	   38)	   Almanca	   dershanesinde	   Almanya’da	   ziraat	   öğrenimi	   yapmış	   olan	  
Dördüncü	  Umumi	  Müfettişlik	  Ziraat	  Müşaviri	  Tevfik	  Dündar	  tarafından	  verilen	  derslere	  18	  
kişi	  devam	  etti.(Altan,	  No:35,1937,45)	  

        Müfettişliğin bir diğer çalışması da, ülkenin her köşesinde olduğu gibi zehirli gaza 
karşı korunma komisyon ve birlikleriydi. Halkın bilgilerini arttırmak Elazığ Halkevi 
salonunda hava gazı kursu açıldı. Tunceli, Elazığ ve Bingöl vilayetlerinden birçok memur 
ve öğretmen katıldı. (Altan, No:29,1937:12) Hava ve zehirli gaz tehlikesinden korunma 
kursunda Alpdoğan,  hava müdafaasının değeri üzerinde durdu. (Altan, No:28,1937:12) 
Umumi Müfettişliğin halkevleriyle birlikte yaptığı bir başka çalışma da halkı bilgilendirme 
amaçlı verilen konferanslardı. Elazığ Halkevinde verilen konferanslar şöyleydi: 
 
Tablo	  2.	  Halkevinden	  Müfettişlik	  Tarafından	  1937	  Yılında	  Verilen	  Konferanslar	  
	  

Tarih Müfettişlik Müşaviri       Konferansın Konusu 

01.12.1937 Ziraat Müşaviri 
Tevfik Dündar 

    Ziraatta Kuralık Meselesi 

08.12.1937 Kurmay 
BinbaşıNeşet Toron 

Adabı Muaşeret ve Hayat 
Bilgisi 

22.12.1937 İktisat Müşaviri 
Nejdet Yücer 

Saltanat Devrindeki 
Ekonomik ve 

Sosyal Savaşımız ve 
Cumhuriyet 

Devrindeki İktisadi İrileri 
Hamlelerimizin Başlıca 
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Saikleri 
29.02.1937 Adli Müşaviri 

Fehmi Akyön 
Adli İnkılabımızın Ana 

Hatları 
               Kaynak: Altan, 1937 
 
Tablo 3. Halkevinden Müfettişlik tarafından 1938 yılında verilen konferanslar  
 
 

Tarih Müfettişlik müşaviri            Konferansın Konusu 

09.02.1938 Baş Müşavir Fuat 
Baturay                   İdare Usulü 

16.02.1938 Kurmay Binbaşı 
Şükrü Sirer 

Vatandaşların Ve Yedek 
Subayların Askerlik Vazifeleri 

 
02.03.1938 

 
Sıhhat Müşaviri 
Veteriner Doktor 
Mukdim Aysam 

Antropoloji Nedir? Türk Irkı 
Ve Türk Dilinin Antropolojik 

Mevkii 

30.03.1938 İktisat Müşaviri 
Necdet Yücer 

 
Suriye İle İktisadi 

Münasebetimiz 

13.04.1938 Ziraat Müşaviri 
Şemsettin Akkaş                  Bağcılık 

27.04.1938 
Kültür Müşaviri 
Şevket Süreyya 
Aytaç 

 
            İnzibat Meseleleri 

11.05.1938 Veteriner Müşaviri 
Fuat Yersel 

Kanatlı Hayvanların 
Yetiştirilmesi 

18.05.1938 
Tunceli Defterdarı - 
Maliye Müşavirliği 
Cemal Gölge 

Vergi Nedir? Ne İçin Alınır?    
Vergi Mukayeseleri Ve 

Türkiye’deki Vergilerin Nevi 
        Kaynak: Altan, 1938: 68 
 
     Tablo 4. Halkevinden Müfettişlik tarafından 1939 yılında verilen konferanslar 
 

       Tarih       Müfettişlik Müşaviri Konferansın 
Konusu 

 18.1.1939 Sıhhat Müşaviri Veteriner 
Doktor Mukdim Aysam 

Çocuk 
Hıfzıssıhhası 

08.03.1939 
Ziraat Müşaviri Tevfik Dündar 

Bölgenin Zirai 
Hususiyetleri, 
Gelişme İmkanları 

10.05.1939 Kültür Müşaviri Şevket 
Süreyya Aytaç İrade Terbiyesi 

         Kaynak: Altan, 1938: 68 
 
       Halkevinde Müfettişlik tarafından konferanslar düzenlenmesi 1941 yılında da devam 
ettirildi. 1944’te düzenlenen gençlik gecesinde Naşit Sarıca “Halkçılık Nedir?” konulu bir 
konuşma yaptı ve milli bilinci yükseltmeye çalıştı (Turan, No:1068, 1944:1) Naşit Sarıca 
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tarafından verilen bir diğer konferans “Çocuklarımızı Niçin Okutmalıyız” konulu 
konferanstı. Okul ve eğitimin önemini belirten bu konuşmaya bütün vatandaşlar köy ve 
köylülerin davet edildi. (Turan, No:1068,1944:1) 
        Toplumsal gelişme, halk ile aydın arasındaki uçurumu kapatmak, aydınlara halkın öz 
değerlerini tanıtmak halka da Cumhuriyet rejiminin ilkelerini aşılamak köycülük kolunun 
çalışmalarının temelini oluşturdu (İğdemir,1974:122) Dördüncü Umumi Müfettişlik Baytar 
Müşaviri Fuat Yersel, Kültür Müşaviri Şevket Süreyya Aytaç, Ziraat Müşaviri Tevfik 
Dündar köycülük şubesinde önemli çalışmalar yaptılar. (Altan, No:33,34,35,1938:1) Ayrıca 
halkevlerinden, Müfettişliğe gönderilen yazılarla kütüphanelere kitap, halkodalarına 
verilmek üzere, vecize levhası, halkodası hesap defteri (BCA, 1945, Dosya No: 490 1 00 
1045 1016 2 .90-796 ) temin edildi. Ayrıca Tunceli ili dahilinde aynı yıl açılan halk 
odalarına 38 kitap paketi, 19 duvar levhası, 20 hesap çalışma defteri  (BCA, 1945, Dosya 
No: 490 1 00 1045 1016 2 .109-2271 ) halkodaları kütüphanelerine verilmek üzere  kitap ( 
BCA, 1945, Dosya No: 490 1 00 1045 1016 2 . 326 -6683) gönderildi. 
         
2.3 Sosyo-Ekonomik Çalışmalar 
 
      Cumhuriyet’in devraldığı sosyo-ekonomik mirasın sınırlı imkânları, eldeki kaynakların 
en verimli biçimde ve ülke gerçeklerine uygun olarak değerlendirilmesini, her zamankinden 
daha önemli kılıyordu. Bu gerçek, Doğu Anadolu’nun çetin coğrafî şartları ile birleşince, 
bölgenin geleneksel tarıma dayalı yapısının devamını ve bunun doğal sonucu olarak 
gelişme hızındaki nisbî yavaşlığı da beraberinde getirdi.( Aşgın, 2000:107)  
      Dördüncü Umumi Müfettişlik görev bölgesini ekonomik yönden kalkındırmaya çalıştı. 
Ekonomik kalkınmanın sağlanması aynı zamanda halkın sosyal alanda refah düzeyini de 
arttırdı. Müfettişliğin çalışmalarıyla kaza merkezlerinde pazarlar kuruldu, maden 
işletmelerinde - Ergani’de bakır, Guleman’da krom- işçi sayısı arttırıldı. (Umumi 
Müfettişler Toplantı Tutanakları, 2010:103) 
      Bu bölgede seyyar satıcılar önemli bir sorundu. Bunlar köylüyü pazara, kasabaya 
indirmemek için propaganda yapıyorlardı. Bu suretle kendi mallarını birkaç misli pahalı 
satarak, halkın elinden yağını, yumurtasını birkaç misli ucuza alırlardı. Müfettişlik seyyar 
satıcıları ortadan kaldırdı ve bu duruma son verdi. Bundan sonra kasaba ile alışveriş başladı 
(Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları, 2010: 134) Bir başka sorun, tütün işçilerinin 
emniyet olmadığını için peşin para istemeleriydi. Müfettişlik bu soruna çözüm bulmaya 
çabaladı ve onlara on günde bir para verilmeye başlandı. (Umumi Müfettişler Toplantı 
Tutanakları, 2010:137)  Müfettiş Alpdoğan “Tunceli’de şekavetin başlıca sebebinin iktisadi 
sorunlar olduğunu” dile getirerek  iş bulunup, okul açılmasıyla  “ağaların tagallübünün” 
önüne geçileceği fikrindeydi. (Akşam, 1937:9) Alpdoğan, yeni geçim kaynakları sağlamayı 
düşünerek Erzurum-Sivas demiryolu hattının inşaatında, yol faaliyetlerinde bölge halkına 
ağırlık verilmesini sağladı. Köylüler tefecilerin elinde kurtarıldı. Köylü şehirde 70 kuruşa 
satabileceği malı, yolunu bilmediği şehre götüremedi ve 5 kuruşa tefeciye satmak zorunda 
kalmaktaydı. Karşılığında da tefeciden 10 kuruşluk bir malı 30–40 kuruşa alırdı. 
Müfettişliğin çalışmalarıyla tefecilerin faaliyetine son verildi. (Tan, 1937:2)  
       Umumi Müfettişlik bölgede incelemelerde bulunarak, halkın şikâyetlerini dinledi. 
Örneğin, halk Ovacık kaymakamının kaza memurları arasında ahenksizlik yarattığı ve bu 
hal ve vaziyetten şahsi istifade teminine çalıştığı, ofis hububatını gerçekten muhtaç olanlara 
dağıtması gerektiği halde bir fırıncıya usulsüz olarak buğday verdiği ve köylüden ucuz 
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fiyatla yağ toplatarak ticaret ettiği Kalan Kaymakamı hakkında şikayette bulundu. Bunun 
üzerine Umumi müfettişlikçe tahkiklerde bulunuldu ve yerinin değiştirilmesi istedi. (Umumi 
Müfettişler Toplantı Tutanakları 2010:207) Ek olarak Müfettişlik Elazığ bölge müfettişti Münir 
Soykam’ın hazırladığı Ağın raporunda Ağın Halkodasına bir tezgâhla iki çıkrık yollandı. 
Ancak halk kullanmasını bilmediği için seyyar usta da gönderildi. (BCA, 1941: Dosya 
No:490 1 00 997 852 1. 110)  
      Umumi Müfettişlik, bölgede doğal afetlerden sonra halka yardım götürmeyi ihmal 
etmedi. Erzincan’da deprem olduğunda buraya yardım katarı gönderdi. Bu katardan halka 
malzeme, yiyecek verildi. (Ulus, 1939:5) Yine, 1940’ta Elazığ’da yağmurdan sonra şehri 
sel bastı, sel birçok evi, dükkânı kullanılamaz hale getirdi. Müfettişlik bu konuda gerekli 
tedbirleri aldı. ( Ulus,1940:4) 
      Umumi Müfettişlik bölgede yoksullara, yardıma muhtaç olanlara hizmet götürdü. 
Örneğin, Elazığ’da açlıktan ve giyimsizlikten ölen çocukların sayısı her geçen gün 
artmaktaydı. Bunlar arasında Tunceli ve Elazığ köylerinden gelenler de vardı. Müfettişlik, 
Elazığ’da mevcut hanlardan birinin tamir edilmesi suretiyle sokaklarda aç yatan, dilenen 
çocukların barındırılması için faaliyete geçti. Bu sebeple hem halktan yardım temin 
edilmeye başlandı hem de hükümetin bu işe el atması ve para yardımı yapması talep edildi. 
Bu fakir çocuklardan bir kısmının yatı mekteplerine ve sanat okullarına sevk edilmesine 
çalışıldı. (Doğu Anadolu ve Cumhuriyet bürokrasisi,2011:61) Dördüncü Umumi 
Müfettişlik bölgesinde halk sağlığını tehdit eden hastalıkların ortadan kaldırılmasına çaba 
gösterdi. Alpdoğan, bölgenin sağlık durumuyla ilgili tespitlerinde, Umumi Müfettişlik 
kurulmadan önce özellikle sıtma ve frengi hastalığının yaygın olduğunu, buna karşılık 
doktor sayısının yetersiz olduğunu belirtti. Müfettişliğin çalışmalarıyla bu iki hastalığa karşı 
mücadele ettiklerini bu amaçla öncelikle bölgeye seyyar sıtma doktorları getirttiklerini 
açıkladı. Bunlara ek olarak Çapakçur ve Pülümür’de yeni dispanserler açıldığını, Palu, 
Mazgirt, Hozat ve Ovacık’ta dispanser yapımına başlandığını dile getirdi. (Umumi 
Müfettişler Toplantı Tutanakları ,2010:100) 1936 yılında Umumi Müfettişlik mıntıkasında 
yapılacak inşaat kapsamında Tunceli ve Bingöl vilayetlerinde hastane ve dispanser 
yapılması kararı alındı. (BCA, 1936, Dosya No: 0 30 71 469 2 . 115 -  4063) Ayrıca Elazığ 
hastanesi , ( BCA ,1937, Dosya No:0 30 71 469 2 ;Tan, 1937:8 Elazığ Cüzzam Pavyonu 
kısa sürede yapıldı. (BCA ,1937, Dosya No:0 30 10 72 470 6. 4)   Müfettişlik sağlık 
binalarının olmadığı yerlerde sağlık otomobiliyle hizmet götürdü. Bingöl’de bir sağlık 
otomobili ile seyyar bir doktor temin ederek köylere ilaçların dağıtımı sağlandı. Bu diğer 
vilayetlerde de uygulandı. ( Doğu Sorunu,2010: 49) Yardım Sevenler Kurumu ilin en 
önemli sorunu olan sağlık sorunu konusunu ön plana aldı ve şehirde bir muayene evi 
açmayı kararlaştırdı. Kurumun çalışmaları şehirde halkın yakın ilgisini uyandırdı. 6 doktor 
bir muayene evinde parasız muayeneler yaptı. Bir eczacı muayene evine tam takım bir 
yatak bağışladı. Yoksullar reçetelerini parasız yazdırdı, doğum yapmış kadınlara her türlü 
kolaylıklar gösterildi ve 20 lira para yardımı yapıldı.(Turan,1945:1) Umumi Müfettiş 
Ekrem Baydar’a müracaat üzerine doktorlar cumartesi, salı, perşembe günleri saat 
15.00’ten 17.00’e kadar halkevi sosyal yardım odasında hastaları parasız muayene 
ettiler.(Turan,1946:1) Müfettişliğin çabalarıyla sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmaya, en ücra 
köşelere ulaşılmaya çalışıldı. Müfettişlik, bölgenin kalkınmasını sağlamak için çabalarda 
bulundu.  
  
2.4 Hayvancılık Alanında Çalışmalar 
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       Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri hayvancılıktı. Bu bağlamda Umum 
Müfettişliğin üzerinde durması gereken temel konulardan biriydi. Bu durumu göz önünde 
bulunduran müfettişlik hayvancılık işine titizlikle eğildi.  
      İpekböcekçiliği, Dünya savaşı yıllarına kadar Elazığ’ın en önemli geçim kaynağıydı. 
Sadece ipek böceği tohumu ticaretinde her sene vilayete 1,5 milyon altın girmekteydi. Bu 
tohumlar Bakü ve İran’a yollanıyordu. İpekli kumaş ihracatı vilayet ihracatında çok önemli 
bir yer tutuyordu. Her yerde geniş dutluklar vardı. Ancak Dünya savaşı senelerinde bu 
dutlukların çoğu bakımsız kaldı. Böcekhaneler ihmal edildi, tezgahlar faaliyetten kalktı. 
Umumi Müfettiş Abdullah Alpdoğan vilayetin bu vaziyetini tetkik etti ve halkı tekrar eski 
durumuna döndürmek için Bursa İpekböcekçiliği Enstitüsünden getirttiği 50 kutu böcek 
tohumunu, halka parasız dağıttı. ( Nazlı,1939, 43; Ulus, 1936:2; Dündar,1939 :26). 1936 ve 
1937 yıllarında dutluklar ve koza aşağıda gösterilmektedir. 
 
Tablo 5. 1936 ’da Dutluklar ve Koza Hasılatı  

 
   1936 Dutluklar İşgal ettiği saha Koza miktarı 
Merkez 279 adet         36 hektar     2007 kilo    
  Palu 270 adet         30 hektar     1886 kilo 
 Geban 240 adet          30 hektar      1420 kilo 
 yekün   789         96      5313 

   Kaynak: Nazlı, 1939: 45 
 
Tablo 6. 1937’de Dutluklar ve Koza Hasılatı  
 
   1937 Dutluklar İşgal ettiği saha   Koza miktarı 
Merkez 279 adet         36 hektar    10640 kilo    
  Palu 270 adet         30 hektar     600 kilo 
 Geban 230 adet          30 hektar     4300  kilo 
  yekün 789         96      15540 

Kaynak: Nazlı, 1939: 45 
 
        Müfettişlik hayvancılığı geliştirmek amacıyla Ziraat Vekâleti’nden uzmanlar 
getirterek, bu konuda raporlar hazırlattı. Çapakçur’da hayvan nesillerinin ıslahı çalışmaları 
başlatıldı ve Arap atı, koyun, keçi, katır ıslahıyla uğraşıldı. (Nazlı,1939:44)  1947 yılında 
yapılan valiler toplantısında at ve sığır neslinin ıslahı hakkında konuşuldu. Elazığ, Bingöl, 
Erzincan ve Tunceli’de merkep aygırı alım satım işlemleri için bir depo yapılması ve bunun 
için Tunceli il merkezi olan Kalan’daki mevcut ahırlardan faydalanılması için Müfettişlikçe 
girişimlerde bulunuldu. (Doğu Anadolu ve Cumhuriyet Bürokrasisi,2011,86) Müfettişlik, 
hayvan verimini arttıracak tesisler yaptırdı. Bu tesislerin başında Elazığ’da soğuk hava ve 
dondurucu depolarıyla fenni bir mezbaha kurulması başta gelmekteydi.(Uluğ, 2007:244) 
       Bölgede yapılan bir başka çalışma, tavukçuluk istasyonu kurulmasıydı. Bu sebeple 
bütçeye ödenek konması talep edildi. Bölgede tavukçuluk işiyle uğraşacak olanlara hizmet 
edecek olan bu istasyon için kümeslerin Umumi Müfettişlik binası civarında hazırlandı. 
Ankara tavukçuluk enstitüsünden de damızlık hayvanlar getirtildi.(Turan, No:1145,1944:2; 
Turan, No:1170,1945,1,2) Dördüncü Umumi Müfettişlik bölgesinde halkın en önemli 
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geçim kaynağı olan hayvancılık konusunda gayret gösterdi. Halkın ekonomik durumunun 
iyileştirilmesine çalışıldı. 
 
 
 2.5 Ziraat Alanındaki Çalışmalar 
 
      Dönemin Türkiyesi’nde ekonominin en önemli kesitini zirai faaliyet oluşturduğundan 
müfettişliğin de bölgenin kalkınması için öncelikle ele aldığı konuların başında 
gelmekteydi. Umumi Müfettişlik bu konuda çalışmalar yaptı. Dersim’e Trabzon’dan kaçak 
tütün getirildiği için Müfettiş Alpdoğan tütünlerden fazla fiyat alınması gerekliliğini Tarım 
Müdürlüğüne bildirdi. (Umumi müfettişler toplantı tutanakları, 2010:220) Ayrıca Hozat ve 
Pertek’e tütün ekimine izin verildi. Ancak bunların iyi cins tohuma sahip olmadığı için 
dışarıdan iyi tohum getirtildi. Bunun sonucunda 50 bin kilo yerine 70 bin kilo mahsul alındı 
ve halkın iyi para kazanması sağlandı.(Umumi Müfettişlikler Toplantı Tutanakları, 
2010:137) 
       Umumi Müfettişliğin teşebbüsüyle yapılan bir başka çalışma, Elazığ’da kurulan zahire 
ve ticaret borsasıydı. Bu borsada her türlü hububat, zahire, un, pirinç, kitre, mazı, ceviz, 
pamuk, hayvan mahsulleri üzerinde alım satım yapıldı.(Ulus,1936:2; Dündar,1939:45;Son 
Posta,1936:5) Ayrıca Umumi Müfettiş Çemişgezek’te incelemeler başlatarak yemişçiliğin 
geliştirilmesine ve köylüye iyi tohum verilmesine yönelik adımlar attı. (Uluğ ,2007:233) 
Tunceli Vilayetine bağlı Çemişgezek Kazası köylüleri dut ağaçlarının senelerdir tahrip 
olduğunu ve yazın ortasında birkaç ağacın birdenbire kuruduğu için Umumi Müfettişliğe 
müracaat ettiler.  Müfettişliğin Ziraat Müşaviri Tevfik Dündar bu sebeple incelemelerde 
bulunarak dut ağaçlarının kök çürüklüğü hastalığından kuruduklarını tespit etti ve gereken 
tedbirleri aldı. (Dündar ,1939:52) 
       Van ve Erzincan sahasındaki kurutma ve sulama Doğu’da önemli öülen işler 
arasındaydı. Sansa boğazından çıktıktan sonra Erzincan Ovasına dahil olan Fırat nehrinin 
meylinin azalması yüzünden yatağının dolmuş olması nedeniyle, bataklık meydana 
gelmişti.(Ulus,1938:6) Nafıa Vekâleti Fırat Nehri’nin Erzincan Ovası’ndan geçerken 
meydan getirdiği bataklıkları kurutmaya karar verdi. Kurutulacak bataklık iki kısımdan 
oluşuyordu. Bunlardan biri Norgah bataklığı diğeri çermik bataklığıydı. Bunlar için 
kurutma kanalı açılacaktı ve bu kanal Bisvan köyü karşısında Fırat’a 
kavuşturulacaktı.(Vakit,1937: 4;Son Posta,1937:5; Erzincan Ovası bataklıkları kurutma 
işleri,1938:1) Dördüncü Umumi Müfettişi Abdullah Alpdoğan 1938’de Erzincan’a giderek 
ve milletvekilleriyle Erzincan’daki bataklıkların kurutulması için görüşmelerde 
bulundu.(Ulus,1938:10) 
       Müfettişlik ayrıca Erzincan’da sebze hali yaptırdı. (Tan,1938:8) Böylece üreticinin 
ürünlerinin değerlendirilmesi ve tüketiciye ulaştırılması yönünde bir çalışma başlatıldı. Bu 
çalışmanın bir yansıması da hayat pahalılığının önlenmesiydi. Umumi Müfettişlik köylünün 
bilgisini arttırmak, kalkınmayı sağlamak için “Bağcılık Öğütleri”,  ve “Pulluk ve Tohumluk 
Öğütleri” isimli kitapçıkları bastırdı. Bu şekilde halkı bilgilendirmeye çalıştı. Elazığ’ın zirai 
ve ılıman ikliminde geniş fidanlıklar tesisi ve meyve ağacı yetiştirilmesi konusunda da 
adımlar atıldı. Yeni kurulan devlet mahallesinde de bir orman çiftliği kurmak için Alpdoğan 
çok çalıştı. (Cumhuriyet, 1939:4)  
       Kiği’de halk ile görüşmelerde Yazıcıoğlu Hüseyin adlı yurttaş tohumlarının eksik 
olduğunu, çiftçiliğin geri kaldığını, yeni icat edilen tohum makinelerinin gönderilmesini 
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istediklerini söyledi. Bu konu üzerinde yüksek idare makamlarıyla temaslarda dahi 
buğdayların iyi olmadığı ve isli buğdayları böceklerin yemediği söylenildi. Bunun üzerine 
Umumi Müfettişlik Elazığ’daki tohum temizleme makinesinin Bingöl’e gönderileceğini 
ifade etti. Kiği-Karakoçan yolunda Büyüksu civarındaki Huro köylüleri yaban 
domuzlarının mahsullerine zarar verdiklerini Umumi Müfettişliğe bildirdiler. Bu konu 
üzerinde Dördüncü Umumi Müfettişliği tarafından yaban domuzlarıyla mücadele için her 
yere iki tüfek verildiğini, ancak köylülerin de yaban domuzlarının barınak yerlerini, inlerini 
aramaları ve mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. (Doğu Sorunu, 2010:12) 
      Ağın’da buğday ve arpa olmaması sebebiyle tohumluk buğday ve arpaya ihtiyaç vardı. 
(BCA, 1943, Dosya No: 490 1 00 997 852 1.271) Vaşin’de kuraklık sebebiyle ekinler 
olmamış ve tarlalar set halinde olduğundan dönerge pulluğa ihtiyaç vardı. (BCA, 1943, 
Dosya No: 490 1 00 997 852 1.269) Kavak’ta buğday tarlasına kımıl haşeresi gelerek 
başakları yemiş bu yüzden tahrip olmuştu. (BCA, 1943, Dosya No: 490 1 00 997 852 
1.118)  Bu nedenle Müfettişlik 100 lira gönderdi. (BCA, 1943, Dosya No: 490 1 00 997 
852 1. 5–45354)   Müfettişliğin bu konuda hizmetleri devam etti. Elazığ Bölge Müfettişi 
Münir Soykam Dördüncü Umumi Müfettişlik mıntıkasında gerekli incelemelerde bulundu 
ve Müfettişlik de Münir Soykam’ın raporuna göre bölgenin ihtiyaçlarını karşıladı. 
Dördüncü Umumi Müfettişlik Ziraat Müşaviri Avni Akvardar Palu’da bir inceleme yaparak 
müfettişliğe sundu. Rapor sonucunda, Palu’da hububatın toplanan %25’ini koymak için 
elverişli bina bulunamayınca belediyede bir salon kiralandı. ( BCA, 1943, Dosya No: 490 1 
00 997 852 1. 4) Müfettişlik, halkın şikâyetlerini dinleyerek sorunlara çözüm bulmaya 
çalıştı. Ziraat Müşaviri Tevfik Dündar Müfettişlik mıntıkasında tetkik gezilerine çıkarak 
bölgenin ziraat durumunu inceledi. (Dündar,1939:42) 1942 yılında Ovacık’ta, halkın 
şikâyeti üzerine kaza kaymakamının hububat hakkında yolsuzluklarını tetkik etti ve 
Müfettişliğe bu konuda rapor sundu (Dersim Harekâtı ve Cumhuriyet bürokrasisi,2011:227) 
ve gerekli önlemler alınmaya çalışıldı. Tunceli’de yabani fındık ağaçlarına antepfıstığı 
aşılamak için Umumi Müfettişliğin teşebbüsüyle Gaziantep’ten fıstık aşı kalemleri 
getirtilerek Tunceli’de sakız ağaçlarına aşı vuruldu. (Dündar, 1939:39)   Tunceli Vilayeti’ne 
bağlı Pertek ve Hozat kazaları arazisi dahilinde dere ve nehir boylarında tütün ekimi 
yapılmaktaydı. Tütün ekim sahasında üreticiler özellikle kurutma, işleme ve denk yapmada 
Umumi Müfettişliğin teşebbüsleriyle bunların ıslahatı için birisi Pertek merkezinde, diğeri 
Hozat Kazası’nın İn köyünde olmak üzere iki Tütün Numune ve Deneme tarlası kuruldu ve 
çeşitli çalışmalar başlatıldı. Bu tarlalarda yerli tütün tohumlarından başka Hendek, 
Polathane ve Artvin’den de halkı tütün tohumları getirtilerek tecrübe edildi. Her ili tecrübe 
tarlasında alınan sonuçlara göre bu bölge için Artvin tütün cinslerinin iyi olacağı tespit 
edildi. Tütünün gerek yastıklara ekilişinde, gerekse usulü dairesinde kurutup işlenmesinde 
ve denk yapılışında tecrübe tarlalarının hizmet ve faydaları görüldü. ( Dündar ,1939:43) 
       Köylülerin ziraat ve veteriner bilgilerini arttırmak amacıyla Umumi Müfettişlik emriyle 
Umumi Müfettişlik Ziraat ve Veteriner müşavirleriyle vilayet veteriner ve ziraat müdürleri 
bölgeyi dolaşarak halka açıklamalar yaptılar. Hazırlanmakta olan programa göre uzmanlar 
her 15 günde bir bölgeye giderek merkezi vaziyette olan köylerden birinde civar köylüleri 
de toplamak suretiyle veteriner ve ziraat mevzularından biri üzerinde ders ve konuşma 
yaparak köylüleri aydınlatacaklardı ve köylülerin dertlerini yakından görerek 
dinleyeceklerdi ve sorunlara çareler arayacaklardı. Deneme mahiyetinde olmak ve konuşma 
tarzını tespit etmek üzere Umumi Müfettişlik ziraat ve veteriner müşavirleriyle, Elazığ, 
Tunceli vilayet, ziraat ve veteriner müdürleri ile ziraat muallimlerinden oluşan bir heyet 
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Molla köyüne gitti. Civar köylerden gelen köylülerle birlikte ziraatta verimliliği artırmak 
için neler yapılabileceği tartışıldı. Ziraat müşaviri Pertek kaza merkezlerinde toplanan 
çiftçilerle “ziraat mahsullerimizi arttırmak” konusu üzerinde bir konuşma yaptı ve bir ağaç 
fidanının nasıl dikileceğini bizzat üç fidan dikmek suretiyle gösterdi.(Turan, 1944; No: 
1147:2) Bu yönde ikinci girişim Ziraat Müşaviri tarafından Pertek’te merkezde toplanan 
köylülere yönelik yapıldı. Ağaç fidanlarının nasıl dikileceği uygulamalı olarak gösterildi. 
Ayrıca Umumi Müfettişlik köylüler için çok faydası olan pratik ziraat bilgilerini ve 
veteriner tekniğini köye ve köylünün ayağına kadar götürerek, üretimi arttırmaya çalıştı.  
Zirai kalkınmayı sağlamak için teknik ziraat okulunun ve bir ziraat işletmesinin açılması 
hususundaki teşebbüs Tarım Bakanlığı’nca uygun görüldü ve yapılan etütlere göre Palu 
ilçesine bağlı Habap Köyü bu maksat için elverişli bulunarak bu köye ait etraflı bir rapor 
Tarım Bakanlığına sunuldu. Tarım Bakanlığı’nın kurduğu zirai teşkilat sayesinde Bingöl 
ilinin zirai faaliyetiyle daha yakından ilgilenildi. (BCA,1945, Dosya No:0 30 10 72 471 12. 
4) Bakımsızlık ve sahipsizlik yüzünden ormanlar tahribe maruz kalmıştı. Bunlar ıslah 
edilmeye çalışıldı. Tarım alanında yeni tekniker ve memurlar istihdam edildi. 
     Müfettişlik, bölgenin ağaçlandırılması, halka iş bulunması konusunda gayretler gösterdi. 
1947 yılında Tarım Bakanlığı’na şöyle bir başvuru yapıldı: (Dersim Harekatı ve 
Cumhuriyet bürokrasisi, 2011:505) “Tunceli’nin Ovacık sınırları içinde Munzur sıradağları 
eteklerinde ve Munzur Nehri boyunca Kedek ve Mercan Düzü mevkilerinde tespit edilen ve 
iktisadi kıymeti haiz Kanada ve ehrami kavağın yetişmesine müsait ve elverişli 5 bin hektar 
arazide kavaklandırma programına bu seneden başlanmak suretiyle hem Tunceli’nin ve 
hem de boş bulunan binlerce vatandaşın kalkınmasının sağlanmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim.” 
       Umumi Müfettiş 1947’de yapılan valiler toplantısında, Elazığ’da şarap fabrikasının 
genişletilmesini, Elazığ’ın şarap üretim şehri haline getirilmesini ve bu sebeple halkın bu 
konudaki bilgisinin arttırılması için bir numune bağı tesisi kurulmasını kararlaştırdı. Aynı 
toplantıda meyvecilik konusu da ele alındı. Fidanlıklardan verilecek meyve fidanlarının, 
meyveciliğin geliştiği Elazığ ve Erzincan illerinde meyvecilik kültürü yapan şahıslara 
dağıtılması, meyveciliğin gelişmediği Bingöl ve Tunceli’de ise, fidan dağıtılarak 
meyveciliğin teşvik edilmesi kararlaştırıldı. (Doğu Anadolu ve Cumhuriyet bürokrasisi, 
2011:94) Umumi Müfettişlik ziraat alanında bölgeye katkısı olacak önemli çalışmalar yaptı 
ve ekonominin iyileşmesine katkıda bulundu. 
        
 
SONUÇ 
 
      Umumi Müfettişlikler 1927–1952 yılları arasında Cumhuriyet’in idari tarihinde yer almış 
kayda değer teşkilatlanmalardır. Üçü Doğu Bölgesi’nde, biri Trakya’da olmak üzere dört tane 
kurularak görev bölgelerinde birçok alanda önemli çalışmalar yaptılar. Bölgede sosyo-
ekonomik, kültürel, eğitim, sağlık, ve bayındırlık çalışmaları kayda değerdir. 

       Dördüncü Umumi Müfettişlik ise 1936–1947 yılları arası Elazığ, Erzincan, Tunceli ve 
Bingöl’de faaliyet gösterdi. Bu bölge Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan süreçte 
ulaşılması güç, aşiret yapısının hakim olduğu ve sürekli isyanlara sahne olan bir bölgeydi. 
Bölge hakkında çeşitli raporlar hazırladı, ancak sunulan çözüm önerileri bir yarar sağlamadı. 
Hükümet burada var olan direnci kırmak, ekonomik açıdan gelişimi sağlamak ve bölgeyi yeni 
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rejimin esasları doğrultusunda şekillendirmek amacı ile idari anlamda yeni arayışlara girdi.  
Merkezi otoritenin kurulamadığı bu çetin coğrafyada müfettişliğin kurulmasıyla, bölgede 
hâkimiyet kurmak, bölgeyi geliştirmek ve bunların önünde büyük bir engel olan aşiret 
düzenini kaldırmak amaçlandı. Bu sebeple Dördüncü Umumi Müfettişlik, görev bölgesinde 
sosyal, ekonomik, kültürel, bayındırlık, idari ve güvenlik alanlarında çalışmalar yaptı. 
Müfettişlik, sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda önemli çalışmalar yaparak bölgede 
çağdaşlaşma atılımlarını gerçekleştirmeye çabaladı. Ayrıca bölge ekonomisinin gelişmesi için 
ziraat ve hayvancılık alanında destekler yaparak halkı teşvik etti. Bölgede incelemeler 
yapılarak halkın şikayetleri dinlendi ve bölgenin durumu yerinde görüldü. Halkevleriyle ortak 
yürütülen kültürel faaliyetler, halkı bilgilendirme amaçlı yapılan konferanslar çalışmalar 
neticesinde Cumhuriyet ilkelerinin bölgeye girmesi, okullaşmanın ve eğitimin yaygınlaşması 
yeni devletin yapılanmasındaki katkısı son derece önemlidir.  
       Dördüncü Umumi Müfettişlik 1936-1952 yılları arasında idari, siyasi, ekonomik, sosyal, 
kültürel alanlarda çalışmalar yürütmüş, 1952’de Müfettişliğin çalışma yaşamının sonuna 
gelinse de Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olduğu görülmüştür. 
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BASİT SEÇİM OPSİYONLARININ FİYATLANMASI  
VE UFRS'YE GÖRE RAPORLANMASI 

 
 

Çiğdem ÖZARI*   Esra DEMİR** 

 
 

Öz 

Finansal enstrümanların işlem gördüğü piyasalar gün geçtikçe daha karmaşık yapılara sahip olmaktadır. Bu 
karmaşıklıkla birlikte farklı enstrümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Piyasaların belirsizliğine karşı yatırımcıların 
risklerini minimize etmek ya da risklerini kontrol edebilmek için farklı enstrümanlar oluşturulmuştur. Bu 
çalışmada bu amaca hizmet eden ve egzotik opsiyonların bir çeşidi olan basit seçim opsiyonları incelenmiştir. 
Basit seçim opsiyonlarının fiyatlanması Black & Scholes modeli temel olarak hesaplanmıştır. Uygulamada basit 
seçim opsiyonlarının dayanak varlığı BİST 30 ve BİST 100 endeksleri, seçim günü üç ay, vadesi ise altı ay 
olarak varsayılmıştır. Fiyatlamanın yanı sıra sözleşmelerin fiyatlarını etkileyen temel faktörler de incelenmiştir. 
Sözleşmelerin fiyatları standart alım ve satım opsiyonlarına göre karşılaştırılmış ve aralarındaki ilişkiler 
gösterilmiştir. Bunlara ek olarak, sözleşmelerin UFRS'ye göre riskten korunma amaçlı veya spekülatif amaçlı 
kullanımda nasıl muhasebeleştirilip raporlanacağı ele alınmaktadır. Yapılan analizler sonucunda basit seçim 
opsiyonlarının fiyatı ile seçim günü arasındaki ilişkinin basit seçim opsiyonlarının fiyatı ile uygulama fiyatı 
arasındaki ilişkiden yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Basit Seçim Opsiyonu, UFRS, Seçim Opsiyonu, Türev Finansal Araçlar, Opsiyon 
Sözleşmeleri, TMS 39, TFRS 9, IFRS, BIST100, BIST30, IAS 39. 

Abstract 

Day by day financial markets and derivative markets have become more complex. This means that investors 
need financial instruments with different complexity. In addition this complexity leads to more complex 
derivative structures and these derivative instruments used for hedging that are harder to analyze and manage by 
the investors. By this purpose, in this study we examined simple chooser options with a variety of exotic options. 
We develop simple chooser options with underlying asset BIST 30 and BIST 100 with maturity six months and 
choose date is half of the maturity. We find value of simple chooser option during its life and by the help of these 
calculations, we show how these contracts can be reported according to IFRS. In addition, we examined the main 
factors that are also affect the price of standard call, put options and simple chooser options and compare their 
prices to find the relationship between them. The calculations made in the article showed that the price of the 
chooser option is highly correlated with the choice time and low correlated with its exercise price. 

Keywords: Simple Chooser Options, IFRS, Chooser Options, Derivative Financial Instruments, Options 

Contracts, TAS 39, BIST100, BIST30, IAS 39. 
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1. Giriş  
II. Dünya Savaşını takiben yapılan Bretton Woods Anlaşması ile birlikte, anlaşma 

dahilindeki ülkeler, para birimlerini dolara; Amerika Birleşik Devletleri ise para birimini 
altına endeksleme yoluna gitmiştir. Böylelikle; anlaşma dahilindeki ülkelerde bulunan 
işletmeler, en azından döviz kuru riskini minimize edebilmişlerdir. 1971 yılında anlaşmanın 
sonlanması ile birlikte, sabit kur rejimi devri de sona ermiş; işletmeler döviz kuru riski ve 
döviz kuru riskinden kaynaklı olarak ortaya çıkan birçok riskle karşı karşıya kalmaya 
başlamışlardır. 

Günümüzde riskten korunmak veya oluşabilecek riskleri işletmeler açısından 
minimize etmek amacı ile birçok finansal araç geliştirilmiştir. Uluslararası piyasalarda en çok 
rağbet gören ürünler; yabancı para, hisse senedi, emtia, tahvil gibi asıl finansal araçlardan 
türetilmiş olan; değerleri asıl finansal araçlara bağlı olarak değişen Vadeli İşlem, Gelecek 
İşlem, Takas, Opsiyon gibi temel çeşitleri olan türev finansal araçlardır (Mısırlıoğlu, 2008). 
Türev finansal araçlar doğru uygulandıkları taktirde, yatırımcıların beklenen getirilerini 
yükseltir ve risklerini minimize ederler.  

Opsiyonlar, tezgahüstü piyasalarda veya organize borsalarda işlem görmekte ve 
sahibine; alındığı zamandan itibaren belirlenen bir tarihte belirlenen bir fiyattan belirlenen bir 
ürünü alma hakkı sağlıyorsa alım opsiyonu; satma hakkı sağlıyorsa satım opsiyonu olarak 
adlandırılmaktadır. Bu hak sadece belirlenen tarihte uygulanabiliyorsa, Avrupa tipi opsiyon, 
belirlenen tarihe kadar istenildiği herhangi bir zaman uygulanabiliyorsa Amerikan tipi 
opsiyon olarak çeşitlendirilir (Chisholm, 2004). Şekil 1.1 alım ve satım opsiyonlarının 
tarafları için yükümlülük ve hakları detaylı bir şekilde özetlemektedir. 

Şekil 1.1 Alım-Satım Opsiyonu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Kaynak: Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, 2006:224 

Opsiyon kelimesi Latince “optio/opto” kelimesinden türemiştir ve  anlamı “hür seçim, 
hür irade, seçmek” olarak bilinmektedir. Asıl kökeni Latince olan bu kelime İngilizceye ve 
Fransızcaya “option” olarak geçiş yapmıştır. Genel olarak “seçenek; tercih; seçim hakkı, 
yetisi, özgürlüğü” olarak kullanılmaktadır (Corbin, 1913-1914: 641’dn. 1; Reva, 2006: 531) 
Doğası gereği opsiyonları diğer türev enstrümanlarından ayıran en temel özellik, alıcısına 
sağladığı fayda bir başka ifade ile opsiyonu kullanıp kullanmama hakkı sağlamasıdır. 

Opsiyon sözleşmelerinin ilk kullanımı eski Yunan ve Roma devrine kadar geriye 
gitmektedir. Filozof Thales, gelecek ilkbaharda zeytinden iyi ürün alınacağını astronomi 
bilgisi sayesinde tahmin etmiş ve hasat mevsiminden önce kış aylarında zeytin presleri için, 

Opsiyona Dayanak Teşkil Eden Varlığı 
Kullanım Fiyatı Karşılığında Satın Alma 
Hakkına Sahiptir. 

Opsiyona Dayanak Teşkil Eden Varlığı 
Kullanım Fiyatı Karşılığında Satma 
Hakkına Sahiptir. 

Satım Opsiyonu 
Alıcısı 

Satım Opsiyonu 
Satıcısı 

Alım Opsiyonu 
Alıcısı 

Alım Opsiyonu 
Satıcısı 

Opsiyona Dayanak Teşkil Eden 
Varlığı Kullanım Fiyatı Karşılığında 
Satmakla Yükümlüdür. 

Opsiyona Dayanak Teşkil Eden Varlığı 
Kullanım Fiyatı Karşılığında Satın 
Almakla Yükümlüdür. 
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pres sahipleri ile anlaşma yapmıştır. Thales tahmini doğru çıkınca zeytin presleri için yaptığı 
opsiyon anlaşmalarını devreye sokmuş ve bu anlaşmalar sayesinde presleri diğer çiftçilere 
kiralayarak kâr elde etmiştir. Thales ’in pres sahipleri ile imzaladığı bu opsiyon sözleşmeleri 
tarihteki yazılan ilk opsiyon sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Opsiyon sözleşmelerinin 
tarihi eski Yunan ve Roma devrine kadar uzansa da, onyedinci yüzyılda Hollanda'daki lale 
soğanları üzerine yazılan opsiyonlar tarihsel gelişimi açısından oldukça önemli bir rol 
oynamaktadır. Hollanda kökenli Doğu Hindistan Şirketi’nin opsiyon işlemi yapmaya 
başladığı 1605 yılı, borsa opsiyonlarının doğuşu olarak kabul edilmektedir. Fakat o günlerde 
de çok fazla takas sorunu yaşandığı için opsiyon işlemleri bir süre daha gündemden ve 
işlemden uzak kalmıştır. Özetle, opsiyon işlemlerine ara verilmiştir (Reva, 2006: 531-532). 

Opsiyon sözleşmeleri, 1711’de İngiliz “North Sea” şirketinin hisseleri üzerine yapılan 
sözleşmelerle yeniden hayat bulmuştur. Yapılan bu sözleşmelerde, takas işlemleri sırasında 
sözleşme taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı piyasa zarara 
uğramış ve bunun sonucunda opsiyon alım-satımının yasadışı olduğu ilan edilmiştir. 
Avrupa'da iki kez başarısızlığa uğrayan opsiyonların Amerika'da  kullanılmaya başlaması iç 
savaş dönemine denk gelmektedir. Savaştan dolayı mal ve girdi fiyatlarındaki sürekli 
belirsizlik yaşanması çiftçileri gelecekteki fiyat istikrarsızlıklarına karşı, tüccarlar ve girdi 
sağlayanlarla sözleşme yapmaya mecbur bırakmıştır. 

Gerçek anlamda opsiyon sözleşmeleri, ilk olarak ondokuzuncu yüzyılda tezgahüstü 
piyasalarda alım ve satım hakkı sağlamak üzere düzenlenmiştir. İlk dayanak varlıklar ise hisse 
senetleridir. Yirminci yüzyıla kadar opsiyon sözleşmeleri ile ilgili olarak yapılan işlemler 
hakkında fazla bilgi yoktur. 1900’lü yılların başında bir grup broker ve dealer bir araya 
gelerek, “Satım ve Alım Opsiyonu Broker ve Dealerları Derneği’ni kurmuş ve bir opsiyon 
piyasası oluşturmuşlardır. Opsiyon alıcılarını ve satıcılarını biraraya getirmeyi hedefleyen bu 
kurum, yapılan sözleşmelerde taraf bulunamadığı durumlarda da kendisi karşı taraf 
pozisyonunu üstlenmiştir. Ancak iki taraf biraraya geldikten sonra sözleşmenin vadesinden 
önce pozisyonun kapatılabileceği bir ortam oluşturmuş, böylelikle likidite sorunu yaşanmıştır. 
Likidite açısından sıkıntı yaşanmasının yanı sıra yine takas garantisi olmadığından 
güvenilirlik sorunu ortaya çıkmıştır. Likidite ve güvenilirlik sorunları nedeniyle bu dönem 
için işlem maliyetleri oldukça yüksek olmuştur. Daha sonraki dönemlerde, mal üzerine vadeli 
işlem sözleşmelerinde dünyanın en eski ve en büyük borsası konumundaki Chicago Ticaret 
Kurulu, hisse senetleri üzerine opsiyon sözleşmelerini işleme sunmak istemesine rağmen 
Securities Exchange Commission’dan izin alamayınca, hisse senedi opsiyonlarının işlem 
göreceği ilk organize opsiyon borsasını 1973 yılında, “Chicago Opsiyon Borsası Kurulu 
(Chicago Board Options Exchange-CBOE)” ismi altında kurmuştur. Bu borsada ilk işlemler 
dayanak varlığı hisse senedi olan alım opsiyonları 1973 yılında işlem görmeye 
başlamıştır.1977 yılında ise aynı piyasada satım opsiyonları işlem görmeye başlamıştır. 
(http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi12.doc) 

Chicago Opsiyon Borsası’ndan sonra opsiyon sözleşmeleri bir çok borsada işleme 
sokulmuş ve en çok ilgi gören türev enstrümanlardan biri olmuştur. Dayanak varlığı döviz 
olan opsiyon işlemleri 1982 yılında, fiyat endeksine dayalı opsiyon işlemleri ise 1983 yılında 
piyasalarda işlem görmeye başlamıştır. Opsiyonlar düzenli piyasalarda işlem gördüğü gibi 
tezgah üstü piyasalarda da işlem görmektedirler. Egzotik opsiyonlar daha çok tezgahüstü 
piyasalarda işlem görmektedir.  
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Ülkemizde vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri borsalarına yönelik çalışmalar ve bu 
sözleşmelerin uygulanmaya başlaması diğer ülkelere nazaran çok uzun sürmüştür. 2001 
yılında kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOBAŞ), Türkiye’nin ilk özel 
borsasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17.8.2001 tarihli ve 9/1101 sayılı kararı 
üzerine, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun  40’ıncı maddesi hükmü uyarınca, 
19.10.2001 tarihli ve 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 4 Şubat 2005 
yılında faaliyete başlamıştır (B. Bak). İlk sözleşmelerin dayanak varlıkları ise tarım ürünleri, 
altın, dolar ve göstergelerden oluşmaktadır. Bu sözleşmeler gelecek işlemlerdir, bu 
sözleşmelerin opsiyonlardan en temel farklarından biri vadede alan ve satan tarafın sözleşme 
koşullarını yerine getirmekle yükümlü olmasıdır. Günümüzde ülkemizde opsiyon 
sözleşmelerinin alım-satım işlemleri yapılıyor olmasına rağmen henüz işlem gördüğü bir 
organize piyasa bulunmamaktadır. 

Opsiyonların birçok çeşidi (John Wiley & Sons, 2008) olmakla birlikte, ilgi çekici ve 
üzerinde durulması gereken çeşitlerinden bir tanesi, Egzotik Opsiyonların bir çeşidi olan 
Seçim opsiyonlarıdır. Seçim opsiyonları aslında yatırımcıların nasıl bir opsiyon istediği 
kararını veremediği durumlarda kullanılmak için üretilmiştir, Bu nedenden dolayı nasıl 
istersen opsiyonu olarak da adlandırılırlar. Egzotik opsiyonların bir çeşidi olan Seçim 
Opsiyonlarında yatırımcılar belli bir tarihte opsiyonun alım ya da satım opsiyonu olduğuna 
karar verme hakkına sahiptirler (Hull, 2000:438). Opsiyonun alındığı gün sadece uygulama 
fiyatı ve opsiyonun uygulanacağı tarih belirlenmektedir. Bir başka ifade ile opsiyonun alındığı 
gün opsiyonun alım ya da satım opsiyonu olduğu bilinmemektedir. Opsiyonun vadesinden 
önce herhangi bir zamanda opsiyonun alım ya da satım opsiyonu olduğuna karar verilen gün 
ise seçim günü olarak adlandırılır (Martinkute-Kauliene, 2012). Genellikle Seçim opsiyonları 
opsiyonun yazılı olduğu ürünün yani dayanak varlığın fiyatının artacağının ya da 
azalacağının, opsiyonun alındığı gün tahmininin  zor olduğu durumlarda tercih edilir. Bir 
başka ifade ile dayanak varlığın fiyat değişiminin yüksek olduğu ürünler için kullanılması 
beklenilir. 

Standart bir opsiyon sözleşmesine taraf olunduğu zaman, taraf olan en nihai olarak 
alım veya satım yapmak için kaçınılmaz bir karar vermek zorundadır. Fakat seçim opsiyonu 
sözleşmesine taraf olunduğu zaman; taraf olan, opsiyonun ömrü süresince seçim gününe 
kadar (önceden belirlenmiş bir zamana kadar) o opsiyonun alım mı yoksa satım mı olacağına 
karar verebilme hakkına sahip olduğundan dolayı standart opsiyonlara göre daha avantajlıdır 
(Whaley, 2006). 

Şekil 1.2 Standart Opsiyon ve Seçim Opsiyonu Uygulama 

0                        Standart Opsiyon                    T 

Opsiyonun                                                                                      Opsiyonun Uygulandığı  

           Alındığı Zaman                                                                  Zaman (Vade) 

0                          Seçim Opsiyon                    T 

Opsiyonun                 Opsiyonu alan tarafın alım ya da               Opsiyonun Uygulandığı 

               Alındığı Zaman         satım opsiyonu olduğuna karar verdiği zaman       Zaman (Vade) 
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Kaynak: Whaley, 2006 

Seçim opsiyonları herhangi bir alım ya da satım opsiyonuna oranla daha avantajlı 
olduğundan daha yüksek primli (Borkowski vd., 2009) olması gerekir. Bunun yanında 
dayanak varlığı ve vadesi aynı olan bir alım ve bir satım opsiyonunun toplam priminden de 
daha düşük primli olması gerekmektedir. Aksi durumda, seçim opsiyonunu almak yerine bir 
tane alım ve bir tane satım opsiyonu alarak aynı pozisyon sağlanabilir. Bu pozisyon ile olan 
strateji Pergel stratejisi olarak adlandırılır ve bölüm ikide detaylı olarak incelenmiştir.   

Seçim opsiyonlarının iki çeşidi vardır; Basit ve Karmaşık Seçim Opsiyonları. Basit 
Seçim opsiyonlarında seçim günü çeşidi belirlenecek iki opsiyonun uygulama fiyatları ve 
vadeleri aynıdır. Bir başka ifadeyle, seçim günü karar verebileceğiniz alım opsiyonunun 
uygulama fiyatı ve vadesi, satım opsiyonunun uygulama fiyatı ve vadesi ile aynıdır. Karmaşık 
Seçim opsiyonlarında ise seçim günü karar verilen opsiyonların özellikleri (uygulama fiyatları 
ve/veya vadeleri) birbirinden farklı olmalıdır. Bu durumda, Karmaşık Seçim opsiyonlarında 
ortak uygulama fiyatı ve ortak vade yoktur (Hull, 2000:438) (Weert, 2008).  

2. Basit Seçim Opsiyonu ve Pergel Stratejisi  

Yatırımcı, opsiyonun yazılı olduğu ürün için büyük fiyat değişimleri bekliyor, fakat 
aynı zamanda bu değişimin hangi yönde olduğuna karar veremiyorsa, aynı ürün üzerine yazılı 
bir alım bir de satım opsiyonuna taraf olarak bu riski minimize etmek isteyecektir. Aynı ürün 
üzerine yazılı bir alım bir de satım opsiyonuna taraf olarak oluşturulan strateji pergel stratejisi 
olarak adlandırılmaktadır. Bu stratejiyi uygulamayı düşünen yatırımcı için daha düşük 
maliyetle gerçekleşebilen finansal ürün ise seçim opsiyonudur (Weert, 2008).   

Basit seçim opsiyonları; pergel stratejisinin avantaj sağladığı durumlarda, bu 
stratejinin oluşmasından daha az maliyetli olan bir ürünün geliştirilmesi ile oluşmuştur. Aynı 
anda alım ve satım opsiyonu almak yerine, başlangıçta ikisini birden alıyormuşçasına, seçim 
gününde (vadeden önce belirlenen bir tarihte) opsiyonun alım ya da satım olduğuna karar 
verilmekte, böylelikle pergel stratejisine gerek kalmamaktadır.  

Pergel stratejisi, aynı uygulama fiyatı ve vadeye sahip bir alım ve bir satım 
opsiyonundan oluşmaktadır (Kolb, 2013:53). Bir tacir, banka veya yatırımcı; varlık 
fiyatlarının yüksek bir hareket yapacağını bekliyorsa ancak bu hareketin yönünden emin 
değilse, uzun pergel satın alabilecektir. Bunun için hem alım hem de satım opsiyonunun satın 
alınması gerekmektedir. Uzun pergel pozisyonu yüksek dalgalanma beklenen durumlarda 
alınmaktadır (Chorafas, 2008:162). Şekil 1.3’de Pergel stratejisi uygulayan bir yatırımcının 
kar ve zarar durumu gösterilmektedir. Şekilde hem alım opsiyonundan hem de satım 
opsiyonundan elde edilen kar ve zarar durumu ile birlikte stratejiden elde edilen kar ve zarar 
gösterilmektedir. A1 alım opsiyonunun Sa1 ise satım opsiyonunun kar ve zarar durumunu ifade 
eder. K1 iki opsiyonun da uygulama fiyatını, P1 alım opsiyonunun primi, P2 de satım 
opsiyonunun primi yani opsiyonun değeri ya da fiyatını göstermektedir.  
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Şekil 1.3 Pergel Stratejisi Kâr ve Zarar   
 
Kar/Zarar 
 
 
 
 
P1  
 
  
P2 Sa1 
   
           Dayanak Varlık 
 K1           Fiyatı 
  

  
 

    
A1 

 

Benzer yapı karmaşık seçim opsiyonlarında da kurgulanabilir. Karmaşık seçim 
opsiyonlarında seçim gününde alım mı satım mı opsiyonu olduğuna karar verilecek 
sözleşmelerin tüm koşulları aynı olup uygulama fiyatı farklı olabilir, tüm koşulları aynı olup 
vadeleri farklı olabilir.   

2.1 Basit Seçim Opsiyonunun Fiyatlaması  

Basit Seçim opsiyonunun fiyatlaması aşağıdaki formül ile hesaplanır. Bu formül 
Rubinstein (1992) tarafından Black-Scholes Merton formülüne; seçim günü basit seçim 
opsiyonunun değerinin alım ve satım opsiyonunun maksimum değeri olduğu bilgisini 
uygulayarak bulmuştur (Whaley, 2006). Opsiyon fiyatlamasında kullanılan bir diğer yöntem 
ise Monte Carlo simülasyonudur. Bu teknik ilk olarak 1977 yılında Boyle tarafından 
uygulanmıştır. Opsiyon fiyatlaması için vadede dayanak varlığın beklenen fiyatını 
hesaplamaya ihtiyaç duyarız. Dayanak varlığın fiyatı rassal değişken gibi düşünüldüğünde, 
dayanak varlığın beklenen değerini hesaplama yöntemlerinden biri de simülasyondur. Monte 
Carlo simülasyonu her tip opsiyon fiyatlaması için kullanılabilir. (Boyle, Broadie & 
Glassermann, 1997) 

   ScmB = Se−DTN(d1) − Ke−rTN(d2) − Se−DTN(−e1) + Ke−rTN(−e2)             (1) 

Basit seçim opsiyonunun prim değerini hesaplayan yukarıdaki formüldeki d1 ,d2 , e1 , 
e2 değişkenleri aşağıdaki gibi hesaplanır. 
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                        d1 =
ln

S

K
+(r−D+0,5σ2)T

σ√T
,         d2 = d1 − σ√T                                       (2) 

                         e1 =
ln

S

K
+(r−D)T+0,5σ2t

σ√T
,         e2 = e1 − σ√t                                       (3) 

Formüllerdeki; ScmB: Basit Seçim Opsiyonunun Primini, S: Basit Seçim Opsiyonunun 
Yazıldığı Ürünün Fiyatını (dayanak varlığın fiyatını), K: Uygulama Fiyatını, T: Opsiyonun 
Vadesini, t: Seçim Gününü, D: Temettüyü, α2 : Dayanak Varlığın Volatilitesi, r: Kısa Dönemli 
Faiz Oranını e: Eksponansiyel bugünkü değer faktörünü (2,7183), N(d1), N(d2), N(-e1), N(-
e2): d1,d2,−e1,−e2 'nin kümülatif dağılım değerlerini ifade etmektedir. 

Seçim opsiyonlarının fiyatlaması için analitik çözümler uygulanabilir eğer başlangıçta 
tercih edilmesi beklenen opsiyonların ikisi de Avrupa tipi ve uygulama fiyatları aynı ise alım 
satım paritesi kullanılarak değerleme yapılacağı Rubinstein tarafından kanıtlanmıştır (1991a; 
1991b).  

2.2 Basit Seçim Opsiyonunun Muhasebeleştirilmesi ve Raporlaması 

Dünyada, genel kabul görmüş muhasebe standartlarını düzenleyen Finansal Muhasebe 
Standartları Kurulu (FASB), kur riskinden korunma muhasebesi ile ilgili standartlar 
yayımlamaktadır. 133’nolu standartta, türev ürünleri tanımlanmaktan kaçınılmıştır. Sürekli 
büyüme gösteren finans piyasalarındaki yeni çıkan ürünler, standartta yer alan tanımlardaki 
ürünler ile benzer özelliklere sahip olmalarına karşın, bu tanımlama dışında bırakılmıştır. Bu 
durumda da, bu ürünler standartlarla getirilen vergilerden muaf olabilmektedirler (Çakar, 
2009).  

Türkiye’de gelecek işlem ve opsiyon sözleşmeleri çok kısıtlı da olsa bankalar 
tarafından uygulanmaktadır. Ancak, gelecek işlem sözleşmeleri sadece kendi borsalarında 
alınıp satılabildiği için, Türk bankaları bu işlemleri sadece yurtdışındaki aracı kuruluşlar 
aracılığı ile gerçekleştirebilirler (Çakar, 2009). Türkiye’deki bankalar piyasaya birçok yeni 
türev ürünü (egzotik opsiyon çeşitlerini özellikle bariyer opsiyon çeşitlerini) Türkiye’deki 
piyasalarda satışa sunmak için gerekli çalışmalara başlamıştır. Bu nedenle günümüze bakacak 
olursak başta opsiyon sözleşmeleri olmak üzere türev araçların muhasebeleştirilmesi konusu 
eskisinden daha fazla önem taşımaktadır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC)  kurulduğu 1973 yılından 2001 
yılına kadar, uluslararası düzeyde muhasebe standartları oluşturmuş ve yayınlamıştır. 2001 
yılında, etkinliğin arttırılması ve kapsamın genişletilmesi amacıyla, Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu (IASB) kurulmuş olup, komite, standart oluşturma, yayınlama görev ve 
yetkisini bu kurula devretmiştir (Akbulut vd., 2011:7). Bu çerçevede: 

  Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından yayınlanmış standartlar 
UMS (IAS) koduyla, 

  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanmış standartlar UFRS 
(IFRS) koduyla anılmaktadır. 

Türev araçların muhasebeleştirilmesi 2013 yılının haziran ayında yürürlüğe konan ve 
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hâla yürürlükte bulunan “TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 
standardına göre yapılabileceği, 2015 yılının ilk gününde yürürlüğe giren ve TMS 39’un 
yerine geçen “TFRS 9: Finansal Araçlar” standardına göre de yapılabilmektedir. Standarda 
göre finansal araçların değerlendirilmesinde kullanılan önemli ölçütlerden biri olan gerçeğe 
uygun değer hesaplamaları ile ilgili olarak da “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” 
standardı yol gösterici olmaktadır (Şavlı, 2014:63). 

 
Tablo 2.1  Dünya’da ve Türkiye’de Muhasebe Standartları ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Dönem Küresel Düzenleyici 
Otorite 

Küresel Düzenleme Türkiye Düzenleyici 
Otorite 

Türkiye 
Düzenleme 

 

1973 – 2001 

Uluslararası 
Muhasebe 
Standartları Komitesi 
(IASC) 

Uluslararası 
Muhasebe 
Standartları (IAS) 

TMUD TMUDESK Türkiye Muhasebe 
Standartları (TMS) 

 

2001 - .... 

Uluslararası 
Muhasebe 
Standartları Kurulu    
(IASB) 

Uluslararası Finansal 
Raporlama 
Standartları (IFRS) 

TMSK  
KGK 

Türkiye Finansal 
Raporlama 
Standartları (TFRS) 

 

TMS 39’da zamanla TFRS 9’a dönüşmüştür. Her iki standart da finansal varlıkları, bu 
varlıkların özelliklerine göre sınıflandırmakta ve gruplandırmaktadır. Ancak TMS 39’da 
oldukça karmaşık olan sınıflandırma, TFRS 9’da büyük ölçüde sadeleştirilmiş olup 2013’den 
itibaren, TFRS’ de yer alan basit ve sade gruplandırma esas alınacaktır (Akbulut vd, 2011:17– 
19). Bu standardın sadeleştirilmesi kullanıcılar açısından büyük kolaylık sağlamıştır. 
Ürünlerin çok çeşitli olması ve standardın karmaşık olması kullanıcıların işini 
zorlaştırmaktaydı.  

 Tüm finansal araçlar (varlık ve yükümlülükler) ilk muhasebeleştirildiğinde TFRS 9 
standardına göre “gerçeğe uygun değer” esasına göre kayıt altına alınacaktır.  

 Finansal araçların sonraki değerlemelerinin ölçüsü de, bunların elde tutulma nedenine 
ve nakit akış özelliklerine göre ya gerçeğe uygun değer ya da itfa edilmiş maliyet 
bedeline göre değerlenmektedir. (Memiş, 2015). 

Söz konusu standartlarla ilgili olarak yapılan en büyük eleştiri, standartların birden fazla 
alternatif uygulamaya yer vermesidir. Alternatif muhasebeleştirme teknikleri finansal 
tabloların karşılaştırılabilirliğini olumsuz etkilemekte ve bunun sonucunda da, finansal 
tablolara bakarak karar alacak olan kişi ve kurumları yanlış yönlendirmektedir (Haftacı vd., 
2007:146). Opsiyon sözleşmeleri ciddi riskler taşıyan büyük meblalarla yapılan işlemlerdir. 
Firma kullandığı standarda göre eğerki bilançosunda bu riski göstermezse, bu firma için 
yorum veya yatırım yapacak kişi ve kurumları yanlış yönlendirmiş olur. Buda aslında 
standardın eksik yönüdür. 
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IAS 39’da finansal araçlar dört farklı katagoride değerlenmektedir. Bunlar; gerçeğe uygun 
değeri ile değerlenen varlıklar, vadeye kadar elde tutulan varlıklar, kredi ve alacaklar ve 
satılmaya hazır finansal varlıklar olmak. Bu kapsamda finansal varlıkların ölçülmesi ve 
muhasebeleştirilmesi Şekil 2.2’de özet halinde anlatılmıştır (Karaca vd., 2014). 

 
 
 
 
Tablo 2.2  Finansal Varlıkların Ölçümlenmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esaslar 
Finansal 

Varlıklar 

İlk 

Muhasebeleştirme 

Sonraki 
Dönemlerde 
Muhasebeleştirme 

İşlem 

Maliyetleri 

Kur 

Farkları Değer Düşüklüğü 

Gerçeğe Uygun 
değer farkı kâr  
zarara 
yansıtılan 
finansal 
varlıklar 
borçlanma 
senetleri 

Gerçeğe Uygun 
Değer 

Gerçeğe uygun 
değer ile ölçülür. 
Değerleme farkı 
kâr zarara 
yansıtılır. 

Doğrudan gider 
yazılır. 

Kâr 
zarara 
yansıtılır. 

Hesaplamaya gerek 
yoktur. 

Vadeye kadar 
elde tutulacak 
finansal 
varlıklar 

Gerçeğe Uygun 
Değer 

Etkin faiz 
yöntemine göre 
hesaplanan itfa 
edilmiş maliyet 

Gerçeğe uygun 
değere dahil 
edilir. 

Kâr 
zarara 
yansıtılır. 

Hesaplama kâr 
zarara yansıtılır. 

Satılmaya hazır 
finansal 
varlıklar 
Borçlanma 
senetleri 

Gerçeğe Uygun 
Değer 

Gerçeğe Uygun 
Değer 

Gerçeğe uygun 
değere dahil 
edilir. 

Kâr 
zarara 
yansıtılır. 

Toplam zarar, diğer 
kapsamlı gelirden 
dönem kâr zararına 
aktarılır. Karşılığın 
iptali durumunda, 
varlığı değerinde 
meydana gelen 
artık kâr zararda 
raporlanır. 

Kredi ve 
alacaklar 

Gerçeğe Uygun 
Değer 

Etkin faiz 
yöntemine göre 
hesaplanan itfa 
edilmiş maliyet 

Gerçeğe uygun 
değere dahil 
edilir. 

Kâr 
zarara 
yansıtılır. 

 

Kaynak: İslamoğlu  ve Bozkurt, 2012. s. 61. 

TMS 39’da amaçlarına göre üç çeşit riskten korunma şekli tanımı bulunmaktadır. Şekil 
2.3’te görülebileceği gibi, riskten korunma amaçlı türev ürün sözleşmeleri “Gerçeğe Uygun 
Değerle” değerlemeye tabi tutulur ve değerleme sonuçları riskten korunmadaki amacına göre 
farklı şekillerde raporlanır (Karaca & Hacıhasanoğlu & Demirci, 2014). 

Tablo 2.3  Türev Ürün Sözleşmelerinin Değerleme Ölçüleri ve Değerleme Sonucu Oluşan 
Kazanç veya Kaybın Muhasebeleştirilmesi 
Türev Ürün Sözleşmesine Taraf  
Olma Amacı Değerleme Ölçüsü Değerleme Kazanç veya Kaybı 
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I- Riskten Korunma Amaçlı   
A- Gerçeğe Uygun Değer Değişikliği 
Riskine Karşı Korunma Gerçeğe Uygun Değer Dönemin gelir tablosuna aktarılır. 

B- Nakit Akışlarındaki Değişikliklerin 
Riskine Karşı Korunma Gerçeğe Uygun Değer 

Etkin Olan Kısım ertelenir ve  bilançoda 
özkaynaklar kısmında izlenir. Etkin olmayan kısım 
ise dönemin gelir tablosuna aktarılır. 

C- Yurtdışındaki Net Yatırımın Kur 
Riskinden Korunma Gerçeğe Uygun Değer 

Etkin Olan Kısım ertelenir ve  bilançoda 
özkaynaklar kısmında izlenir. Etkin olmayan kısım 
ise dönemin gelir tablosuna aktarılır. 

II- Spekülatif Amaçlı Gerçeğe Uygun Değer Dönem gelir tablosuna aktarılır. 
Kaynak: Selvi, 2009 

TMS 39 standardı gereğince, kâr elde etmek amacıyla (spekülatif amaçlı) alınan  türev 
ürünler gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmekte olup ve ortaya çıkan kâr veya zarar 
işlemlerin yapılmış olduğu dönemin sonuç hesaplarına kaydedilmektedir. Elde edilen kâr için 
“67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR “ maddesini, aynı şekilde zarar içinde “66 
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)” maddesine kaydedilecektir. Riskten korunma amacı güden 
türev ürün sözleşmelerinde ortaya çıkan kâr veya zarar muhasebenin temel ilkelerinden biri 
olan dönemsellik ilkesi gereğince, ortaya çıktığı dönemde ilgili dönem ayırıcı hesaba veya 
özkaynak hesaplarına kaydedilirler. Böylelikle riskten korunma amacıyla taraf olunan 
sözleşmelerin değerleme kâr veya zararları imzalanan türev ürün sözleşmesinin vadesi sonuna 
kadar ertelenmiş olmaktadır. 

TFRS 9 ve TMS 39 gereğince gerçeğe uygun değerle değerlenecek ve gerçeğe uygun 
değer farkları sonuç hesaplarına aktarılacak finansal varlık ve borçlara ilişkin olarak ortaya 
çıkan işlem maliyetleri (borsa kürtaj ücretleri, aracı kurum komisyonları, banka masrafları 
vb.) doğrudan sonuç hesaplarına aktarılırlar (Örten vd., 2011. s.483).  Aracı kuruma ödenecek 
komisyon 653-KOMİSYON GİDERLERİ Hesabı’na borç olarak kaydedilir. 

TFRS 9 standardında diğer standartlarla benzer şekilde Finansal Araçlar Standardında; 
finansal araçların  nasıl sınıflandırılacağı, ilk muhasebe kaydının nasıl olacağı, değerleme ve 
ölçümünün ne şekilde olacağına ilişkin finansal raporlama ilkeleri yer almaktadır. TMS 39 ile 
TFRS 9 standardının karşılaştırılmasını Şekil 2.4’de yer almaktadır. 

Tablo 2.4  TMS 39 ile TFRS 9 Karşılaştırma 
TMS 39 TFRS 9 

Sınıflandırma ve Ölçümleme: 
TMS 39’da finansal varlıklar dört sınıfa ayrılmıştır. 
Her biri farklı ölçümleme esasına tabidir. Bu varlıklar; 
gerçeğe uygun değerlenen varlıklar, vadeye kadar elde 
tutulan varlıklar, kredi ve alacaklar, satılmaya hazır 
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. 

 
Finansal varlıklar ölçümleme kategorileri açısından iki 
sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıflandırmada işletmenin 
finansal  varlıklarının yönetimi için iş modeli ve 
finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akış 
özellikleri dikkate alınır. Finansal varlıklar; gerçeğe 
uygun değerle değerlenen veya itfa edilmiş varlıklar 
olarak sınıflandırılmıştır. 
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Değer Düşüklüğü: 
TMS 39’a göre itfa edilmiş maliyetle değerlenen ve 
gerçeğe uygun değerle değerlenerek değerleme farkı 
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen finansal 
varlıklarda değer düşüklüğü hesaplanmaktadır. Bazı 
finansal varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararlarının 
iptali yasaklanmıştır. 

 
Yeni sınıflandırma modelinin bir sonucu olarak, 
sadece itfa edilmiş maliyetle değerlenen finansal 
varlıklar değer düşüklüğüne tabidir. Tüm değer 
düşüklüğü zararları iptal edilebilmektedir. 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı 
Gelirde Muhasebeleştirilen Finansal Varlıklar: 
TMS 39’da bu varlıklar için bir sunum seçeneği söz 
konusu değildir. 

 
 
Özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan 
yatırımların ilk muhasebeleştirilmesinde işletmelere 
bir sunum seçeneği sağlamıştır. Buna göre, eğer 
işletme kriterlere uygunsa, başlangıçta bu yatırımları 
gerçeğe uygun değerle değerler ve değerleme 
farklarını diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirir. Bu 
yatırımlardan elde edilen temettüler kâr zararda 
muhasebeleştirilir. Diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilen tutarların, varlığın satışı halinde 
kâr zararda raporlanmasına izin verilmemektedir. 

Maliyet Bedeli ile Ölçüm: 
TMS 39’da borsada işlem görmeyen ve gerçeğe uygun 
değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen finansal 
varlıkların maliyet bedeli ile ölçümüne izin 
verilmektedir. 

 
Tüm özkaynağa dayalı yatırımlar gerçeğe uygun değer 
üzerinden ölçülür. 

Kaynak: Gençoğlu ve Diğerleri, 2013. s. 357. 

3. Basit Seçim Opsiyonunun Fiyatlama ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnek 
Uygulama 

Uygulamada BİST 30 ve BİST 100 üzerine, vadesi altı ay ve seçim günü üç ay sonra 
olan basit seçim opsiyonlarının prim değeri (fiyatı) Black-Scholes modeli yardımıyla 
hesaplanmıştır. Bunlara ek olarak, altı ay boyunca kalan vade ve kalan seçim günü dikkate 
alınarak basit seçim opsiyonun fiyatlaması yapılmış, seçim günü sıfırlandıktan sonra opsiyonu 
alan kişinin rasyonel karar verme yetisi dikkate alınarak opsiyonun alım ya da satım opsiyonu 
olarak karar verdiği varsayımı altında opsiyonun prim değeri hesaplanmıştır.1 Bir başka ifade 
ile, seçim günü sıfırlandıktan yani üç ay geçtikten sonra; basit opsiyonun fiyat 
değerlendirmesi opsiyonun türüne yani alım ya da satım opsiyonu olduğu varsayımı ile 
fiyatlanmıştır. Yapılacak finansal raporlama için her ay opsiyonun değeri ile opsiyonun 
dayanak varlığı arasındaki korelasyon katsayısına bakılarak, riskten korunmak için gerekli 
olan raporlama kriterlerinin yerine getirilip getirilmediği değerlendirilmiş, eğer kriter 
sağlanıyorsa, kazanç ve kayıplar finansal durum tablosunda bekletilmiş; sağlanmıyorsa, 
kazanç ve kayıplar giderleştirilmiştir. 

Tablo 3.1'de, her ay sonunda opsiyonun yazılı olduğu ürünün yani BİST 100'ün 
kapanış fiyatı, opsiyonun anlaşma fiyatı, BİST 100'deki ve opsiyonun değeri yani primdeki 
değişim ve korelasyon oranı yer almaktadır.2 

                                                 
1 Bakınız EK Tablo I, II, III, IV, V, VI. 
2 İlgili opsiyonun fiyatlamasına ilişkin aylık veriler, Ek 1- Ek 6 arasında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Her ay 30 gün olarak 
dikkate alınmıştır 
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Tablo 3.1 BİST 100 Üzerine Yazılı Basit Seçim Opsiyonuna İlişkin Elde Edilen Veriler  

 Dayanak Varlık Anlaşma Fiyatı Üründeki   Değişim Primdeki Değişim Korelasyon Oranı 

1 Ay 64802,14 68450 -10,4 -5,01 2,07 

2 Ay 63763,8 68450 -19,09 -6,53 2,92 

3 Ay 67259,99 68450 -29,47 -1,41 20,9 

4 Ay 61217,96 68450 -48,23 -10,27 4,7 

5 Ay 54217,83 68450 -16,514 -20,527 0,805 

6 Ay 57929,16 68450 -37,66 -61,04 0,62 

Opsiyon fiyatını etkileyen altı etken bulunmaktadır (Samuels vd., 1995:310). Bunları 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

 Dayanak Varlığın Fiyatı 

 Kullanım (Uygulama) Fiyatı 

 Opsiyonun geçerli olduğu süre (vade) 

 Oynaklık (Değişkenlik, Volatilite) 

 Risksiz Faiz Oranı 

 Temettü. 
Bu sıraladığımız faktörler standart opsiyon sözleşmelerinde geçerli olduğu gibi egzotik 

opsiyonlar üzerinde de geçerlidir. Fiyatlama formülleri arasında seçim opsiyonu için en 
yaygın olarak Black & Scholes kullanılır. 

Seçim günü değiştikçe, basit seçim opsiyonunun değeri de değişir, bu değişim Tablo 
3.2’de ve Şekil 3.1’den görüldüğü üzere seçim günü arttıkça basit seçim opsiyonunun değeri 
de artar. Eğer seçim günü 0’sa, basit seçim opsiyonunun değeri standart alım ya da standart 
satım opsiyonunun değeri ile aynı olmalıdır. Uygulama fiyatının aldığı değere göre değişim 
göstermektedir. Eğer seçim günü 1 ise; basit seçim opsiyonunun değeri pergel stratejisinin 
değeri ile aynı olmalıdır.3 

Tablo 3.2 Basit Seçim Opsiyonunun Değeri ve Seçim Günü Arasındaki İlişki 

Tablo 3.2’deki iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı 0,9887 olarak 
hesaplanmıştır. Bu katsayı değerinden ilişkinin pozitif ve yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 
Korelasyon analizini bütünü yansıtabilmesi için iki değişken için ara değerlerin hesaplamaları 
yapılarak, değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı tekrar hesaplanmıştır. Bir başka ifade 
                                                 
3 Bakınız EK Tablo VII A ve B. 

Seçim Günü 0 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,45 0,5 
Basit Seçim 
Opsiyonunun 
Değeri     

 
10169,54 

 
11865,62 

 
12566,81 

 
13176,22 

 
13721,97 

 
14220,40 

 
15113,53 

 
15520,39 

 
15906,26 
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ile, vadesi altı ay olan basit seçim opsiyonunun seçim günü her gün olarak ele alınarak, farklı 
basit seçim opsiyonlarının fiyatı hesaplanarak oluşan iki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren 
korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan korelasyon analizinden, elde edilen katsayıdan 
fiyatı etkileyen önemli faktörlerden birinin seçim günü olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 3.1 Basit Seçim Opsiyonunun Değeri ve Seçim Günü Arasındaki İlişki 

 
Hesaplamalardan elde ettiğimiz dikkat çekici sonuçlardan biri ise, uygulama fiyat ile 

basit seçim opsiyonunun arasındaki ilişkidir. Şekil 3.2’de diğer bütün değerleri aynı olan 
sadece uygulama fiyatı farklı olan alım, satım ve basit seçim opsiyonlarının primleri (fiyatları) 
arasındaki ilişki görülmektedir. Uygulama fiyatı ile basit seçim opsiyonu arasındaki 
korelasyon katsayısı, seçim günü ile basit seçim opsiyonu arasındaki korelasyon katsayısına 
oranla daha düşüktür. Bu analizden elde edilen bulgulardan biri de standart opsiyonlara oranla 
basit seçim opsiyonlarında fiyatı etkileyen faktörler sıralamasında seçim gününün uygulama 
fiyatına oranla daha önemli olmasıdır.  
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Şekil 3.2 Uygulama Fiyatı Farklı Olan Alım, Satım ve Basit Seçim Opsiyonlarının 
Primleri Arasındaki İlişki 

 
 
Tablo 3.3 Basit Seçim Opsiyonunun Değeri ve Uygulama Fiyatı Arasındaki İlişki  
Uygulama Fiyatı   80.000  90.000  110.000  130.000  

Basit Seçim Opsiyonunun Değeri    24.312,82 17.295,32 14.489,34 26.095,68 

4. SONUÇ 

 Türev araçlar bildiğimiz üzere riskten korunmak için kullanılan finansal araçlardır. 
Opsiyon sözleşmeleri türev ürünlerin bir çeşidi olup, kimi zaman spekülatif amaçla kimi 
zamanda riskten korunma amaçla tüm Dünyada ve Türkiye’de aktif bir şekilde 
kullanılmaktadır (Karaca & Hacıhasanoğlu & Demirci, 2014). Seçim opsiyonu ise egzotik 
opsiyonların bir çeşidi olup, Dünyadaki bir çok ülke piyasalarında işlem görmekte olup, 
Türkiye’deki piyasalarda henüz işlem görmemektedir. Alım ve satım opsiyonlarına nazaran 
seçim opsiyonları doğası gereği işlem yapılmaya uygun, piyasa hareketliliği ya da belirsiz 
durumlarda fiyatların yükseleceği ya da azalacağı yakın tarihte öngörülemeyen durumlar için 
doğası gereği en uygun enstrümanlar arasındadır. 

Opsiyonlarda olduğu gibi seçim opsiyonlarında da fiyatı etkileyen  başlıca faktörler 
dayanak varlığı, uygulama fiyatı, vadeye kalan süre, volatilite, faiz oranı gibi değişkenlerdir. 
Bu çalışmada seçim günü ile basit seçim opsiyonlarının fiyatı arasındaki ilişkinin güçlü 
olduğunu, uygulama fiyatı ile de pozitif bir ilişki olmasına rağmen seçim günü kadar güçlü bir 
ilişki olmadığını gözlemledik.  

Finansal mühendislik araçları kullanılarak egzotik opsiyon seçeneklerini neredeyse her 
piyasaya uygulamak mümkündür. Literatürlere ve analizlere göre egzotik opsiyonların Asya, 
Bermuda ve Bariyer çeşitleri büyük ilgi görmüştür. Seçim opsiyonlarının analiz değerleri 
doğası gereği ikilidir. Yatırımcılar piyasanın durumundan emin değilse bu opsiyonu kullanır. 
Türev ürünler muhasebeleştirilirken muhasebe standartlarının yönergeleri dikkate 
alınmaktadır. 
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TFRS 9 (IFRS 9) standardına göre türev ürünler “gerçeğe uygun değerle” değerlenen 
varlıklar olarak sınıflandırılmıştır ve ilk ölçümlemede gerçeğe uygun değerleriyle  
ölçülmektedirler. Dolayısıyla opsiyon sözleşmelerinin de ilk edinim tarihinde piyasa değeri ile 
kayıtlara alınması gerekmektedir. Opsiyon sözleşmeleri hem alan hem de satan taraf için hak 
ve yükümlülük doğurduğu için opsiyon sözleşmelerin nazım hesaplarda  takip edilmesi uygun 
olacaktır. Opsiyon sözleşmeleri nazım hesaplarda takip edilirken, opsiyon sözleşmelerinden 
doğan diğer masraf ve yükümlülüklerin yanı sıra kâr ve zarar direkt hesaplarında kayıt altına 
alınmaktadır. Elde edilen kâr için “67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR “ maddesinin 
altında bulunan aynı şekilde zarar içinde “66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)” maddesinin 
altında bulunan  boş maddeleri kullanabiliriz. Muhasebe standartları gereğince amacını 
aşmamak suretiyle tek düzen hesap planında bulunan boş herhangi bir maddeyi istediğimiz 
işlem kaydı için kullanabiliriz. 

Tahmin edilebileceği gibi işlem hacmi ve riski büyük olan bu opsiyon işlemleri nazım 
hesaplar işletmenin bilançosunda görünmediği bilançoya bakıldığında da yapılan bu işlem 
görülememektedir. Nedeni  ise TMS 32 ve TFRS 9 da belirtildiği gibi “Mahsup işlemi, 
kazanç ya da kaybın muhasebeleştirilmesine neden olmamasına rağmen; finansal bir aracın 
finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılması önceden muhasebeleştirilmiş kalemin 
finansal durum tablosundan (bilançodan) çıkarılmasının yanında, bir kazanç ya da kayıp 
muhasebeleştirilmesine yol açabilir.” Bu sebepten dolayı opsiyon sözleşmelerinin nazım 
hesaplarda takip edilmesi uygun bulunmuştur.  

Fakat opsiyon yatırımını yapan bir işletme “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” 
Standardı uyarınca, işletmenin geri satın alınan kendi hisselerinin elde bulundurulan tutarı ya 
finansal durum tablosunda (bilançoda) ya da dipnotlarda ayrı ayrı kamuoyuna açıklanır. 
İşletme, özkaynağına dayalı finansal araçlarını ilişkili taraflardan geri satın alması 
durumunda, “TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları” Standardı ile uyumlu olarak kamuoyuna 
açıklamada bulunur. 
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EKLER 

Tablo I. Basit Seçim Opsiyonunun Hesaplanması (Birinci Ay) 

Zaman Kapanış Kullanım 
Fiyatı 

Seçim 
Günü Vade N(d1) N(d2) N(e1) N(e2) Prim 

0 68221,9 68450 0,25 0,49 0,59 0,465 0,559 0,434 16855,9 
1 68829 68450 0,24 0,49 0,6 0,476 0,57 0,445 16925,1 
2 69311,2 68450 0,24 0,49 0,609 0,486 0,578 0,454 16979,5 
3 68770,3 68450 0,24 0,48 0,599 0,476 0,568 0,444 16820,9 
4 67874,7 68450 0,24 0,48 0,582 0,459 0,551 0,428 16612,7 
5 67669 68450 0,23 0,48 0,578 0,455 0,547 0,424 16533,8 
6 67923,9 68450 0,23 0,48 0,582 0,46 0,551 0,428 16528,4 
7 68575,5 68450 0,23 0,47 0,594 0,472 0,563 0,441 16596,7 
8 67879,6 68450 0,22 0,47 0,581 0,459 0,549 0,428 16428,1 
9 66831,4 68450 0,22 0,47 0,561 0,439 0,529 0,408 16233,2 
10 66428,3 68450 0,22 0,47 0,553 0,431 0,521 0,4 16141,6 
11 66462,9 68450 0,22 0,46 0,553 0,432 0,521 0,4 16099,2 
12 65288 68450 0,21 0,46 0,529 0,409 0,497 0,378 15957,3 
13 65927,3 68450 0,21 0,46 0,542 0,421 0,509 0,39 15956,6 
14 65201,7 68450 0,21 0,45 0,527 0,407 0,494 0,376 15861,7 
15 65152,9 68450 0,21 0,45 0,525 0,406 0,492 0,375 15813,7 
16 65961 68450 0,2 0,45 0,541 0,422 0,508 0,39 15820,7 
17 65038,6 68450 0,2 0,45 0,522 0,404 0,489 0,372 15717 
18 63211,3 68450 0,2 0,44 0,483 0,367 0,45 0,336 15663,6 
19 63278,1 68450 0,19 0,44 0,484 0,368 0,451 0,337 15617,4 
20 64822,6 68450 0,19 0,44 0,516 0,399 0,483 0,367 15571,3 
21 65307,1 68450 0,19 0,44 0,525 0,408 0,492 0,376 15544,7 
22 63728 68450 0,19 0,43 0,492 0,376 0,458 0,345 15472,3 
23 65309 68450 0,18 0,43 0,524 0,408 0,491 0,376 15451,2 
24 64905,6 68450 0,18 0,43 0,516 0,4 0,482 0,368 15388,4 
25 65254,1 68450 0,18 0,42 0,522 0,407 0,489 0,375 15354,5 
26 65569,6 68450 0,18 0,42 0,528 0,413 0,495 0,381 15322,9 
27 64421,5 68450 0,17 0,42 0,504 0,39 0,47 0,357 15239,3 
28 64730,4 68450 0,17 0,42 0,51 0,396 0,476 0,363 15196,4 
29 64568,9 68450 0,17 0,41 0,506 0,392 0,472 0,36 15146,8 
30 64802,1 68450 0,16 0,41 0,51 0,397 0,476 0,364 15103,1 
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Tablo II. Basit Seçim Opsiyonunun Hesaplanması (İkinci Ay)  

Zaman Kapanış Kullanım 
Fiyatı 

Seçim 
Günü Vade N(d1) N(d2) N(e1) N(e2) Prim 

31 65361,8 68450 0,16 0,41 0,522 0,408 0,487 0,375 15072,7 
32 65973,2 68450 0,16 0,41 0,534 0,421 0,5 0,388 15057,8 
33 65985,8 68450 0,16 0,4 0,534 0,421 0,499 0,388 15009,5 
34 65129 68450 0,15 0,4 0,515 0,403 0,48 0,37 14918,9 
35 64658,8 68450 0,15 0,4 0,504 0,393 0,469 0,36 14861,6 
36 63131,7 68450 0,15 0,39 0,47 0,361 0,435 0,328 14854,5 
37 60760,8 68450 0,15 0,39 0,415 0,311 0,381 0,28 15083,8 
38 61367,3 68450 0,14 0,39 0,428 0,323 0,394 0,292 14944,9 
39 61283,9 68450 0,14 0,39 0,425 0,321 0,391 0,29 14913,1 
40 58709,3 68450 0,14 0,38 0,365 0,267 0,332 0,239 15412,9 
41 58664,2 68450 0,13 0,38 0,363 0,266 0,33 0,237 15385,9 
42 60387 68450 0,13 0,38 0,402 0,3 0,368 0,27 14938 
43 61112,8 68450 0,13 0,38 0,418 0,315 0,383 0,284 14763,2 
44 60217,6 68450 0,13 0,37 0,396 0,296 0,362 0,266 14886,7 
45 61301,7 68450 0,12 0,37 0,421 0,318 0,386 0,287 14643,3 
46 62483,8 68450 0,12 0,37 0,448 0,344 0,412 0,311 14440,4 
47 63169,2 68450 0,12 0,36 0,463 0,358 0,427 0,325 14330,7 
48 63781,7 68450 0,12 0,36 0,476 0,371 0,44 0,337 14244 
49 64530,1 68450 0,11 0,36 0,493 0,388 0,456 0,353 14170,4 
50 64213,9 68450 0,11 0,36 0,485 0,38 0,448 0,346 14127 
51 63280,4 68450 0,11 0,35 0,462 0,359 0,426 0,325 14127 
52 63482,2 68450 0,1 0,35 0,466 0,363 0,43 0,329 14063 
53 63839,3 68450 0,1 0,35 0,474 0,371 0,437 0,336 13991,3 
54 64215,7 68450 0,1 0,35 0,482 0,379 0,445 0,344 13923,7 
55 64874,6 68450 0,1 0,34 0,497 0,394 0,46 0,358 13857,9 
56 63719,6 68450 0,09 0,34 0,469 0,368 0,432 0,332 13846,2 
57 64355,9 68450 0,09 0,34 0,483 0,382 0,446 0,346 13764 
58 64247 68450 0,09 0,33 0,48 0,379 0,442 0,343 13716 
59 64261,3 68450 0,08 0,33 0,48 0,379 0,442 0,343 13663,2 
60 63763,8 68450 0,08 0,33 0,467 0,367 0,429 0,332 13638 
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Tablo III. Basit Seçim Opsiyonunun Prim Hesaplanması (Üçüncü Ay)  

Zaman Kapanış Kullanım 
Fiyatı 

Seçim 
Günü Vade N(d1) N(d2) N(e1) N(e2) Prim 

61 64565,6 68450 0,08 0,33 0,486 0,385 0,447 0,349 13546,9 
62 64434,5 68450 0,08 0,32 0,482 0,382 0,443 0,346 13498 
63 65714,4 68450 0,07 0,32 0,512 0,412 0,473 0,374 13435,1 
64 67582 68450 0,07 0,32 0,556 0,455 0,517 0,417 13504,5 
65 67689,5 68450 0,07 0,32 0,558 0,458 0,519 0,419 13459,2 
66 68649,2 68450 0,07 0,31 0,579 0,48 0,541 0,441 13532,3 
67 69490,5 68450 0,06 0,31 0,598 0,5 0,559 0,46 13622,5 
68 68093,3 68450 0,06 0,31 0,566 0,467 0,527 0,428 13334,2 
69 68194,7 68450 0,06 0,3 0,568 0,47 0,528 0,43 13288,8 
70 68006,9 68450 0,05 0,3 0,563 0,466 0,523 0,426 13205 
71 68203,4 68450 0,05 0,3 0,567 0,47 0,527 0,43 13171,1 
72 67959,5 68450 0,05 0,3 0,561 0,465 0,521 0,424 13080 
73 68450,5 68450 0,05 0,29 0,573 0,476 0,532 0,436 13085,4 
74 66607,6 68450 0,04 0,29 0,527 0,432 0,487 0,392 12841,3 
75 67742,1 68450 0,04 0,29 0,555 0,459 0,514 0,419 12874,2 
76 68054 68450 0,04 0,28 0,562 0,467 0,521 0,426 12849,7 
77 68565,6 68450 0,04 0,28 0,574 0,48 0,533 0,439 12857,7 
78 68691,8 68450 0,03 0,28 0,577 0,483 0,536 0,441 12814,6 
79 68870,7 68450 0,03 0,28 0,581 0,487 0,539 0,446 12780,3 
80 68524,4 68450 0,03 0,27 0,572 0,479 0,53 0,437 12664,9 
81 67792,7 68450 0,02 0,27 0,554 0,461 0,511 0,419 12510,7 
82 68440,2 68450 0,02 0,27 0,569 0,477 0,527 0,435 12527 
83 69250,1 68450 0,02 0,27 0,589 0,498 0,547 0,455 12591 
84 69522,4 68450 0,02 0,26 0,595 0,505 0,553 0,462 12576,6 
85 70072 68450 0,01 0,26 0,608 0,519 0,566 0,476 12623,5 
86 69437,6 68450 0,01 0,26 0,593 0,503 0,55 0,46 12430,7 
87 69374,9 68450 0,01 0,25 0,591 0,502 0,548 0,458 12353,8 
88 68240,9 68450 0,01 0,25 0,562 0,473 0,518 0,429 12115 
89 67956,5 68450 0 0,25 0,554 0,465 0,51 0,422 12016,6 
90 67260 68450 0 0,25 0,535 0,447 0,491 0,404 11889,2 
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Tablo IV. Basit Seçim Opsiyonunun Prim Hesaplanması (Dördüncü Ay)  

Zaman Kapanış Kullanım 
Fiyatı 

Seçim 
Günü Vade N(d1) N(d2) N(e1) N(e2) Prim 

91 65643,3 68450 0 0,24 0,491 0,404 0,448 0,362 6889,7 
92 66535,1 68450 0,01 0,24 0,515 0,427 0,472 0,386 6418,97 
93 64585,2 68450 0,01 0,24 0,46 0,375 0,418 0,335 7391,7 
94 65417,9 68450 0,01 0,24 0,482 0,397 0,441 0,357 6924,37 
95 65385,4 68450 0,01 0,23 0,48 0,396 0,44 0,357 6913,97 
96 63733,2 68450 0,02 0,23 0,432 0,35 0,393 0,314 7785,54 
97 63298,6 68450 0,02 0,23 0,418 0,338 0,381 0,303 8009,6 
98 63209,9 68450 0,02 0,22 0,415 0,334 0,378 0,3 8035,83 
99 64561,4 68450 0,02 0,22 0,453 0,371 0,416 0,336 7244 
100 63609,3 68450 0,03 0,22 0,424 0,344 0,388 0,311 7751,89 
101 63755,4 68450 0,03 0,22 0,427 0,347 0,392 0,315 7641,39 
102 62407,4 68450 0,03 0,21 0,386 0,309 0,353 0,279 8415,81 
103 61491,7 68450 0,04 0,21 0,357 0,284 0,326 0,255 8967,13 
104 63046 68450 0,04 0,21 0,402 0,325 0,37 0,296 7977,11 
105 63224,7 68450 0,04 0,21 0,406 0,33 0,375 0,301 7844,02 
106 63112,6 68450 0,04 0,2 0,401 0,326 0,371 0,298 7884,09 
107 62806,9 68450 0,05 0,2 0,39 0,316 0,361 0,289 8042,2 
108 63516,8 68450 0,05 0,2 0,41 0,335 0,382 0,309 7589,23 
109 64463,2 68450 0,05 0,19 0,438 0,362 0,41 0,336 7015,86 
110 64067,1 68450 0,05 0,19 0,425 0,35 0,397 0,324 7211,95 
111 63670,1 68450 0,06 0,19 0,411 0,337 0,385 0,313 7414,34 
112 63700,3 68450 0,06 0,19 0,41 0,337 0,385 0,314 7367,78 
113 63523,2 68450 0,06 0,18 0,403 0,331 0,379 0,309 7443,99 
114 62185,5 68450 0,07 0,18 0,359 0,291 0,337 0,27 8244,08 
115 60938,9 68450 0,07 0,18 0,318 0,254 0,298 0,236 9043,14 
116 61116,7 68450 0,07 0,18 0,321 0,258 0,302 0,24 8897,43 
117 61716,7 68450 0,07 0,17 0,338 0,273 0,319 0,256 8469,68 
118 61007,7 68450 0,08 0,17 0,314 0,252 0,296 0,236 8921,76 
119 62033,2 68450 0,08 0,17 0,344 0,28 0,327 0,264 8207,39 
120 61218 68450 0,08 0,16 0,316 0,255 0,3 0,24 8726,83 

 

  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 
 

 259 

Tablo V. Basit Seçim Opsiyonunun Prim Hesaplanması (Beşinci Ay) 

Zaman Kapanış Kullanım 
Fiyatı 

Seçim 
Günü Vade N(d1) N(d2) N(e1) N(e2) Prim 

121 61589,9 68450 0,08 0,16 0,326 0,264 0,311 0,25 8447,9 
122 62072,6 68450 0,09 0,16 0,339 0,277 0,325 0,264 8098,27 
123 61953,3 68450 0,09 0,16 0,333 0,272 0,32 0,26 8149,45 
124 62819,1 68450 0,09 0,15 0,36 0,297 0,347 0,285 7554,75 
125 63002,9 68450 0,1 0,15 0,364 0,302 0,353 0,291 7407,14 
126 63269,4 68450 0,1 0,15 0,372 0,309 0,361 0,299 7207,57 
127 63264,5 68450 0,1 0,15 0,369 0,307 0,36 0,298 7178,98 
128 64186,7 68450 0,1 0,14 0,4 0,336 0,391 0,328 6578,52 
129 63866,3 68450 0,11 0,14 0,387 0,324 0,379 0,317 6739,18 
130 63240,1 68450 0,11 0,14 0,362 0,302 0,356 0,296 7097,86 
131 64100,8 68450 0,11 0,13 0,391 0,33 0,386 0,325 6527,38 
132 63596,2 68450 0,12 0,13 0,37 0,311 0,367 0,307 6805,53 
133 62909,5 68450 0,12 0,13 0,343 0,286 0,34 0,284 7213,99 
134 62689,8 68450 0,12 0,13 0,332 0,277 0,331 0,276 7326,98 
135 63261,1 68450 0,12 0,12 0,351 0,294 0,351 0,294 6917,43 
136 62743,8 68450 0,13 0,12 0,329 0,275 0,33 0,276 7225,27 
137 62635,1 68450 0,13 0,12 0,322 0,269 0,324 0,271 7265,46 
138 62025 68450 0,13 0,12 0,296 0,246 0,3 0,25 7654,69 
139 61840,1 68450 0,13 0,11 0,286 0,238 0,291 0,242 7754,33 
140 61636,8 68450 0,14 0,11 0,276 0,228 0,282 0,234 7869,53 
141 60882,3 68450 0,14 0,11 0,245 0,201 0,252 0,208 8398,3 
142 59802,3 68450 0,14 0,1 0,204 0,166 0,212 0,172 9209,86 
143 61047,7 68450 0,15 0,1 0,243 0,201 0,253 0,21 8215,9 
144 61388,6 68450 0,15 0,1 0,252 0,209 0,263 0,219 7929,35 
145 61181,6 68450 0,15 0,1 0,24 0,199 0,253 0,21 8055,18 
146 62530,9 68450 0,15 0,09 0,288 0,243 0,303 0,257 7028,7 
147 62295,7 68450 0,16 0,09 0,275 0,232 0,291 0,247 7162,44 
148 61926,6 68450 0,16 0,09 0,256 0,215 0,273 0,231 7399,26 
149 61758,6 68450 0,16 0,08 0,245 0,206 0,264 0,223 7491,72 
150 61315,1 68450 0,16 0,08 0,223 0,187 0,243 0,204 7799,17 
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Tablo VI. Basit Seçim Opsiyonunun Prim Hesaplanması (Altıncı Ay)  

Zaman Kapanış Kullanım 
Fiyatı 

Seçim 
Günü Vade N(d1) N(d2) N(e1) N(e2) Prim 

151 59326 68450 0,17 0,08 0,1492 0,1219 0,166 0,1365 9393,66 
152 56265,5 68450 0,17 0,08 0,0682 0,0534 0,0787 0,0621 12116,9 
153 52283,5 68450 0,17 0,07 0,0169 0,0124 0,0206 0,0152 15945,8 
154 52961,2 68450 0,18 0,07 0,0197 0,0147 0,0243 0,0182 15284,5 
155 50307,6 68450 0,18 0,07 0,0055 0,0039 0,0072 0,0051 17913,7 
156 52017 68450 0,18 0,07 0,0105 0,0077 0,0137 0,0101 16224,5 
157 52188,7 68450 0,18 0,06 0,0099 0,0073 0,0131 0,0097 16060,6 
158 53485,3 68450 0,19 0,06 0,0152 0,0115 0,0202 0,0154 14785,3 
159 54097,4 68450 0,19 0,06 0,0173 0,0132 0,0233 0,018 14187 
160 54217,8 68450 0,19 0,05 0,0159 0,0122 0,0219 0,0169 14072,3 
161 51945,9 68450 0,19 0,05 0,0043 0,0032 0,0064 0,0048 16329,5 
162 53061,7 68450 0,2 0,05 0,0064 0,0048 0,0096 0,0074 15226,9 
163 53287 68450 0,2 0,05 0,0058 0,0044 0,0091 0,007 15009,9 
164 52411,5 68450 0,2 0,04 0,0027 0,002 0,0045 0,0034 15889,6 
165 53055,1 68450 0,21 0,04 0,0031 0,0023 0,0052 0,004 15255,9 
166 52967,7 68450 0,21 0,04 0,0021 0,0016 0,0038 0,0029 15351,4 
167 53707,6 68450 0,21 0,04 0,0025 0,0019 0,0046 0,0036 14621,5 
168 55375,3 68450 0,21 0,03 0,0053 0,0042 0,0099 0,008 12967,5 
169 54054,8 68450 0,22 0,03 0,0014 0,0011 0,003 0,0024 14291,7 
170 55019,8 68450 0,22 0,03 0,0019 0,0015 0,0042 0,0034 13336,9 
171 55238,2 68450 0,22 0,02 0,0013 0,0011 0,0033 0,0026 13127,2 
172 56692 68450 0,22 0,02 0,0026 0,0021 0,0064 0,0053 11684,4 
173 55903 68450 0,23 0,02 0,0006 0,0005 0,0019 0,0016 12480,7 
174 55604,8 68450 0,23 0,02 0,0002 0,0001 0,0007 0,0005 12788 
175 56650,6 68450 0,23 0,01 0,0002 0,0001 0,0008 0,0007 11751,7 
176 56121,9 68450 0,24 0,01 0 0 0,0001 0,0001 12289,9 
177 57115,6 68450 0,24 0,01 0 0 0,0001 0 11305,7 
178 57896,5 68450 0,24 0,01 0 0 0 0 10534,4 
179 57933,2 68450 0,24 0 0 0 0 0 10507,2 
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Tablo VII.A Seçim Günü ve Basit Seçim Opsiyonu Arasındaki İlişki  

d1 d2 N(d1) N(d2) 
Alım Op. 

Prim 
Satım Op. 

Prim 
Seçim 
Günü e1 e2 N(-e1) N(-e2) 

Basit 
Seçim Op. 

Primi 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,00 -1,7E+16 -1,7E+16 1 1 7016,61 
0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,10 -0,12 -0,21 0,55 0,58 9313,62 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,15 -0,08 -0,19 0,53 0,58 9948,91 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,20 -0,06 -0,18 0,52 0,57 10486,04 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,25 -0,04 -0,18 0,51 0,57 10959,90 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,30 -0,02 -0,17 0,51 0,57 11388,60 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,35 -0,01 -0,17 0,50 0,57 11782,94 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,40 0,00 -0,17 0,50 0,57 12150,02 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,45 0,02 -0,17 0,49 0,57 12494,78 

0,02 -0,18 0,51 0,43 5804,19 7016,61 0,50 0,02 -0,18 0,49 0,57 12820,80 
 
BİST 100 Kapanış Değeri: 79.642,08, Uygulama Fiyatı: 85.000, Volatilite: 0,08, Vade: 0,5 (Altı Ay), Faiz 
Oranı: 0,1 
 
Tablo VII.B Seçim Günü ve Basit Seçim Opsiyonu Arasındaki İlişki  
 

d1 d2 N(d1) N(d2) 
Alım Op. 

Prim 
Satım Op. 

Prim 
Seçim 
Günü e1 e2 N(-e1) N(-e2) 

Basit Seçim 
Op. Primi 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,000 2E+17 2E+17 0,00 0,00 14527,05 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,100 2,05 1,96 0,02 0,03 14582,04 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,150 1,69 1,58 0,05 0,06 14697,71 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,200 1,48 1,35 0,07 0,09 14852,98 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,250 1,34 1,20 0,09 0,12 15029,93 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,300 1,23 1,08 0,11 0,14 15218,22 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,350 1,15 0,99 0,12 0,16 15411,97 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,400 1,09 0,91 0,14 0,18 15607,76 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,450 1,04 0,85 0,15 0,20 15803,54 

0,9952 0,7952 0,8402 0,7868 14.527,05 1.471,03 0,500 1,00 0,80 0,16 0,21 15998,07 
 
BİST 100 Kapanış Değeri: 79.642,08, Uygulama Fiyatı: 70.000, Volatilite: 0,08, Vade: 0,5 (Altı Ay), Faiz 
Oranı: 0,1 
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Tablo VIII. Uygulama Fiyatı ve Opsiyonların Fiyatları Arasındaki İlişki  
Uygulama Fiyatı  Alım Opsiyon Prim Satım Opsiyon Prim Basit Seçim Opsiyon Prim 

60.000 42.494,15 12,14 42.494,25 
65.000 37.770,78 44,92 37.771,87 
70.000 33.103,38 133,67 33.110,91 
75.000 28.546,92 333,35 28.583,80 
80.000 24.176,99 719,57 24.312,82 
85.000 20.080,49 1.379,22 20.476,68 
90.000 16.341,10 2.395,98 17.295,32 
95.000 13.024,76 3.835,78 14.988,48 
100.000 10.169,54 5.736,72 13.721,97 
105.000 7.782,44 8.105,76 13.566,84 
110.000 5.842,29 10.921,76 14.489,34 
115.000 4.306,90 14.142,51 16.371,46 
120.000 3.121,57 17.713,34 19.047,89 
125.000 2.227,15 21.575,06 22.342,74 
130.000 1.566,16 25.670,22 26.095,68 
135.000 1.086,85 29.947,05 30.174,89 
140.000 745,18 34.361,53 34.479,77 
145.000 505,36 38.877,85 38.937,48 
150.000 339,34 43.467,99 43.497,28 
155.000 225,85 48.110,64 48.124,70 
160.000 149,11 52.790,05 52.796,66 
165.000 97,75 57.494,83 57.497,88 
170.000 63,67 62.216,90 62.218,28 
175.000 41,23 66.950,61 66.951,23 
180.000 26,57 71.692,10 71.692,37 
185.000 17,05 76.438,72 76.438,84 
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GASPIRALI İSMAİL BEY VE KIRIM 
Ali Rıza SAKLI*  

 

Öz 

Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914), Kırım’ın yetiştirdiği ve Türk Dünyasının tümünü kapsayan fikir ve 
uygulamalara sahip aydın bir şahsiyettir. Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı siyasi hayatı, uzun 
yıllar Tercüman Gazetesi’ni yayınlayarak gösterdiği gazeteci ve yayıncı yönü, Usul-i Cedit okullarını açarak 
yayılmalarını sağladığı eğitimci kişiliği ve Darürrahat Müslümanları adlı hayali ülke tasarımıyla edebiyatçı ve 
aydın niteliği bulunmaktadır. 

Kırım’dan çıkıp Türk Dünyasının tamamı için fikirler üreten ve mücadeleye girişen Gaspıralı’nın bu 
çabasına karşılık, tarih Kırım için pek de iyi bir sayfa açmamaktaydı. 1917 Ekim devriminden sonra Sovyetler 
Birliği’nin kurulmasıyla özgürlükler ortadan kaldırıldı ve Tercüman Gazetesi 1918’de kapatıldı. Özgürlüklerin 
bulunmadığı karanlık bir dönemin ardından, Ukrayna’nın 2004’te bağımsızlık kazanması Kırım için de göreli bir 
özgürlük anlamına gelmekteydi. 2014 yılı UNESCO tarafından Gaspıralı İsmail yılı ilan edilince, dikkatler tekrar 
Kırım’a yöneldi ve Gaspıralı’nın birleştirici ve aydın kişiliği tekrar incelemelere konu edilmeye başlandı. Ne var 
ki, aynı yıl Kırım Rusya tarafından işgal edildi ve Ukrayna’ya bağlı olduğu dönemdeki göreli özgürlük ortamı 
kaybedildi. 

Mütevazı imkânlarına rağmen, çalışmalarında sadece Kırım’ı değil Türk Dünyası’nın tamamını 
hedefleyen Gaspıralı İsmail’in bu tavrına karşılık, şimdi ülkesi Kırım’ın Türk Dünyası’ndan gerekli ilgi ve 
desteği hak ettiği düşünülmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Gaspıralı İsmail, Kırım, Tercüman, Darürrahat, Usul-i Cedit 

 

 

GASPIRALI ISMAIL BEY AND CRIMEA  
 

Abstract 

Gaspıralı Ismail Bey (1851-1914), the intellectual figure, whose ideas and practices covering all the 
Turkish world, has been grown in Crimea. He has a political life as Bahçesaray vice Mayor, a long journalist and 
publisher life by publishing the Tercuman newspaper for many years, an educators personality as opening and 
enabling the expansion of Usul-i Cedit schools and a literary and intellectual property as designing the imaginary 
country of Darürrahat Muslims. 

Gaspıralı has generated ideas and corresponded all the efforts for the Turkish world, but the history and 
fate did not open a good page for his home country Crimea. After October 1917, Soviet Union established and 
demolished the freedom atmosphere so Tercuman newspaper was shut down in 1918. After a dark period in the 
absence of freedom, the independence of Ukraine in 2004 meant a relative freedom to the Crimea. The 2014 was 
declared as Gaspıralı Ismail year by UNESCO and attention again turned to the Crimea and the unifying and 
intellectual personality of Gaspıralı began to be subject to re-examination. However, the same year the Crimea 
was occupied by Russia and the period of relative freedom disappeared. 

Despite his modest opportunities, his works, were not aimed only Crimea, but has been targeting the 
entire Turkish world. As a response to this attitude of Gaspıralı Ismail, now the Crimea should be considered as 
deserving necessary attention and support from the Turkish world. 

 

Key Words: Gaspıralı İsmail, Kırım, Tercuman, Darürrahat, Usul-i Cedit 
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GİRİŞ 

Kırım, Karadeniz’in kuzeyinde yer alan stratejik değeri yüksek bir yarımadadır. Kırım, 
1954’te Sovyet Lideri Kruşçev döneminde Ukrayna’ya bağlanarak yarı otonom bir Özerk 
Cumhuriyet olarak yönetilmektedir. Mart 2014’te Rusya tarafından işgal ve ilhak edilen 
Kırım tekrar dünya gündemine gelmiştir. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda çatışma alanları arasında yer alan Karadeniz 
“soğuk savaş” döneminde bir barış dönemi yaşama imkânı bulabilmiştir. Ne var ki, soğuk 
savaşın bitmesiyle birlikte, Karadeniz üzerinde gerilim ve kısmi savaş görüntülerine 
rastlanmaya başlanmıştır. 

Etrafındaki halkların barış içinde bir arada yaşamasını ve her alanda işbirliği 
yapmasını arzu etiğimiz; bir barış halkası olarak hayal ettiğimiz Karadeniz, Putin’in eski 
Sovyet yayılmacı politikalarına geri dönmesiyle barış durumunu koruyamamıştır. Putin 
Rusyası 2008’de Gürcistan üzerine yürümüş ve Batı’nın Gürcistan’ı yalnız bırakmasıyla 
amacına ulaşmıştır. Putin, 2014’te bu defa Ukrayna’ya karşı örtülü bir savaş yürütmeye 
başlamış ve Kırım’ı fiilen işgal etmiştir.  

Altın Orda Devleti’nin yıkılmasından sonra, 1441-1783 yılları arasında Kırım, Tatar 
Türkleri’nin 342 yıl yaşayan Kırım Hanlığı tarafından yönetilmiştir. 1700’lere kadar altın 
çağını yaşayan ve 1521’den itibaren Rusya’yı vergiye bağlayan Kırım Hanlığı, daha sonra 
zayıflayarak 1783’te Kırım’ı işgal eden Rusya tarafından yıkılmıştır. 

Kırım Hanlığı’nın bakiyesi olarak yarımadada varlığını sürdüren Kırım Türkleri 
(Kırım Tatarları), II. Dünya Savaşı esnasında Stalin tarafından Orta Asya’ya sürgün 
edilmişlerdir. 18 Mayıs 1944’te Kırım’ın bütün yerleşim yerlerindeki Müslüman Türk 
unsurlar; 191.014 kişi zorla vagonlara doldurulmuş ve gönderilmiştir. Bunlardan 151.604 kişi 
Özbekistan’a, geri kalanlar Kazakistan ve Rusya Federasyonu’nun çeşitli yerleşim birimlerine 
sürgün edilmiştir. Kötü koşullar sebebiyle yol boyunca 7889 Kırım Türkünün öldüğü ve 
gömülmelerine fırsat verilmeden Tren’in geçtiği yol kenarlarına bıraktırıldıkları 
belirtilmektedir (Özcan, 2009). 

Kırım Türkleri’nin sürgün edildikleri topraklardan tekrar Kırım’a dönme mücadelesi 
1970’li yılların sonlarında Mustafa Cemiloğlu tarafından başlatılmıştır. Cezaevinde 
sürdürdüğü açlık grevleri ile birlikte büyük bir mücadele veren Cemiloğlu (daha sonra adını 
Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu olarak değiştirdi), 1986 yılı Aralık ayına kadar hapiste 
kalmıştır. Hapisten çıkmasıyla birlikte Kırım’a dönüş faaliyetlerine başlayan Kırımoğlu ve 
arkadaşları, 1987 yılında Kızıl Meydan’da Sovyetler’de pek rastlanmayacak çapta bir mitingle 
taleplerini dile getirdi. Gorbaçev’in “Glastnost ve Perestroika” (Açıklık ve Yeniden 
Yapılanma) politikalarının etkisiyle 1989’dan itibaren resmen Kırım’a dönme izni alındı ve 
çabalar bu yönde yoğunlaştırıldı. 2005 nüfus sayımına göre, yaklaşık 2.000.000’luk Kırım 
nüfusunun %12’sini Kırım Türkleri oluşturmaktaydı (Bağcıbaşı, 2012). 

2014 yılında Kırım yeniden Rusya tarafından işgal edildi. Bu işgalin arkasından bir 
kısım Kırım Türkü Kırım’dan göç edip Ukrayna taraflarına gittiler. Ukrayna döneminde daha 
özgür hareket edebilen Kırım Türkleri’nin hareket alanları Rus yönetimi tarafından 
daraltılmak istenmektedir. Bu sebeple Kırım’ı temsilen Ukrayna meclisinde milletvekili olan 
Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ve diğer Kırım Türkleri, Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı kalmasını 
daha yararlı görmektedirler.  
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Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914) 
UNESCO tarafından ölümünün 100. Yılı münasebetiyle 2014’ün Gaspıralı İsmail yılı 

ilan edilmesi, hem Gaspıralı’nın anılması hem de Kırım’ın gündeme gelmesi bakımından bir 
fırsat oluşturmuştur. Bu vesile ile Türkiye’deki pek çok Üniversite ve kurumda 
sempozyumlar, paneller, konferanslar vb etkinlikler düzenlenmiştir. RTEÜ Karadeniz 
Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAMER) de 15 Aralık 2014’te; Doç. Dr. Ranetta 
Gafarova, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Türkyılmaz ve bendenizin konuşmacı olduğu bir Panel 
düzenlemiştir. 

UNESCO tarafından Gaspıralı İsmail Yılı ilan edilen 2014’te Kırım’ın Rusya 
tarafından yeniden işgal edilmesi şüphesiz bir talihsizlik olmuştur. Ancak bu durum, Kırım ve 
Gaspıralı ile ilgili çalışmaların önünde bir engel olarak görülmemeli, bilgi ve farkındalık 
düzeyini artırma yönünde çalışmalar sürmelidir. 

Gaspıralı İsmail Bey, Kırım’ın yetiştirdiği önemli bir aydın, yazar, düşünce ve eylem 
adamıdır. En önemli faaliyetleri; 1883 yılında yayın hayatına başlayan ve aralıksız 35 yıl 
yayınlanan Tercüman Gazetesi ile 1884 yılında ilkini açtığı ve yeni bir eğitim yöntemi ile 40 
gün gibi kısa bir sürede okuma yazma öğreten Usul-i Cedit (Yeni Yöntem) okullarıdır. 

1879’dan itibaren Türkçe bir gazete çıkarmak üzere resmi makamlara başvuran 
Gaspıralı, 1883’te Rusça ve Tatarca olmak kaydı ile yayın iznini alabilmiştir. Bundan sonra 
gayet dengeli bir yayın politikası izleyerek Tercüman Gazetesi’ni çıkaran Gaspıralı, istikrara 
önem veren dengeli yaklaşımı sebebiyle gazeteyi kesintisiz ve kapatılmadan 
yayınlayabilmiştir. 

 
Tercüman Gazetesi ve Misyonu 

Gazetede kullanılan dil, İstanbul Türkçesini merkeze alan ama bütün Türk 
lehçelerinde yaygın olan kelimelerle takviye edilen bir dildir. Bu sebeple Tercüman Gazetesi, 
Orta Asya şehirlerinde olduğu gibi, İstanbul, Kaşgar, Mısır ve Hindistan’da okuyucuları olan 
bir gazeteydi. 

1911’den itibaren Tercüman’ın başlığının altında yer alan ve adeta Gaspıralı’nın adı 
ile özdeşleşen meşhur “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ibaresi günümüze kadar Türk 
Dünyasındaki en yaygın sloganlarından biri haline dönüşmüştür (Toker, 2001). Bu slogan, 
Türk Dünyası’nın dil, ideal ve ekonomi alanlarında birlik oluşturmasını içermektedir. 

Gaspıralı İsmail konusunda uzman olan Prof. Dr.Yavuz Akpınar’a göre; Gaspıralı 
Türk kavimlerini kendi kullandığı dil etrafında birleştirmeyi amaçlamıştır. Tercüman ve 
öncesinde çıkardığı dergilerde “Türkiye Türkçesi Temelinde Müşterek Orta Asya 
Türkçesi” kullanmıştır (Akpınar, 2004). 

Gaspıralı Türklerin bir bütün olduğuna inanarak onlara Tatar, Azeri, Başkurt, Özbek 
gibi isimler verilmesinin doğru olmadığını savunmuştur. Gaspıralı’ya göre, Rusya hâkimiyeti 
altındaki Müslüman Türkler ve dünyanın diğer ucundaki Türkler için ortak bir dil 
kullanılmalıydı. 
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Kısacası istediği öyle bir dildi ki, konuşulduğu ve yazıldığı zaman İstanbul’daki 
hamal ve kayıkçı ile Şarki Türkistan’daki deve sürücüsü ve koyun çobanı da bu dili 
anlayabilmeliydi. (Saray, 2001).  

Tercüman Gazetesi’nin misyonu “Dilde Fikirde ve İşte Birlik” olarak başlığında ifade 
edilmişti. Ancak bu boş bir ifade değildi. Başlangıcından itibaren “dilde birlik” ilkesini 
Tercüman’la hayata geçirmeye fiilen girişmişti. Bu pek çok kişinin hayal bile edemeyeceği 
çapta önemli bir olaydı.  

Gaspıralı’nın kullandığı dile “Türk Esperantosu” diyenler olmuştur. Ancak, 
“Esperanto” tamamen kurgulanan bir dil iken, Gaspıralı’nın kullandığı Türkçe, aynı dilin 
farklı lehçelerinden alınan kelimelerle oluşturulmuştur. Bu sebeple, Esperanto öğrenmek için 
eğitim alınması gerekirken, Gaspıralı Türkçesi’ni herhangi bir Türk lehçesini konuşan Türkler 
büyük oranda anlayabilmekteydi. 

1914’de Gaspıralı’nın ölümünden sonra, 1918’de Tercüman’ın yayın hayatından 
çekilmesine kadar, Gaspıralı’nın yakın çalışma arkadaşı Hasan Sabri Ayvazov (öl. 
1936) Tercüman’ı devam ettirmiştir. Toplam 35 yıllık yayın hayatıyla, Çarlık devrinde 
yayınlanan Türk gazeteleri arasında en uzun süre yayınlanan gazete oldu. Tercüman;  etkisi, 
öncülüğü, ciddiyeti ve Usul-i Cedîd’e yaptığı hizmetler bakımından da önemlidir. 
 

Usul-i Cedit Okulları  
Gaspıralı İsmail Bey, 1884 yılında ilk Usul-i Cedit Okulu’nu açtı. Bu okullarda, kendi 

geliştirdiği “usul-i savtı” yöntemiyle 40 günde Türkçe okuma yazma öğretmeye başlamış, 
“Hoca-i Sıbyan” adlı ders kitabını bizzat hazırlayarak okullara dağıtmıştır. 

1914’e gelindiğinde, Gaspıralı İsmail’den esinlenerek açılan Usul-i Cedîd okullarının 
sayısının, Rusya çapında 5 bine ulaştığı iddia edilmektedir. Geliştirdiği Usul-i Savtiye 
(Fonetik Usul) adlı öğretim metodu; bizzat yazdığı okuma/ders kitapları; Bahçesaray’da 
kurduğu ve Kırım Tatarları için bir ilk olan matbaasında bastığı kitaplar ve nihayet Rusya 
Müslümanlarına dönük yürüttüğü siyasi çalışmalar reform niteliğinde çalışmalardır (Özkaya, 
2006). 

Orta Asya Türk Dünyasında Ceditçilik (Yenilikçilik) hareketi, son derecede önemli ve 
Türk aydınlarından geniş destek bulan bir faaliyettir. Ceditçilik hareketi, “ilk Türk 
aydınlanması” olarak da nitelendirilmektedir (Uzun, 2001). Gaspıralı İsmail Bey’in Ceditçi 
diğer aydınlardan farkı, yenileşme faaliyetlerini “Usul-i Cedit” okulları ve Tercüman Gazetesi 
aracılığı ile fiilen ve kapsamlı bir program dahilinde yürütmeye girişmesidir.  
 

Darürrahat Müslümanları 
Darürrahat, İsmail Gaspıralı'nın yarattığı, 1906 yılında ise "Darürrahat 

Müslümanları" adı altında kitaplaştırdığı eserinin kurgusal mekanı olan ütopik ülkedir 
(Şakacı, 2013). Darürrahat, “rahat ülke” anlamına gelmekte ve refaha ulaşmış bir memleketi 
anlatmaktadır. 

Ütopik ülkesini, Türkmenistan'dan Batı Avrupa'yı gezmeye giden Molla Abbas 'ın 
gözünden anlatır. Söz konusu ülke, Endülüs Emevileri'nin devamı niteliğindedir. 
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Eserde, Gırnata düşerken kaçan Müslüman halkın, Ergenekon misali dağlar arasına çekilerek 
saklı bir şekilde varlığını sürdürmesi sonucu yarattıkları medeniyet aktarılır (Tunç, 2012). 

Gaspıralı’nın "rahat kent"inde eğitime çok önem verilmektedir. Sekizden on iki yaşına 
kadar ne kadar çocuk varsa, hepsi okula gitmektedir. İlköğretim 4 senedir. Erkekler ve kız 
çocuklar ayrı okumaktadırlar. Erkek çocuklar ilköğretimde matematik ve din öğrenirler. Sonra 
ziraat bilimi ve buna dair fizik ile kimya konularını okurlar. Köy hayatı ve yaşam için gerekli 
olan hüner ve zanaatları uygulamalı olarak öğrenirler. Kız çocuklar ise okulda öncelikle 
okuma yazma öğrenirler (Şakacı, 2013). 

Gaspıralı, yayın hayatına başlamadan önce Paris’e gitmiş ve burada bir süre kalmıştır. 
Oradan İstanbul’a gelmiş ve buradaki sosyal hayatı da tanımıştır. Bununla birlikte, “Rahat 
Ülke” ütopyası için Paris veya İstanbul’u değil; Endülüs’ü seçmesi manidardır. İspanya’da 
yaklaşık 800 yıl kadar hüküm süren Endülüs, Batı’ya eski Yunan ve İslami dönem ilimlerini 
aktaran önemli bir medeniyettir. Gaspıralı, Batı’yı örnek almak yerine, Batı’nın örnek aldığı 
bir İslam Medeniyeti’nin kendi çağında nasıl bir ülke oluşturabileceğini hayal etmiştir. 
 

Günümüzde Kırım ve Gaspıralı İsmail 
 1917 Ekim devriminden sonra, Kırım’a hâkim olan Bolşevikler ve kurulan Sovyetler 
Birliği yönetimi, özgürlükleri ortadan kaldırarak 1918’de Tercüman’ın yayın hayatına son 
verirler. UNESCO’nun 2014’ü Gaspıralı İsmail Yılı ilan etmesiyle, Türk Dünyası’nın 
dikkatleri tekrar Kırım’a yönelmeye başladığında, Kırım’ın Rusya tarafından önce örtülü ve 
sonra da fiilen işgal edilmesi gibi bir talihsiz durum ortaya çıkmıştır.  

2014 yılında Ukrayna’da yaşananlar, 1939 yılında Almanya ve Sovyetler Birliği’nin 
Polonya’yı işgal edişlerini hatırlatmaktadır. 1939’da; II Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde, 
Hitler Almanyası ile Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği, bir “saldırmazlık anlaşması” 
imzalayıp, Polonyayı iki yönden işgal ederler. 2014 yılında ise; Almanya liderliğindeki 
Avrupa Birliği ve Putin Rusyası, Ukrayna’da benzeri bir fiili durum oluştururlar. 

  2004 yılında “Turuncu Devrim” ile Rusya’nın yanından ayrılan ve Batı yanlısı bir 
rejime geçen Ukrayna bu durumunu 2010 yılına kadar sürdürebilmiştir. 2010’da Rusya yanlısı 
Viktor Yanukoviç’in iktidara gelmesi, Avrupa Birliği ile ilişkileri soğutması ve nihayet Kasım 
2013'te AB ile imzalanması beklenen Ortaklık Anlaşması'ndan vazgeçtiğini açıklaması, AB 
yanlısı Ukraynalıların tepkisi ile karşılanmıştır. Halkın sokaklara dökülmesiyle Yanukoviç 
iktidarını kaybetmiş ve 2014 devrimi ile Ukrayna tekrar AB yanlılarının eline geçmiştir.  

Bu noktada Rusya, önce örtülü biçimde Kırım’ı işgal etmiş, Batı’dan gelen tepkileri 
gördükten sonra Kırım’ı fiilen kendine bağlamıştır. Batı bölgeleri Katolik olan Ukrayna’nın, 
1686’da Rusya tarafından işgal edilen ve bu sebeple Rusça konuşan ve Ortodoks mezhebine 
mensup olan doğu bölgelerinde ise Rusya taraftarları fiilen yönetimi ele geçirmişlerdir. 
Böylece, Ukrayna’nın Rusya ve AB arasında adeta paylaşılmış olduğu bir fiili durum 
yaşanmaktadır. 

Talihsiz Kırım Türkleri, Kırım’ın Rusya tarafından yeniden işgal edilmesiyle, Ukrayna 
yönetiminde ulaşmayı hayal ettikleri özgürlüklerden mahrum kalma endişesindedirler. Bu 
sebeple bir kısım Kırım Tatarı, Kırım’ın işgali sonrasında Ukrayna tarafına göç etmişlerdir. 
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Rusya’ya katılma kararı veren Kırım Parlamentosu’nun, bu kararını açıklarken Kırım 
Tatarları’na vaat ettiği özgürlüklerin hayata geçmesi gerekmektedir. Kırım’da Ukraynaca, 
Rusça ve Kırım Tatarcasının resmi dil olarak kabul edilmesi, Kırım Parlamentosu’nda Tatar 
Türkleri’ne %20 kota ayrılması, kültürel haklarının tanınması kendi dillerinde ilk, orta ve 
yükseköğretim okullarının açılması bu kararda yer alan önemli konu başlıklarıdır.  

Dünyanın farklı bölgelerine göç etmiş bu mazlum halkın Kırım’a yerleşmesinin devlet 
desteği ile sağlanması ve Kırım topraklarında özgür olarak yaşamalarına imkân tanınması 
gereklidir. Kırım’daki yeni yönetim, Kırım Tatar Türkleri’nin Türkiye ile yakın ilişkiler 
geliştirmelerini teşvik etmeli, Karadeniz’de barış içinde yaşamak için özgürlüklerin ve 
karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi temel olmalıdır. 

Kırım’ın içinde bulunduğu durum, ölümünün 100.yılında İsmail Gaspıralı merhumun 
arzuladığı ve tasarladığı ülke özelliklerini göstermemektedir. Kırım Türkleri’nin Gaspıralı’nın 
izinden giderek, kendi kültürlerine sahip olmaları; eğitim ve yayın faaliyetlerini kesintisiz 
sürdürmeleri, Türkiye ve diğer komşularıyla yakın ilişkiler içinde bulunmaları ve barışçı 
yollardan haklarını aramaları gerekmektedir. Gaspıralı İsmail’den öğreneceğimiz en önemli 
şey; kısa vadeli taktikler zamanın şartlarına göre değiştirilerek, uzun vadeli stratejilerin önde 
tutulması; uzun dönemli düşüncelerin ve uzun vadede geçerli olanın asıl kabul edilmesidir. 
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ETNİK KÖKENİN HEDONİK TÜKETİME ETKİSİ: TÜRKİYE’DE YAŞAYAN 
FARKLI ETNİK KİMLİĞE SAHİP TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Baran ARSLAN1 

 

Öz 

Tüketiciler sadece ihtiyaç duydukları için değil, ruh hallerini değiştirmek, zaman geçirmek, eğlenmek 
veya kendini ifade edebilmek için de satın almaya başlamışlardır. Tüketiciler çoğu zaman rasyonel olmayan satın 
alımlar yapmaktadırlar. Ürünün sağladığı temel faydanın yerini kimi zaman hazcı fayda almaktadır. Hedonik 
tüketim, alışverişlerde haz ve mutluluk veren bir tüketim şeklidir. Çalışmada tüketicilerin hedonik tüketimlerinde 
etnik kökenin rolü incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin etnik kökeninin hedonik tüketimleri 
üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket, Türkiye’deki farklı etnik kimliklere 
sahip ve hedonik tüketimde bulunan 495 kişiye uygulandı ve anketler edit edildikten sonra kalan 492 anket 
analize tabi tutulmuştur. Frekans dağılımları, faktör analizi, güvenirlilik analizi, t-testi ve regresyon analizi 
yapıldı. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin etnik kökenlerinin hedonik tüketimleri üzerinde etkili olmadığı 
ancak demografik faktörlerden cinsiyet, medeni durum, gelir, yaş ve eğitim durumunun hedonik tüketim 
üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Etnik Köken, Hedonik Tüketim, Cinsiyet, Yaş, Gelir, Medeni Durum, Eğitim. 

 
THE EFFECT OF ETHNICAL ORIGIN ON HEDONIC CONSUMPTION: A 

RESEARCH CONCERNING CONSUMMERS LIVING IN TURKEY AND HAVING 
DIFFERENT ETHNICAL IDENTITY 

Abstract 

Consumers have started to buy not only for their needs but also for changing their mood, spending time, 
having fun or expressing themselves. Consumers usually buy irrationally. Pleasure oriented benefit sometimes 
substitutes for essential benefit of the product. Hedonic consumption is a way of consumption that gives 
happiness and pleasure while shopping. In the study, the role of ethnical origin on the hedonic consumption of 
the consumers has been analyzed. The aim of this study is to analyze the effects of the ethnical origin on the 
hedonic consumptions of consumers. The survey prepared for the study has been applied to 495 people who have 
different ethnical identities and live in Turkey and who consume hedonically. After the surveys were edited, the 
492 surveys have been subjected to the analysis. Frequency distribution, factor analyses, reliability analyses, t-
test and regression analyze have been conducted. As a result of the analyses conducted, it has been reached the 
end that the ethnical origins of the consumers have no effect on their hedonic consumption but the demographic 
factors including gender, marital status, income, age and educational status have effect on the hedonic 
consumption.  

Keywords: Ethnical Origin, Hedonic Consumption, Gender, Age, Income, Marital Status, Education. 

 
GİRİŞ 

Pazarlama anlayışı dönemi ile birlikte hem akademik hem de pratik pazarlama 
anlamında tüketici bakış açısı ve tüketici satın alma davranışı önem kazanmıştır. Pazarlama 
faaliyetleri açısından tüketici satın alma davranışlarının çözümlenmesi büyük önem arz 
etmektedir. Satın alma süreci incelenmiş olup, pazarlama stratejileri bu doğrultuda 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Tüketim,  faydacı tüketim  ve hedonik tüketim olarak iki grupta 
ele alınmaktadır. Hedonik tüketim, alışverişlerde haz ve mutluluk veren bir tüketim şeklidir. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi, İşletme Bölümü, barslan@harran.edu.tr . 
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Ülkelerdeki farklı etnik grupların popülasyonunun hızla artması, satın alım güçlerinin 
artması etnik pazarlamanın yeni bir pazarlama stratejisi olarak gelişmesine neden olmuştur. 
Laroche, Kim ve Clarke (1997), etnik kimliğin  müşterilerin tutum ve davranışlarını etkileyen 
önemli bir güç olduğunu vurgularlar. 

Ülkemizde etnik köken, etnik kimlik ve etnik pazarlama alanında fazla çalışma 
bulunmamakla birlikte dünya literatüründe etnik köken ile ilgili çalışmalar pazarlama 
alanında giderek artmaktadır. Ülkelerdeki çok kültürlülük ve firmaların uluslararasılaşması 
etnik pazarlamanın önemini arttırmış ve bu doğrultuda etnik pazarlama alanında çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde etnik kökenin tüketici satın alma davranışları ile ilişkisini 
ölçen çalışmalar da yer almaktadır. Hedonik tüketim davranışı tüketicilerin bir çok 
özelliğinden etkilenmektedir. Bu özelliklerin içerisinde etnik kökenin olup olmadığı 
pazarlama faaliyetleri açısından oldukça önemlidir.  Bu nedenle bu çalışmada  Türkiye'de 
yaşayan farklı etnik kökenli tüketicilerin hedonik tüketim davranışlarının etnik kökenleri ile 
ilişkisine değinilmiştir. 

 

LİTERATÜR İNCELEME 
EtnikKöken , Etnik Kimlikve Etnik Pazarlama 
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “Etnik” kelimesi aralarında töre, dil ve kültür 

ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu olarak 
tanımlanmaktadır(TDK, 2005:663). 

Etnik köken, daha önce oluşan birlikleri, tarihi hafızaları ve kültürel bağları içeren, 
bunların genişlemesini ve  uyumunu sağlayan bir yapı olarak tanımlanmıştır (Holland ve 
Gentry, 1999:67). Weber, etnik grubu fiziksel görünüm, adetler veya kolonileşmeye dayalı 
ortak kökenleri olduğuna dair öznel bir inanca sahip bireylerin oluşturduğu grup olarak tarif 
eder (Weber, 1978;:385).  

İnsanoğlu var olduğu günden bugüne, iyi bir yaşam sürmek ve  iyi bir gelecek umudu 
ile kendi ülkelerinden veya bölgelerinden ayrılmışlardır. Gittikleri yerlerde, kendi kültür ve alt 
kültür bilgilerini sonraki kuşaklara aktararak korumuşlardır. Kullandıkları farklı dilleri, dinleri 
ve yaşam biçimleri kendilerine etnik kimlik kazandırmıştır. (Şentürk, 2008:421). 

Etnik kimlik bir gruba mensup bireylerin tarihi geçmişi, soyu, dini motifler veya 
ritüeller ve konuştukları dili gibi özellikleri ile diğer gruplardan ayrılmasıdır (Chattaraman ve 
Lennon, 2008:520). Diğer bir tanıma göre etnik kimlik, bireyin bir sosyal gruba üyeliğine 
ilişkin duygu ve değer farklılıklarından ortaya çıkan benlik algısı olarak sosyal kimliğin bir 
parçasıdır (Phinney, 1992:156) 

Etnik kimlikten bahsedebilmek için altı koşulun varlığı gerekmektedir. (Brass, 
1996:86): 

•  Kendisine ait özel ortak bir isime sahip olunmalıdır.  
•  Ortak soy inancı olmalıdır.  
•  Ortak tarihi anıları paylaşmalıdırlar. Bu ortak anılar;hatıralar, kahramanlar, olaylar, 

kutlamalar ve seremoniler içerir.  
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•  Paylaşılan bir ya da birden fazla ortak kültürel öğe vardır. Dil, din, gelenek, giysiler, 
müzik, mimari yapılar, zanaat ve yiyecekler bunlardan birkaçıdır.  

•  Belirli bir topluluk ve/veya ulus ile bağlantı olmalıdır.  
•  Grup üyeleri kendilerinin bir etnik gruba mensup oldukları düşüncesine sahip 

olmalıdır. Bu etnik grup bilinci  dayanışma esasına dayanmalıdır.  
Bir ülkede dil, din ve yaşam biçimlerinde farklılık gösteren bireylerin oluşturdukları 

gruplara yönelik yapılan pazarlama etnik pazarlamadır.Etnik pazarlama; 1960’lı yıllarda 
Amerika’da siyah bireylere yönelik sosyal hakların verilmesinden sonra başlamış, 1980’lerde 
müşteri temelli olan  pazarlama anlayışı ile birlikte hızla gelişmiştir (Lamont ve Molnar, 
2001:33). 

Etnik pazarlama, belirli bir etnik kökeni olan bireylere yönelik uygun pazarlama 
faaliyetlerinin hitabı olarak tanımlamaktadır. Bir ülkede dili ve kültürü farklı olan  ve 
kendisine bu yönde  farklı şekilde hitap edildiğinde memnun olan  alt kültürlere yönelik 
pazarlama çalışmaları olarak tanımlanmaktadır (Sadedil, 2011:51). 

Etnik pazarlamanın gelişiminde pazarlama anlayışındaki değişimler ile birlikte  etnik 
grupların nüfuslarındaki artış ve satın alım güçleri de  etkili olmuştur. Etnik pazarlamanın bu 
denli gelişmesine rağmen; literatürde etnik kimlik ve etnik pazarlama alanında yapılan 
çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. (Nwankwo ve Lindridge, 2008:3) 

Etnik Köken ve Satın Alma İlişkisi 
Satın alma davranışı, insan davranışlarını etkileyen kültür, dil, din, milliyet gibi 

unsurlardan etkilenmektedir. Bu nedenle tüketici satın alma da kararlarında ve davranışlarında 
bu unsurların etkisini anlamak oldukça önemlidir. Etnik azınlıklar ana nüfusla beraber var 
olurlar. Bununla birlikte, etnik azınlıkların ana gruptan farklı ihtiyaçlarınının olması, etnik 
kökeni pazar bölümlendirmede önemli bir unsur haline getirmiş ve etnik pazarlama 
programlarına olan ihtiyacı da artırmıştır (Pires, Stanton ve Cheek, 2003:224).   

Etnik köken bireylerin satın alma davranışlarında önemli bir rol oynamaktadır. Buradaki 
önemli nokta etnik kökenin hem tüketici hem de satıcının etnik kökeni ile ilgili 
olmasıdır.Tüketicilerin etnik kimliğini kendisine yakın gördüğü satıcılardan alışveriş yapma 
ihtimalinin çok daha yüksek olduğu saptanmıştır (Simpson ve diğerleri, 2000:880). 
Günümüzde etnik köken ve buna bağlı olarak kültürler ve kültürel değerler toplumun 
pazarlama performansıyla, ekonomik performansıyla ve pazarlama araçlarını kullanımıyla 
ilişkilendirilmektedir (Fam ve Merrilees, 1998:248) 

Araştırmalar etnik kökenin tüketicinin ürün hakkındaki tutumu üzerindeki etkisinin 
farklı ürünlere göre farklılık gösterdiğini göstermektedir. Örnek vermek gerekirse tüketici 
televizyon, mobilya gibi dayanıklı tüketim malları alırken etnik köken ve kültüründen daha 
fazla etkilenirken, çamaşır deterjanı gibi dayanıksız tüketim malı alımında etnik köken ve 
kültüründen etkilenme düzeyi azalmaktadır. Bununla birlikte araştırmalar farklı etnik kökene 
mensup olan satışçıların satış uygulamaları arasında da farklılık tespit etmiştir (Yıldırım, 
2011:47). 

Hedonik Tüketim 

Alışveriş güdüleri, tüketim temelinde, faydacı ve hedonik olmak üzere  başlıca iki gruba 
ayrılmaktadır (Doğrul, 2012: 324). Modern pazarlama anlayışıyla birlikte tüketim olgusunda 
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yaşanan değişiklik sonrası üreticiler, tüm pazarlama faaliyetlerinde ürünün jenerik değerinden 
çok sağladığı haz veya duygusal anlamlarını öne çıkarmaya başlamışlardır (Özgül, 2011:26). 
Hedonizm, hayattaki tek iyi şeyin “zevk” olduğunu gösteren ve acıdan kaçınmayı kapsayan 
bir yaklaşımdır (Shaughnessy ve Shaughnessy , 2002:526).Hirschman ve Holbrook 
(1982)hedonik tüketimtüketici davranışlarının bireyin ürün tecrübesinin doğan çoklu 
duyuşsal, fantezi ve duygu gibi unsurları ile ilgili yönleri olarak tanımlarlar. Hedonik tüketim; 
arzu ve fantezilerle karışık, yarı hayali ve arzulamanın süreklilik gösterdiği, tatmin olmanın 
mümkün olmadığı bir tüketim şeklidir. Hedonik tüketimde duyulardan çok duygularla hareket 
etme eğilimi söz konusudur. Hedonik tüketimde haz ve mutluluk sağlayan şey, tüketicinin 
arzuladığı ürüne ulaşamamasıdır. Çünkü tüketici arzuladığı ürüne ulaştığında, o ürüne karşı 
hazzı ortadan kalkıp, yeni arayışlara girmektedir. Böylece tüketime dair süreklilik 
oluşmaktadır (Özcan, 2007: 48; Yanıklar, 2006: 33). 

Hedonik tüketim, duygusal, anlık ve haz yaratan alışverişleri ifade eden bir kavramdır 
ve günümüzde biçimlenişi sadece nesnelere sahip olmakla ilgili değil, nesnelerin düşünsel ve 
düşsel imgelemi ile de ortaya çıkmaktadır. Yani ürünün ne olduğundan çok, ürünün neyi 
temsil ettiği önemlidir. Hedonik tüketim düş gücüne dayalı olduğu için hedonik tüketicinin 
neyi gerçek olarak bildiğine değil, gerçeğin nasıl olmasını istediğine bağlıdır. Örneğin bir 
ürünü alan tüketici, ona etkileyici, hayranlık uyandırıcı, pahalı gibi anlamlar yüklediği için 
alabilir. Tüketicinin kendi içinde yarattığı gerçek, dışarıdaki doğruluğu nesnel olarak kabul 
edilebilir dünya ile uyumlu olmayabilir (Odabaşı, 2006:120). 

Hedonik tüketim kültüre, ülkelerin ekonomik kalkınmışlık durumuna  göre değişiklik 
göstermekte ve bu unsurlar bireyleri farklı düzeylerde etkilemektedir (Kaul, 2006:2-8).  
Buna karşın  tüketicileri hedonik alışverişe yönelten 6 temel neden söz konusudur (Arnold 
veReynolds, 2003, s. 80-81):  

1.   Macera için alışveriş:Maceracı alışveriş, macera ve farklı bir dünyada olma 
duygusu gibi anlamları içinde barından alışveriş türüdür. Tüketicilerin çoğu, alışverişi 
heyecan ve macera için yaptıklarını ifade etmektedirler. Bu tüketim davranışında alışveriş 
deneyimi çoğunlukla macera, heyecan, ve  kışkırtma, koku ve sesi olan farklı bir olgu olarak 
tanımlanmaktadır. 

2.   Sosyalleşme için alışveriş:Bu alışveriş davranışı, arkadaş ve aile ile bir arada 
bulunma onlarla birlikte alışveriş yapmaktan hoşlanma, alışveriş yaparken diğer insanlarla 
iletişim kurmayı ifade etmektedir.  

3.   Rahatlamak için alışveriş:Rahatlamak için yapılan alışveriş, stresten 
kurtulmak, olumsuz ruh halini azaltmak gibi nedenlerle yapılmaktadır. Buna göre tüketiciler 
alışverişibir tür terapi gibi görmektedirler. 

4.   Fikir edinmek için alışveriş: Tüketiciler bu grupta alışverişi,yeni trendleri ve 
yeni modayı takip edebilmek, yeni ürün ve gelişmelerden haberdar olmak amacıyla yaparlar.  

5.   Başkalarını mutlu etmek için alışveriş:Kişilerin başkaları için alışveriş 
yaparken hissettikleri heyecan, keyif ve olumlu düşünceleri  ifade etmektedir. Çoğu tüketici 
bir yakını için güzel bir hediye alabildiğinde gerçek bir haz hisseder.  

6.   Değer elde etmek için alışveriş: Bu alışveriş daha çok indirimleri takip etmek 
ve  pazarlık yapmak için yapılmaktadır.Tüketiciler, indirim dönemlerini beklemek, indirimleri 
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takip etmek ve ucuz malları bulmak amacıyla alışveriş yapar ve bu alışverişten büyük bir haz 
duyarlar.  

Hedonizmin derecesi bireyden bireye, toplumdan topluma ve durumdan  duruma 
farklılıklar göstermektedir. Tüketicilerin ürünlere yönelik oluşturdukları tepkilerin duygusal 
ve  zihinsel olarak farklı olmasının nedenlerinden biri de tüketicilerin ait olduğu etnik 
gruplardır. Etnik gruplar, sosyalleşme sisteminin karmaşık yapısını sunandinsel veya ulusal 
katmanlar, belirli bir dünya görüşünü üyelerine dayataneğitim sistemi ve belirli bir davranış 
kalıbını yapmaya zorlayan gelenekler bireylerin davranışlarını etkilerler. Benzer şekilde 
sosyal bir sınıfın üyelerince paylaşılmış değerler ve cinsiyete bağlı bir takım istekler ürünlere 
yönelik tepkileri etkilerler. Alt kültürler, insanların hayellerini ve duygusal arzularını teşvik 
edebildiği gibi bunun tersi olarak sınırlayabilecek kadar değişiklik göstermektedir. Bu biçim 
farklılıkları tüketicilerin gizli ve açık hedonik tepkilerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. 
ÖrneğinYahudilerin ve Katolik İtalyanların etnik normları duygusal ifadelere izin verirken 
Protestanlar arasında böyle duygusal ifadelerin sergilenmesine izinvermemektedir. Bu durum 
Yahudilerin ve Katolik İtalyanların, Protestanlara göre daha cinsel içerikli ve daha duygusal 
fanteziler kurduklarına dair bir araştırmayla da teyit edilmiştir. Etnik özellikler giyim 
biçimlerini, müzik zevklerini, boş zaman değerlendirme uğraşlarını yani hobilerini, gıda ve 
içecek tüketimi konularında tüketim kalıplarını etkileyebilir, çünkü tüketim kalıpları gruplar 
arasındaki farklılıkları vurgulamak veya sürdürmek amacıyla, etnik gruplar arasındaki 
sınırları çizmek, gruptakilerden bazılarını üye olarak belirleyip, diğerlerini dışlamak için 
kullanılabilir (Aydın, 2010:440). 

H1: Tüketicilerin etnik kökenleri, hedonik tüketimleri üzerinde etkilidir. 

Demografik Faktörlerin Hedonik Tüketime Etkisi 
Hedonik alışveriş üzerinde demografik özelliklerden cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim durumu gibi faktörlerin farklılaştırıcı unsurlar olarak ortaya çıktığı bilinmektedir.  
Özdemir ve Yaman (2007)’ nın yaptıkları çalışmada demografik faktörlerden cinsiyetin, 
Aydın (2010)’ un yaptığı çalışmada cinsiyet, gelir, yerleşim yerine göre hedonik tüketimin 
değişim gösterdiği görülmüştür. Bu bağlamda, özellikle kadın tüketicilerin erkek tüketicilere 
kıyasla hedonik tüketim eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Hopkinson ve Pujari (1999) ve Scherhorn ve Reisch (1990) hedonik tüketim ile ilgili 
yaptıkları çalışmalarda da, cinsiyet, sosyal çevre ve bireysel gelişimin hedonik tüketim 
üzerinde etkili unsurlar olduğu belirtilmiştir. 

H2: Tüketicilerin cinsiyeti, hedonik tüketimleri üzerinde etkilidir. 
H3: Tüketicilerin medeni durumu, hedonik tüketimleri üzerinde etkilidir. 

H4: Tüketicilerin eğitim durumu, hedonik tüketimleri üzerinde etkilidir. 
H5: Tüketicilerin yaşı, hedonik tüketimleri üzerinde etkilidir. 

H6: Tüketicilerin gelir durumu, hedonik tüketimleri üzerinde etkilidir. 
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Şekil 1:Araştırmanın Modeli 

 
 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 
Çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan tüketicilerin etnik kökenlerinin hedonik 

tüketimlerine etkisinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda etnik pazarlara 
hitap eden pazarlama yöneticilerine etnik gruplara ulaşabilmek adına yardımcı olmaktır. 

Araştırmanın ana kütlesi Türkiye’de yaşayan, farklı etnik kimliklere sahip ve hedonik 
tüketimde bulunan tüketicilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi; tesadüfî olmayan 
örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklemedir. Kolayda örnekleme; ulaşılabilir bireylerin 
örnek kapsamına dâhil edilmesini içerir (Gegez, 2010:217). Araştırma için gerekli olan 
birincil veriler, anket metodu uygulanarak toplanmıştır ve anketler 10.05.2015 ile 22.08.2015 
tarihleri arasında internet üzerinden uygulanmıştır. 

Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, 
medeni durumu, eğitimi ve gelir durumu ile ilgili beş demografik soruya yer verilmiştir. İkinci 
bölümde, hedonik tüketime ve etnik kökene  yönelik unsurlar yer almaktadır. Üçüncü 
bölümde, etnik kökene yönelik olan Phinney (1992) tarafından geliştirilen ölçek 
kullanılmıştır. Dördüncü bölümde ise hedonik tüketime yönelik olan Babin ve diğerleri 
(1994) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır.  

Oluşturulan anket formu Türkiye’de yaşayan, farklı etnik kimliklere sahip 521 kişiye 
uygulanmıştır. Anketler edit edildikten sonra 492 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. 
Ölçeklerde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bulgular 
Tablo 1:Demografik Faktörlerin Analizi 

Değerler Sıklık Yüzdelik Değerler Sıklık Yüzdelik 
Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 
Toplam 

 
204 
288 
492 

 
41,5 
58,5 
100 

Eğitim Durumu 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 
Lisansüstü 
Doktora 

 
16 

104 
174 
128 
70 

 
3,5 

21,1 
35,3 
26 

14,1 

Yaş,	  Eğitim,	  Gelir,	  
Medeni	  Durum,	  
Cinsiyet	  

Etnik	  Köken	  

Hedonik	  Tüketim	  	  	  	  	  	  	  	  
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Toplam 492 100 

Yaş 
18-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
66 ve üstü 
Toplam 

 
26 

275 
125 
52 
13 
1 

492 
 

 
5,3 

55,9 
25,4 
10,6 
2,6 
0,2 
100 

Toplam Aylık 
Geliriniz 
1000 TL ve altı 
1001-1500 TL 
1501-2000 TL 
2001-2500 TL 
2501-5000 TL 
5001 TL ve üstü 
Toplam 

 
 

19 
10 
43 
47 

242 
131 
492 

 
 

3,9 
2,0 
8,7 
9,6 

49,2 
26,6 
100 

Medeni Durum 
 
Evli 
Bekar 
Toplam 

 
 
        279 

213 
492 

 
 
         56,7 
         43,3 
         100 

 
 
 
 
 
 

  

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların 
%41,5’i kadın, %58,5’i erkek tüketicilerden oluşmaktadır. Bu oran, ankette her iki cinsiyetten 
olan tüketicilerin düşüncelerini yansıtması için uygundur. Araştırmaya katılan tüketicilerin 
eğitim durumu yüksek olduğu görülmektedir. En büyük grubu üniversite düzeyinde eğitimi 
olan tüketiciler oluşturmaktadır (%35,3). Ankete katılanların yaş dağılımı ise %5,3 18-25 yaş, 
%55,9 26-35 yaş, %25,4 36-45 yaş, %10,6 46-55 yaş, %2,6 56-65 yaş, %0,2 66 yaş ve 
üzerindedir. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 2501-5000 TL gelire sahip olanlar 
oluşturmaktadır (%49,2). Ankete katılanlar medeni durum açısından değerlendirildiğinde 
%56,7’sinin evli, %43,3’ünün bekar olduğu görülmektedir.  
 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Etnik Kökenlerine Göre Dağılımı 
 

 

 

Araştırmaya katılan bireylerin  %12,8’ini Türk etnik kökenine sahip kişiler, %11,8’ini 
Kürt etnik kökenine sahip kişiler, %11,4’ünü Arap etnik kökenine sahip kişiler, %8,7’sini 
Ermeni etnik kökenine sahip kişiler, %9,1’ini Yahudi etnik kökenine sahip kişiler, %10,2’sini 
Laz etnik kökenine sahip kişiler, %8,7’sini Aranavut etnik kökenine sahip kişiler, %8,6’sını 
Çerkes etnik kökenine sahip kişiler, %9,1’ini Gürcü etnik kökenine sahip kişiler ve %9,6’sını 
Süryani etnik kökenine sahip kişiler oluşturmaktadır.Sonuçların anlamlı yorumlanabilmesi 
için, dağılımın tüm etnik kökenler arasında denk olmasına özen gösterilmiştir. 

 Sıklık Yüzdelik 
Türk 
Kürt 
Arap 
Ermeni 
Yahudi 
Laz 
Arnavut 
Çerkes 
Gürcü 
Süryani 
Toplam 

63 
58 
56 
43 
45 
50 
43 
42 
45 
47 

492 

12,8 
11,8 
11,4 
8,7 
9,1 

10,2 
8,7 
8,6 
9,1 
9,6 
100 
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Tablo 3: Hedonik Alışveriş Yüzdesi 
Alışveriş yüzdesi Frekans Yüzde 

%0-%20 29 5,9 

%21-%40 101 20,6 

%41-%60 211 42,8 

%61-%80 129 26,2 

%81-%100 22 4,5 

Toplam 492 100 

Araştırma sonucuna göre katılımcıların alışverişleri içindeki hedonik alışveriş yüzdesi 
incelendiğinde; katılımcıların %42,8’inin alışverişlerinin %41-%60’ını hedonik olarak yaptığı 
görülmektedir.   

 

 

Tablo 4:Hedonik Alışverişte Alınan Ürünler 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Katılımcılara hedonik olarak en son satın aldığınız ürün nedir sorusu sorulmuş ve en son 

alışverişinde birden fazla ürün satın alma yapabileceği düşünülerek çoklu cevap hakkı 
tanınmıştır. Verilen cevaplara göre katılımcıların %53,3’ünün giyim, %36,6’sı tatil, %32,5’i 
kitap, %29,3’ü ayakkabı, %20,9’u kozmetik, %18,3’ü kahve, %15,9’u aksesuar, %15,2’si 
elektronik ürün alışverişi yapmışlardır.  

 
FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİRLİLİK ANALİZİ 

Etnik kökene  yönelik olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO 
değeri (0,901) ve hedonik tüketim davranışına  yönelik olan veri setinin faktör analizine 
uygunluğunu test eden KMO değeri (0,932), her iki değer de faktör analizi yapılabilmesi için 
uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı amaca hizmet eden Bartlett testiSignificance = 
0,000 ( her iki veri seti içinde) olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu sağladığından  
verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Hedonik olarak en son satın aldığınız ürün kategorisi aşağıdakilerden 
hangisidir?   (Aynı anda birden fazla ürün satın aldıysanız lütfen 
işaretleyiniz.) N % 

Giyim 262 53,3 
Kitap 160 32,5 
Ayakkabı 144 29,3 
Kozmetik 103 20,9 
Elektronik Ürünler 75 15,2 
Aksesuar (Çanta- Kemer-Eldiven- Şal vb) 78 15,9 
Kahve 90 18,3 
Tatil 180 36,6 
Diğer 21 4,3 
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Tüketicilerin, hedonik tüketim davranışlarına etki eden faktörleri ölçmek amacıyla 
uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan etnik köken ölçeğindeki  ifadelerin iki ayrı 
boyuta dağıtıldığı görülmüştür.  

Tablo 5: Hedonik Tüketim Ölçeği Maddelerine İlişkin Faktör Yükleri ve Güvenilirlik Analizi 
Hedonik Tüketim Ölçek Maddeleri Yük 

Değerleri 
Cronbach’s 
Alfa: ,881 

Alışveriş benim için neşe kaynağıdır. ,785 ,921 
Alışveriş bana huzur verir ,746 ,899 
Alışverişte zaman geçirmek haz verici ,736 ,807 
Alışverişte zaman geçirmek haz verici ,721 ,883 
Alışverişte bir avcı gibi heyecanlanırım ,717 ,964 
Heyacan verici ürünlerden zevk alırım. ,698 ,903 
Alışverişlerde anlık davranabilmekle güzel vakit geçirme. ,664 ,842 
Alışverişte macera hissine kapılırım. ,651 ,724 
Alışverişte bütün sorunlarımı unutabiliyorum. ,641 ,875 
Alışveriş gezintisinden zevk alırım ,627 ,820 
Alışverişte harcadığım zamana üzülürüm. ,603 ,711 

 

 

 

 

Tablo 6: Etnik Köken Seviyesi Ölçeğine İlişkin  Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi 
 

ÖLÇEK ALT 
BOYUTLARI 

 
MADDELER 

 

 
YÜK 

DEĞERLERİ 

 
AÇIKLANAN 

VARYANS  
% 

 
CRONBACH’S 

ALFA 
(924) 

 
  

Etnik grubuma aidiyet duygum 

güçlüdür.  

 
 

,851 
 

 
 
 

 

 Kendi etnik grubuma güçlü bir 

bağlılık hissediyorum. ,768 
 

 

 Etnik grup üyeliğimin ne anlama 

geldiğini çok iyi anlıyorum.  ,658 
 

37,904 
0,921 

Aidiyet Kültürel ve etnik geçmişim 

hakkında iyi duygular besliyorum.  

 
,775 

 
 

 Ait olduğum grubun bir üyesi 

olmaktan mutluyum. ,792 
 

 

 Etnik grubumla ve başarılarıyla 

gurur duyuyorum. ,739 
 

 

 Etnik geçmişim ve benim için ne 

ifade ettiği ile ilgili net duygulara 

sahibim. 
,637 
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Çoğunlukla benim etnik grup 

üyelerimi barındıran 

organizasyonlar veya sosyal 

gruplarda aktifim. 

,857 

 

 

 Tarih, gelenekleri gibi konularda 

kendi etnik grubumu daha iyi 

anlamak için zaman harcadım. 
,781 

 

 

Etnik Kimlik  
Araştırma 

Kendi grubumun özel yemekler, 

adetler ve müzik gibi kültürel 

uygulamalarına katılırım. 
,627 

 
24,963 

 
,920 

 Kendi etnik geçmişimle ilgili 

öğrenmek için kendi etnik 

grubumdan başkalarıyla sık sık 

konuşurum. 

,646 

 

 

 Etnik grup üyeliğim tarafından 

hayatımın nasıl etkileneceği 

hakkında çok düşünürüm. 
,734 

 

 

       KMO = 0,901 

Toplam Açıklanan Varyans = 62,867 

 
 

Hipotezlerin Test Edilmesi 
Tablo 7: Tüketicilerin Etnik Kökenlerinin Hedonik Tüketimlerine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Regresyon 

Analizi Sonuçları 
 

R2 
R2 

Düzeltilmiş 
F 

Sig. 

F (p) 
Beta SEB t   Sig.t(p) 

Model 1 ,
0,401 

  
0,267 

7
78,456 

,
,001     

(Constant)     ,581 ,237 15,278 ,288 

Aidiyet     ,623 ,249 17,031 ,401 

Etnik Kimlik 
Araştırma     ,472 ,203 15,654 ,221 
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Kurulan regresyon modelinin istatistiki olarak geçerli yani anlamlı bir model olduğunu 
ölçmeye yönelik olarak F testi yapılmış ve test sonucuna göre modelin (F=78,456 , 
p=0.000<0,05) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Kurulan model anlamlı olduğuna göre 
regresyon analizinin diğer çıkarımlarını değerlendirmeye tabi tutabilir. 

Regresyon katsayılarının sıfırdan farklı olup olmadığını test etmeye yönelik olarak her 
bir katsayı için t-testi yapılmıştır. Yapılan t-testleri sonucu tüketicilerin etnik kökenlerinin 
hedonik tüketimlerine etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. H1 hipotezi reddedilmiştir.  

Tablo 8: Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Hedonik Tüketime Yönelik  t-Testi Sonuçları 
 N Mean T Sig. 

Kadın 204 ,6627  

3,290 

 

,020 Erkek 288 ,6321 

Evli 279 ,6034  

4,231 

 

,011 Bekar 213 ,4738 

      Tüketicilerin cinsiyetine ve medeni durumuna göre hedonik tüketimlerinde fark olup 
olmadığını ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Cinsiyete göre yapılan t-testleri 
sonucunda ulaşılan değer  p=,020< 0,05 olmasından dolayı ve medeni duruma göre yapılan t-
testleri sonucunda ulaşılan değer  p=,011< 0,05  olmasından dolayı cinsiyet ve medeni durum 
açısından tüketicilerin hedonik tüketimlerinde anlamlı bir farklılık vardır. H2 ve H3 
hipotezleri kabul edilmektedir.  

Tablo 9: Eğitime Göre Hedonik Tüketime Yönelik  t-Testi Sonuçları 
 Eğitim Sum of Squares df  

MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups 8,164 4 2,041 4,033 ,003 

WithinGroups 246,418 487 ,506   

Total 254,581 491    

Eğitim durumuna göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer p=,003< 0,05 
olmasından dolayı eğitim durumunun, tüketicilerin hedonik tüketimlerini etkilediği sonucuna 
varılmıştır. H4 hipotezi kabul edilmektedir.  

Tablo 10: Yaş Durumuna Göre Hedonik Tüketime Yönelik  t-Testi Sonuçları 
Yaş Sum of Squares df  

MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups 10,946 5 2,189 4,367 ,001 

WithinGroups 243,636 486 ,501   

Total 254,581 491    
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Yaş durumuna göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer p=,001< 0,05 
olmasından dolayı tüketicilerin yaşının, tüketicilerin hedonik tüketimlerini etkilediği sonucuna 
varılmıştır. H5 hipotezi kabul edilmektedir.  

Tablo 11: Gelir Durumuna Göre Hedonik Tüketime Yönelik  t-Testi Sonuçları 
Gelir Sum of Squares df  

MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups 13,170 5 2,634 5,303 ,000 

WithinGroups 241,412 486 ,497   

Total 254,581 491    

Gelir durumuna göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer p=,000< 0,05 
olmasından dolayı tüketicilerin gelirlerinin, tüketicilerin hedonik tüketimlerini etkilediği 
sonucuna varılmıştır. H6 hipotezi kabul edilmektedir.  

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yaşayan farklı etnik kökene mensup  olan 
tüketicilerin hedonik tüketim davranışlarında farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Bu 
amaçla hazırlanan anket  492 katılımcıya uygulandı. Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, 
yaş, gelir ve eğitim durumuna göre frekans dağılımları incelendiğinde oranların tüketicilerin 
düşüncelerini yansıtması için uygun olduğu görülmektedir.Katılımcıların etnik köken 
temelinde dağılımına baktığımızda etnik köken dağılımının sayısal olarak denk olduğu 
görülmektedir. Bu da sonuçların anlamlı yorumlanabilmesi açısından önemlidir. Analiz 
sonucunda katılımcıların %42,8’inin alışverişlerinin %41-%60’ını hedonik olarak yaptığı ve  
katılımcıların %53,3’ünün hedonik olarak aldıkları en son ürün kategorisinin giyim olduğu 
görülmektedir. 

Yapılan regresyon  analizi sonucunda tüketicilerin etnik kökenlerinin hedonik 
tüketimlerine etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Demografik faktörlerin hedonik tüketime 
etkisini belirlemek amacıyle yapılan t-Testi analizi sonucunda demografik faktörlerden 
cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve medeni durumun hedonik tüketim üzerinde etkili olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre pazarlama yöneticileri için tüketicilerin hedonik tüketim 
davranışlarında sosyo-demografik özelliklerin etkili olduğunu bilmek önemlidir. 

Tüketicilerin etnik köken farklılıklarının hedonik satın alma davranışlarına etkisinin 
saptanması amacıyla yapılan bu çalışma hem literatür hem de uygulamada pazarlama 
yöneticilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Etnik köken ile ilgili çalışmalar tüm dünyada 
giderek artmaktadır. Etnik pazarlama da bu doğrultu da araştırmacıları için önem arz 
etmektedir. Bu çalışma etnik köken yani etnik pazarlama açısından sonraki çalışmalara rehber 
niteliğindedir. 

Araştırma Türkiye'de yaşayan farklı etnik kökene mensup tüketiciler arasında 
yapılmıştır. Bu çalışmanın farklı ülkelerdeki etnik kökenler üzerinde ve daha büyük bir örnek 
kütle ile  yapılabilmesi kıyaslama ve genelleme yapabilmek açısından fayda sağlayacaktır. 
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HERMENEUTİK YÖNTEM, ONTOLOJİK HERMENEUTİK ve HANS GEORG 
GADAMER 

 

Sevra FIRINCIOĞULLARI* 

Özet  

Çalışmanın amacı sosyal bilim tartışmaları içinde büyük önem arz eden hermeneutik yönteme ilişkin bilgi 
vermek ve hermeneutiğin doğuşu ve gelişiminde etkili olan isimleri ve söz konusu isimlerin temel kavramlarını 
genel olarak tanıtmaktır. Aynı zamanda ontolojik hermeneutiğin en önemli ismi olan Hans Georg Gadamer’in 
yaklaşımını ve temel kavramlarını ortaya koymak çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışma, hermeneutik 
kavramının doğuşuna yönelik genel bilgi içermekle birlikte, hermeneutik yönteme büyük katkılar sağlayan 
Wilhelm Dilthey, Schleiermacher, Hans Georg Gadamer gibi isimlerin genel yaklaşımlarını da tanıtmaktadır. 
Dilthey’ın yaşantı kavramına, Schleiermacher’in yazarın psikolojik yorumu kavramına ve Gadamer’in ontolojik 
anlama, yorumlama ve dil konusundaki görüşlerine yer verilmiştir. Aynı zamanda hermeneutik yöntemin felsefi 
köklerinde etkili olan isimlere de değinilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Hermeneutik, Ontolojik hermeneutik, Dil, Anlama, Dilthey, Gadamer, Yorumlama 

 

HERMENEUTIC METHOD, ONTHOLOGICAL HERMENEUTICS AND HANS 
GEORG GADAMER 

Abstract 

The study aims to provide information regarding the hermeneutical method of great importance in social science 
debates and to promote the emergence of hermeneutics and influential names and names mentioned basic 
concepts of development in general. It is also among the most important name of ontological hermeneutics of 
Hans-Georg Gadamer's approach reveals the basic concepts and objectives of the study. Working together to 
contain general information on the genesis of the concept of hermeneutics, hermeneutical method can greatly 
improve Wilhelm Dilthey, Schleiermacher, introduces the names of Hans-Georg Gadamer's general approach, 
such as. Dilthey's concept of life, the author's psychological interpretation of the concept of Schleiermacher and 
Gadamer's ontological understanding, given the views on interpretation and language. Also names have been 
mentioned which are effective in hermeneutical method philosophical roots. 
 

Keywords: Hermeneutics, Ontological hermeneutics, Language, Understanding, Dilthey, Gadamer, 
Interpretation 
 

 

GİRİŞ 

Hermeneutik, insanın yaşantısı içinde ürettiği her şeyi anlama ve yorumlama olarak ortaya 
çıkmış, özellikle 19. yüzyılda doğa bilimlerinin insan bilimlerine kullanılma fikrine karşı 
gelişmiş bir kavramdır. Kavramın köklerinin Antik Yunan’a dayandığı ancak günümüzdeki 
anlamını 19. yüzyılda kazandığı bilinmektedir.  
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Hermeneutik terimi ilk kez olarak Antik Yunan’da kullanılmıştır. Buna göre, Antik Yunan’da, tanrıların 
sözleri ve mesajları insanlara, tanrıların habercisi olan Hermes tarafından iletildiği ve Hermes tarafından 
aktarılan bu sözlerle tanrılar, insan hayatı hakkında insanların göremedikleri şeyleri anlaşılması kolay 
olmayan birtakım ‘sözel kalıplar’ içinde aktardıkları, fakat bu sözlerin yalnızca lâfzî anlamalarıyla 
dümdüz anlaşılmak yerine, açıklanmaları ve yorumlanmaları gerektiği için tanrıların sözlerini 
yorumlama faaliyetine hermeneutik adı verilmiştir. Hermeneutik teriminin söz konusu teolojik anlamı 
Ortaçağ’da da korunmuş ve terim, Hıristiyan teolojisinin kutsal kitaptaki tinsel hakikati anlayıp 
yorumlama işiyle meşgul olan kısmı için kullanılmıştır (Cevizci, 2005: 828) 

Hermes aynı zamanda dil ve konuşmayı yaratan tanrıdır. Buna ilişkin olarak Platon’un diyaloglarında 
Socrates sözcüklerin ikilemine dikkat çekmiştir. Sözcükler hem bir anlam açığa vurdukları hem de onu 
gizledikleri için çok güçlü bir gösterge (sign) sayılmış ve Hermes’in oğlu Pan’a benzetilmiştir. Pan, üst 
kısmı tanrısal ve mükemmel, alt kısmı ise keçiye benzeyen bir varlıktır. Pan gibi, dil de hem doğruları, 
hem de yanlışları içerir. Hermes, dil içindeki bu ikilemi ve belirsizlik durumunu çözümlemiş bir tanrı 
değildir. Bunun için de onun taşıdığı tanrı sözlerinin anlamı her zaman değişebilen yorumlara açıktır.  
Hermes’in yaptığı iş esasında bir tür çeviridir. Ancak antik yunanlılar için buradaki çeviri kelimesi 
sadece ve basitçe bir tercüme işi değil, “açıklama”, “açımlama”, “açık kılma”, ve “yorumlama” gibi 
anlamları da içermektedir (Yıldırım, 2009: 124)   

Hermeneutiğin gelişiminde ve bu günkü anlamını kazanmasında özellikle Dilthey ve 
Scleiermacher’in büyük katkıları olmuştur. Scleiermacher, hermeneutik terimini metin ve 
konuşmaların daha derin anlaşılması bağlamında yorumlama yönünde kullanmıştır. 
Schleiermacher, bu şekilde metnin yazıldığı dille ilişkiye girerek hem gramatik hem de 
psikolojik açıdan incelenme durumunu tarif etmektedir. Schleiermacher’den sonra terimi 
geliştiren en önemli isim Dilthey olmuştur. Dilthey insan bilimlerini Tin Bilimleri olarak 
adlandırmış, bunu da yaşantı ve kültür kavramları ile temellendirmiştir. Dilthey’in bu 
temellendirmeleri pozitivizme bir tepki ve karşı duruş olarak da okunabilir. Çünkü Dilthey 
doğa bilimlerinin yasa temelli açıklamalarında bir paradoks olduğunu iddia etmiştir.  

Kalkış noktaları ve yönelimleri ne kadar farklı olsa da, Comte, Marx ve Hegel, tarihte ve toplumda 
yasalar olduğu inancında ortaktılar […] ama ne var ki, örneğin toplumsal sarsıntılar bazı zorunlu toplum 
ve tarih yasalarından ötürü meydana geliyorlarsa, insanların böyle bir zorunluluğa karşı durup bu 
sarsıntıları önleyemeyecekleri açıktı. Yani tarihte ve toplumda zorunlu yasalar varsa, insan iradi ve 
özgür bir kararla bu yasaları değiştiremezdi. Hatta bu durumda insan iradesine ve insan özgürlüğüne yer 
bulmak mümkün değildi. Comte de Hegel de, Marx da, tarihte ve toplumda bir zorunluluk - özgürlük 
paradoksunu karşılarında bulmuşlardı. Örneğin Marx, geleceğin sınıfsız toplumunu hem zorunlu tarih 
yasalarının bir sonucu olarak görüyor ve hem de bu topluma ulaşmak için insanların bilinçli ve iradeli 
eylemlerine ihtiyaç olduğunu söylüyordu ki, bu bir paradokstu […] Tarihte ve toplumda zorunlu yasalar 
bulma peşindeki felsefi ve bilimsel çabalar, ya tarihte insanın irade özgürlüğüne yer bulamıyorlar, ya da 
zorlamalara başvuruyorlardı. Başka bir deyişle, tarihe ve topluma, olguları ve süreçleri zorunlu 
bağlantılar içinde genel geçer biçimde açıklamaya çalışan yasacı bir bilimin bakış açısı altında eğilmek 
paradoksa yol açıyordu (Özlem, 2000: 127).  

  Dilthey, tin bilimleri dediği insan bilimlerinde, doğa bilimlerinde farklı bir yöntemin 
kullanılmasının zorunlu olduğunu düşünmekteydi. Çünkü insan iradesi olan özgür bir varlıktı, 
aynı zamanda insan dünyası ve onun inşası olan tarih de belirli yasalara indirgenemeyecek 
kadar değişken ve karmaşıktı. Bu değişkenliğin ve karmaşıklığın temelinde insanın kendi 
özgür iradesi ile inşa ettiği tarihi ve kültürü gören Dilthey’e göre: 

İnsanda her şeyi iradeye bağlamak, dayandırmak ve her şeyi kendi kişisel özgürlüğü içinde yadsımak 
gibi bir olanak vardır ki; o sahip olduğu bu olanakla, kendisini doğadan tümden farklılaşmış ve 
başkalaşmış bir şey olarak tanır. Öyle ki, o, kendisini, doğanın ortasında, kendi eylemlerinin 
oluşturduğu çerçeve içerisinde […] tanır. Ve işte burada, insan için, kendi bilincinin olgusu denen şey, 
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tinsellik oluşur, böylece de kendi olanaklarıyla bağımsız hareket eden bu tinsel dünya içinde, insan 
kendi eylemlerine koyduğu hedeflere göre oluşan bir değer, bir yaşama amacı ortaya çıkar. O, bununla, 
bir nesnel zorunluluklar alanı olarak doğa alanından ayrılıp yine bu doğa ortasında oluşan bir şey olarak 
tarih alanına geçer. Özgürlük, bu tinsel bütünlüğün sayısız noktalarında hep ışıldar; burada doğal 
değişmelerin mekanik akışına karşıt olarak, iradeye dayalı eylemler vardır. Bu bütün, insanın kendi 
içinde süreçleşen her şeyi, kendi emeği ve kendi anlatımlarıyla başardığı her şeyi içine alır… İşte tin 
bilimlerinin konusu tamamen insani / tarihsel olan bu gerçekliktir (Özlem, 2000: 123, 124).  

İnsan kültürel bir varlıktır. Bu nedenle insanın eylemine ilişkin herhangi bir açıklama 
getirebilmek için doğa bilimlerinden daha derin bir yöntem kullanılması gerektiğini düşünen 
Dilthey, bir kavramı ya da eylemi anlamak için, içinde yaşanılan kültüre ve tarihsel bağlama 
bakmak gerektiğini vurgulamıştır. Kültürel yapı, tarihsel bağlam içinde değişkenlik 
gösterdiğinden kavramları veya insana ilişkin eylemleri anlayabilmek ancak dönemin sosyal 
ve kültürel dokusuna sızmak ile mümkündür. Dilthey, anlam bilimleri adını verdiği bu yeni 
bilim anlayışını “yaşantı” kavramı ile tarif etmektedir.  

Tin ya da insan bilimlerini yaşantı kavramından hareket eden anlam bilimleri olarak tanımlayan Dilthey, 
bu bilimlerin, yazılı metinleri önce filolojik bir anlam eleştirisinden geçirmek, daha sonra da 
sözcüklerin belli bir dönem ya da çağda söz konusu olan anlamlarını ortaya çıkarmak durumunda 
olduğunu öne sürmüştür. Çünkü belli bir dönemi ve kültürü anlamak için yazılı yapıtların lâfzî ya da 
görünüşteki anlamını ortaya çıkarmak, yeterli olmaz; ayrıca, sözcüklerin belli bir dönem ya da çağın 
sahip olduğu manevi hayat veya kültürel boyutu altında kazandıkları anlamı da gün ışığına çıkarmak 
gerekir; Dilthey’e göre, bu yapıldığı zaman ancak, söz konusu anlamlar sayesinde o dönem ya da çağa 
egemen olan tinsellik kavranabilir. Bu anlamları açığa çıkaracak olan yöntem de, bir tür anlama ve 
yorumlama sanatı olarak, hermeneutiktir (Cevizci, 2005: 829).  

Hermeneutiğin gelişiminde büyük katkıları olan Dilthey, özellikle yaratıcının 
yorumcuyla ilişkisine önem vermektedir. Zira ona göre bir eseri anlama ancak yorumcunun 
kendini yaratıcının yerine koymasıyla mümkündür. Eğer yorumcu yaratıcının yerine kendini 
koyarsa aynı tinselliği paylaşırsa, yani yorumcu ve yaratıcının yaşantısı içinden esere 
bakabilirse gerçek bir anlama mümkün olacaktır.  

 

ONTOLOJİK HERMENEUTİK ve HANS GEORG GADAMER 

Gadamer, 11 Şubat 1900’de Güney Almanya’da Protestan bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Dört yaşındayken annesini kaybetti. Gadamer, ontolojik hermeneutik 
yönteminde izler bırakan kendi yaşamını kısaca şöyle anlatmaktadır:  

Protestanlığı, tabiri caizse, sıfır mertebesinde aşırı bilimsel yönelimlere sahip bir evde doğdum. Bu 
teorik bir ateizm değildi. Babam doğa bilimcisiydi ve aslında doğanın sırlarının doğa bilimlerinin 
nesnesi olmayan bir şeyin ispatı olduğunu düşünüyordu. Onun için doğa vardı, fakat kilise yoktu. 
Annem onun karşı kutbunda yer alıyordu. Onu pek tanıyamadım. O dindar ve mutedil bir insandı, fakat 
aynı zamanda karakterinde sanata özgü unsurlar da vardı. Babamın yetenekleri eleştirel yeteneklerdi… 
Babam beni çok uzun süre tekrar tekrar doğa bilimleriyle meşgul olmam için ikna etmeye çalıştı. Doğal 
olarak buna direndim. Gymnasium’daki son yıllarımda Yeni Ahit’i Grekçeden okuduk. Gayet tabi eski 
Ahit hikâyeleri de harikuladeydi! Sonra Marburg’a gittim ve teoloji alanına girdim. Bu yüzden birçok 
protestanınki gibi benim de dini arka bahçemin kiliseyle hiçbir alakası yoktu… Hiçbir şekilde dini 
amacım olmadı. Bunu bir ölçüde üzülerek söylüyorum (Gadamer, 2008: 12).  
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Heidegger ve Kant’tan çok etkilenen Gadamer çok genç yaşta doktorasını verdi. Heidegger’in 
asistanlığını yapan Gadamer onun rehberliğinde doçentlik tezini verdi. Kendi yaşadığı 
dönemde yükselişe geçen Nasyonal Sosyalizm ve Komünizmin hiçbir zaman destekçisi 
olmadı ve siyasi görüşlere her zaman mesafeli yaklaştı.  

Hem bir insan hem de bir filozof olarak, bir yüzyıllık tarihin canlı tanığı olmuştur. Nazizm’in egemen 
olduğu yıllarda Nazi hareketine katılmadığı halde memleketini terk etmemiş, ne Hitler’i desteklemiş ne 
ona muhalefet etmiş, politika dışı bir konumu benimseyerek felsefi çalışmalarını sürdürmüştür. 
Entelektüel hayatına damgasını vuran düşünür, hocası Martin Heidegger’in Nazilerle ilişkileriyle 
mukayese edildiğinde, bu tavrı ilginçtir. Heidegger 1933’te Freiburg Üniversitesi Rektörü olduğunda 
Gadamer hocasıyla ilişkilerini dondurmuştu (Arslan, 2008: 14).  

Gadamer hermeneutiği ele alışında özellikle hocası Heidegger’in düşüncelerinden yoğun 
olarak etkilenmiştir.   

Heidegger’e göre insan Dasein “ontolojik hermeneutik bir varlıktır; insan dünyasını sürekli yorumlayan 
bir varlıktır; bir şeyi anlamak onu bir şekilde / bir şey olarak anlamak, bir şeyi “bir şey olarak” anlamak 
onu yorumlamak demektir. Anlamak yorumlamaktır. Dasein’e bağlı anlama ve yorumlama olmaksızın 
dünya mümkün değildir ve tecrübe edilemez… Bilimin tasviri de fiziksel yorumdur (Arslan, 2008: 15). 

İnsan dünyaya fırlatılmış bir varlık olarak düşünmeye her şeyin ortasından başlar. Dolayısıyla onu 
sürekli bir hermeneutik döngü çevrelemiştir. Bu da insanın varoluşsal özelliklerine uygun bir durumdur. 
Nesnelerle ve diğer Daseinlerle karşılaşır. Onları tanımak ister (Kantarcı, 2014: 92).  

Dasein dünya içinde karşılaştıklarından hareketle kendisini anlamaktadır. Anlamak demek, dünya içinde 
varolmanın ilgili imkânına kendini tasarlamak demektir, yani tam da o imkân olarak varolabilmektir	  
(Heidegger,	  2008:	  411). 

Hermeneutik üzerine görüşlerini temellendirirken Schleiermacher’den de oldukça 
etkilenen Gadamer, özellikle yorumlama söz konusu olduğunda mutlaka yazarın 
bireyselliğinin bir anlamda psikolojisinin de hesaba katılması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Schleiermacher’in anlama ve yorum üzerine görüşlerini yoğun olarak aktardığı Hakikat ve 
Yöntem adlı eserinde şunlara yer vermektedir: 

Anlaşılması gereken şey sadece kesin kelimeler ve onların objektif anlamları değildir, aynı zamanda 
konuşanın ya da yazarın bireyselliğidir de. Schleiermacher yazarın yalnızca düşüncesinin kaynağına 
dönülerek gerçekten anlaşılabileceğine inanır (…) Schleiermacher’in kişisel katkısı psikolojik 
yorumdur. O nihai noktada bir keşif süreci, bir kendini yazarın çerçevesi içine yerleştirme, bir eserin 
kompozisyonunun “iç kaynağını” kavrayış bir yaratma eylemini yeniden yaratmadır. Böylece anlama 
özgün bir ürünün yeniden üretimi […] hayati tasarım anından çıkan bir yeniden inşadır (Gadamer, 
2002: 260).  

Gadamer, dünyayı algılayışımız dâhil, bilim sanat ve yaşamın her alanında anlamanın 
olduğunu dolayısıyla her yerde yorumun devreye girdiğini belirtmektedir. Çünkü insan söz 
konusu olduğunda farklı bakış açılarına bağlı farklı yorumlar vardır. Bu farklı yorumlar 
içerisinde insan diğerlerini tanır, insan diğerlerine ait yorumları kendi yorumları dâhilinde 
kavrar.  

Hermeneutik tecrübe, planlayabileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz bir şey değildir; aksine o 
beklentilerinize karşı hareket eder; sizi durdurur ve yeniden düşünmeye zorlar. Bu tecrübe insani 
sonluluğun sınırlılığın tecrübesidir; hermeneutik tecrübe, görev ister bir metni yorumlamak ister 
bilimsel ya da sanatsal bir görevi yerine getirmek ister daha da genelde bir şeyi kelimelere dökmek 
olsun her anlama hadisesini belirler. Daima bize bazı anlama perspektiflerini açan, diğerlerini kapatan 
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bir geleneğe doğarız. Sorun, sınırlılığımızı asla aşamasak da bir ufku aşmak ve mevcut görüş 
noktamızın ötesine küçücük bir adım atmak için, sınırlılığımızın bilincine varmamızın gerekmesidir. 
Fakat bu durum pek de trajik değildir; çünkü bizi birbirimizden öğrenmeye ve daima başka tecrübelere 
açık kalmaya ve keza bize destek olan işbirliği ve dayanışmanın bilincine varmaya yetenekli kılan da 
kesinlikle bu sınırlılığımızdır. (Arslan, 2008: 17,18). 

Gadamer, Dilthey’dan da etkilenmiş ancak onun insan bilimlerinde anlama üzerine olan 
yaklaşımını genişletmiştir. Dünya tarihi, deyim yerindeyse, metinlerini anlamakla yükümlü 
olduğumuz geçmişin dilleriyle yazılmış insan Geist’ın toplu eseri durumunda bir büyük 
karanlık kitaptır (Gadamer, 2002: 258).  

Gadamer, insanın kendine özgü bir oyun mekânı, bir anlamlar dünyası içinde yaşadığı ve bu mekânın da 
yalnızca refleksiyonlu bir anlama yoluyla bilinebileceği ve çağların, kültürlerin, sınıfların ve 
toplumların, ancak bir çağın ya da toplumun dildeki sözlere verdiği ortak anlamlarla şekillenen yaşam 
biçimleri aracılığıyla anlaşılabileceği kabulleriyle, felsefi hermeneutiği söz konusu yaşam biçimlerinin 
bütünlüğüne ve bu bütünlüğü sağlayan şeylere ulaşmayı amaçlayan anlama ve yorumlama yöntemi 
olarak tanımlamıştır (Cevizci, 2005: 829).  

           Gadamer “oyun” kavramı ile tanımladığı anlamayı, Dilthey’in Tin Bilimleri için bir 
yöntem olarak belirlediği temelden daha fazla bir şey olarak değerlendirmektedir.  Gadamer 
ontolojik bir hermeneutik geliştirerek anlamayı insanın varoluşunun temelinde değerlendirmiş 
ve bu varoluşu açıklamak için anlamanın en önemli anahtar olduğunu vurgulamıştır.  

Gadamer’e göre “anlama, tarihsel bir çerçeve içinde var olan bilinçli insanların 
kendilerini dünyaya bağlamalarının en temel yolu, dünyayla kurdukları ilişkinin en açık 
ifadesidir. Buna göre anlamanın epistemolojik bir anlamdan ziyade, ontolojik bir anlamı 
vardır” (Cevizci, 2005: 741). Gadamer, anlama ile ilgili varoluşsal görüşlerini özellikle dile 
ilişkin açıklamalarında netleştirmektedir:  

Biz kendimizi dünya karşısında bilinç olarak bulmayız ve sanıldığı gibi kendimizi bir anlama aracını 
izleyerek bir sözsüzlük / kelimesizlik durumunda kavramayız. Aksine, zaten kendimizle ve dünyayla 
ilgili bilgimizin bütünü içinde kendimizin olan dil tarafından zaten daha önce içerilmiş / kuşatılmış 
durumdayızdır. Konuşmayı öğrenerek büyür, insan bilgisiyle ve son tahlilde kendimizin bilgisiyle 
teçhiz edilmiş hale geliriz. Konuşmayı öğrenmek, her nasılsa zaten aşinası olduğumuz bir dünyayı 
tasarlamak için gerekli önceden mevcut bir aracı kullanmayı öğrenmek demek değil; dünyanın 
kendisiyle aşinalık kurmamız, dünyanın ve onunla yüz yüze gelme tarzımızın bilgisiyle donanmamız 
demektir. Ne karmaşık ve ne gizemli bir süreç! Çocuğun “ilk” kelimeyi konuştuğunu söylemek ne 
budalaca bir şeydir. Çocukların insani konuşmadan ve sonra da bir ifade türünü ilk kekelemeyişlerinden 
ayrı hermetik (hava geçirmez) bir izolasyon içinde büyüdüklerini söyleyerek insanlığın özgül / asıl 
dilini keşfetmek istemek, bir fiili insan dilini benimseyerek onu yaratılışın “özgün” dilinin varlığı 
mertebesine çıkarmayı düşünmek ne büyük çılgınlıktır! […] Aslında biz daima dilde zaten evdeyizdir; 
dünyada evde olduğumuz kadar evdeyizdir (Gadamer, 2002: 68) 

Gadamer’in dil üzerine olan görüşleri anlamanın en başta insanın kendini kavrayışının 
imkânı temelinde bir işlevi yönündedir ki; bu da insanın doğduğu andan itibaren içinde var 
olduğu alandır. Ona göre dil, sonradan öğrendiğimiz bizim dışımızda bir şey değil, aksine 
varoluşumuzu tanımladığımız içinde doğduğumuz kaçınılmaz bir gerçekliktir. Gadamer, dili 
bu şekilde tanımlarken bireyin bilincinin ve kavrayışının ötesinde bir şey olarak 
değerlendirmektedir. Ona göre dil bireysel bilinç olmadan da var olamaz ancak bireysel 
bilinçlerin toplamından da öte bir şeydir.   
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O daima bizim ötemize uzanır. Bireyin bilinci, dilin varlığının kendisiyle ölçülebileceği bir standart 
değildir. Gerçekten de konuşulan dilin içinde fiilen mevcut hiçbir bireysel bilinç olamaz […] Hiçbir 
birey konuşurken konuşmasının reel bilincine sahip olamaz. Yalnızca istisnai durumlarda insan 
konuşmakta olduğu dilin bilincindedir (Gadamer, 2002: 69). Dil yalnızca elimizdeki bir nesne değildir, 
geleneğin haznesi içinde varlığımızı sürdürdüğümüz ve kendisiyle dünyamızı algıladığımız ortamdır 
(Gadamer, 2002: 11).  

Dil, hem varoluşumuzun gömülü olduğu hazine, hem de varlığımızı ortaya koyduğumuz 
enstrümanlardır. Her dilde hakikat ve varoluş, farklı farklı örülür. Bu nedenle, insanların yaşamlarını 
çözümlemek için dil, oldukça verimli bir alandır. Hakikatin örtüsü olan dilin görünümü birbirinden 
farklılık arz eder. Demek ki dil, sadece gerçekliği temsil eden bir göstergeler sistemi ya da gerçekliğin 
bir resmi olmayıp, onun kurucusudur. Dil, gerçekliği inşa eden bir organizmadır. (Çınar, 2007: 200). 

Gadamer’in dili bireysel bilinçten belli ölçüde bağımsız bir şey olarak görmesi aynı zamanda 
onun evrenselliğine bir vurgudur.  

Dil, öteki konuşulabilir olmayan şeyler alanının karşısında yer alabilecek konuşulabilir olanla sınırlı bir 
alan değildir. Tersine, dil, her şeyi içine alan bir alandır. Temelde, anlamlandırma edimimizin 
amaçlanması ölçüsünde, söylenmiş olanın dışında tutulabilecek hiçbir şey yoktur. Dile getirme 
kapasitemiz yorulmak bilmez bir şekilde aklın evrenselliği ile barış içinde kalmaya çalışır. Bu yüzden 
her diyalogun bir iç sınırsızlığı / sonsuzluğu vardır ve sonu yoktur. İnsan bu sınırsızlığı, ya yeterli 
ölçüde söylenmiş ya da söylenecek başka bir şey kalmamış göründüğü için sona erdirir. Fakat her sona 
erdirmenin diyalogun yeniden başlamasıyla asli bir ilişkisi söz konusudur… Söylenen hiçbir şeyin 
sadece kendi başına doğruluğu söz konusu değildir, tersine söylenen her şey, bunun yerine, ileriye ve 
geriye doğru, söylenmemiş olan şeye atıfta bulunur. Her iddia motive edilir, yani insan duyarlı bir 
biçimde söylenen her şey hakkında “Bunu neden söylüyorsun?” sorusunu yöneltebilir. Ve bu iddia 
yalnızca söylenmeyen şey söylenen şeyle birlikte anlaşıldığında anlaşılabilirdir (Gadamer, 2002: 71, 
72). 

Gadamer’e göre “dünya insani anlamanın ya da anlamamanın ortamıdır”. O, sınırsız 
ve tüketilemez gördüğü dilin temel dokusunda evrensel bir anlamanın ve görünmeyen bir 
alanın olduğunu vurgulamaktadır. Bu alan konuşmanın tüketilemeyen ve tüketilemeyecek 
olan tarafıdır. Dilin varoluşsallığını da içine alan bu süreç insanlığın ortak bilincidir. 
Dolayısıyla özellikle sosyal bilimlerin odaklanması gereken nokta insanlığın kültürel mirasını 
içinde barındıran bu ortak bilince yönelmektir. Gadamer, bu kültürel mirastan doğan bilincin 
birlikte yaşama olanağını da içinde barındırdığını vurgulamaktadır.  

Biz insanlar tarihsel bir durumu, bir dünyayı paylaşıyoruz; Gadamer, bizim bu tarihsel bağlamda, çeşitli 
yorumlarımızı karşılaştırıp zıtlaştırarak, onları tüm farklılıklarına karşın bir potada eritebileceğimizi 
söyler. Ona göre, hermeneutiğin nihai ve en yüksek amacı, kendisini yavaş yavaş insanlık olarak 
görmeye başlayan bir insan topluluğunda dayanışma bilincini yeniden uyandırmaktır (Cevizci, 2005: 
742).  

Gadamer, birlikteliğe ve bir konsensüse olanak tanıyan kaynağın yine dilin kendine 
özgü olan yapısında var olduğunu belirtmektedir. Çünkü ona göre dil, sadece insanlığın ortak 
bilinci ve kültürel mirası olmakla bu özelliği kazanmaz, dil, yaşamımızın içinde konumlanışı 
bakımından demokratik bir ortam sunar.  

Gadamer'in hakikat anlayışının Heidegger'in hakikat anlayışına yakın olduğu yerde beliren, "metinle 
diyalojik sürece girme" diye betimlenen hermeneutik görev bu bakımdan felsefi hermeneutik'in praksis 
yönünü işaret etmektedir diyebiliriz. Çünkü bu noktada anlamak isteyen özne, sürekli olarak metinle bir 
iletişim, diyalog halinde olmadır (Dursun, 2004: 227). 
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Onda algıladığımız şey, kendimizin ve bütün bir varlığın basitçe yansıması değildir: bizimle bir arada 
olan şeyin sonuna kadar yaşanmasıdır. Yalnızca iş ve siyasete ilişkin somut karşılıklı ilişkiler içinde 
değil, dünyamızın içerdiği bütün diğer ilişkiler ve bağlılıklar içinde. O halde dil… daha çok, kendi 
başına gündelik hayatta hepimizin angaje olduğu yorum oyunudur. Bu oyunda hiç kimse başka herkesin 
üzerinde ve başka herkesten öncelikli değildir: herkes merkezdedir ve bu oyundaki “o” dur (Gadamer, 
2002: 13). 

Gadamer, bireyin içine doğduğu somut bir tarihsel gerçekliğin olduğunu vurgularken, 
insanın bu tarihsel gerçekliği dönüştürebilme potansiyelinin de olduğunu savunur. Zaten 
bireye demokratik bir ortam sunan dilin kendisi, insanın refleksif düşünebilen ve 
değiştirebilen yönünün eseridir. “Bilinç aynı anda tarihin gidişatında etkili olurken, tarih 
tarafından da belirlenir ve dolayısıyla bilincin bizatihi kendisi etkilemenin ve belirlenmenin 
bilincidir (…) Gadamer’in tarihin kendisini belirlediğini bilen tarihsel olarak etkili bilinç’i, bu 
yüzden refleksif ve büyük ölçüde eleştirel bilinçtir” (Arslan, 2002: 12). 

İnsanlar olarak içinde yaşadığımız dünyanın birliğini yalnızca tarihsel gelenek ve hayatın doğal düzeni 
oluşturuyor değildir; aynı zamanda bir başkasını tecrübe etme tarzımız, varoluşumuzun ve dünyamızın 
doğal verilmişliğini tecrübe etme tarzımız da, aşılmaz duvarların arkasındaymışçasına içinde hapis 
olduğumuz değil, kendisine açık olduğumuz hakiki hermeneoytik bir evren oluşturur (Gadamer, 2002: 
36). 

Gadamer’in oyuna benzettiği, hermeneutik şu ilginç örnekle de tanımlandığı gibi bireysel 
seçim ve kararlara açık olarak ilerleyen ve sonlu olmayan bir seyir izler.   

Oyunun içinde nihaî anlamda kendi kendimize oynama diye bir şey yoktur. Orada bir oyun olması için 
zarureten bir başka oyuncu olması gerekmez, ama oyuncunun kendisiyle oynadığı ve oyuncunun 
hamlesine kendiliğinden başka bir hamleyle karşılık verdiği başka bir şey olmalıdır. Bu yüzden 
oyundaki kedi, oynamak üzere tepkide bulunacağı için yün yumağını seçer ve top oyunlarının 
ölümsüzlüğü, top kendiliğinden sürpriz şeyler yaparak her istikamette serbestçe hareket ettiği için doğar 
(Gadamer, 2002: 148).    

 

SONUÇ 

Kökleri Hermes’ten gelen hermeneutik, pozitivist yaklaşıma karşılık insan 
bilimlerinde anlama ve yorumlamanın önemi vurgulayan yöntemin adıdır. Hermeneutiğin en 
önemli ismi Dilthey, insan söz konusu olduğu zaman kaçınılmaz olarak yaşamın ve anlamın 
dolayısıyla olumsallığın devreye girdiğini vurgulamıştır. O, bu yaklaşımını yaşantı 
kavramıyla temellendirmiştir. Dilthey’i değerli kılan yaşamın akışkan ve olumsal yanına 
vurgu yaparak insan bilimlerinin doğa bilimlerinden farkını ortaya koymasıdır.  

Heidegger felsefesinin izlerini taşıyan Gadamer, yorumlamadan bağımsız olarak 
görmediği anlamayı hermeneutik yönteminin temeline oturtur. Bu tavrı aynı zamanda onun 
dilin demokratik bir bilinç ile var olduğu yönündeki yaklaşımıyla örtüşmektedir. Her anlama 
bir yorumdur. Zira her insan dünyada var olduğu andan itibaren anlamaya başlar ve bu onun 
dünyayı yorumlayışını kaçınılmaz kılar. Ancak dil her insanın bilincinde aynı demokratik 
özelliğe sahip olduğundan ortak bir anlama da mümkündür. Yorumlama onun 
hermeneutiğinde kaçınılmazdır ve anlamanın sonucudur ancak bu asla mutlak bir rölativizme 
yol açmaz.  Onun vurgusu ortak bir anlama ve demokratik bir iletişimdir. Dile ilişkin 
yaklaşımı genel hermeneutik yaklaşıma tam da bu noktalarda büyük katkılar sağlamıştır. 
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Onun demokratik bilincin evrenselliği ve tüm insanların bu bilinci dil aracılığıyla 
kullanabileceği böylece hem insanlığın ortak mirası olan geçmişi hem de bugünü en iyi 
şekilde anlayabileceği vurgusu, hermeneutiğe ve sosyal bilimlere yaptığı en büyük katkıdır. 
Evrensel ve demokratik bilincin dil içindeki varlığına ilişkin bu vurgusu Gadamer’i ve onun 
hermetik tavrını, hermeneutik gelenek içindeki diğer isimlerden ayıran yöndür. Bu, onun 
hermetik yönteminin zenginliğinin ve kuşatıcılığının sonucudur. 
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DEPRESYON TANISI ALAN Ve ALMAYAN GENÇ YETİŞKİN ERKEKLERİN 
POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI1 

 
Ali ERYILMAZ** 

 
 

Öz  
Bu çalışmanın amacı, pozitif psikoterapinin yapıları ile depresyon arasındaki ilişkileri 

incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda çalışmada depresyon tanısı alan ve almayan genç 
yetişkinlerin pozitif psikoterapi yapıları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 20-45 
yaşları arasında bir kamu kurumunda çalışan on depresyon tanısı almış ve on da almamış genç yetişkin 
erkekler yer almıştır. Çalışmada veriler Wiesbaden Pozitif Psikoterapi ve Aile Envanteri ve kişisel 
bilgi formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler ile parametrik olmayan 
testlerden olan Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularına göre depresyon tanısı 
alan bireylerin, itaat, sabır, zaman, ilişki, güven ve umut yeteneklerini düşük düzeyde 
kullanmaktadırlar. Denge modeline göre ise, depresyon tanısı alan bireyler depresyonla başa çıkma 
adına bedenleri çok fazla kullanırken; çalışma boyutunu daha az kullanılmaktadır. Araştırma 
sonuçlarına göre pozitif psikoterapi temelli depresyona müdahale önerisinde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Pozitif psikoterapi, yetenekler, denge modeli, depresyon 
 
 
Comparison of Young Adults Who Were Got Diagnosed Depression and Not Diagnosed 

With Respect To Positive Psychotherapy Constructs 
 

Abstract  
The general goal of this study is to investigate positive psychotherapy constructs with respect 

to depression. The specific goal of present study is to compare young adults who are got diagnosed 
depression and not diagnosed with respect to positive psychotherapy constructs. There were ten young 
adults who were got diagnosed with depression between ages 20-45. Similarly, there were ten young 
adults who were not got diagnosed with depression between ages 20-45. Data were collected with 
Wiesbaden Positive Psychotherapy and Family Therapy Inventory, and also personal information 
form. Descriptive statistics and Mann Whitney U test were used in order to analysis of data. According 
to results, young adults who were got diagnosed with depression deactivated their capabilities such as  
time, patient, obedience, trust, relationship, and hope much more than  young adults who were not got 
diagnosed with depression. To balance model, depressive young adults cope with depression with their 
body, and also less give energy for work life. According to these results, positive psychotherapy based 
intervention was suggested.  

Key words: Positive psychotherapy, capabilities, balance model, depression 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bu çalışma, I. Ulusal pozitif psikoterapi konferansında sözel bildiri olarak sunulmuştur.  
** Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR ABD, erali76@hotmail.com  
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1.   GİRİŞ 
İnsanların ruhsal sağlıklarını bozan pek çok hastalık vardır. Bunlardan bir de 

depresyondur. Ruhsal bozukluklara müdahale ederek bireylerin ruh sağlıklarını olumlu bir 
konuma getirmek önemlidir. Bu noktada gerek medikal gerekse psiko-sosyal bağlamda 
gerçekleştirilen çalışmalar bulunmaktadır. Psiko-sosyal bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar 
psikoterapi çalışmaları olarak karşımıza çıkar. Pek çok psikoterapi yaklaşımı vardır. Pozitif 
Psikoterapi yaklaşımı da bu yaklaşımlardan biridir. Pozitif Psikoterapi açısından depresyonun 
incelenmesi, literatüre farklı bir bakış açısı sunabilir.  
 Depresyon, ruhsal bozukluklar içerisine en yaygın olanlarıdır. Depresyon bir 
duygulanım bozukluğudur. Bu bozukluğun yıllık yaygınlığının Türkiye için  %2-10 arasında 
değiştiği görülmektedir (Doğan, 2000; Kaya ve Kaya, 2007). Depresyonun çeşitli belirtileri 
vardır. Bu belirtiler arasında; aile, evlilik ve iş yaşamındaki sorumluluklarını ve rollerini 
yerine getirmede yetersizlik yaşama yer alır. Uyku, iştah kaybı, duygusal çökkünlük, 
karamsarlık, değersizlik, suçluluk, pişmanlık düşünceleri, ilgisizlik, isteksizlik, cinsel 
isteksizlik, psikofizyolojik işlevlerde bozulma, davranışlarda yavaşlama ve yaşamdan zevk 
alamama, gerçeği değerlendirme yetisinde bozukluk da diğer belirtiler arasında yer almaktadır 
(Angst ve Gamma, 2002; Doğan, 2000; Kaya ve Kaya, 2007). Depresyonun ortaya 
çıkmasında, genetik, biyolojik, psiko-sosyal ve çevresel etmenler rol oynamaktadır (Doğan, 
2000). Depresyona diğer ruhsal bozukluklarda eşlik etmektedir (Gülseren, 2004).  

Depresyonun tedavisi noktasında medikal ve psiko-sosyal olmak üzere iki önemli 
yaklaşımın olduğu görülmektedir. Depresyonun, psiko-sosyal tedavisi konusunda pek çok 
psikoterapi yaklaşımının kullanıldığı görülmektedir. Depresyon tedavisinde etkililiği ortaya 
konulan yaklaşımlara psikodinamik yaklaşım (Leichsenring ve Rabung, 2008), kişillerarsı 
ilişki terapisi (Mufson ve ark., 1999), bilişsel-davranışçı yaklaşım (Beck ve ark., 1979), 
varoluşçu terapi (Van Deruzen, 1997), birey merkezli terapi (Rogers, 1951)  ve geştalt terapi 
(Perls, 1976)  örnek olarak verilebilir. Pozitif Psikoterapi’de ruhsal bozuklukların tedavisinde 
kullanılan psiko-sosyal yaklaşımlardan biridir.  
 Pozitif Psikoterapi (PPT), Pesesschkian (1970) tarafından kuramsallaştırılmış bir 
yaklaşımdır. Terapinin umut, denge ve konsültasyon olmak üzere üç önemli ilkesi vardır 
(Peseschkian, 1980). Pozitif Psikoterapi, gözlem, envanter, durumsal cesaretlendirme, 
sözelleştirme ve amaçların genişletilmesi olmak üzere beş aşamada danışanlara ve hastalara 
yardımcı olmaktadır (Peseschkian, 2000). PPT, bireylerde ruhsal bozuklukların oluşmasını, 
bireylerin birincil ve ikincil yeteneklerini ya çok fazla ya da çok kullanılmasına bağlar 
(Eryılmaz, 2011a). PPT düzleminde depresyon tedavisine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. 
Peseschkian (2009), depresyon tedavisinde kültürlerarası yaklaşım çerçevesinde, çatışma ve 
kaynak temelinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Terapi sürecinde olumlu çatışma, içerik ve 
beş aşamalı yaklaşımı kullanmıştır. Bu yaklaşımla binlerce depresyon hastasının tedavisini 
gerçekleştirdiğini belirtmiştir.  

Depresyon konusunda çalışmaların yapılması önemlidir. Çünkü depresyon yayın bir 
ruhsal bozukluktur, tedavi edilmemesi durumunda kronikleşme durumu ve hatta bireylerin 
intihara yönelmeleri gibi riskli durumlar söz konusudur. Tüm bunların yanında biyolojik, 
psikolojik ve toplumsal açıdan işlev kaybına ve ekonomik sonuçların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır (Doğan, 2000; Fergusson  & Woodward, 2002; Kaya ve Kaya, 2007).  Ayrıca bu 
rahatsızlığın her yıl giderek yaygınlaştığı görülmekte ve yaygınlaşacağı da düşünülmektedir 
(Başoğul ve Buldukoğlu, 2015). Bu denli önemli bir konuda Pozitif Psikoterapi 
perspektifinden çalışmaların yapılması gerek kuramsal açıklamalara gerekse uygulamalara 
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ışık tutabilir.  Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, depresyon tanısı alan ve almayan genç 
yetişkin erkeklerin pozitif psikoterapi yapıları açısından incelenmesidir.  

 
 
2.   YÖNTEM  

2.1. Araştırma Deseni  
Bu çalışmanın amacı, depresyon tanısı alan ve almayan genç erkek yetişkinlerin 

pozitif psikoterapi yapıları açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma, ilişkisel tarama modelinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler bireysel uygulama şeklinde toplanmıştır. Verilerin 
analizinde betimsel istatistikler ile birlikte parametrik olmayan analizlerden Mann Whitney U 
Testinden yararlanılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kritere dayalı 
örneklem yöntemi kullanılmıştır (Freankel ve Wallen, 1993). Çalışmaya alınma ölçütü olarak 
20-45 yaşları arasında erkek olmak; aynı kamu kurumunda çalışmak şeklinde ölçütler 
belirlenmiştir. Depresyon tanısı alanlar için ise, tanı aldıktan sonra en az üç ay geçmek gibi 
bir ölçüt alınmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu:  
Bu çalışma bir kamu kurumunda devlet memuru olarak görev yapan, depresyon tanısı 

alan ve almayan genç yetişkinler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın depresyon tanısı 
alan ve almayan olmak üzere iki alt grubu vardır. Bu iki gruba yönelik demografik bilgiler 
aşağıda açıklanmıştır. 

 Depresyon Grubu: Çalışmada depresyon tanısı alan grupta yer alan toplam 10 erkeğin 
yaşları 20-45 arasındadır. Bu grupta yer alan bireylerin yaş ortalaması 29.60 ve standart 
sapması 8.46’dır. Bu grupta yer alan bireylerin 3’ü ilköğretim, 2’si lise ve 5’i ise lisans 
mezunudur.  

Tanı Almayan Grup: Çalışmada depresyon tanısı almayan grupta yer alan toplam 10 
erkeğin yaşları 20-45 arasındadır. Bu grupta yer alan bireylerin yaş ortalaması 27.90 ve 
standart sapması 8.11’dir. Bu grupta yer alan bireylerin 5’ü ilköğretim, 2’si lise ve 3’ü ise 
lisans mezunudur.  

2.3  Ölçme Aracı 
Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanteri (Wiesbaden's Inventory of Positive 

Psychotherapy and Family Therapy-WIPPF): Wiesbaden Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi 
Envanteri, Peseschkian ve Deidenbach (1988) tarafından geliştirilmiş bir envanterdir. Birincil 
ve ikincil yetenekler gibi pozitif psikoterapi yapılarını ölçen, dörtlü likert tipinde yanıtlanan 
ve 88 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama Çalışmasını Sarı, Eryılmaz 
ve Varlıklı (2010) gerçekleştirmiştir. Ölçeğin ikincil yetenekler, birincil yetenekler, çatışma 
ile başa çıkma kaynakları ve model boyutları olmak üzere dört önemli boyutu bulunmaktadır. 
Uyarlama çalışmasında ölçeğin boyutlarına yönelik hem doğrulayıcı hem de açımlayıcı faktör 
analizi çalışmaları yapılmıştır. Birincil ve ikincil yetenekler için gerçekleştirilen ikinci düzey 
faktör analizi sonuçlarına göre, yetenekler birincil ve ikincil yetenekler olarak iki faktör 
altında yer almıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre, Kay kare değeri = 
398,49; serbestlik derecesi 151 ve RMSEA değeri = 0.074 olarak bulunmuştur. Sonuçlar, 
denge modeli açısından ele alındığında, Kay kare değeri = 2.52; serbestlik derecesi = 2 ve 
RMSEA değeri = 0.029 olarak bulunmuştur. Sonuçlar, dörtlü model açısından ele alındığında 
Kay kare değeri = 0.02; serbestlik derecesi 2 ve RMSEA değeri = 0.00 olarak bulunmuştur. 
Araştırmada alt ölçeklerin güvenirliği Cronbach Alfa tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz 
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sonuçlarına göre, ikincil yetenekler için Cronbach Alfa güvenirliği 0.77 ve birincil yetenekler 
için 0.75 olarak bulunmuştur.  

3.   BULGULAR  
3.1. Betimsel İstatistikler  

Çalışmada yer alan depresyon tanısı alan ve almayan genç erkeklerin pozitif 
psikoterapi yapılarına yönelik betimsel istatistikleri hesaplanmıştır. Yapılara ilişkin ortalama 
ve standart sapma değerler ele alınmıştır. Sonuçlar Tablo 1’de yer almaktadır.  

 
 

Tablo-1 Betimsel İstatistikler     Stati  
  

Boyutlar  Grup  Ortalama Standart Sapma 
Düzen  Tanı Almış 9.10 1.91 
 Tanı Almamış 10.00 2.58 
Temizlik  Tanı Almış 9.60 1.83 
 Tanı Almamış 10.70 1.49 
Dakiklik  Tanı Almış 8.30 2.75 
 Tanı Almamış 9.70 2.49 
Kibarlık  Tanı Almış 9.40 1.83 
 Tanı Almamış 10.10 1.72 
Dürüstlük  Tanı Almış 9.30 2.31 
 Tanı Almamış 10.60 1.26 
Başarı  Tanı Almış 8.30 1.70 
 Tanı Almamış 9.70 2.11 
Güvenirlik  Tanı Almış 10.40 2.27 
 Tanı Almamış 10.80 1.39 
Tutumluluk  Tanı Almış 6.10 2.07 
 Tanı Almamış 8.50 3.10 
İtaat  Tanı Almış 7.20 1.23 
 Tanı Almamış 10.80 1.54 
Adalet  Tanı Almış 9.20 2.04 
 Tanı Almamış 10.00 2.00 
Sadakat Tanı Almış 10.80 1.31 
 Tanı Almamış 10.20 2.69 
Sabır  Tanı Almış 6.30 2.49 
 Tanı Almamış 8.80 2.04 
Zaman  Tanı Almış 6.70 1.82 
 Tanı Almamış 9.20 2.34 
İlişki  Tanı Almış 7.20 1.03 
 Tanı Almamış 9.80 1.93 
Güven  Tanı Almış 7.80 2.78 
 Tanı Almamış 10.00 1.88 
Umut  Tanı Almış 6.10 2.13 
 Tanı Almamış 10.10 2.42 
Yumuşaklık/Cinsellik Tanı Almış 9.00 2.40 
 Tanı Almamış 9.60 2.50 
Sevgi  Tanı Almış 8.80 1.47 
 Tanı Almamış 9.70 2.26 
İnanç  Tanı Almış 7.40 2.67 
 Tanı Almamış 9.40 2.41 
Beden  Tanı Almış 9.00 1.15 
 Tanı Almamış 7.60 1.17 
İş/başarı Tanı Almış 6.20 2.29 
 Tanı Almamış 9.20 1.93 
İlişki  Tanı Almış 6.60 2.75 
 Tanı Almamış 8.50 1.64 
Fantezi  Tanı Almış 9.90 2.76 
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 Tanı Almamış 9.50 2.27 
Ben-Anne Tanı Almış 8.50 3.24 
 Tanı Almamış 9.70 2.05 
Ben-Baba Tanı Almış 7.50 2.71 
 Tanı Almamış 8.50 2.71 
Ben-Diğerleri Tanı Almış 7.30 3.36 
 Tanı Almamış 6.90 2.76 
Siz  Tanı Almış 7.70 3.33 
 Tanı Almamış 10.30 1.94 
Biz  Tanı Almış 8.60 2.36 
 Tanı Almamış 8.30 2.16 
Asıl Biz  Tanı Almış 7.20 3.15 
 Tanı Almamış 9.80 2.20 

  
   Statistics  
  
  

3.2. Tanı Alan ve Almanya Genç Yetişkin Erkeklerin Karşılaştırılmasına 
Yönelik Sonuçlar   

Tablo-2 Mann Withney U Sonuçları  

Boyutlar  Grup  Sıra 
Ortalaması 

Sıra  
Toplamı 

u p 

İtaat  Tanı Almış 7.30 73 18.00 0.01** 
 Tanı Almamış 13.70 137   
Sabır  Tanı Almış 7.95 79.50 24.50 0.05* 
 Tanı Almamış 13.05 130.50   
Zaman  Tanı Almış 6.90 69.00 14.00 0.00** 
 Tanı Almamış 14.10 141.00   
İlişki  Tanı Almış 6.60 66.00 11.00 0.00** 
 Tanı Almamış 14.40 144.00   
Güven  Tanı Almış 7.65 76.50 21.50 0.02* 
 Tanı Almamış 13.35 133.50   
Umut  Tanı Almış 6.55 65.50 10.50 0.00** 
 Tanı Almamış 14.45 144.50   
Beden  Tanı Almış 13.60 136.00 19.00 0.01** 
 Tanı Almamış 7.40 74.00   
İş/başarı Tanı Almış 7.05 70.50 15.50 0.00** 
 Tanı Almamış 13.95 139.50   

 
            *p<0.05, **p<0.01    
  

              Depresyon tanısı alan ve almayan bireylerin pozitif psikoterapi yapıları açısından 
karşılaştırmaları, Mann Whitney U Testi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 
ikincil yetenekler arasında sadece itaat yeteneği açısından anlamlı bir fark bulunmuştur (Z= -
2.45; p<0.01). Tanı alanlar almayanlara göre daha az itaatkar bulunmuştur. Birincil yetenekler 
açısından sonuçlar ele alındığında; sabır yeteneği (Z=-1.96, p<0.05) açısından tanı alanlar 
almayanlara göre daha sabırsız bulunmuştur. Zaman yeteneği (Z= -2.76; p<0.01) açısından 
tanı alanlar almayanlara göre zaman yeteneğini daha az kullanmışlardır. İlişki yeteneği (Z=-
2.97;p<0.01) açısından tanı almış olanlar almayanlara göre daha az kullanmışlardır. Güven 
yeteneği açısından (Z= -2.19; p<0.05) tanı alanlar daha az kullanmaktadırlar. Umut yeteneği 
açısından (Z=-3.00;p<0.01) tanı alanlar almayanlara göre daha az umut yeteneğini 
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kullanmaktadırlar. Denge modeli açısından beden boyutunda (Z=-2.47;p<0.05) tanı alanlar 
bedenle daha fazla başa çıkmaktadırlar. İş boyutunda (Z=-2.63;p<0.01) tanı alanlar işle başa 
çıkmayı daha az kullanmaktadırlar. 

 
 

4.   TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu çalışmada, depresyon tanısı alan ve almayan erkek genç yetişkinler pozitif 

psikoterapi yapıları açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre ikincil 
yeteneklerden sadece itaat yeteneği açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Birincil yetenekler açısından ise sabır, zaman, ilişki, güven ve umut yetenekleri 
açısından her iki grup arasında anlamlı fark bulunmuştur. Denge modeli açısından beden ve iş 
alanları açısından her iki grup arasında anlamlı fark bulunmuştur.  

Bu çalışma bulgularını literatürle tartışmadan önce, pozitif psikoterapi açısından 
çalışmada ön plana çıkan yeteneklerin anlamı üzerinde durmak gerekir. İtaat yeteneğinin 
anlamı; bir patron ya da otoriteye sahip bir kişinin yönlendirmelerini ve tavsiyelerini takip 
etmek; ebeveynlerin söylediklerini umursamak ve onlara uymak; ailede ya da işte disiplinli 
olmak anlamına gelmektedir (Peseschkian, 1970). Sabır yeteneğinin anlamı; herhangi bir şey 
bireyi rahatsız etse bile sabırlı olması, birileri onu rahatsız ederse sakin olmayı denemesi, 
sabırla her şeye ulaşabileceğine inanması anlamına gelmektedir. Zaman yeteneğinin anlamı 
ise; bireyin her şeyin bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünmesi, bireyin hobileri ve ilgileri için 
yeterince zamanın olması, yeni insanlarla tanışmak için zaman ayırması anlamına gelmektedir 
(Peseschkian, 1980). İlişki yeteneğinin anlamı; bireyin ilişkilerinin önemini takdir etmesi, 
insanlarla temas etmesi ve kolaylıkla arkadaş edinmesi anlamına gelmektedir. Güven 
yeteneğinin anlamı; ilişki kurma söz konusu olduğunda bireylerin insanlara güvenmesi, 
bireyin kendisine güvenmesini, toplum yaşamı için güvenirliğin önemli olduğunu düşünmesi 
anlamına gelmektedir (Peseschkian, 2000). Umut yeteneği ise, bireyin her zaman yaşam 
planlarının olması, çok umutsuz görünen durumlarda bile bir çıkış yolunun olduğuna 
inanması, kendisi ve ailesi için iyi bir geleceğin olması anlamına gelmektedir (Peseschkian,  
2009).  

Sonuçlar denge modeli açısından değerlendirildiğinde bu bulgular, depresyon 
literatürü ile örtüşmektedir. Örneğin depresyonda olanlar çok fazla yemek yeme ya da 
yememe, çok az uyuma ya da fazla uyuma gibi bedensel tepkiler vermektedirler (Angst ve 
Gamma, 2002; Doğan, 2000). Bu çalışmada da depresyon tanısı alanların almayanlara oranla 
yaşadıkları çatışmalarla bedenle daha fazla başa çıkmaya çalıştıklarını göstermektedir. Öte 
yandan depresyonda olan bireylerin işe konsantre olamama ve işten ayrılma, işe gitmeme gibi 
sorunlar yaşadıkları bulunmuştur (Kessler ve Frank, 1997). Bu çalışmada da depresyon tanısı 
alan bireylerin yaşadıkları çatışmaları çözmede iş/başarıyı daha az kullandıkları 
görülmektedir. Benzer şekilde, literatürde yapılan çalışmalar depresyonda olan bireylerin 
umutsuz olduklarını ve problem çözme becerilerinin düşük düzeyde olduğunu (Chang, 1998; 
Elliot ve ark., 1991), güven problemi yaşayarak ilişki kurmaktan kaçındıklarını (Becker ve 
Schmaling, 1991), kendilerine zaman ayırmayarak kendilerini ihmal ettiklerini  (Rollnick,  
Mason ve Butler, 1999) göstermiştir. Sonuç olarak birincil yetenekler açısından  bu çalışmada 
ortaya konan bulgular literatürle örtüşmektedir denilebilir.  

Pozitif Psikoterapi depresyon tedavisinin gerçekleştirildiği uygulamalı (Peseschkian, 
2009; 2013)  çalışmalar bulunsa da araştırma temelli çalışmaların çok az olduğu 
görülmektedir. Pozitif Psikoterapinin Türkiye’de daha çok gelişimsel               (Eryılmaz, 
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2011b) ve önleyici (Eryılmaz, 2012) çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma 
araştırma temelli gerçekleştirilmiştir.  Bu noktada araştırma temelli bir çalışmanın yapılması 
Pozitif Psikoterapi yaklaşımının depresyona ilişkin bakış açısını genişletirken aynı zamanda 
yeni bilgilerin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur denilebilir. Bu çalışmanın literatüre önemli 
bir katkısıdır denilebilir.  

Çok daha özel olarak depresyonun tedavisinde, Pozitif Psikoterapi terapinin beş 
aşaması ve çatışma içeriği gibi genel bir bakış açısı sunmaktadır (Peseschkian, 2009; 2013). 
Öte yandan birincil yetenekler, ikincil yetenekler, denge modeli ve model boyutları gibi 
noktalardan ayrıntılı açıklamalar yapılmamaktadır. Oysaki pek çok terapi yaklaşımında 
depresyonun tedavisi ayrıntılı açıklamaların üzerine kuruludur. Örneğin psiko-dinamik 
yaklaşım depresyonun nedenini bilinç dışı çatışmalardan kaynaklanan içselleştirilmiş öfke ve 
intrapsişik örüntü olarak açıklar. Danışanın öyküsü, bunun üzerine farkındalık kazandırma, 
serbest çağrışım ve yorum gibi özel teknikler aracılığı ile depresyon tedavisi üzerinde 
durmaktadır (Leichsenring ve Rabung, 2008). Benzer şekilde kişiler arası terapi yaklaşımı ise 
terapi sürecinde keder, kişilerarası rol çatışmaları, rol değişiklikleri ve kişilerarası ilişkilerde 
yetersizlik konularına yoğunlaşırlar.  Açıklayıcı teknikler, duygu cesaretlendirme, açıklık 
kazandırma, terapötik ilişkinin kullanılması ve davranış değiştirme teknikleri kullanılır. Bu 
çalışma ile depresyonun psikoterapisinde çatışmalara ve beş aşamalı yaklaşıma ek olarak 
ikincil yetenekler, birincil yetenekler, denge modeli ve model boyutları açısından da önemli 
noktalar üzerinde durulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu noktada bu çalışma literatüre 
katkı sağlamıştır denilebilir.  

Bu çalışma sonuçları ruh sağlığı bağlamında da değerlendirilebilir. Günümüz 
dünyasında ruh sağlının patoloji ve pozitif olmak üzere iki önemli boyutunun olduğu 
belirtilmektedir. Öznel iyi oluş pozitif yanı temsil ederken; depresyon ise patolojik boyutu 
temsil etmektedir (Hefferon ve Boniwell,  2010). Pozitif Psikoterapi yapılarının öznel iyi oluş 
ile ilişkilerinin incelediği çalışmada Eryılmaz (2012) yetişkinlerin umut, güvenirlik, başarı ve 
zaman yeteneklerini kullanmaları oranında öznel iyi oluş düzeylerinin yükseldiği sonucuna 
varmıştır. Bu çalışmada ise ruh sağlığının patolojik yanını temsil eden depresyon ile pozitif 
psikoterapi yapıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu noktada bu çalışma patolojik ruh 
sağlığına yönelik bilgiler ortaya koyduğu için daha önce yapılan çalışmaları bütünleştirdiği 
sonucuna varılabilir.   

Yukarıda ifade edilen her iki araştırma sonuçları, denge modeli bağlamında 
bütünleştirilebilir. Bu noktada, öznel iyi oluş çalışmasındaki (Eryılmaz, 2012) yeteneklerden 
başarı doğrudan başarı boyutuyla, güvenirlik ilişki boyutuyla, zaman beden boyutuyla ve 
umut ise fantezi boyutuyla ilişkilendirilebilir. Benzer şekilde bu çalışmadaki zaman yeteneği 
beden boyutuyla; sabır yeteneği beden, ilişki ve başarı boyutuyla, umut yeteneği fantezi 
boyutuyla, güven yeteneği ise hem ilişki boyutuyla hem de başarı boyutuyla 
ilişkilendirilebilir. Şekil 1 ve Şekil 2’de yetenekler ve ruh sağlığı ilişkileri verilmiştir.  

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   301	  

  

 
 
Tüm bunların yanında, yapılan araştırmaların sonucunda Pozitif Psikoterapi temelli bir 

ruh sağlığı modeli önerilebilir. Bu modelin iki boyutu vardır. Bunlardan ilki depresyondan 
kurtulmak iken; ikincisi ise mutluluğa ulaşmaktır. Başarı ve güvenirlik yeteneği ile zaman ve 
umut yeteneğini kullanmak bireyleri mutlu edecektir. Öte yandan umut, sabır, zaman, güven, 
ilişki ve itaat yeteneğini kullanmak bireyleri depresyondan çıkarmaktadır. Bu anlatılanlar, 
aşağıda yer alan Şekil 3’te verilmiştir.  

 
 
 
 

  

Şekil-‐‑3  Pozitif  Psikoterapi  temelli  ruh  sağlığı  modeli  
  

Bu çalışma sonuçlarına dayalı olarak bir takım öneriler getirilebilir. Öncelikle, 
depresyon yaşamak bireylerin birincil yetenekleri ile ilişkili görünmektedir. Bu nedenle 
pozitif psikoterapi açısından depresyonda olan bireylere destekleyici terapi yaklaşımı ile 
hareket etmek gerekir. Bu bireylere sosyal destek sunarak onların ilişki yeteneklerini 
kullanmalarına; onların hobiler ve uğraşılar edinerek zaman yeteneklerini kullanmalarına; 
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yaşam amaçları edinmelerini sağlayarak onların umut yeteneklerini kullanmalarına yardımcı 
olunabilir. Ayrıca bireylerin yaşadıkları olumsuz ilişkilerde edindikleri olumsuz deneyimleri 
yeni ilişkilere genellemelerini önleyerek ilişki yeteneklerini kullanmalarına, bireyin olumlu 
özellikleri üzerinde durarak ve öz-yeterliliklerini artırarak kendisine güvenmesine dolayısıyla 
güven yeteneğini kullanmasına yardımcı olmak gerekir.  

Bu çalışma, sadece erkek genç yetişkinler üzerinde yapılmıştır. Depresyonun 
kadınlarda iki kat daha fazla görüldüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda (Doğan, 
2000) benzer çalışmaların kadınlar üzerinde de gerçekleştirilmesi literatüre katkı sağlayabilir. 
Bu çalışmada, parametrik olmayan tekniklerle analiz yapılmıştır. Daha büyük örneklemler 
üzerinde parametrik tekniklerle analizler yapılabilir. Bunların yanında bu çalışma kesitsel bir 
şekilde yürütülmüştür. İlerleyen süreçte aynı konuda boylamsal çalışmalar gerçekleştirilebilir. 
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NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: 
KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA 

 
 

Emre Esat TOPALOĞLU1    Tuğba NUR** 

 
 

 
Öz 
Çalışmada, 2010-2014 yılları arasında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde devamlı olarak 

faaliyet gösteren 18 şirketin nakit dönüşüm sürelerinin finansal performanslarına olan etkisi, çoklu doğrusal 
regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Aktif karlılık ve özsermaye karlılığı finansal performans değişkenleri 
olarak çalışmanın bağımlı değişkenleri iken, nakit dönüşüm süresi ise bağımsız değişken olarak analize dâhil 
edilmiştir. Analizde kullanılan her iki bağımlı değişken için ayrı ayrı modeller oluşturulmuştur. Aktif karlılık 
esas alınarak oluşturulan modele sadece nakit dönüşüm süresi değişkeni istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir 
ilişki ile dâhil olurken, özsermaye karlılığı için oluşturulan modele sadece kontrol değişkenlerinden biri olan 
toplam varlıkların doğal logaritması dâhil olmuştur. Dolayısıyla, nakit dönüşüm süresi ile aktif karlılık arasında 
pozitif bir ilişki tespit edilirken, özsermaye karlılığı ile nakit dönüşüm süresi arasında herhangi bir ilişki tespit 
edilememiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Nakit Dönüşüm Süresi, Finansal Performans, Aktif Karlılık, Özsermaye Karlılığı, 

Kurumsal Yönetim Endeksi. 
 
Jel Kodları: G32, L25, G34 
 

 
EFFECT OF CASH CONVERSION CYCLE ON THE FINANCIAL 

PERFORMANCE: A PRACTICE ON THE CORPORATE GOVERNANCE INDEX 
 
 

Abstract 
 
The effect of cash conversion cycles of 18 companies operating continuously in the Istanbul Stock 

Exchange Corporate Governance Index between 2010-2014 on their financial performances was analysed by 
multiple linear regression method in the study. While return on assets and return on equity are dependent 
variables of the study as financial performance variables, cash conversion cycle was included in the study as an 
independent variable. Separate models were formed for both dependent variable used in the analysis. While only 
cash conversion cycle variable was included to the model formed on the basis of return on assets statistically 
significantly and within a positive relationship, the natural logarithm of total assets was included to the model 
formed for the return on equity only as one of the control variables. Therefore, while a positive relationship 
between cash conversion cycle and return on assets was observer, no relationship between the return on equity 
and cash conversion cycle was observed. 

 
Key Words: Cash Conversion Cycles, Financial Performance, Return on Assets, reTurn on Equity, 

Corporate Governance Index. 
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1.  Giriş 

Kurumsal yönetim, şirket performanslarını olumsuz yönde etkileyebilecek sorunların 
en aza indirilmesine katkıda bulunan bir mekanizmadır (Sloan, 2001: 2). Başarılı bir kurumsal 
yönetim ile şirketler, daha iyi faaliyet yönetimine, finansal performansa ve piyasa değerine 
ulaşabilmektedir (Drobetz ve diğerleri, 2003: 2). Dolayısıyla şirketler kaliteli kurumsal 
yönetim uygulamaları ile işletme sermayesi yönetimlerini de daha doğru ve başarılı şekilde 
gerçekleştirebilmektedir. İşletme sermayesi yönetimi, finans literatürünün en önemli 
unsurlarından biridir ve bir şirketin kısa vadeli finansman ve yatırım kararlarının yönetimi 
üzerine odaklanmaktadır (Banos-Caballero ve diğerleri, 2010: 511). 

İşletme sermayesini oluşturan bileşenlerin birbirleri ile ilişkili ve günlük faaliyetlere 
bağlı olması, işletme sermayesinin önemini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra şirket 
paydaşlarının faydalarını en üst düzeye çıkarabilmeleri için işletme sermayesi yönetimlerini 
etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir (Qazi ve diğerleri, 2011: 11005). 
Bu bağlamda şirketin işletme sermayesi yönetim başarısını etkileyen faktörlerden biri nakit 
dönüşüm süresinin kısalığıdır. Diğer bir deyişle işletme sermayesinin etkinliği, nakit dönüşüm 
süresinin düşük olmasına bağlıdır. Buna karşın şirketlerin işletme sermayelerine bağladıkları 
kaynakların nakit dönüşüm sürelerinin artması, şirketlerde likidite sorunlarının varlığına işaret 
etmektedir. Dolayısıyla şirketlerin dönen varlıklarını yönetirken nakit dönüşüm süresini 
dikkate almaları ve şirket yönetimindeki en önemli unsurlardan biri olarak göz önünde 
bulundurmaları gerekmektedir (Omağ, 2009: 46). 

Nakit dönüşüm süresi, şirketlerin hammadde için nakit ödeme günü ile başlattığı 
üretim sürecinin, alacaklarını tahsil ettiği güne kadar geçen süreyi ifade etmektedir (Moyer ve 
diğerleri, 2007). Nakit yönetiminin etkinliğini ölçmek amacıyla nakit dönüşüm süresinin 
hesaplanması, şirketler açısından son derece faydalı olabilmektedir. Çünkü finansmanda temel 
ilkelerden birisi, nakdi olabildiğince kısa sürede tahsil etmek ve mümkün olduğunca geç 
ödeme yapmaktır. Bu bağlamda nakit yönetimi genel olarak nakit dönüşüm süresine bağlı 
olarak gerçekleştirilebilmektedir (Yücel ve Kurt, 2002: 2).  

Nakit dönüşüm süresi, etkinlik süresinden AOTS (Alacakların Ortalama Tahsilat 
Süresi) + SOTS (Stokların Ortalama Tüketim Süresi) – KVBOÖS (Kısa Vadeli Borçların 
Ortalama Ödeme Süresi) şeklinde hesaplanmaktadır (Arnold, 1998: 560). Ayrıca nakit 
dönüşüm süresi, işletme faaliyetleri sonucunda kasadan çıkan nakdin net olarak geri 
dönüşümünün ne kadarlık bir süre zarfında gerçekleştiğini belirlemeye olanak veren bir 
yöntemdir (Keown ve diğerleri, 2001: 493).  

Çalışmada, 2010-2014 yılları arasında kurumsal yönetim endeksinde faaliyet gösteren 
18 şirketin nakit dönüşüm sürelerinin finansal performanslarına olan etkisi, çoklu doğrusal 
regresyon analizi ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle konu 
ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış önceki çalışmalardan oluşan yazın 
taramasına yer verilmiştir. Sonrasında ise çalışmanın metodolojisi kapsamında uygulamada 
kullanılan değişkenler, veri seti ve yöntem açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise 
yapılan analiz neticesinde ulaşılan bulgular değerlendirilip yorumlanmıştır. Nakit dönüşüm 
süresi ile finansal performans arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışma, kurumsal yönetim 
endeksinde faaliyet gösteren şirketlerin nakit dönüşüm sürelerini hesaplaması ve finansal 
performansla olan ilişkisini ortaya koyması açısından çalışmanın özgün değerini ifade 
etmektedir.  
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2.  Yazın Taraması 
Ulusal ve uluslararası literatürde nakit dönüşüm süresi analizi ile ilgili olarak birçok 

çalışma söz konusudur. Bu çalışmalarda gerek çeşitli sektörlerin nakit dönüş süreleri 
incelenirken gerekse nakit dönüş süresi ile karlılık ve performans arasındaki ilişki de 
incelenmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda farklı sonuçlar ortaya 
çıkarılmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında nakit dönüş süresi ile finansal performans 
arasındaki ilişkiye yönelik olarak yapılan çalışmalar incelenmiştir. 

Wang (2002) tarafından yapılan çalışmada, 1985-1996 dönemi kapsamında 
Japonya’dan 1555 ve Tayvan‘dan 379 şirketin nakit dönüşüm süreleri ile karlılıkları 
arasındaki ilişki korelasyon analizi vasıtasıyla incelenmiştir. Analiz neticesinde nakit 
dönüşüm süreleri ile karlılık arasında negatif korelasyon tespit edilmiş ancak bu ilişkinin 
sektör farklılıklarına karşı duyarlı olduğu da belirlenmiştir. 

Yücel ve Kurt (2002) çalışmalarında, 1995-2000 yılları arasında BIST’de işlem gören 
167 firmanın nakit dönüş süresi, karlılık, likidite ve borç yapısını dönemlere, sektörlere ve 
şirket büyüklüğüne göre regresyon ve korelasyon analizi ile karşılaştırmalı olarak 
değerlendirmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre nakit dönüş süresi ile likidite 
arasında pozitif ilişki tespit edilirken, aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı ile NDS arasında 
negatif ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca yüksek kaldıraç oranının şirketlerin likidite ve karlılık 
durumlarını olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir. 

Eljelly (2004) tarafından yapılan çalışmada, Suudi Arabistan şirketlerinin karlılıkları 
ile likidite göstergeleri olarak belirlenen cari oran ve nakit dönüşüm süresi arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Analiz neticesinde karlılık ve nakit dönüşüm süresi arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Lazaridis ve Tryfonidis (2005), Atina borsasında faaliyet gösteren 131 şirketin 2001-
2004 yılları arasındaki nakit dönüş süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Araştırma sonucunda nakit dönüş süresi ve brüt satış karı ile karlılık arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı ortaya çıkarılmış ve şirketlerin nakit dönüş sürelerini 
kısaltarak karlılıklarını artırabilecekleri tespit edilmiştir.  

Padachi (2006) çalışmasında, Moritanya’da faaliyet gösteren 58 şirketin nakit 
dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırma neticesinde, stokta 
kalma süresi ve nakit dönüşüm süresinin karlılığı pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Diğer 
taraftan alacakların tahsilat süresi ile borçların ortalama süresi ile karlılık arasında negatif 
yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 

Teruel ve Solana (2007) tarafından yapılan çalışmada, 1996-2002 döneminde 
İspanya’da faaliyet gösteren 8872 şirketin nakit dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki 
ilişki analiz edilmiş ve analiz neticesinde şirketlerin nakit dönüşüm sürelerini kısaltarak 
karlılıklarını artırabileceği belirlenmiştir. 

Raheman ve Nasr (2007), regresyon ve korelasyon analizi yardımıyla 1999-2004 
yılları arasında Pakistan Borsası’nda faaliyet gösteren 94 şirketin nakit dönüşüm süreleri ile 
karlılıkları arasında güçlü negatif bir ilişki tespit etmiştir. Diğer bir deyişle çalışmada, 
şirketlerin nakit dönüşüm sürelerinin artması sonucu karlılıklarının azaldığı belirlenmiştir.  
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Şamiloğlu ve Demirgüneş (2008) tarafından yapılan çalışmada, BIST’de faaliyet 
gösteren şirketlerin nakit dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişki çoklu regresyon 
yönetimi ile 1998-2007 dönemi kapsamında incelenmiştir. Çalışma sonucunda alacak tahsilat 
ve stokta kalma sürelerinin artmasının karlılığı olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılırken, 
satışların artmasının ise karlılığı olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Uyar (2009) tarafından 2007 yılında yapılan çalışmada, BIST’de faaliyet gösteren 
şirketlerin nakit dönüşüm süresi ile şirket büyüklüğü ve karlılığı arasındaki ilişki analiz 
edilmiştir. Analiz neticesinde nakit dönüşüm süresi ile şirket büyüklüğü ve karlılık arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü sonuçlar elde edilmiştir. 

Mohamad ve Saad (2010) tarafından yapılan çalışmada, 2003-2007 yılları arasında 
Malezya Borsası’nda faaliyet gösteren 172 şirketin çalışma sermayesi yönetimleri ile finansal 
performansları arasındaki ilişki regresyon ve korelasyon analizleri kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda çalışma sermayesi ve finansal performans arasında istatistiki 
olarak anlamlı ve negatif bir ilişkinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. 

Dong ve Su (2010), 2006-2008 yılları arasında Vietnam Borsası’nda faaliyet gösteren 
şirketlerin nakit dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma 
neticesinde nakit dönüşüm süresi ile karlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir 
ilişkinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. 

Gill, Biger ve Mathur (2010) çalışmalarında, 2005-2007 yılları arasında New York 
Borsası’nda hisseleri işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 88 şirketin nakit 
dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemişler ve inceleme sonucunda nakit 
dönüşüm süresi ile karlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit 
etmişlerdir. 

Coşkun ve Kök (2011), BIST’de 1991-2005 yılları arasında devamlı olarak faaliyet 
gösteren 74 üretim firmasının nakit dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişki Sistem-
GMM (Generalized Method of Moment) tahmin yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda, NDS, alacak tahsil süresi ve stok dönüşüm süresi değişkenleri ile karlılık arasında 
negatif ilişki tespit edilirken, borç ödeme süresi değişkeni ile karlılık arasında pozitif ilişki 
tespit edilmiştir. 

Alipour (2011) tarafından yapılan çalışmada, 2001-2006 dönemi esas alınarak Tahran 
Borsası’nda faaliyet gösteren 1063 şirketin nakit dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki 
ilişki analiz edilmiştir. Analiz neticesinde nakit dönüşüm süresi ile karlılık arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişkinin varlığı ortaya çıkarılmış. 

Azam ve Haider (2011), 2001-2010 döneminde Pakistan borsasında reel sektörde 
faaliyet gösteren 21 şirketin çalışma sermayesi kapsamında nakit dönüşüm süreleri ile finansal 
performansları arasındaki ilişki korelasyon analizi vasıtasıyla incelenmiştir. Analiz sonucunda 
çalışma sermayesi yönetimi ile finansal performans arasında ilişki tespit edilmiş, şirketlerin 
net ticaret döngüsünü, stok miktarını ve nakit dönüş süresini azaltarak finansal 
performanslarını artırabilecekleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Akbulut (2011), 2000-2008 yılları arasında BIST’de imalat sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerin nakit dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi regresyon 
analizini kullanarak gerçekleştirmiştir. Analiz sonucunda nakit dönüşüm süresi ile karlılık 
arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 
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Majeed vd. (2012) çalışmalarında, rastgele örneklem yöntemi ile seçilen ve Pakistan 
kimya, otomobil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 32 şirketin nakit dönüşüm süreleri ile 
finansal performansları arasındaki ilişki regresyon ve korelasyon analizleri ile 2006-2010 
yılları esas alınarak incelenmiştir. Analiz neticesinde nakit dönüşüm süresi ile finansal 
performans arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Aygün (2012), 2000-2009 yılları arasında BIST’de imalat sektöründe faaliyet gösteren 
107 şirketin nakit dönüşüm süreleri ile finansal performansları arasındaki ilişkiyi korelasyon 
ve regresyon analizlerini kullanarak incelemiştir. Analiz sonucunda nakit dönüşüm süresi ile 
finansal performans arasında ters yönlü negatif ilişki tespit edilmiştir. 

Meder Çakır (2013), BIST’de işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 52 
şirketin nakit dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişki, panel veri analizi yöntemi 
kullanılarak 2000-2010 dönemi kapsamında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda imalat 
sanayinde nakit dönüşüm süreleri arttıkça karlılığın da arttığı tespit edilirken, kimya ve taş alt 
sektörlerinde ise nakit dönüşüm süresi ile karlılık arasında ters yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Aytekin ve Güler (2014) tarafından yapılan çalışmada, BIST Taş ve Toprağa Dayalı 
Sanayi (XTAST) endeksinde faaliyet gösteren 26 şirketin 2009-2012 yılları arasındaki nakit 
dönüşüm süreleri ile karlılıkları arasındaki ilişki çoklu doğrusal regresyon modeli kullanılarak 
incelenmiştir. Analiz neticesinde stokta kalma süresi düşük, borç ödeme süresi uzun olan 
şirketlerin karlılığının yüksek olduğu belirlenmiştir. 
 

3.  Araştırmanın Metodolojisi 

3.1.  Uygulamanın Kapsamı, Değişkenleri ve Veri Seti 
Kurumsal yönetim endeksinde yer alan şirketlerin hem şirket yönetiminde hem de 

finansal yönetimlerinde, endekste yer almayan şirketlere göre verimliliğin daha yüksek 
olduğu söylenebilir. Bu durum da şirketlerin nakit yönetimlerinin başarısına doğrudan etki 
edebilmektedir. Bu bağlamda analiz kapsamına kurumsal yönetim endeksi (XKURY)’nde 
faaliyet gösteren şirketler dâhil edilmiştir. Çalışmada XKURY’nde yer alan şirketlerin nakit 
dönüşüm sürelerinin finansal performanslarını ne kadar etkilediğini tespit etmek 
amaçlanmıştır. Temmuz 2015 tarihi itibariyle BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 50 şirket 
yer almaktadır. Ancak araştırmada, 2008 yılında yaşanan küresel krizin olası etkilerinin 
dikkate alınmasının yanı sıra analiz döneminin genişletilmesi ve en doğru sonuçları 
verebilecek sayıda şirketi analiz kapsamına dâhil edebilmek için BIST Kurumsal Yönetim 
Endeksi (KYE)’nde 2010-2014 yılları arasında sürekli olarak faaliyet gösteren 18 şirketin 
verileri esas alınmıştır. Araştırma verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun ve 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin web sitesinden elde edilmiştir. Tablo 1’de 
veri setinde yer alan şirketler gösterilmektedir. 

 
Tablo 1: 2010-2014 Yılları Arasında Kurumsal Yönetim Endeksi’nde  

Faaliyet Gösteren Şirketler ve İşlem Kodları 
Kod Şirketler 

AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 
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Kaynak: http://www.kap.gov.tr/ 
Çalışmanın bağımlı değişkeni olan finansal performans, aktif karlılık (ROA: Return on 

Assets) ve özsermaye karlılığı (ROE: Return on Equity) ile temsil edilmektedir. Bağımsız 
değişken ise nakit dönüşüm süresi olarak belirlenmiştir. Ayrıca modele finansal performansı 
etkileyebilecek kontrol değişkenleri olarak kurumsal yönetim derecelendirme notu, finansal 
kaldıraç oranı ve toplam varlıkların doğal logaritması dâhil edilmiştir. Çalışmada kullanılan 
değişkenler Tablo 2’de verilmektedir. 
 
 

 

 

 

 

 

ARCLK Arçelik A.Ş. 

AYGAZ Aygaz A.Ş. 

CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 

IHEVA İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 

PETKM Petkim  Petrokimya  Holding. A.Ş. 

PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 

PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. 

TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

TRCAS Turcas Petrol A.Ş. 

TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 

TUPRS Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 

VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş 
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Tablo 2: Değişkenlerin Tanımlanması 

 
Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlerden biri olan nakit dönüşüm süresinin 

hesaplanmasına ilişkin bilgiler aşağıda Tablo 3’te gösterilmektedir.  
 
 

Tablo 3: Nakit Dönüşüm Süresinin Hesaplanması 

Alacak Devir Hızı (ADH) Net Satışlar / Ticari Alacaklar 

Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi (AOTS) Yıllık Gün Sayısı / Alacak Devir Hızı 

Stok Devir Hızı  (SDH) Satışların Maliyeti / Ortalama Stok 

Stokların Ortalama Tüketim Süresi (SOTS) Yıllık Gün Sayısı / Stok Devir Hızı 

Kısa Vadeli Borç Devir Hızı  (KVBDH) Satışların Maliyeti / Kısa Vadeli Borçlar 

Kısa Vadeli Borçların Ortalama Ödeme Süresi 
(KVBOÖS) Yıllık Gün Sayısı / Kısa Vadeli Borç Devir Hızı 

Nakit Dönüşüm Süresi (NDS) = AOTS+SOTS-KVBOÖS 

Kaynak: (İşeri ve Chambers, 2003: 1; Keown vd., 2001: 493; Akgüç,  2010: 44; Aydın vd., 2010: 115) 

 
Analiz kapsamında değerlendirilen ve veri setini oluşturan değişkenlere ilişkin 

hesaplanmış veriler, şirket ve yıl bazında aşağıda Tablo 4’te gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Değişken Tipi Değişken Adı Açıklama 

Bağımlı 
Aktif Karlılık (ROA) 

Özsermaye Karlılığı (ROE) 

Net Kar / Toplam Aktif  

Net Kar / Toplam Özsermaye  

Bağımsız Nakit Dönüşüm Süresi (NDS) NDS = AOTS+SOTS-KVBOÖS 

Kontrol 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 
(KYDN) 

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 
10 üzerinden en az 7 olmak 

Ln Toplam Varlık (LNTV) Toplam varlıkların doğal logaritması 

Finansal Kaldıraç Oranı (FKO) Toplam Borçlar / Toplam Aktif  
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Tablo 4: Yıl ve Şirket Bazında Veri Setini Oluşturan Değişkenler 

ŞİRKETLER	   ROA	   ROE	   FKO	   LNTV	   KYDN	   NDS	   ŞİRKETLER	   ROA	   ROE	   FKO	   LNTV	   KYDN	   NDS	  

AEFES	  2010	   0,090	   0,179	   0,496	   22,44	   84	   -‐248,3	   PRKAB	  2010	   -‐0,020	   -‐0,043	   0,537	   19,42	   80.79	   -‐51,9	  

AEFES	  2011	   0,053	   0,106	   0,501	   22,58	   85.46	   -‐176,2	   PRKAB	  2011	   0,009	   0,027	   0,669	   19,78	   81.5	   -‐84,8	  

AEFES	  2012	   0,059	   0,090	   0,348	   23,06	   89.39	   -‐238,6	   PRKAB	  2012	   0,018	   0,058	   0,686	   19,87	   84.39	   -‐105,4	  

AEFES	  2013	   0,117	   0,194	   0,398	   23,83	   93.3	   -‐167,9	   PRKAB	  2013	   0,016	   0,067	   0,770	   20,19	   86.55	   -‐143,4	  

AEFES	  2014	   -‐0,025	   -‐0,043	   0,412	   23,72	   94.2	   -‐109,1	   PRKAB	  2014	   0,018	   0,085	   0,783	   20,28	   90.62	   -‐132,4	  

ARCLK	  2010	   0,071	   0,152	   0,535	   22,71	   85.53	   -‐77,4	   PRKME	  2010	   0,100	   0,109	   0,075	   19,73	   86.45	   -‐113,5	  

ARCLK	  2011	   0,055	   0,139	   0,603	   22,94	   85.91	   -‐102,4	   PRKME	  2011	   0,208	   0,228	   0,084	   20,00	   86.66	   -‐75,1	  

ARCLK	  2012	   0,051	   0,134	   0,616	   23,05	   91.07	   -‐96,9	   PRKME	  2012	   0,213	   0,238	   0,105	   20,04	   88.24	   -‐17,2	  

ARCLK	  2013	   0,052	   0,144	   0,637	   23,16	   92.8	   -‐77,9	   PRKME	  2013	   0,119	   0,133	   0,110	   20,19	   89.8	   -‐36,4	  

ARCLK	  2014	   0,050	   0,140	   0,645	   23,24	   94.11	   -‐79,4	   PRKME	  2014	   0,037	   0,041	   0,099	   20,13	   89.45	   -‐17,9	  

AYGAZ	  2010	   0,085	   0,119	   0,282	   21,75	   84.61	   -‐32,8	   TAVHL	  2010	   0,024	   0,089	   0,735	   22,15	   90.35	   -‐285,7	  

AYGAZ	  2011	   0,140	   0,176	   0,206	   21,72	   84.95	   -‐15,5	   TAVHL	  2011	   0,024	   0,089	   0,730	   22,35	   90.96	   -‐253,0	  

AYGAZ	  2012	   0,103	   0,127	   0,195	   21,81	   89.57	   -‐14,4	   TAVHL	  2012	   0,054	   0,226	   0,761	   22,39	   92.44	   -‐224,4	  

AYGAZ	  2013	   0,064	   0,091	   0,296	   21,88	   92.71	   -‐24,4	   TAVHL	  2013	   0,048	   0,183	   0,735	   22,66	   93.97	   -‐222,2	  

AYGAZ	  2014	   0,064	   0,092	   0,309	   21,95	   92.93	   -‐26,8	   TAVHL	  2014	   0,085	   0,302	   0,718	   22,73	   94.15	   -‐199,9	  

CCOLA	  2010	   0,066	   0,138	   0,524	   21,83	   84.34	   -‐149,0	   TOASO	  2010	   0,073	   0,225	   0,677	   22,39	   84.17	   -‐93,8	  

CCOLA	  2011	   0,037	   0,084	   0,559	   22,05	   84.96	   -‐52,5	   TOASO	  2011	   0,075	   0,265	   0,716	   22,56	   85.83	   -‐114,2	  

CCOLA	  2012	   0,089	   0,199	   0,551	   22,17	   88.81	   -‐63,3	   TOASO	  2012	   0,074	   0,217	   0,660	   22,53	   90.25	   -‐119,4	  

CCOLA	  2013	   0,070	   0,170	   0,590	   22,67	   92.01	   -‐165,7	   TOASO	  2013	   0,073	   0,229	   0,680	   22,50	   91.39	   -‐126,3	  

CCOLA	  2014	   0,044	   0,094	   0,532	   22,70	   92.47	   -‐98,0	   TOASO	  2014	   0,081	   0,256	   0,685	   22,69	   90.09	   -‐155,7	  

HURGZ	  2010	   -‐0,025	   -‐0,052	   0,510	   21,18	   84.69	   -‐256,1	   TRCAS	  2010	   0,100	   0,103	   0,024	   20,15	   75.2	   -‐40,3	  

HURGZ	  2011	   -‐0,142	   -‐0,383	   0,630	   21,22	   85.54	   -‐335,0	   TRCAS	  2011	   0,114	   0,156	   0,268	   20,57	   81.2	   -‐587,7	  

HURGZ	  2012	   0,097	   0,202	   0,519	   21,16	   90.9	   -‐249,6	   TRCAS	  2012	   0,069	   0,102	   0,322	   20,75	   84	   -‐537,9	  

HURGZ	  2013	   -‐0,042	   -‐0,084	   0,497	   21,09	   90.9	   -‐154,5	   TRCAS	  2013	   0,021	   0,036	   0,400	   20,89	   87.51	   -‐477,8	  

HURGZ	  2014	   -‐0,180	   -‐0,395	   0,543	   20,66	   92.96	   -‐179,2	   TRCAS	  2014	   -‐0,013	   -‐0,022	   0,380	   20,82	   90.9	   -‐385,2	  

IHEVA	  2010	   0,032	   0,040	   0,200	   19,48	   71.2	   -‐49,5	   TTKOM	  2010	   0,162	   0,397	   0,591	   23,44	   82.66	   -‐321,6	  

IHEVA	  2011	   -‐0,092	   -‐0,129	   0,288	   19,47	   73.88	   -‐98,1	   TTKOM	  2011	   0,128	   0,359	   0,643	   23,51	   83.73	   -‐353,5	  

IHEVA	  2012	   0,067	   0,093	   0,283	   19,53	   76.75	   -‐129,3	   TTKOM	  2012	   0,153	   0,409	   0,625	   23,57	   88.01	   -‐222,1	  

IHEVA	  2013	   -‐0,087	   -‐0,125	   0,302	   19,40	   80.49	   -‐44,2	   TTKOM	  2013	   0,071	   0,245	   0,708	   23,63	   88.02	   -‐226,9	  

IHEVA	  2014	   0,046	   0,059	   0,222	   19,32	   77.9	   90,2	   TTKOM	  2014	   0,101	   0,318	   0,683	   23,71	   87.24	   -‐173,6	  

LOGO	  2010	   -‐0,011	   -‐0,013	   0,159	   17,43	   81.71	   -‐1864,9	   TTRAK	  2010	   0,203	   0,384	   0,472	   20,60	   83.02	   -‐80,5	  

LOGO	  2011	   0,063	   0,091	   0,312	   17,72	   82.61	   -‐3478,2	   TTRAK	  2011	   0,224	   0,466	   0,520	   20,94	   85.04	   -‐53,4	  

LOGO	  2012	   0,166	   0,245	   0,325	   17,96	   85.97	   -‐3011,8	   TTRAK	  2012	   0,203	   0,404	   0,497	   21,00	   89.02	   -‐37,9	  
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3.2.  Araştırma Hipotezleri 

Nakit dönüşüm süresi ve kurumsal yönetim endeksi notlarının finansal performansa 
olan etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışma kapsamında iki temel hipotez 
oluşturulmuştur. 

Kurumsal yönetim endeksinde yer alabilmek için gerekli olan derecelendirme notuna 
sahip olan şirketlerin yönetim ve performans olarak endekste yer alamayan şirketlere göre 
daha iyi durumda olduğunu söylemek mümkündür. Kurumsal yönetim endeksinde faaliyet 
gösteren şirketlerin, finansal performanslarının yanı sıra nakit yönetimlerinin de endekste yer 
almayan şirketlere göre daha başarılı oldukları söylenebilmektedir. Nakit dönüşüm süresi, 
şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmelerinde ve finansal performanslarının artmasında önemli 
bir etkendir. Bu bağlamda şirketlerin nakit dönüşüm süreleri kısaldıkça finansal 
performanslarının arttığı söylenebilmektedir. Bu doğrultuda araştırma kapsamında oluşturulan 
hipotezler aşağıda gösterilmektedir. 

H1: Nakit dönüşüm süresi ile ROA arasında negatif ilişki vardır. 

H2: Nakit dönüşüm süresi ile ROE arasında negatif ilişki vardır. 
3.3.  Yöntem ve Bulgular 

Uygulamada Kurumsal yönetim endeksinde faaliyet gösteren 18 şirketten 2010-2014 
yılları kapsamında elde edilen 81 gözlem, çoklu doğrusal regresyon analizi yapılarak 
incelenmiştir. Analiz öncesinde veri seti, eksik ve aykırı değer açısından değerlendirilmiştir. 
Veri setinde eksik değer bulunmadığı tespit edilmiş ardından aykırı değerlerin olup olmadığı 
araştırılmak üzere Mahalonobis uzaklık değerleri hesaplanmış ve dokuz gözlemin, tablo 
değerinden (𝑋";.%%&'  =16.268)  büyük olduğu tespit edilerek bu gözlemler veri setinden 
çıkarılmıştır. Değişkenler arasında çoklu değişme olup olmadığı tolerans, VIF ve koşul 
endeksleri açısından incelenmiştir. Değişkenler normal dağılım koşulunu sağlamakta ve 
aralarında çoklu doğrusal bağıntı bulunmamaktadır. ROA’ya ve ROE’ye göre ayrı ayrı 

LOGO	  2013	   0,155	   0,326	   0,526	   18,64	   89.12	   -‐1526,8	   TTRAK	  2013	   0,187	   0,377	   0,503	   21,13	   91.04	   -‐7,9	  

LOGO	  2014	   0,166	   0,315	   0,473	   18,93	   90.29	   -‐4482,7	   TTRAK	  2014	   0,136	   0,370	   0,632	   21,37	   90.46	   -‐54,0	  

OTKAR	  2010	   0,033	   0,120	   0,727	   20,27	   83.18	   -‐219,9	   TUPRS	  2010	   0,053	   0,189	   0,720	   23,36	   85.58	   -‐112,4	  

OTKAR	  2011	   0,064	   0,257	   0,750	   20,57	   84.68	   -‐196,8	   TUPRS	  2011	   0,084	   0,282	   0,701	   23,42	   86.2	   -‐46,8	  

OTKAR	  2012	   0,074	   0,316	   0,767	   20,76	   86.8	   -‐149,1	   TUPRS	  2012	   0,085	   0,299	   0,714	   23,56	   91	   -‐45,3	  

OTKAR	  2013	   0,070	   0,353	   0,801	   21,04	   91.03	   -‐122,9	   TUPRS	  2013	   0,057	   0,233	   0,757	   23,77	   93.43	   -‐71,2	  

OTKAR	  2014	   0,059	   0,298	   0,802	   20,93	   91.99	   -‐159,9	   TUPRS	  2014	   0,067	   0,235	   0,717	   23,81	   93.1	   -‐69,2	  

PETKM	  2010	   0,055	   0,081	   0,326	   21,59	   81.9	   -‐38,6	   VESTL	  2010	   0,010	   0,034	   0,714	   22,11	   84.02	   -‐105,2	  

PETKM	  2011	   0,038	   0,060	   0,363	   21,71	   85.2	   -‐32,5	   VESTL	  2011	   -‐0,007	   -‐0,031	   0,779	   22,36	   85.87	   -‐146,9	  

PETKM	  2012	   0,006	   0,010	   0,405	   21,75	   87.2	   -‐44,5	   VESTL	  2012	   -‐0,023	   -‐0,084	   0,727	   22,32	   88.32	   -‐103,3	  

PETKM	  2013	   0,015	   0,029	   0,474	   21,90	   89.1	   -‐58,7	   VESTL	  2013	   -‐0,018	   -‐0,074	   0,761	   22,45	   90.94	   -‐168,4	  

PETKM	  2014	   0,002	   0,003	   0,424	   22,06	   90.1	   -‐60,2	   VESTL	  2014	   0,013	   0,071	   0,813	   22,71	   89.45	   -‐173,4	  
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oluşturulan çoklu doğrusal regresyon modellerinin özeti Tablo 5’te ve Tablo 6’da 
gösterilmektedir.  

 
Tablo 5: Korelasyon, Belirtme ve Düzeltilmiş Belirtme Katsayıları (ROA) 

Not:  (*)Bağımlı Değişken: ROA Bağımsız Değişkenler: (Sabit) NDS 
  
 

Tablo 6: Korelasyon, Belirtme ve Düzeltilmiş Belirtme Katsayıları (ROE) 

Not:          (*) Bağımlı Değişken: ROE Bağımsız Değişkenler: (Sabit) LNTOPAKT 
  
Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlerin birbirini etkilemediğinden emin olmak 

için regresyon analizi stepwise yöntemi ile yapılmıştır. Tablo 5 ve Tablo 6 stepwise yöntemi 
sonucu elde edilen modelleri göstermektedir.  Analiz sonucunda ROA bağımlı değişkeni esas 
alınarak oluşturulan modelde nakit dönüşüm süresi, ROE bağımlı değişkeni esas alınarak 
oluşturulan modelde ise kontrol değişkenlerinden toplam varlıkların logaritması modele dâhil 
olmuştur. Diğer taraftan nakit dönüşüm süresi değişkeninin, ROE bağımlı değişkeni baz 
alınarak oluşturulan modele alınmadığı gözlenmektedir. Tablo 5 incelendiğinde ROA’ya göre 
oluşturulan modelde yer alan bağımsız değişkenin bağımlı değişkende meydana gelen 
değişimin %4,9’unu açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 7 ve Tablo 8, ROA ve ROE bağımlı değişkenlerine göre oluşturulan modellerin 
bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını gösteren varyans analizi sonuçlarına işaret 
etmektedir.  

Tablo 7: Varyans Analiz Tablosu (ROA) 

 

Tablo 8: Varyans Analiz Tablosu (ROE) 

Model R R² Düzeltilmiş R² S.H. 

1* 0,222 0,049 0,037 0,070 

Model R R² Düzeltilmiş R² S.H. 

1* 0,308 0,095 0,084 0,151 

Model Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

1 

Regresyon 0,020 1 
0,020 
0,005 

4,113 0,046 

Artık 0,387 79 
 

Toplam 0,407 780 

Model Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

1 

Regresyon 0,191 1 
0,191 
0,023 

8,308 0,005 

Artık 1,819 79 
 

Toplam 2,011 80 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   314	  

Tablo 7 ve Tablo 8’de görülen analiz sonuçları değerlendirildiğinde p değeri (p=0,000) 
< α=0.05 olduğundan tüm modellerin katsayılarının sıfırdan farklı olduğuna dolayısıyla her 
iki modelin de bütün olarak anlamlı olduğuna %95 güvenirlilik düzeyinde karar verilmiştir. 

Her iki model için bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkileme yönü, etkileme 
düzeyi ve değişkenler arasında çoklu doğrusal bağıntı olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlara 
dair bulgular Tablo 9’da ve Tablo 10’da gösterilmektedir. 

 
 
Tablo 9: Katsayıların Anlamlılık Testleri ve Çoklu Doğrusal Bağıntı Analizi (ROA) 

Not: Bağımlı Değişken: ROA 
 
 

Tablo 10: Katsayıların Anlamlılık Testleri ve Çoklu Doğrusal Bağıntı Analizi (ROE) 

Not: Bağımlı Değişken: ROE 

 

Tablo 9 ve Tablo 10 incelendiğinde tüm modellerdeki değişkenlere ait katsayıların 
(p<α=0.05)  modeldeki etkilerinin anlamlı olduğuna %95 güvenirlilik düzeyinde karar 
verilmiştir. ROA’ya göre oluşturulan ve R² değeri %4,9 olan model tercih edilmiştir. Bununla 
birlikte tablolarda görülen Tolerans değerlerinden hiçbirinin sıfıra yaklaşmadığı ve VIF 
değerlerinden hiçbirinin 10’dan büyük olmadığı göz önünde bulundurularak modelde çoklu 
doğrusal bağıntı bulunmadığı ve modelin kurulabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular 
doğrultusunda oluşturulan iki modele ait denklemler aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

ROA = (0,079393) + 0,000163NDS 
ROE = (-0,671) + 0,037LNTV 

ROA’ya ilişkin olarak oluşturulan denklem incelendiğinde, ROA’da meydana gelen 
değişimleri açıklamak üzere modele dâhil edilen değişkenlerden sadece NDS değişkenine ait 
katsayının anlamlı olduğu belirlenmiştir. Modelde diğer değişkenler sabitken NDS’deki bir 
birim değişimin ROA’da aynı yönde 0,000163 birimlik bir değişime neden olduğu tespit 
edilmiştir. Model denklemi kontrol değişkenleri bağlamında incelendiğinde, LNTV ve FKO 
ile ROA arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Özetle NDS’nin ROA’ya etkisinin 
pozitif olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla analiz sonuçlarına dayanarak H1 reddedilmiştir. 

Model Değişkenler βi 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar (βi) 
S.H. t değeri p 

Çoklu Doğrusal Bağıntı 

VIF Tolerans 

1 
(Sabit) 

NDS 

0,079393  

0,222 

0,013 6,140 0,000  

0,000163 0,000 2,028 0,046 1,000 1,000 

Model Değişkenler βi 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar (βi) 
S.H. t değeri p 

Çoklu Doğrusal Bağıntı 

VIF Tolerans 

1 
(Sabit) 

LNTV 

-0,671  

0,308 

0,281 -2,383 0,020  

0,037 0,013 2,882 0,005 1,000 1,000 
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ROE’ye ilişkin olarak oluşturulan diğer denklem incelendiğinde ise ROE’de meydana gelen 
değişimleri açıklamak üzere modele dâhil edilen değişkenlerden sadece LNTV değişkenine 
ait katsayının anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Modelde diğer değişkenler sabitken 
LNTV’deki bir birim değişimin ROE’de aynı yönde 0,037 birimlik bir değişime neden olduğu 
tespit edilmiştir. Model denklemi NDS ve kontrol değişkenleri bağlamında incelendiğinde ise 
FKO ile ROE arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Özetle LNTV’nin ROE’ye 
etkisinin pozitif olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla ROE modeline NDS’nin girmemesi 
nedeniyle H2 reddedilmiştir. 
 

4.  Genel Değerlendirme ve Sonuç 
Çalışmada, 2010-2014 yılları Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde devamlı 

olarak faaliyet gösteren 18 şirketin nakit dönüşüm sürelerinin finansal performanslarına olan 
etkisini, çoklu doğrusal regresyon analizi ile ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Aktif karlılık ve 
özsermaye karlılığı finansal performans göstergeleri olarak çalışmanın bağımlı değişkenlerini 
oluştururken, nakit dönüşüm süresi ise bağımsız değişken olarak analize dâhil edilmiştir. 
Ayrıca finansal performansı etkilediği düşünülen kurumsal yönetim derecelendirme notu, 
toplam varlıkların doğal logaritması ve finansal kaldıraç oranı kontrol değişkenleri olarak 
çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Analizde kullanılan bağımlı değişkenler için iki farklı model oluşturulmuştur. Aktif 
karlılık (ROA) esas alınarak oluşturulan modele sadece nakit dönüşüm süresi değişkeni dâhil 
olmuştur. Bu bağlamda yapılan analiz sonucunda finansal performans ile nakit dönüşüm 
süresi (NDS) arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca 
Modelde diğer değişkenler sabitken NDS’deki bir birim değişimin ROA’da aynı yönde 
0,000163 birimlik bir değişime neden olduğu ve NDS’nin finansal performansta meydana 
gelen değişimin %4,9’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Özsermaye karlılığı (ROE) için 
oluşturulan modele sadece kontrol değişkenlerinden biri olan toplam varlıkların doğal 
logaritması dâhil olurken, nakit dönüşüm süresi ile özsermaye karlılığı ile arasında herhangi 
bir ilişki tespit edilememiştir. 

Konu ile ilgili önceki çalışmalar (Wang, 2002; Yücel ve Kurt, 2002; Eljelly, (2004); 
Lazaridis ve Tryfonidis, 2005; Teruel ve Solana, 2007; Raheman ve Nasr, 2007; Uyar, 2009; 
Mohamad ve Saad, 2010; Dong ve Su, 2010; Coşkun ve Kök, 2011; Alipour, 2011; Azam ve 
Haider, 2011; Akbulut, 2011; Majeed vd., 2012; Aygün, 2012) incelendiğinde, mevcut 
çalışmada nakit dönüşüm süresi ile finansal performans ve karlılık arasında negatif ilişki 
öngörülmüştür. Ancak analiz sonuçlarına göre nakit dönüşüm süresi ile finansal performans 
arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiş ve literatürdeki bazı çalışmalar  (Padachi, 2006; Gill, 
Biger ve Mathur, 2010; Meder Çakır, 2013) ile benzer bulgulara ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle 
analiz neticesinde elde edilen bulgular literatürdeki genel sonuçları desteklememektedir. Bu 
durum sektör ve incelenen dönem farklılığından ortaya çıkmış olabilir. 

Nakit dönüşüm süresi ile finansal performans arasındaki ilişkinin incelendiği bu 
çalışma, kurumsal yönetim endeksinde faaliyet gösteren şirketlerin nakit dönüşüm sürelerini 
hesaplaması ve finansal performansla olan ilişkisini ortaya koyması açısından çalışmanın 
özgün değerini ifade etmektedir. Diğer taraftan endekste devamlı olarak faaliyet gösteren 
şirket sayısının az olması analiz kapsamını daraltmakta ve bu durum, çalışmanın kısıtını 
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oluşturmaktadır. Bu bağlamda farklı değişkenler ve sektörler analize dâhil edilerek daha 
kapsamlı veri setleri ile bu çalışmayı geliştirmek mümkün olabilecektir. 
 

Kaynakça 
 

Akbulut R. (2011). İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi 
Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40 (2), 195-206. 

Alipour, M. (2011). Working Capital Management and Corporate Profitability: Evidence 
From Iran. World Applied Sciences Journal, 12 (7), 1093-1099. 

Arnold, G. (1998). Corporate Financial Management. Prentice Hall, First Pub., England. 

Aygün, M. (2012). Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat 
Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 12 (2), 215-223. 

Aytekin, S. ve Güler, S. (2014). Nakit Dönüş Süresi Ve Karlılık Arasındaki İlişkinin 
Belirlenmesi: BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksi’nde (XTAST) Ampirik Bir 
Uygulama. KAU IIBF Dergisi, 5 (8), 79-98. 

Azam, D. M. ve Haider, S. I. (2011). Impact of Working Capital Management on Firms’ 
Performance: Evidence from Non-Financial Institutions of KSE-30 Index. 
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3 (5), 481-492. 

Banos-Caballero, S., Garcia-Teruel, P.J. ve Martinez Solano, P. (2010). Working Capital 
Management in SMEs. Accounting&Finance, 50, 511-527. 

Coşkun, E. ve Kök, D. (2011).  Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: 
Dinamik Panel Uygulaması. Ege Akademik Bakış,  11 (Özel Sayı), 75-85. 

Dong, H. P. ve Su, J. (2010). The Relationship Between Working capital Management and 
Profitability: A Vietnam Case. International Research Journal of Finance and 
Economics, 49, 59-67. 

Drobetz, W. Schillhofer, A. ve Zimmermann, H. (2003). Corporate Governance and Firm 
Performance: Evidence from Germany. 
http://www.cofar.unimainz.de/dgf2003/paper/paper146.pdf (Erişim Tarihi 
12.06.2012). 

Eljelly, A. (2004). Liquidity-Profitability Tradeoff: An Empirical Investigation in an 
Emerging Market. International Journal of Commerce & Management, 14 (2), 48-61. 

Gill, A., Biger, N. ve Mathur, N. (2010). The Relationship Between Working Capital 
Management And Profitability: Evidence From The United States. Business and 
Economics Journal, 1-9. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP). https://www.kap.gov.tr/, Eylül 2015. 
Keown, A. J., Martın, J. D., Petty, J.W. ve Scott Jr, D. F. (2001). Foundations of Finance. 

3’rd Edition,  Prentice Hall, New-Jersey, 493. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   317	  

Lazaridis, I. ve Tryfonidis, D. (2005). The Relationship Between Working Capital 
Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange. 
Journal of Financial Management and Analysis, 19, 26-25. 

Majeed, S., Majidmakki, M. A., Saleem, S. ve Aziz, T. (2012). The Relationship Of Cash 
Conversion Cycle And Firm’s Profitability: An Empirical Investigation Of Pakistani 
Firms. International Journal of Financial Management, 1 (1), 80-96. 

Meder Çakır, H. (2013). Nakit Döngüsünün Firma Kârlılığına Etkisinin Sektörel Analizi. 
Journal of Yasar University, 30 (8), 4948-4965. 

Mohamad, N. E. A. B. ve Saad, N. B. M. (2010). Working Capital Management: The Effect 
of Market Valuation and Profitability in Malaysia. International Journal of Business 
and Management, 5 (11), 140-147. 

Omağ, A. (2009). Gıda Sektöründe Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: Türkiye ve Amerika 
Birleşik Devletleri Örneği. Maliye Finans Yazıları, 23 (83), 45-58. 

Padachi, K. (2006). Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms’ 
Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms. International 
Review of Business Research Papers, 2 (2), 4558. 

Qazi, H.A., Shah, S. M. A., Abbas, Z. ve Nadeem T. (2011). Impact of Working Capital on 
Firms’ Profitability. African Journal of Business Management, 5 (27), 11005-11010. 

Raheman, A. ve Nasr, M. (2007). Working Capital Management and Profitability – Case of 
Pakistani Firms. International Review of Business Research Papers, 3 (1), 279-300. 

Sloan, R. G. (2001). Financial Accounting And Corporate Governance:  A Discussion. 
Journal of Accounting and Economics. 32, 2. 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD). http://www.tkyd.org/tr/default.html, Eylül 
2015. 

Şamiloğlu, F. ve Demirgüneş, K. (2008). The Effect of Working Capital Management on 
Firm Profitability: Evidence from Turkey. The International Journal of Applied 
Economics and Finance, 2 (1), 44-50. 

Teruel-Garcia, P. J. ve Martinez-Solano, P. M. (2007). Effects of Working Capital 
Management on SME Profitability. International Journal of Managerial Finance, 3, 
164-177. 

Uyar, A. (2009). The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: 
An Empirical Investigation in Turkey. International Research Journal of Finance and 
Economics, 24, 186-193. 

Wang, Y-J. (2002). Liquidity Management, Operating Performance And Corporate Value: 
Evidence From Japan And Taiwan. Journal of Multinational Financial Management, 
12, 159169. 

Yücel, T. ve Kurt, G. (2002). Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB 
Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. İMKB Dergisi, 6 (22), 1-15. 

	  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 53           Ocak - Şubat 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   318	  

HESSE’NİN DOĞU DİNLERİNE YAKLAŞIMI 

Ayşe DEMİREL* 

Öz 

Çocukluğundan beri katı Hıristiyan kuralları ile yetiştirilen Hermann Hesse’nin anne ve babası 
misyonerlik görevi üstlenecek ölçüde dinlerine bağlıdır. Nitekim bu iki insanı birbirine yaklaştıran da söz konusu 
görevleri olmuştur. Böyle bir aile ortamı içinde hiç şüphesiz Hesse’nin de dini anlayışı kendi öz dini yönünde 
şekillenecektir. Ancak onun hayata yönelik özgürlükçü bakış açısı ve bireyci yönü, Hıristiyanlığın öngördüğü 
dogmatizmle çakışmaktan kendini alamaz. Ailesinin de yakın irtibatta olmaları dolayısıyla Doğu kültürü ve 
inançları, Batı dünyasına aidiyetinden ödün vermeyen Hesse’ye bu noktada çözüm olanakları sunar. Hesse’nin 
Doğu din ve inanışlarını birtakım eksiklikleri olduğuna inandığı Hıristiyanlığa alternatif görür ve bunlara 
Hıristiyanlığa reform sağlayacak işlevler yükler. Hesse’nin eserlerinde sıkça rastladığımız bu etkilerin çıkış 
noktasının maruz kaldığı bu ikilem olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Hesse’nin Doğu dine 
yaklaşımını irdelemek ve açıklamak amaçlanmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Din, Hıristiyanlık, Dogmatizm, Doğu Kültürü, Doğu Dinleri 

Hesse's Approach to Eastern Religions 

Abstract 

As having parents who are so closely linked with their religion that they could even bear missionary 
duty, Hermann Hesse was brought up in hard Christian principles. As a matter of fact the reason why these two 
person came closer, was their duty of missionary. In such an ambiance, it is certain that Hermann Hesse's 
conception of religion will be shaped accordingly to his own religion. But his opinion of liberty and 
individualistic aspect, cannot resist to be in collide with the dogmatism of Christian. His parent's close 
connection with East culture and faiths offers possibilities of solution to Hermann Hesse who never 
compromises his belonging to the Western world. Hermann Hesse thinks that The Eastern cultures and faiths are 
alternatives for Christianity in which he founds some imperfections, and he charges functions to these cultures 
and faiths that can supply reforms in Christianity. It is thought that this dilemma is the main reason of the effects 
which can commonly be seen in Hermann Hesse's works. On this account, the aim of this research is to explicate 
and  to represent Hermann Hesse's religion approach. 

Key words: Religion, Christianity, Dogmatism, Eastern Culture, Eastern Religions 

Giriş 

Uzak Doğu’ya ait dini inanışlar ve felsefi düşünceler kendi bölgelerinde etkinliklerini 
sürdürdüğü gibi zamanımızda Batı’yı da etkisi altına almaktadır. Nitekim bunlar arasında en 
yaygın olanı Hinduizm, günümüzde Hindistan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Güney Afrika ve 
özellikle İngiltere olmak üzere Avrupa’da yayılmaktadır. Bu yayılma, 19. ve 20. yüzyıllarda 
Hint tüccar ve işçilerin büyük bölümünün göç etmesiyle, sonraki yayılma ise son on yıllık 
sürede Hint yabancı işçilerin Basra Körfezi’ne gelmesiyle gerçekleşti  
(http//tr.wikipedia.org/Hinduizm, 27.11.2015).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı ABD, aise_d@hotmail.com 
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Batı’ya daha ziyade ticaret yoluyla yayıldığını anladığımız bu bilgilerden farklı olarak 
Hesse’nin Doğu dinlerine yakınlığı ailesinin Hıristiyanlığı yayma çabalarına dayanmaktadır. 
Nitekim Hesse’nin Doğu kültürüne yakınlığı, onunla ilgili kaynaklarda sıkça rastladığımız 
üzere onun çocukluğunda edindiği izlenimlerine dayanır. Anne babası ve büyük ebeveynleri 
uzun yıllar Hindistan’da Hıristiyanlığın misyonerliğini yapmışlar (Karstedt, 1983: 22), bu 
yüzden de burayla hep yakın irtibatta olmuşlardır. Hesse’yi, çocukluğundan beri gizemli 
yönüyle büyüleyen ve etkisi altına alan Hindistan ve Doğu dinlerinin ve kültürlerinin onu niye 
böylesi etki altına aldığını anlamanın yolu, söz konusu kültür ve dinlerin prensip ve 
felsefelerinde yatmaktadır.  

İnancı en temel unsurlardan biri olarak gören, eserleri “creative 
autobiography”(Freedemann, 1978: 4) olarak nitelenen Hesse, bunu birçok eserinde vurgular. 
Ailesinin benimsediği mevcut Hıristiyanlığa karşı içinde yer eden kuşkulardan kurtulamayan 
Hesse, yine de inancını hiçbir zaman reddetmemiştir. İnancın hayatında önemli bir yerinin 
olması, onun mensubu olduğu dini irdelemesine sebep olmasından başka ayrıca tanıştığı farklı 
kültür ve dinleri de objektif bir bakış açısıyla araştırmasına vesile olmuştur. Nitekim Hesse, 
ailesi gibi tek dogma olarak Hıristiyanlığı görmemmiş, irtibatta olduğu yabancı kültür ve 
inanışlarla da yakından ilgilenmiştir. Bu noktada söz konusu Doğu’ya ait din ve felsefelerin 
temel prensipleri hakkında bilgi vermekte yarar var: 

Doğu Din ve Kültürleri 

Hinduizm 

Doğu dinleri denildiği zaman ilk akla gelen çoğu zaman Hinduizm’dir. Çünkü 
Hinduizm yaklaşık 900 milyon takipçisiyle İslam dini ve Hıristiyanlıktan sonra dünya 
üzerinde en fazla kabul gören üçüncü dindir. Hindistan, Nepal ve Endonezya’daki nüfusun 
önemli bir bölümü başta olmak üzere Hinduizm’i dünya nüfusunun yaklaşık yüzde on beşi 
kabul etmektedir. Nitekim Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde doksanını oluşturan 700 
milyon kişi Hindu’dur. 

Hinduizm’in kendi içinde birçok farklı türevi olduğu için, bu inancın öğretilerini kesin 
hatlarla tespit etmek, inanışları sınıflandırabilmek ve bunun ardından tüm yönlerini teker teker 
ortaya koymak mümkün değildir. Ancak Hindu dini hakkında bilinen en temel gerçek, bu 
dinin insanları puta tapınmayı teşvik eden, pagan bir inanç olduğudur. Hinduların nasıl bir 
Tanrı inancına sahip olduklarını anlamak oldukça zordur. Çünkü her farklı Hindu 
topluluğunun, kasabanın, köyün, hatta aynı aile içinde yaşayan bireylerin dahi birbirlerinden 
farklı inançları bulunabilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi putperest bir yapıya sahip 
olan Hinduizm’in bu yönünü fark etmek zor değildir. Ancak Hindular asırlardır süregelen 
putperest geleneklerini çok farklı şekilde yorumlarlar. Milyonlarca farklı puta tapmalarına 
rağmen genelde Hindular putperest olduklarını kabul etmezler. “Brahma” adı verdikleri 
“evrensel bir ruha” inandıklarını, diğer putları Brahma’nın yansımaları olarak gördüklerini 
dolayısıyla Hinduizm’in tek Tanrı’lı bir inanç olduğuna inanırlar.  

Putperest Doğu dinlerinin en temel özelliklerinden biri ahiret inancını inkâr 
etmeleridir. Ancak kesin bir yok oluşu da kabul etmeyen Hindular, ahiret inancına alternatif 
olarak reenkarnasyona inanırlar. Onlar canlılarının hayatlarının reenkarnasyon ve karma 
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olarak isimlendirilen bir sisteme göre işlediğini iddia ederler. Hinduizm’in ölüm ve dünya 
hayatına bakışı da bu iki temel üzerine kuruludur. Reenkarnasyon (ruh göçü), ölümün 
ardından ruhun beden değiştirerek dünyaya birçok kez gelip gitmesi şeklinde özetlenen bir 
inanıştır. Hinduizm’de “sansara” adını alan reenkarnasyonun “karma” adı verilen bir sebep-
sonuç yasasına göre işlediği düşünülür. Karma inancına göre yapılan kötü davranışlar kötü 
karma oluşturacak, insanın bir sonraki yaşamında aşağı bir bedene sahip olmasına sebep 
olacaktır. Aynı şekilde iyi davranışlar da iyi karma oluşturacak ve kişi bir sonraki hayatında 
yüksek bir beden elde edecektir. Böylece insan farklı bedenlerle dünyaya geri dönecektir. 
Hinduizm’e göre her varlık insan bedenine ulaşıncaya kadar bitki, böcek, hayvan gibi değişik 
yaşam formundan geçer bunun ardından insan olarak dünyaya gelir. Bu geliş gidişlerin amacı 
ise “yaşam-ölüm-yeniden doğum-yaşam-ölüm” zincirini kırıp özgürlüğe aydınlığa “Nirvana” 
ya da “Brahma” ya kavuşmaktır (m.sorularlaislamiyet.com, 27.11.2015).  

Dini bir inanç olarak yukarıda genel hatlarıyla aktardığımız Hinduizm’in geleneksel 
kabul görmüş ve uygulanagelmiş pratikteki yönüne göre düşünsel yönü, onun Batı dünyasında 
yayılmasına olanak sağlamıştır. Nitekim Hinduizm’in bireyi ön plana çıkaran ve kaderciliği 
yok sayan tutumu onun bu yöndeki en belirgin özelliklerindendir. Hinduizm’in felsefi arka 
planına ilerleyen sayfalarda değineceğiz.  

Budizm 

Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. 
İlk önce Hindistan’da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde, Güneydoğu ve Doğu Asya’da 
(Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde) 
yayılmıştır. Budizm MÖ 563-MÖ 483 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen, bugün Buda 
olarak bilinen Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. Siddhartha Gautama, Kuzey 
Hindistan'da bir prens olarak doğduktan sonra hayattaki acıları sona erdirmek için bir yol 
bulmak amacıyla krallığını terk etmiş ve uzun çalışmalar sonucunda aydınlanmaya ulaşmıştır. 

Budizm’de her varlık sonsuz bir ölüm ve yeniden doğum döngüsü içinde, Altı Âlem 
denilen farklı yaşam formları arasında tekrar tekrar var olur. Ancak yeniden doğum kavramı 
diğer dinlerdeki, sabit ve her şeyden apayrı bir varlığı olan “ruhun göçü”, yani reenkarnasyon 
inancından farklıdır. Bunun nedeni Budizm'e has iki temel kavramdır: anatta, çevresinden 
bağımsız bir ben olgusunun yokluğu ve anicca, her şeyin değişime tabi olması. Karma, eylem 
anlamına gelmektedir. Budizm'de ise erdemli (kusala) veya zararlı (akusala) istemlerin ve 
bunların yol açtığı zihinsel etmenlerin, canlıların yeniden doğum süreçlerini ve yazgılarını 
şekillendirmesini ifade eder. Olumlu ya da olumsuz her eylemin karması, bizzat o yaşam 
süresinde veya daha sonrakilerde meyve verecek bir tohum yaratır. 

Reenkarnasyon ve Karma Buda’dan önce Hint felsefesinde bilinen kavramlardı. Buda, 
çoğunlukla, batılı alımlamalardan kaçtığı gibi vedik tasarımlarına da karşı gelmekte ve kendi 
deneyimlerine göre eksiklikleri tamamlamaktaydı. Hint felsefesinde bilinen Atman 
(Sanskritçe) ya da Atta ‘benlik’i Batı'ya ait düşünce dünyasındaki insan ruhuyla benzer 
görmekteydi. Buda, bireysel olarak varlığı ve yeniden de doğabilecek sabit bir bütünlüğü 
reddetti. Bunun aksine Anatman ya da Anatta hakkında görüşlerini dile getirmekteydi. Ona 
göre Atman’ın tasviri, Dünya'nın durumu hakkındaki yanılmanın bir bölümüdür. Buda’nın 
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öğretilerine göre kişilik, insanın kendi deneyimleri ve Dünya'yı algılamasıyla birlikte beş 
gruptan oluşmaktadır: Vücut, duyu, idrak, ruhsal farkındalık ve bilinçaltı. 

Budizm’de değişmez bir bütünlük yerine sürekli bir oluşum, değişim ve ölüm 
vurgulanır. Vedik geleneğinde bilinen şey, Budizm’e göre sadece değişmez bir bütünlüğü 
değil, aynı zamanda sürekli bir oluşumu, değişimi ve ölümü içine alıyordu. Buna göre de 
yeniden doğuş olamazdı. Budizm’de reenkarnasyonun sadece ‘ruh göçü’ değil, karma bir 
dürtü olduğu anlaşılır. Bu dürtü, yeniden beliren, bir ya da birden fazla varoluşu yeniden açığa 
vuran söz konusu dengeli karmabilanzların bir sonucu değildir. Bildik bir alegori mum 
ışığıyla birlikte bu işlemi, yanan diğer mumlarla karşılaştırır. Ne mum ışığı kalır, ne de asıl 
mum ışığı olmadan ondan sonra gelenler. 

Budizm genelde bir din olarak kabul edilir ancak kimi zaman Budizm için ruhani 
felsefe tanımı da yapılmaktadır. Bunun nedeni Budizm’de mutlak bir yaratıcı Tanrı fikri 
bulunmamasıdır. Buda’nın yaşadığı dönemlerden itibaren bir yaratıcı kavramın bulunmayışı 
Budist düşüncenin ayırt edici özelliklerinden biri olagelmiştir. Budizm doğaüstü varlıkların 
(örneğin, Budist yazmalarda bahsedilen devalar) varlığını reddetmemekle birlikte, diğer 
dinlerde olduğu gibi “tanrılara” yaradılış, kurtuluş veya yargılama gücü atfetmez. Daha çok 
insanların ve hayvanların yaptığı şekilde dünyevi olayları etkileme güçleri olduğu kabul 
edilir. Tıpkı insanların dünyayı hayvanlardan daha çok etkileyebilmesi gibi, “devaların” da 
etkisi insanlardan daha güçlüdür; ancak hiçbir tanrının gücü mutlak değildir. Daha da 
önemlisi tanrılar da insanlarla birlikte ölüm ve yeniden doğum döngüsü içinde, yani 
samsara’da acı çekmektedirler. Tanrılar Nirvana’ya ulaşmamışlar, dolayısıyla kıskançlık, 
öfke, yanılgı ve keder gibi duygulara sahiptir. Bu nedenle, Buda Nirvana’ya ulaşan yolu 
gösterdiği için, “tanrıların ve insanların öğretmeni” olarak anılır. Pali derlemesine göre 
tanrılar, yalnızca kendi etki veya kontrol alanları izin verdiği kadar güçlüdür. Bu nedenle, 
Nirvana’ya insanlardan daha yakın veya insanlardan daha bilge değillerdir 
(www.dmy.info/budizm-nedir, 26.11.2015). 

Taoizm 

Taoizm, Çin dini geleneğine ait en orijinal öğretilerdendir. Taoculuğun ortaya 
koyduğu din anlayışı, Çin dini geleneğinin, daha çok metafizik içerikli öğretileri üzerine 
kurulmuştur. Bu onu Çin medeniyeti içerisinden çıkmış Konfüçyüsçülükten ayıran en büyük 
özellik olmuştur.  

Taoizm dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunur. MÖ 6. yüzyılda 
Lao- Tse tarafından kurulmuştur. Bu görüşe göre her şey Taodur. Taodan akar, Taoya döner. 
Bu anlayışa göre Tao evrendeki düzendir. Tao kendiliğinden var olmuştur. Betimlenemez, 
nesnesiz, cisimsiz, sonlu ve sonsuz olan akıldır. Bütün bu özellikler varlığı yokluğa 
götüreceğinden Tao yokluk demektir. Varlığı yokluğa indirgediği için bu görüş de bir tür 
nihilizm olarak görülür. 

Taoizmin kurucusu Laozi'ya göre nesnelere ve kavramlara verdiğimiz anlamlar 
arzuları ve amaçları doğururlar. İyi ve kötü, alçak ve yüksek, aydınlık ve karanlık gibi. Bu 
anlamlardan kopmamız arzu ve amaçlarımızdan ayrılmamız sonucu eylemsizliğe varırız. 
Eylemsizlik bir kere kavrandığında uyumlu yaşama geçiş kapısı açılır. Geçmişin pişmanlıkları 
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ve gelecek kaygısı ve planları gibi gerçek yaşamdan koparan etkiler aynı zamanda insan 
yaşamında bir tür dengesizlik hali yaratır. Uyumlu yaşam ve doğal akış insanın içinde 
bulunduğu an ile bütünleşerek yaşamasını sağlar. Bu uyuma yolu izlemek denir. Yol anlamına 
gelen tao kelimesiyle kastedilen budur. 

İşte bu öğretileri ortaya koyan ve Taoizm’in kurucusu olarak bilinen Laozi’nun hayatı 
hakkında bilgimiz çok azdır. Onun yaşayıp yaşamadığı bile tartışılmıştır. Hakkında birçok 
görüş ortaya atılmış ve efsaneler uydurulmuştur. 

Tao, hem Lao-tzu hem Chuan-tzu tarafından anlaşıldığı şekliyle sözle ifade edilemez 
bu yüzden onunla ilgili sembolik bir anlatım kullanmışlardır. Tao'nun beşeri herhangi bir 
zihni yapı ile anlaşılmayacağını O'nun selbi (olumsuzlayıcı)sıfatları sayılarak gösterilmeye 
çalışılmıştır; isimsiz, şekilsiz, suretsiz, görünmeyen, işitilmeyendir O. Chuang-tzu'ya göre Tao 
semavi eşitlenmenin, bütün zıtları ve çelişkileri eşit kılan mutlak birlik halidir. 

Meditasyonun yeri Taoizm’de bundan önce bahsettiğimiz Hinduizm ve Budizm’de 
olduğu gibi önemlidir. Taoistler meditasyonu hem sağlık ve uzun ömür gibi fiziksel hem de 
Tao ile birleşmek, bütünleşmek gibi ruhsal bir amaçla kullanmışlardır. Ruhsal gelişimin ilk 
aşamalarında meditasyon zihni arındırmak, duyguları dengelemek, arzuları azaltmak ve iç 
enerjiyi çevirmek için sonraki aşamalarda uygulayıcının Tao ile birleşmesini sağlamak için 
kullanılır (www.felsede.gen.tr, 27.11.2015).   

Hesse’nin Doğu Dinlerine Yaklaşımı 

Hesse, misyoner bir ailenin çocuğu olmasına rağmen kilisenin ona dini bir yaşantı 
vermediğini, oradaki vaaz ve nasihatlerin kendisini açmadığını ifade eder. Ailesinde gördüğü 
taassup ve sofuluk, insana yalnızca kötü yönünü görüp bu dünyaya ait ne varsa hepsini 
uzlaşmaz bir tutumla reddediyordu. Nitekim Hesse’nin ailesi, yakın irtibatta oldukları Hint 
kültürünü sevmelerine rağmen onun dini anlayışından herhangi bir inancı doğrulamazlar ve 
Hz. İsa’yı da tek doğru kabul ederler. Hesse, onlarda gördüğü bu önyargılı yaklaşımı hiçbir 
zaman onaylamamış ve Hint dinleri ve kültürü ile yakından ilgilenmesini de daha çok buna 
bir tepki olarak başlatmıştır. Onların bu tutumu, ruhun özgürlükle mutluluğu 
yakalayabileceğine inanan Hesse’nin düşünceleriyle taban tabana zıtlık arz ettiğinden Hesse, 
kendisi de Hıristiyan olmasına rağmen kendisini kilisenin dogmalarına teslim etmemiştir.   

Birbirinden farklı biçimlerde ortaya çıkarak eserlerine temel teşkil eden gücü Hesse, 
inanç güdüsü (religiöser Antrieb) olarak ifade etmiştir. Geleneksel inanç kalıplarından kendini 
kopardıktan sonra Hesse’nin hayatında mücadele ve acı çekme evresi başlamıştır. Dini şüphe 
onda korku, yalnızlık ve karmaşık bir ruh haline sebep olmuş, yaşadığı içsel buhran Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında maruz kaldığı sıkıntılar onda büyük bir krize yol açmıştır. Geleneksel 
değerlere ve düzene olan güveni alt üst olmuş ve hayatı birbiri ile bağdaşmayan zıtlıklar 
yumağı olarak görmeye başlamıştır. (Aytaç, 1994: 7).   

Aydınlanma ve irşat peşinde olan ve herhangi bir dine girmek amacında olmayan 
Hesse’nin (Mileck,1987:174) Hıristiyanlığın dogmasını benimsememesinin ardındaki 
sebepler üzerinde düşünecek olursak, bunlardan en belirginini söz konusu dogmatizmin 
içeriğinin Hesse’nin yaşam tarzına uygun düşmemesini gösterebiliriz. Ahlaki yönü kadar 
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dünyevi yönü de güçlü olan Hesse’nin insanın sadece kötü yönünü görüp bu dünyaya ait her 
şeyi saf dışı bırakmayı görev edinen bir düşünceyle bağdaşması nitekim düşünülemez. 
Yaratılışı gereği toplumsal düzenin koyduğu kurallara bağlı olmaktan kaçınan Hesse, hayatı 
boyunca herhangi bir öğreti ve dini ekole dâhil olma çabasında olmamıştır. Bir dine ya da 
tarikata bağlanmaktan ziyade ruhsal özgürlüğü kendine kılavuz edinen Hesse, kendi yolunu 
kendi potansiyeli çerçevesinde sona ulaştırma çabası içinde olmuş, bu doğrultuda da kendi 
içinde sezinlediği doğruyu ve inancı destekleyecek bilgi ve öğretileri ise sürekli araştırmış ve 
peşinden koşmuştur. Mistik ekollerle oldukça ilgilenen Hesse, onların öngördüğü bir üstat ve 
veya rehber gereksinimi de kabul etmemiş ve hiçbir zaman mistik bir ekole bağlı kalmamıştır 
(Alperen, 1994: 100)   

Hint dini ve edebiyatının kendisine Hıristiyan kültüründen daha cazip geldiğini 
(Alperen, 1994: 101) ifade eden Hesse’nin Doğu kültürüyle ilk teması Hindistan ve Hint 
dinine olan ilgisiyle olmuştur. Ailesinin hoşgörüsüz tavrına tepkiden kaynaklanan bu ilgi, 
Hint dinlerinde yer edinen felsefi düşünce kalıplarının kendisini cezbetmesiyle pekişecektir. 
Diğer dinlerden farklı olarak Dogmatizmi reddeden Hinduizm’in en ayırt edici özelliği 
dünyanın yaratılması hakkında kesin bilgileri içermemesi ve her şeyin yaratıcısı konumundaki 
bir Tanrı inancının olmamasıdır. Hinduizm’de mutlak bir yaratıcı yerine kendini sürekli 
yenileyen bir sonsuzluğun olduğuna inanılır (Kramer, 2009: 11).  Hinduizm’e göre her varlık 
kendi yolunu seçmekte özgürdür, bunu ister duayla, ister inzivayla, ister meditasyonla yapar, 
isterse de fedakârca davranışlarla. Hindu yolunu sevgi, şiddetten kaçınma, iyi davranışlar ve 
doğruluk yasası tanımlar.  

Kişinin hayatında yaptığı, düşündüğü, hissettiği bütün olgular ve mental özellikler, 
kişinin gelecekteki hayatını ve bütün kişilik özelliklerini, kaderini biçimlendirir, başka bir 
deyişle Hinduizm’e göre kişi, farkında olarak ve olmayarak kendi kaderini 
biçimlendirmektedir. Tanrı bu kadere kötü bir etki bırakacak bir şekilde müdahale etmez, yani 
kişinin hayatında başına gelen kötü olayların hiçbirinin arkasında Tanrı yoktur, ancak eğer 
kişi Tanrı’ya derin ve içten dua ederse Tanrı, kişinin kaderine iyi etki edecektir 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Hinduizm, 26.11.2015).  

Hinduizm’in bireyi merkeze oturtması ve hayat akışının biçimlenmesinde kader 
olgusunu reddetmesi, insanın çok üstünde bir varlık olarak tanımlanan Tanrı kavramına 
karşılık insanlığın da kutsallığın bir parçası olduğunu savunması, Hesse’nin bireyci yönünü 
desteklemektedir. Eserlerinde bireyi daima ön plana çıkarıp onun kişisel gelişimi etrafında 
hikâyeyi kurgulayan, olaylardan ziyade kahramanın ruhsal portresine vurgu yapan Hesse’nin 
bu tutumu, onun kendini ve ruhsal gelişimini önemsemesinin bir sonucudur. Özgürlüğüne son 
derece önem veren Hesse, nitekim bu özelliği dolayısıyla da herhangi bir ekole bağımlılıktan 
kaçınmış bilakis kendisi bir önder olmak istemiştir. Onu bu amacında destekleyecek 
kaynakları sürekli araştıran Hesse için hiç şüphesiz Hinduizm’in bireyi Tanrı’dan öne çıkaran 
kuramları en önemli yol gösterici olmuştur. Çünkü Hesse’nin aradığı şeyler, hem kendi 
görüşleriyle uyuşacak hem de maddi manevi ihtiyaçlarını giderecek bir özellik taşımalıydı 
(Alperen, 1994: 101).   

Yazar Budizm’le de ilgileniyordu. Hesse Doğu’yla ilgilendiği dönemlerde Arthur 
Schopenhauer’la birlikte yapıtları en çok ilgi çeken yazarlardan biriydi ve Teosofiyi 
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keşfetmişti. Uzun yıllar Budizm’i inceleyen Hesse, özellikle Buda’ya hayran kalarak onu 
tarihin örnek alınan kişiliklerinden biri olarak görmüş ve onu örnek almıştır. Hesse’ye göre 
Buda, hz İsa ve Sokrates gibi bir kardeşti (Mileck, 1987: 176). Budist felsefenin özü Buda’nın 
söz ve davranışlarıdır. Buda herşeyin geçici olduğunu, doğada süreksizliğin esas olduğunu 
vurgulamış ve tıpkı Hesse gibi dini otoriteye karşı çıkmıştır. Kendi otoritesini bile eleştiren 
Buda, yüce uyanişa ve yüce gerçeğe ulaşmak için herkesin kendince Buda’lığa erişme 
gereğini öğretmiştir. Budizm’e göre hayat acı çekmektir. İnsanlar akış ve değişimi bilmiyor 
olmaları ve hayal olan nesnelere tamahları dolayısıyla acı içindedirler Özgün ve bağımsız bir 
benlik düşüncesi de nesnenin bağımsızlığı ve gerçekliği sanrısı gibi gerçek değildir. İnsanlar 
hayali gerçeklere bağımlılıklarından ve yaşamın özünü anlayamamalarından ötürü acı 
çekerler. Acıların bertaraf edilmesi için iştahların dizginlenmesi gerekir. Yaşamın neden 
sonuç döngüsü kırılır ve öz benlik yanılsamasından kurtulunduğu takdirde Nirvana denilen 
mutlak özgürlüğe ulaşmak mümkün olacaktır. Bu özgürlük durumunda öz benlik kavramının 
yanılsamasından kurtulup, tüm yaşamın bir ve bütün olduğu anlaşılır ve sürekli algılanır. 
Hayatın anlamı bir şeylere katlanırken kendimize kalan zamanı hoş geçirmektir 
(www.dmy.info/budizm, 29.11.2015). 

 Hesse, Siddhartha adlı yapıtını kaleme alırken çalışması, kendini eseri tamamlamak 
için yeteri tecrübeden yoksun hissetmesi sonucu sekteye uğrar. Her bir eserini kendi 
yaşantılarından yola çıkarak kaleme alan Hesse, nitekim Siddhartha kahramanın yaşayacağı 
bilgelik ve olgunluğu öncelikle kendi ruhunda duyumsama ihtiyacı duyduğundan bu eseri 
yapay anlatılarla devam ettirmeyecektir. Söz konusu olgunluğa erişmek umuduyla Hesse, Çin 
dinlerinden Brahmanizm’e, Hinduizm’e ve özellikle de Budizm’e geçerek onlarla yoğun bir 
şekilde ilgilenir. Budizm’le inceden inceye ilgilenen Hesse, bu sayede insan ve hayat 
hakkında kendine özgü görüşler geliştirir. Uzakdoğu dinleriyle uzun bir meditasyon dönemi 
geçiren Hesse, eserin kalan kısmını böylece tamamlayabilmiştir (Alperen, 1994: 104).   

Hindistan’a olan ilgisi Schopenhauer’un eserleriyle daha da canlanan Hesse bu 
dönemde Hindistan gezisine çıkar (http://www.yaklasansaat.com/putperestlik, 28.11.2015). 
Ancak Asya gezisinde Hindistan’ın bilge ruhunu, bozulmamış masum bir cemiyeti ve kişisel 
sorunlarının çözümünü bulacağını umduğu bu geziden hayal kırıklıyla dönecektir. Hesse’yi 
oralarda gördüğü fakirlik, pislik ve putlaştırılıp ticareti yapılan Budizm dehşete düşürür. 
Neticede 1911’de Seyland’da, adanın en yüksek dağında, Doğu-Batı mentalitesi üzerine 
düşüncelere daldığı gezide Hesse, aradığını bulamaz. Sıcak iklimlerin insanını cennetin saflığı 
içinde bulduğu ve Batı’nın bu saflığı kaybettiğini fark ettiği ve Avrupa’dan bir kaçış olarak 
niteleyeceği bu Doğu gezisi Hesse’ye asıl Asya yolculuğunun bir zihin gezisi olabileceğini ve 
bunun ancak kitaplarla ve çekilen acılarla gerçekleşebileceğini fark ettirmiştir. “Hakiki 
Avrupa’yı ve hakiki Doğu’yu kalbimde ve kafamda benimsemem gerekiyordu, bu ise yıllar 
sürdü, acı dolu, huzursuzluk dolu yıllar, savaş yılları, çaresizlik yılları” (Aytaç, 1995: 108).   

Hint kültüründen sonra tanıştığı Çin kültürü, yazarın düşünce ufuklarını daha da açmış 
ve büyük oranda etkilemiştir. Ruhun özgürlüğe kavuşmasını bedenin çile çekmesine 
dayandırmasıyla Hıristiyan taassubunu hatırlatan Hint dinlerinde idealize ettiği birlik ruhunu 
tam anlamıyla yakalayamayarak arayışına devam eden Hesse, Hint dinlerinden hareketle 1907 
yılından sonra Çin felsefesiyle tanışır. Hesse’nin babası, 1907 yılında onun dikkatini Lao Tzu 
üzerine çekmiş, yine aynı yıl şair, Alexander Ular’ın Tao-te-king’den yaptığı özet çeviriyi ve 
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1910 yılında da Julius Grill’in Lao Tzu çevirisini okumuştur. Hesse, daha sonra Richard 
Wilhelm tarafından çevrilen “Konfüçyüs’ün Konuşmaları” adlı eserden çok etkilenmiştir. Bu 
yüzden Çin dini ve felsefesini hararetler savunmuş, ayrıca Çin edebiyatı ve felsefesinden 
Almancaya yapılan çevirilerin çoğunu okumuştur (Alperen, 1994: 103).   

Hayatı tek yönlü görmeyen Çin felsefesi Hesse’nin düşünceleri ile taban tabana 
uyması dolayısıyla Hesse’nin gereksinim duyduğu inanca daha çok hitap eder. Ayrıca Çin 
felsefesinin ahlak anlayışı da Hıristiyanlığın ahlak anlayışına daha uygundur. “Sokrates ile 
Kung Fu Tse’yi bana kardeş gibi gösteren Çin’in klasik erdem kavramı ve Lao Tzu’nun gizli 
bilgeliğiyle mistik dinamiği beni çok meşgul etti”(Alperen, 1994: 101)  sözleriyle bu kültüre 
olan ilgi ve merakını dile getirmiştir. Hesse, Hint ve Çin kültürleriyle tanıştıktan sonra en çok 
saygı duyduğu iki ulus, Hintlilerle Çinliler olduğunu ayrıca vurgular. Nitekim öğrendiklerinin 
çoğunu bu iki ulusa borçlu olduğuna inanan yazar, hayatında her iki kültürün de aynı derecede 
değere sahip olduğunu ifade eder. 

Hesse’yi Doğu kültürlerine yönelten etkenlerin başında aile ocağındaki tutumun 
olduğunu daha önce belirtmiştik. “…günümüzde Batı’nın kaybediyor, Doğu’nun ise 
yükseliyor” (Serrano, 1999: 42)  olduğunu ifade ederek Doğu’yu Batı’ya alternatif olarak 
gösteren Hesse’yi Doğu Asya’ya yönelten bir başka önemli etken de yaşadığı çağın mevcut 
vaziyetine olan tepkisidir. Nitekim teknolojik gelişime ve beraberinde getirdiklerine sıcak 
bakmaz Hesse (Platristis, 2005: 70).  Nitekim yirminci yüzyılın başlarında Avrupa gerek 
ekonomik gerekse politik açıdan ciddi bir kalkınma göstermiştir. Bir yanda sanayileşme 
büyük oranda hızlanmışken öte yanda hegemonya kurma çalışmaları ve sömürgecilik, eskiye 
nazaran korkunç bir rekabete dönüşmüştü. Emperyalizm ve rekabet Avrupa’da sonuç olarak 
Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesine yol açmıştır. Savaşa davetiye çıkaran gelişen 
teknolojiyle doğru orantılı olarak Avrupa’da insani değerler ve hümanizm de çöküşe 
uğramıştır. Tüm kutsal ve insani değerlerin içlerinin boşaltıldığı bu dönemde Hesse, kendine 
bir sığınacak bir kalkan aramış ve bunu katı Hıristiyan inancında değil Doğu’da bulmuştur. 
1905 yılında ilk defa Bhagavad Gita’nın Almanca çevirilerini okur daha sonra Oldenberg’in 
“Buddha”sını (Buda), Deussen’in çevirdiği “Veda”ların altmış “Upanişad”ını ve Neumann’ın 
çevidriği Gotama Buda’nın konuşmalarını incelemiştir. Hesse Hint dinlerinden oldukça 
etkilenmesine rağmen asıl keşfetmeyi umduğu bilgeliği Hint dinlerinde (Brahmanizm, 
Hinduizm, Budizm) bulamamıştır. Kendi düşünceleriyle örtüşen Hint dinlerini daha ziyade bu 
yönleriyle benimseyen Hesse, bu dinleri Hıristiyan taassubunu çağrıştırmaları sebebiyle 
(Hinduizm, Budizm) kabullenmemiştir (Alperen, 1994: 102)   

Hesse’nin mistik ve metafizik ilgisi, Hindistan’ın Budizm’inden başlayıp Japonya’nın 
Zen-Budizm’inde son bulmuştur. Onun Zen-Budizm’le tanışması, oldukça geç bir döneme 
denk gelmiştir. Nitekim 1945 yılına yani olgunluk çağına kadar onun Japon dinleri ve 
felsefeleriyle tanıştığına dair bir yazı bulunmamaktadır. Ancak, 1947 yılında genç bir Japon 
yazara yazdığı bir mektupta Zen-Budizm’e karşı duyduğu büyük saygıyı dile getirir. 
Hesse’nin geç keşfettiği Zen- Budizm’in onun düşünceleri üzerinde fazla bir etkisi olduğu 
söylenemez. Bu Hesse’nin Zen- Budizm hakkında yazzdığı az sayıda makaleden 
anlaşılmaktadır. Zen-Budizm onun için yeni bir bilgi kaynağı değil, ama görüşlerini 
doğrulayan bir felsefeydi. Varlıkla görünüşün bir olduğunu, bireyin eşsiz ve benzersiz 
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olduğunu, aydınlanma halinin sözle anlatılamayacağını vurgulayan Zen-Budizm, Hesse’nin 
Siddhartha’da savunduğu dünya görüşüyle büyük oranda uyuşmaktadır (Alperen, 1994: 104).   

Hesse’nin ömrü boyunca bağlı kalacağı Hıristiyanlığın onun aradığı içsel huzuru 
sağlamaktan yoksun olduğunu ve bu eksik yönlerinin ancak Doğu dinlerinde tamamlanacağını 
da ifade ettiğine daha önce değinmiştik. Bu doğrultuda Hesse sürekli arayış içinde çeşitli 
inanç ve felsefeyle ilgilenmiş, kimi zaman bunları özümsemiş, Hristiyanlığa ise hep eleştirel 
bakmıştır. Sebeplerini çeşitlendirebileceğimiz eleştirel tutumuna rağmen Hesse eksik ve hatalı 
gördüğü kendi dininin kendince bulduğu çözümler (Doğu kültürü ve dinleri, psikanaliz) 
doğrultusunda eksikliklerini gidermeye çalışmış ve hayatı boyunca Hıristiyan olmaktan 
vazgeçmemiştir. Dogmalara karşı hep bireyciliği savunması hatta bireysel bir din oluşturma 
girişimleri ve Hıristiyanlığa eleştirel bakması her ne kadar bize onun dinden uzaklaştığını 
düşündürtse de o görüneninin aksine bu çabasıyla gerçek Hıristiyanlığa bu şekilde yaklaştığını 
Siddhartha eserindeki kahraman Siddhatha’nın ruhsal sükûnet çabalarına erişme idealinde 
kendine rehber edindiği metotla ifade ederek öz dinine bağlılığını gösterir:  

“Siiddhartha’nın bilgiyi değil, sevgiyi başköşeye oturtması, dogmalara sırt çevirip 
birlik yaşantısını kendine merkez yapması, Hıristiyanlığa gerisin geri bir eğilim olarak 
görülmeli, hatta gerçek Protestanlığın bir özelliği olarak algılanmalıdır”(Zeller, 1997: 126).  

İnsanın dolayısıyla hayatın özünü irdeleyen ve bu noktada objektif davranan Hesse’nin 
kanaatimizce tahrif edilmiş bir din olan Hıristiyanlıkta çelişik durumlar saptaması rastlantı 
değildir. Hayatın özünde var olan ve insanda anlam kazanan düalizmin (hayat-ölüm, ruh-
nefis, akıl-duygu, iyi-kötü v.s) aşılarak varlık birliğine, zamansızlığa dolayısıyla sonsuzluğa 
ulaşma idealinin temelini oluşturduğu Doğu dinleri Hesse’nin kendi idealiyle birebir 
örtüşmesi, ona aradığı çözümü sunar. Nitekim Hesse, düşünceleri ile bir türlü 
bağdaştıramadığı ayrıca tamamıyla vaz da geçemediği dinine bir takım reformları zorunlu 
görmüş bunu da çocukluğundan beri düş dünyasına ilham kaynağı olan ve ilk olarak Teozofi 
ile ilgilendiğinde Hint kültüründe öğrendiği ve büyüsünde kaldığı varlık birliği düşüncesinin 
kaynağı Doğu kültürü ile tamamlamaya çalışmıştır. Bunu yaparken bir Avrupalı olmayı da 
elden bırakmayan Hesse, her iki kültürün bir sentezini yaparak aradığı huzurun simgesini 
oluşturacaktır. Sentezini yaptığı düşüncelerin aslında hep aynı şeyi söylediğini ve aynı 
kaynaktan geldiğini saptayan Hesse bunu şu şekilde açıklar:“…zamanla bunun hep aynı sır 
olduğunu, hep aynı kaynaktan bütün dilleri, zamanları ve düşünce kalıplarını aşarak geldiğini 
fark ettim” (Alperen, 1994: 110). 

Hesse, yalnızca Doğu ile Batı’nın, Avrupa ile Asya’nın değil bunun da ötesinde tüm 
insanlığın oluşturduğu bir birliğin varlığını fark eder. Öyle ki, bu birlikte o güne kadar 
edinilen öğreti ve dinler sahip oldukları anlamları yitirip apayrı bir kimliğe bürünürler.  

“Eğer imgelem içinde yaşayabilirsen dine ihtiyacın olmaz, çünkü öldükten sonra 
insanın Evrende yeniden birleştiğini bu hayal gücüyle anlayabilirsin. Bir kere daha, bu 
yaşamın ötesinde bir şey olup olmadığını bilmenin önemsizliğini vurguluyorum. Önemli olan 
doğru şeyi yapmaktır; eğer o doğruysa, geri kalan her şey de doğru olacaktır. Başkaları için 
Tanrı ne ifade ediyorsa, benim için de Evren veya Doğa onu ifade ediyor. Doğanın insanın 
düşmanı olduğunu, onun fethedilmesi gerektiğini düşünmek yanlış. Aksine Doğaya bir anne 
gibi bakmamız ve huzurla kendimizi ona bırakmamız gerek. Böyle davranırsak, her şeyin, tüm 
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hayvanların, tüm bitkilerin yaptığı gibi sadece ona geri döndüğümüzü hissederiz. Biz Bütünün 
bölünemeyecek kadar küçük parçalarıyız. Başkaldırmak saçma; kendimizi büyük akıntıya 
bırakmak zorundayız…” (Serrano, 1999: 40-41).s 

Hesse’nin Güney Amerikalı dostu Miguel Serrano’nun kayda geçirdiği bu sözleri 
yaşlılık çağındaki Hesse’nin ulaşmış olduğu seviyeyi göstermektedir. Nitekim “Doğaya yakın 
olduğunuzda Tanrının sesini dinlersiniz”(Serrano, 1999: 25) diyen ve bir başka yerde genel 
anlamda hayata bakışını, 

 “…dünyanın iç yüzünü görmek, onu açıklamak, onu aşağılamak büyük düşünürlerin 
işidir belki. Ama benim için tek önemli şey, dünyayı sevebilmektir; onu aşağılamamak… ona, 
kendime ve bütün varlıklara sevgiyle, hayranlıkla ve huşuyla bakabilmektir” (Zeller, 1997: 
134).  

Şeklinde özetleyen Hesse’nin adeta Doğa ile Tanrıyı ve insanı bir olarak algılama 
eğiliminde olduğu ve artık bunu sağlamak için herhangi bir kılavuza ihtiyaç kalmadığını 
hissettiği, sonuç olarak da varlığa ulaşmada en önemli yardımcısının sevgi olduğuna inandığı 
görülür. 

Sonuç 

Öğrendiklerinin çoğunu kendilerine borçlu olduğuna inandığı Hint ve Çin kültürleri ve 
dinleri ve bunlara sahip uluslar Hesse’nin dünya görüşünün oluşumunda büyük öneme 
sahiptir. Dolayısıyla Hesse’nin söz konusu Doğu kültürü ve dinleri ile yakından ilgilenmeye 
başlaması onun hayatında önemli bir dönemeç olarak yorumlanabilir. Nitekim yukarıda dile 
getirdiğimiz üzere düşüncelerini tasdik edici bir kuramın arayışında olan Hesse’nin adeta tek 
isteği zaten doğru olduğuna inandığı düşüncelerinin teyit edilmesidir. Bu bağlamda Doğu 
kültürleri ilk bakışta özgürlükçü ve bireyin sorumluluğuna vurgun yapan öğretileri ile 
Hesse’nin söz konusu amacı için adeta biçilmiş kaftandır. Kaderciliği reddeden ve bireyin 
kaderinin tamamıyla onun sorumluluğunda biçimlendiğine inanılan Hint dinlerinin bu inancı 
Hesse’nin şu sözleri ile aynı doğrultudadır: 

“Kişi inatçı, dik başlı olduğu sürece yasalara ihtiyacı yoktur. Ancak bu inatçılık bencil 
tutkulardan ileri gelmemeli evrensel kuralların yönlendirmesi ile olmalıdır. Yani kişi 
benliğinde doğuştan var olan eğilimlerine uygun şekilde yaşamalı, bunu yaparken de kişisel 
hırslarını kullanmamalıdır” (Kramer, 2009: 15).   

Hayatı boyunca gerek eserleri gerek makale ve mektupları aracılığıyla hep bireyi ele 
alıp insanın özünden gelen seslere kulak vererek mutluluğu her daim kendi olmakta 
bulabileceğini savunan ve gerektiği zaman milliyetçi bir kimliğe bürünebilen (savaşı 
desteklemeyen biri olmasına rağmen Alman ulusunun kazanmasını gönülden desteklemiş biri 
olarak) Hesse, hayatını da düşünceleri ile aynı doğrultuda sürdürmüş ve kendi öz kimliği ve 
dininden ödün vermemiştir. Nitekim Hesse’nin, düşüncelerini desteklemesi nedeniyle başka 
bir ulusun dinini benimsemesi, başta onun kendi olma idealine ters düşeceği bakımından onun 
için olacak iş olmasa gerektir.  
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“Dini hayatımda Hıristiyanlık… önemli rol oynar. Bu Hıristiyanlık, kilisedeki 
Hıristiyanlıktan çok mistik bir Hıristiyanlıktır” (Alperen, 1994: 163) şeklinde özetleyen ve 
son eserinde ulaştığı en son idealin Kastalya’daki monastisizm olması dolayısıyla 
Hıristiyanlığa bağlılığından ödün vermediğini düşündüğümüz Hesse’nin inancındaki tek 
dogma dünyanın tümünün ilahi bir birlikten meydana geldiği düşüncesinden başkası değildir.   

Her dini ekolü derinlemesine inceleyen ve anladığımız kadarıyla objektif davranan 
Hesse’nin Goethe ile de sıkı bir yakınlığı bulunmasına rağmen neden İslamiyet hakkında 
herhangi bir kanıda bulunmayışı ise oldukça ilginçtir. Nitekim İslam hakkında olumlu 
olumsuz bir değerlendirmede bulunmayarak bu dine oldukça mesafeli durmuştur. Hesse’nin 
İslamiyet ile ilgili herhangi bir söz söylememesinin nedenleri hakkında elimizdeki 
kaynaklarda bir gerekçeye rastlayamıyoruz. Ancak onun ilgilendiği dinlerin ve mensup 
olduğu Hıristiyanlığın özünde barınan mutlak bir otoriteye boyun eğmeye yanaşmayan 
düşüncelerin kendilerini birçok yerde hissettirmeleri, Hesse’nin dünya görüşü ve inancının 
İslam inancıyla taban tabana zıtlık arz etmesine dayandırılabilir. Yani tevhit dini olan ve diğer 
semavi dinler gibi tahrif edilmekten uzak olan İslam’ın tek yaratıcıya itaat şartı ve bu dine 
mensup olan hiç kimsenin başka dinlerde herhangi bir arayışının olmaması gerekliliği 
(nitekim olduğu takdirde kişi Müslümanlıktan çıkacaktır), Hesse gibi kendi dini beğenmeyip 
onu felsefi bir görüş konumuna indirgeyen ve düşüncelerin yenilenmesi ve gelişmesi gibi 
dinin de reformlarla desteklenmesi gerekliliğine inanan biri için uygun bir zemini oluşturmaz. 
Kanaatimizce Hesse’nin İslam’dan uzak durması, İslam’ın onun düşünce yapısına ters 
gelmesindedir. Ancak İslam’da yer alan Vahdaniyet prensibini kaynağı İslam olmasa da onun 
düşünce ve amaçlarında görmek mümkündür. 

Ölümden sonra bir hayatın olup olmadığının önemini yitirmesi ve Tanrının yerine 
Doğayı koyması gibi Hesse’nin ilk bakışta dinsizlik ifade eden sözleri aslında derin bir 
tefekkürün ürünüdür. İslam inancıyla kimi zaman bağdaşan onun varlık birliği düşüncesi, 
nitekim Hesse’nin ulaşmayı hedeflendiği en yüce ereğidir. Bu doğrultudaki arayışları 
sonucunda vardığı neticeye göre, insanın nihai sona ulaşma çabasında gereksinim duyduğu 
malzeme kendisi ve kendisi ile bütünleşeceği doğadır. Jung’un kolektif bilinçdışı teorisinin 
etkilerinin sezildiği (Alperen, 1994: 110) bu sözlerden hareketle varılan nokta bize 
tasavvuftaki Fena Fillah makamını anımsatır. Nitekim Allah’ta yok olmayı ifade eden Fena 
Fillah makamına eren tasavvuf müritlerine benzer şekilde Hesse de varlık birliğinde yok 
olmayı amaçlamaktadır. Tasavvufi terbiye sürecinde varılan Allah’ta yok olma (Enel hakk) 
onunla birleşme makamı ise Hesse’nin kastettiği anlamda Tanrıyla birleşmeye denk düşüyor 
gözükmektedir. Ancak bu hiçbir din modelinde öngörülen durum ve amaç değildir.  Hesse’nin 
kendine özgü çabasıyla vardığı bu anlayış, mistik dinlerde ve orta çağ mistisizminde 
benliğinden sıyrılma ve ruhun derinliklerinde Tanrıyla bir olma şeklinde karşılığını bulur.  
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COMMUNICATION PROBLEM IN SAM SHEPARD’S PLAYS 

 

Aydın GÖRMEZ*  M. Metin BARLIK**  Zeki EDİS*** 

 

Abstract 

The lack of communication and deficiencies in language are apparent themes in Sam Shepard’s works. 
His characters representing modern man simply cannot communicate. At this point a question arises: is it 
because language is missing and conveys no meaning or his characters have no ability to communicate? The 
answer to this question is not that simple since there are various factors that are at work. However, recklessness 
and arbitrariness of the characters are only two reasons that could be counted among others.  

 Shepard seems to prefer a world of silence where language is stripped of its meaning, and monologues 
replace dialogues. To express themselves, his characters mostly use violence, instead of words. Violence 
becomes a kind of language. This article aims to reveal how masterfully Shepard applies a language, which 
brings the playwright closer to absurd playwrights.  

Key Words: Sam Shepard, Absurd, Communication, Body Language, Violence. 

 

 
SAM SHEPARD’IN OYUNLARINDA İLETİŞİM SORUNU 

Öz 

 İletişim yokluğu ve dildeki kusurlar Sam Shepard’ın oyunlarının belirgin temalarıdır. Modern bireyi 
temsil eden Shepard’ın karakterleri iletişim kuramazlar. Bu noktada “bu durum, dilin eksikliğinden ve 
dolayısıyla bir anlam taşımamasından mı, yoksa karakterlerin iletişim kurma yeteneğinin olmamasından mı 
kaynaklanır?” sorusu akla gelir. Bu sorunun cevabı çok kolay değildir çünkü bunun birçok nedeni vardır. Ancak 
bu nedenler arasından karakterlerin umursamazlığı ve keyfiyeti sadece iki örnek olarak verilebilir.  

 Shepard, dilin anlamını yitirdiği ve diyalogların yerini monologların aldığı bir dünya tercih eder gibidir. 
Onun karakterleri kendilerini ifade etmek için kelimeler yerine çoğunlukla şiddete başvururlar. Şiddet bir 
iletişim aracı haline gelir. Bu makale, oyun yazarını saçma oyun yazarlarına yaklaştıran dil kullanımını nasıl 
ustaca uyguladığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sam Shepard, Saçma, İletişim, Beden Dili, Şiddet. 
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1. INTRODUCTION 

In a language, words are expected to carry shared meanings and one learns those meanings by 
means of education and socialization. Language is not only an important medium in communication 
but it also gives man an identity and a worldview (Fulcher, 1999: 275). However, all these aspects of 
language are shattered in Sam Shepard’s plays. We get a contradictory impression of the language the 
characters use: either it has lost its function and does not convey any meaning, or it reveals the bare 
reality of human nature. The disorder of the lines is a reflection of inner worlds, so it reveals a 
frightful truth. His characters do not pretend, and they do not try to filtrate or soften their words. They 
are extremely natural. In accordance with the language the characters use, the characters do not think 
about their attitudes; they react recklessly and the dialogues in Shepard’s plays reflect this 
arbitrariness. They do not wait for the right word to come; they simply say it. As a consequence, what 
they say renders ambiguity. This condition openly carries the traits of Dadaist and surrealist writings 
(Bigsby, 1985: 235). 

According to a survey conducted by the social psychologists, on average, the influence of 
words on communication is 10 %, tone 30 %, and body language 60 % (Altıntaş and Çamur, 2001: 
39). Body language, though unconsciously, is used very often. As such, communication without words 
constitutes an important place in Shepard’s plays. Shepard applies silent communication, namely non-
verbal communication, widely in his works. In his plays, the plots are not of much importance, and the 
language carries uncertainties, but the body language tells what words deny (Bigsby, 2000:165). All 
these characteristics clearly show traits of Absurd drama where clichés and repetitions are what the 
characters stick to and they result from quite obsessive habits of mankind (Uslu, 2001: 190).  

 

2. COMMUNICATION PROBLEM IN SAM SHEPARD’S PLAYS 

 As a postmodern playwright Sam Shepard writes in a way very much indebted to absurd 
playwrights, such as Samuel Beckett and Eugene Ionesco. For absurdist playwrights, language reflects 
predicaments of our modern age. Since corruption, distortion and fragmentation are what shape our 
true nature and identity, it becomes almost impossible for all these problems not to cover the language 
as well as our culture. Sam Shepard is an experimental playwright who likes to reflect this absurd 
situation of mankind on stage. The Tooth of Crime, Action, Curse of Starving Class, Tongues, Buried 
Child, Paris, Texas, A Lie of the Mind and Savage/Love are just some of his plays we will examine 
here concerning the issue mentioned in the introduction.  

The setting of The Tooth of Crime (1972) is a barren stage on which there is only a silver-
studded black chair which gives an evil appearance. The play tells the duel or an absurd word battle 
between an aging superstar, Hoss and the young Crow. This is an elusive battle and its rules are 
confusing. A ‘game’ is mentioned in the play, and seemingly this is a death game. 

Charles Morowitz, the director of The Tooth of Crime, talks about the language Shepard 
applies in the play: “It utilized an invented language derived from several American idioms which 
included pop, underworld slang, sports jargon, and that ever-changing vernacular that musicians 
continually keep alive amongst themselves and which gradually filters into the national tongue” (qtd. 
in Shewey, 1997: 81). The experts agree that since the play includes American peculiarities, it is hard 
to understand outside America, as it was put on stage in England. Morowitz tells about its London 
production: “The play has been largely uncomprehended in London. But the play is as American as 
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rolled joints of faded Levis. It not only belongs in America, it actually looks exotic and unreal in 
England” (qtd. in Shewey, 1997: 85). Not only the language the characters use but also the identity of 
them are shattered and fragmented. And naturally they “cannot communicate through the inadequate 
language which cannot wholly transform the inner fragmented self of them” (Mehrabi, 2012: 135) 

The characters’ inability to find a way to convey their thoughts is a theme in most of 
Shepard’s plays as Don Shewey argues about Action (1974), which “mirrors the very difficulty of 
finding a language of social communication and a means to express feeling” (1997: 92). Shewey 
suggests that Action “defines Nixonian America in a jagged, constrained structure that mirrors the very 
difficulty of finding a language of social communication and a means to express feeling: on a very 
basic level Action is about loss of language.  This play is considered as his “most Beckett-like play” 
(92). In Action, the main character, Shooter, describes how misleading it is to assume to have a sweet 
home and the paradox between the appearance and the reality: 

Just because we’re surrounded by four walls and a roof doesn’t mean anything. It’s still 
dangerous. The chances of something happening are just as great. Anything could 
happen. Any move is possible. I’ve seen it. You go outside. The world is quiet. White. 
Everything resounding. Not a sound of a motor. Not a light. You see into the house. You 
see the candles. You watch the people. You can see what it’s like inside. The candles 
draw you. You get a cold feeling being outside. Separated. You have an idea that being 
inside it’s cozier. Friendlier. Warmth. People. Conversation. Everyone using a language. 
Then you go inside. It’s a shock. It’s not like how you expected. You lose what you had 
outside. You forget that there even is an outside. The inside is all you know. You hunt for 
a way of being with everyone. A way of finding how to behave. You find out what’s 
expected of you. You act yourself out (283-284). 

In Curse of Starving Class (1976), the communication between parents occurs in an indirect 
way through the children: they leave messages and the children convey them. Moreover, these 
messages are not constructive, but disturbing and disruptive, which also harm the psychological health 
of the children, who later develop the similar ‘poisonous’ traits (Sparr, Erstling & Boehnlein, 1990: 
570). This might be the reason why Shepard prefers silence or music, as in Tongues (1978), in a world 
where language is stripped of its meaning, and monologues replace dialogues (Bigsby, 1985: 246). 

The characters in Buried Child (1979) seem to go crazy. There is no affirmative outcome in 
their actions, they are charged with negative energy, or they seem to use their overcharged loads in a 
harmful way. They behave as if they are trapped by an unseen force. This condition has deprived them 
of the ability to communicate. They seem to use images or visuals for communication reminding us of 
primitive rituals. Spreading corns and their husks around, the brutal haircut resulting in bleeding the 
scalp, hurling the wooden leg, harvesting vegetables from uncultivated soil, and above all, unearthing 
a tiny corpse of a baby which is still fresh are the horrible scenes by means of which this vicious 
family try to communicate (Hinden, 1986: 407). The wild, beast-like family members do not recognize 
Vince, in Buried Child, who has not lost his human features yet. This recognition is a symbolic one. 
The monstrous family members have developed a strange form of communication and cannot 
communicate with anyone outside. They do not see similar behaviours in Vince at first; such a person 
cannot be one of them. Having been intoxicated after taking so much alcohol, Vince undergoes a sort 
of transformation and resembles them. Only then does the family recognize him, and Vince inherits 
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not only the property, the home and the sofa, but also the physical and psychological features of 
Dodge, the grandfather. 

Language fragmentation, which is peculiar to postmodernist writing, is manifested in Buried 
Child. As a contradiction “most of the characters are unwilling to say anything but, at the same time, 
they need to talk; that’s why “aimless and fragmented conversations are the exact result of talking for 
the sake of talking” (Hooti and Shooshtarian 2011: 83). For the character Tilden, talking is even a 
matter of life and death "you gotta talk or you'll die" (1981: 78). 

In Paris, Texas (1983), Shepard turns language into a deformed one through the hero who, 
escaping from the social responsibilities, is dissocialised, and stuck into a deep and frightening anxiety 
(Bigsby, 2000: 190). The playwright purposefully starts the play with Travis, a mute character, which 
becomes a matter of concern around the critics. In an interview in the Guardian he makes the issue 
clear:  

It was a very conscious decision. As conscious as you can get. I had two experiences with 
very close friends of mine who experienced aphasia, the loss of language. It shocked me. 
With aphasia, oftentimes the symbolism of language is skewed and the names for things 
can be swapped around. The person speaking absolutely understands what they mean 
inside, but they might call a "door" a "dog." It's very easy to lose language – it can be shut 
off in a second. So, what about a character who can't speak, but has all this stuff going on 
inside of him? He's feeling, but it's not being expressed. That's where we started. (qtd. in 
Hogg, 2013) 

In the opening stage direction of the play, A Lie of the Mind (1985), the writer sums up not 
only his characters’ but also modern man’s psychological condition: “Impression of huge dark space 
and distance between the two characters with each one isolated in his own pool of light” (7). As the 
play begins we are introduced a character, Jake, isolated from life, and wanders in a realm where 
everything is lost, and cannot utter the words properly. His isolation and alienation have been mirrored 
in the language as well. Like any of his characteristics, his language is also out of control. Language is 
not any more a means of communication, but instead, ambiguity and chaos are seen as the medium as 
a result of an unfriendly deterministic existential world.   

In A Lie of the Mind, language is used for deceiving and betraying others. Jake and Beth’s 
illogical manners demonstrate a considerable harmony with the language they use. Having a brain 
damage, Beth has lost most of her motor abilities including control over using language. When she 
speaks, her tongue becomes troubled and towards the end of her speech the meaning is finally lost 
with stuttering. The language she utters is fractured and becomes meaningless.   

When Beth tries to realize the violence she was exposed to, she comes up with the word ‘love’ 
as a bizarre conflict which Shepard applies effectively in his plays. In some parts of the play, we 
repeatedly observe that towards the end of Beth’s speech, language is completely out of control. The 
language she uses is fractured and becomes meaningless. Beth’s difficulty in speaking derives not only 
from her brain damage, but it is the language itself lacking, not adequate to express (Bigsby, 2000: 
190-1).   

To express themselves, the characters mostly use violence instead of words. Violence becomes 
a kind of language. Man cannot communicate any longer. Thus, language is replaced by physical 
violence. In such plays as A Curse of the Starving Class, Tongues (1978), Savage/Love (1979), Buried 
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Child, and True West (1980), language is not capable of expressing thoughts and feelings because 
pains, fears, anxieties, despair and chaos are different sources of this inadequacy. Even love or other 
good feelings are manifested by means of violence in most of his plays as the play title, Savage/Love 
implies (Bigsby, 2000: 187). Jake’s beating his wife in A Lie of the Mind; Wesley’s urinating on his 
sister’s charts, and Weston’s breaking the door in Curse of the Starving Class; Austin’s assault on a 
typewriter with a golf club in True West, and the characters’ beating the wall of the stage or Eddie’s 
car being shot and blown up in Fool For Love (1982) are simply the examples of ways of a 
communication.  

The playwright also examines marital disharmonies and parental irresponsibilities. The 
absence of meaning is also felt in dialogues between parents, grandparents, or children. The 
relationship between the husband and wife becomes a hostile one. They do not respect each other. The 
only idea they have in common is the fantasy to escape. They exchange words, which gives a false 
impression that they communicate. They never reach a compromise. What is more, they do not try to 
understand, or listen to each other. Everyone speaks without listening. Since they do not have an idea 
about what the others are saying, they cannot make judgements properly. The modern man suffers 
from the lack of meaning because the natural form of communication disappears, replaced by an 
artificial one performed by experts in exchange for money (Sparr, Erstling & Boehnlein, 1990: 574). 

Shepard tries to delve into the inner world of the individuals. He makes their heart speak, so 
the characters act recklessly, and the dialogues are uttered randomly. The language reflects the 
thoughts and inner worlds of the characters purely. The abrupt changes of the moods bring about 
chaos because what are said are the direct reflections of feelings which have not been thought over 
before being expressed. Shepard, as an experimental writer, knows how stormy human psyche is. He 
knows very well that the language we speak never expresses our real emotions:   

The way that I think about language is that it’s happening inside all those people.  That it 
just happened to be spoken because it’s a play. Like you can be washing the dishes and 
(have) an apocalyptic nightmare going on inside you. People at a picnic, yet inside 
they’re in turmoil. It is like as if it could be seen in this sort of way-that the play is silent 
and the dialogue just comes out of what’s going on inside all those people. That’s what’s 
so neat about writing-you get to speak all that stuff that’s going on in your head. (qtd. in 
Shewey, 1997: 46)  

In his plays the power of words has a capacity to form some visions in the mind of the audience or 
reader rather than to explain the milieu the characters share. Language or words come off as a result of 
intuition rather than rational thought. Spontaneity is superior to design, and words get their energy 
from the power of intuition. However, rationality is not fully put aside although it is not privileged 
(Bigsby, 2000: 174).  

 

3. CONCLUSION 

Modern individual experiences an unavoidable fragmentation in almost every field of life. A 
fragmented language is naturally followed by a fractured identity, which is clearly illustrated in Sam 
Shepard’s plays. The idea that language has lost its function and meaning is not only Shepard’s but 
also almost all postmodernist writers, notably absurd playwrights’ thought.  
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The characters cannot control their behaviours and the language they speak, which causes an 
absurd condition. Therefore, language becomes unreliable and never conveys the real messages the 
characters intend to give. The language modern man uses is full of deficiencies, so it cannot bear any 
message or meaning. Then, if the language is lacking and cannot reflect truth or provide 
communication, it is invalid. The predicaments of his characters are, in fact, those of ours, and both 
they and we try to find solutions for these problems, and thus to end all the ailments and chaos, yet all 
are in vain (Bigsby, 1985:249-250).  

Like Beckett and Pinter, Shepard believes that language masks devils and angels. The 
playwright writes in a form very much indebted to the absurd theatre. Particularly using nonsensical 
and abrupt actions, sudden and unexpected changes in identity, illogical dialogues nullifying the 
validity of language, rejection of linear structure and reasonable procedures, inconsistency of the 
characters and using an absurd communicative way are what bring him close to absurd drama. 
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